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Cuvânt înainte

Lucrarea de faţă se înscrie în strădania continuă a cercetătorilor Centrului
pentru Studiul Istoriei Evreilor din România de a aduce contribuţii la cunoaşterea, cât
mai adecvată a realităţii şi evoluţiei istorice a etniei evreieşti pe meleagurile române
de-a lungul a multor secole de existenţă comună.

A fost un proces desfăşurat pe multe planuri, cu multe meandre, cu zile însorite
rezultate dintr-o bună convieţuire dar şi cu furtuni aducătoare de distrugeri materiale şi
victime, de care n-au fost scutite nici alte popoare în devenirea lor istorică, în strădania şi
chiar lupta de a-şi păstra existenţa şi identitatea spirituală, de a-şi afinna capacităţile
creatoare în folosul propriu şi al întregii umanităţi.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) a sprijinit acest efort de
a pune la dispoziţia opiniei publice româneşti şi internaţionale mărturii convingătoare
despre istoria multiseculară a minorităţii evreieşti pe teritoriile româneşti, cu dorinţa de a
contribui astfel la apropierea şi prietenia dintre toate etniile. Aceasta nu ca o manifestare
a vreunui orgoliu naţional sau pretinsă superioritate etnică, ci pentru o mai bună cunoaştere
între toţi oamenii de bună credinţă, pentru evitarea posibilităţilor de recrudescenţă a
animozităţilor şi violenţei. Rezultatul acestor strădanii s-a materializat în cele trei volume
apărute în ciclul „Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România" (1.M.E.R.),
cuprinzând documente din perioada începuturilor existenţei evreilor pe acest teritoriu
până la stărşitul sec. al XVIII-iea. Aceste volume au beneficiat de un mare interes pe plan
naţional şi în rândurile specialiştilor din alte ţări; Centrul de Istorie continuă publicarea
acestei colecţii cu documente referitoare la secolele XIX şi XX.

Evenimentele desfăşurate în deceniile 4 şi 5 ale secolului nostru, marcate pentru

evreii din Europa, inclusiv din România, de multe jertfe umane, ne-au impus datoria de
conştiinţă de a purcede, printre altele, la analiza cauzelor şi consecinţelor politicii nazisto
fasciste de extenninare a unei părţi a etniei evreieşti de pe continentul european, inclusiv
din provinciile româneşti. Acest demers este cu atât mai necesar cu cât prăbuşirea
totalitarismului comunist n-a detenninat şi o radicală eradicare a antisemitismului; am
putea spune chiar dimpotrivă.
Iată câteva din raţiunile conjuncturale pe lângă cele de natură ştiinţifică pentru
care

Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România

şi-a asumat sarcina de a

cerceta şi publica docwnente care să pună în lumină adevărul şi să dea o replică celor ce
încercau să nege sau să diminueze consecinţele etnocidului, - Holocaustul, - inclusiv în
zona noastră de existenţă.
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Beneficiind de o deschidere mai largă a arhivelor, de posibilitatea de a lua cunoştinţă
de cercetările întreprinse de istoricii din străinătate, cercetătorii şi colaboratorii Centrului
au iniţiat ciclul special

Evreii din România în anii 1940-1944.

Volumele apărute, rod al

uni.li efort demn de toată lauda, contribuie la elucidarea multor controverse, conţin date
interesante, provenind din surse demne de încredere. Autorii acestor volume aduc un
aport la destrămarea miturilor, falsurilor, înlăturând pe măsura posibilităţilor reaua credinţă
şi ignoranţa unora în această problemă controversată pe plan naţional sau internaţional.
Volumul de faţă care are ca limite istorice anii 1943-1944 şi poartă sugestivul titlu

Bilanţul suferinţei. Renaşterea speranţei,

exprimă pregnant, după opinia noastră, situaţia

evreilor români din acei ani finali ai războiului. Sutele de documente incluse pun în
evidenţă atât continuitatea, chiar dacă mai puţin violentă, a suferinţelor cât şi inflexiunile,
aducătoare de speranţă, ale unor politicieni români în faţa evoluţiei implacabile a istoriei.
Asistăm la respingerea tot mai evidentă a genocidului unei etnii, a iraţionalităţii crimei
de masă împotriva unei populaţii care nu avea altă vină decât aceea de a se fi născut evrei.
Colectivul de cercetători şi documentarişti s-a străduit să aducă în atenţia
sper;ialiştilor şi unor largi cercuri ale opiniei publice diversitatea poziţiilor, chiar în
interiorul cercurilor guvernante, în această problemă, să scoată în relief umanismul,
luciditatea unor oameni politici, intelectuali, ofiţeri şi soldaţi, funcţionari publici şi, nu în
ultimul rând, atitudinea unor oameni simpli, care nu acceptau măsurile discriminatorii,
chiar barbare ale unor exponenţi ai politicii antisemite promovate de regimul antonescian.
Documentele evidenţiază şi gesturile de ajutorare a celor deportaţi în Transnistria,
sau de salvare a unor evrei cetăţeni români aflaţi în străinătate care urmau să ajungă în
lagărele naziste de exterminare (o acţiune remarcabilă a diplomaţiei româneşti în acei
ani); strădania unor cercuri politice din interior şi ale unor diplomaţi străini aflaţi la
Bucureşti precum şi alte acţiuni asemănătoare ce conturează într-o imagine încurajatoare
faptul că până şi în cele mai întunecate vremi, omenia nu poate

fi împiedicată să-şi

manifeste capacitatea de atenuare a suferinţelor, de salvare a vieţii.
Volumul pune în evidenţă fora morală şi spirituală a etniei evreieşti care, în acele
condiţii vitrege, subtunane, a luptat cu mijloacele limitate de care dispunea, sub ameninţarea
permanentă a terorii, cu riscul atotprezentei morţi, să-şi menţină solidaritatea, să se
confrunte, uneori deschis, cu duşmanii să-şi apere identitatea naţională şi spirituală. Pe
mulţi - aşa cum rezultă şi din documente incluse în volum, şi din multe consemnări
memorialistice - i-a însufleţit convingerea că şi coşmarul va avea un sf'arşit, că vor reveni
la demnitatea lor de oameni. Din păcate în această bătălie inegală, mulţi au fost învinşi şi
păstrăm cu sfinţenie memoria jertfei lor.
Încă o dată s-a dovedit că un popor care a suferit, de-a lungul a multe secole,
ocupaţia străină, rătăcirea timp de decenii în pustiu, milenara Diaspora, care poate însă
să-şi refacă statul său şi să-i apere independenţa nu poate fi nimicit oricât de covârşitoare
ar fi forţa duşmanului.
Fără a se considera ,.hârtia de turnesol" în punerea în evidenţă a adevărului,
cercetătorii centrului nostru au făcut eforturi considerabile pentru elucida problematica
acestor ani plini de atâtea evenimente zguduitoare, în măsură să alimenteze cele mai
diferite şi uneori de-a dreptul şocante opinii defăimătoare şi a aduce la lumină adevărul,
oricât de dur ar fi acesta.
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Ni se par de-a dreptul cinice, încercările de a limita întreaga problematică a
Holocaustului Ia numărul jertfelor. Sunt de neînţeles permanentele strădanii ale unora de
a pune la îndoială adevărul unor documente irefutabile despre suferinţele îndurate de
evrei şi nu numai de ei în aceşti ani de răscruce ai celui de-al doilea război mondial, de a
prezenta imagini parţiale sau false, ceea ce pângăreşte uriaşa, imensa jert� a celor care
au căzut victime sălbăticiei naziste. Se vor continua cu intensitate eforturile pentru a
dovedi realităţile, şi astfel vom avea cel mai eficace mijloc pentru a detensiona relaţiile
interumane, în general, ale celor interetnice în special. Virusul minciunii macină conştiinţa
umană, slăbeşte organismul social şi poate pregăti noi catastrofe sociale şi politice.
Desigur nu considerăm cercetarea problematicii perioadei martiriului evreiesc, a
Holocaustului ca încheiată. Se vor continua eforturile cu mijloacele şi forţele umane de
care dispunem, insistând asupra rolului benefic pe care l-au avut şi îl au relaţiile între
majoritate şi etnia evreiască, contribuţia considerabilă pe multiple planuri a acesteia în
dezvoltarea culturii, civilizaţiei româneşti, cu convingerea că mai buna cunoaştere a
convieţuirii va contribui la apropierea dintre toate etniile din ţara noastră.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, prin mijloacele de care dispune:
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, editura „Hasefer", revista

Evreiască,

Realitatea

prin conferinţe publice şi simpozioane, prin participarea la reuniuni ştiinţifice

naţionale şi internaţionale va continua să acţioneze în acest sens.
Salutăm preocupările unor istorici români de a analiza în mod obiectiv perioada
anilor 40 şi nu numai aceasta, spre a realiza „o istorie sinceră" a poporului român şi a
minorităţilor naţionale.
Suntem încurajaţi în acţiunea noastră de faptul că în mass-media românească sunt
tot mai prezente strădaniile de a elucida evenimentele legate de Holocaust, ca şi în�ţişarea
momentelor esenţiale din viaţa poporului evreu.
Ne-am bucura şi mai mult dacă tot mai numeroşi reprezentanţi de marcă ai opiniei
publice şi-ar pune prestigiul lor 1Ţ1oral în slujba luptei împotriva extremismului naţionalist,
atât de dăunător convieţuirii loiale a etniilor din ţara noastră, ca şi imaginii ţării noastre
în plină transformare.
Pentru toate strădaniile lui, colectivul de autori în frunte cu distinsul profesor Ion
Şerbănescu merită întreaga noastră recunoştinţă.
Acad. Nicolae CAJAL
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România
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Studiu introductiv

Prezentul volum, cel de-al patrulea din ciclul „Evreii din România în anii 19401944", include documente care conturează tabloul unei perioade mai restrânse: 1 ianuarie
1943

-

august-septembrie 1944, dar cu mare impact asupra situaţiei internaţionale şi, în

mod nemijlocit, asupra etniei evreieşti. În acest relativ scurt răstimp s-a desfăşurat un
proces de modificare radicală a raportului de forţe mondial, cu multiple şi esenţiale mutaţii
în relaţiile dintre state, comunităţi naţionale şi etnice ce constituiau obiectul sau subiectul
conflagraţiei armate declanşate la I septembrie 1939.
Confruntarea din acei ani era o componentă a epocii istorice care a debutat cu
lupta dintre state şi grupări de state angrenate într-o competiţie pentm păstrarea sau
restabilirea democraţiei, pentru menţinerea sau dobândirea hegemoniei politico-economice
pe plan mondial. Perioada confruntărilor armate a fost marcată de inerente pierderi umane
şi materiale pe câmpurile de luptă. Totodată au căzut milioane de jertfe din rândurile
populaţiei civile, nimicite din considerente politice, etnice sau rasiale.
O parte importantă a populaţiei evreieşti din Europa, inclusiv din România. a
cunoscut în anii celui de-al doilea război mondial o soartă tragică, Holocaustul, generat
tocmai de prejudecăţile xenofobe, antisemite, ale cercurilor conducătoare nazisto-fasciste
şi ale unor forţe extre1niste-naţionaliste din diferite ţări.
Lucrări publicate de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România al F. C. E. R.
ca şi de instituţii sau autori de peste hotare pun în evidenţă cu claritate acest adevăr, pe
care îl contestă curente neonaziste, antisemite, interesate în reactivarea unor ideologii şi
practici politice menite a submina democraţia şi relaţiile de colaborare pe plan naţional şi
internaţional, ce capătă o tot mai amplă extindere ca urmare a evenimentelor de după
prăbuşirea totalitarismului din Europa.
În elaborarea volumelor III şi IV din ciclul „E\Teii din România în anii 19401944", colectivul de cercetători din Centrul de Istorie al F. C.E.R. a luat

în considerare

atât evoluţiile sinuoase, chiar contradictorii ale politicii din aceşti ani cât şi abundenţa
materialului documentar inedit şi de aceea au structurat lucrarea pe două perioade: 19401942 şi 1943-1944 pentru a reda un tablou cât mai amplu şi veridic al evenimentelor care
şi-au pus pecetea asupra existenţei etniei evreieşti. Primul volum (al Ill-Iea din această
serie specială, în două părţi) a apărut în 1997; lucrarea de faţă încheie prezentarea
documentelor cu privire la situaţia evreilor din România în ultima etapă a conilagraţiei
militare din Estul Europei.
Este fără dubiu faptul, menţionat şi în volumul III, că deşi în linii generale, a
existat o continuitate în politica antievreiască a regimului militar-totalitar condus de

XI
https://biblioteca-digitala.ro

mareşalul Antonescu până la ieşirea din coaliţia cu Germania nazistă, totuşi măsurile
discriminatorii şi, în general, comportamentul faţă de evreii din teritoriile româneşti nu
au urmat un curs liniar.
Asumându-ne riscul unor critici absolutizante, ne-am străduit ca documentele să
reflecte procesul istoric real (în măsura în care am reuşit să o facem va aprecia cititorul)
supunând cercetarea şi concluziile la logica contradictorie a realităţii, în întreaga ei
complexitate.
Continuarea discriminărilor. În anii 1 943 - 1 944 politica antisemită a regimului
antonescian şi-a păstrat esenţa, bazată, mai ales, pe falsa teză a „vinovăţiei" evreilor
pentru o anumită evoluţie a economiei româneşti în epoca modernă şi contemporană
(aşa-zisa „acaparare" a avuţiei naţionale şi a posturilor de comandă în ramuri importante
ale vieţii industriale şi comerciale) şi vina globală, cel puţin a populaţiei evreieşti din
provinciile estice ale ţării, pentru acte de violenţă faţă de autorităţile civile şi ofiţerii şi
soldaţii români în timpul dureroaselor evenimente din vara anului 1 940. Înclinaţia unor
politicieni, militari, funcţionari publici spre extremismul antisemit a generat în timpul
evenimentelor dureroase din iunie-iulie 1 940 când aceste provincii au fost ocupate de
Armata Roşie un „argument" ad-hoc; culpabilizarea unor întregi colectivităţi evreieşti
chiar a întregii etnii din Basarabia şi Bucovina pentru acte de violenţă faţă de armata sau
autorităţile româneşti din partea unor evrei şi a altor etnii în grupuri sau individual.
Această învinuire globală, a cărei netemeinicie a fost analizată în volumul anterior1, revine
şi în anii 1 943- 1 944 cu o vehemenţă aproape neschimbată, atât în declaraţiile lui Ion
Antonescu cât şi în cele ale lui Mihai Antonescu, şi ale altor exponenţi ai regimului
totalitar-militar. Astfel, în răspunsul la o scrisoare din mai 1 944 a arhitectului H. Clejan,
constructorul vilei de la Predeal a mareşalului, Antonescu scria: „Am fost hotărât să
evacuez pe toţi evreii din Basarabia şi Bucovina", „dar prin diferite intervenţii am fost
împiedicat să o fac". Adevărul este că din Bucovina au fost deportaţi cca. 88% din populaţia
evreiască şi din Basarabia cca. 95%. Reluând tezele despre „barbaria" evreilor în timpul
retragerii din 1 940 şi sloganul „iudeo-comunismului", Antonescu continua: „aceasta este
tragedia rasei evreilor de a nu fi recunoscători, de a se opune ţării în care trăiesc şi de la
care trag foloase. De aceea atrag atenţia şi de data aceasta, că, dacă evreii şi pe mai
departe vor continua să submineze statul tolerant, vor atrage după sine urmări şi mai
grele decât până acum, căci statul nu poate lăsa nepedepsiţi pe aceia care, profitând de
această toleranţă, se străduiesc într-un fel criminal să ducă statul la prăbuşire...",
concluzionând: „se înţelege de la sine că în astfel de împrejurări este pentru mine o
imposibilitate morală şi politică de a consimţi la aducerea înapoi a evreilor din Transnistria.
Despre aceasta nu poate fi vorba"2• Aceste cuvinte erau scrise într-o perioadă când evoluţia
situaţiei politice-militare arăta falimentul unor asemenea concepţii rasiste, dar şi
inconsecvenţa, din fericire, a discursului antonescian.
Prizonier al prejudecăţilor antisemite, el a trecut peste faptul că hotărârea de revenire
în ţară a evreilor deportaţi a fost adoptată de Consiliul de Miniştri în toamna anului
1 9433, când a şi început această acţiune. De altfel, vocabularul antisemit a fost utilizat de
şeful statului până aproape de finalul carierei sale politice.
Din păcate această culpabilizare globală cu grave consecinţe asupra vieţii unei
părţi importante a etriiei evreieşti şi-a găsit promotori şi în perioada de după decembrie
1 989. Neluând în considerare sau poate necunoscând documente care pun în evidenţă
XII
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participarea şi a membrilor altor etnii la asemenea acţiuni infamante, unii autori pun
agresiunile înfăptuite „în principal" pe seama evreilor faptul că, în urma evacuării,
pierderile suferite de armata română s-ar ridica „la 356 de cadre şi 42.876 soldaţi şi
gradaţi", conform unei statistici a M.St.M. din 6 iulie 19404• Dar nu se specifică dacă se
includ morţi, răniţi şi dezertori şi neprecizând cine au fost autorii, se dorea o asemenea
confuzie care să ducă la concluzia că răspunderea o poartă în special evreii, aşa încât lasă
cititorul în faţa unei aproximaţii care duce la multe judecăţi eronate.
Deşi încearcă să dea o explicaţie psihozei antisemite din vara anului 1940, urmată
de valul de asasinate din iulie-august 194 1, Alex. Mihai Stoenescu scrie în lucrarea Armata,

mareşalul şi evreii

recent apărută: „Bandele de evrei înarmaţi, indivizii şi comunităţile

violente, grupurile unite pentru a injuria şi umili militarii români, zvoniştii şi diversioniştii
au fost parte a agresiunii militare din 1940, au constituit un segment distinct al planului
de invazie, au pus în aplicare misiuni precise ale acţiunilor de luptă pregătite de U.R.S.S.
împotriva României". Şi pentru a întări această imagine, parcă copiată din propaganda
ultraantisemită, autorul scrie: „am subliniat voit termeni

bande, detaşamente, grupuri

pentru a arăta că armata română în retragere nu s-a confruntat cu acte individuale - deşi
au fost şi din acestea - ci cu acţiuni cu caracter organizat, unii dintre evrei purtând
brasarde roşii, mulţi aveau arme, au agresat şi au ucis în grup" 5.
Autorul merge mai departe, şi invocând argumente ,juridice" consideră că aceste
grupuri sau colectivităţi participau în fapt la un război, pe care l-a declarat U.R.S.S.
României prin ultimatumul din 26 iunie 1940. Aceste „susţineri" şi altele de mai veche
sorginte aflate în arsenalul antisemit nu fac altceva decât să justifice crimele, deportările
şi alte acte silnice împotriva etniei evreieşti, ceea ce lipseşte de valoare afirmaţia conţinută
în partea finală a lucrării că Antonescu a fost un criminal.
O asemenea abordare este surprinzătoare acum, când arhivele cercetate cu acurateţe
ştiinţifică prezintă mult mai complex problema situaţiei din Basarabia în vara anului 1940.
Volumul pe care îl publicăm cuprinde numeroase documente care evidenţiază
continuarea, în anii 1943- 1944 a regimului deosebit de dur, adesea soldat cu morţi, din
locurile de deportare. Într-un raport al unui delegat al P.C.M. din ianuarie 1944, în legătură

cu situaţia unor ghetouri din Transnistria, se arată: „Cea mai mare parte dintre evrei
locuiesc în casele mici şi murdare ale ucrainenilor, aproximativ 5- 15 într-o cameră complet
neaerisită; dorm pe scânduri, neavând paturi, cearceafuri şi aşternuturi şi se învelesc cu
hainele de pe ei. În majoritatea ghetourilor nu au closete şi la Moghilev fecalele sunt
răspândite la fiecare pas, nu au băi şi nici spălătorii, cu excepţia câtorva"6.
Charles Kolb, delegat al C.I.C.R., scria în 1962 în legătură cu o vizită din decembrie
1943 în zonele Transnistriei: „Am văzut locuri dezastruoase cu locuinţe murdare, pline
până la refuz de locuitori prost hrăniţi, aproape fără căldură şi al căror moral era extrem
de scăzut şi altele în care voinţa de a supravieţui îi însufleţea pe deportaţi care înfiinţau
spitale, şcoli şi orfelinate. Dar în ce condiţii?
Erau puţine posibilităţi de muncă, cea

mai mare parte a celor internaţi nu ştiau ce

să facă cu timpul lor şi mare parte nu primeau permisul necesar de muncă din partea celor
ce-i supravegheau. O viaţă tristă fără speranţă...".
Referindu-se la opinia unei instituţii britanice după care „timpul deportării nu era
lipsit de libertate", Kolb scria: „după părerea mea pentru deportat singura libertate era
aceea de a muri"7•
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Este un fapt că din ce în ce mai mulţi români reprezentanţi ai opiniei publice,
funcţionari de stat, militari, căutau din varii motive să ajute pe cei deportaţi, ceea ce l-a
deranjat pe Ion Antonescu care a solicitat în primăvara lui 1 944 un amplu studiu despre
acest fenomen.
În acelaşi timp erau unnăriţi cu tenacitate şi sancţionaţi acei români, militari şi
civili, care, din determinări diverse, îi ajutau pe cei deportaţi, aducându-le din ţară bani,
medicamente, îmbrăcăminte, înfruntând riscurile închisorii sau alte sancţiuni; unele din
aceste acte umanitare erau expresia sentimentelor de compasiune şi dorinţa de a ajuta pe
cei căzuţi în suferinţă. Dăm un singur exemplu, industriaşul Ion Larionescu din Rădăuţi
a fost condamnat la I O ani închisoare pentru faptul că a dus bani şi scrisori celor deportaţi
la Moghilev8.
Deosebit de valoroasă este lucrarea recent apărută în limba română, Transnistria,
în 3 volume, a cunoscutului istoric israelian de origine română, Jean Ancel, care bazându
se pe o mare bogăţie de surse documentare, cele mai multe inedite, trasează un tablou
zguduitor al suferinţelor care au dus la moartea a zeci de mii de oameni în acel .,regat al
morţii" care a fost Transnistria9.
Munea ob ligatorie. Iniţiată chiar înainte de declanşarea război ului, această
activitate a cunoscut o deosebită intensitate, atât în Vechiul Regat, Transilvania de Sud şi
Banat, cât şi în Transnistria. Penuria de forţă de muncă în rândurile populaţiei româneşti
s-a accentuat mai ales în faza finală a războiului. Necesităţile impuse serviciilor auxiliare
ale armatei de confruntările militare directe, deosebit de intense, erau tot mai pregnante
datorită micşorării efectivelor (morţi, dispăruţi sau răniţi), cerinţele sporite de a efectua
ample lucrări de infrastructură impuse de desfăşurarea operaţiunilor militare chiar pe
teritoriul dintre Nistru, Dunăre şi Carpaţi (drumuri, căi ferate, poduri, linii de rezistenţă
noi etc. ) determinau ca evreii, alţi minoritari ca şi prizonierii de război să fie solicitaţi în
număr tot mai mare. Însuşi Ion Antonescu se interesa de modul cum erau folosiţi meseriaşii,
tehnicienii şi inginerii evrei, unii dintre aceştia erau „promovaţi" şefi de detaşamente, li
se acordau anumite înlesniri. Această penurie a dus la nerespectarea instrucţiunilor M.St.M.
din iunie 1 942, care prevedeau schimbarea celor ce lucrau în detaşamente exterioare mai
mult de un an rară întrerupere10. Repartizarea unor evrei în 1 943 la „Centrul de instrucţie
Sărata", care funcţiona ca un detaşament de pedeapsă pentru prizonieri şi delincvenţi,
unde între anii precedenţi evreii nu au fost folosiţi, arată înăsprirea regimului muncii
obligatorii în anii finali ai războiului11•
Tot în categoria discriminărilor este şi obligaţia pe care Ion Antonescu a impus-o:
plata unei contribuţii financiare de patru miliarde lei11, sarcină imposibil de realizat,
care a stârnit o vie împotrivire în rândurile populaţiei evreieşti după accentuata pauperizare
din anii 1 940- 1 943. Evreii au mai fost obligaţi la plata câtorva sute de milioane în cadrul
Împrumutului Reîntregirii, în anii 1 94 1 -942 şi a unui impozit militar suplimentar, pentru
că nu erau primiţi în armată. În paranteză fie spus, dr. W. Filderman a propus generalului
Antonescu ca evreii să participe la luptele de pe frontul de Est, dar vechile prejudecăţi
antievreieşti au dus la respingerea acestei propuneri. Când dr. Filderman a relevat
imposibilitatea obţinerii uriaşei contribuţii de la o populaţie sărăcită prin politica de
discriminări impuse de regimul antonescian, atitudinea a fost una din cauzele deportării
liderului evreu în Transnistria13•
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Mi-aş pennite o reflecţie în legătură cu munca forţată şi contribuţiile financiare
ale evreilor în anii 1941- 1944: aportul lor la războiul din Est, cu net obiectiv anticomunist,
a fost cu mult mai mare în raport cu sprijinul acordat luptei armate duse după 23 august
1944 de către forţele antifasciste, deşi evreii erau priviţi şi trataţi în bloc drept filocomunişti
sau filosovietici.
Restricţii dezumanizante erau impuse cu referire la modalitatea de aprovizionare
cu alimente, izolarea de populaţia majoritară, lipsa de drepturi civice. Ion Antonescu
manifesta, în continuare, o ură nedisimulată faţă de evrei, îi considera spioni, speculanţi,
defetişti etc. lată ce declara el într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri din 6 mai 1944,
când soarta coaliţiei naziste-fasciste era pecetluită. Făcând abstracţie de propriile sale
indicaţii privind utilizarea cât mai amplă şi mai intensă a evreilor la munca obligatorie,
Ion Antonescu declara: „eu nu sunt un mâncător de jidani, dar vedeţi d-voastre că este o
enormă nedreptate pentru neamul românesc ca evreul, care trăieşte la adăpostul luptei să
facă negustorie, să trăiască cât se poate de bine (?), iar românul să moară pe front şi să
facă toate muncile în dosul frontului . . . Toţi jidanii nu fac decât să numere tancurile pe
străzi. Văd jidani cu ochelari pe nas, care se plimbă pe stradă şi au aerul că nu fac nimic.
Cred că acela este tipul clasic al individului, care se tace şi pe urmă iniţiază, pune la
curent pe români asupra situaţiei noastre" 14•
Conducătorul statului nu a renunţat la ideea înfiinţării de noi ghetouri ii chiar şi în
primăvara anului 1944 (la Vijniţa, la Bacău), a cerut din nou evacuarea puţinilor evrei
rămaşi în comunele rurale după deportările din iulie 194 1, chiar dacă dădea instrucţiuni,
în 1944, pentru „comportament uman" în cursul acestor acţiuni sau cerea să se aibă grijă
de bunurile evreilor, ceea ce nu făcuse la începutul războiului 16• Evoluţia evenimentelor
militare l-au obligat să renunţe la aceste măsuri.
*

*

*

Nu ne putem, însă, limita la un tablou monocolor sau cu o puternică dominantă a
nuanţelor întunecate în înfăţişarea situaţiei evreilor în perioada 1943-1944. Aceasta este
în· general veridică pentru anii 194 1- 1942 şi constituie fundalul perioadei finale a
războiului. Se conturau, de acum, tot mai evident şi până la urmă au devenit o realitate,
culori mai nuanţate în viaţa populaţiei evreieşti, dar după o furtună extrem de devastatoare1;.
Sub influenţa noilor condiţii militar-politice de după bătălia de la Stalingrad şi după
accentuarea acestei evoluţii în favoarea puterilor antihitleriste, cercurile politice şi miliare
române au criticat după trecerea Nistrului continuarea participării la război. Se cunosc
scrisorile lui Iuliu Maniu şi C.I. Brătianu în acest sens18. Generalul lacobici şi-a dat
demisia în ianuarie 1942 tot în urma unui diferend cu Antonescu în această problemă. La
15 august 1942 generalul Şteflea a făcut unele propuneri privind reducerea trupelor române
participante la luptele din Est.
Aceste mutaţii se cer, însă, explicate pentru a nu da loc la interpretări eronate. De
aceea ne permitem o scurtă revenire la trecut. Cercetătorii perioadei 1940-1944 din istoria
României nu omit aproape niciodată să sublinieze adevărul că în vara lui 1940 politica
guvernanţilor români trebuia să ţină seama de mutaţiile produse în raportul de forţe după
pactul Molotov-Ribbentrop din august 193 9 şi evoluţia situaţiei militare între septembrie
1939 şi iunie 1940. Acestea au dus la o izolare internaţională a ţării noastre, la ruperea
legăturilor tradiţionale cu democraţiile occidentale, la pierderea garanţiilor de securitate
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din parte acestora. Soluţiile adoptate de monarhie şi de clasa politică a României în
asemenea împrejurări sunt susceptibile de diferite judecăţi de valoare. Predomină însă
teza că această izolare a impus României cooperarea pe plan economic, politic şi, în
ultimă instanţă, militar, cu Germania hitleristă, care şi-a pus o pecete dureroasă şi până la
urmă sângeroasă asupra poporului român, ca şi asupra etniei evreieşti. Acest succint
excurs istoric încearcă să releve o idee menită a susţine că şi raportul interna,tional de

forţe înfavoarea coaliţiei antihitleriste ce s-a conturat în toamna lui 1942 şi s-a cristalizat
în perioada următoare şi-a găsit reflexul şi asupra sifua,tiei evreilor din teritoriile româneşti.
Semnalele asupra consecinţelor negative ce vor urma în perioada postbelică ale
unei politici de stat antisemite care au fost emise încă din prima fază a războiului, dacă ar
fi fost receptate ar fi permis guvernanţilor să acţioneze mai prudent atât în ce priveşte
alianţele cât şi atitudinea faţă de etnia evreiască. illterior, aceste atenţionări s-au intensificat.
La 3 aprilie 1943, Legaţia României din Berna îi comunica lui Mihai Antonescu dorinţa
Comitetului Internaţional al Crucii Roşii de a avea „un schimb cât mai larg de idei cu
autorităţile române asupra tuturor problemelor care pot interesa Crucea Roşie Română".
Presupunând că delegatul Crucii Roşii Internaţionale va aborda şi problema
evreiască, reprezentantul diplomatic român sublinia „importanţa, aş putea spune,
prejudicială pentru succesul oricărei propagande româneşti în ţările liberale sau neutre
din apus, a unei îndulciri aduse situaţiei evreilor din România.
Cu cât se apropia sfârşitul războiului, cu atât, fireşte, va spori şi însemnătatea
acestei probleme pentru situaţia ce se va crea României în dezbaterile care vor premerge
încheierea păcii" 19•
În cea de a doua parte a anului 1942 şi în anii 1943-1944, „real-politik" şi-a spus
tot mai mult cuvântul în comportamentul unor guverne sau politicieni care sprijiniseră
Germania nazistă.
Acestea au încurajat organismele evreieşti internaţionale şi liderii naţionali ai
comunităţii iudaice să-şi intensifice eforturile pentru a îmbunătăţi soarta evreilor.
Documentele publicate în prezentul volum, care se adaugă celor apărute în volumul III al
ciclului „Evreii din România în anii 1940-1944", pun în evidenţă aceste acţiuni mai mult
sau mai puţin convergente pentru salvarea acelora care mai trăiau sub ameninţarea
distrugerii fizice.
Mişu Benvenisti, conducător al Organizaţiei Sioniste în perioada războiului, are
următoarea versiune în legătură cu necesitatea ca guvernul român să-şi modifice
comportamentul faţă de populaţia evreiască: ,,În toamna anului 1943, într-o audienţă
comună, care a durat două ore, împreună cu d. dr. Filderman, am expus fostului
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, toate problemele ce se puneau în acel moment
acut pentru populaţia evreiască din ţară şi pentru cei deportaţi, cerând urgent măsuri de
îndreptare. Chestiunea emigrării a constituit obiectul unei detaliate discuţiuni.
Faţă de preciziunea cererilor noastre, Mihai Antonescu şi-a luat, pentru prima
oară obligaţiunea de a începe repatrierea deportaţilor şi de a lua măsuri pentru concentrarea
lor în anumite puncte depărtate de linia de retragere a forţelor armate germane.
Alte multe obligaţiuni şi-au luat atunci faţă de noi Mihai Antonescu «dar numai
puţine s-au realizat»".
Benvenisti prezintă în continuare demersurile făcute pe lângă Iuliu Maniu, Gh.
Popp, secretar general al P.N.Ţ., Dinu Brătianu, evidenţiind nuanţele atitudinii în ansamblu
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favorabile ale acestor lideri politici democraţi 20• Unii diplomaţi străini acreditaţi la
Bucureşti, Nunţiul Apostolic, organizaţii internaţionale au acţionat pentru a uşura soarta
evreilor din România.
Dacă în Ungaria, cu toate eforturile eroice ale diplomatului suedez Walenberg,
catastrofa nu s-a putut evita, chiar în condiţiile în care soarta războiului era cunoscută primăvara anului 1944 - în România, şi aici intervine viziunea mai aproape de realitate
a cercurilor conducătoare române, a fost posibilă limitarea numărului de victime.
Autorităţile centrale (guvernul antonescian şi conducerea militară şi poliţienească),
unii reprezentanţi ai organelor administrative regionale sau locale (inclusiv din Basarabia,
Bucovina, Transnistria) au căutat să amelioreze situaţia evreilor, aşa cum evidenţiază
numeroase documente din volumul de faţă21•
Acţiunea de readucere a deportaţilor, în primul rând a copiilor din Transnistria.

Dacă o parte a deportaţilor evrei din Germania, Polonia, Franţa, Belgia, Italia, Olanda,
Austria şi alte ţări ocupate de nazişti au fost salvaţi de armatele aliate care au pătruns în
lagărele de exterminare nazistă, în ce priveşte pe cei din ghetourile transnistrene, sub
administraţie română, situaţia a fost diferită. O parte dintre aceştia au fost ucişi pe diferite
căi (predarea către unităţi de represiune hitleristă, execuţii, condiţii de viaţă subumane,
boli ş.a.). Cei rămaşi în viaţă au fost eliberaţi din ghetouri şi lagăre de autorităţile româneşti,
iar în unele situaţii chiar feriţi de asasinii nazişti. Desigur, un anumit rol a avut şi evoluţia
rapidă a evenimentelor militare defavorabile coaliţiei nazisto-fasciste din Răsărit.
Începând cu readucerea evreilor dorohoieni rămaşi în viaţă, a fost adoptată hotărârea
de a salva copiii orfani, mai întâi cei lipsi,ti de ambii părin,ti, mul,ti dintre orfani emigrând
în Palestina cu ajutorul C.RI., al Agenţiei Evreieşti şi ulterior al altor foruri internaţionale.
Un rol important l-au avut liderii comunităţii evreieşti din România şi C.E.R22•
Se cere menţionată aici preocuparea lui Mihai Antonescu de a răspunde cu o anumită
promptitudine solicitărilor, mai ales, dar nu numai, unor organisme internaţionale pentru
desfăşurarea acestei acţiuni. Fără a se împotrivi, Ion Antonescu nu manifesta bunăvoinţă
faţă de această acţiune. Astfel, el a fost enervat de faptul că preşedintele Crucii Roşii
Române, dr. I. Costinescu a dat sprijin celor ce doreau să salveze cât mai repede copiii
evrei din Transnistria. Costinescu a adresat o scrisoare guvernului român pentru
îmbunătăţirea situaţiei celor deportaţi, iar în 1944 punea la dispoziţia echipelor trimise în
Transnistria în 1943-1944, maşinile Crucii Roşii pentru a-i readuce pe orfanii evrei.
Antonescu a reprobat un asemenea comportament. În şedinţa Consiliului de Miniştri din
22 aprilie 1944, el declara nervos: „Pe când soldatul român merge spre front, domnul
doctor Costinescu trimite camioanele Crucii Roşii cu doamne din protipendada Capitalei
ca să ia copiii de jidani şi să-i pună la adăpost. Armata ştie aceasta şi va veni ziua răfuielii...
Aşa s-au petrecut lucrurile şi în Transnistria. Şi acolo Crucea Roşie venea şi se interesa
de jidani, dar n-a întrebat niciodată: cum stă soldatul român, are hrană suficientă etc.? De
jidani însă se interesau unde sunt camionetele sanitare ale Crucii Roşii Româneşti"2'.
Volumul relevă comportamente umane ale unor organe administrative, ale unor
militari, care nu au vrut să predea naziştilor pe evreii din unele ghetouri sau închisori,
sprijinul unor autorităţi în derularea acţiunii de readucere a deportaţilor în ţară. Rezultatul
acestor acţiuni a fost salvarea a circa 65.000 de evrei din cei peste 200.000 deportaţi24.
Numărul celor care au suferit în mod brutal - asasinaţi şi morţi în deportare - este
obiect de controversă. Este contestat de către o categorie de cercetători Holocaustul evreiesc
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în România, luând în considerare numai Vechiul Regat, Ardealul de Sud şi Banatul unde
au fost relativ puţine victime, considerând că numai în Ardealul de Nord, care până în
940 aparţinuse României, răspunderea pentru Holocaust revine hitleriştilor şi autorităţilor
fasciste maghiare. Dar nu este vorba numai de cine poartă răspunderea ci că populaţia
evreiască din acea zonă a fost victima genocidului.
Unii istorici - din dorinţa de a respinge încercările de a nega orice răspundere a
lui Ion Antonescu pentru măsurile antisemite - abordeazii întreaga politică antievreiască
a regimului militaro-totalitar, incluzând între cei asasinaţi şi pe evreii originari din zonele
de dincolo de Nistru, aflate sub administraţie românească între 194 1- 1944.
O a treia categorie de cercetători analizează politica antisemită din anii 19401944 mai ales în zonele istorice ale ţării noastre, aşa cum s-au cristalizat după Marea
Unire din 19 18. Desigur că nu se poate face abstracţie şi de faptul că administraţia militară
şi civilă românească şi-a extins, între anii 194 1-1943, politica antisemită şi faţă de evreii
foşti cetăţeni sovietici din zona dintre Nistru şi Bug, mai ales după atentatul împotriva
Comandamentului Militar român din Odesa (octombrie 194 1) pus, fără o dovadă clară,
pe seama „mai ales" a evreilor. În abordarea situaţiei evreilor în anii 1940- 1944, noi
aveam în vedere această din urmă delimitare istorico-teritorială.
În consecinţă, apreciem că din teritoriile româneşti au fost deportaţi în diferite
lagăre (Transnistria, Guvernământul General, Germania, Austria ş.a.) circa 400.000
persoane din care şi-au pierdut viaţa, inclusiv în asasinatele din Basarabia şi Bucovina,
înainte de a fi evacuaţi peste Nistru, circa 350. OOO persoane. Desigur răspunderea pentru
acest număr de victime revine nu numai autorităţilor româneşti din timpul războiului.
Charles Kolb, reprezentantul C.I.C. R. referindu-se la numărul de deportaţi în viaţă
constatat în timpul vizitei făcute în Transnistria în decembrie 1943, prezintă următoarele
date: Odesa, 62 deportaţi; Balta, 20.788, Râbniţa 4 17, Tulcin 2. O 18, Djurin 4. OOO, Şargorod
15. 185, Camoviţi 45 1, Moghilev 13.970, Zmerinca 487, Balta şi împrejurimi 15.000. În
total 72. 378. După datele obţinute la Bucureşti de la organismele evreieşti, rezultă 54.350.
Nu-şi poate explica această diferenţă, făcând doar unele supoziţii. Comparând cu numărul
de deportaţi din Basarabia ( 170.725) şi Bucovina (9 1.734), rezultă că cifra morţilor se
ridică Ia 208. 109, incluzând aici şi pe cei decedaţi în timpul cât a durat deportarea25.
Prezentând, din diferite surse, numărul celor deportaţi în Transnistria, J. Ancel în
lucrarea citată arată că Legaţia germană din Bucureşti aprecia, în august 1942, Ia 185.000
(vezi Bukarester Tageblatt - august 1942); maior dr. Tătăreanu, care era responsabil
pentru starea sanitară a Transnistriei 200 .OOO (inclusiv ţigani) în ianuarie 1943; mişcarea
sionistă din România 180.000 în iunie 1943; dr. Filderman - 190.000, în octombrie
1943; MA.I. - 125.000 în noiembrie 1943. Ion Antonescu, Ia procesul din mai 1946,
considera că au fost deportaţi 150.000- 170.00026• Autorul israelian, luând în considerare
şi alte surse, conclude că diferenţele nu sunt prea mari şi că „numărul total al deportaţilor
a fost aproximativ 180- 190.000 evrei".
Se poate considera că în jur de 350.000 persoane au fost ucise între 22 iunie 194 1
iunie 1944 pe teritorii româneşti, sau de autorităţile române. La cifrele indicate de alţi
autori ne-am referit în vol. III al lucrării27•
Speculaţiile care neagă fără rezerve „Holocaustul românesc", invocând faptul că
jumătate din populaţia evreiască a fost salvată au şi o latură cinică, constituind o imorală
încercare de a oculta o realitate tragică pentru care răspund în primul rând unii dintre
-

-

-
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liderii acelei perioade.
Tendinţa, manifestată mai intens în ultimii ani, de a diminua consecinţele
Holocaustului sau chiar de a-l nega, invocându-se alte fenomene asemănătoare în trecut Gulagul - în fosta U.R.S.S. şi în ţările satelite în alte zone ale globului, nu poate duce la
concluzia de a oculta sau minimaliza răul ce-l reprezintă uciderea unor fiinţe nevinovate,
printre care milioane de copii, din rândurile populaţiei evreieşti.
Considerăm că este necesar să precizăm că în România până în 1989, s-a vorbit
foarte puţin despre Holocaustul de pe teritoriile româneşti, iar când problema a fost abordată
pe larg s-a făcut concomitent cu dezvăluirea fără rezerve de către istorici români a teroarei
staliniste organizate de autorităţile comuniste din anii 1947-1964.
*

*

*

Autorităţile române înfaţa tragedi.ei evreilor din Nordul Ardealului. Din diferite
considerente, întâi de toate ţinând seamă că istoriografia maghiară din Ungaria şi di

\

Diaspora, beneficiind de posibilităţi şi de docwnentare ample, a abordat pe larg politica
autorităţilor de la Budapesta şi a ocupan tului nazist în anii belici faţă de evrei, nu ne-am
propus să înfăţişăm situaţia acestui grup etnic în graniţele Ungariei din 1940- 1944.
Dat fiind că, vremelnic, între 30 august 1940 şi septembrie 1944, un mare număr
de evrei, aproximativ 150.000, care au fost până la Dictatul de la Viena cetăţeni români,
au trăit în acea perioadă în Ungaria, am socotit necesar, pentru a da o imagine cât mai
completă a situaţiei evreilor din România din perioada Holocaustului, să înfăţişăm modul
cum s-a reflectat politica antisemită a guvernului maghiar mai ales în perioada deportărilor
masive, în lagărele de exterminare naziste: totodată, am consemnat şi comportamentul
autorităţilor române faţă de populaţia evreiască din Nordul Ardealului între 1943 - 1 94428.
Guvernul român a avut o atitudine contradictorie faţă de refugiaţii evrei maghiari
sau din Nordul Ardealului, oscilând între ordinul de împuşcare, în cazul încercării de a
trece fraudulos frontiera, retrimiterea în Ungaria, deportarea în Transnistria, acceptarea
lor pe teritoriul român sau emigrarea. Dacă alternativa primă se pare că nu a fost pusă în
acţiune, celelalte au fost aplicate cu parcimonie, iar până la urmă s-a renunţat la măsura
deportării. Volumul subliniază iniţiativa unui grup de români ardeleni, atât din zona
ocupată de Ungaria cât şi din restul Ardealului, pentru salvarea a numeroşi evrei,
demonstraţie puternică a solidarităţii umane29.
Intensificarea acţiunii de emigrare. Guvernul român a încurajat eforturile pentru
emigrarea atât a evreilor români care doreau, în special a copiilor, cu rezultate sensibile
(plecarea a circa 5.000 copii foşti deportaţi în Transnistria) cât şi a unor refugiaţi din
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia30. Dar nici această acţiune nu a fost lipsită de jertfe. După
catastrofa „Struma" în 1942, cea mai dureroasă a fost scufundarea vasului „Mefkure" în
august 1944, a cărei cauză este controversată31.
Comportamentul autorităţilor române în această problemă, chiar dacă efectele au
fost relativ modeste, a captat simpatia cercurilor politice şi a organismelor din afara
graniţelor României.

Acpunipentru salvarea evreilor cetăţeni români din ,tările de sub ocupa,tia nazistă.
O problemă mult discutată şi controversată a fost atitudinea ce trebuie adoptată faţă de
evreii cetăţeni români aflaţi în Germania şi ţări de sub ocupaţia nazistă care semnaseră cu
guvernul român Convenţia de stabilire şi comerţ" 31•
„

XIX
https://biblioteca-digitala.ro

În virtutea prevederilor acestui act diplomatico-juridic, cetăţenii străini aflaţi în
România ai unei ţări semnatare aflate pe teritoriul altei ţări parte la convenţie, trebuiau să
se bucure de acelaşi regim juridic ca şi cetăţenii acestor ţări rezidenţi în România. În ce
priveşte cetăţenii români aflaţi în ţări care au semnat Convenţia intrau sub jurisdicţia
legilor române şi beneficiau de prevederile legale ale statului român. Dar aplicarea
Convenţiei a creat numeroase controverse. Autorităţile naziste respectau aceste norme
numai faţă de evreii cetăţeni maghiari, cehi, slovaci, iar pe cei români îi tratau asemenea
celor germani - deportări, exproprieri de bunuri, muncă forţată. Diplomaţia română
considera această comportare drept o încălcare a Convenţiei mai sus citate şi deci
nerespectarea suveranităţii statale a ţării noastre. În consecinţă, M.A. E. cerea
reprezentanţilor români la Berna, Paris, Viena şi alte capitale să protesteze împotriva
acestei inegalităţi de tratament, încercând astfel salvarea unor cetăţeni români de la
trimiterea în lagărele de exterminare.
În aceste demersuri, mai ales ale lui M. Antonescu, trebuie luate în considerare şi
repetatele atenţionări ale reprezentanţilor diplomatici români din ţările neutre. Astfel,
VV Pella, ministrul României la Berna, se adresa M.A.S.: „Rog a-mi comunica dacă
sunteţi de acord ca prin mijloacele ce ne stau la dispoziţie aci să determinăm o acţiune
specială de a se proteja evreii din Transilvania de Nord, supuşi regimului de protecţiune
maghiară. În chipul acesta ne-am putea atrage simpatia atât a organizaţiei evreieşti
mondiale, cât şi ale anglo-americanilor, făcând totodată şi un gest de consolidare a
drepturilor noastre asupra teritoriilor pierdute prin aşa-zisul arbitraj de la Viena. Bineînţeles
că spre a da maximum de rezultat în cercurile mai sus indicate, acţiunea trebuie dusă cu
toată discreţiunea şi supleţea cerute de împrejurări şi să apară ca iniţiată sau cel puţin
favorizată de guvernul român)).
Demersurile române se loveau de refuzul diplomaţiei naziste, care invoca un „acord
verbal", pe care Ion Antonescu l-ar fi exprimat faţă de reprezentanţii germani din Bucureşti
în vara anului 194 1 :w. Diplomaţia română a contestat un asemenea argument care a fost
cu perseverenţă reiterat de reprezentanţii civili şi militari nazişti până în vara anului
1944, ceea ce a dus la exterminarea în lagărele naziste a unui număr de evrei cetăţeni
români. Este adevărat că în august 1942, Ion şi Mihai Antonescu au semnat o telegramă
adresată diplomaţilor români din ţările ocupate de nazişti, cerându-Ii-se să renunţe la
protestele lor faţă de măsurile discriminatorii ale autorităţilor naziste împotriva evreilor
supuşi români)l.
În pofida acestor zig-zag-uri, funcţionari din centrala M.A. S„ sau din
reprezentanţele diplomatice au continuat acţiunile de readucere în ţară a unor evrei cetăţeni
români aflaţi în aceste ţări.
S-au remarcat în această acţiune C. Karadja, directorul afacerilor politice, Gh.
Lecca, secretar general al M.A.S„ Gh. Davidescu ş.a. Totodată au depus eforturi susţinute
reprezentanţi diplomatici ca Dinu Hiott (Vichy), Ion Gheorghe (Berlin), consuli generali
ca Emil Pavelescu (Paris), obţinându-se o serie de rezultate pozitive. Câteva zeci de evrei
au revenit în ţară în anii 1943- 1944)6.
Nu putem face însă abstracţie că, alături de considerentele juridice invocate pentru
salvarea vieţii, era luat în considerare şi interesul ce-l manifestau autorităţile de la Bucureşti
pentru recuperarea unor bunuri proprietate a evreilor români în ţări ocupate de nazişti.
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Poziţiile lui Mihai Antonescu în problema evreiască impune o abordare mai
nuanţată. Deşi în anii 194 1-1942 se afirmă ca un promotor zelos al politicii antisemite a
regimului totalitar impus de generalul Antonescu, chiar ca apologet al nazismului, în
comportamentul său s-a dezvoltat treptat şi s-a cristalizat o anumită rezervă, iniţial mentală
şi apoi practic politică, faţă de înfăptuirea a

outrance

a acestei orientări.

Nu doar „flerul" l-a călăuzit, după cum se susţine într-o lucrare recent tradusă în
limba română. Opinia noastră este că, specialist în drept internaţional şi călăuzit de mai
mult realism politic decât conducătorul statului, animat de sentimente naţionaliste, dar în
acelaşi timp lipsit de o simpatie şi încredere fanatice faţă de orice totalitarism extrem
naţionalist, el căuta să-şi facă o imagine mai favorabilă în faţa cercurilor politice
democratice occidentale în perspectiva evoluţiilor politice previzibile în favoarea coaliţiei
antihitleriste. Acest comportament se accentuează tot mai mult pe măsura modificării
raporturilor de forţă militare, dând loc la manifestări contradictorii din partea lui Mihai
Antonescu. El mizează foarte mult pe „filosemitismul" său, încercând să se delimiteze de
actele de teroare la care, cel puţin până la finele lui 1942, a fost părtaş37 . Febrilitatea cu
care cerea reprezentanţilor diplomatici români din S . U .A., Berlin, Lisabona, Ankara să

i prezinte ca „salvator al evreilor", bunăvoinţa arătată solicitărilor Crucii Roşii
Internaţionale sau Vaticanului în ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei celor deportaţi,
organizarea emigraţiei evreieşti şi alte asemenea acţiuni, îi dădeau speranţa că va ieşi „cu
faţa curată" după terminarea războiului. Dar multe din afirmaţiile sau gesturile sale erau
contrazise de realitatea dureroasă a anilor 1940- 1944, el neezitând a utiliza neadevăruri
flagrante pentru a-şi crea o imagine pozitivă. Este adevărat că au fost obţinute şi unele
rezultate favorabile pentru populaţia evreiască. Apreciindu-le ca atare, nu putem face
abstracţie de faptul că a fost artizanul politicii de „curăţire etnică", al „românizării" şi
altor asemenea acţiuni cu caracter extrem naţionalist.
Desigur, cele mai aprinse controverse sunt generate de aprecierea

Antonescu

rolului lui Jon

în perioada cât a condus regimul totalitar, antisemit. Lucrările apărute sub

egida Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor nu-şi propun a contura o imagine globală
asupra întregii sale cariere politico-militare. De aceea nu vrem să ne pronunţăm asupra
faptului dacă anii 1940- 1944 au constituit un proces de continuitate sau o ruptură în
cariera sa.
Mulţi specialişti relevă calităţile sale militare, probitatea sa publică, atitudinea
antipoliticianistă, împotriva corupţiei, dar şi valenţele naţionaliste, cu puternice accente
antisemite. Deşi acestea se grefau pe formaţia sa filo-occidentală, aceasta din urmă nu
i-au generat prudenţa de a evita să ajungă în fruntea unui regim totalitar antisemit de loc
moderat, cum consideră unii cercetători, să colaboreze cu una din forţele ultranaţionaliste,
chiar teroriste. Unii dintre analiştii personalităţii sale îl consideră ca un slab politician,
lipsit de capacitatea de a face compromisuri (absolut necesare în arta guvernării), o loialitate
faţă de angajrullentele asumate dusă peste limitele impuse de viaţa reală. Dar trebuie să
spunem că toate aceste caracteristici îşi aveau relativismul lor, se manifestau plătind
tribut conjuncturilor istorice, aşa cum vom încerca să demonstrăm în succinta şi inevitabil
imperfecta analiză ce o propunem asupra atitudinii sale faţă de problema evreiască.
Încărcătura antisemită a gândirii sale l-a făcut disponibil la apropierea faţă de
politica rasistă antisemită a mişcării legionare. Antipoliticianismul său a făcut să-i crească
interesul şi până la un moment dat încrederea în sinceritatea acestei mişcări, a cărei
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demagogie împotriva regimului liberal şi a democraţiei

se întrecea cu ura antisemită.

Anticomunismul aproape firesc pentru cei mai mulţi dintre militarii români şi o bună
parte din politicieni, ocupa un rol important în orientarea ideologică a lui Ion Antonescu.

anumită ideologie, aşa cum
Fascismu/ în Ungaria şi România.

Se poate accepta ideea că Ion Antonescu nu s-a călăuzit de o
susţine Nagy-Talavera în lucrarea

Odată cu schimbarea raportului de forţe pe plan european prin instaurarea
regimurilor totalitare de dreapta şi a dictaturii comuniste în U.R.S.S. dar mai ales după
încheierea pactului Molotov-Ribbentrop şi cesiunile teritoriale pe care le considera ca
acte de trădare a intereselor naţionale, începerea războiului şi victoriile fulger ale lui
Hitler şi Mussolini a început să prevaleze in concepţiile şi comportamentul lui Antonescu

filonul antisemit.
Aşa cum rezultă din declaraţiile şi din puţinele sale lucrări sau expozee, această
orientare avea, după cum am mai arătat, o temelie extrem de „banală" - evreii, un element
alogen primejdios pentru puritatea etnică a populaţiei româneşti, acaparatori ai economiei,
parte a francmasoneriei internaţionale, adepţi şi sprijinitori ai comunismului bolşevizat.
Toate aceste sloganuri, nu numai româneşti, au fost suprapotenţate de evenimentele
dureroase din iunie-iulie 1940.
Unii istorici extrapolează critica adusă politicii lui Ion Antonescu, inclusiv a
antisemitismului său, la întreaga armată şi chiar la întregul popor român. Alţii critică
îricercările de analiză obiectivă a „fenomenului Antonescu", trecând la cealaltă extremă,
a hiperbolizării, a apologiei fără frontiere a personalităţii sale. Optici care cu greu ar
putea fi considerate ştiinţifice. Sunt şi încercări mai abile de a-l apăra pe fostul conducător
al statului.
Astfel, în lucrarea lui Alex. Mihai Stoenescu,

Armata, mareşalul şi evreii,

se

încearcă o analiză a rolului jucat de Ion Antonescu în perioada 1940- 1944, când au fost
legiferate şi puse în aplicare cele mai aspre, pline de grave consecinţe, măsuri antievreieşti.
Autorul îl consideră în concluzia cărţii pe Antonescu vinovat de zecile de mii de victime
evreieşti şi deci „rămâne„. un criminal de război", dar prin excursul istoric pe care-l face
în ce priveşte prezenţa şi rolul etniei evreieşti în decursul veacurilor şi mai ales în cele 4
decenii ale secolului XX , prin afirmaţiile globalizante despre „vinovăţia" evreilor în viaţa
economică şi ulterior politică din teritoriile româneşti (readucând în circuit vechi
prejudecăţi antisemite ca şi răspunderea evreilor în ansamblu pentru introducerea ideilor
socialiste şi apoi a comunismului în România), dar mai ales culpabilizarea în bloc a
comunităţilor etnice evreieşti în evenimentele dureroase din vara anului 1 940, permanenta
„strădanie" de a contesta amploarea numărului evreilor asasinaţi, auto ml justifică în fapt
genocidul regimului antonescian şi minimalizează acuza de crimina l . Calificarea de
„criminal de război" precedată şi de episodul legat de starea de sănătale a mareşalului
diminuează mult această culpă, accentuând o stare de spirit antievreiască, uneori chiar
mai dură decât a altor cercetători ai problemei îl disculpă pe Ion Antonescu pentru politica
sa xenofobă.
Confuzii şi unilateralităţi în aprecierea politicii antonesciene faţă de evrei se
întâlnesc şi în analizele ce provin din rândurile unor istorici sau publicişti evrei atât de
peste hotare cât şi din România. Dintre aceştia din urmă, intervenţiile lui Theodor Wexler,
care, în intetviuri, declaraţii de presă, participări la emisiuni de televiziune împarte politica
antonesciană în trei perioade, categoric delimitate: 6 septembrie 1940
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23 ianuarie 194 1,

Antonescu este braţul înarmat de menţinere a ordinii şi vieţii tuturor cetăţenilor României,
inclusiv a evreilor, faţă de fărădelegile legionare; 22 iunie 194 1 - iunie 1943, Antonescu
tolerează sau ordonă uciderea sau deportarea în lagărul morţii care a fost Transnistria a
întregii populaţii evreieşti din Basarabia şi Bucovina. Tolerează şi amplifică genocidul de
la laşi din 29-30 iunie 194 1 "38• Această delimitare arbitrară, contrazice, mai ales în ce
priveşte prima perioadă, pe cel căruia T. Wexler îi dă o mare consideraţie - dr.

W.

Filderman. l,eci de memorii (o „bibliotecă" . . . aşa cum se exprima Antonescu) erau adresate
în acea perioadă de teroare şi asasinate, protestând împotriva samavolniciilor pe care
Antonescu nu a putut să le înfrâneze, nici în apărarea românilor, nici a evreilor. Această
viziune confuză şi simplistă, excluderea din calendarul guvernării a perioadei 24 ianuarie
-

22 iunie 194 1, considerată deci ca nesemnificativă pentru atitudinea faţă de evrei a

regimului Antonescu, nu face decât să alimenteze interpretări apologetice.
Subscriem la aprecierile lui Dan Suciu, unul din cei ce studiază documente de
arhivă ţinute nu de mult în secret. Abordând problema destinului lui Ion Antonescu în
istoria României, punându-şi întrebarea: „De ce mareşalul nu poate fi un erou?", conchide:
„dacă conducerea autoritară a ţării - admirată de toţi nostalgicii - poate fi privită ca un
element de legătură cu ziua de azi, atunci fragilitatea democraţiei române este periculos
de mare. Prost politician - prin structura rigidă (fapt recunoscut şi de alţi analişti ai
activităţii mareşalului - n.n.), mareşalul nu poate aduce în favoarea sa nici argumentul
unei cariere militare. Un şef de armată care pierde catastrofal un război nu poate beneficia
de glorie post-mortem. Iar un şef de stat ca Ion Antonescu, ale cărui decizi erau de multe
ori afectate se pare de crizele violente generate de sifilisul din tinereţe nu a însemnat
decât triumful dictaturii într-o ţară în care clasa politică a clacat lamentabil. Din toate
aceste motive, Ion Antonescu nu poate fi considerat o mare personalitate a istoriei
noastre" 39.
Antonescu s-a opus „soluţiei finale" naziste, optând pentru o rezolvare utopică
pentru acei ani

-

emigrarea, cu efecte foarte limitate. Şi nici nu se putea altfel în condiţiile

războiului maritim şi al embargoului britanic privind emigrarea în Palestina.
În procesul de reconsiderare a poziţiei sale în faza finală a războiului, Ion Antonescu
caută să-şi ia măsuri de prevedere cu privire la unele acţiuni antisemite pe care le adopta,
dar care trebuiau ţinute secrete mai ales faţă de opinia publică democratică internaţională.
Aşa cum nu a vrut să semneze un Decret-lege pentru aprobarea transferării unor bunuri
din Transnistria în România, sub impactul evoluţiei situaţiei militare, pentru ca să nu
rămână dovezi scrise oficiale40 , tot astfel a căutat să ţină ascunsă hotărârea de a introduce
o taxă în plus pentru raţia de pâine aprobată evreilor. Desigur, măsura era minoră în
raport cu persecuţiile barbare împotriva evreilor. Dar, în şedinţa Consiliului economic a
guvernului, din 3 noiembrie 1943, el îl întreba pe generalul Arbore, subsecretar de stat la
Ministerul Aprovizionării despre ordonanţa afişată la Galaţi prin care se anunţa această
măsură. La răspunsul că aceasta a fost cu caracter local (ceea ce nu era adevărat), mareşalul
a replicat: „Cu lucruri locale se fac generalităţi. Vine un străin şi ia această ordonanţă, se
duce cu ea tocmai la Genwa şi de acolo ajunge imediat la Londra şi Washington. Vă daţi
seama ce rău se poate face în contra ţării numai cu lucruri de acestea mici.

orice, dar să nu legiferăm (subl. ns.)„.

Putem face

nimeni altul decât prostul nu omoară şi nu jefuieşte

cu formă. Se poate face fără să dai ordine"4' .
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Se ridică o întrebare: au servit jertfele, privaţiunile, vexaţiunile etniei evreieşti
interesului naţional al României, a contribuit astfel Antonescu la afirmarea ţării noastre
pe plan internaţional, au adus întreaga reparaţie după rapturile imperialiste din 1 940?
Credem că nu este nevoie să dăm noi un răspuns. Orice istoric prob şi orice om cât de cât
informat îl poate formula.
Ceea ce putem spune este că nenorocirile pricinuite de dictatura antonesciană, atât
înainte cât şi după intrarea României în război au lovit atât poporul român cât şi etnia
evreiască.
Metodologia de studiu şi de elaborare a lucrării. Disputele în jurul situaţiei evreilor
din teritoriile româneşti şi Transnistria din anii 1 940- 1944, aşa cum am arătat mai sus,
aduc ipoteze dintre cele mai diverse, ceea ce ne-a determinat să abordăm evenimentele cu
o deosebită grijă pentru obiectivitatea ştiinţifică. Documentele studiate în arhivele istorice
după revoluţia din decembrie 1 989, ca şi posibilitatea de a accede mai lesne la lucrări
istorice de peste hotare ne-a pennis să publicăm în aceste volume aproape în exclusivitate
documente oficiale, elaborate de autorităţi româneşti de la cele mai înalte trepte ierarhice
(P. C .M., M.Ap.N. , M . A . I . , M.A. S . , S . S . I . , guvernămintele Basarabiei, Bucovinei şi
Transnistriei), până la verigile ultime ale aparatului de stat şi militar (Primării, Preturi,
Prefecturi, Corpuri şi Cercuri Teritoriale, întreprinderi, autorităţi poliţieneşti regionale şi
locale) elaborate cu precădere în perioada de care ne-am ocupat. În acest sens, mulţumim
conducătorilor şi celorlalţi colaboratori ai acestor instituţii. Am căutat să nu absolutizăm
nici unul dintre acestea. Aşa cum scriam în Buletinul din noiembrie 1 997 al Centrului
pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, trebuie să ne ferim atât de fascinaţia cât şi
de capcanele documentului, să-l situăm în contextul istoric, să luăm în considerare
condiţionările obiective şi subiective ale emitentului, să confruntăm surse diverse. Nu
avem pretenţia megalomană de a fi ajuns la adevărul absolut, dar sperăm că au atins un
anumit grad de obiectivitate şi echilibru în schiţarea tabloului uman social-politic al acelor
ani foarte grei pentru etnia evreiască ca şi pentru poporul român.
Am evitat, în măsura posibilului , să utilizăm documente elaborate pentru
instrumentarea proceselor desfăşurate după 23 august 1 944, având ca obiectiv sancţionarea
celor ce au fost implicaţi, într-o măsură mai mare sau mai mică, în persecuţiile antievreieşti.
Am considerat că astfel înlăturăm sau micşorăm riscul de a altera adevărul prin acceptarea
unor acte ce poartă pecetea mult mai evidentă a contingcntării social-politice şi personale.
Din sutele de dosare ale acestor procese am extras, aproape exclusiv, mărturii oficiale din
perioada 1 940- 1 944. (Ne permitem să remarcăm că instrumentarea acestor cauze a fost
destul de an1ănunţită, deşi s-a desfăşurat sub o puternică presiune politică a guvernelor
din primii ani post-belici sau a ocupantului sovietic). Astfel, sperăm că am făcut ce ne-a
stat în putinţă pentru a greşi cât mai puţin.
Invităm pe cercetătorii pasionaţi de această problematică la o discutie deschisă,
fără prejudecăţi, pentm a putea, împreună, micşora posibilitatea ca neadevărul să dăuneze
unei bune convieţuiri între membrii de diferite etnii din colectivitatea românească.
Prof. Dr. Ion Şerbănescu
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NOTE

1
2
3
4

Evreii din România în 1 940-1942, Bucureşti, Ed. Hasefer, voi. ill, p. I, cap. II, doc. 6-36.
Op. cit., voi. IV, 1 943-1 944, doc. 78.
Ibidem, vezi doc. 268, 270, 272, 273, 275, 278 din volum.
Mihai Alex. Stoenescu, Armata, mareşalul şi evreii, Ed. RAO International Publishing,
Bucureşti, 1 997, p. 507.
5 Ibidem, p. 96-97.
6 Op. cit., voi. IV, doc. 261 din volum.
7 C harles Kolb, om de afaceri elveţian, care între 1 908- I 9 1 9 a lucrat în România pentru
Societatea petrolieră „Steaua Română". A fost delegatul C.I.C.R. în România în anii 1 943- 1 946.
(Andrei Şiperco, Crucea Roşie internaţională în România 1939-1941 , Ed . Enciclopedică, 1 997, p.
1 1 8 ) . A întreţinut corespondenţa cu Mihai Antonescu în problema readucerii evreilor, mai ales a
orfanilor minori din Transnistria. (vezi doc. 292, 302 din volum).
8 Siegmund Jăgendort: Minunea de la Moghilev, traducere din engleză. Ediţia în limba
română îngrijită de I. Şerbănescu şi Cella Vasiliu, Bucureşti, Ed. Hasefer, 1 997, 247 p. Menţinându
ne, cu foarte mici excepţii, în limitele situaţiilor descrise în documentele pe care Ie-am publicat, nu
am putut prezenta un tablou mai amănunţit al suferinţelor celor deportaţi în Transnistria. Ne-am
străduit să compensăm această carenţă, prin editarea, concomitent cu acest volum de documente, a
cărţii memorialistice a lui Siegmund Jăgendorf, fost preşedinte al Comitetului evreiesc din Moghilev,

Minunea de la Moghilev . Sunt întăţişate cu deosebită forJă condiţiile inu mane de viaţă ale celor de
la Moghilev, concomitent cu lupta curajoasă dusă de aceşti evrei pentru supravieţuire.

9 Jean Ancel, Transnistria, Bucureşti, Ed. Atlas - Ed. Du Style, 1 998, voi. I, 395 p.: voi. II,
393 p.; voi. m, 399 p.
10 ER. , voi. ill, doc. 585 din volum.
1 1 Op. cit., voi. IV, doc. 1 80, 1 8 1 din volum.
12 Vezi doc. 33 din volum.
I 3 Vezi doc. 220 din volum.
14 Vezi E.R. , voi. II, doc. 168.
1 5 S . Cristian, Patru ani de urgie , Bucureşti, Ed. Timpul, p . 79-80; vezi doc. 272 din
v ol um .
16 Vezi doc. 25 din volum.
1 7 J. Ancel, op. cit., p. 396.
18 Iuliu Maniu - Ion Antonescu, Opinii �i confruntări politice. 1940-1944, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1 994, p. 1 49 şi 1 7 1 .
1 9 MAE., Fond 33, voi. 1 5, f. 470.
20 Curierul Israelit, nr. 7-10/1 944-1 945.
21 Vezi doc. 2 1 3-21 4 din volum.
22 Vezi doc. 286, 287, 293, 297 din volum.
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23 Vezi E.R. , voi. II, doc. 1 86, p. 554-555.
24 J. Ancel, op. cit., voi. III, p. 295.
25 Charles Kolb către Marcu R. Cohin (Israel) dintr-o scrisoare din 30 iulie 1 962; J. Ancel,
D.C.FR.J. , voi. VIII , p. 6 1 3-61 5 (fragmente).
26 J. Ancel, op. cit., voi. III, p. 282-300; vezi şi doc. 252 din volum.
27 Vezi E.R. , voi. III , p. II, doc. 48.
28 Vezi doc. 437-441 din volum.
29 Vezi doc. 435 din volum.
30 Carol Bines, indică cifra de 5 .5 85 evrei emigraţi din România în anii 1 940-1 944, în
lucrarea Din istoria emigrărilor, Ed. Hasefer, 1 998, p. 2 1 1 .
3 1 Vezi doc. 437 din volum.
32 Vezi E.R , voi. III, p. II, doc. 624.
33 A.MAE., Fond 33, voi. 1 5, f. 470.
34 Vezi E.R. , voi. III, p. II, doc. 606, 609, 61 5n.
3 5 Ibidem, doc. 606.
36 Dumitru Hîncu, Un licăr în beznă, Ed. Hasefer, 1 997. Autorul indică cifra de 3 .300
evrei cetăţeni români deportaţi din Franţa de nazişti. Numărul celor salvaţi nu a fost mai mare de
1 00 (p. 1 1 - 1 2). Radu Ioanid, în cartea Evreii sub regimul Antonesc u , arată pe larg deportarea
evreilor cetăţeni români aflaţi în Germania nazistă şi în ţări ocupate de aceasta (p. 363-367).
37 Vezi doc. 1 55 din volum.
38 Vezi revista Lumea Magazin , nr. 6/1995.
39 Vezi revista Privirea, 4-1 0 februarie 1 998.
40 Vezi doc. 1 98 din volum.
41 Vezi E.R. , voi. II, doc. 1 74, p. 522. Primăria municipiului Bacău atrăgea atenţia Oficiului
Judeţean al C.E.R., la 7 octombrie 1 943, că deoarece nu a depus această taxă obligatorie până la 8
octombrie 1 943, „populaţia evreiască va fi exclusă de la aprovizionarea cu orice fel de pâine"
(A.C.l.E.R., dos. III/ 81 8/1943, f. 83).
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AN.
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A.AR.

ARHIVELE NAŢIONALE FILIALA ARAD
"
" BACĂU

ABC.

" BOTOŞANI
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A.BR.
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" BRAŞOV

ACT.
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A.GL.
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A.IŞ.

" IAŞI

A.PN.
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A.SV
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C.A. ; C.T.
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SURSE DOCUMENTARE

A.C.F.R.J.

DOCUMENTS CONCERNING TIIB FATE OF ROMANIAN JEWRY
DURING TJE HOLOCAUST - SELECTED AND EDITED BY D .
JEAN ANCEL, VOL. I-XII. NEW YORK-JERUSALEM, 1985- 1986
(The Beate Klarsfeld Foundation)

A.C.I.E.R.

ARHIVA CENTRULUI PENTRU STUDIUL ISTORIEI EVREILOR
DIN ROMÂNIA

� ROMÂNIEI

AN.

ARHIVELE NAŢIONALE AL

A.S.R.I.,

ARHIVA SERVICIULUI ROMAN DE INFORMAŢII,

F.P. , F.D.

FOND PENAL, FOND DOCUMENTAR

A.M.A.E.
A.M.St.M.

ARHIVA MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE (EXTERNE)
ARHIVA MINISTERULUI APĂRĂRII NATIONALE, MARELE STAT
MAJOR

A.Y.VI.

ARHIVA „YAD VASHEM'' - IERUSALIM

B.A.R., A.I.

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, ARHIVA ISTORICĂ

C.G.G.

CENTRUL GOLDŞTEIN-GOREN PENTRU STUDIEREA ISTORIEI
EVREILOR DIN ROMÂNIA - UNIVERSITATEA TEL-AVIV

M.O .

MONITORUL OFICIAL

ENCYCLOPEDIA OF TIIB HOLOCAUST, ISRAEL GU1MAN, EDITOR

ÎN

CHIEF,

VOL. 1-4, NEW YORK-DONDON, MACMILLAN PUBLISHING
CO:MPANY - COLLIER MAC.MII.LAN PUBLISHERS, 1990, 4 VOL . ,
YAD VASHEM, TIIB HOLOCAUST MARTYRA ' AND HEROES'
REMEMBRANCE AUTORITY JERUSALEM - SIFRIAT POALIM
PUBLISHING HOUSE
U. S.H.M.M.A.

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM ARCHIVES

HILBERG RAUL .

Exterminarea evreilor din Europa ,

vol. I-II, Bucureşti, Editura

,,Hasefer", 1997, 2 vol. vol. I traducere din franceză şi engleză Dina
Georgescu, 752 p. I, vol. II, traducere din franceză şi engleză Alexandru
şi Magdalena Boiangiu
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REZUMATELE DOCUMENTELOR

Cap. I. MĂSURI DISCRIMINATORII ÎN VECHIUL REGAT, TRANSILVANIA
ŞI BANAT ÎN PERIOADA IANUARIE 1943 - 23 AUGUST 1944
1943, ianuarie 14, Timişoara. Inspectoratul şcolar solicită M.C.N.C. autorizaţii
1.
de funcţionare pentru liceul evreiesc de băieţi şi gimnaziul evreiesc de fete din Arad
2.

1943, ianuarie JO, laşi. Percheziţii domiciliare ordonate de C.M. C.4T. la unii

evrei din Iaşi

3.
1943, februarie 1, Bucureşti. Hotărârea Baroului de avocaţi Ilfov în legătură cu
reexaminarea măsurilor disciplinare împotriva dr. W. Filderman
4.
1943, februarie 3, Bucureşti. Comisia Interministerială de pe lângă M.J.
comunică hotărârile sale referitoare la restricţiile în aprovizionarea evreilor şi munca la
zăpadă
5.
1943, februarie J, Bucureşti. Evreii băştinaşi din Ardeal şi Banat nu pot fi
echivalaţi cu unele categorii de evrei din Vechiul Regat în ce priveşte prelungirea
contractelor de închiriere

6.

1943, februarie 6, Bucureşti. Unele categorii de evrei pot primi cartele de pâine

nebarate
7.

1943, februarie 7, Timişoara. Acte de agresiune împotriva unor locuitori evrei

8.
1943, februarie 8, Bucureşti. Măsuri discriminatorii privind aprovizionarea
evreilor din Moldova, care sunt obligaţi a se aproviziona „exclusiv prin comunităţile
respective"
9.

1943, februarie 8, Bucureşti. Măsuri restrictive impuse abonaţilor telefonici

10.

1943, februarie 12, Bucureşti. Demers

evrei

al Nunţiului Apostolic în legătură cu

trecerea la catolicism a unor evrei români

11. 1943, februarie 13, Bucureşti. G. Richter atrage atenţia lui Radu Lecca „dacă
un fost funcţionar evreu la un ziar de frunte român, găseşte după dispariţia sa aprecieri
laudative [gestul] poate fi considerat ca lipsă de orientare"
12. 1943, februarie 14, Bucureşti. Fragmente din rapoartele trimise Vaticanului de
Nunţiul Apostolic Andreea Casulo în legătură cu măsurile discriminatorii luate de
autorităţile române împotriva evreilor
XXX
https://biblioteca-digitala.ro

13.

1943, februarie 18, Bucureşti. Alte imobile evreieşti trecute în patrimoniul C.N.R.

14. 1943, februarie 20, Bucureşti. Subvenţii acordate de către C.E.R. unor instituţii
de stat şi cult, din sumele colectate de la populaţia evreiască
15. 1943, februarie 24. Articolul referitor la deportarea evreilor din Moldova,
Basarabia şi Bucovina, în Transnistria şi uciderea a numeroşi evrei
16. 1943, martie 4, Arad. Centrala din Banat a comunităţii maghiare informează
Consulatul maghiar din Arad că 18 persoane de origine etnică evrei au fost radiaţi din
rândul acestei comunităţi „omiţându-se orice formalitate" . Situaţia altor persoane este în
curs de cercetare
17. 1943, martie 15, Bacău. Primăria din Bacău analizează măsurile pentru
realizarea românizării şi propune informarea lui Ion Antonescu asupra dificultăţilor
18. 1943, martie 16, Bucureşti. G. Richter îi cere lui Radu Lecca să-i trimită urgent
un raport despre „propaganda evreiască din România"
19.

1943, martie 26, Bucureşti. Eichmann este informat despre stadiul exproprierii

bunurilor evreieşti din România

20.

1943, martie 26, Bârlad. Rezultatele românizării în jud. Tutova

21.

1943, martie 28, Bucureşti. Anchetă privind folosirea unor evrei la activitatea

fabricilor de cherestea din P. Neamţ

22. 1943, martie 29, Sibiu. Demers pentru ca salariaţi evrei angajaţi la fabrica de
cherestea Tălmaciu să nu fie evacuaţi din localitate
23.

1943, martie 30, Bucureşti. M.A.I. comunică zonele interzise accesului evreilor

24. 1943, aprilie 3, Berna. Se atrage atenţia guvernului român asupra necesităţii
,,îndulcirii" situaţiei evreilor din România, ţinându-se seama de influenţa acestei probleme
asupra dezbaterilor ce vor premerge încheierii păcii
25. 1943, aprilie 7, Bucureşti. Constatări şi observaţii făcute de Ion Antonescu cu
ocazia inspecţiilor din Basarabia, Transnistria şi Moldova de la 27 martie 3 aprilie 1 943
-

26. 1943, aprilie 12, Bucureşti. C.N.R. solicită aprobarea P.C.M. pentru preluarea
unor bunuri (imobile, case de cultură, ciQlitire) ale comunităţii evreilor din jud. Timiş-Torontal
27. 1943, aprilie 14, Bucureşti. Referat al Curţii de Apel Bucureşti asupra unui
memoriu al artistei plastice Margareta Sterian care cerea să fie exceptată de la exproprierea
unui imobil, dată fiind contribuţia sa la cultura română
28. 1943, aprilie 25, Bucureşti. Ion Antonescu hotărăşte sancţiuni drastice împotriva
celor învinuiţi de sabotarea măsurilor de românizare
29. 1943, aprilie 28, Bucureşti. Dispoziţie a lui Radu Lecca privind distribuirea
către consiliul de Patronaj a sumelor încasate de la evrei ca taxă pentru carnetele de
scutire de M.O.
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JO.

194J, aprilie JO, Bucureşti. M . A.I. face noi precizări în legătură cu evacuarea

evreilor din localităţile nereşedinţă

Jl.

194J, aprilie JO, laşi. M.C.N.C. nu aprobă funcţionarea cursului superior al

liceului de fete din P. Neamţ

J2.

194J, mai 11, Bucureşti. V ânzarea la licitaţie publică a inventarului fabricii de

cherestea fostă Spiegler şi lsovici din Tulcea. Pot participa la licitaţie numai cetăţeni de
origine etnică română

JJ.

1943, mai 11, Bucureşti. Guvernul român a stabilit ca populaţia evreiască să

plătească patru miliarde lei drept contribuţie la nevoile financiare ale statului

J4.

1943, mai 24, Bucureşti. Radu Lecca trimite M.J.

un proiect de Decret-lege de

amnistiere a sancţiunilor pentru nerespectarea dispoziţiilor ca evreii să contribuie la
constituirea stocurilor de îmbrăcăminte pentru scopuri sociale

J5.

1943, iunie 3, Bucureşti. Un comunicat al C.N.R. prin care sistează evacuările

J6.

1943, iunie l O, Bucureşti. Categoriile de evrei care pot beneficia, împreună cu

evreilor din imobilele neînchiriate până la 1 iunie 1 943

familiile lor de cartele de alimente nebarate

J7.

194J, iunie 13, Bucureşti. Bilanţ cu privire la românizarea personalului din

întreprinderi

J8.

194J, iunie 18, Bucureşti. Numărul de evrei ce locuiau în comunele urbane de

pe raza Legiunii de Jandarmi Bucureşti şi ale evreilor din Capitală care lucrează în
întreprinderi de pe raza acestei Legiuni

J9.

1943, iunie 28, Bucureşti. Jurnale ale P.C.M. prin care

un grup de evrei este

„asimilat în totul cu românii"

40.

1943, iulie 9, Berlin. Ministrul de externe german relatează despre arestarea

industriaşului Max Auschnitt

41.

1943, iulie 16, Constanţa. Rechiziţionarea a două temple de către armata

germană, populaţia evreiască rămânând fără lăcaşuri de rugăciune

42.

1943, iulie 27, Bucureşti. Sindicatul artiştilor dramatici şi lirici a primit de la

4J.

1 94J, iulie 29, Bucureşti. Rezoluţia lui Ion Antonescu în legătură c u

C.E.R. un ajutor de 20 milioane lei, aprobat de Ion Antonescu

subînchirierea fără autorizaţie a unor imobile foste proprietate evreiască

44.

1943, iulie Jl, Bucureşti. Evrei morţi sau dispăruţi în timpul rebeliunii legionare

sau în alte împrejurări vor fi consideraţi nesupuşi la M.O.

45.

194J, august 19, Bucureşti. Alocarea sumei de 23.860.000 lei din fondurile

colectate de C.E.R. de la populaţia evreiască, unui număr de 22 instituţii de cult, cultură
şi binefacere din laşi
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46.

1943, august 23, Bucureşti. M.J. cere un control serios şi continuu asupra tuturor

întreprinderilor şi în special asupra celor evreieşti

47.

1943, august 24, Bucureşti. Tabel

cuprinzând şcolile evreieşti de diferite grade

admise să funcţioneze în anul de învăţământ 1 943 - 1 944 precum şi pe acele care nu mai
pot funcţiona

48.

1943, august 28, Bucureşti. M.A.I. comunică noi reglementări restrictive privind

autorizaţiile de călătorie acordate evreilor

49.

1943, septembrie 24, Bucureşti.

Curtea de Casaţie a judecat recursul Baroului

Ilfov împotriva deciziilor Curţii de Apel Bucureşti, care a admis acţiunile în contencios

ale unor avocaţi evrei împotriva 1 943, iulie 3 1 , Bucureşti. Conducătorul statului dispune
să se aloce swna de I O milioane lei P.M.B. din contribuţia evreilor, pentru sanatoriul Sf.
Elisabeta şi două milioane lei pentru construcţia spitalului „Pavel şi Ana Cristea" Bacău

50.

1943, august 8, Bucureşti. Hotărârea lui Ion Antonescu de trecere în patrimoniul

statului a cimitirului israelit din Ciurchi-Iaşi şi desfiinţarea acestuia

51.

1943, august 10, Bucureşti .

Curtea de Casaţie a judecat recursul Baroului Ilfov

împotriva deciziilor de radiere din Corpul Avocaţilor, amânând decizia

52.

1943, octombrie 1, Bucureşti. Avizul favorabil al lui Radu Lecca pentru preluarea

a trei lăcaşuri de cult ale comunităţii e�'reilor din Brăila

53.

1943, octombrie 2, Bucureşti. Oficiul Central de Românizare face precizări în

legătură cu măsura de dublare a salariaţilor evrei

54.

1943, octombrie 8, Bucureşti.

Demers al C.E.R. pentru eliberarea de autorizaţii

de călătorie conducătorilor Oficiilor judeţene din ţară, aprobat de M.A.I.

55.

1943, octombrie 14, Bucureşti.

Consiliul Interministerial a hotărât excluderea

cu desăvârşire a evreilor de la licitaţiile publice

56.

1943, octombrie 15, Bucureşti. P. C.M. transmite dispoziţiunile lui Ion Antonescu

referitoare la gestionarea sumelor încasate de la evrei şi gestionate de Comisariatul general
pentru evrei

57.

1943, octombrie 19, Bucureşti.

C .E.R. plăteşte suma de 5 milioane lei pentru

fondul de „ridicarea etno-biologică a populaţiei româneşti"

58.

1943, octombrie 20, Bucureşti.

Ambasada germană sesizează faptul că a fost

ameliorat regimul evreilor cu titluri academice, măsura luată reflectând „tratarea
binevoitoare a problemei evreilor. . . " dată fiind „situaţia politică şi militară"

59.

1943, octombrie 25, Bucureşti.

Reglementări privind aparatele de radio

confiscate de la evrei

60.

1943, octombrie 30, Bucureşti.

Rezoluţia lui Ion Antonescu în legătură cu

rezultatele exproprierii unor bunuri proprietate evreiască

61.

1943, noiembrie 6, Iaşi.

Raport al Corpului IV Armată privind situaţia unor

imobile proprietăţi ale Comunităţii Evreilor din laşi rechiziţionate pentru nevoile armatei
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62. 1943, noiembrie 12, Bucureşti. Notă a P. C.M. privind situaţia unor evrei de la
S.A.R. „Bistriţa" P. Neamţ. Rezoluţia lui Ion Antonescu
63. 1943, noiembrie 13, Bucureşti. Avizul Prefecturii Poliţiei Capitalei transmis
M.C.N. pentru 62 profesori evrei ai colegiului pentru studenţii evrei între care şi Şef
Rabinul dr. Al. Şafran
64. 1943, noiembrie 18, Bucureşti. M.Ap.N. la cererea lui Ion Antonescu arată
sumele rezultate de la evreii care nu au predat efectele de îmbrăcăminte conform D.L.
936/94 1
65. 1943, decembrie 2, Bucureşti. S.S.I. informează despre nemulţumirea evreilor
din laşi în legătură cu deshumarea osemintelor din cimitirul Ciurchi şi înhumarea lor în
alt cimitir
66. 1943, decembrie 2, Bucureşti. S. S. I. semnalează panica şi nemulţumirile evreilor
din Ploieşti şi Tg. Neamţ în legătură cu posibila lor evacuare din localităţile respective
67.

1943, decembrie 5, Bucureşti. Curtea de Casaţie recunoaşte dreptul la pensie

pentru unii evrei foşti funcţionari publici

68.

1943, decembrie 8, Iaşi. Notă privind activitatea unor avocaţi evrei pe lângă

Curtea Marţială din localitate

69. 1943, decembrie 16, Bucureşti. Inaugurarea unei policlinici înfiinţate de Crucea
Roşie din România pentru populaţia evreiască
70. 1943, decembrie 17, Bacău. Solicitări ale Primăriei adresate C.N.R. Bucureşti
privind folosirea unor clădiri şi terenuri foste proprietate evreiască
71. 1943, decembrie 18, Bucureşti. Notă a S.S.I. despre apariţia ziarului Ecoul şi
versiunea rechiziţionării unor gazetari evrei la acest ziar
72. 1943, decembrie 18. Notă a S. S. I. „din cercurile evreieşti" semnalând îngrijorarea
acestora că taxele de viză pentru prelungirea cametelor de scutire de muncă vor fi majorate
şi în legătură cu măsurile Primăriei Galaţi de îngrădire a aprovizionării evreilor din pieţe
73. 1943, decembrie 21, Bucureşti. Nemulţumiri sesizate de S . S . I . în rândul
populaţiei evreieşti în legătură cu obligativitatea generală a cametelor de scutire de M.O.
pe 1 944 şi introducerea unei taxe suplimentare pentru pâine
74. 1943, decembrie 24, Bucureşti. M.St.M. cere ofiţerilor români ce stau în gazdă
la evrei să nu le înlesnească acestora ascultarea emisiunilor la posturile lor de radio
75.

1943, decembrie 28, Bucureşti. Condamnarea unor evrei care „şi-au instalat

clandestin aparate de telefon"

76.

1944, februarie 1 , Bucureşti. Stadiul măsurilor de dublare a evreilor din

întreprinderi

77. 1944, februarie 2, Bucureşti. Rezoluţie a lui Mihai Antonescu în legătură cu
interdicţia ca atelierele fotografice deţinute de evrei să execute lucrări considerate că fac
propagandă românească
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78.

1944, februarie 4, Bucureşti.

Răspunsul lui Ion Antonescu la scrisoarea

arhitectului evreu Clejan

79.

1944, februarie 11, laşi.

Comandantul Corpului IV Armată nu aprobă adUnări

rituale zilnice în locuinţa particulară a unui evreu

80.

1944, februarie 11, Bucureşti.

M.A.I. informează P. C.M. despre deportarea

medicului evreu Herman Herşcovici presupus a fi întreţinut relaţii cu soţia unui ofiţer
român

81.

1944, februarie 12, Bucureşti.

S. S. R C.I. critică încălcarea de către unele organe

judecătoreşti a unor atribuţii rezervate exclusiv acestui departament cu privire la deciziile
de evacuare emise de C.N.R.

. 82.

1944, martie 8, Bucureşti.

Ecoul în opinia publică a punerii în scenă, sub

pseudonim, a piesei lui Mihail Sebastian „Steaua fără nume"

83.

1944, martie 9, Bucureşti.

Precizări ale M.J. referitoare la bunurile evreieşti

aflate sub administraţia C.N.R. şi revendicate în justiţie de foştii proprietari

84.

1944, martie 13, Botoşani� Raport al Biroului de Siguranţă cu privire la modul

cum sunt respectate restricţiile referitoare la aprovizionarea evreilor

85.

1944, martie 14, Bucureşti. Comunicarea adresată de Mihai Antonescu Legaţiei

86.

1944, martie 16, Dorohoi.

Române din Ankara în legătură cu atitudinea sa faţă de evrei în anii 1 940-1 944

Notă a S.S.I. privind condiţiile de viaţă şi starea de

spirit a evreilor din Dorohoi, în legătură cu readucerea din Transnistria a aproximativ

8.000 de evrei deportaţi în anul 1 94 1

87.

1944, martie 17, laşi.

Informare a Biroului Siguranţei din laşi despre atmosfera

de la „Cafeneaua negustorilor" din acest oraş, unde veneau mulţi evrei

88.

1944, martie 20, Bucureşti.

Jurnal al P. C.M. prin care Aurel lacovescu este

asimilat în totul cu românii

89.

1944, martie 24, Bucureşti.

Referat asupra cererii lui Michel Zentler de a fi

exceptat de la dispoziţiunile legilor de expropriere

90.

1944, martie 30, Londra.

Declaraţia ministrului de externe britanic, Anthony

Eden, cu privire la persecutarea evreilor în Germania şi ţările ocupate sau satelite

91.

1944, aprilie 15,

Arad. Evreii nu pot părăsi domiciliile cu excepţia celor

repartizaţi la muncă în diferite întreprinderi industriale

92.

1944, mai 1, Bucureşti.

Propunerea unor măsuri pentru izolarea evreilor în

conformitate cu un ordin al lui Ion Antonescu

93.

1944, mai 1, Craiova.

Notă a Inspectoratului Jandarmi Craiova despre atitudinea

evreilor faţă de mersul războiului şi victoria aliaţilor contra Germaniei

94.

1944, mai 2, Craiova.

Inspectoratul Jandarmi semnalează întâlniri „ale evreilor

şi masonilor" la poeta Elena Farago
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95.

1944, mai 13, Bucureşti. Radu Lecca solicită C.E.R.

o sută de milioane lei din

fondul „carnete" pentru evacuarea copiilor din Bucureşti

98.

1944, mai 19, Bucureşti.

Concluziile comisiei de anchetă instituită din ordinul

lui Ion Antonescu asupra asasinării lui Dan Lazarovici

97.

1944, iunie 17, Bacău.

Ordonanţa Prefecturii care reiterează restricţiile privind

aprovizionarea evreilor

98.

1944, iunie 22, Bucureşti.

Radu Lecca prezintă situaţia şi modul de utilizare a

fondurilor colectate de la evrei

99.

1944, iulie 20, Bucureşti.

Telegrama lui Mihai Antonescu către Legaţia română

din Berna prin care prezintă în mod favorabil pentru sine politica regimului antonescian
faţă de evrei
M . C . N . C . comunică P. C.M. poziţia sa faţă de

100. 1944, august 12, Bucureşti.

intervenţia Nunţiului Apostolic cu privire la regimul şcolar al copiilor evreilor trecuţi la
catolicism

101. 1944, august 17, B acău.

Primăria transmite ordinul M.A.I . ca evreii să-şi

construiască adăposturi speciale pe întreg cuprinsul oraşului Bacău

102. 1944, Bucureşti.

Restricţii la publicarea în presa românească a unor anunţuri

provenite de la instituţii evreieşti

Cap. II. MUNCA OBLIGATORIE A EVREILOR.
IANUARIE 1943 - AUGUST 1944

103. 1943, ianuarie 13.

Evrei din Vaslui propuşi a fi trimişi în Transnistria pentru

„dezertare" de la M.O.

104. 1943, ianuarie 15.

Toţi evreii care prestează M.O. precum şi evreii şi studenţii

evrei de la vârsta de 16 ani în sus sunt obligaţi şi la curăţirea zăpezii, chiar dacă au
carnete de scutire de M.O.
Studenţii colegiului Onescu vor continua M.O. la

105. 1943, ianuarie 19, Bucureşti.
Institutul Central de Statistică

106. 1943, ianuarie 22, Bucureşti.

Elevii aflaţi în detaşamente exterioare pot primi

bani şi efecte pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte. Comandanţii de detaşamente vor ţine
evidenţa sumelor primite

107. 1943, ianuarie 23, Bucureşti.

Situaţia repartiţiei la curăţirea zăpezii a evreilor

din Bucureşti

108. 1943, ianuarie 29, Bucureşti.

Instrucţiunile M. St.M. privind obligativitatea

evreilor de a presta muncă la zăpadă

109. 1943, februarie 3, Bucureşti.

D.L. privind sancţionarea evreilor nesupuşi sau

dezertori la M. O.

XXXVI
https://biblioteca-digitala.ro

110. 1943, februarie 14.

M.St.M. aprobă înlesniri privind munca la zăpadă pentru

evreii repartizaţi la căile ferate

111. 1943, martie 1 , Bucureşti.

Anularea repartiţiei a 10 specialişti la teatrul

,,Baraşeum", acesta nefiind instituţie de stat sau întreprindere care lucrează în interesul
economiei naţionale

112. 1943, martie 3, Bucureşti.

M.St.M. dispune unele măsuri în legătură cu evreii

aflaţi la M.O. sau scutiţi de această obligaţie

113. 1943, martie 6, Bucureşti.

Instrucţiuni privind suprarevizuirea tuturor dosarelor

e\rreilor respinşi de comisiile de revizuire, ca şi a dosarelor restituite

114. 1943, martie 25, laşi.

Realizări ale meseriaşilor evrei aparţinând C.T. laşi în

cadrul M.O. în perioada 25 februarie

115. 1943, aprilie 13, Bacău.

-

25 martie 1 943

Evrei, inclusiv medici, încadraţi în formaţiunile de

apărare pasivă

116. 1943, aprilie 14, laşi.

Corpul IV Armată a aprobat ca un număr de 40 salahori

evrei să fie puşi la dispoziţia Facultăţii de Litere şi Filosofie din oraş

117. 1943, mai 6, Bucureşti. Controlul inopinat ordonat de Ion Antonescu la sesizarea
locuitorilor din comuna Şiria în legătură cu cazarea, regimul de lucru şi tratamentul
evreilor din regimentul M.O. din acea localitate

118. 1943, mai 8, Bucureşti.

M.A.I. comunică organelor în subordine că evreii, în

perioada când se execută prestări de lucrări pentru drumuri, să fie puşi la plata valorii în
bani a prestaţiei sau să fie lăsaţi să execute această obligaţie în instituţiile unde muncesc

119. 1943, mai 11, Bucureşti. Corpul didactic şi administrativ al „Claselor speciale
şi aplicativă" pentru studenţii evrei nu sunt scutiţi de M.O.

de pregătire teoretică

120. 1943, mai 22, laşi.

Universitatea Mihăileană solicită facultăţilor să comunice

relaţii asupra evreilor repartizaţi la M.O.

121. 1943, mai 24, laşi.

Relaţii asupra evreilor ce prestează M.O. la Biblioteca de

limbi slave a Facultăţii de Litere şi Filosofie

122. 1943, mai 27, laşi.

C.IVA. cere să se ţină o evidenţă strictă a evreilor repartizaţi

la diferite unităţi, autorităţi, întreprinderi particulare. Să se facă zilnic un apel nominal al
acestora

123. 1943, iunie 16, Bucureşti. Evreii din detaşamentele de muncă, obligaţi să poarte
brasarde cusute pe braţ

124. 1943, iunie 25, Bucureşti.

G. Richter cere lui Radu Lecca si\ nu aprobe sau să

anuleze imediat scutiri de M.O. unor evrei solicitate de Banca Comercială Română

125. 1943, iulie 27, Bucureşti.

Legiunea de Jandarmi C.F.R. informează asupra

faptului că şantierele C.F.R. utilizează „pe scară intensă evrei şi în special ingineri"
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126. 1943, august 4, Bucureşti.

Dispoziţia lui Ion Antonescu privind verificarea

fondului constituit din contribuţia evreilor scutiţi de M.O.
Ingineri constructori evrei scutiţi de M.O. să fie

127. 1943, august 10, Bucureşti.

utilizaţi pentru lucrări de drumuri în incinta cazărmilor şi clădirilor militare

128. 1943, august 14, Bucureşti.

M.St.M. reglementează modul de repartizare a

titraţilor evrei la M.O.

129. 1943, septembrie 13, Bucureşti.

Instrucţiuni ale lui R. Lecca către C.E.R. în

legătură cu taxele pentru autorizaţiile de exercitare a profesiunii şi de scutire de muncă a
evreilor

130. 1943, septembrie 15, Bucureşti.

M . St.M. stabileşte regimul evreilor din

detaşamentele de muncă în perioada sărbătorilor de toamnă ale cultului mozaic

131. 1943, septembrie 16, Iaşi.

Corpul IV Armată a hotărât ca „în interesul obţinerii

randamentului maxim de la evreii ce prestează M.O . . . aceştia nu vor mai fi învoiţi pentru
a se prezenta la diferite procese"

132. 1943, septembrie 17, Bucureşti.

Radu Lecca solicită Primului Ministru să

deblocheze contra plată pentru C.E.R. materialele necesare confecţionării îmbrăcămintei
şi înr�lţărnintei pentru 20.000 evrei pauperi aflaţi la muncă obligatorie în detaşamente
exterioare
M.St.M. acordă evreilor şi studenţilor evrei 1 5

133. 1943, septembrie 20, Bucureşti.

zile concediu de la M.O. în perioada examenelor

134. 1943., septembrie 25, laşi.

Facultatea de Litere şi Filosofie solicită prelungirea

cu 3 luni a perioadei de M.O. a unor tineri evrei. În notă alte cereri asemănătoare

135. 1943, octombrie 2, Bucureşti. Dispoziţia M.St.M.

de a lăsa liberi evreii care au

fost scutiţi de muncă, chiar dacă nu li se pot da înlocuitori
Evrei repartizaţi la săpăturile arheologice de la

136. 1943, octombrie 7, BucuRşti.
Cetatea Neamţului

137. 1943; octombrie 7, Bucureşti.

Instrucţiunile M.St.M. referitoare la scutirile,

concediile şi clasările medicale ale evreilor din cadrul M.O.

138. 1943, octombrie 7, Bucureşti.

Scutiri de M.O. a membrilor orchestrei simfonice

evreieşti plătindu-se o taxă de 1 60. OOO lei

139. 1943, octombrie 12, Bucureşti.

M.St.M. aprobă ca un specialist în desenarea

notelor muzicale să fie repartizat la Editura Muzicală de Stat

140. 1943, octombrie 12, Bucureşti.

ani încetează la 1 octombrie 1 943

Munca obligatorie a tinerilor evrei între 15-18

141. 1943, octombrie 12, Bucureşti. „Baia copilului" din comuna Pantelimon solicită
Mariei Antonescu să intervină pentru prelungirea rechiziţiei a doi medici evrei care
lucrează la această instituţie
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142. 1943, octombrie 22, Bucureşti. M.StM. cere să se stabilească numele evreilor
între 15-17 ani care nu s-au prezentat la munca obligatorie. Vor fi sancţionaţi părinţii sau
rudele cele mai apropiate prin anularea cametelor de scutire

143. 1943, noiembrie 8, laşi. Corpul IV Armată ordonă să se achite integral drepturile
cuvenite evreilor aflaţi la M.O., indiferent de timpul zilnic folosit în acest scop

144. 1943, noiembrie 16, Bucureşti. M.St.M. solicită listele evreilor judecaţi, achitaţi
sau condamnaţi pentru nesupunere la M.O.

145. 1943, noiembrie, Bucureşti. Cererea văduvelor de război evreice adresată Reginei
Marne Elena pentru scutirea de M.O. a fiilor lor, orfani de război

146. 1943, decembrie 4, Bucureşti. Notă a S . S.I. care semnalează anularea cametelor
Gazetei Evreieşti

de scutire pentru secretarul C.E.R. şi redactorul şef al

147. 1943, decembrie 14, Bucureşti. Notă a S.S.I. privind starea de spirit a evreilor
în legătură cu taxele fixate pentru prelungirea cametelor de scutire

148. 1943, decembrie 20, Bucureşti. R. Lecca cere M. St.M. să fie încadraţi în
detaşamente exterioare 1 .268 de evrei cărora li s-au anulat cametele de scutire deoarece
nu şi-au plătit la timp taxele de prelungire a scutirilor

149. 1943, decembrie 21, Bucureşti. Tinerii înscrişi la Colegiul pentru studenţii
evrei care nu sunt încadraţi în detaşamente exterioare de M.O. pot fi încadraţi într-un
detaşament din Bucureşti în anumite condiţii

150. 1943, decembrie 22, Bucureşti. Dispoziţiile M.St.M. privind modalităţile de
repartiţie a evreilor la M.O.

151. 1943, decembrie, Bucureşti. Constatări ale controlului făcut de Cabinetul Militar

al conducătorului statului la diferite şantiere de lucru din exteriorul localităţilor

152. 1943, Bucureşti. Situaţia numerică generală a bărbaţilor evrei între 1 8-50 ani
în 1 943

153. 1944, ianuarie 8, Bucureşti. Numărul de camete de scutire de muncă obligatorie
şi sumele plătite pentru obţinerea lor în anul 1 943

154. 1944, martie 27, Bucureşti. Tinerii evrei în vârstă de 17-18 ani să fie puşi la
dispoziţia Primăriei municipiului Bucureşti

155. 1944, aprilie 22, Bucureşti. Munca obligatorie a evreilor în dezbaterea
Consiliului de Miniştri din 22 aprilie 1 944. Discuţie în contradictoriu între Mihai şi Ion
Antonescu privind munca evreilor în cadrul Apărării Pasive

156. 1944, mai 11, Bucureşti. Anularea ordinului de înlocuire a evreilor care au
lucrat fără întrerupere un an în detaşamente exterioare

157. 1944, mai 17, Bucureşti. Radu Lecca propune înlocuirea unor evrei încadraţi de
peste un an în detaşamente exterioare de M.O.
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158. 1944, iunie 25, Bacău.

Ordinul lui Ion Antonescu privind utilizarea femeilor

evreice la M. O.

159. 1944, iunie 29, Bucureşti.

Extrase din raportul Institutului Central de Statistică

în care se apreciază pozitiv aportul evreilor repartizaţi la această instituţie şi prezintă
atitudinea conducerii I.C.S. faţă de evrei

160. 1944, august 7, Bucureşti.

Primăria Capitalei informează P. C.M. asupra

desfăşurării M.O. a evreilor din Bucureşti

161. 1944, august 18, Bucureşti. M.St.M. informează pe Radu Lecca despre aprobarea
celor 28 de cereri de trimitere a unor evrei în detaşamente de muncă exterioare

Cap. III. SITUAŢIA EVREILOR DIN BASARABIA ŞI BUCOVINA.
IANUARIE 1943 MARTIE 1944
-

162. 1943, ianuarie 2, Bucureşti.

Casa Generală de Pensiuni avizează favorabil

reluarea plăţii pensiilor unor categorii de salariaţi evrei

163. 1943, ianuarie 13, Hotin.

Pe raza C.T. Hotin nu se află nici un tânăr evreu

născut în anii 1 926-1 927

164. 1943, ianuarie 15, Bucureşti.

Reglementări privind trimiterea de bani evreilor

din Basarabia şi Bucovina

165. 1943, ianuarie 25, Bucureşti.

Rezoluţie a lui Ion Antonescu în legătură cu

evacuarea populaţiei din zona operaţiunilor militare

166. 1943, ianuarie, Bucureşti.

Simplificarea fom1alităţilor de internare în lagăre a

persoanelor din Guvernământul Basarabiei suspecte de colaboraţionism cu fosta
administraţie sovietică, în vederea accelerării acestei acţiuni. Ion Antonescu atrage atenţia
asupra exceselor ce s-ar putea produce

167. 1943, februarie 15, Cernăuţi.

Guvernământ� Bucovinei stabileşte că şi evreii

botezaţi trebuie să poarte steaua galbenă

168. 1943, martie

2,

Bucureşti.

M. St.M. semnalează că evrei din detaşamentul de

M. O. Otaci, aflat sub comandă militară, sunt arestaţi de jandarmi şi trimişi în Transnistria,
fără cercetare

169. 1943, martie 9, Cernăuţi. Directoratul Învăţământului şi Cultelor al provinciei
Bucovina arată că în 1 943 nu mai funcţiona nici un cadru didactic evreu în cele 7 judeţe
ale provinciei, faţă de 22 câţi erau în 1 940

170. 1943, martie 10, Comăneşti. Respingerea

cererii lui Nicolae V Alexandrescu

bijutier şi gravor din Cernăuţi de a se muta la Bucureşti împreună cu cei 10 specialişti
evrei ai atelierului

171. 1943, martie 2 1 , Cernăuţi.

Numărul evreilor rămaşi în provincia Bucovina

172. 1943, aprilie 8, Bucureşti.

Punctul de vedere al M.J. în legătură cu vânzarea

bunurilor mobile rămase de la evreii evacuaţi din Bucovina
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173. 1943, aprilie, Chişinău. Licitaţia organizată de Departamentul Românizării din
guvernământul Basarabiei pentru arendarea unor întreprinderi din judeţele Cetatea Albă
şi Orbei

174. 1943, mai 2, Chişinău. Jandarmii din Bălţi au întâlnit 5 evrei din Bat. 7 drumuri
Râbniţa, care circulau neînsoţiţi de ostaşi în timp ce cărau lemne pentru detaşamentul
Serpeniţa

175. 1943, mai 14, Dorohoi.

Notă a administratorului financiar din Dorohoi relativă

la inventarierea mărfurilor din prăvăliile evreieşti

176. 1943, iunie 1, Cernăuţi.

Directoratul Economiei Naţionale din guvernământul

Bucovinei prezintă situaţia românizării în această provincie

177. 1943, iunie 7, Bucureşti.

Notă a P.C.M.-C.B.B.T. privind evreii care lucrează la

Directoratul Propagandei şi al Românizării de la Cernăuţi

178. 1943, iulie 25, Bălţi.

Raport al Sonderfilhrerului Neurath privind atitudinea

favorabilă a autorităţilor române faţă de evrei: unii evrei au fost încadraţi în diverse
posturi

179. 1943, septembrie 4, Bucureşti.
Buletinului Evreiesc

M.P.N. semnalează apariţia la Cernăuţi a

180. 1943, septembrie 23, Bucureşti.

Notă a M. St.M. privind trimiterea la Centrul

de Instrucţie Sărata a 1 . 800 tineri evrei

181. 1943, octombrie 4, Bucureşti.

Alte măsuri privind organizarea Centrului de

Instrucţie Sărata

182. 1943, decembrie 18, Bucureşti.

Notă a M. St.M. privind starea de spirit a

populaţiei din Basarabia şi atitudinea armatei faţă de populaţie

183. 1944, ianuarie, Cernăuţi.

Extras din darea de seamă a I. G.P. Cernăuţi referitor

la activitatea Secţiunii din Cernăuţi a noii organizaţii sioniste

184. 1944, februarie 7, Bucureşti.

Precizări ale P. C.M. referitoare la acordarea

aceloraşi drepturi de evacuare a evreilor din Bucovina ca şi etnicilor români

185. 1 944, februarie 21, Rădăuţi.

C.T. Rădăuţi raportează Corpului IV Armată că

evreii aparţinând acelui Cerc sunt toţi evacuaţi în Transnistria

186. 1 944, feb ruarie 22, Bucureşti.

Direc\innea Poliţiei d� Siguranţă cere

supravegherea evreilor aduşi din Basarabia în centrele industriale

187. 1944, martie 9, Chişinău. Referat al Guvernământului Basarabiei privind cererea
a 60 evrei din Chişinău de a se evacua în Vechiul Regat. Răspw1sul lui M. Antonescu

188. 1944, martie 9, Bucureşti.

Comitetul Internaţional a1 Crucii Roşii solicită lui

Mihai Antonescu permisiunea ca 75 evrei din Cernăuţi să rămână în Bucureşti pentru a
urma un tratament medical
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Cap. Iv. LAGĂRELE ŞI GHETOURILE DIN TRANSNISTRIA
IANUARIE 1943 MARTIE 1944
-

189. 1943, ianuarie 5, Transnistria.

Informare a D.G.J. privind situaţia evreilor

localnici şi deportaţi

190. 1943, ianuarie 15.

O comisie formată din delegaţi ai P.C.M. şi C.E.R. a fost în

Transnistria unde a cercetat modul de realizare a asistenţei sociale, s-a preocupat de
emigrarea evreilor şi de organizarea muncii acestora

191. 1943, ianuarie 18, Roman.

Legiunea Jandarmi Roman a trimis în Transnistria

12 din teritoriul rural al judeţului

192. 1943, ianuarie 25, Chişinău. Propunerea Guvernământului Basarabia de a muta
lagărele din Moghilev şi Râbniţa, în interiorul Transnistriei

193. 1943, ianuarie 25, Bucureşti.

Ion Antonescu dispune ca strămutarea lagărelor

evreieşti, în interiorul Transnistriei să nu se facă iarna ci la vară într-o regiune stabilită
de acord cu germanii

194. 1943, ianuarie 29, Bucureşti.

Radu Lecca solicită C . E.R. intensificarea

ajutoarelor pentru evreii deportaţi în Transnistria

195 .. 1943, ianuarie 29, Bucureşti. G. Richter trimite Ministerului de Externe german
W. Filderrnan, în care este arătată situaţia deportaţilor evrei din

copia unei scrisori a lui
Transnistria

196. 1943, februarie 4, Bucureşti. M.A.I. anunţă că de la 5 ianuarie 1 943 , trimiterea
de evrei în Transnistria se face numai de către Comisia Interministerială însărcinată cu
organizarea regimului evreiesc din România

197. 1943, februarie 12.

Corpul III Armată ordonă o serie de măsuri până la trimiterea

evreilor spre Bug

198. 1943, februarie 19, Bucureşti.

Ion Antonescu refuză semnarea unor Decrete

privind transferarea unor bunuri din Transnistria de teama consecinţelor posibile după
război

199. 1943, februarie 22, Bucureşti.

Hotărârea lui I. Antonescu de a deporta în

Transnistria un număr de 16 evrei „implicaţi în neregulile cu acordarea terenurilor virane
din Capitală"

200. 1943, februarie 27, Bucureşti.

Ministerul Finanţelor a hotărât ca mecanismele

ceasornicelor de aur preluate de la evrei să fie cedate gratuit şcolii de ceasornicari a
Ministerului Muncii

201. 1943, martie 3, Bucureşti. Nunţiul Apostolic cere aprobarea să împartă ajutoare
„concentraţilor nearieni" aflaţi pe Bug

202. 1943, martie 10, Bucureşti. Comisia Interministerială pentru organizarea evreilor
de pe lângă M.J. a hotărât revizuirea unor categorii de evrei deportaţi în Transnistria
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203. 1943, martie 12, Tranmistria. Măsuri restrictive privind corespondenţa evreilor

din Transnistria

204. 1943, martie 26, Chişinău. Pe teritoriul jud. Lăpuşna, nu au rămas după deportare

decât puţini evrei, căsătoriţi cu creştini

205. 1943, martie 27, Fălticeni. Cântec dedicat evreilor deportaţi semnalat de Poliţia

locală

206. 1943, martie 27, Bucureşti.

Raport privind modul superficial al întocmirii unor

dosare ale evreilor deportaţi la Vapniarca, ceea ce a avut ca rezultat sancţionarea unor
persoane nevinovate
Ordin al M.A.I. dispunând măsuri de împiedicare

207. 1943, martie 31, Bucureşti.

a transportului ilegal de monedă românească în Transnistria
Situaţia evreilor aflaţi în Moghilev în luna martie 1 943

208. 1943, martie, Moghilev.
209. 1943, martie, Odesa.

Capitolul evrei din Buletinul pe luna martie al Insp.

Jandarmi Transnistria

210. 1943, aprilie 9, Bucureşti.

M.A. I . aprobă plecarea unor evrei în Transnistria

unde au fost evacuate familiile lor, în timp ce ei se aflau la M.O.

211. 1943, aprilie 10, Odesa.

Guvernământul Transnistriei intervine la M.A.E. pentru

obţinerea acordului german în vederea mutării evreilor la est de Bug

212. 1943, aprilie 11, Bucureşti.

Ccmdarnnarea la moarte a unei familii de evrei

fugită clin Transnistria

213. 1943, aprilie 19, Balta.

Nota informativă a Legiunii Jandarmeriei Balta despre

vizita în ghetoul evreilor a delegatului P.C.M„ reliefând starea de spirit a deportaţilor

214. 1943, aprilie 19, Bucureşti. Notă a P.C.M. C.B.B.T. privind situaţia unor ghetouri
de evrei clin Transnistria

215. 1943, mai 1, Bucureşti. Măsuri de redistribuire pentru muncă a unui număr de
427 evrei aflaţi în lagărele din Transnistria
216. 1943, mai 12, Bucureşti.

Cererea a 65 evrei clin Arad de a li se readuce din

Transnistria membrii de familie

217. 1943, mai 13, Odesa. Propunerea unor măsuri restrictive foarte severe împotriva

evreilor, îacute de Statul Major al Diviziei IX Infanterie

218. 1943, mai 14, Bucureşti.

Referat asupra modului cum s-a desfăşurat activitatea

de trimitere în Transnistria a unui Iot de evrei din Bucureşti

219. 1943, mai . 26, Transnistria.

·

Informarea privind acţiunea de formare a

Batalionului de lucru Balta, compus din evrei

220. 1943, mai 29, Bucureşti. Legaţia germană din Bucureşti comunică lui Eichmann

că „în urma unui ordin al mareşalului Antonescu, Fildennan a fost deportat în Transnistria"
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221. 1943, mai 29, Odesa. Guvernământul Transnistria comwtică C.E.R. că va face
demersuri ca suma de 1 . 14 7. OOO lei în monedă fără valoare circulatorie depusă de Comitetul
Evreiesc din Moghilev să fie preschimbată în monedă cu valoare circulatorie
222. 1943, mai 31, Berlin. Legaţiunea României informează despre intervenţiile tăcute
pe lângă autorităţile naziste pentru strămutarea lagărelor de evrei din Moghilev şi Râbniţa,
în interiorul Transnistriei
223. 1943, iunie 1. Ziarul V6/kischer Beobachter publică un comentariu în legătură
cu deportarea lui Filderman
224. 1943, iunie 8, Odesa. Constatări ale Direcţiei Muncii din Guvernământul
Transnistriei privind organizarea muncii evreilor
·

225. 1943, iunie 19. P.C.M. atrage atenţia lui Radu Lecca asupra situaţiei neclare a
bunurilor „părăsite" de evreii deportaţi
226. 1943, iulie 9, Odesa. Decizia nr. 3000 a Guvernământului Transnistriei privind
reglementarea regimului muncii şi alte măsuri pentru cei aflaţi în ghetourile Transnistriei
227. 1943, iulie 22, Geneva. C.I. C.R. solicită înlesnirea obţinerii de infonnaţii despre
cei aflaţi în Transnistria, cerute de rudele acestora
228. 1943, iulie 31, Golta. Toţi evreii din localitate să fie concentraţi în lagărul
'
Acmecetca
229. 1943, august 3. La solicitarea Crucii Roşii din S.U.A. Soc. Naţ. De Cruce Roşie
răspunde că dr. W. Filderman s-a reîntors din Transnistria
230. 1943, august 7, Odesa. Guvernământul civil al Transnistriei aprobă să
funcţioneze învăţământ primar şi de meserii pentru copiii din ghetouri
231. 1943, august 9, Odesa. Situaţia evreilor şi ţiganilor aflaţi în detaşamentele de
lucru din regiunea Nicolaev
232. 1943, august 10, Bucureşti. Mareşalul Antonescu dispune trimiterea în
Transnistria a unor evrei
233. 1943, august 27, Oceacov. Evreii aflaţi la muncă la Podul Trihati au fost
deposedaţi cu forţa de obiectele de valoare şi banii ce-i aveau asupra lor
234. 1943, august 31, Bucureşti. Două colete cu alimente şi 9 scrisori adresate
deportaţilor din Transnistria au fost găsite într-un vagon cu annament şi muniţii expediat
în ţară de Compania 1 1 Poduri (de la est de Nistru) către Reg. 2 C.F.R.
235. 1943, septembrie 4, Bucureşti. C.R.I. solicită infonnaţii despre deportaţii din
Transnistria
236. 1943, septembrie 10, Bucureşti. Evrei originari din Dorohoi, aflaţi la M.O. în
ţară, trimişi la familiile lor deportate în Transnistria
237. 1943, septembrie 12, Chişinău. Raportul Subinspectoratului General Jandarmi
privind corespondenţa evreilor din ghetoul Moghilev
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238. 1943, septembrie 13, Odesa. Se autorizează importul şi transportul din ţară a
obiectelor de cizmărie, librărie şi articole casnice necesare evreilor deportaţi în Transnistria
239. 1943, septembrie 28, Odesa. Guvernământul Transnistriei aprobă expedierea a
5 colete cu îmbrăcăminte pentru evreii internaţi în lagărul Dumanovca

240. 1943, septembrie 30, laşi. Primăria municipiului laşi propune ca evreii a căror
imobile sunt supuse demolării să fie trimişi peste Nistru
241. 1943, septembrie 30, Golta. Prefectul judeţului Golta a aprobat instituirea unei
taxe pentru cei ce vor să utilizeze deţinuţii şi evreii din lagărul şi ghetourile din oraşul
Golta
242. 1943, octombrie 1, Odesa. Guvernământul Transnistriei comunică Prefecturii
Golta acordul pentru măsurile de „grupare a atelierelor de muncă evreiască din Golta în
cazarma roşie" pentru control şi pază mai uşoare

243. 1943, octombrie 11, Bucureşti. 50% din contribuţia excepţională de 4 miliarde
va fi folosită pentru ajutorarea evreilor deportaţi în Transnistria
244. 1943, octombrie 13, Odesa. Măsuri pentru ameliorarea situaţiei sanitare şi a
utilizării evreilor apţi pentru muncă la exploatarea turbei
245. 1943, octombrie 13, Ananiev. Anchetarea unui preot care transporta bani şi
scrisori pentru evreii aflaţi la Ananiev

246. 1943, octombrie 18, Golta. Raport asupra evadării din ghetourile din Golta a
unor evrei ajutaţi de ceferişti

247. 1943, octombrie 21, Odesa. Subinspectoratul General al Jand. Odesa cere să fie
descoperiţi curieri ai C.E.R. care transportă bani şi scrisori pentru evreii din Transnistria
248. 1943, octombrie 22, Golta. Constatările inspecţiei făcute la ghetourile şi lagărul
de deportaţi din Golta

249. 1943, octombrie 22, Berezovca. Raport al Prefecturii judeţului cu constatările
medicului primar privind situaţia evreilor ce lucrează la şantierul C.F.R. T. Trihati
250. 1943, noiembrie 2, Bucureşti. M.A.I. cere să se comunice C.E.R. transferările
dintr-o localitate în alta a unor grupuri de evrei pentru a li se putea dirija eventualele
ajutoare
251. 1943, noiembrie 6, Chişinău. Guvernământul Basarabiei reiterează propunerea
de a muta lagărele cu evrei din oraşele de pe malul stâng al Nistrului cât mai departe în
interiorul Transnistriei

252. 1943, noiembrie 15, Transnistria. Situaţia numerică a evreilor deportaţi
253. 1943, noiembrie 15, Moghilev. Raport al Comandamentelor Etapelor de Est,
privind anchetarea unor presupuse nereguli săvârşite de evrei la staţia de deparazitare
Moghilev
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254. 1943, noiembrie 24, Balta.

Situaţia gravă a evreilor internaţi la Acmecetca

255. 1943, decembrie 14, Bucureşti.

Acţiunea Crucii Roşii de ajutorare a evreilor

din Transnistria

256. 1943, decembrie 21, Bucureşti.

Nunţiul Apostolic din Bucureşti oferă o sumă

de bani ca ajutor pentru cei loviţi de flagelul războiului

257. 1943, decembrie 22, Bucureşti.

Instrucţiuni ale M.St.M. referitor la medicii

evrei rechiziţionaţi în Transnistria

258. 1943, decembrie 23, Bucureşti.

Referatul şi tabelele numerice întocmite de

l . G.J. privind provinciile istorice de unde au fost deportaţi evreii în Transnistria
C.R. I . anunţă expedierea a I O.OOO colete cu

259. 1944, ianuarie 10, Bucureşti.

alimente pentru ajutorarea copiilor evrei internaţi în lagărele din Transnistria

260. 1944, ianuarie 11, Bacău.

C.T. Bacău cere Oficiului judeţean C.E.R. să trimită

efecte de iarnă evreilor aflaţi în detaşamentul de muncă 1 20 din Codina - jud. Râbniţa 
Transnistria

261. 1944, ianuarie, Bucureşti. Raport al unui delegat al P. C.M. în legătură cu situaţia
evreilor aflaţi în ghetourile din Transnistria

262. 1944, februarie 10, Bucureşti.

I. G.J. cere acceptul C.E.R. de a transporta·evreii

aflaţi în Transnistria în jud. Odesa şi Oceacov

263. 1944, februarie 15, Bucureşti.

Desfiinţarea Guvernământului Transnistriei şi

înlocuirea acestuia cu „Administraţia Militară a teritoriului dintre Nistru şi Bug" cu sediul
la Odesa

264. 1944, martie 13, Bucureşti.

I. G.J. solicită subinspectoratului Odesa relaţii privind

evreii din lagăml Grosulovo în cazul predării administraţiei militare dintre Nistru şi
Bug, germanilor

265. 1944, martie 14, Bucureşti.

Rezoluţia mareşalului Antonescu prin care

condamnă profanarea monumentelor din cimitirul evreiesc din Odesa

266. 1944, martie 18, Râbniţa.

Proces-verbal de predare către autorităţile germane a

Penitenciarului Râbniţa, inclusiv a celor 2 1 5 deţinuţi

267. 1944, martie 19, Râbniţa.

Predarea către autorităţile germane a fostelor sedii

ale Jandarmeriei Române din Râbniţa

Cap. V. READUCEREA DEPORTAŢILOR, ÎN PRIMUL RÂND A COPIILOR
ORFANI EVREI, DIN TRANSNISTRIA. IANUARIE - MARTIE 1944
268. 1943, ianuarie 19, Bucureşti.

Ordinul M.A.I. pentru pregătirea readucerii din

Transnistria a unor categorii de evrei

269. 1943, ianuarie 20, Cernăuţi.

Situaţia pe vârste şi profesiuni a evreilor originari

din jud. Dorohoi, evacuaţi în Transnistria
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270. 1943, iulie 8, Bucureşti. Principii aprobate de Ion Antonescu pe baza cărora un
evreu poate fi repatriat din Transnistria
I . G.J. transmite M.St.M. rezultatul readucerii în

271. 1943, octombrie 1, Bucureşti.

ţară a evreilor deportaţi în Transnistria pentru nesupunere la munca obligatorie

272. 1943, octombrie 17, Bucureşti.

Repatrierea evreilor deportaţi în Transnistria

în discuţia Consiliului de Miniştri cu guvernatorii. În notă, memoriul dr. W. Filderman
din 1 2 octombrie 1 943 , adresat M.A.I. în această problemă

273. 1943, noiemb rie 1 1 , Transnistria.

Raportul Guvernământului Civil al

Transnistriei către P.C.M. în legătură cu acţiunea de triere şi readucere în ţară a unor
categorii de evrei deportaţi
M.A.I. comunică hotărârea Consiliului de Ordine

274. 1943, noiembrie 16, Bucureşti.

din 1 2 noiembrie 1 943 , privind stabilirea domiciliului în ţară a evreilor reveniţi din
Transnistria

275. 1943, noiembrie 17, Bucureşti. Notă comunicată de generalul Tobescu cu privire
la repatrierea evreilor deportaţi în Transnistria

276. 1943, noiembrie 18, Londra.

Informaţie despre hotărârea guvernului României

de a repatria evreii deportaţi în Transnistria

277. 1943, noiembrie 25, Bucureşti. I.G.J. solicită C.E.R. situaţia numerică a copiilor
evrei originari din Transnistria supuşi repatrierii

278. 1943, decembrie 8, Bucureşti.

I.G.J. comunică P. C.M. categoriile şi modul de

repatriere al evreilor aflaţi în Transnistria

279. 1943, decembrie 19. Raport sumar asupra repatrierii din Transnistria a primului
lot de deportaţi

280. 1943, decembrie 20, Bucureşti.

Ordin al M.Ec.N. pentru a se înlesni C.E.R.

aprovizionarea cu alimente a celor 7.000 evrei repatriaţi din Moghilev

281. 1943, decembrie 21, Bucureşti.

Notă a S.R.I. semnalând plata sumei de 4,5

milioane lei de către C.E.R. pentru transportul pe C.F.R. a evreilor din Dorohoi, readuşi
din Transnistria

282. 1943, decembrie 28.

Corpul IV Armată transmite Cercurilor Teritoriale tabelele

evreilor aduşi din Transnistria, a celor dispăruţi şi a 88 evrei morţi în Transnistria. Cei
repatriaţi vor fi folosiţi la munca obligatorie

283. 1944, ianuarie 7, Chişinău.

Insp. Reg. de Jandarmi Chişinău comunică

Guvernământului Basarabiei numărul evreilor readuşi din Transnistria prin punctul Otaci
în zilele de 24, 25, 26 decembrie 1 943

284. 1944, ianuarie 13, Bucureşti. M.A.I.

cere P. C.M. aprobarea, la solicitarea C.E.R ,

c a 4.000 orfani evrei să s e reîntoarcă în ţară

285. 1944, ianuarie 18, Bucureşti.

I. G. J. comunică M. St.M. situaţia a 4 evrei deportaţi

pentru abateri de la M.O.
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286. 1944, ianuarie 20, Bucureşti. Ordinul M.A.I. de readucere din Transnistria a

4.000 orfani evrei

287. 1944, ianuarie 24, Bucureşti. Sarcinile împuterniciţilor C .E.R. în vederea
readucerii din Transnistria a orfanilor evrei
288. 1944, ianuarie 25, Bucureşti. Autorizaţii speciale de călătorie emise de I.G.J.
delegaţilor C.E.R. în legătură cu repatrierea copiilor orfani
289. 1944, ianuarie 26, Bucureşti. Nunţiatura Apostolică solicită guvernului român
ca limita de vârstă a orfanilor evrei readuşi în ţară să fie de 16 ani
290. 1944, februarie 1, Moghilev. Tabel al copiilor orfani aflaţi în jud. Moghilev
291. 1944, februarie 2, Bucureşti. Intervenţia Nunţiului Apostolic din România pe
lângă Mihai Antonescu în favoarea revenirii în ţară a cca. 5.000 evrei deportaţi la Tulcin
292. 1944, februarie 4, Bucureşti. Nota C.I. C.R. referitoare la repatrierea a circa

4.000 de orfani evrei din Transnistria

293. 1944, februarie 12, Bucureşti. M.St.M. emite ordine de serviciu pentru 5
însoţitoare ale Crucii Roşii care transportă de la Moghilev la Constanţa 5 . 000 copii evrei
ce vor emigra în Palestina
294. 1944, februarie 15, Cernăuţi. Inspectoratul General de Poliţie trimite Poliţiei
Iaşi lista evreilor triaţi de comisia de la lagărul Vapniarca şi care urmează a fi readuşi în

ţară
295. 1944, februarie 17, Dorohoi. Poliţia Dorohoi anunţă revenirea din ghetoul
Vijniţa-Storojineţ a 1 5 evrei deportaţi în Transnistria din târgul Herţa
296. 1944, februarie 1 7, Bucureşti. Sunt supuşi readucerii din deportare numai copiii
evrei orfani din ţară nu şi cei originari din Transnistria
297. 1944, februarie 21, Bucureşti. Ordinul I.G.J. de organizarea readucerii a 2.000

copii evrei orfani din Transnistria

298. 1944, februarie 22, Bucureşti. Poliţia Bacău raportează executarea ordinului
de a cere evreilor readuşi din Transnistria să nu comenteze condiţiile ce le-au avut în
deportare
299. 1944, februarie 24, Bucureşti. Ordin al I.G.J. de verificarea tabelelor cu copii
evrei orfani care au rămas în Transnistria
300. 1944, februarie 25, Piatra Neamţ. Poliţia comunică situaţia evreilor repatriaţi

din Transnistria, originari din jud. Neamţ

301. 1944, februarie 26, laşi. Notă referitoare la pregătirea în Iaşi a readucerii în

ţară a copiilor orfani deportaţi

302. 1944, februarie 29, Bucureşti. Intervenţia delegatului din România a C.I. C.R.
pentru readucerea în ţară fără i nutile piedici birocratice a 2.540 orfani
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303. 1944, februarie, Bucureşti. M.A.I. anunţă că s-a aprobat readucerea din

Transnistria a 1 1 9 evrei evacuaţi din localităţi ale Moldovei

304. 1944, martie 3, laşi. Referat asupra situaţiei evreilor întorşi la Dorohoi şi Tg.

Săveni

305. 1944, martie 3, Balta. Leg. Jand. raportează că au mai rămas copii evrei orfani

în ghetourile din raza jud. Balta

306. 1944, martie 7, Fălticeni. Raportul Poliţiei despre copiii evrei readuşi din

Transnistria în localitate

307. 1944, martie 7, laşi. Comentarii ale Chesturii Iaşi privind primirea în Iaşi a

copiilor orfani reveniţi în ţară

308. 1944, martie 7, Botoşani. Poliţia Botoşani comunică sosirea din deportare a

183 copii evrei

309. 1944, martie 7, Moghilev. 472 copii evrei ce vroiau să se repatrieze înainte de a

fi autorizaţi au fost readuşi la Moghilev şi plasaţi în ghetouri

310. 1944, martie 10, Balta. Tabele nominale alcătuite în vederea revenirii în ţară a

copiilor orfani din raza legiunii Balta

311. 1944, martie 11, Bucureşti. Date statistice referitoare la copiii evrei orfani de

ambii părinţi ce au fost repatriaţi, precum şi al celor orfani de mamă ce urmează să se
reîntoarcă

312. 1944, martie 12, Moghilev. Dare de seamă a organelor jandarmeriei privind

supravegherea comisiei C.E.R. însărcinată cu repatrierea copiilor

313. 1944, martie 13, Chişinău. Rapoarte ale Insp. Jand. Chişinău indicând numărul

copiilor evrei ce au trecut în ţară în perioada 5-7 martie 1 944

3 14. 1944, martie 14, Iaşi. Chestura Poliţiei laşi informează despre starea de spirit a

evreilor care vizitează orfelinatul unde sunt cazaţi cei peste 600 copii orfani repatriaţi

315. 1944, martie 14, Bucureşti. M.A.I. informează despre numărul evreilor evacuaţi

în Transnistria şi al copiilor orfani readuşi în ţară

316. 1944, martie 16, Bucureşti. Ordin al I . G.J. de repatriere a tuturor evreilor din

Vechiul Regat, indiferent de motivul deportării

317. 1944, martie 16, Bucureşti. Ordinul I.G.J. de readucere şi plasare în diferite

judeţe a evreilor deportaţi

3 18. 1944, martie 14, Bucureşti. I . G. J. solicită M.St.M. aprobarea a

25 vagoane

necesare readucerii evreilor din Tiraspol la Tg. Jiu

319. 1944, martie 30, Bucureşti. C.I.C.R. sesizează unele comportamente negative

şi deficienţe ale autorităţilor româneşti în realizarea ordinelor de repatriere a evreilor din
Transnistria
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Cap. VL EMIGRAREA EVREILOR ROMÂNI ŞI REFUGIAŢI ÎN ROMÂNIA.
IANUARIE 1943 AUGUST 1944
-

320. 1943, ianuarie 9, Bucureşti. Guvernul Reichului nu este de acord cu propunerea

României pentru înlesnirea emigrării evreilor

321. 1943, februarie 1 0, Curtici. Sosirea la Curtici a 72 de copii evrei cu paşapoarte

maghiare ce tranzitează România spre Giurgiu Port

322. 1943, februarie 1 2 , Bucureşti. Reprezentantul C . E . R. este delegat să

supravegheze plecarea vasului „Pescăruş" cu emigranţi evrei

323. 1943, februarie 16, Bucureşti. Radu Lecca comunică C.E.R. obligaţia de a

plăti taxe pentru emigrarea copiilor

324. 1943, februarie 17, Bucureşti. M.St.M. comunică P. C.M. că a oprit plecarea

barcazului „Pescăruş", aprobarea fiind dată numai pentru emigrarea evreilor nu şi pentru
folosirea vasului

325. 1943, februarie 18, Bucureşti. I. G.J. solicită lui Radu Lecca numele celor 34

familii aflate în Transnistria pentru care s-a aprobat trimiterea lor la Constanţa în vederea
emigrării

326. 1943, martie 3, Bucureşti. Protestul autorităţilor germane faţă de aprobarea

dată de guvernul român pentru emigrarea unor evrei spre Palestina

327. 1943, martie 3, Berlin. Eichmann se opune acordării vizei pentru emigrarea

din România, prin Turcia a 1 . OOO copii şi 1 00 însoţitori evrei

328. 1943, martie 4, Bucureşti. Mihai Antonescu afirmă că ministrul german la

Bucureşti ar fi de acord să susţină înlesnirea emigrării evreilor

329. 1943, martie 9, Bucureşti. Legaţia Germaniei din Bucureşti raportează lui

Eichmann înlocuirea amiralului Păiş din comisia interministerială privind problema
evreilor

330. 1943, martie 10, Berlin. Autorităţile germane vor să împiedice emigrarea unor

loturi de copii din România

331. 1943, aprilie 4, Bucureşti. Killinger atenţionează Legaţia germană din Sofia să

împiedice emigrarea prin Bulgaria şi Turcia a 74 de copii evrei

332. 1943, mai 25, Bucureşti. Convorbirea lui M. Antonescu cu reprezentanţii C.R.I.

în legătură cu emigrarea evreilor din România şi Bulgaria

333. 1943, mai 25, Bucureşti. Killinger şi M. Antonescu au discutat despre demersul

C.R.I. în problema emigrării evreilor prin Turcia. Germania nu poate garanta securitatea
vaselor cu emigranţi

334. 1943, iunie 4, Berlin. Eichmann cere Legaţiei germane din Bucureşti să împiedice
emigrarea lui Max Auschnitt ·
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335. 1943, august 20, Bucureşti.

Convorbirea lui M. Antonescu cu reprezentantul

Elveţiei d. de Fischer, în legătură cu aprobarea emigrării evreilor

336. 1943, decembrie 4, Bucureşti.

S.N.C.R. a obţinut un vas bulgăresc pentru a

face săptămânal transporturi cu emigranţi evrei din România

337. 1943, decembrie 4, Bucureşti.

S . S . I. informează despre nemulţumirile populaţiei

evreieşti faţă de comportamentul guvernului britanic, care nu ţine seama de interesele
evreilor

338. 1943, decembrie 10, Bucureşti. P.C.M. propune aprobarea emigrării unor grupe
de evrei din România cu vase sub pavilion străin

339. 1943, Bucureşti.

Propunerile lui Radu Lecca privind acţiunea de emigrare a

evreilor din România cu nave româneşti

340. 1944, ianuarie 29, Washington.

Guvernul S . U . A. a înfiinţat o comisiune

însărcinată, cu salvarea evreilor de terorismul nazist, studiind „posibilitatea ca aceştia să
intre în orice ţară doresc"

341 . 1944, februarie 11, Bucureşti.

Rezoluţie a lui Ion Antonescu care aprobă

emigrarea evreilor din România
Killinger informează pe M. Antonescu că

342. 1944, februarie 15, Bucureşti.

Germania acceptă emigrarea a 5 . 000 copii evrei în Anglia, nu în Palestina

343. 1944, martie 4, Bucureşti. Referatul M.A.E. privind rezoluţia Congresului S. U.A.
care cere guvernului britanic abrogarea „Cărţii Albe" publicată în 1939 care limita sever
emigrarea evreilor în Palestina
Ion Antonescu respinge cererea Guvernământului

344. 1944, martie 6, Bucureşti.

Bucovinei de a aduce 2.000 evrei din Cernăuţi la Constanţa în vederea emigrării

345. 1944, martie 12, Ankara.

Telegrama ambasadorului româniei la Ankara care

informează despre interesul manifestat de S. U. A. în problema repatrierii din Transnistria
şi emigrării evreilor originari din România

346. 1944, martie 14, Bucureşti.

Mihai Antonescu comunică ambasadorului român

la Ankara hotărârea de a readuce în ţară evreii deportaţi în Transnistria şi încurajarea
emigrării lor

347. 1944, martie 14, Bucureşti.

Reprezentantul C.R. I . evidenţiază atitudinea

favorabilă a României faţă de emigraţia evreilor

348. 1944, martie 29, Berlin.

Consilierul de legaţie german von Thadden reiterează

punctul de vedere german potrivit căruia nu sprijină emigrarea evreilor în Palestina care
este „ţară arabă"

349. 1944, aprilie 3, Bucureşti.

Intervenţia C.I.C.R. pe lângă M. Antonescu pentru

aprobarea plecării în condiţii optime a vasului „Tari" cu emigranţi evrei
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Raport al diplomatului german Thadden referitoare la

350. 1944, aprilie 6, Berlin.

atitudinea conducătorilor români faţă de emigrarea evreilor din România

351. 1944, aprilie 12, Bucureşti.

O.R.A.T. informează pe Ion Antonescu despre

plecarea vaselor „Milka" şi „Maritza" cu emigranţi evrei la Istanbul şi pregătirile pentru
un alt vas, toate sub pavilion bulgar
Rezoluţia lui M. Antonescu în legătură cu cererea

352. 1944, mai 4, Bucureşti.

Organizaţiei de Transport „Cosmos" de a aproba eliberarea vasului „Ayas" sub pavilion
elen, aflat în Brăila şi emigrarea unui număr de 1 .400 evrei din România
Autorităţile române aprobă plecarea a două nave cu

353. 1944, mai 12, Bucureşti.

emigranţi evrei din România şi ulterior se interzic orice plecări „până la organizarea
emigrării pe baze serioase"

354. 1944, mai 19, Bucureşti.

Punctul de vedere al guvernului german faţă de politica

românească de emigrare a evreilor
Ştire a agenţiei Palcor despre sosirea în Palestina a

355. 1944, mai 24, Ierusalim.
3 1 7 evrei emigranţi din România

S.N.C.R. a României solicită lui Ion Antonescu

356. 1944, mai 26, Bucureşti.

aprobarea folosirii a 3 barcaze româneşti pentru transportul în Palestina a copiilor evacuaţi
din Transnistria
Scrisoarea lui M. Antonescu de răspuns la acuzele

357. 1944, mai 29, Bucureşti.

guvernului S.U.A. că România nu sprijină emigrarea evreilor
Raportul lui Radu Lecca şi propuneri de organizare a

358. 1944, mai JO, Bucureşti.
emigrării evreilor din România

359. 1944, mai, Bucureşti.

Subsecretariatul de Stat al Marinei comunică numele

navelor cu care s-au transportat emigranţi evrei, cu aprobarea P. C.M.

360. 1944, iunie 1, Bucureşti.

Notă de convorbire între M. Antonescu şi delegatul

C.R. I . în problema emigrării evreilor

361. 1944, iunie 2, Bucureşti.

Ion Antonescu a interzis noi emigrări fără aprobarea

guvernului

362. 1944, iunie 7, Bucureşti.

Rezoluţia lui M. Antonescu prin care se acceptă

înfiinţarea unui Oficiu al emigraţiei

363. 1944, iulie 5, Ankara.

Interesul manifestat de admiraţia americană pentru

înfiinţarea unui comitet al emigraţiei în România

364. 1944, iulie 5, Bucureşti. Delegatul C.I. C.R.

solicită lui M. Antonescu ca evreii

condamnaţi în România pentru trecerea frauduloasă a frontierei să fie trimişi în Palestina
pentru a evita executarea pedepsei

365. 1944, iulie 7, Bucureşti. M.A.E. este informat de Departamentul Marinei că la
6 iunie a plecat din Constanţa la Istanbul vasul „Casbek" cu emigranţi evrei
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366. 1944, iulie 1 4, Bucureşti.

Killinger comunică M.A.S. gerrt13Il informaţii despre

activitatea lui A.L. Zissu în problema emigraţiei

367. 1944, iulie 18, Budapesta.

Demersul Legaţiei Elveţiei pentru obţinerea vizelor

de trecere prin România a grupurilor de evrei unguri ce emigrează

368. 1944, iulie 18, Bucureşti.

M.A.E. informează Legaţia română din Lisabona că

au plecat 3 vapoare cu 1 . OOO copii din Transnistria ce emigrează prin Constanţa Informaţii
despre fiul dr-ului Filderrt13Il, deportat din Franţa.

369. 1944, iulie 22, Ankara. Telegrama ambasadorului român din Ankara cu referire
S. U. A faţă de înfiinţarea unui Oficiu Român al emigrării evreilor.

la aprecierile guvernului

Se cere sprijin pentru tranzit, prin România, a emigranţilor evrei din Ungaria

370. 1944, iulie 24, Bucureşti.

Aprobarea guvernului român de a tranzita prin

România evreii din Ungaria pentru emigrare

371. 1944, august 1 , Bucureşti.

M.St.M. informează că vase sub pavilion turc sunt

rechemate din portul Constanţa, goale

372. 1944, august 1 , Bucureşti.

M.A.E. comunică Legaţiei române din Ankara

autorizarea tranzitării prin România a emigranţilor evrei unguri

373. 1944, august 3, Budapesta.

Legaţiunea română din Ungaria semnalează că

delegaţi ai C. R I. studiază posibilitatea găzduirii în România a copiilor orfani din Budapesta

374. 1944, august 4, Stockholm.

Intervenţia C.R.I. în favoarea grăbirii transportului

cu vase româneşti a evreilor întorşi din Transnistria

375. 1944, august 5, Ankara.

Guvernul turc a dispus Consulatelor sale din România,

Ungaria şi Bulgaria să acorde viză tuturor evreilor autorizaţi să emigreze

376. 1944, august 10, Ankara.

Ambasadorul român la Ankara informează că vasul

„Mefkure" nu a fost atacat de submarine ci a eşuat din cauza furtunii în apropiere de
Bosfor

377. 1944, august 11, Ankara.

Telegrama Legaţiei române referitoare la vasele

„BUibul", „Morina" şi „Mefkure" plecate cu emigranţi evrei din România spre Turcia

378. 1944, august 11, Bucureşti. Telegrama lui M. Antonescu,
faţă de emigraţia evreilor din Ungaria

cu punctul de vedere

al guvernului român

379. 1944, august 13, Bucureşti. Articol de presă privind catastrofa vasului „Mefkure"
scufundat cu 277 evrei la bord

380. 1944, august 17, Istanbul.

Ziarul

Journal d 'Orient

despre naufragiul vasului

„Mefkure"

Cap. vn. REGIMUL JURIDIC AL EVREILOR CETĂŢENI ROMÂNI AFLAŢI
ÎN ŢĂRI DE SUB OCUPAŢIA NAZISTĂ. IANUARIE 1943 - AUGUST 1944
381. 1943, ianuarie 2, Bucureşti.

M A. S . analizează posibilitatea de percepere a
.

taxei militare de la evreii cetăţeni români aflaţi în străinătate
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382. 1943, ianuarie 15, Vichy. Legaţia României comunică M.A.S. situaţia evreilor
cetăţeni români în Franţa ocupată de nazişti. Guvernul francez ar fi dispus să aprobe
înapoierea acestora în ţara de origine
383. 1943, martie 17, Berlin. Informaţii contradictorii privind situaţia căsătoriilor
mixte dintre evrei şi arieni în Germania şi ţările ocupate
384. 1943, martie 26, Bucureşti. Evreii cetăţeni români aflaţi în Austria sunt ridicaţi
de autorităţi pentru a fi deportaţi. Se invocă un accept al guvernului român de a renunţa
la protecţia acestora
385. 1943, martie 27, Bucureşti. Referat al M.A.S. prin care se solicită clarificarea
situaţiei juridice a evreilor cetăţeni români rezidenţi în Germania şi ţări ocupate de nazişti,
ameninţaţi cu deportarea
386. 1943, mai 18, Paris. Tabel cuprinzând firme de comerţ proprietatea unor evrei
cetăţeni români ce urmau să fie „arianizate" sau lichidate
387. 1943, mai 19, Bucureşti. M.A.E. cere oficiilor diplomatice rapoarte asupra vizelor
µatamentului discriminator faţă de evreii cetăţeni români din Germania şi alte ţări sub
ocupaţie nazistă
388. 1943, iunie 2, Berlin. Instrucţiuni privind normele pentru aprobarea revenirii
în ţară a evreilor cetăţeni români aflaţi în ţările ocupate de către Germania nazistă. Ion
Antonescu aprobă ca aceştia să fie trimişi în Transnistria
389. 1943, iulie 6, Bucureşti. Rezoluţia lui Ion Antonescu în legătură cu sancţiunile
la care sunt supuşi evreii ce trec clandestin graniţa în România
390. 1943, iulie 8, Bucureşti. Cetăţenii străini care se bucură de clauza naţiunii celei

mai favorizate sunt scutiţi de rechiziţie şi prestaţie obştească personală

391. 1943, iulie 15, Bucureşti. Cifre privitoare la evreii născuţi în străinătate aflaţi
pe teritoriul României. Situaţia lor materială şi profesională
l92. 1943, august 2, Berlin. Diplomaţi germani informează Auswărtiges Amt despre
protestul Legaţiei franceze din Bucureşti împotriva faptului că evreii cetăţeni francezi din
Bucnreşti sunt obligaţi să contribuie la fondul de patru miliarde cerut evreilor români
393. 1943, august 3, Vichy. Ion Antonescu a anulat ordinul ca evreii cetăţeni români
reveniţi în ţară să fie trimişi în Transnistria
394. 1943, august 25. Demers adresat lui Mihai Antonescu pentru a se afla situaţia
fiului ziaristului Emil D. Fagure, fost membru al Parlamentului român, care locuia în
Franţa
395. 1943, august, Sofia. Evreii cetăţeni români din Bulgaria sunt retrimişi de către
în România

autorităţi

396. 1943, septembrie 23, Paris. Toţi evreii români care au fost internaţi în lagărele
din teritoriul ocupat al Franţei au fost deportaţi; numai autorităţile germane din Bedin
sunt în măsură să indice lagărele unde se găsesc
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J97. 194J, septembrie JO, Vichy. Legaţia României comunică M.A.E. francez
disponibilitatea pentru a facilita reintrarea în România a evreilor cetăţeni români aflaţi în
Franţa

J98. 194J, octombrie 27, Vichy. Reprezentanţa diplomatică română informează
M.A.E. francez despre locul unde se află un evreu cetăţean român ce urma să plece cu un
grup de muncitori străini în Germania

J99. 194J, noiembrie 2, Bucureşti. Referat al lui C. K.aradja, funcţionar superior în
M.A.E., în legătura cu măsurile adoptate în trecut şi cele ce ar urma să fie luate în continuare
pentru a ameliora situaţia evreilor cetăţeni români aflaţi în ţări străine

400. 194J, noiembrie 12, Vichy. Legaţia României informează Ambasada Germaniei
despre măsurile luate pentru reîntoarcerea în ţară până la 1 ianuarie 1 944 a evreilor
cetăţeni români aflaţi în Franţa

401. 194J, noiembrie 18, Berlin. Dificultăţile pe care le ridică obţinerea de la
autorităţile germane a informaţiilor privind evreii cetăţeni români internaţi în lagărele
naziste

402. 194J, noiembrie 24, Bucureşti. Referatul lui C. K.aradja privitor la raportul
generalului Ion Gheorghe din 1 8 noiembrie 1 94 3 şi la presupusa acceptare verbală a lui I.
Antonescu privind regimul cetăţenilor români de origine evreiască din ţările ocupate

40J. 194J, noiembrie JO, Bucureşti. Ordinul lui M. Antonescu ca supuşii străini să
fie exceptaţi de la regimul de muncă obligatorie

404. 194J, decembrie 16, Bucureşti. Evreii refugiaţi din Galiţia prinşi pe teritoriul
României vor fi predaţi pentru cercetare delegatului M. St.M. la Cernăuţi

405. 194J, decembrie 16, Herment-Franţa. Primăria acestei localităţi informează
Legaţia României asupra situaţiei unei familii de evrei cetăţeni români arestaţi de
autorităţile germane

406. 1944, ianuarie 29, Bucureşti. Rezoluţia lui Mihai Antonescu „pentru toţi
purtătorii de paşapoarte româneşti sau cetăţeni români în genere suntem obligaţi de legi
şi de principiile de drept şi de umanitate să le dăm ocrotire"

407. 1944, februarie 2, Bucureşti. C.N.R. comunică M.A.E. ordinul transmis
autorităţilor în subordine ca în legătură cu măsurile de expropriere a supuşilor străini să
nu se procedeze la nici o evacuare a acestora

408. 1944, februarie 28, Bucureşti. Evreii de naţionalitate străină aparţinând unor
state care beneficiază de Convenţia de stabilire nu cad sub incidenţa legii care prevede
exproprierea bunurilor urbane proprietate evreiască.
care cuprind această dispoziţie

În notă Jurnalul Consiliului de Miniştri

409. 1944, martie 24, Berlin. Consulatul General al României informează M.A.E.
despre scoaterea la licitaţie de către autorităţile germane a averii a 14 evrei cetăţeni români

410. 1944, aprilie 7, Berlin. Autorităţile germane reiterează răspunsul negativ la
cererea de eliberare a unor evrei cetăţeni români din lagărele naziste
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411. 1944, aprilie 27, Bucureşti. Radu Lecca solicită M.A.E. să continue demersurile
pentru repatrierea evreilor cetăţeni români aflaţi în lagărele din Silezia Superioară şi
Franţa

412. 1944, mai 26, Bucureşti.

M.A.S. cere să se facă demersuri în continuare pentru

protecţia evreilor cetăţeni români aflaţi în străinătate. Este menţionat şi numele fiului dr.
W. Filderman

4 13. 1944, mai

JO,

Bucureşti.

Rezoluţia lui Ion Antonescu în legătură cu o notă a

guvernului S.U.A. care avertizează asupra tratamentului discriminator la care sunt supuşi
evreii din Ungaria şi România
D.L. care modifică un articol din legea nr. 309/ 1 943,

414. 1944, mai 31, Bucureşti.

prevăzând pedeapsa cu moartea alături de alte delicte şi pentru trecerea frauduloasă a
frontierei de către evrei venind din alte ţări

415. 1944, iunie 9, Budapesta.

Legaţia română informează asupra situaţiei evreilor

cu paşapoarte române aflaţi în evidenţa acestui oficiu diplomatic şi care ar trebui urgent
repatriaţi

416. 1944, iunie, Bruxelles.

Cetăţeanul român A. Rosenfeld informează familia din

Bacău, eliberarea sa dintr-un lagăr prin demersurile Consulatului General al României
din Bruxelles

417. 1944, august 1 , Bucureşti.

Referat al M.A.S. care arată că până la acea dată

„cetăţenilor noştri nearieni li se aplică un tratament discriminator, faţă de cel acordat
evreilor unguri, suedezi, elveţieni etc.

Cap. vm. ATITUDINEA AUTORITĂŢILOR ROMÂNEŞTI FAŢĂ DE EVREII
DIN NORDUL ARDEALULUL MARTIE - SEPTEMBRIE 1944
418. 1944, martie 30, Budapesta.

Legaţia României informează M.A.E. despre

măsurile discriminatorii adoptate împotriva evreilor din Ungaria

419. 1944, aprilie 24, Berlin.

Ministeml de Externe german atrage atenţia Legaţiei

din Bucureşti asupra faptului că un număr mare de evrei din Ungaria au trecut în România
în vederea emigrării

420. 1944, tiPrilie 30, Cluj. Notă informativă privitoare la pregătirile pentru internarea
evreilor în ghetou

421 . 1944, mai 8, Budapesta.

Legaţiunea României din Budapesta sesizează M.A.E.

despre intenţia guvernului ungar de a repatria evreii supuşi români aflaţi în Ungaria

422. 1944, mai 4, Bucureşti.

M.A. I. a dat ordin ca evreii care se refugiază din Ungaria

în România să nu primească vize de intrare

423. 1944, mai 25, Bucureşti.

Relatare despre acţiunea de internare în ghetouri a

evreilor din Ardealul de Nord

424. 1944, mai 2,, Budapesta.

Legaţia României relatează despre deportarea evreilor

din Ungaria şi în mod deosebit a celor din Nordul Ardealului
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425. 1944, mai 29, Bucureşti. Legaţia germană, exprimându-şi satisfacţia pentru
măsurile împotriva evreilor unguri ce trec ilegal în România, consideră că această trecere
a fost până în acel moment intens sprijinită de autorităţile româneşti şi de populaţia
română, din Ardeal
426. 1944, mai JO, Bucureşti. S.S.I. evidenţiază împotrivirea episcopului Marton
Aron faţă de internarea evreilor maghiari
427. 1944, iunie 2, Budapesta. Un avocat român urmărit de justiţia maghiară pentru
că a înlesnit trecerea clandestină a unor evrei de la Cluj în Vechiul Regat
428. 1944, iunie 2, Budapesta. Legaţia României transmite că evreii din Nordul
Ardealului vor fi trimişi în lagărele de exterminare din Polonia
429. 1944, iunie 13, Budapesta. Document strict secret despre deportarea evreilor
din Ungaria spre lagărele de exterminare naziste
430. 1944, iunie 13, Bucureşti. Ziarul Ardealul, publicat de refugiaţii ardeleni, face
apel la Radu Lecca pentru sprijin material. Se alocă 200 mii lei din fondurile strânse de Ia
evrei
431 . 1944, iunie 24, Bucureşti. Notă a D.G.P. despre deportarea evreilor din Ungaria
şi Ardealul de Nord .,. lagărele din Germania
432. 1944, mai-iunie. Numărul evreilor deportaţi din nordul Transilvaniei
433. 1944, iulie 8, Timişoara. Raport al C. 7 T. despre atitudinea autorităţilor române
din Beiuş faţă de evreii ce au trecut fraudulos frontiera din Ungaria
434. 1944, iulie 18, Bucureşti. Mihai Antonescu face cunoscut Legaţiei române din
Berna că a autorizat tranzitul evreilor din Ungaria
435. 1944, iulie 30, Turda. Document referitor la acţiunea de salvare a evreilor din
Ardealul de Nord
436. 1944, august 3, Budapesta. Legaţia României consideră că sunt mari dificultăţi
pentru repatrierea familiei Blatt din Ungaria
437. 1944, mai-august, Cluj. Acţiuni de ajutorare a refngia1ilor evrei din Ardealul
de Nord
438. 1946, iunie 28, Cluj. Concluziile procuroruluj S. Al. Baicher privind masacrul
de la Sărmaş
439. 1946, iunie 15, Carei. Proces-verbal de constatare privind masacrele de la Carei
440. 1944, mai-septembrie, Şomcuţa-Mare. Masacre în ghetoul evreilor din
Şomcuţa-Marc
441. Cetăţeni români distinşi de statul Israel cu medalia „Yad Vashem" de „Drepţi ai
popoarelor" în anii 1 98 3 - 1 997
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Capitolul I
Măsuri discriminatorii în Vechiul Regat, Transilvania de
Vest şi Banat în perioada ianuarie 1943 - 23 august 1944

1

1943, ianuarie 14, Timişoara. Inspectoratul şcolar solicită
M . C.N.C. autorizaţii de funcţionare pentru liceul
evreiesc de băieţi şi gimnaziul evreiesc de fete din Arad

Onor
Ministerul Cult. Naţionale
Dir. Înv. Part. şi Confesional
Bucureşti
Domnule Ministru,
Avem onoare a înainta dosarele corpului didactic de la Liceul evreiesc de băieţi şi
Gimn. evreiesc de fete din Arad, în vederea autori?.aţiei de funcţionare pentru anul şcolar
1 943-43 .

Nu întrunesc condiţiunile:
Dr. Fălticeanu Ahille, Feldman Carol, Florian Victor, dr. Albert Goldzier, Katz
Sitisrnund, pensionar, Leb Iacob, Raab Agneta, Teller Heini pens„ Tethi Iosif, pens.
Întrunesc în parte condiţiunile:
Dr. Deutsch Lorant, fără sem. pedagogic, Balkaqyi Eva, Lebovitz Gisela, dr.
Schlosser Ella, Szmuk n. Simon Viorica, fără seminar pedag., Steckl Emeric, fără seminar
pedag.
Tolerarea d-lor prof. Katz Sigismund, Tethi Iosif şi Teller Heini a fost refuzată de
Onor Minister cu no. 176 1 7 8/942 pe motiv că sunt înaintaţi în etate.
S-a revenit numai asupra tolerării d-lui Teller Heini cu ord. Min. no. i78 1 90/
1 942. Direcţiunea cu rap. no. 1 08 solicită autori?.aţie de director pe seama d-lui director

dr. Schonfeld Nicolae cu pregătire Univ. din Budapesta din anul 1 9 3 8 şi examen de
capacitate de rabin din Bucureşti anul 1 936, iar de secretar pe dl Stein Ştefan cu bacalaureat
liceal.
La Gimnaziul evreiesc de fete din Arad nu întrunesc condiţiunile: Fischer n.
Kaufmann Elisabeta, dr. Goldzieher Adalbert, Holasz n. Herz Clara, Kardoş Edita, Katz
Sigismund, pens„ Leb Iacob, Lebovitz Irina, Schreiber Ileana, Sebestyen n. Sebeş Ileana,
Spi Ioan, Szantoi Ludovic.

1
https://biblioteca-digitala.ro

Întrunesc în parte condiţiunile:
Dr. Deutsch Lorand, Smuk n. Simon Viorica, fără seminar pedagog., Balkanyi
Eva, Lebovitz Ghizela şi dr. Schloser Ella.
Direcţiunea şcolii solicită autorizaţie de director în seama d-lui profesor Tausek
Eugen, absolvent al Academiei Comerciale din Viena, fără seminar pedagogic, de secretar

dl SchOn Ştefan student în anul III al Universităţii Cluj, iar om de servici pe ambele şcoli
pe_Fruchter P. Zelig cu două clase secundare.
Binevoiţi a dispune.
Inspector general şef,

Şeful Biroului,

ss. Indescifrabil

ss. I. Şerban

A.N., Fond M. C.N. C., ds. 2412/1943, f 1 f!v

Pe document, rezoluţiile:
1 . ,,20. 1 . 1 943 - Cu avizul d-lui insp. Bedeleanu - ss. Indescifrabil''.
2. ,.,A - Se aprobă potrivit referatelor anexate ale d-lui insp. completată şi vizată de mine Inspectoratul va cere tuturora să facă dovada că sunt cetăţeni români, punând în vedere şcolii să-şi
angajeze profesorii cu titluri complete, bărbaţi la liceul de bărbaţi şi femei la gimn. de fete. ss.
Indescifrabil".
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1943, ianuarie 30, Iaşi. Percheziţii domiciliare ordonate de
C.M.C.4T. la unii evrei din Iaşi

Nr. 2 1790 din 30 ianuarie 1 943

Curtea Marţială a Comandamentului
4 Teritorial - Parchetul Militar

Către,
Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi
La nr. 40279 din 19 ian. 1 943,
Am onoare a vă face cunoscut că se aprobă facerea unei percheziţii domiciliare la
evreii Iosif Marcu, Herşcu Sander şi Bercu Grau din laşi, în scop de a se găsi aparate de
radio-recepţie dosite în locuinţele lor.
Rezultatul rog a se înainta urgent acestui Parchet Militar ' .
Prim procuror instructor militar, lt. col. mag. Rudeanu Corneliu

A.IŞ., Fond Curtea Marţială a Corp. W Armată, ds. 10/1943, f 28-29
1 Autorităţile poliţieneşti din Iaşi au întreprins în întreg anul 1 943 şi alte percheziţii
domiciliare la numeroşi evrei, sub diferite pretexte. Astfel, „pentru a surprinde pe evreii David
Rosenstein şi Grosman Iacob ascultând posturile de radio Moscova şi Londra" (Ibidem, f. 259260); la evreul Chisal unde se bănuia că „are instalat un aparat de radio-recepţie cu antena instalată
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in podul casei" (Ibidem, f. 353); pentru a găsi „acte cu caracter compromiţător, materiale subversive
şi devize străine" s-au efectuat percheziţii la evreii Aronovici Avram (f. 1 03-104) Heinrich Nichtberg
(f. 463), Feldman Isidor (f. 390, 462), Strul Frenkel (f. 363, 6 1 9), Lazăr Frenkel (f. 5 1 3); pentru a
găsi material de pielărie sustras de la Depozitul militar de harnaşament Iaşi şi alte produse s-au
efectuat percheziţii domiciliare la: Natan Trider (f. 246), Nelu Bair (f. 3 8 5 -369), Herman Soli
(f. 494-566), Oişie Dascălu (f. 493). Toate acestea s-au soldat cu rezultat negativ. tot cu rezultatul
negativ s-au soldat şi percheziţiile făcute la evreii Livadaru Strul (f. 4 1 6), Izu Aberman (f. 383485), Herşcu Krenzler (f. 656), Marcu Iosif (f. 579), Ghidale Moritz şi Leon Kaufman (f. 5 8 1 -582).
Organele de Poliţie au efectuat percheziţii şi la alte persoane sub diverse motive.
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1943, februarie 1, Bucureşti Hotărârea Baroului de avocaţi Ilfov

în legătură cu reexaminarea măsurilor disciplinare
împotriva dr. W. Filderman
Nr. 404

Corpul avocaţilor din Baroul Ilfov
Centrala Evreilor din România

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că prin jurnalul din 24 aprilie 1 942, pronunţat
în cauza disciplinară privitoare pe d. av.

W.

Filderman, Consiliul de apel al acestui Barou

a decis, între altele, următoarele:
„Admite cererea apelantului de a prezenta actele cerute de d-sa de la Centrala
Evreilor din România şi prevăzute în petiţiunea d-sale din 2 martie 1 942 adresată acelei
Instituţiuni.
Obligă pe apelant să facă dovada că după evacuarea forţată de către autorităţile
române a Basarabiei şi Bucovinei de Nord au continuat să fiinţeze comunităţile evreieşti
- şi ce legătură a avut d-sa cu acele comunităţi.
De asemenea, va face dovada dacă după eliberarea acestor provincii româneşti
s-au desfiinţat acele comunităţi - şi ce relaţiuni a avut apelantul şi are cu acele comunităţi".
De când s-a încuviinţat acest probatoriu şi până astăzi Consiliul de Apel al Baroului
Ilfov n-a fost pus totuşi în situaţia de a cunoaşte desluşirile de mai sus.
Vă rugăm, de aceea, să binevoiţi aaproba şi dispune să ni se comunice lămuririle
desprinse din jurnalul nostru susmenţionat, având în vedere interesul nu numai restrâns,
corporatist, al nostru, dar chiar cel obştesc, naţional, căruia sunt închinate strădaniile
noastre în cauză.
Primiţi, vă rugăm, încredinţarea consideraţiunii noastre distinse.
Decan,

Secretar general,

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

A.C.I.E.R, Fond C.E.R, mapa 6M, f 135
3
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1943, februarie 3, Bucureşti. Comisia Interministerială de pe

lângă M.J. comunică hotărârile sale referitoare la
restricţiile în aprovizionarea evreilor şi munca la
zăpadă

Nr. 2 l lE. - 3 febr. 1 943

Ministerul Justiţiei
Cabinetul ministrului
Domnule Secretar General,

Referindu-mă la adresa dvs. nr. 3 0040/ 1 943 pe lângă care ne-aţi trimis: a)
intervenţia Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării privitoare la măsurile de luat în
vederea aprovizionării evreilor din provincie cât şi b) intervenţia Primăriei Capitalei
privind regimul de muncă la zăpadă al evreilor scutiţi de munca obligatorie, am onoare a
răspunde că ambele intervenţii au fost supuse dezbaterii Comisiunii Interministeriale, în
şedinţa de la 2 februarie curent, care a hotărât următoarele:
În ce priveşte chestiunea de sub a) : Comisiunea avizează că deocamdată nu se
poate impune evreilor din toată ţara alt regim în privinţa aprovizionărilor decât ca ei să
fie opriţi să poată face cumpărături de orice fel, înainte de ora 1 0 dimineaţa (afară de
pâine). Chestiunea rămâne în studiu ' .
Asupra chestiunii de sub b) : Comisiunea luând în cercetare propunerea Primăriei .
Capitalei - aprobată de d. ministru al afacerilor interne - şi deliberând, avizează că nu se
poate admite repartizarea la munca pentru zăpadă a evreilor scutiţi de munca obligatorie
sau a celor care posedă autorizaţii pentru exercitarea profesiunii, pentru că ar însemna să
se creeze perturbaţiuni în viaţa noastră economică.
De altfel în raportul domnului primar general al Capitalei nu se vorbeşte nimic de
faptul că i-au fost puşi la dispoziţie în mod permanent pentru munca la zăpadă peste
2.000 elevi şi studenţi evrei, - care pot umple golul ce se crede că-l face lipsa evreilor
scutiţi de la munca obligatorie, la care număr s-ar putea adăuga şi muncitorii creştini pe
care primăria ar putea să-i angajeze şi să-i plătească din fondul rezultat din plata taxei
evreilor ce se percepe drept echivalent al scutirii muncii la zăpadă şi care fond, depus la
C.E.C„ este la dispoziţia Primăriei Capitalei (circa 3 0.000.000 lei)2.
De altfel în satisfacerea celor cuprinse în raportul primăriei a intervenit şi
Comunicatul din 1 februarie 1 943 al Marelui Stat Major, prin care s-a creat o nouă perioadă
de muncă la zăpadă a evreilor, precum şi o nouă taxă asupra dispensaţilor, în sumă de
3 . 500 lei, ce va da un fond ce va fi folosit tot de Primăria Capitalei, - iar Comisia
Interministerială a dat Comunicatul nr. 1 O potrivit căruia evreii pot fi exceptaţi de la
prestarea muncii la zăpadă fiind obligaţi, însă, să verse la Centrala Evreilor sau oficiilor
sale judeţene, până la 10 februarie 1 943, o nouă taxă de 3 . 500 lei echivalentul unei noi
perioade de muncă la zăpadă de 7 zile, la care au fost supuşi ceilalţi evrei - toţi evreii care
nu prestează munca la zăpadă fiind obligaţi să aibă asupra lor dovada plăţii taxei de
7.000 lei, pentru �le două perioade de muncă de câte 7 zile. Cei care nu pot achita
4
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această swnă, deşi au dreptul de scutire, vor presta 14 zile muncă la zăpadă, urmând a se
prezenta la termenele fixate de Comunicatul Marelui Stat Major.
Alăturat restituim actele ce însoţesc adresa dvs.
Primiţi, vă rog, domnule secretar general, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Ministrul justiţiei, ss. Ioan C. Marinescu
Domniei Sale, domnului Ovidiu Vlădescu, secretar general al Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri

A.N., Fond P. C.M., ds. 295/1943, f. 13 f/v
1 Vezi doc. Sn din volum.
2 Vezi doc. 1 07 din volum.
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1943, februarie 3, Bucureţi Evreii băştinaşi din Ardeal şi Banat

nu pot fi echivalaţi cu unele categorii de evrei din
Vechiul Regat în ce priveşte prelungirea contractelor
de închiriere

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului
Centrul Naţional de Românizare,
Serviciul - Contencios Referate -

Nr. 123 992

Dosar nr. Jm. nr. 54870/1942

3 februarie 1 943
Către,

Centrala Evreilor din România
Oficiul jud. Timiş-Torontal - Timişoara
Ca urmare la cererea dv. , înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. 174730/1 942,
avem onoare a vă comunica conform referatului d-lui referent şef C. Crivăţ, că nu putem
aviza pentru echivalarea evreilor băştinaşi din Ardeal şi Banat cu evreii din Vechiul
Regat naturalizaţi cu legi individuale şi nici pentru aplicarea unui acelaşi tratament în ce
priveşte prelungirea contractelor de închiriere în curs a foştilor proprietari evrei din
provinciile unite, ei neintrând în categoria celor exceptaţi.
Director general,

Şeful contenciosului,

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

A. C.I.E.R, Fond Tenner, f. 16
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1943, februarie 6, Bucure�. Unele categorii de evrei pot primi
cartele de pâine nebarate

Nr. 63 82/R.D.L.

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea
regimului evreiesc din România
Către,
Centrala Evreilor din România

Răspuns la adresa dvs. m. 649/ 1 943, vă facem cunoscut că Subsecretariatul de
Stat al Aprovizionării, cu adresa m. 1 83476/1 943, ne aduce la cunoştinţă că a dat
dispoziţiuni Prefecturii jud. Dorohoi să elibereze cartele nebarate evreilor mutilaţi şi invalizi
din războiul României 1 •
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu Lecca

Ibidem, Fond C.E.R, Coresp., ds. 236M, f. 32

1 Radu Lecca precizează la 1 O iunie 1 943 categoriile de evrei care au dreptul la acest gen
de cartele de pâine. Vezi doc. 36 din volum.
Prof. Max Marbe, decorat cu „Steaua României" cu spade şi „Coroana României" cu spade a
solicitat şi el acordarea cartelelor nebarate, afirmând că ,,Bărbăţie şi Credinţă" este inferioară decoraţiilor
mai sus menţionate. Radu Lecca răspunde, la 10 aprilie 1 943, că această afirmaţie „nu este conformă
cu adevărul. Pentru aceste motive, cererea susnumitului a fost respinsă''. (Ibidem, ds. 25/Vl/ 1 943,
f. 32). Pe un document al M.Ec.N. referitor la demersul Primăriei municipiului Timişoara, cerând
explicaţii dacă evreii decoraţi cu „Steaua României" şi „Coroana României" fără spade au dreptul să
primească cartele nebarate, R. Lecca pune rezoluţia: ,,20.VIII . 1 943. Rugăm M.Ec.N. să nu aprobe
cererea, avizul nu intră în dispoziţiile acestei note. 10785/943" (Ibidem, ds. 70/VL 1 943, f. 1 73).
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1943, februarie 7, Timişoara. Acte de agresiune împotriva unor
locuitori evrei

Chestura Poliţiei municipiului Timişoara

Nr. 19895 din 7 februarie 1943

Biroul Poliţiei de Siguranţă

Secret
Către,

Prefectura judeţului Timiş-Torontal - Timişoara
Urmare a raportului nostru nr. 1 9895/S din 6 februarie 1 943, avem onoare a vă
comunica că în noaptea de 5 spre 6 februarie a.c. în următoarele comisariate au fost

6
https://biblioteca-digitala.ro

·

sparte mai multe vitrine şi geamuri de la casele particulare, după cum urmează:
În circ. I au fost sparte următoarele vitrine şi geamuri de la locuinţe particulare:
magazinul de articole de voiaj Foner, str. Merosy nr. 5; atelierul fotografic Engel Onofrei,
Piaţa Libertăţii nr. 4; magazinul de coloniale Bercu, str. Alba-Iulia nr. 4; firma de tricotaje
Weiss Emeric, Bul. Ferdinand nr. 8 ; Paraschivescu&Miller, fotograf, Bd. Regina Maria
nr. 5 ; Wăchter Alexandru, desenator, Molovişte 2; Fischer Ştefan, str. Obădeanu nr. 3 ,
locuinţă particulară, unde au fost sparte 4 ferestre cu 3 2 ochiuri.
În circ. II au fost sparte: Parfumeria Venus, str. Ştefan cel Mare 2; magazinul
Fortuna, str. 3 august 3 3 ; librăria Corvin, str. Ştefan cel Mare 4; bomboneria Corso, Piaţa
Traian; Bohaciu şi Banes, str. Ştefan cel Mare 2; Emanoil Rossenberg, str. Lorena nr. 22;
Mesoschi, str. Balas, nr. 3 2 .
În circ. III s-au spart geamurile locuinţelor din str. Odobescu nr. 4 2 , 4 6 , 5 7 şi 5 8
precum şi strada C. Porumbescu nr. 1 3 1 .
În circ. IV nu s-a produs nici o spargere.
În circ. V (Remat) s-au spart geamurile locuinţelor numiţilor: Bitud Iosif, str.
Monolaus nr. 1 1 ; Weiss Artur, str. Mircea cel Bătrân 70; Guttmann Iacob, str. Dobosan
nr. 228; Brill Ana, str. Bucovinei, nr. 3 3 .
Până î n prezent, au fost reţinuţi la această Chestură pentru cercetări, fiind prinşi
în flagrant delict, numiţii Bocker Ioan din str. Dacilor nr. 9 şi Eichler Emeric din str.
Cormona nr. 10.
Cercetaţi au mai fost Csaftary Rudolf, Meixner Rudolf şi Schops Andreas, toţi
elevi la Şc. Normală Germană de băieţi şi cu domiciliul în Căminul şcolii /Banaţia/.
Aceştia au recunoscut că voiau să spargă geamurile librăriei „Centrale" din Bul. Regele
Ferdinand.
În seara zilei de 6 februarie 1 943, au fost prinşi, pe la orele 2 1 , următorii ucenici
germani bând într-un local din cartierul Fabrik care, cercetaţi, au doclarat că voiau să
bată pe evrei când vor ieşi din templul din Spl. Kuntz: Pokorni Ladislau, născut la 4 iulie
1 926; Frantz Egon, născut la 29 ianuarie 1 927; Michel Frideric, născut la 8 august 1 926;
Raicov Petru, născut la 18 ianuarie 1 926 şi Lied! Ioan, născut la 13 decembrie 1 926.
Toţi domiciliaţi în Căminul de ucenici germani din Bulevardul Mareşal Antonescu
Faţă de cele de mai sus, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a-l invita pe
conducătorul Grupului Etnic German, Hans lung şi să i se pună în vedere ca să dea un
ordin circular tuturor formaţiunilor membrilor din Grupul Etnic German să se abţină de
la orişice act contrar ordinii şi liniştii publice precum şi siguranţei statului.
Cercetările noastre continuă şi orice noi constatări vom raporta la timp.
Şef Bir. de Siguranţă,
Director,
ss: Indescifrabil
comisar şef, ss. Gh. Gărcescu

A.TM., Fond Pref. jud. Timiş-.Torontal, ds. 13/1943, f. 130-131

Pe document, rezoluţiile: „8.II . 1 943. Cab. Mi se predă odată cu venirea d-lui dr. Jung. ss.
Indescifrabil". „Data de 29.II . 1 943 Dl. Jung s-a prezentat dl. prefect. ss. Indescifrabil".
-

1 O notă informativă, nesemnată, din 8 februarie 1 943, confirmă cele menţionate în raportul
Chesturii Timişoara (A.M.A.E., Fond 7 1 , România, voi. 73 bis, p. 87 f/v).
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1943, februarie 8, Bucure�ti. Măsuri discriminatorii privind

aprovizionarea evreilor din Moldova, care sunt
obligaţi a se aproviziona „exclusiv prin comunităţile
respective"

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General
Direcţia Relaţiilor cu Departamentele
Notă
1 943 , luna februarie, ziua 8

Domnul mareşal a dispus ca evreii din Moldova să se aprovizioneze cu tot ce le
trebuie exclusiv prin comunităţile respective.
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării, în executarea acestei dispoziţii, a dat
ordin prefecţilor din Moldova să ia măsurile cele mai potrivite, în raport cu condiţiunile
locale, pentru aprovizionarea evreilor cu alimente şi diverse articole, astfel încât:
1 . Să se întrerupă complet contactul între ţărani, producători şi evrei.
2 . Să se organizeze aşa fel aprovizionarea evreilor, încât [evreii] să nu mai poată
acapara alimentele şi nici să influenţeze piaţa locală (spQrind preţurile).
În urma acestor ordine, prefecţii din Moldova au dat o serie de ordonanţe privitoare
la alimentarea evreilor şi contactul lor cu ţăranii 1.
Prefecturile, în rapoartele lor, constată că contactul între ţărani şi evrei nu poate fi
complet suprimat deoarece :
- Unele articole de primă necesitate, negăsindu-se decât în magazinele evreieti,
ţăranii sau micii negustori români fac cumpărături din aceste magazine, putând vinde în
schimb şi pe sub ascuns unele articole alimentare.
- Supravegherea magazinelor evreieşti cere un număr mare de funcţionari.
Pentru remedierea acestor neajunsuri şi faţă de rapoartele prefecţilor din Moldova,
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării a luat măsuri ca:
1 . Evreii să fie aprovizionaţi cu articole alimentare numai prin comunităţi evreieşti.
Aceste comunităţi să fie obligate, cu autorizaţia primăriei, să constituie pieţe
evreieşti în care să se vândă alimentele primite de la primăriile respective prin negustori
evrei sau români.
2 . Primăriile să destine articolele alimentare şi cantităţile ce se vor putea da evreilor.
Primăriile să supravegheze de aproape pieţele evreieşti.
3 . Pieţele evreilor să nu se deschidă zilnic decât de la ora 1 0 - 1 2 .
4 . Accesul ţăranilor în pieţele evreieşti să fie cu totul interzis.
Magazinele evreieşti alimentare care nu sunt în pieţe să fie închise , putându-se
deschide în piaţa evreiască2 •
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2. Articolele alimentare raţionalizate să fie distribuite comunităţilor evreieşti,

exclusiv de primăriile locale.

3 . Aprovizionarea evreilor cu combustibil să se facă numai de la depozite, fiind
interzis a se aproviziona direct de la ţărani.
4. Pentru a se asigura o completă rupere a contactului dintre ţărani şi evrei

I.N.C.0.0.P. să fie obligat să deschidă în fiecare oraş cu populaţie evreiască magazine cu

articole de primă necesitate (manufactură, pielărie, diverse articole casnice: lămpi, sticle,
fitiluri etc.).
Aprovizionarea acestor magazine să se facă: fie direct de l.N.C.0.0.P. prin resurse
proprii, fie prin cumpărarea mărfurilor ce se află astăzi în magazinele ereieşti.
Pe viitor, magazinele evreieşti să nu se poată aproviziona decât prin I.N.C.0.0.P.,
în proporţia stabilită de prefectura judeţului respectiv.
Prefecturile şi I.N. C.0.0.P. să fie obligate a anunţa populaţia judeţelor din Moldova
că articolele de primă necesitate se pot aproviziona numai de la magazinele I.N.C.0.0.P.
5 . Toate hanurile evreieşti să fie închise.

6. Să se intenică evreilor să primească sau să găzduiască pe săteni, sub sancţiuni
foarte severe şi pentru evrei şi pentru săteni.

Se anexează raportul cu măsurile luate de prefecturi pentru aprovizionarea evreilor
din Moldova, precum şi rezultatele lor.
De asemenea propunerile acestor prefecturi.
Asupra tuturor propunerilor arătate în adresa Subsecretariatului de Stat al
Aprovizionării, Comisiunea Interministerială Specială pentru organizarea regimului
evreilor avizează că „deocamdată nu se poate impune evreilor din toată ţara alt regim în
privinţa aprovizionărilor, decât ca ei să fie opriţi să poată face cumpărături de orice fel
înainte de ora 10 dimineaţa (afară de pâine)" .
Chestiunea rămâne în studiu3.
Totuşi, măsura aprovizionării evreilor din Moldova prin Oficiile respective ale
Centralei Evreilor, se aplică dându-se ordine în acest sens de către Ministerul Afacerilor
Interne, Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării şi împuternicitului guvernului pentru
reglementarea regimului evreilor.

A.N., Fond P.C.M., ds. 295/1943, f 18-21
Pe document, rezoluţiile lui Ion Antonescu: 1 . „Să se convoace o conferinţă la mine cu
ministrul Econ. Naţ., ministrul de interne şi dl. Marinescu Ms. A.". 2 . ,,Astăzi se aprovizionează şi
de la ţărani şi din pieţele evreieşti şi de la oficiile noastre. Să se închidă magazinele alimentare
evreieşti, hanurile''. 3. La pct. S: ,,Da, imediat". 4. La pct. 6: ,,Am dat deja dispoziţii".

1 Numerotarea în continuare este eronată în documentul original.
2 Acest ordin al P.C . M . a fost elaborat pe baza unui raport al Ministerului Economiei
Naţionale, subsecretariatul de Stat al Aprovizionării din S ianuarie 1 943 . Documentul M.Ec.N. a
fost însoţit de o sinteză a ordonanţelor restrictive emise de administraţiile locale din jud. Botoşani,
Bacău, covurlui, Neam!, Putna, Roman, Baia, Iaşi, Dorohoi, Tutova (Ibidem). Stabilirea acestor
măsuri restrictive

a

continuat şi în anii 1 943-1 944, cuprinzând în linii generale aceleaşi dispoziţiuni.

Erau însă şi unele măsuri suplimentare. Astfel, Primăria oraşului Tulcea prevedea la 9 ianuarie

1 943, că preţul pâinii pentru evrei era de 30 de lei faţă de 18 lei pentru restul populaţiei, iar la 1 S

ianuarie se stabileşte raţia zilnică de pâine pentru evrei la 1 SO gr. (A.TL., Fond Prim. Tulcea, ds.
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42, f 1 , 5). Primăria oraşului Bacău, la 29 ian. şi 3 mar. 1 943, stabilea preţul pâinii pentru evrei la
40 lei (600 gr.) faţă de 1 7 lei (500 gr.) pentru creştini. Compoziţia pâinii era pentru creştini: 50%
grâu, 30% orz, 20% cartofi; pentru evrei, 40% grâu, 40% orz, 20% cartofi (ABC., Fond Primăria
Bacău, ds. 20/1 943, f. 34, 39). La 1 3 mai 1 943 s-a permis intrarea evreilor invalizi de război în
pieţe la orele stabilite pentru români (Ibidem, ds. 90/1943, f 76). Primăria oraşului Dorohoi prevedea,
la 24 august 1 943, ca măsură specială „circulaţia tuturor evreilor pe străzile oraşului Dorohoi firă
nici o deosebire este permisă numai între orele 8-13 şi 1 6-19, iar în zilele de duminică şi sărbătorile
legale se interzice cu desăvârşire circulaţia evreilor pe str. Grigore Ghica, l.C. Brătianu, D.P. Moruzi
şi Carmen Silva" (A.C.I.E.R., Fond ID, 1 943-1 944, ds. 577, f 4 1).
Prefectura jud. Roman, motivând la 1 3 septembrie 1 943 că a primit cantităţi insificiente de
grâu şi orz necesare aprovizionării cu pâine a populaţiei, a hotărât: „populaţia evreiască va fi exclusă
imediat de la aprovizionarea cu pâine" (J. Ancel, op. cit., voi. IV, p. 21 8). Primăria municipiului
laşi, reiterând interdicţiile generale, mai adăuga, printr-o ordonanţă, din 29 octombrie 1 943,
următoarele: 1. Î n cuprinsul pieţelor şi halelor alimentare accesul se va face numai în orele
următoare: a) în zilele lucrătoare între 1 0- 1 3 dim.; b) în duminici şi sărbători legic între orele 9-1 2 .
2. În magazinele alimentare din restul municipiului: a) în zilele lucrătoare începând d e l a orele I O
dim.; b) în duminici şi sărbători legale este interzis accesul populaţiei evreieşti în magazinele
alimentare, afară de localurile de consum (restaurante, bodegi, cârciumi)" (A.IŞ., Fond C.C.I., ds.
439/1943, fn.). După cum rezultă din nota 1 , această dispoziţie n-a fost respectată (Vezi doc. 4 din
volum).
3 La 1 5 martie 1 943, Radu Lecca comunica M.A.I., Direcţiunea Administraţiei de Stat
următoarele: „Comisiunea Interministerială pentru reglementarea regimului evreilor a hotărât ca
aprovizionarea cu alimente raţionalizate să se facă în toată ţara, după ora 1 0 dimineaţa.
Aprovizionarea p6pulaţiei evreieşti cu pâine s-a admis a se face şi înainte de ora 10 dimineaţa".
(A.C.I.E.R., Fond C.E.R, ds. 2/Vl/1943, f 535). După cum rezultă din nota 1 , această dispoziţie n-a
fost respectată (Vezi doc. 4 din volum).
„
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1 943, februarie 8, Bucure�ti. Măsuri restrictive impuse
abonaţilor telefonici evrei

Proces-verbal
8 februarie 1 943
Astăzi, 8 februarie 1 943, în conformitate cu ordinul Marelui Stat Major nr. 2 90940/
1942 în vedere verificării abonaţilor evrei ai S.A.R. de Telefoane blocaţi, s-a instituit
comisia comusă din: maior Aurel Căpăţână, comandant militar al S.A.R. Telefoane şi
delegat al M.St.M.; comisar Angheliu Gheorghe, delegat al M.A.I. ; director Roceric,
I.A., delegat al M.Ec.N. ; director Mihuţ Marin, delegat al Camerei de Comerţ Bucureşti;
Berindei Emil şi Mozin Gheorghe, delegaţi ai S.A.R. Telefoane.
Având în vedere:
a) lipsa de materiale b) lipsa de circuite c) greutatea convorbirilor telefonice din
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lipsă de ton d) încurajarea comerţului românesc e) satisfacerea cererilor de telefon la
abonaţii de origine etnică români - foarte mulţi şi mai ales în oraşe mari.
În urma discuţiunilor avute, am ajuns la concluziile ce urmează:
1 . Toate telefoanele abonaţilor evrei, aflate la domiciliu în funcţiune, cu aprobare,
să fie desfiinţate.
Exceptează:
a) telefoanele medicilor evrei umani

-

exclusiv dentiştii - care profesează efectiv

având clientelă la domiciliu;
b) telefoanele inginerilor evrei menţinuţi în colegiu şi aflaţi numai în serviciul
efectiv al întreprinderilor ce lucrează şi aparţin Ministerului Înzestrării Armatei (avizul
Ministerului Înzestrării);
c) telefoanele evreilor cerute de autorităţi de stat (P. C.M. , M.A.I., M.St.M.).

2. Întreprinderile evreieşti, în total sau în parte înscrise la Camera de Comerţ nu
vor gbeneficia de telefon decât în baza unui certificat eliberat de Administraţia Financiară
sau Percepţia respectivă din care să reiasă cifra de afaceri stabilită la Fisc şi impozitul
comercial anual. Avizul de deschidere va fi dat de M.Ec.N., Subsecretariatul Industriei,
Comerţului şi Minelor.
Minimul cifrei de afaceri va fi stabilit într-o şedinţă ulterioară, după rimirea acestui
certificat.
3 . Firmele românizate, total sau parţial, cu evrei în serviciu, să-şi ia obligaţia
scrisă de a nu permite evreilor să aibă convorbiri telefonice, indiferent motivul.
Cei căzuţi în vină vor fi trimişi în judecată, iar telefonul desfiinţat.
4. Telefoanele abonaţilor evrei nedesfiinţate, camuflate ori puse în serviciul evreilor
de către abonat vor fi desfiinţate de către Comandamentul Militar al S.A.R. de Telefoane
după verificare.
5. Măsurile de mai sus să fie extinse pe întreg teritoriul ţării; drept care am încheiat
prezentul proces-verbal în două exemplare ce va fi supus M.St.M. şi M.Ec. N 1 .
(urmează semnăturile celor prezenţi)

A.M.St.M., RSEM. 1059, C0519-520
1 Ca urmare, se desfiinţează postul de telefon al lui Emil Costiner, reprezentant al Joint
ului (Ibidem, 5 5 8). Urmează alte ordine de desfiinţare a posturilor telefonice deţinute de evrei
(Ibidem, C0560-69, 572, 574).
La 9 aprilie 1 943, Radu Lecca cerea să se revină, la solicitarea C.E.R., asupra deciziei de
desfiinţare a postului telefonic al lui Arnold Schwefelberg, care era „membru în Comitetul de
aj utorare de pe lângă Secţia de asistenţă a Centralei Evreilor, precum şi membru în comitetul de
iniţiativă pentru sprijinirea Palatului Invalizilor", atribuţii „pentru care avea absolută nevoie la
telefon". Se menţiona totodată că este menţinut în Baroul Ilfov, în calitate de avocat pledant,
(A.C.I.E.R., Fond Coresp. , ds. 25/VI, f. 222). La 10 aprilie 1 943, C.E.R. solicită ca Samy Bacal şi
Iancu Herţanu, preşedintele şi secretarul general al Oficiului judeţean Botoşani al C.E.R. „să fie
autorizaţi să vorbească la telefon cu conducerea Centralei Evreilor de la cabinele publice ale Societăţii
de Telefoane din Botoşani" (Ibidem, f. 428).
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1943, februarie 12, Bucure�. Demers al Nunţiului Apostolic

în legătură cu trecerea la catolicism a unor evrei români

Ministerul Afacerilor Străine
Notă
asupra convorbirii avute în ziua de 12 februarie 1 943 de d. Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului cu Nunţiul Papal la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Nunţiul Papal a venit să mă roage să intervin urgent pe lângă ministrul cultelor ca
să revină asupra unei adrese care a fost trimisă de către secretarul general al Cultelor
episcopului catolic din Bucureşti privitor la botezarea, catolicizarea şi la trecerea evreilor
la catolicism, în care se reproducea o rezoluţie din noiembrie a d-lui mareşal care ameninţa
cu sancţionarea şi cu deportarea în Transnistria.
I-am arătat Nunţiului că în Consiliul de Miniştri de la 4 februarie mi-am tăcut
datoria că să fixez definitiv punctul de vedere al Guvernului în această problemă, punct
de vedere care de altfel i-a fost adus la cunoştinţă printr-o scrisoare a mea, arătându-i că
nu atingem Concordatul, că nu facem o acţiune de nici o natură împotriva catolicismului
şi că dimpotrivă sunt preocupat de colaborarea bisericilor în interesul civilizaţiei, dar că
botezurile religioase evreieşti nu înrăutăţesc situaţia civilă şi politică a adepţilor1•
l-am solicitat ca să pună termene şi condiţii cât mai grele, pentru ca totuşi această
avalanşă de trecere la catolicism să nu devină şi nesinceră şi de natură să provoace reacţiuni.
I-am arătat Nunţiului chiar textul discuţiilor din Consiliul de Miniştri şi în chiar
prezenţa Nunţiului am vorbit cu ministrul Petrovici, cerându-i ca să se revină asupra
acestei adrese, care este potrivnică şi scrisorii trimisă de mine Nunţiului şi instrucţiilor
date în Consiliul de Miniştri.
Dl. ministru Petrovici m-a informat că scrisoarea era anterioară Consiliului : că a
dat toate instrucţiunile tuturor organelor Ministerului Cultelor în sensul indicat de mine.
Totuşi m-am hotărât să-i fac Nunţiului şi o scrisoare pentru a preciza acest lucru,
ca nu cumva propaganda ungară să sară şi pe acest element şi să bată monedă împotriva
noastră.
Dictat mie de dl. prof. Mihai Antonescu în ziua de 15 febr. l 943 . ss. Indescifrabil
A.M.A.S., Fond Vatican, voi. 23, f 55-56
1 La 22 octombrie 1 943, un aviz al M.A.l. cerea să se emită un ordin către toate primăriile
prin care să se precizeze că trecerea la catolicism nu înseamnă şi o îmbunătăţire a situaţiei evreilor.
Această „schimbare de religie nu implică nici o schimbare în ceea cc pri v eşte d r ept ur i l e şi
obligaţiunile evn:ilor decurgând din statutul lor civil şi din legile privitoare la evrei" (A.N., Fond
MAL ds. 24/1 943, f 5). Este cunoscut faptu! că statutul şi legislaţia privitoare la evrei cuprindeau
numeroase m ăsu ri disuiminatorii. Pe acest aviz semnat de subsecretarul de st at Pt:trc Strih<!n �e
afla rezoluJia gcacralului D.l. Popescu. ministrul de interne: ,.23 .X.43. S-a discutat acea�tii chestiun�
cu dl. mareşal şi dl. pr. M. Antonescu. Mi se dii joi când lucrez cu dl. pr. M. J\.nl.". „23 .X.43 . Rog
pe dl. min. St rihan să re dact eze textul acestui ordin".
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1943, februarie 13, Bucureşti. G. Richter atrage atenţia lui Radu

Lecca „dacă un fost funcţionar evreu la un ziar de
frunte român, găseşte după dispariţia sa aprecieri
laudative [ gestul] poate fi considerat ca lipsă de
orientare"

Bucureşti, 1 3 februarie 1 943

Consilierul pentru problemele evreieşti
către domnul împuternicit guvernamental,
director ministerial Lecca
Bucureşti, Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Referitor la: Comentarii pe marginea morţii unui jurnalist evrei în

Universul

din

14. 1 2.42.
La 14 decembrie 1 942, ziarul

Universul a publicat un comunicat în care se comenta

moartea jurnalistului evreu B. Marian. Se amintea că evreul Marian a desfăşurat o intensă
în activitate în domeniul scrierilor literare şi a publicat câteva lucrări originale, pe lângă
peste 100 de traduceri din literatura străină. După peste 40 de ani de activitate în presă a
trecut la pensie. Se subliniază îndeosebi că evreul Marian a funcţionat la ziarul

Universul.

Vă rog să atrageţi atenţia posturilor competente asupra faptului că în anul 1 942
dacă un fost funcţionar evreu la un ziar de frunte român găseşte după dispariţia sa aprecieri
laudative poate fi considerat ca lipsă de orientare.
Richter, SS-Hauptsturmfiihrer

A.C.I.E.R, ds. III/399, C.D.G.-A. G.B., f 33
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1943, februarie 14, Bucure�ti. Fragmente din rapoartele trimise

Vaticanului de Nunţiul Apostolic Andreea Casulo în
l e gă t u ra cu m ă s u rile d iscrimina torii luate de
autorităţile române împotriva evreilor

„

. . . Recomandarea făcută (de Sfântul Scaun - n.n.), de a veghea pentru prevenirea

unor posibile surprize în viitor a sosit la timp deoarece guvernul, deşi bine intenţionat, nu
este lipsit de unii care încearcă să bareze bunele sale dispoziţii şi asigurările date . . .
Ieri seara, ministrul Mihai Antonescu m-a pri1nit la oră târzie şi, în faţa mea, prin
telefon, a rezolvat dificultăţile, convenind cu ministrul Educaţiei şi Cultelor, I. Petrovici . . .
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I-am adus la cunoştinţă ministrului Antonescu conţinutul Notei parvenite la Sfântul
Scaun din partea comunităţii israelite din Elveţia. În legătură cu aceasta, trebuie să spun

că preşedintele Comunităţii Israelite din România (Al. Şafran, marele rabin din Bucureşti
- n.n.), persoană foarte distinsă şi demnă, a venit până acum să-mi mulţumească de două
ori pentru asistenţa şi protecţia Sfântului Scaun în favoarea coreligionarilor săi, rugându-mă
să transmit Sfântului Părinte expresia gratitudinii întregii sale comunităţi care, în aceste
vremuri dificile, a avut în Nunţiatură un sprijin eficient. Ieri l-am întrebat pe dr. Gingold
despre situaţia evreilor din România. El este reprezentantul oficial al evreilor convertiţi
şi neconvertiţi. Este catolic de un an. Îmi spunea că acum lucrurile decurg destul de
liniştit. Despre ajutorul de dat evreilor transportaţi în Transnistria, ministrul Antonescu
mi-a spus că el însuşi s-a gândit la ei şi că nu intenţionează să devină un persecutor, însă
trebuie să acţioneze astfel ca să conducă lucrurile la punctul potrivit" 1 .
. . . La începutul lunii martie, Nunţiul a trimis un alt raport cardinalului Maglione
în care îi descria legătura directă şi colaborarea cu marele rabin de Bucureşti. Ofensiva
războiului pe frontul sovietic respingea forţele hitleriste şi ale celorlalte armate satelite,
care reacţionau înăsprind măsurile de reprimare a evreilor şi de asuprire a prizonierilor
de război. La rândul lor, Crucea Roşie şi Semiluna Roşie încercau pe diverse căi să intervină
cu mijloace umanitare. În România, aceste ajutoare urmau căile pe care le consolidase
Mons. Cassulo şi, în limitele colaborării cu Turcia, Mons. Roncalli.
În aceeaş i zi de 7 aprilie 1 943, când Mons. Cassulo, în consens cu guvernul, începea
pelerinaje în lagărele de concentrare din Transnistria unde se aflau evrei sau prizonieri
(A.D. S.S. 9, 1 3 9), Roncalli raporta din Istanbul la Roma:
„ Am primit telegrama nr. 48 din ziua de sâmbătă 3 aprilie şi am avut o convorbre
cu Consulul general al României, Paul Negulescu. L-am găsit complet neinformat asupra
călătoriei reprezentntei Crucii Roşii Române de Ia Bucureşti la Ankara. Mi-a spus că
doamna Brătescu - una dintre cele mai distinse personalităţi a aceleiaşi Cruci Roşii Române
-.s-a întors chiar de la Ankara, unde se dusese să găsească un mod de a se informa despre
soţul său, general român căzut prizonier la Stalingrad. În momentul acela a primit veşti
bune de la el, printr-o telegramă sosită prin Geneva. Nu s-ar fi mişcat din Ankara, dacă ar
fi ştiut ceva de misiunea colegilor săi acolo. Dl. consul mi-a promis să informeze pe
ministrul României, dl. Telernaque, bunul meu prieten şi să mă ţină la curent, asigurându-mi
eventuale noi contacte . . . Şi voi continua să vă informez având însă inima strânsă faţă de
sumbrele perspective date de refuzurile mşilor (pentru asistenţa oferită de Crncea Roşie n.n.), dacă dumnezeu, după numeroasele rugăciuni, nu va face o minune - cum zice dl.
Telemaque, bun „ortodox", devotat practicilor cultului catolic. . . " (Se anexează scrisoarea
ministrului român).
Raport nr. 4 1 99, AA EE SS 2509/43

„.

Operaţiunile erau concertate cu prioritate

şi, în luna mai

1 943, nunţiul a trimis

o circulară tuturor episcopilor cu asigurarea dată de guvernul român pentru drepturile
copiilor botezaţi la şcolarizare. Dar lucrurile nu erau înţelese uşor şi au existat chiar
reacţii negative faţă de acţiunile Nunţiului : la 2 1 iulie 1 943, acesta raporta cardinalului
secretar de stat asupra unui caz de excepţie:
«Cea mai mare �rte a mesajelor trimise acestei Nunţiaturi pnn Oficiul de Informaţii
instituit pe lângă Secretariatul de Stat au fost destinate persoanelor de rasă ebraică. Acelaşi
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fapt este valabil şi pentru informaţiile primite, prin formularele respective, de la Bucureşti
la amintitul Oficiu de informaţii.
Din partea anumitor persoane mi s-a reproşat inoportunitatea acestui fel de
„preferinţe" ale organelor Sfântului Scaun faţă de evrei (preferinţă care, evident, nu este
aparentă, fiindcă se acceptă şi se transmit,

servatis servandis,

informaţii familiale de

orice provenienţă sau destinaţie„ .).
Acum, am primit de Mons. Pacha, episcop de Timişoara, din partea căruia îmi
veniseră presante semnale de inconveniente, un răspuns care, în general, mi se pare că
trebuie să-l aduc la cunoştinţa Eminenţei Voastre Reverendissime, rugându-vă a-l examina
şi a-mi da apoi instrucţiunile oportune privind linia de comportare, mai ales pentru dioceza
de Timişoara.
Mons. Pacha îmi scrie: „Cea mai mare parte a credincioşilor mei este de naţionalitate
germană (78%) şi sunt indignaţi„ . (de transmiterea infom1aţiilor la evrei şi de Biserică),
acuzând în particular şi public că evreii sunt duşmanii gemlaililor şi că în mod special s-a
ajuns prin bune relaţii la un pact ( ! ) împotriva neamului german„ . ajungându-se ca
indignarea să fie aşa de mare încât să se treacă la insulte personale şi la constrângeri de
ordin material. . .".
Astfel stând lucrurile, nu îndrăznesc să mai continui să trimit mesaje acolo unde
întâlnesc opoziţie şi rog pe Em. Vră să-mi spună dacă trebuie sau nu să suspend deocamdată
acest serviciu pentru Timişoara şi pentru alte localităţi . . .
Văd c ă î n alte localităţi mesajele transmise sub asistenţa Sfântului Scaun ş i a
reprezentanţelor sale trebuie să fie supuse autorităţilor române, dacă acestea doresc mai
întâi să le cenzureze şi apoi să fie distribuite destinatarilor sau trimise Oficiului de
Informaţii. În modul acesta s-ar prezenta şi pericolul de a executa un lucm puţin agreat
de autorităţile române. În aşteptarea răspunsului . . . » .
Rap. nr. 1 0 1 4 1 , ASV, SS. Uff. Inform; ADSS 9 , 274
În răspunsul său din 30 august, cardinalul Maglione scria:
« . . . După cum Excelenţa Voastră a arătat episcopilor din România, Sfântul Scaun,
în opera sa de înlăturare caritativă a suferinţelor produse de război, nu face distincţie
între religie şi naţionalitate. Dacă faptul că cererile adresate Oficiului de infomrnţii privind
România se referă în mare parte la evrei, cu siguranţă că nu este nici o „preferinţă" a
Oficiului respectiv pentru nearieni, dar probează simplul fapt că nearienii, care au avut
sau au reşedinţa în teritoriul românesc, sunt foarte numeroşi şi rudele lor, care se află în
diverse părţi ale lumii, doresc să obţină informaţii.
A da o altă explicaţie faptului că prevalează cererile pentm nearieni (care după
ultimii 1 O curieri de Bucureşti în iulie şi august a.c. privesc 1 30 de nearieni şi 1 1 7 arieni),
înseamnă a voi în chip tendenţios să desfigurezi opera Sfântului Scaun».
ASV, SS, 006 1 7780/4 3 ; ADSS 9, 275
„. Nunţiul Cassulo se adresa lui Mihai Antonescu, în acelaşi scop:
Bucureşti, 6 sept. 1 943
«Un prelat foarte demn mi-a prezentat ieri memoriul pe care-l anexez prezentei
(memoriul este încă rezervat - n.n.). Problema copiilor concentraţi în Transnistria a fost
examinată de multă vreme în chipul cel mai favorabil. DL Lecca (sic - Radu Leca - n.n.)
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m-a asigurat, acum nu de mult, că aceşti copii sărmani ar putea să fie transferaţi în
Palestina. Dar, se spune că totul este gata şi lipseşte numai permisul guvernului român ca
ei să poată trece prin Româ.�a spre destinaţia indicată.
Cred, d-le ministru, că printr-un singur cuvânt din partea dvs. lucrurile s-ar putea
reglementa şi asigura acestor copii sărmani un viitor mai puţin dificil».
ADSS 9, 3 2 9
La aceasta, ministrul a răspuns la

25 septembrie:

« . . . Informaţiile pe care Excelenţa Voastră le-a primit nu sunt juste, fiindcă până
în prezent nimeni n-a supus guvernului propuneri concrete pentru organi zarea transportului
copiilor evrei din Transnistria».
După trei zile Nunţiul s-a adresat din nou lui M. Antonescu, prezentându-i nota
cu condiţiile de transfer al copiilor în Palestina (cunoscut ca

Planul Filderman),

dorind

să afle dacă acest plan corespunde cu cel al guvernului pentru garanţiile de transport.
Degringolada retragerii frontului din Ucraina şi înaintarea sovieticilor spre România au
creat numeroase dificultăţi celor care, din România şi din Occident, căutau să asigure
viaţa evreilor, salvându-i de la holocaustul pe care hitleriştii îl executau cu perseverenţă.

În ceea ce priveşte acţiunea Sfântului scaun, aceasta devenea şi mai complexă, adăugându-se
şi organizarea salvării comunităţii iudaice din Transilvania septentrională: autorităţile

de ocupaţie începuseră persecuţiile încă din vara anului 1 94 1 , când au fost trimise pentru
exterminare la Kamenec Podolsk cca. 1 6 . 000 de persoane, iar în mai-iunie 1 944, la
Auschwitz, alte 1 50 . 000. Din aceste motive, mulţi evrei căutau să se salveze trecând în
România, cu speranţa că în climatul ei politic pot supravieţui.
Mons. Cassulo, aşa cum reiese dintr-un mare număr de rapoarte înaintate la Roma,
răspunzând intervenţiilor Sfântului Scaun prin propria diplomaţie, n-a lipsit nici o ocazie
ca să nu fie în continuă activitate, mereu în colaborare directă cu conducătorii comunităţilor
evreieşti şi cu rabinii lor. La 8 august 1 944, el a telegrafiat la Roma că vor putea pleca pe
Dunăre, din Transilvania, între 2 . 000 şi 6 . 000 de familii spre Palestina. Transportul era
organizat după un proiect elaborat de Ernest Grossmann şi prezentat de Mons. Cassulo
mareşalului Ion Antonescu, care l-a aprobat fără obiecţiuni.
După o nouă intervenţie cu rezultate favorabile, făcută de Nunţiul din Bucureşti la
Mihai Antonescu, se obţine integrarea în măsurile protective şi a evreilor de rit greco
catolic (în virtutea prevederilor Concordatului). Nunţiul trimite un raport Secretarului de
Stat (16 martie 1 944) care ne dezvăluie aspecte importante privind amploarea intervenţiilor
şi a condiţiilor de opresiune hitleristă asupra guvernului român:
«Cu referire la protecţia evreilor concentraţi în Transnistria - scria Mons. Cassulo
- semnalată Eminenţei Voastre Rev. de către Marele Rabin de Ierusalim (lsaak Herzog n.n.) prin Excelenţa Sa Mons. Roncalli , mă obligă, în primul rând, să vă aduc la cunoştinţă
că dr. Şafran, şeful comunităţii evreieşti din România, a venit la mine de mai multe ori să
mulţumească Sfântului Scaun pentru ceea ce a făcut şi face pentru scopul indicat.
Mi se pare însă că este, în substanţă, superfluă orice altă intervenţie pe lângă
guvernul român care, din partea sa, în oricare ocazie nu ezită să ia în binevoitoare
consideraţie cuvintele Nunţiului Apostolic, de acum recunoscut de toţi ca fiind cel mai
înalt şi eficient protector. . . Sigur, nu se poate obţine totul, dar se poate spune că guvernul
român, în general, face eforturi să împace dispoziţiile luate cu un sim de largă înţelegere:
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şi ar face şi mai mult clacă nu s-ar teme de reacţia celor care sunt înrăii împotriva favorizării
evreilor».
Rap. nr. 1 0858/44; AA EE SS 1 946/44, orig. ; ADSS 10, 1 04
. . . Scrisoare marelui rabin Şafran din 7 aprilie evocă toată tensiunea atmosferei de
război în care Mons. Cassulo acţiona cu tact:
«Excelenţă, în aceste timpuri dure gândurile noastre se îndreaptă mai mult decât
oricând cu respectuoasă gratitudine pentru ceea ce Suveranul Pontif a făcut în favoarea
evreilor în general şi de către Excelenţa Voastră în favoarea evreilor din România şi din
Transnistria în special.
În orele cele mai dificile prin care am trecut noi, evreii din România, sprijinul
generos al Sfântului Scaun, prin înalta voastră personalitate, a fost decisiv şi salutar. Nu
ne este uşor să găsim cuvintele potrivite ca să exprimăm mângâierea şi consolarea ce ne-a
adus-o augustului gest al Supremului Pontif, care a voit să ofere un larg ajutor pentru
alinarea suferinţelor evreilor deportaţi, care au fost aduse la cunoştinţă de Excelenţa Voastră
după vizita ce aţi făcut-o în Transnistria. Evreii din România nu vor uita niciodată aceste
fapte de importanţă istorică.
Noi trăim zile pline de preocupări. Şi din această cauză ne permitem să ne punem
speranţele în Excelenţa Voastră, fiindcă în multe rânduri aţi ştiut să găsiţi în dragostea
Voastră de Dunmezeu şi de aproape, cele mai juste căi de suprimare a suferinţelor nemeritate
de o Comunitate loială şi de fiinţe inocente.
Din 1 943, cunoscutul Plan Filderman a cuprins o mare acţiune pentru salvarea
populaţiei evreieşti».
Tăvălugul frontului adăuga în fiecare zi noi dificultăţi populaţiei şi instituţiile se
dispersau din oraşe. Refugiat din Capitală la Timişul de Sus, lângă Braşov, Mons. Cassulo
continua să se ocupe de salvarea oamenilor, trebuind însă a răspunde şi altor solicitări.
1 Arhiva Sacrei Congregaţii a Afacerilor Ecleziastice Extraordinare (A.S.C.A.E.E.), Vatican
1 77411 943, A.D.S.S. 9, 52. Documentele şi comentariile sunt preluate din Ion Dimitriu-Snagov,
România în Diplomaţia Vaticanului 1939-1944 , Bucureşti, 1 99 1 , Editura Garamond, p. 1 56-1 67.
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1943, februarie 18, Bucureşti. Alte imobile evreieşti t rec ute în
patrimoniul C.N.R.

În Monitorul Oficial de ieri, nr. 3 9 a apărut decizia Subsecretariatului de Stat al
Românizării, Colonizării şi Inventarului , prin care se declară trecute în pntrimoniul
Centrului Naţional de Românizare următoarele imobile apa:rţi nftnd comunităţilor evreieşti:
Şcoala din oraşul Arad, Piaţa Luptei nr. 2, teren şi conslruc\ii.
Casa de locuit din oraşul Arad, str. Eminescu nr. 20-22. teren şi construcţii.
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Şcoala primară mixtă israelită-română din oraşul Bârlad, str. Regele Carol I nr.
3 5 , teren şi construcţii.

Spitalul israelit din oraşul Bârlad, str. Voevod nr. 5, teren şi construcţii.
Manutanţa de azime din oraşul Bârlad, str. Vaida Voevod nr. 6, teren şi construcţii.
Azilul de bătrâni din oraşul Bârlad, str. Vaida Voevod nr. 6, teren şi construcţii.
Remiza carului funebru din oraşul Bârlad, str. Vaida Voevod nr. 6, teren şi
construcţii.
Baia Diana din oraşul Bârlad, str. Sf. Ilie, teren şi construcţii.
Abatorul de păsări din oraşul Bârlad, str. Sf. Ilie, teren şi construcţii.
Fosta şcoală izraelito-română de băieţi din oraşul Bârlad, str. lascăr Catargiu nr.
45, teren şi construcţii.

Imobilul din oraşul Bârlad, str. I.G. Duca nr. 5, teren şi construcţii.
Imobilul din oraşul Bârlad, str. Sf. Ilie nr. l l , teren şi construcţii.
Imobilul donaţia ,,F.F. Desberg" din oraşul Bârlad, str. N. Grigoriade nr. 62, teren
şi construcţii.
Imobilul donaţia „F.F. Desberg" din oraşul Bârlad, str. N. Grigoriade nr. 50, teren
şi construcţii.
Imobilul pentru ceauşul templului din oraşul Bârlad, str. Sf. Ilie, teren şi construcţii.
Terenul fostă sinagoga „Bett-Harnidras" din oraşul Bârlad, str. Sf. Ilie, terenul cu
tot ce se află pe el.
Şcoala evreiască din corn. Ilia, jud. Hunedoara, str. Unirei nr. 1 3 , teren şi construcţii.
Imobil situat în oraşul Lugoj, str. Cuza Vodă nr. 1 3 - 1 4, construcţie cu un etaj,
suprafaţă clădită 423 ,60 mp. având 4 partamente şi 16 încăperi şi dependinţe, teren şi
construcţii.
Cele două clădiri în suprafaţă de 3 44 mp„ aflate în oraşul Lugoj, str. Cuza Vodă
nr. 1 2 - 1 4, teren şi construcţii.

Şoproanele acoperite cu ţiglă aflate în oraşul Lugoj, str. Cuza Vodă nr. 1 2 - 1 4,
teren şi construcţii.
Azilul bătrânilor evrei situat în cQm. Lugoj, str. Piaţa Unirei nr. 1 7 , teren şi
construcţii.
Imobilul fondului de pensiune, situat în oraşul Lugoj, Piaţa Unirii nr. 1 7, teren şi
construcţii.
Baia din oraşul Huşi, teren şi construcţii.
Grădina aparţinând comunităţilor evreilor din corn. Geoagiu, jud. Hunedoara, în
suprafaţă de circa 460 mtp.
Casa parohială din corn. Câmpina, str. Ştirbei Vodă, teren şi construcţii.
Imobilul din Făgăraş, str. Aron Pumnul nr. 3, teren şi construcţii.
Imobilul din Făgăraş, str. I.G. Duca nr. 1 4, teren şi construcţii.
Imobilul din oraşul Făgăraş, str. Eminescu nr. 1 6 , teren şi construcţii.

Ziarul Universul, nr. 47 din 18 februarie 1943, anul 60, p. 4
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1943, februarie 20, Bucure� Subvenţii acordate de către C.E.R.

unor instituţii de stat şi cult, din sumele colectate de
la populaţia evreiască
Bucureşti, 20 februarie 1 943

România

Nr. 7063/R.D .L.

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Sfinţiei sale preotului econom. Gh. Iliescu,
parohul Bisericii Izvoarele, jud. Prahova
Vă facem cunoscut că v-am trimis astăzi prin mandat poştal suma de 300.000 (trei
sute mii) lei, ce v-am acordat-o drept ajutor pentru terminarea bisericii Sf. Voievozi din
comuna Izvoarele din Costeni.
Vă rugăm a ne ţine la curent cu întrebuinţarea acestor fonduri şi a ne confirma
primirea lor1•
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu D. Lecca

A.C.l.E.R, Fond III 1940-1944, ds. 577, f. 1
1 La 2 martie 1 943, Radu Lecca confirma primirea sumei de 700.000 (şapte sute mii) Iei
destinată diferitelor donaţii (biserici, spitale etc.). La 1 6 martie se cerea Centralei Evreilor din
România să pună „la dispoziţia Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale suma de 55 .000.000
(cincizeci şi cinci milioane) lei din taxele de scutire de la munca de curăţirea zăpezii" şi suma de
1 8.000.000 (optsprezece milioane) lei Oficiului Naţional de turism (Ibidem, f. 4-5). O cerere similară
a fost făcută la 3 aprilie 1 943 pentru suma de 20.000.000 (douăzeci milioane) lei ce urma să fie
trimisă Consiliului de Patronaj (Ibidem, f. 6). La 23 iulie 1 943 Lecca cerea Centralei Evreilor din
România suma de 300.000 (frei sute mii) lei pentru Parohia Priboienii de Sud, jud. Muscel, sumă
necesară pentru pictura bisericii (Ibidem, f. 9).
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1943, februarie 24. Articolul referitor la deportarea evreilor din

Moldova, Basarabia si Bucovina, în Transnistria şi
uciderea a numeroşi evrei
Contemporary Review feb.

1 943 1

by Israel Cohen
„Românii au transportat peste 1 3 O. OOO evrei din Moldova, Basarabia şi Bucovina
în provincia lor ucraineană «Transnistria>> unde captivii mureu mai mult de 100 pe zi".
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,,Îndată după ce Hitler a început războiul cu Rusia, germanii au celebrat primele
lor succese prin masacre de evrei pe o scară mai mare decât pogromurile din Polonia de
Vest. În Statele Baltice, Polonia Răsăriteană, Rusia Albă, Ucraina şi Basarabia, evreii au
fost măcelăriţi cu zecile de mii".
„Românii s-au dovedit discipoli apţi ai stăpânilor lor nazişti, masacrând 25.000 de
evrei la Odesa - ca represalii pentru moartea a 220 de soldaţi români ucişi de o bombă cu
întârziere lăsată de trupele sovietice - şi au atins cifra de 1 2 5 . 000 de evrei omorâţi sub
regimul lui Antonescu".
„Cele mai multe din acete masacre au fost făcute cu mitraliere; mii (de evrei) au
fost înecaţi în râurile Bug şi Nistru" .

A.M.A.E., Fond 33, voi. 15, f 124
1 Articolul descrie crimele împotriva evreilor în timpul războiului din anii 1 94 1 -44. Publicăm
fragmente cu privire la România.
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1943, martie 4, Arad. Centrala din Banat a comunităţii maghiare

informează Consulatul maghiar din Arad că 18 persoane
de origine etnică evrei au fost radiaţi din rândul acestei
comunităti „omitându-se orice formalitate". Situatia altor
persoane este în curs de cercetare
'

'

'

Secret

Consulatul Arad
Comunităţii Maghiare Timişoara,

Rugăm raportaţi dacă în comunitate aveţi membri de origine etnică evrei şi născuţi
creştini.
Dir. Cons.

Arad, 4.III. 1 943
Curier: T. S.
Centrala din Banat a Comunităţii Maghiare
Onor Consulatului Regal Maghiar Arad,

Raportăm că procedând conform ordinului dvs. am verificat amănunţit lista
membrilor noştri şi evidenţa lor. astfel am stabilit că între membrii noştri am avut un
număr de 18 persoane care s-au născut creştine, sunt însă de origine etnică evrei. Aceştia
au fost radiaţi cu hotărârea direcţiunii respective, omiţându-se orice formalitate.
Între aceştia se află şi avocatul dr. Skuteczky Maximilian, care are merite apreciabile
pentru activitatea lui din trecut în viaţa şi conducerea partidului maghiar.
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Originea etnică a anumitor persoane încă nu ne-a reuşit a o stabili, astfel sunt în
curs de cercetare.
De la Comunitatea Maghiară
Timişoara,

13 martie 1 943

Teleki Andrei m.p. vicepreşedinte

(Traducere din limba maghiară)

Centrala din Banat a Comunităţii Maghiare
Onor Consulatului Regal Maghiar,
La ordinul dvs. raportăm că în ziua de

9

martie

1 943,

am executat ştergerea din

lista membrilor noştri a persoanelor de origine etnică evrei care s-au născut în religia
catolică.
Această operaţiune va forma obiectul unei noi şi serioase cercetări, cu care ocazie
probabil vom găsi şi alţi membri de origine etnică evrei.
Despre radiere nu am anunţat pe foştii noştri membri.
Dorim să relevăm, separat, că între membrii radiaţi figurează şi fostul avocat dr.
Skuteczky Maximilian, ca preşedinte al Comisiunii culturale - respectiv, fostul ei
preşedinte.
De la Comunitatea Maghiară
Teleki Andrei m.p.

Ibidem, Fond 71 România, voi. 73 bis, p. 186-187

9 martie 1 943
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1943, martie 15, Bacău. Primăria din Bacău analizează măsurile

pentru realizarea românizării si propune informarea
lui Ion Antonescu asupra dificultăţilor în realizarea
acestora

Primăria oraşului de reşedinţă Bacău
Proces-verbal
Şedinţa Consiliului de Colaborare de la

1 5 martie 1943

(fragmente)

II. Chestiunea românizării la Bacău
în raport cu prevederile legii C.N.R. (ultima modificare) '
şi faţă cu interesele comunale
Dl. primar arată că, prin rapoartele nr.

1942,

7756, 90.57, 9058, 9059, 9060

şi

906 1/

s-a semnalat forurilor competente chestiunea bunurilor foste evreieşti, solicitându-se
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totodată unele dintre acestea pentru deservirea intereselor comunale, rapoarte care nu s-au
soluţionat până în prezent; printre imobilele solicitate figurează şi moara Filderrnan,
terenul moştenitorilor H. Gros, pe care se construieşte noua uzină terrno-electrică, baia
orăşenească fostă Klein etc.
Faţă cu repetatele cereri de a se soluţiona aceste imperioase solicitări şi cu toate
ostenelile depuse până în prezent, nu am intrat în stăpânirea acestor bunuri, deşi la parte
din rapoartele sus-menţionate Centrul Naţional de Românizare ne face cunoscut că
solicitările noastre vor fi luate în considerare.
Exemplu: la raportul nostru nr. 9057/ 1 942 prin care am solicitat moara Filderrnan,
moară care este refăcută şi transformată pe teren fostă proprietate comunală şi acţinată de
curentul Bistriţei prin cheltuiala Primăriei, Centrul Naţional de Românizare, cu nr. 90772
din 1 1 noiembrie 1 942, ne face cunoscut că Primăria este înscrisă pe tabloul de atribuiri
definitive.
Faţă de modificarea actuală a legii C.N.R. nr. 143, pct. B, publicată în Monit. Of.
din 1 0 martie crt., (p. 204 1 ) , acest bun (moara Filderrnan) ca şi orice alte bunuri evreieşti,
nu poate fi pus în discuţiune pentru a fi exceptat de la expropriere, oricât s-ar interpreta
noţiunea de „mobilizat evreu" sau „ascendent evreu", deoarece foştii proprietari ai sus
menţionatei mori, exercitând o meserie foarte lucrativă, au răşluit din bunurile foste
comunale, creându-şi totodată avantaje pe aceste bunuri comunale (moşia şi islazul Leiteni
şi canalul Bistriţei), cumpărând de asemenea casele vechi boiereşti apte pentru muzeu
comunal şi internate de şcoli, care în prezent nu au local, instituţiuni care aşteaptă
restaurarea şi românizarea acestor bunuri, - cel puţin în aceste vremuri de renaştere
naţională.
Aceasta fiind situaţiunea restaurării şi românizării locale, Consiliul ia act de cele
expuse şi este de părere ca dl. primar să aducă eventual şi la cunoştinţa d-lui mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului, chestiunile relatate mai sus.

A.BC., Fond Primaria Bacău, ds. 1/943, f 184
1 Vezi doc 1 3 din volum.
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1943, martie 16, Bucure�.

G. Richter îi cere lui Radu Lecca să-i

t rimită urgent un raport de spre
evreiască din România"

Consilierul pentru problemele evreieşti

„

propa ganda

Bucureşti, 1 6 martie 1 94 3
Secret

În vederea întocmirii unui memoriu asupra propagandei alarmiste şi a răspândirii
de manifeste evreieşti în România, vă rog să-mi trimiteţi urgent un raport amplu despre
22
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propaganda evreiască observată şi constată până în prezent în zona de competenţă de
acolo. Dacă dispuneţi de materiale-manifeste găsite, vă rog să le anexaţi la raport, pe cât
posibil în forma lor originală.
Vă mai rog să-mi comunicaţi numele evreilor din zona de competenţă respectivă
despre care ştiţi că mai posedă aparate de radio.
Dat fiind că evenimentele presează, vă rog să rezolvaţi repede problema.
Richter1 , SS-Hauptsturnfilhrer
A fost trimis la consulatele germane din: Ploieşti, Craiova, Galaţi, Brăila, Constanţa,
Cernăuţi, Iaşi, Braşov, Timişoara, viceconsulatul din Orşova.

A. C.I.E.R, ds. lll/399, C.D. G. -A. G.R, f 24
1 În ianuarie 1944, Richter a fost numit at�at de poliţie pe lângă Legaţia Germaniei din
Bucureşti şi în această calitate s-a prezentat lui Mihai Antonescu. Relatând întâlnirea, acesta din
urmă nota: „I-am spus d-lui Richter că, deşi procedura numirii nu este ortodoxă, fiindcă noi nu
avem ataşat de poliţie în Germania, pentru că îl cunosc şi cred că va proceda serios şi va respecta
principiul suveranităţii noastre, am acceptat totuşi să-l primesc în această funcţiune. Mihai Antonescu
arăta că Richter ar fi fost înţelegător faţă de punctul de vedere românesc care „era contra soluţiilor
fizice, în contra actelor de teroare şi numai pentru migraţiune. (Richter) M-a ajutat în această
direcţie". Ca şi cu alte prilejuri, mai ales în anii 1 943-1 944, Mihai Antonescu căuta să edulcoreze
atitudinea dictaturii totalitare faţă de populaţia evreiască. Trebuie să menţionăm că Richter a elaborat,
în septembrie 1 942, un plan pentru deportarea întregii populaţii evreieşti din Vechiul Regat, Banat
şi Ardealul de Vest . Nerealizarea acestui proiect nu s-a datorat defel spiritului „conciliant" în
problema evreiască a funcţionarului nazist (Vezi E.R. , voi. m, doc. 542).

19

1943, martie 26, Bucure�ti. Eichmann este informat despre
stadiul exproprierii bunurilor evreieşti din România

Bucureşti, 26 martie 1 943

Richter
Consilierul pentru problemele evreieşti
- A IV f Killinger ministru plenipotenţiar

Şeful Poliţiei şi Serviciului de siguranţă,
SS-Obersturmbannfih
i rer Eichmann
Berlin SW 62 Kurfiirstenstrasse 1 1 6
Referitor la: românizare
Pe baza legilor pentru exproprierea evreieşti rurale şi urbane din 5 octombrie
1940, 1 7 noiembrie 1940, 3 mai 1941, 4 decembrie 1940, 28 martie 1941 şi J O octombrie
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1941, următoarele categorii de bunuri foste evreieşti au trecut - prin intermediul Centrului
Naţional de Românizare - în posesia statului: 3 1 . 027 proprietăţi urbane; 3 . 09 5 proprietăţi
funciare rurale cu o suprafaţă de 57.447 ha; 363 proprietăţi forestiere cu o suprafaţă de
6 5 . 7 1 4 ha; 1 14 joagăre cu 225 gatere; 24. 4 9 1 m3 lemn de construcţie; 1 5 . 140 m3 lemn
rotund; 76.692 stânjeni lemn de foc; 5 . 5 8 1 darac crengărie; 548 proprietăţi industriale;
1 5 2 vehicule pe apă; 553 solduri creditoare.
Toate aceste bunuri se află în Vechiul Regat, în Transilvania şi în Rusia sudică.
Cifrele depind, însă, de anumite modificări făcute prin hotătârile diferitelor instanţe
judecătoreşti.
Din datele furnizate de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Prevederilor Sociale rezultă
că din cei 28.225 salariaţi existenţi la 1 6 . 1 1 .40, azi mai există numai 6 . 506. Aşadar,
2 1 . 7 1 9 salariaţi şi lucrători evrei din întreprinderile controlate de Ministerul Muncii,
Sănătăţii şi Prevederilor Sociale au fost înlăturaţi.
Richter, SS-Hauptstunnfiihrer

Ibidem, f 25-26

20

1943, martie 26, Bârlad. Rezultatele românizarii în jud. Tutova
Nr. 2855
1 94 3 , martie 26

Ministerul Afacerilor Interne
Prefctura judeţului Tutova
Către,
Domnul inspector general administrativ
Circ. VII-a, Galaţi

La ordinul domniei voastre nr. 590/943, avem onoare a comunica datele de mai
jos asupra operei de românizare înfăptuită în judeţul Tutova şi care sunt următoarele:
Legile de românizare a bunurilor evreieşti în comunele rurale din acest judeţ au
fost aplicate pe data apariţiilor cu rezultate care dovedesc că totul este pus Ia punct.
A. Decretul-lege nr. 3 3 47 din 5 octombrie 1 940 şi nr. 3 8 1 0 din 17 noiembrie 1 940
au adus în patrimoniul statului următoarele bunuri rurale:
a. Moşia Iţcani-Budeşti din comuna Plopana, fost proprietatea Leon Adolf şi S.M.
Rozenberg, iar altădată moşia românească Borş:
3 80 ha;
- teren cultură, fâneţ, păşune
300 ha;
- teren pădure
Total
680 hectare
b. Moşia Pueşti-Şendreşti, fost proprietatea Margareta Ch. Vasilache, cumpărături
româneşti:
- teren cultură
23 ha. 400
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7 ha. OOO

- pădure
Total

30 ha. 400

c. Moşia Crâng, din comuna Crâng, fost proprietatea familiei evreieşti dr. Bărbălat,
cumpărat de la Gh. Georgescu:
206 ha.

- teren cultură
d. Via „Natan Uşer" Bârlad, aparţinând altădată familiei Hârjescu

3 ha.

e. Depozit de cereale, comuna Murgeni, fost Froim Kaner, cumpărat teren de la
O, 1 866 ha.

comună şi construit magazia

f. Teren cultură, comuna Epureni, fost Banca de Credit Evreiască, teren luat pe
2, 1253 ha.

datorie de la români
g. Teren comuna Plopana hotar, comuna Lipova,

1 ,4320 ha.

judeţul Vaslui
h. Teren fost cimitir corn. Pueşti

0,5000 ha.

i. Teren fost cimitir corn. Murgeni

0,5000 ha.

B. Prin Decretul-lege nr. 1 220 din 3 mai 1 94 1 , completat cu Decretul-lege nr.
3 347 şi 3 8 1 0/940 tot ca bun rural intrat în patrimoniul statului C. N. R. rest din exploatarea
pădurii Banca-Recea-Uleu, din comuna Banca, cumpărătura evreului Ilie !stric de la suc.
79,5300 ha.

Iorgu Radu

C. Tot prin Decretul-lege 3 347, cu aplicaţie numai după 1 5 august 1 942, au trecut
în patrimoniul statului case şi terenuri rurale sub 2. OOO m.p . , în afară de alte multe vândute
în intervalul acordat şi anume:
În comuna Plopana 9 bunuri, case, curţi, grădini
În comuna Pueşti 2 1 bunuri, "
În comuna Avrămeşti 1 bun "

0,5744 ha.
0,8436 ha.
0,5500 ha.

Total

1 ,4730 ha.

Sub aspectul românizării
La data prezentului raport, folosinţa bunurilor expropriate enumerate până aici
este în mâini româneşti.
1 . Moşia Iţcani-Budeşti arendată d-nei Maria Popescu din corn. Fântânele, judeţul
Prahova, cu arendă anuală de 500.000 lei din pădurile expropriate pe seama C.N.R. din
această comună s-a realizat construcţia podurilor comunale, cu material a căror valoare
3 3 8. 5 3 6 lei

este de

Acum aceste păduri în număr de 3 trupuri „Şoimul", „Fundul-Budeştilor" şi
„Munteana", sunt date în administraţia C.A.P. S . Ocolul silvic „Traian", jud. Bacău.
2 . Moşia Sihastru din Pueşti-Şendreşti, arendată d-lui D. Ciocoiu din corn..
Fătăciuni, cu arendă anuală de pădure de

7

ha. este în creştere şi se va alipi pădurilor

C.A.P. S . Răchitoasa, judeţul Tecuci

80.680 lei

3 . Moşia Crâng, arendată la 1 80 locuitori români, obştea „Unirea" din comuna
492.000 lei

Iveşti, cu arendă anuală de

4 . Via şi casa Natan Uşer din Bârlad, B-dul Epureanu nr. 29, este arendată Camerei
60.000 lei

Agricole, pentru birouri, depozite etc.

5. Terenuri de culturi din comuna Epureni, arendat la 5 locuitori din acea comună
cu arendă de

3 . OOO lei

6 . Depozit de cereale din comun Murgeni, aendat Centrului de Exploatare Tutova,
20.000 lei

arendă anuală de
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7. Terenul de l ha. 4320 m.p. din comuna Lipova, jud. Vaslui, arendat la 2 locuitori
1 . 500 lei

megieşi din comuna Plopana cu arendă anuală de
Total

1 .496 . 0 1 6 lei

8. Exploatarea pădurii Banca-Recea-tneu, corn. Banca a îndestulat dorinţi româneşti

după cum urmează
a. În iama 1 94 1 , cu stăruinţa Prefecturii, prin Federala Tutova, s-a distribuit lemne
de foc populaţiei, funcţionarilor şi instituţiilor din Bârlad la preţ maximal, valorând C. N.Rului

2 8 1 .000 lei

b. S-a ridicat material de construcţii în comunele Banca, Ghermăneşti, Fedeşti în
valoare de
1 57.522 lei

c. În iama anului 1 942, C.N.R. a concesionat Prefecturii suprafaţa de 29 ha. 6860
m.p. pe care le-a exploatat în dijmă Federala Tutova 16 ha. 5 2 1 0 m.p., iar restul prin
împuternicit, material lemn de foc plătit C.N.R. la preţ de estimaţie şi maximal, îndestulând
populaţia comunelor vecine, instituţiile şi funcţionarii oraşului Bârlad, C.N.R. încasând
1 .477.086 lei

d. Suprafaţa luată pe seama C.N.R. s-a mai vândut d-lui Traian Teodorescu 49 ha
5 . 300 m.p. după care materialul lemnos va merge tot pentru îndestularea populaţiei

româneşti, preţul acestei vânzări fiind de

3 .750.000 lei

9. Casele rurale fost evreieşti după apariţia Decretului-lege s-au vândut 17 în comuna

Plopana, 1 7 în comuna Pueşti. Cele trecute în patrimoniul C.N.R. care sunt folosibile,
închiriate la români şi instituţii cu o chirie în curs de stabilire circa 100. OOO lei
Total

7.261 .624 lei

În comunele rurale, la fabrica de spirt Ghidigeni, Societate Română Anonimă a
fost un singur funcţionar evreu, utilizat ca maestru de fabricaţie, care se găseşte şi în
prezent dublat cu un creştin.
Alte întreprinderi comerciale şi industriale aflate în cuprinsul comunelor din judeţ,
n-a fost întrebuinţat nici un funcţionar evreu.
Opera de românizare pentru oraşul Bârlad, cum şi datele privitoare la funcţionari
evrei formează un raport aparte care se va înainta de Primăria oraşului Bârlad 1 .
Prefect,

Şeful secţiei ad-tive,

col. I.C. Zănescu

ss. Indescifrabil

A. GL., Fond Insp. Gen. Adm., ds. 83/1943, f. 5 f/v-6
1 Într-un raport al Primăriei Bârlad către MA.I. din 28 martie 1 943, se arată că faţă de 143
funcţionari comerciali evrei existenţi la 6 septembrie 1 940 au mai rămas 40, care „sunt dublaţi cu
români şi lăsaţi în întreprinderi", deoarece unii sunt specialişti, iar alţii au sarcina de a forma
funcţionari comerciali români. De asemenea a fost expropriat comerţul cu lemne de foc, au trecut
sub administraţia românească două mori de făină, 5 farmacii şi 2 drogherii (Ibidem, f. 12).
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1943, martie 28, Bucure�ti. Anchetă privind folosirea unor evrei
la activitatea fabricilor de cherestea din P. Neamţ

Nr. 7980
Bucureşti, 28 martie 1 943

Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul ministrului

Domnul mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului român
În Consiliul de Ordine Publică care a avut loc la 12 martie a. c., s-a adus în discuţie
chestiunea traficului bandei de evrei de la fabricile de cherestea din judeţul Neamţ.
Domnia Voastră aţi hotărât ca să se facă o anchetă administrativă şi o anchetă de
către organele Ministerului Justiţiei.
Ancheta administrativă a fost făcută de către dl. inspector general administrativ
Gh. Hodoroabă, iar concluziile acestei anchete, am onoare a le raporta mai jos:
- Fabricile de cherestea din judeţul Neamţ utilizează pe lângă evreii repartizaţi de
Marele Stat Major şi un număr de 1 5 evrei care nu au aprobarea M.St.M. şi care urmează
a fi înlocuiţi cu români.
- Primăria oraşului P. Neamţ a obţinut aprobarea Marelui Stat Major de a
rechiziţiona l 00 evrei pentru lucrările de îndiguirea râului Cueşdiu, construirea unei băi
etc.
- Un număr de 2 1 din aceşti evrei au fost utilizaţi şi în serviciul de birou la Primărie,
din lipsă de funcţionari, deşi legea opreşte acest lucru. La instalarea actualului primar,
toţi aceşti evrei au fost înlăturaţi din servici.
- În general, toţi evreii utilizaţi pentru lucru nu muncesc cu râvnă şi caută pe cât
posibil să se eschivee de la lucru. La aceasta contribuie şi faptul că majoritatea nu cunosc
lucrările de cherestea, ei fiind de meserie comercianţi, covrigari, frizeri etc.
- Prin capitalul pe care-l deţin, ei caută prin orice trucuri să se eschiveze de la
muncă. Astfel, sunt patroni români care solicită evrei meseriaşi, pentru a executa diferite
comenzi ale armatei sau Consiliului de Patronaj . Aceşti patroni îi utilizează însă numai 1
zi şi nu le plătesc nimic, pentru a-i lăsa liberi cealaltă jumătate de zi.
În concluzie, din ancheta administrativă efectuată de acest Departament se constată
că evreii nu beneficiază de un tratament special din partea autorităţilor administrative; ei
caută, totuşi, să obţină anumite avantagii de la patronii români unde sunt angajaţi, datorită
faptului că dispun de sume suficiente şi nu au nevoie de salarii.
Părerea subsemnatului este ca, înainte de a se lua o hotărâre, să se aştepte şi rezultatul
anchetei făcute de justiţie.
Primiţi, vă rog, dornnue mareşal, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
Ministrul Afacerilor Interne, general de corp de armată, ss. D.I. Popescu

A.N., Fond P. C.M., ds. 400, f 15-16
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1943, martie 29, Sibiu. Demers pentru ca salariaţi evrei angajaţi
la fabrica de cherestea Tălmaciu să nu fie evacuaţi din
localitate
Nr. 2 163 din 1 943 . III.29
Legiunea de Jandarmi Sibiu
către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
La ordinul dv. nr. 56676/943 şi nr. 55987 trimis prin Legiunea Jandarmi Braşov,
referitor la cererea societăţii „Regnicolara" de a se aproba ca evreii Klein Ludovic, Baerdorf
Gheorghe, Diamant Ludovic, Pesnic Sarnoilă şi Farcaş Lazăr, angajaţi ai firmei la fabrica
de cherestea din comuna rurală Tălmaciu, judeţul Sibiu, am onoare a raporta:
1 . Conform ordinului circular nr. 4 1 83 9 din 24.IX.942 al I.G.J. pct. 3, evreii nu au
voie să locuiască decât pe teritoriul urban. În consecinţă, în mediul rural se vor repartiza
numai erei în grup sau detaşamente care trebuie să lucreze pentru nevoile de utilitate
generală, cu obligaţiunea de a fi cazaţi separat şi a li se interzice contactul cu populaţia de
la sate.
2. Aceşti evrei, pe bază de autorizaţii, fie de la comisia Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri, fie de la Cercul Teritorial au stat pe teritoriul rural până la 1 5 martie 1 943, când
Legiunea i-a ridicat şi trimis în oraşul Sibiu, unde să stea cu domiciliul, aşa cum prevede
ordinul şi cum sunt dispoziţiile legii.
3 . Toate autorizaţiile anterioare, cât şi cele prezente (fila nr. 1 0) nu sunt precise şi
nu arată ceva concret. Am scos în copie dovada nr. 1 7059 a evreului Baerdorf Gheroghe
din care reiese că este scutit de muncă obligatorie şi autorizat să-şi exercite profesiunea
până la 30 iunie 1 943 . Mai arată că este salariatul societăţii din comuna Tălmaciu, judeţul
Sibiu, fără să sc precizeze expre[s] că poate să stea în această comună .
4. Prin meseria ce o au, casier, conductor de locomotivă, clasator de cherestea,
manipulant de pădure, exercitându-şi aceste meserii sunt în strâns contact cu populaţia şi
muncitorii fabricii. Deci, o abatere de la legea şi ordinul circular nr. 4 1 8 3 9 care prevede
că pe teritoriul rural trebuie să lucreze în detaşamente, cazaţi separat. fără să aibă contact
cu populaţia de la sate.

5 . Încă din luna decembrie 1 94 1 , după luarea comenzii acestei Legiuni, i-am atras

atenţia directomlui fabricii ca să angajeze în locul lor personal creştin, căci nu sunt mulţi
şi se va putea înlocui.
Directorul, deşi german de origine, totuşi nu i-a înlocuit sub pretext că nu găseşte
alţi funcţionari creştini de specialitatea lor.
6. Toţi evreii au obţinut câte o dovadă

ca cea cu nr. 1 7059 (dosar, fila 1 3 ) dar p5nă

ce li s-au înmânat şi expirându-le ultimul termen cc l-au avut de a sta pc teritoriul rural
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după vechile autorizaţii, la 1 5 martie 1 943 au fost aduşi la Sibiu şi predaţi Chesturii
municipiului.
7 . În timpul şederii lor în comuna Tălmaciu nu am constatat să fi făcut acte
nepermise sau propagandă contra statului.
Rugăm să binevoiţi a hotărî dacă, pe baza ultimelor dovezi ce li s-au dat de către
Comisiunea Interministerială se pot reînapoia la Tălmaciu şi pot să-şi exercite funcţiunile
ce le-au avut la fabrică.
8. Deşi până în prezent a avut o. comportare corectă şi dacă directorul fabricii îşi ia
toată răspunderea oricărui act ce eventual ar putea să-l comită de aci înainte, Legiunea nu
se opune ca să fie admişi a-şi exercita meseria, bineînţeles dacă există o bază legală spre
a putea să stea pe teritoriul rural.
Comandantul Legiunii Jandarmi Sibiu, lt. col. Ovidiu Basarab

Ibidem, Fond M.A.I., ds. 34 1/1943, f. 110-111
Pe document, rezoluţia: „3 . IV. 943 . Se va înainta M.A. Interne pentru a hotărî. ss.
Indescifrabil".
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1943, martie 30, Bucure�ti. M.A.I. comunică zonele .interzise
accesului evreilor

Nr. 79906 A - 30 martie 1 943
Secret

Min. Afacerilor Interne
Direcţiunea Administraţiei de Stat
Domnule prefect,

Urmare la nr. 243 99/942 Ca„ şi nr. 62748A din 12 ianuarie 1 943, vă facem cunoscut
că zonele interzise în principiu accesului evreilor sunt:
1 . Zona petroliferă, pentru care s-au luat măsuri în vederea evacuării evreilor, în
anul 1 94 1 .
2 . Incinta porturilor dunărene şi maritime, conform dispoziţiuniloe în vigoare
încă de la data de 10 octombrie 1 940, în cadrul reglementării accesului în porturi.
În prezent, accesul evreilor în porturi este definitiv interzis.
Din motive de siguranţă şi ordine publică - şi pentru preîntâmpinarea activităţii
subversive a elementului evreiesc - măsurile privitoare la reglementarea specială a accesului
evreilor se extinde şi asupra următoarelor zone:
- Zona Braşov, în limitele: Dârste-Zizin-Dobolii-Feldioara-Ghimbu-Dârste.
- Zona Făgăraş, în limitele: Hârseni-Hîlmeagu-Boholţ-Cernăţel-Sud-Est AvrigHârseni.
- Zona Mediaş, în limitele: Blaj-Mihăileni-Sighişoara-Vidraşcu-Diciosânmartin-Blaj.
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- Zona Nădrag, în limitele: Feldioara-Obreja-Mărul-Deva-Făget-Obreja.
- Zona Reşiţa, în limitele: Orşova-Delineşti-Bocşa Montană-Oraviţa-Graniţa-Orşova.
- zona de frontieră, pe o adâncime de 1 O km.
- Zona cataractelor, pe o adâncime de 30 km.
În zona petroliferă, porturi şi zonele indicate mai sus [accesul) evreilor nu este
permis, indiferent de calitatea pe care o deţin în baza unei autorizaţii speciale, şi cu
avizul prealabil al Serviciului Special de Informaţii.
Comunicându-vă cele ce preced, vă rugăm a lua măsuri în consecinţă.
Ministru subsecretar de stat, col. mag.

V.T. Gelep

Acest ordin s-a comunicat: d-lor prefecţi de judeţe (fără Basarabia şi Bucovina)

A.IŞ., Fond Pref jud. Iaşi, ds. 61/943, f 80 f/v

Pe document, rezoluţia: „Secret. 8 apr. 1 943 . Ad-tiv. Comunicare la Legiunea de Jandarmi
şi la Chestură. ss. Indescifrabil".

24

1943, aprilie 3, Berna. Se atrage atenţia guvernului român

asupra necesităţii „îndulcirii" situaţiei evreilor din
România, ţinându-se seama de influenţa acestei
p robleme asupra dezbaterilor ce vor premerge
încheierii păcii

Legation de Roumanie

Nr. 1 1 1 3

en Suisse

Berna, 3 aprilie 1 943
Domnule vicepreşedinte al Consiliului,

Referindu-mă Ia telegrama ministerială nr. 1 7 1 1 din 3 1 martie a.c. şi la raportul
meu nr. 871 din 1 8 martie 1 94 3 , am onoarea a comunica că în cursul convorbirii mele cu

dl. Chapuisat, delegatul Crucii Roşii, d-sa s-a arătat foarte conciliant şi s-a dat drept un
mare prieten al României, stăruind că doreşte să aibă un schimb cât mai larg de idei cu
autorităţile române asupra tuturor problemelor care pot interesa Crucea Roşie şi România.
Aşadar, este posibil, dacă nu chiar probabil, că va atinge şi problema evreiască,
cred însă într-un spirit conciliant şi fără a insista mai mult.
Totuşi, îmi permit cu acest prilej ca încă odată să subliniez importanţa, aş putea
spune, prejudicială, pentru succesul oricărei propagande româneşti în ţările liberale sau
neutre din apus a unei îndulciri aduse situaţiei evreilor din România.

Cu cât ne apropiem de sfârşitul războiului, cu at.:�t, fireşte, va spori şi însemnătatea
acestei probleme pentru situaţi ce se va face României la dezbaterile care vor premerge
încheierii păcii.
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Primiţi, vă rog, domnule vicepreşedinte al Consiliului, încredinţarea înaltei mele
consideraţiuni.
ss. N. Lahovary
Domniei-sale, d-lui prof. M. Antonescu, preşedintele Consiliului de Miniştri,
ministru al Afacerilor Străine

A.M.A.E., Fond 71/939 E 9, voi. 148 (E 9 VI 3), f. 258

25

1943, aprilie

7,

Bucure�ti. Constatări şi observaţii făcute de

.

Ion Antonescu cu ocazia inspecţiilor din Basarabia,
Transnistria şi Moldova între 27 martie - 3 aprilie 1 943

7 aprilie 1 943

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Din nou se constată că munca de folos obştesc nu este aplicată în bune condiţiuni
deoarece soţiile mobilizaţilor nu au fost ajutate la munca câmpului.
Autorităţile să cerceteze nevoile oamenilor fără să aştepte reclamaţiuni şi cereri.
Tractoarele camerelor agricole să fie folosite pentru a ajuta familiile văduvelor,
invalizilor şi mobilizaţilor.
Se dau următoarele instrucţiuni prefectului judeţului Iaşi şi comandamentului
Legiunii de Jandarmi:
- să fie mai vigilenţi în chestiunile agricole;
- evreii să fie scoşi din târguri; operaţia să se facă însă în mod civilizat;
- să se ia imediate măsuri pentru ca negoţul pe care-l deţineau ei să fie trecut în
mâna românilor;
- evreii îşi pot alege locul unde urmează să fie trimişi (din cele hotărâte);
- deplasarea lor să se facă cu coloane de transport, organizate ad-hoc:
- să nu fie jefuiţi;
- casele să le predea în bună stare; cei care le deteriorează să fie trimişi în lagăr, în
Transnistria 1•2 .
A.N., Fond P. C.M., ds. 1296/1943, f. 7
1 Aceste constatări şi concluzii ale lui Ion Antonescu au fost transmise de ministrul de
fi puse în aplicare până la 1 5 mai „când se
va raporta telegrafic" îndeplinirea lor (A.IŞ„ Fond Pref. jud. Iaşi, ds. 341 1 943, f. 1 20 tlv- 1 2 1 ).
Documentele ulterioare indică prelungirea termenului de evacuare a evreilor. La 28 mai
1 943, M.A.I. precizează că nu sunt supuşi evacuării evreii sau evreicele cetăţeni ai altor state,

interne D.I. Popescu autorităţilor locale cu ordinul de a

evreicele căsătorite cu creştini. Evreii şi evreicele creştinaţi sau evreii căsătoriţi cu creştine vor fi
evacuaţi (Ibidem, ds.

67/1 943, f. 44).

2 La 9 aprilie, M.A.l. transmite o circulară prin care comunică dispoziţia lui Ion Antonescu
conform căreia evreilor le este interzis să intermedieze în comerţul cu produse vinicole (Ibidem,
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M.J.D.J., ds. III/1 943,

f. 1 1 5). Drept urmare, Ia 30 iulie 1 943 , M.A.I. comunica prefecturilor să ia

măsuri pentru îndepărtarea comercianţilor evrei din regiunile viticole (A.C.I.E.R., C.E. Botoşani,

f. 302).

26
12, Bucure�. C.N.R. solicită aprobarea P.C.M.
pentru preluarea unor bunuri (imobile, case de cultură,
cimitire) ale comunităţii evreilor din jud. Timiş
Torontal

1943, aprilie

Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului
Centrul Naţional de Românizare (C.N.R.)
Direcţia bunurilor, str. Mântuleasa
Onor
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
domnilui Radu Leca, împuternicitul guvernului pentru problemele evreieşti
În conformitate cu dispoziţiunile D.L. nr. 449/942, vă rugăm să binevoiţi a ne da
avizul dv. pentru preluarea următoarclor imobile, proprietatea Comunităţii evreieşti din
Timiş-Torontal:
I . Biserica din Cetate - din Timişoara, str. Mărăşeşti nr. 6 şi IO colţ cu str. L.
Lazăr nr. 5;
2. Cimitirul evreiesc - din Timişoara, Calea Lipovei nr. 7;
3 . Cimitirul evreiesc - din Timişoara, str. Pummer nr. 28 şi 3 3 ;
4. Sinagoga - din Timişoara, Splaiul Kunz nr. 2 şi nr. 2A;
5. Sinagoga - din Timişoara, str. Caragiale nr. 2;
6. Azilul de bătrâni - din Timişoara, str. I. Klein nr. 25-29;
7. Ambulatoriul de spital - din Timişoara, B-dul Reg. Carol I nr. 24;
8. Şcoala primară - din Timişoara, str. Caragiale nr. 1 ;
9. Cantina - din Timişoara, str. Timocului nr. 1 1 ;
1 0 . Sinagoga - din Timişoara, str. I. Creangă nr. 16-1 8;
1 1 . Sinagoga - din Timişoara, str. Froebel nr. 55;
1 2 . Casa de rugăciuni şi cimitirul - din Timişoara, str. Cloşca nr. 3 3 ;
1 3 . Sinagoga şi cimitirul - din Timişoara, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 6, respectiv
Calea Lipovei nr. 7;
14. Casa fondurilor - din Timişoara;
1 5 . Casa fondaţională, pentru spital, azil şi cantină - din Timişoara;
16. Liceul evreiesc - din Timişoara;
17. Casa de rugăciuni, capela şi şcoala Talmud-Torn - circ. II - din Timişoara;
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_

1 8. Parohia şi Casa de rugăciuni „leşiva", circ. II din Timişoara.
Director,
Director general,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil
-

f. Ancel, D.C.F.R]., op. cit., voi. VII, p. 256-257
Pe document, rezoluţia: „Suntem de acord.

ss.

Radu Lecca''.

27

1943, aprilie 14, Bucure �ti. Referat al C::u rţii de Apel Bucureşti
.
asupra unui memoriu al artistei plastice Margareta
Sterian, care cerea să fie exceptată de la exproprierea
unui imobil, dată fiind contribuţia sa la cultura română

Curtea de Apel din Bucureşti
Completul III Românizare

Nr. 8 5 5
14

aprilie

1 94 3

Domnule preşedinte,
Avem onoare a vă înainta alăturat referatul întocmit în conformitate cu art. 6 din
Decretul-lege nr. 842/94 1 privitor pe evreica Margareta Sterian, născută Weinberg, spre
cele legale.
Prim grefier,
Preşedinte,
ss. Indescifrabil
ss. Ind1;;::.cifrabil
Domniei sale, domnului preşedinte al Consiliului de Miniştri

A.N., Fond P. C.M., ds. 1241/1942-1943, f 25
Dosar nr.

467/942

Curtea de Apel Bucureşti
Instanţa specială pentru judecarea litigiilor izvorâte din aplicarea legilor
de trecerea bunurilor evreieşti în patrimoniul statului
Completul III
Referat
către Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Prin declaraţiunea înregist rată la Centrul Naţional de Românizare sub nr. 8902
din 26 ap n lie 1 94 1 , evreica Magareta Sterian, născută Weinberg, de profesiune artistă
pictor, domicil iată în Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 8. etaj 4, apartament 1 7 , a arătat în
confonni tate cu art. 7 din D L. nr. 842/94 1 , că este proprietara apartamentului nr. 1 7 de
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la etajul IV al imobilului Blok din Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 8 şi totodată a cerut să
se constate că este scutită de expropriere, conform dispoziţiunilor art. 6 din sus-arătatul
text de lege, întrucât a adus numeroase dovezi ale unei activităţi de creaţie artistică şi de
muncă culturală excepţionale, inspirată dedevotaentul său către ţară şi de dorinţa de a o
sluji cu cât mai multă râvnă, activitate care i-a fost unanim recunoscută ca atare încă de la
începuturile ei. Astfel, în 1 929, Comisiunea specială a Ministerului Cultelor şi Artelor a
premiat expoziţia sa individuală de pictură; în 1 93 1 , a fost premiantă a Salonului Oficial;
a luat parte la cercetările monografice ale Seminarului de sociologie al Universităţii din
Bucureşti, ca membru în echipa pentru arte plastice; a lucrat din însărcinarea Ministerului
de Industrie şi Comerţ la Expoziţia-Târg a Industriei Româneşti din 1 934, ca membru în
comisiunea pentru es.tetică; a participat la mai multe manifestări de plastică românească
peste hotare fiind premiată la expoziţia internaţională „Arts et Techniques, Paris"; a
făcut parte din comitetul pentru primirea unui grup de doamne pictore străine venite în
ţară iar statul, prin organele sale oficiale, i-a achiziţionat în repetate rânduri lucrările
pentru colecţiile sale de artă şi a lucrat 50 de portrete-ilustraţii, pentru „Antologia Poeţilor
Tineri" . De asemenea a publicat traduceri din poezia germană şi a tradus din original,
principala operă a celui n:iai mare dramaturg american Trilogia lui Eugene O'Neill Eleccra
şi este membră fondatoare a mai multor grupări artistice şi a fost membră a sindicatelor
artelor frunoase, iar Maiestatea Sa Regina Maria i-a făcut cinstea să-i adreseze o scrisoare
prin care o invita la Sinaia. Afară de aceasta, menţionează că a fost timp de 12 ani soia d-lui
Paul Sterian, creştin etnic, fost consilier economic la New-York.
În dovedirea acestor susţineri ale sale sus-numita a depus în afară de actele de
proprietate ale apartamentului declarat, următoarele acte în copii certificate sau fotografice:
Adresa Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, cu nr. 50964. 94 1 prin
care se înaintează d-nei Margareta Sterian, pictor, ordonanţa de plată în valoare de lei
5 . 000, reprezentând premiul acordat ca expozantă la Salonul Oficial; un extras din
Universu/ cu data de 1 8 februarie 1 930, prin care se menţionează că expoziţia de pictură
a d-nei Margareta Sterian a fost preniată; scrisoarea Seminarului de sociologie, etică şi
politică prin care se comunică d-nei Margareta Sterian că s-au reţinut 6 tablouri; circulara
Expoziţiei-Târg a Industriei Româneşti din 17 septembrie 1934 prin care se cere ca
decorarea intrării şi vopsirea eventuală a coridoarelor de circulaţie destinate publicului,
să se facă de acord cu d-na Margareta Sterian; adresa nr. 3 1 1 din 1 martie 1 937 a
Comisariatului General al Pavilionului României de la Expoziţia Internaţională din Paris
din 1 937, prin care se cere sus-numitei să pună la dispoziţie încă un tablou în afară de
cele trimise; scrisoarea Federaţiei naţionale a femeilor şi asociaţiilor profesionale din 28
august 1 934, prin care se cere d-nei Margareta Sterian a prezenta din operele sale pentru
expoziţia din Varşovia; un extras din ziarul II Picol/o printre care, între alţi artişti români,
este menţionată şi Margareta Sterian; adresa Comisariatului General al pavilionului
României la Expoziţia Internaţională Paris 1 937, prin care se remit tablourile expuse la
acea expoziţie, o altă adresă a aceluiaşi Comisariat prin care se cere ca adresantul să ia
parte la şedinţa festivă care va avea loc la 23 ianuarie 1 939; adresa comitetului de primire
al artistelor române din 27 iunie 1 938 prin care se cere d-nei Margareta Sterian să facă
parte din comitetul de primire al doamenlor pictore iugoslave şi cehoslovace; adresa
municipiului Bucureşti prin care se cere d-nei Margareta Sterian să trimită două tablouri
pentru a completa pinacoteca municipiului; adresa Ministerului Cultelor şi Artelor nr.
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3 532/937 clin care se comunica sus-numitei că lucrarea intitulată ,,Peisagiul" a fost reţinută
pentru colecţiile statului; de asemenea, adresa nr. 2739/939 a aceluiaşi minister prin care
s-a reţinut pentru colecţiile statului lucrarea intitulată „Flori"; o altă adresă cu nr. 47720/
93 9 prin care s-a reţinut lucrarea,,Escapadă în Muzeu" ; Idem adresa nr. 403 84/93 9 pentru
lucrarea „Biserica din Poiana Ţapului" . Coperta lucrării intitulată

Tineri,

Antologia Poeţilor

cu 5 5 chipuri de Margareta Sterian; adeverinţa din 6 noiembrie 1 93 9 a Direcţiunii

Teatrului Naţional din Bucureşti nr. 2780, din care rezultă că s-a achitat d-nei Margareta
Sterian suma de lei 26.000 pentru traducerea piesei „Familia Manon" ; coperta lucrării

Poezia Poloneză Contemporană,

alcătuită de Tereza Czara şi Margareta Sterian; adresa

Palatului Cotroceni din 1 aprilie 1935 prin care se transmit mulţumiri clin partea M . S .
Regina pentru bunele sentimente exprimate, menţionându-se că M. S. a fost foarte interesată
de frumosul peisaj şi de felul cum este executat; adresa societăţii „Principele Mircea" din
1 8 iunie 1 938, prin care se cere d-nei Margareta Sterian să participe la expoziţia de
pictură şi sculptură „Mama şi copilul în arta românească", precum şi unele extrase din
diferite reviste şi clin diferite lucrări privitoare la d-na Margareta Sterian.
Drept care s-a încheiat prezentul referat, în executarea jurnalului acestei Curţi cu
nr. 5 1 2 din 1 5 iunie 1 942.

Grefier, ss. Indescifrabil,
ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil,

28

1943, aprilie 25, Bucure�. Ion Antonescu hotărăşte sancţiuni
dra stice împotriva celor învinuiţi de sabota rea
măsurilor de românizare

Organele de control ale Oficiului Central de Românizare clin Ministerul Muncii,
semnalând că fraţii evrei Golden, proprietarii întreprinderii ARLY, fabrică de ciorapi din
Bucureşti, eludau în mod sistematic legea pentru românizarea personalului din
întreprinderi, s-a numit o comisie de anchetă, pentru cercetarea acestui caz.
Comisiunea de anchetă a stabilit următoarele învinuiri:
1 . Evreii fraţii Golden au menţinut în întreprindere lucrători evrei nespecializaţi,

fără să-i dubleze şi fără să-i înlocuiască, dând dovada de lipsa intenţiei sincere şi reale de
a româniza personalul.
2 . Au dublat fictiv pe unii funcţionari.
3 . Au salarizat pe unii lucrători români sub salariul minimal, iar pe unii lucrători
români angajaţi cu plata „în acord" i-au salarizat cu aproape jumătate mai puţin decât pe
lucrătorii evrei, deşi calitatea şi cantitatea lucrului efectuat era identică atât la unii cât şi
la alţii.

4. Au salarizat pe funcţionari la un nivel scăzut, astfel încât elementele româneşti

nu puteau concura pentru aceste locuri.
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5 . S-au dezinteresat complet în ceea ce priveşte instruirea românilor dublanţi,
refuzând chiar să-i iniţieze.
6. Au angajat evrei în întreprindere, fapt ce nu mai era permis după apariţia legii
de românizarea personalului.
7. Au desfiinţat unele posturi devenite vacante, pentru a nu fi ocupate de români.
8. Au refuzat să primească în serviciul fabricii pe unii români trimişi de Ministerul
Muncii, respectiv Oficiul Central de Românizare, pentru a dubla pe salariaţii evrei.
9. Au refuzat dublarea şi înlocuirea evreilor David şi Zaharia Golden, salariaţi ca
directori în întreprindere, pretextând că - fiind în acelaşi timp deţinători ai unei mari
părţi din acţiunile societăţii - trebuie să fie consideraţi patroni şi, ca atare să fie exceptaţi
de la aplicaţiunea legii pentru românizarea personalului, ceea ce însă nu este exact.
D. mareşal Jon Antonescu, conducătoru/ statului, în baza raporturlui de anchetă,
a dispus, ca primă sanc,tiune, amendarea întreprinderii ARLY cu suma de lei zece milioane
şi înlocuirea dublanţilor români care nu şi-au înţeles menirea în opera de românizare a
muncii româneşti 1 •

Ziarul Universul nr. 113 din 25 aprilie 1943
1 La 9 aprilie 1 944, ziarul

Universul publica următoarele:

,,Instanţele represive de resort au condamnat o serie nouă de infractori la legile privitoare
la românizarea personalului din întreprinderile Capitalei.
Au aplicat astfel pedeapsa penală - de câte

50 mii lei amendă - împotriva: S.A. Rogifer,

prin repr. legali cu sediul în Calea Victoriei 1 3 1 ; S.A. Alfa, prin repr. legali cu sediul în str. Mătăsari
23; S.A. Traval, prin repr. legali cu sediul în Calea Victoriei 88; S.A. Fermetti, prin repr. legali cu
sediul în Calea Moşilor 20.
Reprezentanţii legali în chestiune sunt învinuiţi anume că - în dispreţul legilor ţării. închinate
operei de încadrare a elementelor româneşti în serviciile particulare - au continuat totuşi să angajeze
sau să menţină în ştate străini şi, în special, evrei''.

29

1943, aprilie 28, Bucure�ti. Dispoziţie a lui Radu Lecca privind

distribuirea către Consiliul de Patronaj a sumelor
încasate de la evrei ca taxă pentru carnetele de scutire
de M.O.

Împuternicitul guvernului pentru reglementarea
regimului evreiesc din România
Către,
Centrala Evreilor din România

Nr. 9396 /R.D.L./
Bucureşti, 28 aprilie 1 943

Referitor la adresa dvs. nr. 8697/943, avem onoare a vă face cunoscut că nu am
aprobat ca din taxele percepute cu prilejul eliberării dovezilor de scutire de muncă
36
https://biblioteca-digitala.ro

obligatorie să se defalce o cotă care să fie folosită pentru acoperirea nevoilor de asistenţă
ale Oficiilor Judeţene.
Totodată, vă facem cunoscut că toate sumele încasate drept taxă a eliberării
cametelor aparţin Consiliului de Patronaj al Operelor sociale, conform ordinului d-lui
mareşal conducător, aşa cum ne-a fost comunicat nouă prin adresa nr. 1 094 din 2 1 aprilie
1 943 a Consiliului de Patronaj.
În consecinţă, veţi remite, pe măsura încasării lor, toate sumele încasate Consiliului
de Patronaj, prezentându-se săptămânal situaţia încasărilor1 .
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu Lecca

A.C.I. E.R, ds. 6/Vl, f 96 (lkzi si ]. Ancel, op. cit., voi. VII, p. 263)
1 La 1 mai, R. Lecca cerea ca „din sumele încasate de la evrei cu ocazia eliberării
autorizaţiilor de exercitare a profesiunii şi de scutire de M.O." să se depună la dispoziţia Consiliului
de Patronaj suma de 140.000.000 lei (Ibidem, p. 93).

30

1943, aprilie 30, Bucure�ti. M.A.I. face noi precizări în legătură
cu evacuarea evreilor din localităţile nereşedinţă

Nr. 10556
30 aprilie 1 943

Ministerul Afacerilor Interne
Subsecretariatul de Stat pentru Poliţie
Domnule prefect,

Cu onoare vă trimitem, în copie, un extras din ordinul nr. 3035 10, din 2 aprilie
1 943, al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Subsecretariatul General, după care vă rugăm
să binevoiţi a lua la cunoştinţă şi a da dispoziţiuni pentru aducerea la îndeplinire a ordinului
domnului mareşal conducător.
În acest scop veţi lua înţelegere cu organele de poliţie sau jandarmerie din localitate
pentru executarea măsurilor ordonate, binevoind a cunoaşte că domnul ministru al
Afacerilor Interne recomandă ca aceste evacuări să se efectueze cu omenie şi punându-se
la dispoziţia evacuaţilor fără posibilităţi mijloace de transport.
Totodată, ni se mai face cunoscut că evreii care sunt în această situaţie de a: fi
evacuaţi au latitudinea a se aşeza şi în alte oraşe reşedinţă dejudeţ decât acelea alejudeţelor
în care se află în prezent, afară de Basarabia, Bucovina, Bucureşti, zona petroliferă şi
zona porturilor.
Această dispoziţiune este motivată de faptul că sunt unele judeţe, cum este spre
exemplu: Iaşi, Neamţ, Putna, Severin, Hunedoara etc. care au în cuprinsul lor câte 2-3
oraşe nereşedinţă şi ar urma să se aglomereze prea mult oraşe reşedinţe dacă evreii din
aceste comune urbane s-ar stabili exclusiv în capitalele judeţelor respective.
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Această strămutare de domiciliu nu este permisă decât evreilor din oraşele
nereşedinţă de judeţ, neputând profita de această dispoziţie şi cei din oraşele reşedinţe de
judeţ pentru a pleca din ţară, spre a le pierde urma.
În acest scop, am dat ordin şi poliţiilor din ţară şi Inspectoratului G-ral al
Jandarmeriei, care, în înţelegere cu dv. va executa ordinul de mai sus, cu state nominale,
care se vor trimite Poliţiilor unde se fa face strămutarea l.2.3 .
Ministru subsecretar de stat, general de corp de armată, ss. C.Z. Vasiliu

A. VN., Fond Pref. jud. Putna, ds.

1 86/1 943, f. 19

Pe document, rezoluţia: „4 .V.1 943. circulară d-lor poliţai şi pretorilor de la Adjud, Panciu
şi Odobeşti executare. Vor lua contact cu comunităţile care le vor aduce la cunoştinţă măsurile
adoptate pentru ca în timpul prescris să se aşeze la Focşani. Cei ce pleacă în alte localităţi vor fi
trecuţi pe ştate care se vor aproba de prefecturi şi comunica poliţiilor respective. Plecarea se admite
individual, cu aprobarea Prefecturii. ss. Indescifrabil".
1 La 9 mai 1 943, M.A.I. făcea unele precizări privind ordinul de evacuare a evreilor. Astfel,
se preciza că aceştia au un interval de 3 luni pentru lichidarea bunurilor şi fondurilor de comerţ şi
numai după aceea să se treacă la evacuarea lor, în cel mult 30 de zile. Totodată, se remarcă faptul
că unele autorităţi îi împiedică pe evreii evacuabili să-şi lichideze bunurile, ceea ce contravine
„spiritului ordinului dat, care recomandă în mod special de a se face, în intervalul menţionat,
transferul acestor bunuri în mâinile românilor spre a crea o continuitate în activitatea economică a
oraşelor nereşedinţă, iar nu crize în aprovizionarea populaţiei, drept consecinţă a plecării evreilor"
(Ibidem, f. 1 9).
2 Î n legătură cu evacuarea evreilor din oraşele nereşedinţă, Prefectura judeţului Putna
propunea, la 21 aprilie 1 943, ca să nu fie evacuat din Adjud un magazin evreiesc de sticlărie, găleţi
etc., deoarece „deserveşte mai multe comune din judeţ" (Ibidem, f 3). De asemenea, la 28 mai
1 943, ea cerea ca fierarul Gherş Grumberg să nu fie evacuat din Adjudul Nou întrucât este specialist
în potcovitul cailor şi boilor şi reparatul căruţelor şi uneltelor agricole". La 1 3 iulie 1 943, M.A.I. a
respins această solicitare (Ibidem, f 74). Poliţia oraşului Focşani arăta, la 30 iunie 1 943, dificultăţile
apărute în legătură cu ordinul de evacuare a evreilor din localităţile nereşedinţă în capitala judeţului:
,,Posibilitatea de cazare a evreilor [la familii evreieşti - n.n.] este cu totul redusă. . . neputându-se
găsi locuinţe pentru evreii evacuabili". Drept cauze erau invocate consecinţele cutremurului din
noiembrie 1 940 evacuarea evreilor din locuinţele expropriate de C.N.R., ceea ce a făcut ca 2-3
familii de evrei să locuiască într-o singură casă; în sinagogi nu se puteau face „cazări colective"
deoarece majoritatea fuseseră distruse de cutremur. Totodată, evreii nu aveau dreptul să închirieze
locuinţe de la populaţia creştină. (Ibidem, f 1 2-13). MAI. a aprobat, la demersul Prefecturii jud.
Fălciu, ca farmacistul evreu din Tg. Răducăneni să nu fie evacuat, neavând înlocuitor. (AN., Fond
MAL, ds. 34/11/ 1 943, f. 1 28).
3 Date statistice privitoare la numărul evreilor ce ar urma să fie evacuat din oraşe în capitalele
de judeţ şi numărul evreilor din aceste capitale:
Neamţ
7 . 1 94
Tg. Neamţ
2.503
Buhuşi
1 .704
Botoşani
1 5 .490
Hârlău
1 .935
Tg. Frumos
Iaşi
32.314
1 .637
Focşani
4.296
Odobeşti
500
Adjud
643
5.081
Fălticeni
Paşcani
1 .434
Ploieşti
2.057
Câmpina
�
-

1 0.404
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Turda
Blaj

1 .784
63 1

Sighişoara
Deva

276
1 .481

Lugoj

1 .1 9 1

Oraviţa
Beiuş
Alba Iulia

383
481
1 .642

' De rejinut el cei

531
546
146
752
217
1 50
126
319
134
27
504
348
432
5.500

Luduş
Târnăveni
Dumbrăveni
Mediaş
Ilia
Hunedoara
Haţeg
C aransebeş
Orşova
Reşiţa
Tinca· (Cinta)
Aiud
Ocna Mureş

504 evrei din Tinca au locuit în Beiuş, de unde au fost evacuaJi la Ti!!ca. Acum sunt

reevacuaJi din Tinca la Beiuş (J. Ancel, op. cit., voi. IV, p. 561).
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1943, aprilie 30, Ia�. M.C.N.C. nu aprobă funcţionarea cursului
superior al liceului de fete din P. Neamţ

Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor

30 apr. 1 943

Inspectoratul Şcolar al regiunii - Iaşi

Nr. 10487/943
Către,

Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor
Direcţia Învăţământului Particular Bucureşti
Avem onoare a vă înainta în original rap. nr. 527/943 al Oficiului judeţean evreiesc
din Piatra Neamţ, cu anexele ce-l însoţesc, împreună cu referatul d-lui Ioan Andriescu,
inspector secundar, referat întocmit cu prilejul cercetării ce a făcut la şcolile secundare
evreieşti din acea localitate, rugându-că să binevoiţi a lua cunoştinţă şi a dispune.
Inspector general şef,

Şef de serviciu,

ss. D. Miron

ss. V Papacostea

A.N., Fond M. C.N. C., ds. 2431/1943, f. 165-166 f/v
Pe document, rezoluţiile:
I . „4. V. 1 943. d-lui director general Caraiani: 4.V. 194 3 . Avizul d-lui V. Giurchescu. ss.
Indescifrabil".
2. „14.V. 1 943. Corpul didactic nu posedă studiile cerute de lege (licenţa, sem. ped.) decât
4 persoane, dar şi dintre acestea doar două ar poseda obiectele pentru care sunt abilitate. Afară de
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acestea

ar

mai fi o licenţiată în filologie modernă, !
ară sem. ped. propusă însă de a preda istoria şi

geografia.
Ceilalţi sunt licenţiaţi ai altor facultăţi (medicină, drept), ingineri sau neterminaţi.
Sunt propuşi şi

2

bărbaţi care conform legii nu pot funcţiona la şcolile de fete.

Nu se cunoaşte nici numărul elevilor.
Având în vedere cele de mai sus, cred că nu este cazul a se aproba înfiinţarea unui curs
superior pentru fete. ss. Indescifrabil".
Consiliul Permanent al Ministerului Instrucţiunii, la

1 iunie 1 943, cu avizul nr. 845, arăta:

,,Luând în considerare referatul d-lui insp. Giurchescu, Consiliul Permanent este de părere
să nu se dea autorizaţie de funcţionare pentru cursul superior al liceului de fete întrucât nu sunt
îndeplinite condiţiunile legale ce privesc Corpul didactic. ss.

I.

Hanganu, V. Cartojan". Pe referat,

rezoluţia: „Se aprobă referatul. ss. Indescifrabil".
În baza acestor avize se comunică Inspectoratului Şcolar Reg. Iaşi: ,,Nr.

88930. Referindu
1 0487/1 943, avem onoare a vă face cunoscut că Ministerul, conform avizului
Consiliului Permanent nr. 845 din I iunie 1 943 nu acordă autorizaţie de funcţionare pentru cursul
ne la raportul dv. nr.

superior al liceului de fete evreiesc din P. Neamţ, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile legale ce
privesc corpul didactic. Restituim anexele. ss. Indescifrabi l".
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1943, mai 11, Bucureşti. Vânzarea la licitaţie publică a

inventarului fabricii de cherestea fostă Spiegler şi
I sovici din Tulcea. Pot participa la licitaţie numai
cetăţeni de origine etnică română

Secretariatul de Stat al Românizării,

Direcţia Bunurilor

Colonizării şi Inventarului

Serviciul Licitaţiilor

Centrul Naţional de Românizare
PUBLICAŢIUNE
Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de 3 1 , luna mai, anul 1 94 3 , ora 1 O, se va
ţi.ne licitaţie publică cu oferte închise la sediul C. N .R. Serviciul Licitaţiilor, str. Mântuleasa
nr.

42, pentru vânzarea în bloc a inventarului fabricii de cherestea fostă Haim Spiegler şi

Iancu Iso"ici din Tulcea, jud. Tulcea, compus din maşini şi unelte utilizabile, piese de
schimb, material de construcţie provenit din dărâmare pentru reparaţii provizorii de
construcţie şi materiale inutilizabile, de la suma de 533 .667 lei.
Ofertanţii trebuie să fie de origine etnică română 1 şi vor depune o garanţie de 10%
la valoarea vânzării, prezentând recipisa de consemnare a Casei de Depuneri şi
Consemnaţiuni.
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Nu se admit garanţii sub alte forme.
Persoana asupra căreia se va adjudeca definitiv este obligată ca, în termen de 1 O
zile de la data comunicării, să semneze contractul de vânzare, plătind toate taxele de
contract şi impozitele legale, precum şi cheltuielile de publicaţie în ziare şi Monitorul
Oficial, de la prima licitaţie şi până la adjudecarea definitivă.
Condiţiunile şi obligaţiunile se găsesc în caietul de sarcini de la C.N.R. Serviciul
Licitaţiilor şi la sediul comisiunii judeţene Tulcea.
Director,
Director general,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil
A. TL., Prim. oras Tulcea, ds. 6, f 745
1 Pentru închirierea compartimentelor comerciale din pieţele din Bacău se punea aceeaşi
condiţie, după cum rezultă din publicaţia Primăriei oraşului Bacău nr. 2 1 1 9 din 12 februarie 1 943
(ABC., Fond Primăria Bacău, ds. 20/943, f. 22). Asemenea dispoziţii erau stabilite şi pentru alte
licitaţii.
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1943, mai 11, Bucureşti. Guvernul român a stabilit ca populaţia

evreia scă să plătească patru milia rde lei drept
contribuţie la nevoile financiare ale statului

Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România
Bucureşti, 1 1 mai 1 943
Nr. 3043 1 3/S/943
şed. Consiliului de Miniştri
Nr. 10499 /R.D.L./
Direcţia Secretariatului
Centrala Evreilor din România
D-lui preşedinte dr. N. Gingold
Vă rog să luaţi cunoştinţă că guvernul, luând în considerare faptul că, în timp ce
soldaţii români se jertfesc pe front, populaţia evreiască, în marea ei majoritate continuă
să se bucure de libertatea de a face comerţ şi de a trăi la adăpost de primejdiile războiului,
a hotărât ca această populaţie să contribuie la nevoile financiare ale ţării cu suma de patru
miliarde lei.
Din această sumă, două miliarde reprezintă contribuţia pe anul 1 942, iar două
miliarde, contribuţia pe anul 1 94 3 .
Contribuţia d e două miliarde pe anul 1 942 v a fi plătită până l a 12 iunie a.c., iar
restul de două miliarde, pe anul 1943, va fi plătit până la 1 2 august a.c.
Vă rog să luaţi cunoştinţă că guvernul a hotărât ca evreii recalcitranţi la plata
impunerii stabilite de comisiunile care vor fi instituite de noi, să fie sancţionaţi cu deportarea
în Transnistria, urmând ca averile lor să fie lichidate în folosul statului.
41
https://biblioteca-digitala.ro

Îmi veţi raporta de urgenţă asupra modului de realizare a celor de mai sus, ţinând
seama de termenele stabilite.

Ţinem să vă atragem atenţiunea asupra răspunderii pe care o are conducerea obştii
evreieşti, precum şi membrii comisiunilor instituite pentru executarea întocmai a hotărârii
de mai sus a guvernului 1 •
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu D. Lecca

f. Ancel, op. cit., voi. W, p. 566

1 Din sumele colectate pentru acestă contribuţie, Radu Lecca informa la 30 august 1943 că
1 5% vor fi prelevate de C.E.R. şi utilizate conform dispoziţiilor sale. În aceeaşi zi el a aprobat
50.000.000 lei pentru Oficiul judeţean Iaşi (A.C.I.E.R., Fond ID, 1 940-1 944, ds. 577, f. 42, 1 3). La
29 noiembrie 1 943, R. Lecca a ordonat efectuarea unor plăţi în sumă de cca. 1 3 milioane pentru
nevoile armatei şi ale Consiliului de Patronaj (Ibidem, f. 1 5).
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1943, mai 24, Bucureşti.. Radu Lecca trimite M.J. un proiect de
Decret-lege de amnistiere a sancţiunilor pentru
nerespectarea dispoziţiilor ca evreii să contribuie la
constituirea stocurilor de îmbrăcăminte pentru scopuri
sociale

Împuternicitul guvernului pentru reglementarea

Nr. 1 1 074/R.D.L./

regimului evreilor din România

Bucureşti, 24 mai 1 943

Domnule ministru,
Am onoarea a vă înainta aci alăturat un proiect de Decret privitor la amnistierea
infracţiunilor decurgând din plicaţiunea legilor nr. 936/94 1, 3/942 şi 46/1942, privitoare
la obligarea evreilor de a contribui la constituirea de stocuri de îmbrăcăminte în interes
social, decret pe care aţi binevoit a mi-l solicita cu adresa dvs. nr. 375 E din 20 mai 1 943 1 •
Decretul de amnistie urmează s ă fie supus spre semnare Majestăţii Sale Regelui
care, în conformitate cu dispoziţiunile Decretului Regal nr. 3 072 din 7 septembrie 1 940,
publicat în Monitorul Oficial nr. 208, din 8 septembrie 1 940 exercită, în afară de alte
prerogative şi dreptul de amnistiere. Decretul mai urmează să fie contrasemnat şi de dl.
ministrul al Apărării Naţionale întrucât întrebuinţarea efectelor dobândite în temeiul sus
citatei legi s-a tăcut sub controlul şi conform deciziunilor domniei sale. De aceea, în art.
II am prevăzut şi pe dl. ministru al Apărării Naţionale ca fiind însărcinat cu executrea

Decretului Regal de amnistie.
Totodată, îmi iau libertatea să vă semnalez că în raportul ce se va întocmi către
Majestatea Sa Regele, s-ar putea arăta că scopul legii nr. 936/941 a fost atins atât prin
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predarea efectelor, cât şi prin plata în numerar, după cum de altfel permiteau şi
dispoziţiunile legii nr. 46/942, şi că numai în caz de imposibilitate totală materială găsite
în generalitatea lor justificate nu au fost satisfăcute cerinţele legii, fapt pentru care s-a
găsit necesar chiar de Comisiunea Interministerială de a se veni cu dispoziţiunile Decretului
de faţă.

Cu această ocazie, vă aducem la cunoştinţă că ultima tranşă în sumă de 50.OOO.OOO
lei a fost depusă la dispoziţia Cons. de Patronaj2.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţiunP.
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu Lecca
Domniei sale, domnului ministru al Justiţiei

A. C.l.E.R., Fond C.E.R., ds. 138/VI, f. 173
1 Departamentul Justiţiei. Mihai I. Prin graţia lui Dumnezeu şi Voinţa Naţională, Rege al
României. La toţi cei de faţă şi viitori sănătate. Asupra raportului domnului mareşal Ion Antonescu,
cu nr. 3 5 5 1 98 din 30 iulie 1 943.
în virtutea art. II, lit. f, din Decretul-lege nr. 3072 din 7 septembrie 1 940. Am decretat şi
decretăm: Art. I Se amnistiază infracţiunile decurgând din aplicarea legilor nr. 936/94 1 , 3/1 942 şi
46/1942, aflate în curs de cercetare, instrucţie, judecată, precum şi cele definitiv judecate. Art. II -:
Miniştrii noştri secretari de stat la Departamentele Justiţiei şi Apărării Naţionale sunt însărcinaţi
cu executarea acestui Decret.
Dată în Sinaia, la 30 iulie 1 943
Mihai
Ion Antonescu, mareşal al României şi conducătorul statului. Ministrul justiţiei, Ion N.
Marinescu (M.O. nr. 1 7713 1 iulie 1 943, p. 6750).
2 Încă de la data de 31 martie 1 943, Radu Lecca se adresa M.J. solicitând: „să se amâne din
oficiu, până la data de 1 5 mai a.c. cercetarea sau judecarea tuturor infracţiunilor la legea citată în
orice stadiu s-ar afla" (A.C.l.E.R., Fond C.E.R., ds. 1 3 8/VI, f. 1 56).
3 La 1 O august 1 944, Comandamentul General al Etapelor, Serviciul Intendenţei, sub
semnătura generalului de divizie Olimpiu Stavrat, transmitea următoarele instrucţiuni cu privire la
colectarea rufăriei de la populaţia civilă: ,,Evreii aflaţi în oraşele şi târgurile de la nord de linia
convenţională de mai sus nu sunt exceptaţi (sub!. în text) ... colectarea rufăriei se va face de către
Comunitatea Evreiască respectivă pe baza tabelelor verificate de comisiunea prevăzută ca Cap. III ,
litera D. Pentru evrei rufăria va fi predată de Comunitate împreună cu un tabel nominal (în dublu
exemplar) Centrelor de Exploatare teritoriale din judeţul respectiv, care vor elibera în schimbul
ruîariei primite recipise regulamentare. Pentru cei care n� depun rufăria până la data de 1 octombrie
1 944 se vor aplica penalităţile prevăzute de art. din lege şi capit. V ,,Penalităţi" din Instrucţiunile
de aplicarea legii" (Vezi E.R. , voi. I, doc. 90). Acest articol prevedea că evreii vor fi sancţionaţi cu
o amendă fixă de 40.000 Iei pentru fiecare rând de efecte datorat conform art. V, al. a, b, c (pentru
restul populaţiei civile sancţiunea era de 20.000 lei - n.n.) (A.IŞ., Fond Pref. jud. Iaşi, ds. 78/1 944,
f. 1 83-1 85).
-
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1943, iunie 3, Bucure�i. Un comunicat al C.N.R. prin care

sistează evacuările evreilor din imobilele neînchiriate
până la 1 iunie 1943

Centrul Naţional de Românizare comunică:
Deoarece epoca închirierilor de Sf. Gheorghe a trecut, cu începere de ieri, 1 iunie,
nu se mai face nici o evacuare de evrei şi nu se mai dă nici o autorizare de vizitare sau
închiriere.
Nu se mai închiriază decât imobilele rămase efectiv goale.
Se execută numai aprobările de închiriere date până acum.
Pentru apartamentele efectiv rămase goale (nelocuite de nimeni), solicitatorii se
vor adresa administraţiilor generale de sector: sectorul I, B-dul Dacia 14; sectorul II,
Calea Moşilor 1 3 3 ; sectorul III, str. Sf. Ion Nou 4; sectorul IV, Calea Victoriei 25; sectorul
V, str. Brezoianu 38.

Ziarul Universul nr. 149/3 iunie 1943
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1943, iunie 10, Bucureşti. Categoriile de evrei care pot beneficia,

împreună cu fam iliile lor de cartele de a limente
nebarate

Împuternicitul guvernului pentru reglementarea
regimului evreilor din România

I O iWlie 1 943

10795 !R.D. L./B .

Către,
Ministerul Economiei Naţionale
D-ţia aprovizionării cu produse raţionalizate
Ca urmare la adresa dv. nr. 5526/94 3 . către Centrala Evreilor din România, avem
onoare a vă face cunoscut că urmează să dispuneţi eliberarea cartelelor nebarate numai
următoarelor categorii de evrei, împreună cu familiile lor (soţie şi copii) :
1 . Evreii mutilaţi din războiul 1 9 16- 1 9 18.
2. Evreilor invalizi din războiul 1 9 1 6-1 9 1 8.
3 . Văduvelor şi orfanilor din războaiele 1 9 16-1 9 18 şi 1 94 1 .
4. Evreilor decoraţi cu „Steaua României cu spade şi panglică de Virtute Militară",
„Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară", „Coroana României" şi
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„Steaua României" numai cu spade, „Virtutea Militară" şi „Bărbăţie şi Credinţă cu spade"
căpătate pentru faptele de anne în războaiele României.
5. Descendenţii veteranilor de la 1 877.
6. Foştilor ofiţeri şi subofiţeri activi din armata României.
7. Evreilor care au unul din părinţi de origine ariană pură.
8. Văduvelor evreice ale românilor creştini morţi la datorie, asimilate cu văduvele
de război.
9. Soţiile evreice ale arianilor creştini şi soţilor evrei ai arianelor creştine.
10. Văduvelor şi copiilor românilor creştini decedaţi.
1 1 . Cetăţenilor străini cu bilete de liberă petrecere eliberate pe baza unui paşaport
valabil .
Cele de mai sus sunt normative, obligatorii pentru dv. urmând ca p e baza lor să
eliberaţi cartele nebarate evreilor care vor petiţiona direct dv.
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu D. Lecca

/. Ancel, op. cit., voi. VII, p. 301
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1943, iunie 13, Bucure�ti. Bilanţ cu privire la românizarea
personalului din întreprinderi

Problema românizării personalului din întreprinderi expusă
de dl. ministru dr. C. Dănulescu
Dl. dr. Constantin Dănulescu, ministru subsecretar de stat la Departamentul Muncii,
a făcut următoarele precizări cu privire la problema românizării personalului din
întreprinderi:
„Una din cele mai importante probleme încredinţate Ministerului Muncii a fost
îndepărtarea elementului evreiesc din întreprinderile particulare.
În acest scop, munca depusă de către organele Oficiului Central de Românizare de
pe lângă Subsecretariatul de Stat al Muncii a fost grea.
În primul rând trebuie să amintim că însuşi Decretul-lege pentru românizarea
personalului a fost una din cauzele greutăţilor întâmpinate, deoarece această lege nu
prevedea posibilităţi practice de sancţionare a firmelor care se împotriveau şi întârziau
opera de românizare.
Am încercat să remediem această lacună prin redactarea unui proiect de lege
întocmit pe baza experienţelor avute pe acest tărâm, lege care prevede măsuri pentru o
românizare treptată şi temeinică având sancţiuni suficiente. Acest proiect se află depus
forurilor competente pentru probare.
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A doua greutate întâmpinată în acţiunea noastră, a fost starea de război în care ne
aflăm. Miile de tineri pe care ne-am fi putut bizui şi care urmau să ia locurile evreilor au
trebuit să se prezinte la datorie. Mulţi tineri dublau salariaţi evrei şi în locul acestor tineri
mobilizaţi nu puteau

fi numiţi alţi dublanţi. Evreii aflaţi în această situaţie oarecum
fi concediaţi până la reînapoierea celor mobilizaţi

favorabilă la rândul lor, nu puteau

pentru că noi am avut şi răspunderea potenţialului de lucru şi am fost nevoiţi să avem în
vedere necesităţile economice create de starea de război.
Trebuie să amintim de asemenea faptul că Subsecretariatul de Stat al Muncii s-a
îngrijit să păstreze un mare număr de locuri în întreprinderile particulare pentru cei care
se înapoiază de pe front. După înţelegerea cu dl. ministru al Apărării Naţionale au avut
loc mai multe consfătuiri între delegaţii Ministerului Apărării Naţionale şi între delegaţii
Oficiului Central de Românizare cu care ocazie s-au stabilit norme pentru o cât mai
uşoară posibilitate de plasare a elementelor înapoiate de pe front.
Mai ţinem să amintim că între greutăţile întâmpinate în acţiunea noastră este
vrednică de amintit şi lipsa de specialişti români. Aceasta o ştim cu toţii.
În vederea înlocuirii elementelor evreieşti, specialiştii Subsecretariatului de Stat
al Muncii au în programul lor preocupări constante pentru formarea elementelor româneşti.
În acest scop ne-am consfătuit cu marii industriaşi şi comecianţi din Capitală, ajungându-se
la concluzia că este necesară înfiinţarea unor cursuri de specializare şi iniţiere, este nevoie
de majorarea numărului căminelor de ucenici şi înfiinţarea de şcoli de scurtă durată pentru
specializarea elementelor româneşti dornice să intre în viaţa economică. Desigur că pentru
realizarea acestui mare deziderat este nevoie de concursul Statului şi Subsecretariatul de
Stat al Muncii stăruie pentru acordarea sumelor necesare. Subsecretariatul de Stat al
Muncii depune toate sforţările ca acest plan să nu rămână un simplu proiect.

Ce s-a realizat
Totuşi, chiar şi fără acest sprijin, acest departament a pornit la realizări. Astfel, a
înfiinţat o şcoală de ceasornicari ai căror absolvenţi urmează să înlocuiască ceasornicarii
evrei ce funcţionează încă în număr destul de mare în lipsă de specialişti români.
Subsecretariatul de Stat al Muncii a mai autorizat înfiinţarea unei şcoli practice
pentru industria forestieră ce şi-a deschis porţile la începutul acestui an. La fel a autorizat
şi deschiderea unei şcoli de stenodactilografie, profesiune unde numărul evreilor este
iarăşi foarte însemnat.
De asemeni s-au creat şcoli practice pentru textile, electricieni etc. S-au înfiinţat
cursuri pc lângă Camerele de Muncă şi cursuri serale pe H ingă întreprinderi pentru
pregătirea elementelor.
În ţară s-au înfiinţat 87 ateliere pentru pregătirea elementelor ţărăneşti

fo diferite

specialităţi după natura regiunilor. Până în toamnă numărul căminelor de ucenici se va
ridica la un număr considerabil.
Realizările noastre pe acest teren sunt concludente în ceea ce priveşte evoluţia
românizării.
Astfel, la promulgarea Decretu lui-lege al românizării personalului din

întreprinderile particulare la 16 noiembrie 1 940, după un recensământ făcut de Oficiul

Central de Românizare s-a constatat că la această dată existaLt în ţară un număr de 8. 1 26
fionc care aveau un număr de 28. 225 salariaţi evrei fată de 2 1 0.472 salariati creştini, deci
un total general de 238.697 salariaţi. Din acest număr l l ,83 'Yo erau evrei şi 88, 17%
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salariaţi creştini. Din aceştia, 1 3 5 . 168 de salariaţi funcţionau în Capitală, 1 17 . 262 fiind
creştini, iar 1 7 . 806 evrei. În provincie erau 9 3 . 2 1 0 salariaţi creştini şi 40. 3 1 9 salariaţi
evrei. Trebuie să precizăm că este vorba de salariaţi evrei declaraţi, numărul clandestinilor
· nu putea fi mare dat fiind rigorile grave împotriva evreilor.
Aceşti salariaţi declaraţi reprezintă pe categorii: funcţionarii creştini 3 6 . 947, deci
1 6,63%, muncitori creştini 1 7 1 .525, deci 7 1 ,44%, funcţionari evrei 2 1 . 349, deci un procent
de 8,96% şi muncitori evrei 6.83 1 , deci 2,97%.
Este de observat numărul mic de muncitori manuali evrei faţă de numărul mare de
funcţionari evrei.
La data de l august 1 94 1 începe o nouă perioadă în acţiunea noastră de românizare.
La această dată am găsit următoarea situaţie:
Pe întreaga ţară avem 8.003 întreprinderi cu salariaţi evrei faţă de 8 . 1 26 cât existau
la apariţia Decretului-lege - iar numărul salariaţilor era de 2 1 6.040, din care 1 92 . 903
salariaţi creştini şi 23 . 1 37 salariaţi evrei. În Capitală erau 1 4 1 .496 salariaţi creştini şi
1 7 . 8 1 6 salariaţi evrei, iar în provincie 5 1 . 407 salariaţi creştini şi 5. 3 2 1 salariaţi evrei.
Repartizaţi pe categorii au găsit pe întreaga ţară 3 6 . 2 1 4 funcţionari creştini, 146.683
muncitori creştini, 1 7 . 905 funcţionari evrei şi 5 .282 muncitori evrei. Rezultă deci că
până la acea dată au fost concediaţi 5 . 068 salariaţi evrei. Concedierile s-au făcut în mare
parte în provincie prin măsura luată de mareşalul conducător de a interzice evreilor să
funcţion�ze în comunele rurale.

Cu ocazia lucrărilor de recensământ am constatat că la data de 1 3 decembrie 1 94 1 ,
deci după cinci luni de l a preluarea conducerii acestui departament de către noi, mai erau
7 . 647 întreprinderi cu salariaţi evrei, deci cu 3 54 firme mai puţin decât la 1 august 1 94 1 .
La aceste firme era un total de 2 1 2 . 526 de salariaţi di n care 1 96.234 salariaţi creştini şi
1 6.292 salariaţi evrei. Din aceştia, erau în Capitală 1 3 3 .826 salariaţi creştini şi 1 1 . 3 84
salariaţi evrei. iar în provincie 62.408 salariaţi creştini şi 4.906 salariaţi evrei. Repartizaţi
pe categorii avem în total funcţionari creştini 4 1 . 877, muncitori creştini 1 54. 3 57,
funcţionari evrei 1 2.687 şi muncitori evrei 3 .605. Rezultă deci că în cinci luni s-au concediat
prin Oficiul Central de Românizare 6 . 845 salariaţi evrei.
La data de 1 martie 1 943 , după un an şi opt luni de activitate, avem următoarea
situaţie:
Pe întreaga ţară avem un număr de 4.30 1 !irme care mai au salariaţi evrei. Am
reuşit să românizăm deci complet personalul la 3 . 702 firme. La această dată, în 4 . 3 0 1
finne avem u n total de 220.522 salariaţi, din care 2 14.0 1 6 salariaţi creştini, deci un
procent de 97,50% şi un nun1ăr de 6 . 506 salariaţi evrei, deci w1 procent de 2,50%.
Micşorându-se deci numărul salariaţilor enei cu 1 6. 6 3 1 faţă de cât am avut la data
de 1 august 1 94 1 . În Capitală avem 142.708 salariaţi creştini şi 3 .O 1 9 salariaţi evrei, iar
în provincie 3 .488 [salariaţi evrei] şi 7 1 .308 salariaţi creştini. Repartizaţi pe categorii la
data de 1 martie 1 943 avem: funcţionari creştini 46.635, deci un procent de 2 1 , 1 5%,
muncitori creştini 17 6. 3 8 1 , deci un procent de 7 5, 9 1 %, funcţionari evrei 5 . 1 9 9, deci un
procent de 2,3 5% şi muncitori evrei 1 .307, deci un procenţ de 0,59%.
Au fost concediaţi în acest interval de timp 5.524 muncitori evrei din totalul de
6 . 83 1 şi 16. 195 fimcţionari evrei din totalul de 2 l . 3 94, rămânând deci 5 . 1 99 funcţionari
evrei şi 1 . 307 muncitori evrei, un total deci de 6 . 506 salariaţi evrei. din care 3 . 6 1 8 din
Capitală şi 3 . 3 84 în provincie.
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În afară de înlăturarea evreilor din câmpul muncii naţionale, Subsecretariatului
de Stat al Muncii i-a revenit şi sarcina, prin Oficiul Central de Românizare, de a înlocui
elementele evreieşti cu elementele româneşti şi mai ales de a plasa refugiaţii din teritoriile
ocupate vremelnic.
De la preluarea acestui departament de către noi am făcut următoarele plasări:
În provincie, în anul 194 1 , am plasat 3 .462 elemente româneşti, în anul 1 942 am
plasat 1 . 522 de români. În Capitală, în anul 1 9 4 1 am plasat 8,603 români, iar în anul
1 942 am plasat 7.527 de persoane în locurile deţinute de evrei. În total deci am plasat
prin Oficiul Central de Românizare un număr de 2 1 . 1 1 4 români ca dublanţi şi înlocuitori
ai salariaţilor evrei.
Din totalul de 2 1 . 1 14 de plasări, 1 1 . O 11 sunt refugiaţi din Ardealul ocupat vremelnic,
repartizaţi astfel: funcţionari, 2 . 9 1 5 ; muncitori calificaţi, 1 .7 1 5 şi muncitori necalificaţi,
6 .3 8 1 .
A m fi dorit c a dublanţii şi înlocuitorii români ai evreilor să rămână l a posturi cu
conştiinţa că odată cu consolidarea unei situaţii profesionale personale, răspund şi unei
chemări istorice româneşti de a înlocui pe evrei.
Suntem hotăiâţi să-i
totodată opiniei publice.

sanqionăm pe acei care nu au înţeles misiunea lor, denunţându-i

Avem însă încrederea în înţelegerea şi puterea de muncă a tuturor românilor chemaţi
să îndepărteze cu ajutorul nostru pe evrei din câmpul muncii naţionale".
Domnul mareşal Ion Antonescu, luând cunoştinţă de raportul d-lui dr. C. Dănulescu,
ministru subsecretar de stat la Departamentul Muncii, a binevoit să pună următoarea
rezoluţie :
„Foarte bine. Să se continue acţiunea. Oricare ar fi greutăţile circumstanţelor actuale
să se meargă până la românizarea totală. Terminarea războiului trebuie să ne găsească cu
opera înfăptuită. Ministerul Muncii trebuie să facă toate eforturile în această privinţă,
găsind modalitatea cea mai eficace. Are toată latitudinea în găsirea modalităţii" 1 •

Ziarul Universul nr. 159 din 13 iunie 1943
1

În E.R. , voi. II, este reprodus un text incomplet al acestor declaraţii, publicat în ziarul

Curentul. De aceea am considerat necesar să-l publicăm în varianta din ziarul Universul.
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38

1943, iunie 18, Bucure�ti. Numărul de evrei ce locuiau în

comunele urbane de pe raza Legiunii de Jandarmi
Bucureşti şi ale evreilor din Capitală care lucrează în
întreprinderi de pe raza acestei Legiuni

Inspectoratul Jandarmi Bucureşti
Către,
Inspectoratul General al Jandanneriei
Dir. Siguranţei şi Ordinii Publice
La ord. dv. circular nr. 34645 din 25 mai 1 943, referitor la evacuarea evreilor
aflaţi în prezent în târgurile şi oraşele nereşedinţe de judeţ din întreaga ţară.
Am onoare a raporta următoarele:
- Legiunea Jandarmi Bucureşti cu raportul nr. 3 1 7/943 raportează că în comunele
urbane din raza Legiunii locuiesc următorul număr de evrei:
20 membri familie în Secţia Jandarmi Băneasa
30

"

Pr. Niculae

9

"

Militari

1 00
Griviţa
În afară de aceşti evrei care locuiesc pe raza comunelor urbane, sunt un număr de
"

evrei de pe raza municipiului Bucureşti în serviciu la întreprinderile din raza Legiunii
după cum urmează:
În raza secţiei Militari

3 evrei

Griviţa

29 evrei

Şerban Vodă

36 evrei

Băneasa

14 evrei

Pr. Nicolae

47 evrei

Total

1 2 9 evrei

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a dispune şi hotărî:
Dacă evreii ce locuiesc pe raza comunelor urbane nereşedinţă de judeţ din raza
Legiunii Bucureşti urmează să fie evacuaţi în alte oraşe reşedinţă de judeţ din ţară.
Dacă se interzice evreilor de pe raza municipiului Bucureşti să mai facă serviciu
în întreprinderile de pe raza Legiunii Jandarmi Bucureşti.
Aceasta în vederea executării ordinului dv. circular cu nr. de mai sus 1 •
Inspector Jandarmi Bucureşti,

Şeful Serviciului de Poliţie,

colonel, ss. Matei Mateescu

lt. col., ss. Indescifrabil

A.N., Fond M.A.I., ds 34 ll/1943, f 137
1 În legătură cu acest raport, Direcţia Siguranţei şi Ordinii Publice a <lat următorul ordin
rezolutiv, la 6 iulie 1 943: ,Jntrucât aceste comune au depins de Bucureşti şi fac corp comun astăzi

49
https://biblioteca-digitala.ro

cu municipiul nu e în interesul nici al localnicilor a-i lipsi de meseriaşi şi nici a-i aduna în interiorul
Capitalei" (Ibidem, f. 1 36).

39

1943, iunie 28, Bucure�. Jurnale ale P.C.M. prin care un grup
"
de evrei este „asimilat în totul cu românii
Jurnal nr. 455",
Consiliul de

Miniştri în şedinţa sa de la 28

iunie 1 943.

Luând în deliberare cererea făcută de dl, S . Rosental prin care solicită ca în
conformitate cu dispoziţiile art. 3 , lit. B din legea nr. 143/1943 să fie asimilat cu românii,
întrucât s-a dovedit util şi credincios naţiunii române prin activitatea sa meritorie şi
continuă.
Văzând dispoziţiunile art. 3 , lit. B, din legea nr. 143/194 3 , conform căreia evreii
care prin activitate meritorie şi continuă s-au dovedit utili şi credincioşi naţiunii române,
vor putea fi asimilaţi în totul sau în parte cu românii, prin decret al conducătorului statului,
dat pe baza Jurnalului Consiliului de Miniştri.
Având în vedere referatul cu nr. 9 din 1 aprilie 1 943 întocmit în cauză de Comisiunea
prevăzută de art. 3 , lit. B, din legea nr. 143/1 943 şi instituită prin decizia Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri nr. 1 1 din 23 martie 1 943 din care se constată următoarele:
Dl. S . Rosental, prin memoriu depus la dosar arată că ascendenţii săi Daniel
Rosental şi tatăl său dr. Rosental Mauriciu au avut o activitate meritorie, despre primul
arătând că şi-a făcut moartea în temniţă la Budapesta unde fusese închis prin vina de a fi
dus în Transilvania broşuri de propagandă românească;
Că petiţionarul este născut în Bucureşti, la 1 872, şi-a făcut studiile în ţară, că,
obţinând naturalizarea individuală în 1 900, s-a înscris în Barou, unde arată că a profesat
40 ani, că a efectuat serviciul militar, fiind mobilizat în timpul campaniei din 1 9 1 3 ca
locotenent, iar în timpul războiului din 9 16-1 9 1 8 a fost mobilizat la serviciul contencios
al Ministerului de Război, unde arată că a elaborat toate convenţiile principale, fiind apoi
- în 1 93 1 - pus în retragere, pentru limită de vârstă cu gradul de maior;
Că - mai arată petiţionarul - a activat încă din Universitate la Liga Culturală, a
făcut publicaţiuni utile ţării în presa franceză, că a servit Statul Român ca jurist timp de
20 de ani în toate litigiile şi la conferinţele internaţionale mai importante, fără onorarii;
Că s-a prezentat din partea României la conferinţa păcii din 1 9 1 9 în calitate de
consilier jurisconsult;
Că în 1 923 a fost însărcinat să apere interesele Statului Român împreună cu
Millerand în procesul Optanţilor Unguri în faţa Tribunalului arbitral mixt de la Paris;

Că a fost membru în consiliul juridic al Ministerului Afucerilor Străine şi apoi preşedinte
al acelui consiliu până în 1930, c�d arată ca a demisionat, în 1 933, conferindu-i-se rangul
de ministru plenipotenţiar, ca fost preşedinte al consiliului juridic;
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Că pe tot timpul cât a activat, apărând interesele ţării în străinătate, arată că a
primit mulţumiri şi elogieri atât din partea oamenilor de stat români, cât şi a juriştilor
francezi;
Că în prezent se află bolnav în Franţa;
Având în vedere referatul domnului ministru al justiţiei din 27 iulie 1 942, aflat în
copie la dosar - copie înregistrată la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul Civil,
sub nr. 9959 c.c. din 8 august 1 942, anexă la adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
cu nr. 9959 c.c. din 8 august 1 942;
Având în vedere că prin acel referat domnul ministru al justiţiei arată:
Că socoteşte că Rosental este poate singurul evreu care intră în dispoziţiunile
excepţionale ale art. 6 din legea nr. 254, din 28 martie 1 9 4 1 (vechiul text al ţării);
Că se cunoaşte rolul ce l-a jucat în trecut şi ajutorul real pe care S. Rosental l-a dat
în conferinţa pentru pace în 1 9 1 9, rol pe care domnul ministru arată că l-a relevat însuşi
Ion Brătianu în numeroase ocazii;
Că - se arată prin referat - că şi ulterior, cât timp S. Rosental a funcţionat ca
membru al Consiliului Juridic de pe lângă Ministerul Afacerilor Străine, nu a încetat să
aducă preţioase servicii Statului Român în toate cauzele de ordin internaţional pe care a
fost însărcinat să le apere;
Că de aceea - arată domnul ministru - domnia sa crede că ar fi o datorie de onoare
să se recunoască meritele lui S. Rosental şi că în consecinţă să fie asimilat în totul cetăţenilor
români, exceptându-l de la toate dispoziţiunile edictate contra evreilor;
Considerând că dispoziţiunea art. 3, lit. B, din legea nr. 143/1 943 , conform căreia
se permite asimilarea cu românii, pentru evreii care s-au dovedit utili şi credincioşi naţiunii
române prin devotament şi fapte excepţionale, sau prin activitate meritorie şi continuă a
lor, a fost înscrisă în această lege, tocmai pentru a se realiza o reformă dreaptă,
recunoscându-se asimilarea cu românii a acelor evrei care au servit ţara;
Pentru aceste motive, în virtutea art. 3, lit. B, din legea nr. 143/1 943
Propunem:
Ca petiţionarul S. Rosental să fie asimilat în totul cu românii.
Această asimilare urmează să fie făcută prin Decret dat de conducătorul statului în
baza Jurnalului Consiliului de Miniştri 1 •
Semnături descifrate: mareşal Antonescu, Mihai Antonescu, Titus Dragoş, I.
Petrovici, A. Pană, g-ral. D .J. Popescu, dr. P. Tomescu, I. Finţescu.

Ibidem, Fond P.C.M.-]urnale, ds. 590, f. 167-1 70
Jurnal nr. 456"

Profesorul I. Aurel Candrea s-a născut în Bucureşti la 9 noiembrie 1 872, dintr-o
familie evreiască stabilită în ţară de circa 200 de ani.
În această familie, fratele tatălui său a fost ofiţer superior, ieşind la pensie cu
gradul de lt. colonel.

• extrase
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Petiţionarul I. Aurel Candrea a obţinut titlul de doctor în litere de la Facultatea de
Litere a Universităţii din Paris, fiind numit în 1 903 - în urma examenului de capacitate profesor secundar.
În 1 9 1 3 a fost încetăţenit cu dispensă de stagiu prin legea individuală publicată în
Monitorul Oficial din 6 octombrie 1 908, iar în 1 922 a fost numit profesor titular la Catedra
de dialectologie şi folclor romanic la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din
Bucureşti, unde a funcţionat până în octombrie 1 9 3 8 , când a fost scos la pensie.
Profesorul Candrea a avut deci o activitate didactică de 3 5 de ani, în care timp a
fost distins cu ordinul ,,Coroana României" în grad de comandor, cu medalia „Bărbăţie şi
Credinţă" şi cu „Legiunea de Onoare Franceză".
În afară de această îndelungată activitate la catedră, profesorul Candrea a avut o
activitate publicistică continuă, începând din anul 1 892; dintre numeroasele sale articole
şi studii publicate în tot acest timp sunt unele care au fost primite cu elogii de
intelectualitatea românească.
Astfel, în 1 896, profesorul Candrea a publicat dicţionarul geografic al judeţului
Dolj, operă premiată de Societatea Geografică Română, iar în 1 897 a publicat dicţionarul
geografic al judeţului Putna, operă premiată de aceeaşi societate.
În anii 1 907-1 908, în urma însărcinării date de Ministerul Instrucţiunii Publice,
profesorul Candrea - în colaborare cu Ovid Densuşianu şi Teodor Speranţia - a publicat
o lucrare în două volume intitulată

Graiul nostru .
Banatul, hartă etnografică, iar în 1 9 1 6 a
Psaltirea Scheiană în comparaţie cu celelalte Psaltiri traduse

În 1 9 1 5, profesorul Candrea a publicat
publicat opera intitulată

din slavoneşte .
Această importantă lucrare, a fost premiată de Academia Română şi de Societatea
Lingvistică din Paris.
În 1 93 1 , profesorul Candrea a publicat Dic,tionarul Enciclopedic al limbii române
din trecut şi de astăzi, operă despre care profesorul Ion B ianu spunea că „constituie un
adevăr monument în lexicografia limbii româneşti" .
Sunt de menţionat asemenea, lucrările asupra folclorului medical român, Limba
sardă, Elementele de origine dubioasă sau ner:unoscută în limba română, Probleme de
toponimie, Cercetări privitoare la lingvistica balcanică, precum şi un număr de 25 lucrări
didactice, folosite de atâtea generaţii de liceeni şi studenţi.
Pentru aceste motive, în virtutea art. 3, lit. B, din legea nr. 143/1 943, propunem ca
petiţionarul I. Aurel Candrea să fie asimilat în totul cu românii.

Ibidem, f. 174-176

Jurnal nr. 459·

Profesorul H. Sanielevici este cunoscut în ţară încă din anul 1 900 prin meritele
sale în materie culturală.
Astfel, prin operele sale, profesorul Sanielevici a contribuit timp de 40 de ani la
îmbogăţirea culturii româneşti, fiind elogiat de un mare număr de oameni politici şi

* extrase
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profesori de specialitate, elogii care i-au adus în cele din urmă numirea de conservator al
Colecţiilor Antropologice şi Paleontologice de pe lângă Institutele ştiinţifice din Capitală.
Printre operele publicate de profesorul Sanielevici este cunoscută lucrarea intitulată

Les generatrices, Ies origines et la c/assi.fication des rasses humaines, tipărită la Paris şi
care constituie o totală revoluţie în materie de antropologie.
Această lucrare şi conferinţele care au urmat au determinat numirea profesorului
Sanielevici în Congresul Internaţional din 1 93 5 , ca membru în Oficiul Român de
antropologie.
Opera capitală a profesorului sanielevici, unanim elogiată de savanţii străini şi
români, este aceea intitulată

La vie des mammi.feres et des hommesfossiles (756 pagini),

în care se analizează felul de viaţă al diferitelor r.eptile şi al fiecărui tip de mamifer, de la
apariţia acestei clase şi până în zilele noastre.
Ocupându-se de această operă, profesorul Iacobi de la Dresda o califică ca conţinând
o „gigantică bogăţie de material" şi ca constituind „un gigantic travaliu cerebral".
Profesorul Beltran de la Valencia o califică drept o operă de geniu, iar profesorul
Percas nu ezită să spună că ea „merită să aibă acelaşi răsunet ca şi opera lui Darwin".
În ţară, opera profesorului S anielevici a fost considerată printr-o circulară a
Ministerului de Instrucţie către şcolile secundare ca fiind „cea mai luminoasă sinteză în
ştiinţele naturale", iar profesorul Kiriţescu - unul dintre foştii conducători ai Ministerului
Instrucţiunii - califică pe H. Sanielevici drept „un titan al gândirii".
Profesorul H. Sanielevici a publicat în ţară cunoscutele lucrări intitulate Noi
probleme literare, politice şi sociale, Icoane fugare, Probleme sociale şi psihologice, În
slujba satanei, Poporanismul reac,tionar şi Alte cercetări critice şi filozofice.
Criticele sale literare au fost utilizate ani de-a rândul în liceele şi în Facultăţile de
Litere ale universităţilor noastre, profesorul Sanielevici fiind considerat de domnii Mihail
Sadoveanu şi Octav Botez ca „cel mai elegant mânuitor al prozei noastre ştiinţifice".
Una din scrierile citate, anume

Icoane fugare ,

a fost premiată de Academie.

Profesorul Sanielevici a îndeplinit numeroase delegaţii date de statul român în
străinătate, a fost organizator al Congresului Internaţional de Antropologie din Bucureşti,
în 1 937, a fost profesor secundar din 1 904 şi până în 1 93 8 şi a fost naturalizat prin
Parlament în 1 9 10.
În 1 9 17-1 9 1 8 a fost ostatic în Bulgaria.
Pentru aceste motive, în virtutea art. 3 . lit. B, din legea nr. 143/1 943,
Propunem:
Ca petiţionarul H. Sanielevici să fie asimilat în totul cu românii.

Ibidem, f 196-198

1 Aceste Jurnale au precedat Decretul-lege nr. 1 893 din 7 iulie 1 943 privind asimilarea
parţială sau în totul a unor evrei cu români (Vezi E.R. , voi. I, doc. 77). Un decret asimilar a fost
publicat la 9.ill . 1 944 în M.O. nr. 5 1 6 din 1 0 martie 1 944 (Ibidem, p. 244).
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1943, iulie 9, Berlin. Ministerul de externe german relatează
despre arestarea industriaşului Max Auschnitt

Ministerul de Externe

Berlin, 9 iulie 1 943

Referitor la evreul Auschnitt

Inl. IIA 453 8 Ang. IV

După cum a informat telegrafic Legaţia gennană din Bucureşti, Max Auschnitt a
fost arestat la 6 iulie 1 943 de către funcţionari ai Prefecturii de Poliţie Bucureşti şi dus la
lagărul de la Târgu-Jiu. Potrivit celor comunicate de preşedintele Centralei Evreieşti, dr.
Gingold, acest lucru i-a fost confirmat şi de secretarul lui Auschnitt faţă de avocatul evreu
Rosin1

•••

Din ordin, v. Thadden

A.C.I.E.R., ds. lll/399, C.D.G.-A.G.R., f. 35

1 Max Auschnitt a plecat ilegal din ţară în iunie 1 944. Vezi doc. 334n din volum.
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1943, iulie 16, Constanţa. Rechiziţionarea a două temple de
către armata germană, populaţia evreiască rămânând
fără lăcaşuri de rugăciune

No. 4039 S.

Anul 1 943, luna iulie, ziua 16
Chestura Poliţiei Constanţa
Către,
Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor - Bucureşti

În referire la ordinul dv. nr. 27348/943, avem onoare a raporta următoarele:
În municipiul Constanţa, populaţia evreiască numără circa 1 . 500 suflete, împărţite
în două comunităţi şi anume:
Comunitatea evreilor de rit occidental, cu 1 . 200 suflete şi Comunitatea evreilor de
rit spaniol cu 300 suflete.
Fiecare comunitate are câte un templu.
Unul, situat pe strada C.A. Rosetti no. 2 şi altul pe strada Mircea no. 1 8.
Ambele temple sunt rechiziţionate de armata gennană servind ca depozite, astfel
că întreaga populaţie evreiască din oraş nu are un locaş de rugăciune unde să poată oficia
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serviciile divine, atât cu prilejul sărbătorilor naţionale ale ţării, cât şi a celor religioase.
Casa pentru care au cerut de la minister aprobarea este situată pe strada Mitropolitul
Şaguna no. 32, proprietatea căpitanului pensionar Ion Cârciumărescu şi în acelaşi local
se găseşte şi sediul ambelor comunităţi.
Chestorul Poliţiei,

Şef. Bir. Siguranţei,

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

A.N., Fond M.C.N.C., ds. 2402/1943, f. 464 /Iv
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1943, iulie 27, Bucureşti. Sindicatul artiştilor dramatici şi lirici
a primit de la C.E.R. un ajutor de 20 milioane lei,
aprobat de Ion Antonescu

Sindicatul artiştilor dramatici şi lirici din România

Nr. 2703

Str. Brezoianu nr. 5 5

Bucureşti, 27 iulie 1 943
Delegaţie

Comitetul de conducere al Sindicatului artiştilor dramatici şi lirici din România în
şedinţa de la 27 iulie a.c. hotărăşte ca dl. vicepreşedinte Ion Gheorghiu, locţiitorul d-lui
preşedinte George Vraca plecat în turneu, - însoţit de d-nii censori Christofor Etterle şi
Ion Tomescu şi secret. general al sindicatului Ilie Ştefănescu, - să se prezinte la Centrala
Evreilor din România pentru a ridica cecul de 20.000.000 lei aprobaţi de către domnul
mareşal Ion Antonescu cu nr. 1 3 979 R.D.L. din 1 1 iulie 1 943 pentru Casa de Pensii a
S indicatului artiştilor dramatici şi lirici din România, str. Brezoianu nr. 55, Bucureşti.
Preşedinte, ss. Ion Gheorghiu

/. Ancel, op. cit., voi. VII, p. 361
Pe document, confirmarea: ,,Am primit cecul nr. 9 1 , cont 1 3335, în sumă de lei 20.000.000
(douăzeci milioane) emis de Centrala Evreilor din România, la ordinul Casei de Pensii a Sindicatului
artiştilor dramatici şi lirici din România
ss. Ilie Ştefănescu
ss. Jean Atanasiu
ss. Etterle
ss. I. Gheorghiu
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1943, iulie 29, Bucureşti. Rezoluţia lui Ion Antonescu în

legatură cu subînchirierea fără autorizaţie a unor
imobile foste proprietate evreiască

29 iulie 1 943
306707/S/43

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Direcţia Secretariatului
Serviciul de control şi anchete
Domnule ministru,

Avem onoare a vă trimite alăturat, în copie, nota şi raportul de anchetă în legătură
cu situaţia unor imobile C.N.R. din Capitală, subînchiriate fără autorizaţie de chiriaşii
titulari ai contractelor, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă de următoarea rezoluţie a
domnului mareşal A ntonescu, conducătorul statului:
„Să vadă dl. Dragoş situaţia şi să ia imediat măsuri în sensul propunerilor făcute.
Săptămâna viitoare să comunice în scris ceea ce a făcut. Să se trimită imediat în lagăr 6
luni cei care au încălcat legea. Să se dea un comunicat în această privinţă. Raport de
executare. Dl. Dragoş nu a soluţionat nici astăzi problema descentralizării bunurilor
evreieşti. Se încarcă de o grea răspundere" .
Vă rugăm să binevoiţi a dispune executarea rezoluţiei de mai sus, precum şi a
rezoluţiilor marginale din text, comunicându-se Preşedinţiei Consiliului, până în săptămâna
viitoare, rezultatul măsurilor luate de dv.
Primiţi, vă rugăm, domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Director,
Secretar general,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil
Domniei Sale Domnului Titus Dragoş, ministru subsecretar de stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului

A.N., Fond P. C.M., ds. 1266/1943, f. 200
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1943, iulie 31, Bucure�ti Conducătorul statului dispune să se
aloce suma de 10 milioane lei P.M.B. din contribuţia
evreilor, pentru sanatoriul Sf. Elisabeta şi două
milioane lei pentru construcţia spitalului „Pavel si Ana
Cristea" Bacău

Împuternicitul guvernului pentru reglementarea
regimului evreilor din România
Către,
Centrala Evreilor din România

Bucureşti,

31

iulie

1 943

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că dl. mareşal Antonescu a dispus ca din
fondul provenit din contribuţia evreilor să se dea swna de I O.OOO.OOO (zece milioane lei)
Primăriei municipiului Bucureşti pentru plata a două imobile ce urmează a se expropria
în favoarea Sanatoriului Sf. Elisabeta, de la Şosea 1 .
Comunicându-vă cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a pune de îndată această
sumă la dispoziţia Primăriei municipiului Bucureşti.
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu D. Lecca

A.C.I.E.R, Fond 111/1940-1944, ds. 577, f 10
1 La 30 septembrie 1 943, R. Lecca comunica C.E.R. că a aprobat suma de 2.000.000 lei din
fondurile acestei instituţii pentru construcţia spitalului „Pavel şi Ana Cristea" din Bacău (Ibidem,
ds. 40/VI, f. 606).
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1943, august 8, Bucure�ti. Hotărârea lui Ion Antonescu de

trecere în patrimoniul statului a cimitirului israelit din
Ciurchi-Iaşi şi desfiinţarea acestuia

Primăria municipiului Iaşi

Nr.

1 9273/8

august

1 943

D -lui preşedinte al Comunităţii Israelite Iaşi
Prin hotărârea d-lui mareşal Ion Antonescu, conduicătorul statului şi apoi aprobarea
d-lui ministru al românizării, cimitirul israelit din Tătăraşi-Ciurchi, în care nu se mai fac
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îngropări de mai multe decenii, a fost trecut în patrimoniul statului, odată cu întreg
materialul zidului împrejmuitor.
În acest scop, vă rugăm a dispune ca, în cel mai scurt timp, osemintele aflate în
acest cimitir să fie deshumate şi transportate unde veţi hotărî şi crede de cuviinţă.
Pe locul acestui cimitir urmează să �ezăm o parte din sinistraţii regiunii Ţicău 1 •
Primarul municipiului Iaşi,
Secetar general,
ss. Const. N. Ifrim
ss. Gr. A Carp

A.IŞ., Fond Primăria la�i, ds. 14/1943, f 14

1 La 26 iulie 1 943, Comunitatea Evreilor din Iaşi trimitea lui Radu Lecca un memoriu în
legătură cu proiectul de expropriere a acestui cimitir semi-milenar. D upă ce arată valoarea istorică
atât pentru evrei cât şi pentru cercetarea trecutului poporului român, documentul continuă: „Vechimea
aceasta de 5 secole dovedită cu acte şi inscripţii funerare şi cu o tradiţie legendară de o vechime
mai îndepărtată, are pentru evrei o valoare de cult, iar pentru ţară merită caraterul de monument
istoric, aşa cum la Paris este considerat, rin lege, vechiul cimitir evreiesc din curtea muzeului
Cluny, iar la Praga, în mijlocul oraşului, alt vechi cimitir evreiesc". Referindu-se la decizia de a
construi un cartier de locuinţe, conducătorii comunităţii scriau în continuare: ,,Destinaţia ce i se
rezervă este incompatibilă cu expresia de lăcaş sfânt, pe lângă faptul că cimitirul se află în afară de
incinta oraşului, dincolo de periferie, cu o situaţie topografică accidentată„. în acelaşi timp este un
obiect istoric care aparţine posterităţii şi acelor care vor avea misiunea de a cerceta aspectul vieţii
evreieşti în România cu câteva secole în urmă. Totodată, cimitirul „consacră o dovadă materială a
generozităţii româneşti, care întotdeauna a luat parte cu su fl et larg la nevoile obştii evreieşti
acordându-i o libertate de cult din cele mai civilizate . . . Î n acest cimitir vibrează spiritul larg şi
înţelegător al poporului românesc, constituind în acelaşi timp şi o mărturie a largheţii cu care
altădată vechii boieri şi înaltele dregătorii româneşti au oferit populaţiunii israelite cele necesare
ritului mozaic". După ce erau invocate argumente religioase împotriva acestei măsuri, conducerea
comunităţii făcea apel la împuternicitul guvernului să obţină menţinerea cimitirului (J. Ancel, op.
cit., voi. VII, p. 363-367). Pe document, rezoluţia lui Radu Lecca: „Se va interveni pentru amânarea
luării în posesie". El a făcut un demers la 27 iulie 1 943 la Subsecretariatul de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului, în care reitera o serie de argumente din memoriul Comunităţii Evreilor
din Iaşi, nr. 2472 din 26 iulie 1 943, care susţinea renunţarea la exproprierea cimitirului (Ibidem, f.
362). Intervenţii în sensul renunţării la măsura exproprierii au fost făcute de Oficiul judeţean
C.E.R., la 1 9 iulie 1 943 şi către Şeful Rabin dr. Al. Şafran (AN., Fond M.A.I., ds. 63/1943, f. 2).
Ulterior, la 9 august 1 943, acelaşi Oficiu judeţean telefonează Şefului Rabin dr. Al. Şafran că
Primăria din Iaşi a şi început lucrările de demolare a zidului cimitirului Ciurchi. Acesta se adresează
ministrului de interne la 1 0.VIII. 1 943, cerând suspendarea imediată a lucrărilor începute la sus
menţionatul cimitir. Pe document, rezoluţia: 1 0 . VIII. 1 94 3 . Chestiunea fiind de resortul
Subsecretriatului de Stat al Românizării, M .A.I. nu poate lua vreo măsură decât la cererea acestui
Subsecretariat. ss. P. Strihan". Pe o altă cerere din aceeaşi dată, adresată de Al. Şafran ministrului
subsecretar de stat al românizării, colonizării şi inventarului, având acelaşi conţinut, se află rezoluţia:
„ 1 O august 1 943. chestiunea depinde de M.A.l. Noi nu avem nici o obiecţie de făcut. ss. Indescifrabil"
(Ibidem, f. 3). tot la 1 O august C.N.R. a aprobat amânarea luării în posesie a cimitirului (A.IŞ.,
Fond Primăria laşi, ds. 1 4/d/1 943, f. 26).
N.R. Urmează un grupaj de documente, elaborate ulterior, menit să constituie un tablou al
evoluţiei acestei acţiuni.
„
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Domniei-sale, d-lui colonel Talpeş,
Preşedintele Comisiunii judeţene pentru

Confidenţial

administrarea bunurilor expropriate de Ia evrei

20078 - 16 august 1 943

La adresa dv. cu nr. 1 3573 din 13 august a.c. avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că pe
bazadeciziunii nr. 39686 din 8 iulie 1 943, publicată în M.O. nr. 1 63/1 943 a Subsecretariatului de

Stat al Românizării şi a Ordinului nr. 34487 din 8 iulie 1 943 al aceleiaşi autorităţi, Primăria
municipiului Iaşi a procedat la luarea în primire a vechiului cimitir evreiesc prin procesul-verbal
din 16 iulie a.c. procedând şi la dărâmarea zidurilor existente, iar piatra rezultată fiind întrebuinţată
la consolidarea cartierului sinistrat Ţicău.
Primarul municipiului Iaşi , ss. Constantin Ifrim (Ibidem, f. 28).
Primăria municipiului Iaşi

Nr. 2 1 866 3 1 .VIII . 1 943

D-lui general de corp de armată Dumitru Popescu, ministrul afacerilor interne ..:. Bucureşti

în chestiunea cimitirului evreiesc din Iaşi,

am

onoare a referi următoarele: Subsecretariatul

de Stat al Românizării a dispu s trecerea în folosinţa Primăriei Iaşi a cimitirului evreiesc din Iaşi cartierul „Ciurchi-Ţătăraşi".
Acest cimitir ocupă o suprafaţă de aproximativ 10 hectare şi în care nu se mai înmormântează
de mai bine de cincizeci de ani (sub!. doc. - n. n.).
Î n urma ordinului verbal pe care l-am primit de la domnul mareşal Ion Antonescu,
conducătorul statului, cu echipe de premilitari am dărâmat zidul împrejmuitor. Din acest zid a
rezultat circa 2.000 m.c. piatră şi cărămidă.
Am pus în vedere verbal şi în scris Comunităţii Evreieşti, să-şi facă deshumările din acest
cimitir. Până în prezent, însă, nu au dat nici o urmare invitaţiei pe care le-am făcut-o.
Potrivit ordinului dv. verbal, i-am chemat şi le-am repetat invitaţia, arătându-le în acelaşi
timp că faptul deshumării nu constituie nici o impietate: şi noi ne-am dezgropat morţii şi mutat
cimitirul (sub!. doc. - n.n.).
La această ultimă invitaţie, mi-au cerut un răgaz de trei zile spre a cere şi asentimentul
Marelui Rabin din Bucureşti. Le-am dat şi acest răgaz. - Răspunsul: un lung memoriu al Comunităţii
Evreilor din Iaşi, prin care ne cer, în numele necesităţii de toleranţă religioasă, în numele civilizaţiei
care respectă locul de odihnă al morţilor, să suspendăm lucrarea.
Printre altele, după ce ni se face o serie de citate din vechile cărţi şi prescripţii evreieşti,
conchid că este sfântă valoarea locurilor destinate şi folosite pentru morminte în cimitire,
neadmiţându-se folosinţa pentru alte destinaţiuni" (sub!. doc. - n.n.) şi mai departe: „că mortul
devine proprietarul veşnic al locului destinat pentru odihna sa " (subl. doc. - n.n.).
Şi, în sfârşit, că deshumarea cere timp îndelungat, cheltuieli pe care comunitatea le evaluează
la peste 20.000 lei, că va fi necesar, pentru operaţia deshumării, rechemarea de detaşamente
exterioare de evrei trimise la munca obligatorie de folos obştesc.
În cimitirul acesta, cu aproximativ 5.000 de morminte, se află peste 1 0.000 de pietre funerare
pe care evreii le vor transporta la cimitirul în care-şi fac îngropările în prezent la Păcurari.
Nu ar fi, credem noi, nici o impietate, dacă aceste pietre ar fi îngropate în pământul Ţicăului
consolidându-l, oprindu-i prăvălirile ce ameninţă şi strada Sărăriei.
Ne îngăduim în acelaşi timp, domnule ministru, a vă ruga a interveni ca dl. mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului, să fixeze termenul înlăuntrul căruia Comunitatea Evreilor din
Iaşi să-şi facă deshumarea osemintelor din cimitirul Ciurchi-Tătăraşi.
Pe locul acestui cimitir de aproximativ 1 O ha., cu aşezare foarte bună, urmează să fie plasaţi
un important număr dintre sinistraţii Ţicăului şi cartierul Petru Bogdan 1 .
Primarul municipiului Iaşi, Inspect. general ad-tiv, ss. Constantin N. Ifrim (Ibidem, f. 23)
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1 într-unmemoriu adresat Primăriei municipiului Iaşi, la 27 octombrie 1943, după ce majoritatea mormintelor
ajuns la locul unde se odihnesc marii
noştri rabini sfinţi", deshumarea acestora impunând un ritual religios prescris de dogmele şi canoanele cultului
mozaic, iar reînhumarea trebuie făcută în locaşuri speciale, în camere special amenajate. în consecinlă, solicită
sistarea sau cel puţin amânarea deshumărilor, pentru a îndeplini aceste cerinţe (Ibidem, f. 5 1 f!v).
fuseseră dezgropate, Oficiul judeţean Iaşi al C.E.R. atrăgea atenţia că: ,,s-a

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Generală a Administraţiei
Direcţiunea Administraţiei şi Finanţelor Locale

1 3/9/1943
Nr. 2 8 1 70

D-lui primar al municipiului Iaşi
Ca rezultat al raportului nostru cu nr. 2866/1 943, avem onoare a vă face cunoscut că dl.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului, a aprobat ca ultim termen înlăuntrul căruia
Comunitatea Evreiască din Iaşi să fie obligată a dezgropa şi ITansporta osemintele din cimitirul
evreiesc din Ciurchi-Tătăraşi la cimitirul din Păcurari data de 15 noiembrie a.c. (sub!. în doc.), vă
rugăm deci a lua măsurile cuvenite, punând în vedere Comunităţii Evreieşti d in Iaşi această
dispoziţiune1 •
Directorul general al ad-ţiei, ss. Indescifrabil (Ibidem, f. 3 1 )
I La 1 6 septembrie 1943, Primăria municipiului Iaşi comunică această decizie a lui Ion Antonescu, precizând
cil. transportarea pietrelor funerare va începe la 20 septembrie. Se cerea să se precizeze data de la care va începe
deshumarea osemintelor (Ibidem, f. 35). La 1 8 septembrie, M.Al. cerea Primăriei municipiului Iaşi ca pietrele
funerare din cimitirul evreiesc să fie ridicate şi transportate în cartierul Ţicău „spre a servi la drenarea şi consolidarea
terenului din acel cartier" (Ibidem, f.

36). La 20 octombrie 1943, Primăria municipiului Iaşi solicita C.N.R. ca acest

cimitir să fie trecut în patrimoniul municipiului, iar pe locul acestuia să fie împroprietăriţi sinistraţii din cartierele
Ţicău şi P. Bogdan (Ibidem, f. 3 7). La 3 ianuarie

1 944, comisiunea jude)eană pentru adrninistarea bunurilor expropriate

de la evrei comunica Primăriei municipiului Iaşi că cimitirul a intrat în mod gratuit în patrimoniul acestui municipiu
(Ibidem, f.

1 2).

Primăria municipiului Iaşi
D-lui Avram Hahamu,
Preşedintele Comunităţii Evreieşti
D-lui Ionel Fruling,
Preşedintele Oficiului Judeţean al C.E.R.
D-lui Prim Rabin Şafran

Nr. 24407
22 septembrie 1 943

Ca urmare la adresa noastră nr. 23647 din 16 septembrie a.c. şi potrivit Ordinului din 1 6
septembrie a.c. şi potrivit Ordinului nr. 30252 din 1 8 septembrie a.c. al Ministerului Afacerilor
Interne, vă facem cunoscut că pietrele funerare din cimitirul evreiesc „Ciurchi-Tătăraşi" trebuie să
fie ridicate de Primărie şi transportate în cartierul Ticău spre a servi la drenarea şi consolidarea
terenului din acest cartier.
Totodată, întrucât observăm că operaţia deshumărilor merge extrem de încet, vă rugăm a
urgenta deshumările pentru a nu fi siliţi să luăm asupra noastră această operaţiune.
Secretar general,
Primarul municipiului Iaşi,
ss. Const. N. Ifrim
ss. Gh. Drăgan
(Ibidem, f. 32)
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Proces-verbal
Astăzi, şase decembrie, anul 1 943, noi, plutonier Dariciuc Teodor, comandant al
detaşamentului de lucru Cimitirul Evreiesc Ciurchi şi plutonierul Poenaru Mihai ca ajutor, ambii
din Inspectoratul Iaşi.
Cu ocazia deshumării mormintelor la cimitirul evreiesc din cartierul Ciurchi, împreună cu
delegaţii Comunităţii din Iaşi, am constatat: deshumările s-au terminat complet şi s-a ajuns la un
număr total de 2 1 . 900 deshumări de morminte. Toate osemintele scoase s-au împachetat în curii de
scânduri de lemn şi pungi de hârtie care s-au luat în primire de către delegaţii Comunităţii din Iaşi
şi s-au transportat la Cimitirul Evreiesc Cartierul Păcurari.
Pietrele ce au rezultat din acest cimitir s-au transportat pentru consolidarea terenului la
cartierul Ţicău şi cartierul Petru Bogdan de către Primăria municipiului Iaşi.
Lucrările în cimitir cu deshumarea osemintelor s-au executat cu evrei (subl. ns.).
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în patru exemplare.
Comandamentul detaşamentului de lucru Ciurchi1 •
Plutonier,
Ajutor plutonier,
ss. Dariciuc Teodor
ss. Poenaru Mihai
Delegaţii Comunităţii Evreieşti,
ss. Dărăbăneanu Şloim (Ibidem, f. 46).
I Vezi doc. 65 din volum.
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1943, august 10, Bucuresti.. Evreii morti sau disparuti în timpul
rebeliunii legionare sau în alte împrejurari vor fi
considerati nesupusi la M.O.

Marele Stat Major
Secţia I-a, Biroul IO

Nr. 425360 din IO.VIII. 1 943
Către,
Corpurile de Armată M.St.M.

Am onoare a vă face cunoscut că unele cercuri teritoriale au cerut Marelui Stat
Major să hotărască asupra mutaţiilor ce urmează a se efectua în controlul special al evreilor
pentru evreii morţi sau dispăruţi în timpul rebeliunii legionare sau în alte împrejurări.
În baza avizului Consiliului de Avocaţi nr. 1068/943 al Direcţiei Contencios al
M.A.N l . , Marele Stat Major dispune:
- evreii dispăruţi în timpul rebeliunii şi care nu se prezintă la munca obligatorie
vor fi ţinuţi în situaţia nesupuşi la muncă;
- nici un evreu nu va fi şters din controale decât numai în baza extractelor de
moarte legale, eliberate de Oficiile Stării Civile ale primăriilor respective;
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- dovezile de deces eliberate de Oficiile Centralei E\Teilor sau orice alte dovezi2
nu sunt valabile.
Rog dispuneţi de urmare.
D.O.
Şeful Secţiei I-a,

p. Şeful Bir.

col. E. Borcescu

cpt. Romeo Carabaş

Comunicat Corp.

I -7

IO,

Armată

A.M.St.M., RSEM. 948, C0072
l La 28 iulie 1 943, Consiliul de Avocaţi al M.A.N. concluziona că în lipsa unor acte legale
„indiferent de informaţia culeasă nu este posibil a se face decât o singură menţiune în cadrul legii:
mutaţia de nesupus".
Pe document, rezoluţia: „30 iulie 1 943. De acord. Directorul Contenciosului, general
magistrat Manoliu". (Ibidem, C0074-75).
2 în anii 1 942-1 943, Tribunalele Judeţene Iaşi şi Roman au dat sentinţe civile de constatare
a decesului unor evrei în „trenurile morţii" din iunie-iulie 1 94 1 şi au cerut ca numele acestor
victime să fie înregistrate la Oficiile de stare civilă (vezi doc. 1 85 din E.R . voi. 3, 1 997).
,
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1943, august 19, Bucuresti. Alocarea sumei de 23.860.000 lei
din fondurile colectate de C.E.R. de la populatia
evreiasca, unui numar de 22 institutii de cult, cultura
si binefacere din Iasi

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea

19

august

1 943

regimului evreilor din România
Domnule primar.
Avem onoare a vă face cunoscut că am dispus să vi se trimită suma de lei

23. 860 .OOO

pentru ajutorarea diferitelor instituţii de cultură şi binefacere din Iaşi I , precum unnează:

I . Pentru Sala Gotică, 5.000.000 lei; 2. Muzeul Municipal, 2.000.000; 3 . Biblioteca
500.000; 4. Bojdeuca „Ion Creangă", I .OOO.OOO; 5 . Mănăstirea
Fmmoasa, 3 .000.000; 6. Biserica Sf. Andrei, I .OOO.OOO; 7. Biserica Buna Vestire,
1.000.000; 8. Biserica Sf. Constantin şi Elena, 3 00.000; 9. Biserica Bărboi, 200.000; IO.
Biserica S f. S ava, I .OOO.OOO; 1 1 . Biserica Cimitirului Eternitatea, 50.000; 12. Biserica
Toma Cosma, 300.000; 1 3 . Azilul Eufrosina Balş, 500.000; 14. Azilul Erato Văsescu,
500.000; 1 5 . Azilul Maria Catargi, 500.000; 16. Cantinele şcolare, I .OOO.OOO; 17. Cantinele
municipale, I . OOO.OOO: 18. Liceul Naţional, I . OOO.OOO; 1 9 . Institutul de surdo-muţi,
500.000; 20. Gimnaziul de fete Tereza gl. Milicescu, 500.000; 2 1 . Transformarea grădinii
Municipală „Ion Creangă",
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publice Copou,

1 .000.000;

22. Refacerea parcului Expoziţiei,

2.000.000;

Total lei,

23.850.000.
Vă rugăm a ne ţine în curent cu mersul lucrărilor şi a ne trimite deconturi pentru
sumele cheltuite, confirmându-ne primirea.
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România,
ss. Radu Lecca
Domniei Sale domnului primar al municipiului Iaşi

A. C.l.E.R, Fond III 1940-1944, ds. 577, f 11-12
I Această sumă era parte din fondurile colectate de C.E.R. de la populaţia evreiască.
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1943, august 23, Bucure�ti. M.J. cere un control serios si

continuu asupra tuturor întreprinderilor şi în special
asupra celor evreieşti

Ministerul Justiţiei

Nr.

Direcţia Judiciară

23

592

Cab.

august

1 943

Domnule ministru,
Sesizaţi de nota informativă a Marelui Stat Major prin care se semnalează o serie
de nemulţumiri ale comercianţilor români din laşi,
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1 . Pentru a eluda unele dispoziţii legale din Statutul Evreilor, aceştia având înscrise
o firmă pentru exerciţiul unei anumite îndeletniciri permise de lege, activează făcând în
ascuns o serie de acte de comerţ pe care, conform dispoziţiunilor din Statut, nu au dreptul
să le facă, concurând pe români.

2.

Sunt o scrie de firme comerciale individuale sau colective care, cu toate că

proprietarii lor au dispărut, totuşi continuă să funcţioneze, cu toate că, în conformitate cu
legea, ar trebui radiate, dacă nu sunt moştenitori şi nu s-au îndeplinit în acest caz anumite
forme legale.
Radierea presupune anumite cercetări anterioare, pentru stabilirea stării acestor
firme şi, cum judecătorul nu are posibilitatea să le constate, credem că ar fi cazul ca
d-voastră să daţi dispoziţie Camerelor de Comerţ să caute să facă cercetările de rigoare,
ele având posibilităţi, prin datele şi info1 maţiile ce le deţin, pentru ca această stare de
lucruri ce îngreunează mersul normal al operei de românizare să ia sfărşit şi să pună
stavilă concurenţei neloiale ce se face prin aceste mijloace comercianţilor români.
Primiţi, vă rog, domnule ministm, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni I .
Ministrul justiţiei, ss. Ion C . Marinescu

A.N., Fond M.].D.]., ds. 111/1943, f 12
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1 Ministrul economiei naţionale a dat la 20 septembrie 1 943 următorul răspuns: ,,Am dat
dispoziţiuni Camerelor de Comerţ şi Industrie ca să efectueze un control serios şi continuu asupra
tuturor întreprinderilor şi în special asupra celor evreieşti (sub!. ns.), radiind din oficiu pe cele
care funcţionează şi trimiţând în judecată pentru aplicarea sancţiunilor legale pe cele care deşi nu
funcţionează nu au autorizaţiunea legală, sau exercită un alt obiect de comerţ decât acela pentru
care au firma înmatriculată" (Ibidem, f. 14 )
.
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1943, august 24, Bucureşti. Tabel cuprinzând şcolile evreieşti

de diferite grade admise să funcţioneze în anul de
învăţământ 1 943-1 944 precum şi pe cele care nu mai
pot funcţiona

Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor
Direcţia învăţământului particular şi confesional

Nr. 16377 1/943/24 aug.

Către,
Centrala Evreilor din România
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele dispoziţii pentru anul şcolar
1 943 - 1 944, privitor la şcolile susţinute de comunităţile evreieşti:
I. Şcoli secundare
a) Nu vor funcţiona sub nici o formă şcoli secundare evreieşti în localităţile:
Constanţa, Craiova, Dorohoi, R. Sărat.
b) Gimnaziile mixte din Tecuci şi Bârlad se vor lichida şi anume: în anul 1 9431 944 vor funcţiona numai el. III şi IV, în anul 1 944- 1 945 numai el. IV
c) Nu se admite funcţionarea de licee mixte şi nici,,.de licee cu curs inferior mixt.
d) Se admite în principiu funcţionarea următoarelor şcoli secundare evreieşti, sub
rezerva încadrării lor cu profesori şi profesoare care au cel puţin licenţă în litere sau
ştiinţă şi seminarul pedagogic terminat (art. 166 din Legea înv. particular) :
Liceul teoretic băieţi
1. Arad
Gimnaziul teoretic fetei
2. Arad
Liceul teoretic băieţi
3. Bacău
Liceul teoretic fete, dacă va avea
4. Bacău
Gimnaziul Comercial Mixt
5. Bacfru
Liceul teoretic băieţi
6. Botoşani
Liceul Comercial băieţi, dacă va avea elevi în număr suficient
7. Botoşani
Gimnaziul teoretic fete
8. Botoşani
Liceul teoretic băieţi
9. Brăila
Liceul teoretic fete
10. Brăila
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1 1 . Braşov
12. Bucureşti
1 3 . Bucureşti
14. Bucureşti
1 5 . Bucureşti

Şcoala de meserii cu secţie de băieţi şi secţie de fete
Liceul Comercial băieţi nr.
Liceul teoretic băieţi nr.
Liceul teoretic băieţi nr.

1

2
3

Liceul Comercial fete nr.

4 şi Gimnaziul de fete (cu Direcţie

separată)

16. Bucureşti
17. Bucureşti
1 8. Bucureşti
1 9 . Focşani
20. Focşani
2 1 . Galaţi
22. Galaţi
23. Iaşi
24. Iaşi
25. Iaşi
26. P. Neamţ
27. P. Neamţ
28. Roman
29. Timişoara
30. Timişoara
3 1 . Timişoara

Liceul teoretic fete nr.
Liceul teoretic fete nr.

5
6

Gimnaziul Industrial „Ciocanul"2
Liceul teoretic băieţi, dacă va avea un număr suficient de elevi
Gimnaziul teoretic fete
Liceul teoretic fete
Liceul teoretic băieţi
Liceul teoretic băieţi
Liceul teoretic fete
Şcoala profesională „Steaua"
Liceul teoretic băieţi
Gimnaziul teoretic fete
Gimnaziul mixt
Liceul teoretic fete
Liceul teoretic băieţi
Liceul Comercial băieţi

Se atrage atenţia că aprobarea pentru funcţionarea şcolilor arătate mai sus este
dată numai în principiu şi că fiecare şcoală îşi va putea începe cursurile numai după ce
Ministerul va găsi că şcolile sunt încadrate cu profesori de specialitate (licenţă în litere
sau ştiinţă) cu Seminar pedagogic.
În acest scop, Centrala va înainta de urgenţă ministerului tabloul profesorilor şi
profesoarelor pe şcoli, indicând în dreptul fiecăruia specialitatea principală şi secundară
şi numărul diplomei de licenţă şi al certificatului de Seminar pedagogic.
Pentm a nu întârzia deschiderea şcolilor, tablourile vor putea fi înaintate şi pentru
fiecare şcoală în parte.
Fără o aprobare specială dată pentm fiecare şcoală în parte, şcoala nu va putea
funcţiona în anul

1 943-1 944, bineînţeles că la acordarea autorizaţiei de funcţionare se va

ţine seama şi de materialul didactic ce-l posedă fiecare şcoală.

II. Învăţământul primar

Şcolile primare vor putea funcţiona numai cu atâtea clase, fiecare în parte, pentru
câte au autorizaţii în regulă.
Numărul posturilor la o şcoală primară se va fixa în raport cu numărul elevilor,
socotindu-se

40-50 elevi pentru un post.

Completarea posturilor se va face cu persoane care au cel puţin

8 clase secundare

teoretice (absolvenţa de liceu), preferându-se persoanele cu pregătire mai mare (bacalaureat
sau licenţă).
La completarea posturilor se va ţine seamă de ordinea de preferinţă : licenţă,
bacalaureat şi absolvenţă de liceu teoretic.
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În mod excepţional, vor putea funcţiona mai departe şi acei învăţători care nu au
studiile arătate, dacă au o vechime în învăţământ primar de cel puţin 5 ani cu autorizaţie
în regulă.
Nu se admite în învăţământul primar, cel puţin în el. I-IV, completarea posturilor
pe materie, fiind antipedagogic la această vârstă a elevilor; chiar şi în el. V-VII este
recomandabilă concentrarea materiilor, partea literară şi partea ştiinţifică la acelaşi
învăţător, cu excepţia cel mult a dexterităţilor.
Centrala va binevoi să înainteze până cel mai târziu la 1 5 septembrie 1 94 3 tabloul
şcolilor primare, indicând şi numele învăţătorilor la fiecare clasă şi studiile ce le posedă,
pentru ca Ministerul să se poată pronunţa asupra funcţionării fiecăruia.
p. ministru,
director,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil
/. Ancel, op. cit, i.Jol. VII, p. 398-399
1 Vezi şi doc. 1 din volum .
L a 1 4 august 1 943 M.C.N.C. comunica C.E.R. următoarele: „Ministerul n u aprobă ţinerea
examenelor particulare la gimnaziul evreiesc de fete din Timişoara deoarece nu are nici un temei
legal, aprobările date sunt deci nelegale. Totodată vă facem cunoscut că Ministerul nu aprobă
transformarea Gimnaziului evreiesc de fete din Arad în liceu" (A.C.I.E.R., Fond C.E.R. Coresp.,
ds. 70/VL, f. 1 37).
2 în ziarul Timpul nr. 3 1 91 din 1 8 iunie 1 943 se publica un anunţ cu privire la funcţionarea
unor „clase speciale de pregătire teoretică şi aplicată Prof. E. Abason cu două secţiuni. Pedagogie
pentru profesorii şi institutorii evrei fără seminar pedagogic, cât şi pentru absolvenţii de liceu care
doresc să se dedice carierei profesorale şi liceul Pedagogic Evreiesc clasele 1-VIll autorizat de onor
minister, cu un corp didactic format din profesori cu examen de capacitate şi foşti profesori de staf'.
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1943, august 28, Bucuresti. M.A.I. comunica noi reglementari

restrictive privind autorizatiile de calatorie acordate
evreilor
Nr. 25940/A.
28 august 1 943

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Ad-ţiei de Stat
D-le prefect,

Motivat de adresa Marelui Stat Major - Secţia I-a nr. 425282/943, avem onoare a
vă face cunoscut că se revine asupra dispoziţiunilor ordinului nostru circular nr. 20073/
943 în sensul că nu se mai aprobă autorizaţiile de călătorie cu caracter de permanen,tă.

pentru întreaga ţară, afară de Basarabia, Bucovina şi zonele petrolifere, conducătorilor
Centralei Evreilor al Oficiului din ace/judeţ, ci numai eliberarea autorizaţiilor de călătorie
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din Capitala de judeţ la Bucureşti şi retur pe timp de cel mult 6 zile (de câte două ori pe
lună) şi cu valabilitate până la data de 3 1 decembrie 1 943 1 .
p . ministru, secretar general,
director,
colonel magistrat, ss. VT. Gelep
ss. Indescifrabil
-

A.IŞ., Fond Pref. jud. Iaşi, ds. 664/943, f. 727

1 La 7 august 1 943, M.A.I. dădea un ordin circular prin care preciza că „pe viitor, certificatele
medicale pe baza cărora se acordă autorizaţie de călătorie pentru evrei vor fi eliberate numai de
medicii primari de specialitate de la spitalele de stat" (Ibidem, ds. 6 1 /943, f. 1 20). Legiunea de
Jandarmi Arad se adresa, la 24 iulie 1 943, I.G.J. - Dir. Sig. şi Ord. Publ„ cerând aprobarea de
autorizaţiuni de călătorie pentru unii evrei care doreau să se deplaseze „pe teritoriul rural al judeţului
Arad şi Bihor, în scop de a-şi lichida definitiv averile ce mai au în comunele" de unde au fost
evacuaţi. Legiunea de Jandarmi şi Chestura Arad au avizat favorabil aceste solicitări, cu condiţia
ca „deplasarea să fie anunţată autorităţilor poliţieneşti, imediat la sosire şi plecare". (A.N„ Fond
M.A.I., ds. 3411! 1 943, f. 406). Postul de jandarmi C .F.R. Adjud (Putna) era încunoştinţat de
Procuratura Militară: „Conform instrucţiunilor M.A.I. privitoare la reglementarea călătoriei evreilor
pe C.F.R., contravenienţii vor fi arestaţi şi raportaţi ministerului pentru a se da ordin de internarea
lor în lagăr" (Ibidem, ds. 34/II/1 943, f. 37). Comandantul Legiunii C .F.R. Bucureşti comunica
Inspectoratului General al Jandarmeriei, la 25 augw;t 1 943, că Ana Schaffer din Deva a fost găsită
călătorind cu trenul cu o autorizaţie cu o dată expirată şi a cerut să fie internată în lagăr (Ibidem, f. 33).
Pe cererea lui Ioine Alter, din Iaşi, adresată la 8 iunie 1 943 prefectului jud. Iaşi de a se
permite familiei sale să-şi viziteze fiul internat în ospiciul de alienaţi Socola, se află următorul
„Referat. Prefectura nu are competenţa de a elibera autorizaţia de deplasare pentru astfel de cazuri,
fiind strict interzis accesul evreilor în mediul rural", referat pe care se pune rezoluţia: „9 iunie
1 943. Nu se aprobă cererea. ss. Indescifrabil" (A.IŞ„ Fond Pref. jud. Iaşi, ds. 64/ 1 943, f. 978).
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1943, septembrie 24, Bucure�ti.. Curtea de Casaţie a judecat
recursul Baroului Ilfov împotriva deciziilor Curţii de
Apel Bucure�ti, care a admis acţiunile în contencios
ale unor avocaţi evrei împotriva deciziilor de radiere
din Corpul Avocaţilor, amânând decizia

Problema radierii avocaţilor din Baroul Naţional Român
Înalta Curte de Casaţie S IV a judecat ieri recursurile făcute de Baroul Ilfov contra
deciziilor Curţii de Apel din Bucureşti prin care au fost admise acţiunile în contencios
intentate de câţiva foşti avocaţi evrei (Gruberg Izrael, L. Vogell, D. Gherson ş.a.) contra
deciziilor de radiere din corpul avocaţilor primului barou al ţării.
Precum se ştie, Baroul - în faţa Curţii de fond - obiectase că acţiunea în contencios
este inadmisibilă în această materie, deoarece consiliul ordinului „lucrează" ca jurisdicţie,
iar hotărârile ce le dă sunt jurisdicţionale, deci nesupuse altor căi de atac decât la cele
speciale prevăzute de legea organică (recursul la instanţa specială de casare: Uniunea).
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De asemenea, Baroul susţinuse că acţiunea în contencios făcută de foştii avocaţi
evrei este prematură deoarece în momentul când au fost radiaţi, respectivii nu dobândiseră
dovada că aparţin categoriei II, aşa că deciziile de radiere fiind pe deplin justificate,
întemeiate şi legale, nu puteau fi cenzurate ca. . . ilegale.
Curtea de Apel, admiţând totuşi acţiunile reclamanţilor, a decis că Baroul a lucrat
ca autoritate administrativă, iar nu ca organ jurisdicţional şi că foştii avocaţi deţinând
oricât de târziu beneficiul categoriei II trebuie să fie repuşi exact în situaţia în care se
aflau în momentul radierii, fără nici un drept pentru Barou de a le mai cerceta activitatea
desfăşurată între timp (aşa cum prevede legea organică a corpului pentru toţi cei care
şi-au sistat activitatea profesională mai mult de un an) .
Înalta Curte de Casaţie a redezbătut ieri aceste obiecţiuni şi susţineri, .dezvoltate
prin motivele de casare prezentate de Baroul Ilfov.
Pronunţarea hotărârii s-a amânat pentru vineri.

Ziarul Universul

nr.

261 din 24 septembrie 1943
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1943, octombrie 1, Bucuresti Avizul favorabil al lui Radu Lecca
,

pentru preluarea a trei lăcaşuri de cult ale Comunităţii
evreilor din Brăila

Comisarul general pentru problemele evreieşti
Jum. nr. 973/R.D.L. 1 . 1 0. 943
Către,
Centrul Naţional de Românizare (C.N.R.)
La adresa dvs. cu nr. 53739 din 23 septembrie 1 943, prin care ne cereţi avizul în
vederea preluării imobilelor mai jos enumerate, proprietatea Comunităţii Evreieşti din
Brăila şi anume:
l . Templul Coral din str. Sf. Petru l ;
2 . Sinagoga Sacra din str. Coroanei 23;
3 . Sinagoga Mare din str. Coroanei 23,
Avem onoarea a vă face cunoscut că avizul nostru este favorabil.
Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca

A.C.I.E.R, Fond C.E.R Coresp, ds. 40/VI, f 371
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1943, octombrie 2, Bucure�ti. Oficiul Central de Românizare
face precizări în legătură cu măsura de dublare a
salariaţilor evrei
Dublările în întreprinderile cu salariaţi evrei
Dl. secretar general av. Ştefan S. Petrescu a prezidat conferinţa
inspectorilor generali şi speciali ai Oficiului Central de Românizare
La Oficiul Central de Românizare a avut loc o conferinţă cu toţi inspectorii generali
şi speciali de românizare, prezidată de d. av. Ştefan S. Petrescu, secretar general în
Ministerul Muncii.
S-au discutat punctele esenţiale din programul de românizare, stabilindu-se
unnătoarele:
În viitor nu se mai admite sub nici o formă ca întreprinderile să aibă salariaţi evrei
nedublaţi.
Nu se mai admite de asemeni ca dublurile existente să figureze fictiv. Patronii
întreprinderilor au obligaţia de a supraveghea şi educa dublurile în vederea însuşirii
cunoştinţelor profesionale pentru care au fost angajaţi. Dublurile trebuie să lucreze efectiv
în întreprinderile în care au fost numite şi în nici un caz nu se mai admite ca ele să
figureze la mai multe întreprinderi în acelaşi timp.
În acest scop întreprinderile sunt obligate să ţină la dispoziţia organelor de control
ale Ministerului Muncii, registrul-evidenţă pentru a putea face dovada că dublurile sunt
prezente. În zilele când lipsesc trebuie să se specifice motivul. Tot în vederea uşurării
controlului, patronii şi conducătorii de întreprindere trebuie să ţină la dispoziţia organelor
de control, actele de origine etnică ale personalului.
Întreprinderile sunt obligate să ceară legitimaţia organelor de control ale
Ministerului Muncii.
D. secretar general av. Ştefan S . Petrescu a hotărât să se facă un control cât mai sever
şi a dat dispoziţii pentru dresare de procese-vernale tuturor întreprinderilor care nu se supun

3 825/
940 şi decretului-lege publicat în Mon. Of. nr. 204 din 1 sept. 1 943, în care se prevăd sancţiuni
de la 1 -5 ani închisoare corecţională şi amendă de la 50.000-500.000 lei I .
dispoziţiilor Subsecretariatului de Stat al Muncii conf. prevederilor decretului-lege nr.

Ziarul Universul nr. 269/2 oct. 1943

1 Măsuri privind programul de românizare au continuat şi în anul 1 944. Astfel, la 1 0 ianuarie
1 944 ziarul Universul publică un articol prin care Subsecretariatul de Stat al Muncii atrage atenţia
asupra următoarelor măsuri:
1 . În conformitate cu dispoziţiunile D.L. 3325/40, 204/943 şi Deciziei ministeriale nr.
1 00990/944 (vezi E.R. , voi. I, doc. 84) publicată în M.O. nr. 4/944, evreii şi evreicele indiferent de
vârstă nu pot activa în întreprinderi sau firme decât pe bază de camete eliberate de către Comisariatul
general al problemelor evreieşti şi dublaţi de elemente de origine etnică română.
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2. Nu se mai admite a rămâne în întreprinderi sau firme evrei sau evreice nedublaţi indiferent

care

au fost motivele ce au justificat până în prezent aceste nedublări - lipsă de personal

etnic sau lipsă de specialişti.

3 . Dublările trebuiesc efectuate cu prealabila aprobare a Oficiului Central de Românizare.
4. Dublanţii pot face parte din personalul întreprinderilor sau firmelor; în această situaţie
posturile dublurilor devin libere şi urmeazA a fi completate imediat prin numiri noi de elemente
etnice româneşti. Patronii nu pot dubla pe salariaţii lor evrei sau evreice.

5. întreprinderile sunt obligate să primească ca dublanţi români etnici, chiar dacă nu sunt
de specialitate, urmând a se forma pe lângă evreul sau evreica ce dubleazA, acesta fiind singurul
motiv pentru care salariaţii evrei sau evreice sunt menţinuţi în întreprinderi sau firme.

6. Refuzul de a primi aceste dubluri sau împiedicarea prin orice mijloc, fie din partea
întreprinderii sau din partea salariatului evreu sau evreice de a nu da posibilitatea dublurilor să-şi
însuşească cunoştinţele necesare înlocuirii lor, se socoteşte sabotarea operei de românizare şi se
pedepseşte conform legii.

7 . Vor fi pedepsiţi de asemeni şi dublanţii care vor lipsi sau care din rea voinţă şi de
conivenţă cu evreii pe care-i dubleazA nu-şi vor fi însuşit în timp util cunoştinţele folositoare.

8. întreprinderile şi firmele nu au voie să schimbe dublurile dintr-un post într-altul. Aceste
schimbări Ic va putea face numai O.C.R. la cererea bine justificată a întreprinderilor.

9. Dublurile sunt obligate a activa în mod efectiv în întreprinderi efectuând aceleaşi lucrări
pc

care

Ic fac evreii sau evreicele pe care îi dubleazA.

10. Dublurile nu pot activa decât într-o singură întreprindere şi într-un singur post.
Se vor lua cele mai aspre măsuri împotriva acelora care primesc să fie dubluri fictive sau cu
rea credinţă refuză să-şi însuşească cunoştinţele evreului sau evreicei ce urmeazA a-i înlocui.

1 1 . întreprinderile sunt obligate a încredinţa dublurilor toate lucrările pe care le au evreii
sau evreicele dublaţi.
Aceeaşi obligaţiune o au şi salariaţii evrei dublaţi cu elemente etnice româneşti.

12. întreprinderile sunt obligate a ţine un registru-evidenţă de prezenţă în
vor semna prezenţa la serviciu (sosire şi plecare) precum

şi învoirile sau

care

toate dublurile

ce

au, arătându-se

absenţele

şi motivul ce a determinat această absenţă.
Acest registru precum şi actele de origine etnică ale dublanţilor vor fi ţinute la dispoziţia
organelor de control din Subsecretariatul de Stat al Muncii.
Nerespectarea dispoziţiunilor de mai sus, va fi sancţionată conform Decretului-lege 3825/
940 şi 204/943 cu închisoare corecţională de la 1 -5 ani şi amendă de la 50.000-500.000 lei (Ibidem,
nr. 9/1 0 ianuarie 1 944).
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1 943, octombrie 8, Bucure�ti. Demers al C . E . R . pentru

eliberarea de autorizaţii de călătorie conducătorilor
Oficiilor judeţene din ţară, aprobat de M.A.I.

Centrala Evreilor din România
Înfiinţată prin Decretele-legi nr. 34 1 5/94 1 şi nr. 3 1 9/942
str. dr. Burghelea nr. S

Bucureşti, 8. 10. 1 943
Nr. 23483

Domnule ministru,
Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a aproba autorizaţii de călătorie permanentă
astfel cum aţi aprobat şi în trecut pentru conducătorii Oficiilor noastre judeţene, trecuţi în
alăturatul tablou şi anume:
1 . Pentru cei din Ardeal şi Banat în interiorul judeţului, la Timişoara şi Bucureşti;
2 . Pentru cei din Moldova în interiorul judeţului, la Iaşi şi Bucureşti;
3 . Pentru cei din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea în interiorul judeţului şi Bucureşti.
Numărul membrilor fiecărui Oficiu pentru care solicităm autorizaţii de călătorie
este în funcţie de importanţa Oficiului, ţinând seama de cuantumul populaţiei evreieşti
din raza acestuia.
Ne îngăduim a menţiona în sprijinul cererii că deplasarea conducătorilor Oficiilor
este absolut necesară pentru bunul mers al lucrărilor ce le sunt date în sarcină.
Primiţi, vă rugăm, domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni I .
Preşedinte, ss. dr. N. Gingold
Domniei Sale, d-lui ministru al afacerilor interne

A.S.RI., F.D. 2757, f. 32
Pe document, rezoluţia: „Pref. jud. respective. Se aprobă aut[orizaţiile] cerute pentru liniile
ferate din judeţ, legătura cu Bucureşti pentru preşedinte şi secretar. ss. Vasiliu".
1 În această perioadă, călătoriile evreilor pe C.F.R. au fost supuse la numeroase restricţii,
necesitând aprobări speciale din partea autorităţilor, după cum rezultă şi din documentul de mai
sus şi din cele ce urmează: astfel autorizaţia dată avocatului Letzler Pinchas din Ploieşti a fost
anulată din ordinul lui C.Z. Vasiliu, subsecretar de stat la M.A.I., deoarece au fost eliminate de
către autoritatea emitentă prevederea că documentul „va fi vizat la plecare şi sosire pe verso, la
comunele urbane de poliţie iar la comunele rurale de posturile de jandarmi", ceea ce ar fi tăcut să
nu „i se poată da de urmă" (A.N„ Fond M.A.I., ds. 34/II/ 1 943, f. 249).
Acelaşi demnitar antonescian răspundea cererii de autorizaţie a lui Ety Harovitz din
Bucureşti, la 23 octombrie 1 943, „Se va aproba o autorizaţie [pentru] Galaţi 5 zile pentru interese
de familie" (A.S.R.I., F.D. 2757, f 1 00).
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1943, octombrie 14, Bucure�ti. Consiliul Interministerial a

hotărât excluderea cu desăvârşire a evreilor de la
licitaţiile publice

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Generală a Administraţiei
Direcţiunea administraţiei şi Finanţelor Locale

Nr. 34148 din 14 oct. 1943

Circulară
D-lor prefecţi de judeţe, afară de Basarabia şi Bucovina şi primari
ai municipiilor şi oraş. reşed. şi nereşedinţă
Ministerul Economiei Naţionale ne aduce la cunoştinţă prin adresa nr. 2686 din
1 1 octombrie 1943, că a constatat în ultimul timp reapariţia a foarte multor evrei care se
prezintă la licitaţii publice pentru tot felul de furnituri, fie sub numele lor propriu, fie mai
ales, în numele patronilor români.
Consiliul Interministerial a hotărât - în şedinţa de la 29 septembrie 1 943 - a se lua
măsuri, spre a se înlătura cu desăvârşire elementul evreiesc de la licitaţii, sub orice formă
s-ar prezenta.
Aducându-vă la cunoştinţă această hotărâre, vă rugăm a lua măsuri categorice în
executarea ei, a păzi ca la licitaţiile publice ce se ţin la acea administraţie, precum şi la
acele în subordine elementul evreiesc să fie realmente exclus de la aceste operaţiuni.
Sunteţi ţinut direct răspunzător de executarea ordinului de faţă I .
Director,
Ministru,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil

A.N., Fond M.A.I., ds. 1011/1943, f. 205
1 în legătură cu această circulară, Serviciul Financiar al Primăriei Bacău făcea următorul
referat prin care arăta că: „în principiu Primăria se aprovizionează de la firmele româneşti. Sunt
însă şi situaţiuni când anumite produse nu se găsesc la firmele româneşti şi numai pentru a satisface
necesităţi ce nu pot fi amânate se recurge şi la procurarea de materiale de la firme evreieşti, care,
de altfel, abundă în localitate" (ABC„ Fond Primăria Bacău, ds. 3/1943, f. 7/v).
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1943, octombrie 15, Bucure�ti. P.C.M. transmite dispoziţiunile

lui Ion Antonescu referitoare la gestionarea sumelor
încasate de la evrei şi gestionate de Comisariatul
general pentru evrei

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

309083/1 5

Direcţia secretariatului

oct.

1943

Domnule ministru,
Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua cunoştinţă de următoarele dispoziţiuni
ale domnului mareşal Antonescu, date în legătură cu rapoartele dvs. asupra gestiunii
Comisariatului General pentru evrei şi a Centralei Evreilor din România.

1.

La pasagiul: „Evidenţa aceasta, destul de bine pusă la punct, poate servi pentru

documentare şi control instituţiilor şi organelor noastre de stat"

-

dl. mareşal a pus rezoluţia:

„ SĂ MI SE ARATE UN MODEL".

2.

În tabloul „Cheltuieli făcute de către Centrala Evreilor din România, din fondurile

încasate de la evrei, fie din taxe instituite de către Centrală, fie din colecte, toate autorizate
sau conform dispoziţiei d-lui împuternicit al guvernului" este specificată o sumă de lei

I00.000.000

„plata pentru amnistierea delicvenţilor la legile pentru constituirea stocului

social de efecte" .
La această poziţie dl. mareşal a pus următoarea rezoluţie: „ Unde este vărsată
suma? Ce întrebuinţare i s-a dat?".
3. Pe Raportul general, dl. mareşal a pus rezoluţia: „Să se constate din ordinul sau
cu aprobarea cui s-aufăcut plă,tile. D-nii Marinescu şi Enescu vor discuta diurnele plătite
magistraţi/or, lefurile funcţionarilor şi plăţile făcute".
Vă rugăm să binevoiţi a dispune să se comunice Preşedinţiei lămuririle ş i precizările
cerute prin rezoluţii, pentru a le putea raporta d-lui mareşal.
Primiţi, vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Secretar general,

Sub-director general,

Ovidiu Al. Vlădescu

Petru Bănescu

Domniei-Sale domnului arhitect I.D. Enescu, ministru subsecretar de stat al muncii

Ibidem, Fond P. C.M., ds. 1266/1943, f 408
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1943, octombrie 19, Bucure�i. C.E.R. plăteşte suma de 5
milioane lei pentru fondul de „ridicarea etno-biologică
a populaţiei româneşti"

Bucureşti, 1 9 octombrie 1 943
Nr. 68682/Cas

Casa de Depuneri şi consemnaţiuni
Serviciul Conturilor speciale

Centrala Evreilor din România
Referindu-ne la adresa dv. nr. 1 0649/943 avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că
s-a creditat contul special Ridicarea etno-biologică a populaţiei româneşti , simbol 17. 75,
cu suma de lei 5.000.000, valoarea chitanţei nr. 14743/1 943 , pe care o înaintăm alăturat.
Director general,
Subdirector,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil

A.C.I.E.R, Fond III/1940-1944, ds. 577, f. 14
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1943, octombrie 20, Bucure�ti. Ambasada germană sesizează

faptul că a fost ameliorat regimul evreilor cu titluri
a ca demice, m ă sura luată re flectând „tratarea
binevoitoare a problemei evreilor. „ " dată fiind
„situaţia politică şi militară"
Bucureşti, 20 octombrie 1943
Nr. 9573

Legaţia germană
Secţia consultanţi

Către Ministerul de Externe
Berlin
Alăturat vă înaintez traducerea din limba română a unei decizii din 4 august 1 943 I
apărută în Monitorul Oficial nr. 1 80 privind pe evreii care posedă diplome academice.
Decizia a fost semnată la 12 iunie 1 943 de Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului
de Miniştri. O expunere de motive pentru această decizie ministerială nu a fost dată.
Temeiul publicării acestei decizii trebuie căutat numai în faptul că guvernul român a
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condiţionat şi a dispus dat fiind situaţia politică şi militară, tratarea binevoitoare a problemei
evreilor2.
„

von Killinger

A.N., Colecţia microfilme S. U.A., rola 486 T 120-4657, K 1508, k 342236. Ref
Deutschland, DIII Inland Il/A/B, ]udentum in Rumănien. �zi si B.A.R -A.I., Fond
XXIll, d. 3314, f 108
1 Decizia a fost adoptată la 1 5 iunie 1 943.
2 Vezi E.R. , voi. I, doc. 76.
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1943, octombrie 25, Bucure�. Reglementări privind aparatele
de radio confiscate de la evrei

Ministerul Afacerilor Interne
Domnilor miniştri,
Cu adresa nr. 1 25586 din 27 septembrie 1 943, Cabinetul Militar al conducătorului
statului ne-a transmis ordinul de a întocmi un Jurnal al Consiliului de Miniştri care să
lichideze definitiv problema aparatelor de radio-recepţie confiscate de la evrei, în baza
dispoziţiunilor Decretului-lege nr. 1 253 din 6 mai 1 94 1 1 •
Art. 4 al acestui D . -lege prevede că aparatele confiscate se vor păstra în depozit de
Prefectura Poliţiei Capitalei şi Prefecturile de judeţ, până ce, printr-un Jurnal al Consiliului
de Miniştri, se va decide asupra destinaţiei ce urmează a li se da.
Aparatele confiscate au fost parte distribuite la diferite autorităţi civile şi militare,
parte vândute prin licitaţie publică, iar acelea, care din cauza stării lor precare nu au găsit
amatori pentru achiziţie, se află în păstrarea Prefecturii Poliţiei Capitalei sau Prefecturilor
de judeţ.
În executarea ordinului primit, am redactat alăturatul proiect de Jurnal2 prin care
se ratifică distribuirea aparatelor, la autorităţile civile şi militare, se aprobă vânzările
făcute prin licitaţie publică şi se dispune predarea stocului de aparate dezafectate
Ministerului Înzestrării Armatei pentru a fi utilizate în scopul arătat la art. 2 .
Faţă de cele ce preced, a m onoare a vă ruga s ă binevoiţi a aproba dispoziţiunile
cuprinse în Jurnalul supus semnăturii dv3•
Ministru al afacerilor interne, general de corp de armată, ss. D.I. Popescu

A.N., Fond P. C.M. -furnale, ds. 597/1943, f 72-73
1 Vezi E.R. , voi. I, doc. 40.
2 Jurnal nr. 946
Consiliul de Miniştri
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în şedinţa sa de la 25 octombrie 1 943, luând cunoştinţă de referatul domnului ministru al
afacerilor interne nr. 205055 din 1 5 octombrie/943 şi deliberând asupra celor cuprinse; văzând şi
dispoziţiunile art. 4 al Decretului-lege nr. 1 253 din 7 mai 1 94 1 , „pentru interzicerea pentru evrei
de a folosi posturi de radio-recepţie" care prevede că destinaţia aparatelor confiscate în executarea
acestui D-Lege, se va decide prin Jurnalul Consiliului de Miniştri, Decide:
A rt. I . Distribuirea către autorităţi prin intermediul Prefecturii Poliţiei Capitalei şi
Prefecturilor de judeţ, a aparatelor de radio-recepţie confiscate, în virtutea D.-lege nr. 1 253/194 1 ,
se ratifică de noi. De asemenea, se ratifică operaţia vânzării acestor aparate către particulari, pe
cale de licitaţie publică. Art. 2. Aparatele de radio-recepţie care din cauza vechimii sau defectelor
avute nu au putut fi vândute prin licitaţie, se vor preda Ministerului Înzestrării Armatei şi al
Producţiei de Război, pentru alezare în piese de schimb, material recuperabil prin demontare şi
topire şi reformă sau deşeuri. . . Art. 5 . Domnii miniştri ai afacerilor interne şi înzestrării armatei
sunt însărcinaţi cu executarea prezentului Jurnal.
Mareşal Antonescu, G-ral D.I. Popescu, I. Marian, I. Marinescu, Al. Atta Constantinescu,
g-ral Gh. Dobre, dr. Tomescu (Ibidem, f. 74).
3 La 24 ian. 1 944 Chestura Poliţiei Iaşi, Bir. Siguranţei înainta Prefecturii judeţului 5
aparate de radio ridicate de la români căsătoriţi cu evreice, conform ordinelor M.A.S. 1 942 (A.IŞ.,
Fond Pref. jud., ds. 90/1944, f. 22).
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1943, octombrie 30, Bucure�. Rezoluţia lui Ion Antonescu în
legatură cu rezultatele exproprierii unor bunuri
proprietate evreiască
··

Rezultatele acţiunii de românizare
- o rezoluţie a domnului mareşal Ion Antonescu S-au publicat până acum diverse statistici în legătură cu bunurile expropriate şi
intrate în patrimoniul statului.
După o ultimă statistică primită, aceste bunuri au fost evaluate şi s-a ajuns la
următoarele sume:
5 .663 .364. 3 50
Bunuri agricole
2.585. 980.700
Păduri
790.618.438
Fabrici de cherestea
77.690.833
Material lemnos
Bunuri industriale legate de economia ţărănească
1 . 85 1 . 34 1 . 950
1 . 3 18.849.900
Vase plutitoare
59.000.603 .573
Imobile

70.687.849.734
După cum se vede, acţiunea de românizare este în curs şi în plină desfăşurare.
Ca un efect al legii din 4 martie 1 94 1 actele de dispoziţie ale străinilor nu se pot
face fără aprobarea prealabilă a Subsecretariatului de Stat al Românizării.
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Acest Subsecretariat de Stat a aprobat următoarele tra.nz.acţii:
l .694.698.099 lei

Cumpărări de acţiwti
Cumpărări de fonduri comerciale

4 1 9 . 964.492 "

Terenuri rurale

100. 185 .500 "

Cumpărări imobile

83 1 .085.882 "

Statistica făcută arată că capitalurile comerciale şi industriale din ţară reprezintă o
valoare de 76 miliarde 521 .557.414 lei din care 37.40 1 .565.462 lei aparţin românilor etnici.
Într-o recentă inspecţie făcută de dl ministru Titus Dragoş la Bacău s-au constatat
eforturile făcute în Moldova şi, în special în această localitate, în ceea ce priveşte
românizarea vieţii economice.
Pe un raport făcut de dl ministru Titus Dragoş, în această privinţă domnul mareşal
Ion Antonescu a pus unnătoarea hotărâtă rezoluţie: „Foarte bine. Nu pot decât să fiu
fericit când constat ce se înfăptuieşte în direcţia aceasta. Opera trebuie continuată.
Experienţa făcută să fie un îndemn. Tot comerţul din Moldova, de la Dorohoi la Focşani
trebuie românizat cu mijloace civilizate. Cel mai bun mijloc este creditul" .
„Cu cât vom dezvolta instituţiile creditului, c u atât mai repede vom realiza
românizarea comerţului. Trebuie acum început şi cu laşii şi dacă se poate Romanul şi
Botoşanii".

Revista Comerţ şi Industrie, 30 octombrie 1943, p. 9. lkzi şi Colecţia Matatias
Carp 011/95 a
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1943, noiembrie 6, Iaşi. Raport al Corpului IV Armată privind
situaţia unor imobile proprietăţi ale Comunităţii
Evreilor din Iaşi rechiziţionate pentru nevoile armatei

Nr. 1 1 4 9 1 1 din

Corpul 4 Armată
Stat Major, Bir. 8 R.

6 .XI/1 943
Către,

Cabinetul Militar al conducătorului statului
La ord. nr. 1 08877/M. 4943 am onoare a raporta:
1) Ministerul Muncii a cerut în anul 1 943 pentru înfiinţarea Căminului de ucenici
imobilul fost şcoala evreiască „Steaua" care din anul 1 940, după cutremur, a fost ocupat
de C. T. laşi prin rechiziţionare şi cu aprobarea Marelui Stat Major. . .
2) Ministerul Muncii a solicitat imobilul din str. Mărzescu 22 şi 24, ocupat de
Baza regională nr. 2 a Aviaţiei din anul 1 94 1 ; . . . Imobilul nr. 24 fost Şcoala Culturală
Evreiască este ocupat tot de Bază . . .

Aceste imobile sunt: nr. 7 şi 9 de pe str. Sf Sava /ost evreieşti, unde erau cazate
Serv. Intendenţei. În aceste clădiri s-a instalat Căminul de ucenici care funcţionează.
Pentru satisfacerea completă a cerinţelor Căminului de ucenici, C.N.R. urma să-i mai
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pună la dispoziţie imobilul nr.
aparţinând C.N.R. care toate

3

11

de pe str. Sf. S�va, de lângă Cămin, tot imobil evreiesc

imobile formau un bloc.

Serviciul Secret din Bucureşti a cerut acest imobil pentru şeful serviciului secret
de la Iaşi, ca locuinţă, care a fost aprobat.
Comandant secund, al C. 4A., ss. general de divizie ss. Gh. Manoliu

A.IŞ., Fond Pref. jud. Iaşi, ds. 34/1943, f. 60-61

62

1943, noiembrie 12, Bucure�ti. Notă a P.C.M. privind situaţia
unor evrei de la S.A.R. „Bistrita" P. Neamţ. Rezoluţia
lui Ion Antonescu

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

1 943,

luna noiembrie ziua

12

Secretariatul General, Direcţia relaţiilor cu departamentele
Notă
Ministerul Afacerilor Interne înaintează un memoriu al Soc. Anonime Române
„Bistriţa" din Piatra Neamţ, cu sediul social în Bucureşti str. Carol no.

35,

prin care

aceasta roagă pe domnul mareşal Antonescu să ridice sancţiunea suspendării
administratorului delegat, colonel T. Voinescu şi a internării în lagăr a inginerului S. Vainer.
Memoriul este motivat astfel:

1. Obiectulfabricii: confecţionează pentru armată: căruţe, tălpici pentm chesoane,
sănii, schiuri, perii şi tălpi pentru bocanci;

2. Capital social;

este în întregime românesc, după cum adevereşte Ministerul

Înzestrării Armatei cu adresa no.

2940 1

din

27 martie 1 94 1 şi Subsecretariatul de Stat al
1 942 şi no. 1 3 47 1 din 25 iulie 1 942,

Românizării cu adreseie no. 1 2093 din 1 3 iulie

anexate în foto-copie, din care rezultă că întreg capitalul socinl de 3 mii. lei repartizat în
6.000 acţiuni, este deţinut în total de acţionari de origine etnic{1 şi naţionnlitate română.
De asemenea, Comisiunea specială de judecată a camuflării bunurilor, prin Decizia
no.

1 1 90

şi

11 91,

publicate în Monitorul Oficial no.

ca reală vânzarea a

50

1 96 din 23

august I 943 , a confirmat

acţiuni ale Soc. Anonime Române „Bistriţa" .

3 . Personalul este românizat, cu excepţia a trei evrei specialişti, dublaţi de elemente
româneşti pentru specializare.

4.

Prin aceste dovezi, acuzaţiunile de camuflare a întreprinderii sunt complet

spulberate, astfel încât obiectul tuturor reclamaţiunilor care formează dosaml, pe temeiul
căruia s-au aplicat sancţiunile de mai sus este ireal .

5.

În ceea cc priveşte acuzaţiunea privitoare la ing. S. Vainer, că a jucat cărţi cu

soţia d-lui colonel

T.

Voinescu în ziua de sâmbătă

fiindcă s-a petrecut în ziua de duminică

14

14

martie, faptul s-a relatat greşit

maitie", deci nu a fost o sustragere de la munca

obligatorie a inginerului fabricii, iar Curtea Marţială laşi s-a pronunţat clasând afacerea.
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În consecinţă, Soc. Anonimă Română ,,Bistriţa" roagă să se revină asupra pedepsei;
repunându-se în funcţiunea de administrator-delegat dl. colonel T. Voinescu şi liberându-se
din lagăr inginerul S. Vainer I .

A.N., Fond P. C.M., ds. 400/1943-44, f. 37, 38, 42
Pe document, rezoluţiile: „Să fie eliberat inginerul. Ion Antonescu". Pe notă în dreptul
propunerii identice, I. Antonescu scrie ,,Da".
1 943, luna noiembrie, ziua 27
1 Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General, Direcţia relaţiilor cu departamentele
Notă

în urma memoriului fabricii Bistriţa din Piatra Neamţ, domnul mareşal a aprobat eliberarea
din lagăr a ing. evreu Strul Weiner.
Ministerul Afacerilor Interne comunică eliberarea acestuia din lagărul Tg.-Jiu. Totodată
roagă pe domnul mareşal Antonescu să hotărască dacă nu este cazul să fie eliberaţi şi ceilalţi doi
evrei: Făinaru Marcel şi Feibel Wili, care fac parte din aceeaşi categorie, fiind internaţi odată cu
ing. S. Weiner, pentru acelaşi calificativ: „repartizaţi pentru munca de folos obştesc la Fabrica
Bistriţa din P. Neamţ, au făcut chefuri şi jucat cărţi pe bani cu soţia administratorului delegat al
fabricii" şi au stat deja în lagăr 7 luni.

63

1943, noiembrie 1'3 , Bucure�ti. Avizul Prefecturii Poliţiei
Capitalei transmis M .C.N. pentru 62 profesori evrei
ai colegiului pentru studenţii evrei între care şi Şef
Rabinul dr. AL Şafran
95065 - 1 3

Ministerul Afacerilor Interne

Prefec tu ra Poliţiei Capitalei, Serviciul Poliţiei de Siguranţă

nov.

1 943

Confidenţial

Către,
Ministerul Culturii Naţionale
Avem onoare a înainta în original adresa cu nr.

2279

din

Colegiului pentru studenţii evrei cu sediul în str. Mircea Vodă nr.

5 noiembrie a.c., a
5, împreună cu un

tablou cuprinzând un număr de 62 profesori evrei care urmează a preda cursuri în anul
şcolar 1 943/1 944, cu menţiunea că au fost căutaţi la fişele şi cazierele acestei Prefecturi,
iar în ceea ce priveşte activitatea lor din punct de Yedere poliţienesc opinăm a se da aviz
favorabil 1 .
Prefectul Po li ţiei s s . Indescifrabil
,

A.N., Fond M. C. N. C., ds. 2403/1943, f. 41
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I Tabelul cuprinde 62 nume între care: S. Sanielevici, A Hollinger, Alex. Graur, Felix
Aderca, M. Sebastian, dr. Al. Şafran, M. Maxy ş.a.

64

1943, noiembrie 18, Bucure�. M.Ap.N. la cererea lui Ion
Antonescu arată sumele rezultate de la evreii care nu au
predat efectele de îmbrăcăminte conform D.L. 936/941

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

1943

D irecţia Secretariatului
Prin rezoluţia pusă p e nota din

10

septembrie

1 943

noiembrie

18

asupra situaţiei Fondurilor

„A" şi „B", domnul mareşal Antonescu a dispus să i se raporteze ce s-a făcut cu fondul
provenit din amendarea evreilor care nu au dat efectele de îmbrăcăminte obligaţi a le da
conform Decretului-lege nr.

936/94 l .

suma vărsată de
Creditu/ de război, reprezentând contravaloarea acestor
2.777.950 şi urmează a mai fi vărsată de Corp. 1 Armată suma de

Ministerul Apărării Naţionale, în răspunsul alăturat, arată că
comandamentele teritoriale la
efecte, este de lei

168. 1 50

lei.

În raza Corpurilor de Armată I,

3

şi

4 evreii care nu s-au achitat de obligaţii sunt

daţi în judecată 1 .

Ibidem, Fond P. C.M., ds. 1126/1943, f 53
I Vezi doc. 34

din

volum.

65

1943, decembrie

2,

Bucure�ti. S . S . I . informează de spre

nemulţumire a evreilor din I a �i în legătură cu
deshumarea osemintelor din cimitirul Ciurchi si
înhumarea lor în alt cimitir
'

Serviciul special de Informaţii

Nr.

36753

2 decembrie 1 943

a. Exproprierea cimitirului evreiesc din cartierul Ciurchi-Tătăraşi din laşi a produs
o vie nemulţumire în rândurile evreilor bigoţi, care socotesc că deshumarea şi îngroparea
osemintelor într-un alt cimitir este o profanare a comandamentelor talmudice.
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Întrucât âutorităţile nu au permis fotografierea pietrelor funerare şi a zidurilor folosite la consolidarea cartierului Ţicău care, fiind aşezat pe un deal, începuse să alunece
- sub preşedinţia Şef Rabinului Şafran a avut loc la Iaşi o consfătuire rabinică restrânsă,
în care s-a hotărât ca Godell, cunoscut caricaturist, să schiţeze toate pietrele funerare spre
a servi ca document asupra vechimii cimitirului.
Cu aceeaşi ocazie, luându-se în discuţie problema recăsătoririi evreicelor rămase
văduve după dezordinile iudeo-comuniste din 29 iunie 1 941 s-a hotărât ca acestea să nu
se recăsătorească până la terminarea războiului, când sfatul rabinic european va decide
asupra tuturor celor cu soţi dispăruţi I .
Sursă serioasă

A.S. R l.-F.D., 8180/9, f. 28-29

1 Vezi grupajul de doc. 45 din volum.
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1943, decembrie 2, Bucure�i. S.S.I . semnalează panica şi
nemulţumirile evreilor din Ploieşti şi Tg. Neamţ în
legatură cu posibila lor evacuare din localităţile
respective

Nr. 3 6753/2 decembrie 1 943

Serviciul Special de Informaţii
Notă

Evacuarea populaţiei evreieşti din unele oraşe din provincie
a. Circulara Oficiului evreiesc judeţean din Prahova prin care toţi evreii din Ploieşti
au fost invitati să se prezinte de urgenţă la Oficiu pentru a declara oraşele unde urmează
să se stabilească, până la I ianuarie 1 944, a produs panică în rândurile acestora.
b. Populaţia evreiască din Tg. Neamţ îşi manifestă nemulţumirea pentru faptul că,
punându-i-se în vedere de către autorităţile locale să fie pregătită pentru evacuare, şi-a
vândut în grabă avutul pe preţuri derizorii.
Ulterior, în aceeaşi zi când oraşul trebuia să fie părăsit a fost anunţată că evacuarea
s-a amânat.
Sursă serioasă

Ibidem, f. 26-27
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67

1943, decembrie 5, Bucure�ti. Curtea de Casaţie recunoaşte

dreptul la pensie pentru unii evrei foşti funcţionari
publici

Situaţia foştilor funcţionari publici evrei în raport cu legea pensiilor
Înalta Curte de Casaţie s. IV, a făcut repetată divergenţa asupra înţelesului exact al
disp. art. 17 din „legea Gruia" din 8 august 1 940 (D.L. nr. 2650), privitoare la situaţia
juridică a evreilor din România - şi a trimis de aceea cauza în Secţiuni Unite.
Precum se ştie, prin această lege s-au trasat cadrele largi şi s-au orânduit principiile
generale pe care s-au desfăşurat mai apoi principalele instituţiuni închinate operei de
românizarea proprietăţii urbane şi rurale de reînscăunarea naţiunii dominante în drepturile
ei fireşti şi de alungarea elementelor alogene din aparatura statului naţional român.
Art. 17 a prevăzut totuşi că toate drepturile patrimoniale legalmente dobândite de
evrei până la 8 august 1940, se respectă.
Discuţiunea s-a purtat asupra recursului în casare făcut de Casa Generală de
Pensiuni contra deciziei Curţii de conturi prin care s-a recunoscut intimaţilor Const.
Negri (fost magistrat) şi David Brodmann (fost detectiv) dreptul la pensie, deşi sunt scoşi
din cadrele salariaţilor publici înainte de a fi împlinit vechimea sau vârsta legală, tocmai
în virtutea legii din 8 august 1 940 .
În adevăr, cel dintâi de abia împlinise 20 jum. ani, iar cel de al doilea 2 1 ani de
serviciu, - în vreme ce plafonul vechimii legale este de 3 0 ani iar plafonul vârstei legale
este de 60 ani.
Curtea de fond a constatat însă că respectivii n-au părăsit serviciul prin vreo cauză
aptă să le suprime beneficiul drepturilor lor la vechimea cotizată la Casa pensiilor, - ci au
fost dezinvestiţi de atribuţiile funcţiunilor lor şi decăzuţi chiar din aceste funcţii prin
vrerea legiuitorului, - astfel că „drepturile câştigate" cată a le fi recunoscute cf. art. 17 şi
traduse pecuniar, în pensie corespunzătoare acelei vechimi.
A statornicit, cu alte cuvinte, că legiuitorul - prin „drepturi patrimoniale legalmente
dobândite" - n-a înţeles numai acele drepturi recunoscute şi câştigate evreilor înscrişi la
pensie în momentul apariţiei D.L. nr. 2650 (1 940), dar chiar şi pe ale celor care, deşi încă
neînscrişi la pensie, aveau totuşi vocaţia şi ar fi avut totuşi îndreptăţire la un asemenea
drept, ca o consecinţă a reţinerilor lunare din salariul ce li s-au făcut, legalmente, pentru
Casa de Pensii şi deci ca o creanţă a lor asupra statului.
Casa Generală de Pensiuni, prin recursul său, a susţinut că hotărârea Curţii de
Conturi este casabilă fiind pronunţată cu exces de putere şi greşită interpretare a disp. art.
7, 9, 16 şi 17 din ,,legea Gruia".
A obiectat anume că sus-pomenita lege a suprimat nu numai dreptul la pensie
nevalorificat de evrei până la 8 august 1 940, dar chiar pe funcţionarii publici evrei, din
posturile lor. Or, pensia nefiind decât consecinţa deţinerii în limitele legii (ca vârstă şi
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vechime) a unei funcţiuni publice, nu ar fi de admis ca foştii salariaţi publici evrei să
dobândească pensii nerecunoscute până la 8 august 1 940.
Înalta Curte de Casaţie în secţiuni unite - sub preşedinţia d-lui prim-preşedinte
D.G. Lupu - a respins recursul Casei Generale de Pensiuni ca neîntemeiat şi a confirmat
decizia Curţii de Conturi.

Ziarul Universul nr. 333/5 dec. 1943

68

1943, decembrie 8, Iaşi. Notă privind activitatea unor avocaţi
evrei pe lângă Curtea Marţială din localitate

Informez că la Curtea Marţială din localitate (laşi - n.n.) vine zilnic avocatul
Karol Kron evreu I , însoţit de Marcel Arndt, ce sunt trimişi din partea Comunităţii pentru
a lua contact cu avocaţii şi a face diverse intervenţii pentru evreii ce au procese la Curtea
Marţială.
Astfel, aceştia se pot vedea zilnic stând de vorbă cu avocaţii şi funcţionarii de la
Curte, cu care cred că tratează diverse afaceri înlesnind aducerea de la închisoarea militară
a unor evrei, care stau de vorbă ceasuri întregi, pe sălile Curţii Marţiale, după cum se
poate vedea un caz mai jos:
În închisoarea militară se află depus numitul Gărcineanu evreu de origine, de
profesiune avocat, care este închis fiind implicat în unele nereguli ce s-au găsit în scriptele
de la Bir. 5 evrei de la Cercul Teritorial unde numitul îşi făcea munca obligatorie şi care
fie intenţionat, fie neinteniionat a comis unele nereguli la acest Cerc. Sus-numitul evreu,
atât în ziua de 7 dec. a.c. cât şi astăzi 8 dec. a.c. a fost văzut stând toată ziua de vorbă cu
soţia sa, cu Karol Kron, cu Marcel Arndt, cu un oarecare Solomon care din informaţii ar
fi la Centruljudeţean al evreilor din str. C. Negri şi care pe lângă aceasta ar fi şi informator
al Curţii Marţiale (aceasta nu am putut-o stabili) fiindu-mi însă spusă de către un avocat
ce pledează la Curtea Marţială mai mult în procesele de evrei.
Menţionez că zilnic se poate vedea la Curtea Marţială numeroşi evrei, afară de cei
menţionaţi mai sus, care fie că au, sau nu procese, vin la Curte unde stau de vorbă între ei,
vorbind evreieşti, atât cu cei ce sunt arestaţi, cât şi cu cei ce vin cu alte interese pe acolo
cu care ocazie transmit veşti celor aflaţi la închisoare sau în curs de instrucţie la Parchet.

A.IŞ., Fond Trib. Militar Iaşi, ds. 40/1943, voi. II, f 597flv

1 Karol Kron a devenit în ultimii ani ai vieţii actor la Teatrul „Lucia Sturza Bulandra".
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69

1943, decembrie 16, Bucure�ti. Inaugurarea unei policlinici
înfiinţate de Crucea Roşie din România pentru
populaţia evreiască

Nr. 374 14/16 decembrie 1943

Serviciul Special de Informaţii
Notă

În ziua de 1 2 decembrie a. c., în prezenţa majorităţii membrilor Consiliului Crucii
Roşii, între care era şi von Steiger [diplomat german - n.n.] a avut loc inaugurarea
policlinicii înfiinţată de Crucea Roşie pentru evrei, în str. Bradului.
Sursă serioasă
A.S.RI.-F.D., ds. 8180/9, f. 271
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1943, decembrie 17, Bacău. Solicitări ale Primăriei adresate

C.N.R. Bucureşti privind folosirea unor clădiri şi
terenuri foste proprietate evreiască
Nr. 193 1 1
1 943, luna XII, ziua 17

Ministerul Afacerilor Interne
Primăria oraşului Bacău

Onor
Centrul Naţional de Românizare
Direcţia Bunurilor, Serv. Administrativ
Referindu-ne la ordinul dv. telegrafic nr. 73055 din 13 decembrie 1943, avem
onoarea a vă face cunoscut că această Primărie solicită în folosinţa sa următoarele imobile
(clădiri şi terenuri) din Bacău, foste proprietate evreiască şi anume:
1) Imobilul situat în cart. Podul de Fier, str. Domnească, fost proprietatea evreului
Leon Sulemsohn, necesar pentru construirea unui grup şcolar, imobil ce a mai fost solicitat
cu raportul ns. nr. 9059/942;
2) a. Terenul şi orice îmbunătăţiri, aparţinând fostei fabrici de cherestea Strul
Kendler, situat în acest oraş, între pârâul Negel, Oborul Comunal şi Şoseaua Comunală
Bacău-Roman, solicitat în vederea lărgirii actualului obor comunal şi
b. Imobilul (teren şi clădiri) situat în acest oraş, Calea Mărăşeşti nr. 10, fost prop.
evreului Mani Filderman, propriu pentru instalarea muzeului comunal al acestui oraş;
aceste două imobile au fost deja solicitate cu raportul ns. nr. 9060/942;
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3) a. {mobilul (teren şi clădiri), situat în acest oraş,

str. Ioniţă Sturza nr.

3, fost

prop. Bernard Jakerkaner, ptr. instalarea diferitelor servicii comunale;
b. Imobilul situat în acest oraş, str. I. Sturza nr.

4, fost prop. evreului Simşensohn,

în scopul instalării altor servicii comunale;
c. Terenul viran din Bacău, str. I. Sturza nr.

2, fost prop. Moşt. dr. Aroneanu, în
374 m.p., împreună cu terenul lipit acestuia, fost prop. Beinglas, în supr. de
2 16 m.p., precum şi prop. fostă Lupu Rosenberg, în suprafaţă de 537 m.p.
suprafaţă de

Aceste trei proprietăţi, în majoritate terenuri virane şi clădiri vechi, supuse
dărâmării, formează un singur trup inestetic, în faţa Primăriei.
Pe aceste terenuri, Primăria urmează să facă, fie îmbunătăţiri ornamentale (grădiniţă
etc.) fie să construiască clădiri proprii intereselor edilitaro-economice comunale;
d. Terenul zis cărămidăria fostă prop. Avram I. Avram, din cart. Şerbăneşti, în
suprafaţă de cca.

22 ha, în scopul înfiinţării unei cărămidării comunale.
3, au mai fost solicitate cu raportul ns. nr. 9061/1942.

Imobilele prevăzute sub punctul

4. De asemenea solicităm imobilul fost prop. evreului lgner, situat în acest oraş,
12, în vederea rectificării străzii respective.
5 . Menţionăm că imobilul situat îri acest oraş str. Ştefan cel Mare nr. 62, fost prop.

str. Unirii nr.

moşt. M. Gross, a fost expropriat de la C.N.R. de către această Primărie, în vederea
construirii noii uzine electrice comunale, iar la sentinţa respectivă de expropriere, dată de
către Tribunalul jud. Bacău, Administraţia Generală C.N.R. din acest oraş a declarat
recurs, fapt care îngreunează situaţia acestei Primării, ţinând seamă că pe sus-zisul teren,
Primăria Bacău a şi început deja lucrările de construcţie a uzinei mai sus amintite 1 .
Primar,

Secretar,

ss. prof. Toma Mihăilescu

ss. Gh. Tănăsescu

A.BC., Fond Primăria Bacău, ds. 3/1943, f 198 f/v
1 La o altă solicitare de acest fel, Administraţia C.N.R. Bacău răspunde Ia 6 martie 1 944,
către C.N.R. Bucureşti că pot fi evacuaţi evreii: Avram Hirşenbein din imobilul ocupat în str. Reg.
Ferdinand 83, evreul Michel Iosif din aceeaşi stradă, nr. 1 1 2; Osias Klein, de pe aceeaşi stradă nr.
1 03; Iancu Smilovici de Ia nr. 1 07, iar Ia 23 aprilie vor fi disponibile mai multe imobile ce ar putea
satisface cererea Primăriei. (Ibidem, f. 65).
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1943, decembrie 18, Bucureşti. Notă a S.S.I. despre apariţia
ziarului Ecoul si versiunea rechiziţionării unor gazetari
evrei la acest ziar

16 decembrie 1 943

Serviciul Special de Informaţii
Notă

Din cercurile gazetăreşti
1 . Problema care în cercurile gazetăreşti este la ordinea zilei o constituie apariţia
Ecoul.

ziarului
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În legătură cu această apariţie s-au notat următoarele ştiri şi zvonuri pe care le
redăm aşa cum au fost înregistrate:
a. Consumaţia de hârtie a ziarului va fi de 14 vagoane lunar. În acest sens direcţia
ziarului a făcut demersurile necesare pentru obţinerea cantităţii necesare.
b.

Stelian Popescu şi Pamfil Şeicaru studiază posibilitatea unui demers la dl. mareşal

Antonescu, spre a protesta şi susţine că ar fi o incompatibilitate între funcţiunea oficială
a d-lui consilier ministerial

Mircea Grigorescu cu cea de conducător al

noului ziar.

c. La noul ziar vor fi rechiziţionaţi - după unele versiuni - o serie de foşti gazetari
evrei. Se citează în acest sens numele lui

A.S.RI. -F.D., ds. 8280, voi. 3, f 303

Brunea Fox, Dumbrăvescu-Pinguin

etc I .

1 într-o notă cu nr. 6297 din 1 '.'I februarie 1 944, agenţia Ardeal S.S.I. consemna:
,,Apariţia noului cotidian din Capitală Ecoul a stârnit multe discuţii şi zvonuri. Printre
zvonurile ce circulă, cel mai frecvent este acela că este un ziar care nu primeşte subvenţii de la
guvern, ci de la bancheri şi oameni politici ai diferitelor partide de stânga care pregătesc un teren
favorabil în cazul când s-ar schimba guvernul şi deci Germania va fi învinsă.
Deoarece este foarte citit şi a pătruns în toate păturile sociale, celelalte ziare cotidiene sunt
ameninţate direct şi caută să facă o contraofensivă în care nu cred să se menţină.
Din cercurile maniste ale Sindicatului presei române aflăm că Ecoul ar fi ziarul personal al
d-lui prof. Mihai Aptonescu, venit să-l sprijinească în cazul în care Germania va pierde războiul şi
astfel să-i înlesnească ţinerea mai departe a conducerii" (Ibidem, F.P. 400 1 0, voi. 4 1 , f. 52).
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1943, decembrie 18. Notă a S.S.I . „ din cercurile evreieşti"

semnalând îngrijorarea acestora că taxele de viză
pentru prelungirea carnetelor de scutire de muncă vor
fi majorate şi în legătură cu măsurile Primăriei Galaţi
de îngrădire a aprovizionării evreilor din pieţe
1 8 decembrie 1 943

S . S . I.
Notă

Din cercurile evreieşti

. . . 2.

Parte din evreii care trebuiau să se prezinte la Centrală pentru a primi carnetele

de scutire de munca obligatorie pe anul 1 944 se manifestă profund ostili faţă de Centrală,
căreia îi aduc acuzaţiunea că din cauza lipsei sale de interes pentm colectivitatea evreiască,
noile taxe fixate pentru prelungirea cametelor depăşind posibilităţile de plată ale majorităţii
evreilor, i-a pus în imposibilitate de a le ridica.
Astfel, circa

1 50 din cei anunţaţi că pot ridica de la Centrală carnetele cu viza de

prelungire au refuzat să se prezinte pentru motivul menţionat.
Cum taxa percepută de la un funcţionar al Centralei pentru carnetul de scutire este
de 25.000 lei, iar cea pentru un funcţionar comercial salariat cu
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15.000 lei lunar, s-a fixat

la 250.000 lei, printre aceştia din urmă cât şi printre comercianţii evrei, - pentru care
uneori taxa se ridică până la circa 1 . OOO. OOO lei, - se constată o vie îngrijorare, mai ales
că unii dintre aceştia sunt sceptici în ceea ce priveşte o eventuală revenire asupra cotelor
fixate pentru diferite categorii de profesiuni.
3 . Reînoirea ordonanţei Primăriei municipiului Galaţi prin care se interzice evreilor
de a cumpăra articole alimentare în pieţele publice decât între orele fixate şi de a nu mai
găzdui pe ţărani în scopul de a obţine de la aceştia articolele de care au nevoie, a produs
o vie îngrijorare în rândurile celor vizaţi.
Sursă serioasă
Comunicat: Preşed. Cons. Miniştri, Marele Stat Major, Minist. de Război, Minist.
Af. Interne, Comis. G-1 pt. Probi. Evreieşti

Ibidem, voi. 9, f 305-306
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1943, decembrie 21, Bucure �ti. Nemulţumiri sesizate de S.S.I.

în rândul populaţiei evreie şti în legătură cu
obligativitatea generală a cametelor de scutire de M.O.
pe 1944 şi introducerea unei taxe suplimentare pentru
pâine
Nr. 37634

Serviciul Special de Informaţii
Notă

Din cercurile evreieşti
1 . Centrala Evreilor din România a plătit recent suma de 4. 500. OOO lei în vederea
transportării pe C.F.R. a evreilor din Dorohoi, deportaţi în Transnistria, care urmează a fi
readuşi în ţară sub auspiciile unei delegaţii a Centralei.
În cercurile apropiate Centralei Evreilor se afirmă că în curând va apare o dispoziţie
potrivit căreia odată cu prelungirea scutirilor de muncă toţi evreii, indiferent de vârstă,
vor trebui să-şi scoată camete de exercitarea profesiunii şi de scutire de muncă obligatorie.
Zvonul acesta a produs vii nemulţumiri în rândurile evreilor de peste 50 de ani
care, conform dispoziţiunilor în vigoare, erau scutiţi - din oficiu - de munca obligatorie.
Faţă de nemulţumirea exprimată de evreii care au fost înştiinţaţi de noile taxe ce
se percep cu ocazia eliberării carnetelor de scutire pe anul 1 944, Centrala Evreilor a ţinut
să precizeze că întrucât din sumele încasate din plata acestor taxe se va achita:
- diferenţa de I . OOO.OOO.OOO lei pentru completarea contribuţiei excepţionale de
4.000.000.000 lei 1 şi
- suprataxa la preţul pâinii2 pentru întreaga populaţie evreiască, acuzaţiile aduse
Centralei de unii evrei cum că aceasta s-ar dezinteresa complet de nevoile colectivităţii
evreieşti nu au nici un rost şi deci provocările acestora trebuie să înceteze.
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Centrala, susţin conducătorii acesteia, neavând fondurile necesare pentru readucerea
în ţară a celor deportaţi în Transnistria este oarecum obligată ca din diferitele taxe şi
contribuţii pe care le percepe să organizeze şi opera de asistenţă care pe zi ce trece devine
mai imperioasă.
Centrala Evreilor, afirmă reprezentanţii acesteia, nu vrea pauperizarea colectivităţii
evreieşti, ci ajutorarea celor lipsiţi, care nu au nici un sprijin în afară de Centrală.
Dr. Darius Cuper, şeful secţiei Şcoli din Centrala Evreilor a înaintat un memoriu
preşedintelui Centralei, prin care arată greutăţile corpului didactic evreiesc, a cerut
majorarea salariului acestuia cu circa

30%.

Cum însă Secţia Financiară se opune la acordarea acestui spor, dr. Darius Cuper
intenţionează a demisiona, mai ales că funcţionarilor Centralei acest spor le-a fost acordat
încă din august a.c.
Sursă serioasă
Comunicat: Preşed. Cons de Miniştri, Marele Stat Major, Ministerul de război,
Ministerul de Interne, Comis. General pentru Problemele Evreieşti

Ibidem, F.D. 8180/vol. 9, f 346-347
1 Vezi doc. 33 din volum.
2 Vezi E.R. , voi. II, doc. 1 73 .
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1943, decembrie 24, Bucure �ti. M.St.M. cere ofiţerilor români
ce stau în gazdă la evrei să nu le înlesnească acestora
ascultarea emisiunilor la posturile lor de radio

Nr.

Marele Stat Major

450050

din 24.X:Il . 1 943

Către
Comandamentul Etapelor de Est
Marele Stat Major a fost informat că evreii aduc o mare contribuţie la acţiunea de
difuzare a ştirilor alarmiste, provenite de la posturile de radio inamice. Unii evrei care au
în gazdă ofiţeri sau subofiţeri, ce posedă aparate de radio, reuşesc să asculte emisiunile
posturilor de radio inamice, datorită îngăduinţei ce au de a intra sub o formă oarecare în
încăperile ocupate de chiriaşii lor.
În acest fel se înlesneşte, în mod indirect, acţiunea de propagandă inamică,
întreprinsă sub această formă de către duşmanii neamului român.
Faţă de această situaţie; vă rugăm stăruitor să se atragă atenţia ofiţerilor şi
subofiţerilor de a lua toate măsurile pentru a nu da posibilitatea evreilor de a asculta
emisiunile radiofonice la aparatele lor de radio, cei prinşi în vină vor fi daţi în judecată
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Curµi Martiale. Fiecare ofiţer sau subofiţer va semna de luare de cunoştinţă a acestui
ordin I .
pt. şeful Marelui Stat Major, ss. gen. I. Arhip

A.M.St.M., Biroul II Infonnaţii, R SEM. 1356, C0436
I Acest document impune unele precizări. Acesta a fost elaborat în iarna 1 943-1 944, când
evoluţia războiului a luat o turnură total nefavorabilă puterilor Axei. În aceste condiţii starea de
spirit defetistă a căpătat o largă răspândire (a se vedea şi Ion Hudiţă, Jurna l Politic , 1 997). De
asemenea, trebuie luat în considerare şi faptul că mulţi ofiţeri şi subofiţeri români ascultau ştirile
privind evoluţia războiului şi comentau situaţia militară. A pune doar pe seama evreilor propagarea
„ştirilor alarmiste", era o evidentă încălcare a adevărului.
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1943, decembrie 28, Bucure�. Condamnarea unor evrei care
·

„şi-au instalat clandestin aparate de telefon"

P. C.M. Cabinetul Militar

B. 2
Notă

1 943
Direcpa Justiţiei Militare

luna decembrie ziua

28

înaintează o notă prin care arată cum s-a soluţionat

dosarul evreilor şi complicilor ce şi-au instalat clandestin aparate telefonice.
Au fost condamnaţi:
- dr. Tischler Elemer, Weber Ervin şi Jean Grossman la muncă silnică pe viaţă;
- Perianu Ion, Roza Calrnanovici şi Golingher Romulus la câte

25

ani muncă

silnică;
- Nadler Sergiu la

1 5 ani muncă silnică;

- Rencaş Marcelian, Heller Traian şi Siegler Osias la câte

IO

ani muncă silnică;

- complicele Ciubuc Gheorghe la muncă silnică pe viaţă şi degradare civică pentru
complicitate la furt;
- avocatul Costescu Virgil la

1 O ani muncă silnică şi 1 O ani degradare civică pentru

crima de favorizarea infractorilor1•

A.N., Fond P. C.M., ds. 119/1943, f. 247
I La 1 4 decembrie 1 943, organele S.S.I. semnalau: „condamnarea evreilor care de conivenţă
cu un funcţionar de la Societatea Anonimă de Telefoane îşi instalaseră clandestin posturi telefonice
a produs o vie impresie în rândurile populaţiei evreieşti bucureştene" (A.S.R.I.-F.D. 8 1 80/9,
f. 2 1 7).
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1944, februarie 1, Bucure�. Stadiul măsurilor de dublare a
evreilor din întreprinderi

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Ordinii Publice

No. 2 1 95 8 1 - 1 feb. 1944

Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Direcţia Relaţiilor cu Departamentele
La no. 3 1 0759 din 17 decembrie 1 943, am onoarea a vă face cunoscut că în urma
conferinţei ordonate de domnul mareşal Antonescu şi care s-a ţinut la Ministerul de Justiţie
în ziua de 22 decembrie 1 943, s-au luat următoarele măsuri: „ .
4 ) Ministerul Muncii a dat ordin să s e revizuiască situaţia tuturor evreilor care
lucrează în întreprinderi şi să se constate dacă dublanţii evreilor sunt reali şi au pregătire
suficientă, ca la timpul hotărât să poată înlocui pe evreii dublaţi. Totodată s-a dispus să se
comunice, de către Inspectoratul Muncii respectiv, numărul evreilor angajaţi, peste cel
repartizat de Marele Stat Major.
5 . La controlul efectuat de organele Ministerului Muncii la întreprinderile din
Piatra Neamţ s-a constatat că proporţia personalului evreiesc, faţă de cel român, este
următoarea :
- Societatea Letea: nici un evreu.
- Întreprinderea Dacia: 0,004% evrei
- Fabrica Bistriţa: 0,13% evrei.
6. În privinţa evreilor arătaţi prin rapoartele d-lor inspectori jud. Diaconescu şi
inspector general ad-tiv Hodoroabă ca ocupând funcţiuni importante la întreprinderile
industriale din Piatra Neamţ, s-a decis că întrucât nu sunt elemente suficiente de
culpabilitate să se instituie un control mai sever de Ministerul Muncii I .
Pentru executarea acestor măsuri am dat ordin Direcţiunii Generale a Poliţiei ca
să interzică accesul evreilor în gări şi în locurile de desfacere a lemnelor.
Directorul Ordinii Publice, lt. col. magistrat, ss. Al. Mădârjac

Ibidem, ds. 400/1943-44, f 63, 64
1 Vezi şi doc. 2 1 din volum.
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1944, februarie 2, Bucureşti. Rezoluţie a lui Mihai Antonescu

în legatură cu interdicţia ca atelierele fotografice
deţinute de evrei să execute lucrări considerate că fac
propagandă românească

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Cabinetul vicepreşedintelui Cons. de Miniştri

Nr. 005359 din 2 februarie 1 944

Domnule director,
Conform dispoziţiunilor d-lui vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, am onoarea
a vă ruga să binevoiţi a prezenta d-lui ministru alăturatul dosar, compus din 1 2 file,
privind interzicerea atelierelor fotografice evreieşti de a face anumite lucrări considerate
ca lucrări de propagandă românească, cu rugămintea să binevoiască a lua cunoştinţă, de
următoarea rezoluţie:
D-lui ministru Marinescu. Rog Consiliu/Avocaturii Statului săfacă interpretarea.
Avizul Ministerului Propagandei nu mi-a fost supus spre aprobare. Nu ştiu dacă orice
fotograf e propagandist naţional". ss. Mihai Antonescu
Primiţi, vă rog, domnule director, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Director de Cabinet
Domniei Sale Domnului director de cabinet al d-lui ministru al justiţiei
„

Ibidem, ds. 119/1944, f 15
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1944, februarie 4, Bucureşti. Răspunsul lui Ion Antonescu la
scrisoarea arhitectului evreu Clejan

Bucureşti, 4 februarie 1944
Domnule Clejan,
Scrisoarea dv. referitoare la situaţia evreilor din Transnistria şi de-a lungul Bugului,
ca şi cele relative la dispensarea din obligativitatea prestării muncii de folos obştesc mi-a
dat ocazia de a reţine din nou o serie de aspecte ale problemei evreilor în România în
limitele realităţii, determinate de situaţia de război şi de evenimentele precedente acestuia.
După cum v-am declarat şi oral, am fost nevoit să evacuăm evreii din Basarabia şi
Bucovina, căci datorită comportării lor oribile în timpul ocupării acestui teritoriu de către
ruşi, populaţia a fost atât de puternic întărâtată împotriva acestora, că fără aceste măsuri de
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securitate ar fi avut loc cele mai groaznice pogromuri. Cu toate că am fost hotărât să evacuez
pe toţi evreii din Basarabia şi Bucovina, prin diferite intervenţii, am fost împiedicat să o fac.
Astăzi, regret că nu am făcut aceasta căci am constatat că din rândul evreilor
rămaşi acolo, elemente nedemne au fost recrutate de către adversarul ţării noastre. Nu
. există nici o organizaţie comunistă sau teroristă, descoperită de organele noastre de poliţie,
căreia să nu-i aparţină şi evrei şi adesea ele sunt constituite numai din evrei. Aceasta este
tragedia rasei evreilor de a nu fi recunoscători, de a se opune ţării în care ei trăiesc şi de
la care trag foloase.
De aceea atrag şi de data aceasta atenţia că, dacă evreii şi pe mai departe vor
continua să submineze statul tolerant, vor atrage după sine urmări şi mai grele decât până
acum, căci statul nu poate lăsa nepedepsiţi pe aceia, care profitând de această toleranţă,
se străduiesc într-un fel criminal să ducă statul la prăbuşire.
Mai departe, nu trebuie să uităm că noi avem în Transnistria peste

200.000

de

români şi de partea aceasta a Bugului tot aşa de mulţi care, în cazul că frontul se apropie
de graniţele noastre, ar trebui să vină în România liberă. Situaţia acestor fraţi ai noştri
ridică pentru naţiunea română una din cele mai grele probleme de conştiinţă şi eu sunt
profund îngrijorat pentru cei
Se înţelege de la sine

100.000 de români, pe care nu pot să-i adăpostesc în ţară.
că în astfel de împrejurări este pentru mine o imposibilitate

morală şi politică de a consimţi la aducerea înapoi a evreilor din Transnistria. Despre
aceasta nu poate fi vorba. Voi dispune însă ca evreii din imediata apropiere a frontului să
fie aduşi în sudul Transnistriei, de unde, apoi să poată fi transportaţi din ţară, de către
comunitatea evreiască, prin legăturile pe care ea le are în străinătate.
Dintre evreii din Transnistria au fost recolonizaţi numai aceia care au fost deportaţi
acolo din greşeală, adică aproximativ

7.000

de evrei din Dorohoi şi

4.500

copii orfani.

În războiul actual care se extinde asupra întregului glob pământesc, evreii nu sunt
iertaţi de suferinţele şi mizeriile pe care aproape întreaga omenire trebuie să le îndure.
Dacă în timpul lipsei alimentelor şi a condiţiilor neigienice de viaţă au fost secerate şi
vieţi ale evreilor, aceasta înseamnă că legile nemiloase ale războiului - pe care nu noi l-am
provocat - au impus şi evreilor imperativul de a plăti tributul de sânge . Românii, care
luptă în primele linii ale frontului, mor zilnic cu miile.
Însă ca un om de factură europeană nu am suportat niciodată omorurile împotriva
nimănui şi nu pot să fac acest lucru. Am luat măsuri şi le voi lua şi pe mai departe, ca
astfel de omoruri să nu se comită nici împotriva evreilor, oriunde s-ar găsi.
În cc priveşte dispensarea de obligativitatea prestării muncii de folos obştesc şi
exercitarea profesiei, aceasta este o problemă în care nu mă amestec şi nu mă priveşte.
Cred însă că nu se poate face o comparaţie între contribuţia materială a acelor evrei care
sunt pentru dispensarea lor de la obligativitatea prestării muncii de folos obştesc şi jertfa
de sânge a acelora care cu arma în mână contra duşmanului, apără şi asigură viaţa şi
munca tuturor acelor care se găsesc în patrie, deci şi a evreilor. Aceste obligaţii au fost
stabilite în înţelegere cu Centrala Evreilor şi o mare parte a obligaţiilor servesc intereselor
Centralei şi sprijină familiile de evrei lipsite de mijloace" t .
semnează mareşalul Antonescu

Ibidem, Colecţia microfilme S. U.A., rola 486, T 120-4657, K 1508 k 342353-342356,
Ref Deutschland, Inl. II A/B, fudentum in Rumănien şi B.A. R-A.l., Fond XXIv,
ds. 3314, f 140-142
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1 Arhitectul Clejan a trimis la 2 februarie 1 944 următoarea scrisoare lui Ion Antonescu:
Bucureşti, 2 februarie 1 944
Domnuie mareşal,
Sunt fericit că mi-aţi îacut deosebita cinste acordându-mi audienţa solicitată şi Vă rog,
înainte de toate, a primi mulţumirile mele cele mai profunde. Cele ce vreau să vă comunic sunt
realităţi, sunt situaţii care, în ambianţa actuală, ar fi bine dacă s-ar rezolva cât mai grabnic. De
aceea, domnule mareşal, voi căuta să vă expun cât mai pe scurt:
I. Situaţia evreilor din Transnistria.
Il. Situaţia evreilor de dincolo de Bug.
ill. Situaţia evreilor din Vechiul Regat şi Transilvania.
I.
După datele din 1 0 noiembrie 1 943 ale Ministerului de Interne, au mai rămas 55 .000
supravieţuitori din cei 1 1 0.000 evrei deportaţi. Din aceştia au fost repatriaţi 6.300 de dorohoieni şi
700 de deportaţi politici, în total circa 7.000 de repatriaţi, rămânând aşadar 48 .000. După datele
culese însă de Comisia pentru Transnistria ar fi rămas 58.000, aceştia fiind ameninţaţi să fie distruşi,
aşteaptă zi cu zi salvarea; pentru ei, şi soarta lor tragică suferă şi se frământă toată obştea evreiască.
Pentru aceştia stau azi înaintea Domniei Voastre: să implor dreptate pentru cei nevinovaţi, să implor
omenie şi iertare pentru cei ce au greşit. Dacă unii din ei au fost deportaţi din vina de a fi gândit sau
lucrat împotriva intereselor statului, jumătate din ei au şi plătit cu viaţa lor această greşeală, iar cei
rămaşi au ispăşit cu prisosinţă prin suferinţa lor, cum însă mulţi n-au fost vinovaţi, ei au ispăşit
totuşi cu cei vinovaţi moartea, mizeria şi lipsurile. Ştiu că s-au făcut numeroase întâmpinări la
Domnia voastră în această cauză şi că s-ar fi luat oarecare măsuri în această direcţie. S-a hotărât şi
repatrierea copiilor orfani, dar numai până la 1 5 ani şi numai orfani de ambii părinţi.
Vă rog să aprobaţi ca această măsură să cuprindă pe toţi minorii până la 21 ani, orfani chiar
numai de un singur părinte. Ceilalţi deportaţi din Transnistria ar fi indicat să fie duşi, după
posibilităţile de transport, în localităţi situate mai aproape de Nistru, pentru a nu fi lăsaţi în voia
soartei dacă evenimentele s-ar precipita, iar apoi treptat să fie trimişi în oraşele de origine sau în
lagăre în Vechiul Regat.
II
Dincolo de Bug au fost trimişi evrei în detaşamentele de muncă pentru „Organizaţia Todt"
şi altele. Despre aceştia se spune că ar fi fost omorâţi cu toţii - ultimii 433 la 1 O decembrie 1 943 fapt confirmat de o scrisoare din Tulcin. Această scrisoare mai afirmă că toţi evreii din Oradotca,
Crasnopolca şi Tarasifca ar fi pierit până la ultimul. Aceasta fiind situaţia de dincolo de Bug, vă rog
cu multă insistenţă a dispune ca persoane autorizate să plece la faţa locului spre a cerceta dacă mai
sunt acolo evrei deportaţi şi a lua măsuri urgente de repatriere.
m

Referitor la situaţia evreilor din Vechiul Regat şi Transilvania, vin cu rugămintea de a
dispune să nu fie supuşi la taxe excesive pentru obţinerea cametelor de scutire de muncă, majoritatea
evreilor luptă cu greutăţile vieţii şi au de suportat pe lângă contribuţiile directe şi taxele militare,
întreţinerea tuturor acelora plecaţi la muncă ·şi a familiilor lor, întreţinerea populaţiei evacuate din
oraşe şi târguri, a celor deportaţi, a spitalelor, şcolilor etc. Toţi aceştia, graţie spiritului domniei
voastre de dreptate şi omenie, graţie voinţei domniei voastre, cu toate restricţiunile şi sacrificiile
impuse, au credinţa şi nădejdea că vor putea trăi, munci , şi răzbi până la vremuri mai bune. Ei sunt
cu tot sufletul pentru triumful dreptăţii neamului românesc şi vă exprimă prin mine tot devotamentul
şi recunoştinţa. Să trăiţi domnule mareşal. ss. H. Clejan (J. Ancel, op. cit., voi. VID, p. 1 8)
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1944, februarie 11, Iaşi. Comandantul Corpului IV Armată nu
aprobă adunări rituale zilnice în locuinţa particulară
a unui evreu

Nr. 1 666, 1 1 februarie 1944

Prefectura judeţului laşi

Confidenţial
D-lui chestor al Poliţiei municipiului laşi
În referire la adresa dv. J!r. 43559/944,
Avem onoare a vă face cunoscut că d-l general comandant al C . IV Armată, nu a
aprobat adunarea zilnică a unui număr de 1 5 evrei la locuinţa numitului Bercu Cemes,
din str. Cpt. Păun nr. 1 , pentru organizarea de rugăciuni ritua;e, cu prilejul venirii la laşi
a rabinului M.L. Friedman.
În consecinţă, vă rugăm a dispune măsurile necesare.
Prefectul jud. Iaşi,

Şeful Secţiei,

ss. C. Talpeş

ss. Indescifrabil

A.IŞ, Fond Pref jud. Iaşi, ds. 93/1944, f 83
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1944, februarie 11, Bucureşti. M.A.I. informează P.C.M. despre

deportarea medicului evreu Herman Herşcovici
presupus a fi întreţinut relaţii cu soţia unui ofiţer român

Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 222469

Direcţiunea Ordinii Publice

1 1 .02 . 1 944
Către,

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Direcţia Secretariatului

Avem onoare a vă face cunoscut că în baza ordinului d-lui mareşal conducător,
comunicat Ministerului Apărării Naţionale, prin adresa nr. 1 07639 M.2/1 943 a Cab.

Militar al conducătorul ui statului şi primit la acest departament pentru executare. a m
disp us

la 1 1 sept. 1 943 internarea în lagărul Tg. -Jiu a d-nei Elena cpt. Ungureanu, pentru
94
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că a întreţinut legături intime cu evreul cir. Herşcovici Herman din Bucureşti, în timp ce
soţul său se afla pe front.
Prin ordinul nr. 3 8 8 1 7 din 1 2 sept. 1 943 către Pref. Pol. Capitalei am dispus ca
evreul Herman Herşcovici să fie ridicat şi trimis pe Bug, măsură ce s-a executat în ziua de
1 5 sept. 1 943 .
D-na Elena cpt. Ungureanu a fost eliberată din lagărul Tg.-Jiu la 1 1 decembrie
1 943 cu aprobarea d-lui mareşal conducător, iar evreul se află în Transnistria.
Prin cererea alăturată (însoţită de 10 anexe), adresată d-lui mareşal şi depusă la
acest minister cu petiţia înreg. la nr. 222469/1944, dl. Ilie Herşcovici, din Bucureşti, tatăl
dr. Herman Herşcovici, solicită a se aproba întoarcerea în Bucureşti a fiului său pentru a
fi prezent la judecarea procesului de adulter şi a rămâne mai departe ajutorul părinţilor şi
surorilor lui I .
În sprijinul cererii sale, petiţionarul anexează, în copie, mai multe acte între care
şi o declaraţie a d-nei Elena cpt. Ungureanu, dată în faţa d-lui procuror al Trib. Ilfov, prin
care declară că în cauză a fost o înscenare regizată de soţul său, dar în realitate niciodată
nu au existat relaţii intime între dânsa şi cir. Herşcovici.
Vă rugăm să binevoiţi a lua cunoştinţă de motivele invocate de petiţionar şi de
actele depuse şi a decide asupra cererii sale, dându-ne ordin de urmare.
Directorul Ordinii Publice,
Ministru Subsecretar de Stat,
General de Corp de Armată, C.Z. Vasiliu
lt. col. magistrat, Al. Mădârjac

A.N., Fond I. G.P., ds. 37/1943, f 266-267

1 Memoriu către mareşalul Ion Antonescu
Dl. Ilie Herşcovici din Bucureşti, în alăturatul memoriu adresat d-lui mareşal, declară
următoarele: Fiul său dr. Herman Herşcovici, a fost trimis în Transnistria fiind acuzat de adulter cu
soţia d-lui cpt. av. Ungureanu, pe timpul când acesta se afla pe front. Pentru înlăturarea acuzaţiunii,
petiţionarul arată că în timpul când s-ar fi produs acest fapt, d-na Ungureanu nici nu se afla în
Bucureşti. În acest sens, depune şi o declaraţie a d-nei Ungureanu.
Faţă de cele arătate şi având în vedere că d-na Ungureanu a fost eliberată din lagărul Tg.
Jiu (unde a fost internată pentru acest motiv); Având apoi în vedere că însăşi d-na Ungureanu
declară că poate susţine în faţa justiţiei nevinovăţia sa, dl. Ilie Herşcovici roagă să se aprobe
reîntoarcerea la Bucureşti, din Transnistria, a fiului său, care urmează să-şi adune actele necesare
în vederea susţinerii nevinovilJici sale în faţ11 j ustiţiei, deoarece procesul este în curs de judecare.
D-na Ungureanu a fost internată în lagărul Tg.-Jiu la 1 5 sept. 1 943, în urma propunerii S.S. al Arm.
de Uscat, pentru relaţii adulterine avute cu evreul Herman Herşcovici în timpu când soţul său, cpt.
aviator, era pe front. A fost eliberată la 1 1 dec. 1 943 . Comisia de triere a propus eliberarea, iar
P.C.M. a aprobat-o. (lbidem, f. 268).
Pe acest memoriu, ministrnl de interne, gl. O.I. Popescu cere ca documentul să fie trimis
generalului Vasiliu, care la rândul lui, pune rezoluţia: ,,Memoriul fiind adresat d-lui mareşal se va
înainta Preşed. C. de M. cu un raport arătând situaţia şi cerând hotărâre"
La 1 6 feb. 1 944 Direcţia relaţiilor cu departamentele din P.C.M. comunică lui C .Z. Vasiliu
că „Dl. mareşal Antonescu a lăsat la aprecierea Domniei voastre aducerea evreului dr. Herşcovici
Herman din Transnistria". (lbidem, f. 265).
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1944, februarie 12, Bucure�. S.S.R.C.I. critică încălcarea de

către unele organe judecătoreşti a unor atribuţii
rezervate exclusiv acestui departament cu privire la
deciziile de evacuare emise de C.N.R.

085 144 din 1 2.11. 1 944
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului
Cabinetul Subsecretarului de Stat

Domniei Sale, domnului ministru al justiţiei
Dispoziţiunile art. 129 din Legea nr. 3 98/1 942 completată prin art. 3 al Legii nr.
143 din 1 0 martie 1 943 1 , prevăd, în mod categoric că deciziile de evacuare date de Centrul

Naţional de Românizare nu pot fi atacate în justiţie prin nici o cale graţioasă sau
contencioasă ordinară, specială sau excepţională, împotriva lor fiind deschise numai
recursuri ierarhic la ministrul subsecretar de stat al românizării, colonizării şi inventarului,
singurul competent a decide asupra suspendării sau reformării acestor deciziuni.
Cu toate acestea, unele instanţe judecătoreşti solicitate să se pronunţe asupra
deciziilor de evacuare, printr-o greşită interpretare a dispoziţiunilor Legii nr. 1 43/943, în
loc să-şi decline competenţa, au hotărât că, în asemenea cazuri, fără a se discuta deciziunea
însăşi de evacuare, este vorba numai de păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere
şi prin urmare, în situaţiunile de acest fel, urmează a se face aplicarea art. 67 din legea
accelerării judecăţilor.
Motivarea acestora că, ceea ce se discută în faţa instanţelor este nu deciziunea
însăşi de evacuare, ci pur şi simplu dreptul aparent al locatarului care ar fi fost păgubit
prin evacuare, făcându-se aplicaţiunea art. 67 din legea accelerării judecătoreşti, constituie
o imixtiune evidentă în atribuţiunile administrative, deoarece conduce la înlăturarea, pe
cale ocolită, a dispoziţiunilor Legii nr. 143 din 1 0 martie 1 943 care, după cum am arătat,
prevede în mod categoric sustragerea acestor deciziuni de la orice cale de atac în faţa
justiţiei.
Sensul acestor dispoziţiuni nu poate fi altul decât că părţile interesate, numai după
epuizarea recursului ierarhic la ministrul subsecretar de stat al românizării, pot cere în
faţa instanţelor de contencios anularea actului administrativ de autoritate.
De aceea, când instanţele dispun pur şi simplu, suspendarea evacuării, implicit şi
în mod necesar, deşi nu se ocupă în mod direct de deciziunea însăşi, se ajunge la anihilarea
efectelor juridice ale deciziunii de evacuare şi prin urmare, la încălcarea atribuţiunilor
rezervate în mod exclusiv, ministrului subsecretar de stat al românizării, colonizării şi
inventarului, singurul îndreptăţit să se pronunţe asupra acestor deciziuni putând să le
suspende sau să le reformeze.
Pe de altă parte, Legea nr. 1 43/943, fiind o lege specială, constituie o derogare de
la dreptul comun în această materie, astfel încât legea accelerării judecăţilor, deşi ulterioară,
este evident că nu a putut modifica Legea nr. 143 .
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Pentru aceste motive, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune măsurile ce credeţi
de cuviinţă, în scopul de a se înlătura - pe viitor - orice discuţiune cu privire la modul de
interpretare a dispoziţiunilor art. 1 2 9 din Legea 398/942, aşa cum a fost completată prin
art. 3 al Legii nr. 143/943 .

Primiţi, vă rugăm, domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Ministrul subsecretar de stat al românizării,

Director general al
Centrului Naţional de Românizare,

colonizării şi inventarului,

ss. Indescifrabil

ss. Titus Dragoş

Ibidem, Fond M.]. -D.]., ds. 40/1944, f 7flv
1 Vezi

E.R. , voi. I, doc.

75.
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1944, martie 8, Bucure�ti. Ecoul în opinia publică a punerii în
scenă, sub pseudonim, a piesei lui Mihail Sebastian
„ Steaua fără nume"

Camuflajul . . . în teatru
La un teatru particular, o talentată trupă de tineri comedieni joacă lucrarea unui
autor al cărui nume a rămas, şi după premieră, o enigmă chiar pentru cei iniţiaţi în viaţa
culiselor.
Dar dacă numele adevărat al autorului şi personalitatea lui s-au păstrat ascunse
cunoscătorilor în materie de teatru, în schimb opera, comedia în trei acte, a început să
circule în manuscris cu mult înainte de premieră, mai ales printre acei oameni care ar fi
putut să-şi dea avizul prin scris public.
Şi-atunci au început să apară în presa de specialitate - teatrală - şi chiar în reviste,
elogioase articole cu privire la valoarea literară şi artistică a piesei.
Cine e autorul? Un nume oarecare: Victor Mincu - un personagiu necunoscut,
nevăzut, nepipăit de nimeni. Se zvonea, totuşi, ba că e profesor pe la Galaţi, ba că e
inginer la Ploieşti sau negustor la Titu„.
Mai târziu au început să circule ca autori ai noii piese şi nume cunoscute din
Capitală, nume aparţinând fie unui mare scriitor moldovean, care a cochetat cândva cu
teatrul; fie al altui scriitor de cărţi masive, dar dublat tot aşa de bine de un om priceput în
ale scenei; fie ale altor inşi care erau, pur şi simplu, doar oameni cumsecade . . .
Ceea ce este, mai curios e că nici una din persoanele vizate nu s-a grăbit să dezmintă
paternitatea, dezminţire nu publicată la ziar, dar nici barem verbal. Se pare că laudele
convin oricui, chiar când nu se cuvin„.
Reclama oficială a teatrului cu pricina n-a contenit să trâmbiţeze, însă, succesul
nici înainte de premieră, nici după: „Cea mai bună piesă „ „ românească! " .
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Dar, mă rog, e chiar. . . românească? . . .
Nici traducere, nici localizare, nici substituire ! ? . . .
N u cumva se aduce o jignire literaturii noastre dramatice ! ?
Autorul e u n nume necunoscut, debutant î n teatru ş i literatură. Poate fi ş i tânăr.
Când este atât de lăudat înainte de premieră şi unele laude au continuat chiar după aceea,
cum l-a răbdat, totuşi inima să rămâie camuflat, să lase să se risipească în gol atâtea
aplauze care i se cuveneau! ?
N u înţelegem această tări e de . . . caracter, mai c u seamă l a un debutant.
Şi nici lipsa de - să ne fie iertată caracterizarea - lipsa de . . . eleganţă a conducerii
teatrului de a nu prezenta publicului şi pe autor atunci când se afirmă descoperirea celei
mai bune piese româneşti! Era o descoperire importantă şi ne amintim că nici Goga, nici
Delavrancea, nici coşbuc, nici Caragiale - în sfârşit nici unul din cei care au o glorie şi un
nume n-au irupt în viaţa artistică a ţării stând camuflaţi. Pseudonimul se confunda cu
personalitatea celui care îl alegea, iar farsele literare aveau un scop precis şi determinat,
pentru educarea şi evoluţia moravurilor!
Astăzi se pare, sunt alte moravuri1

•••

Ziarul Universul nr. 67 din 8 ianuarie 1944

Valeriu Mardare

1 Se ştie că Nicolae Carandino în Memoriile sale intitulate De la o zi la alta , a stăruit
amănunţit asupra relaţiilor sale literare şi umane cu Mihail Sebastian. Reproducem pasajul privitor
la punerea în scenă a piesei Steaua fără nume în primăvara anului 1 944 - la care se referea şi
articolul din Universul.
«. .. Într-o bună zi, Mircea Şeptilici mă căută la redacţie şi îmi cere, în numele întregului lor
„grup", un „mare serviciu". Să citesc, anume, chiar în aceeaşi seară, o piesă care lor li se pare
„bună" şi, dacă întâmplător, aş avea o părere favorabilă, să o tipăresc înainte de premieră, ca un fel
de lansare pentru autor, „provincial şi necunoscut", şi ca o susţinere pentru formaţia lor, care conta
pe un spectacol „de lovitură"! Mircea Şeptilici mi-a întins textul pe care sta scris: „Steaua fără
nume" de Victor Mincu.
Am acceptat şi i-am strâns mâna cu emoţia presupusă de o eventuală deziluzie. Dar piesa m
a câştigat de la primele replici. Am înapoiat-o a doua zi, aşa oom promisesem; articolul, de totală
adeziune - pe care nici ei nu-l scontau atât de categoric - a apărut peste câteva zile în revi�'ta Bis.
Am avut de la început certitudinea că piesa aparţinea lui Mihail Sebastian şi am împărtăşit
această convingere atât lui Mircea Şeptilici, cât şi autorului, în termeni „pitoreşti", dar neîndoielnici,
pe care, ulterior, amândoi n-au întârziat să-i repete şi chiar să-i publice. Dar cum puteau oare
insista, în împrejurările date, asupra intuiţiei mele critice, fără ca insistenţa mea să capete caracterul
unui denunţ?
De altfel, diverse ecouri de presă întreţineau în jurul misteriosului autor o atmosferă de
incertitudine. Lucrurile s-au precipitat, odată cu apariţia unui articol de V. Mardare (talentat autor
dramatic, de altfel), articol apărut în Un iversul sub titlul Camuflajul. . . în teatru . În acest articol,
invizibilul şi omniprezentul „Victor Mincu" era tras la răspundere şi, odată cu el, toţi aceia care
afirmau fantomatica lui existenţă. S-a abandonat atunci pseudonimul şi un răspunzător în carne şi
oase a păşit în arenă. Avocatul Ştefan Enescu, pe atunci soţ al actriţei Aglae Metaxa, a primit să
gireze cu numele său, pe afiş, toată „combinaţia". Riscurile erau destul de mari. În plin regim
antonescian, sub ocupaţia hitleristă, reprezentarea unui autor evreu ar fi pricinuit - odată descoperită
- arestări, internări în lagăr, procese. Un creştin, fie el om de teatru, doar prin căsătorie putea servi
- cu inteligenţă pilotat - drept paratrăznet. Avocatul Ştefan Enescu a îndeplinit cu nobleţe rolul
periculos al omului „de paie"...
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După 23 august, Mihail Sebastian a povestit, cu fineţe şi cu umorul care-l caracterizau,
toată aventura. Piesa a continuat drumul ei triumfal, pe care înainte de premieră trei semnături îl
prevesteau: a lui Victor Ion Popa, a lui Mircea Ştefănescu şi ... a mea.
Era scris, se vede, să fiu amestecat într-un fel în destinul tuturor pieselor lui Mihail Sebastian»
(Nicolae Carandino, De la o zi la alta. Memorii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1 979,
p. 271 -272).
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1944, martie 9, Bucure�ti. Precizări ale M .J. referitoare la

bunurile evreieşti aflate sub administraţia C.N.R. şi
revendicate în justiţie de foştii proprietari
Nr. 3 3 1 1 6 - 9 martie 1 944

Ministerul Justiţiei
Direcţiunea Judiciară
Domnule . . . preşedinte,

Ministerul este informat că unele Comisiuni judeţene instituite în baza legii nr.
pentru reorganizarea Centrului Naţional de Românizare, adresându-se
tribunalului pentru ridicarea sechestrului asupra bunurilor evreieşti aflate sub
administraţiune pe baza Decretului-lege nr. 2 8 1 0 publicat în Monitorul Oficial nr. 1 92
din 2 1 august 1 940, legea nr. 476/1940 cu scopul de a fi trecute prin efectul legilor de
românizare în administraţiunea Centrului Naţional de Românizare, li s-a refuzat de către
tribunal, aceasta.
Socotim această măsură ca fiind greşită pentru următoarele considerente:
Legea nr. 476/940 pentru unele măsuri speciale, provizorii, referitoare la
administrarea bunurilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice stabilite în teritoriile
evacuate din Basarabia şi Bucovina de Nord, a dispus punerea sub sechestru a tuturor
bunurilor de orice natură aflate pe teritoriul român aparţinând persoanelor sus-arătate,
administrarea acestor bunuri, chiar în cazul când s-au lăsat reprezentanţi, urmând să se
facă de tribunalul respectiv printr-un administrator sechestru.
Această măsură având un caracter general, s-a aplicat tuturor bwiurilor situate pe
teritoriul român aparţinând persoanelor fizice sau juridice intrând în prevederile legii şi,
deci, şi bunurilor evreieşti.
Ulterior, bunurile imobile rurale şi urbane aparţinând evreilor, aflate pe teritoriul
român şi expropriate în temeiul legilor de românizare nr. 627 din 5 octombrie 1 940
completată cu legea din 4 decembrie 1 940 pentru exproprierea bunurilor rurale şi legea
nr. 254 din 28 martie 1 94 1 pentru bwiurile imobile urbane au fost trecute în patrimoniul
Centrului Naţional de Românizare, prin legea nr. 3 90 din 3 martie 1 94 1 , pentru înfiinţarea
acestui centru, urmând conform art. 3 şi 44 din lege ca ele împreună cu alte bunuri
prevăzute în art. 2 din lege să fie administrate de acea instituţie.
1 7 5/1 942
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Prin urmare, în ceea ce priveşte aceste bunuri, administraţia provizorie, instituită
prin legea 476/940 şi efectuată prin administratorii secheştri, a încetat prin efectul legii
nr. 3 90/ 1 94 1 fiind trecute definitiv asupra Centrului Naţional de Românizare.
În ceea ce priveşte bunurile imobile rurale şi urbane situate în Basarabia şi Bucovina
de Nord aparţinând evreilor fiind de asemeni expropriate şi intrate în proprietatea statului
în baza legii nr. 7 9 1 din 4 septembrie 1 94 1 , pentru unele măsuri legislative privind acele
provincii, ele au fost date de asemeni în administraţia Centrului Naţional de Românizare
prin legea nr. 903 din IO octombrie 1 94 1 .
Apoi, prin legea nr. 82 din 3 1 ianuarie 1 942, reglementându-se situaţia bunurilor
părăsite, această categorie de bunuri au fost trecute deopotrivă în administrarea Centrului
Naţional de Românizare, fără nici o distincţie din punct de vedere al originii etnice a
proprietarilor lor, întrucât şi pentru aceste bunuri a încetat administraţia provizorie a
administratorilor secheştri, înfiinţată în baza legii nr. 476/1 940.
În consecinţă, din examinarea legilor sus-menţionate rezultând că toate bunurile
prevăzute de legea nr. 476/1940, au trecut în administraţia Centrului Naţional de
Românizare, este neîndoios că administrarea provizorie a administratorilor secheştri a
încetat, prin efectul legilor sus citate, şi ca atare vă rog a lua măsuri ca bunurile respective,
mobile sau imobile, cu întreaga lor gestiune, să fie predate organelor legale, ale Centrului
Naţional de Românizare ! .
p. director,
p . ministru,
ss. N.E. Dumitrescu
ss. Mircea Georgescu

A.N., Fond M.J. -D.]., ds. 110/1944, f 31 flv
1 Vezi doc. 1 72 din volum.
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1944, martie 13, Boto�ani. Raport al Biroului de Siguranţă cu

privire la modul cum sunt respectate restricţiile
referitoare la aprovizionarea evreilor
Nr. 16253
13 martie 1 944

Poliţia oraşului Botoşani
Biroul de Siguranţă
Către,
Inspectoratul Regional Poliţie
Serviciul Siguranţei Iaşi
În referire la Ordinul dv. nr. 3 15 5 5 s din 1 9 noiembrie 1 94 2,

Avem onoare a vă raporta că populaţia evreiască din raza acestei poliţii se
aprovizionează cu alimente după orele I O dimineaţa şi numai în piaţă, sau după cum s-a
fixat regimul de aprovizionare a evreilor de către Prefectura jud. Botoşani prin ordonanţa
nr. 1 254 1 din 1 8/8/943.
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Evreii procură alimentele la preţurile maximale fixate de către autorităţile
administrative, preţuri ce sunt prevăzute în mercuriale şi afişate în hală spre a fi cunoscute
de întreaga populaţie.
Ofiţerii şi agenţii de poliţie, precum şi gardienii publici din posturile respective
supraveghează respectarea dispoziţiunilor ordonanţei suscitate, iar când constată că evreii
nu respectă orele legale de aprovizionare, îi înaintează la Oficiul Poliţiei încheindu-le
cuvenitele acte contravenţionale.
Astfel, în intervalul de la 1 5 februarie 1 944 şi până în prezent au fost deferiţi justiţiei
un număr de I O evrei care au fost găsiţi aprovizionându-se cu alimente înainte de ora I O 1 .
Totodată raportăm că în acest interval de timp, cu ocazia raziilor ce s-au efectuat,
nu s-a constatat ca evreii să se aprovizioneze direct de la ţărani.
Pe raza Comisariatului de Poliţie Hârlău se menţine acelaşi regim de aprovizionare
a evreilor, organele acestui comisariat încheind în această perioadă de timp trei procese
verbale de contravenţie la evreii care au încălcat dispoziţiunile art. II din ordonanţa
Prefecturii jud. Botoşani nr. 1 2541/943 .
În oraşul Ştefăneşti nu poate fi vorba de acest regim, întrucât evreii, odată cu
începerea ostilităţilor, au fost evacuaţi în Botoşani.
Şeful Poliţiei, ss. Velihorschi Mihai

A.S.RI.-F.D. 7642, f. 154
I La 1 6 martie 1 944, Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi comunica Direcţiunii Siguranţei
Statului că ,)n ziua de 29 febr. a.c. a dresat acte de judecată împotriva lui Alter Beti din Iaşi pentru
faptul că a fost găsită cumpărând păsări de la un ţăran" (Ibidem, f. 1 65).
La 1 octombrie 1 943, autorităţile administrative şi poliţieneşti din oraşul şi judeţul Botoşani
cereau prelungirea cu o oră a accesului în pieţe pentru ca şi evreii să se poată aproviziona cu
alimente sau să li se pună în vedere de a se aproviziona în restul săptămânii urmând ca în zilele de
duminică şi sărbători legale să nu aibă acces în hale şi pieţe. Acest document cuprindea în anexă un
tabel cu numele a 1 02 evrei care au fost daţi în judecată pentru nerespectarea programului stabilit
până la acea dată (A.C.I.E.R., Fond III/ 1 940-1 944, ds. 577, f. 44).
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1944, martie 14, Bucureşti. Comunicarea adresată de Mihai
Antonescu Legaţiei Române din Ankara în legătură
cu atitudinea sa faţă de evrei în anii 1940-1944

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Cretzianu - Legaţiunea Ankara
Sunt mulţumit să vă pot comunica următoarele:
1. Ieri 13 martie am luat dispoziţia ca toţi evreii din Transnistria să fie trecuţi pe
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teritoriul românesc - în Basarabia şi Bucovina spre a evita c_a să fie supuşi vreunui regim
asemănător cu cel din 1 94 1 , întrucât tot iep am hotărât retragerea administraţiei româneşti
din Transnistria 1 • În ceea ce priveşte sprijinirea emigrărilor vă rog să comunicaţi tuturor
că suntem gata să dăm orice concurs în această privinţă.
V-aş fi recunoscător dacă aţi face să se ştie şi de d. Steinhardt că nu numai azi, dar
întotdeauna am fost pentru sprijinirea migraţiunilor.
În 1 940, [după instaurarea Statului Naţional-Legionar - n. n.] ca ministru de justiţie
am împiedicat masacre şi abuzuri de proprietate, dispunând arestarea vinovaţilor.
În martie 1 940• am comunicat unor delegaţi speciali ai Guvernului Reichului şi d-lui
Himmler, deşi era imediat după rebeliune** şi situaţia politică era încă tulbure:
a) că suntem împotriva oricărei soluţii fizice sau măsuri de constrângere individuale
grave, poporul român fiind toterant şi neadmiţând crima ca instituţie şi metodă politică;
b) că sunt numai pentru soluţii economice, care aplicate bunurilor imobiliare mai
larg vor fi foarte lente în domeniul comercial fiindcă fondurile şi activitatea de comerţ
sunt adevărate fiinţe care trebuiesc respectate;
Am făcut declaraţii la Camera de comerţ mai târziu, în acest sens.
Până azi nu s-a vândut un singur bun evreiesc dintre cele expropriate de la evrei
în 1 940-4l2;
c) Suntem pentru migraţiuni, pentru sprijinirea lor chiar.
Vor pleca toţi cei care vor. Evreii pământeni şi cei ce au făcut servicii statului pot
fi asimilaţi în drepturi cu românii.
Cei veniţi în ultimii 20 de ani vor fi cercetaţi dacă vor să rămână; cei veniţi în
ultimii 6 ani, flotanţii urmează să plece.
A cestea le-am declarat şi menţinut constant faţă de Guvernul Reichului care, în
1 94 1, mi-a cerut formal părerea prin consilierii von Ritzen, Richter şi Hoffmann şi ministrul
de stat Pflaumer ca în România controlul şi organizarea evreilor să fie germană exclusiv,
întrucât Germania pregăteşte soluţia internaţională a chestiunii evreieşti. Am refuzat.
d) În 1 94 1 s-a cerut autorizare de migraţiune (vasul [Sturma?f) pentru un număr
de evrei, iar la Bucureşti au început afaceri de migraţiune organizate tot de evrei, cu mari
speculaţiuni. Penibil, dar adevărat. Am fost contra oricărei întreprinderi de aventură, dar
am dat autorizare ori de câte ori s-a cerut plecarea efectivă. A plecat vasul [Sturma] şi ştiţi
ce s-a întâmplat.
e) În 1942, Guvernul Majestăţii Sale Britanice m-a întrebat prin ministrul Elveţiei,
d. de Weck dacă Guvernul Regal Român ar acorda autorizarea de plecare evreilor emigranţi.
I-am răspuns afirn1ativ.
f) În vara 1 943 mi s-a transmis în scris nota verbală mesagiul Guvernului Majes�ţii
Sale Britanice şi am răspuns în scris:
Am fost, suntem şi vom fi pentru migraţiuni.
Ele trebuiesc organizate serios, repede şi cât mai numeroase.
g) Reprezentanţilor Crucii Roşii Internaţionale acelaşi răspuns.
h) În toamna anului 1 943 Congresul Sionist întrunit la Rio de Janeiro mi-a
telegrafiat mie personal cerând aprobarea pentru migraţiuni. Am răspuns că suntem dornici
să le îndeplinim, fiind conforme intereselor noastre şi voind să ajutăm pe evreii din
Transnistria în special.
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i) În primăvara acestui an am eliberat de la Poliţie prin intervenţie directă şi la
stăruinţele delegatului internaţional al Crucii Roşii Geneva - dl. Kolb - evrei care, cu
titlul de organizare de migraţiuni, făcuseră imprudenţa să folosească agenţi comunişti,
numai ca să nu se creadă că voim oprirea măsurilor de migraţiune.
j) Dl. von Ribbentrop aflând de aprobarea dată pentru emigraţiuni şi răspunsul
comunicat Guvernului britanic a trimis domnului mareşal Antonescu o Notă arătând că
s-a cerut şi Germaniei acest lucru, dar n-a admis expatrierea în Palestina, nevoind să
nemulţumească pe arabi şi cerând să facem acelaşi lucru.
I-am spus domnului von Killinger că guvernul român nu omoară evreii şi nu rezolvă
problema evreiască prin suprimare; că este pentru migraţiuni; şi că rog pe dl. von
Ribbentrop dacă ţine seama de sensibilităţile arabe să respecte şi pe cele româneşti.
k) Acţiunea de organizare de migraţiuni continuă. Evreii din România ne spun că
aşteaptă bani din alte părţi şi că n-au vapoare, iar noi le-am dat până azi tot sprijinul,
mergând până la a discuta, încă din primăvara 1 94 3, cu guvernul turc - d. Menernencioglu
o ştie - posibilitatea de a utiliza motonavele de la Constantinopol sub pavilion neutru şi
cu garanţii de liberă navigaţiune şi de conservarea vaselor.
Aşadar, suntem pentru sprijinirea migraţiunilor şi voim să le sprijinim, dar
niciodată, absolut niciodată, nu ni s-a propus ceva serios şi efectiv, ba s-au făcut penibile
afaceri oneroase de migraţiune, dându-se uneori impresia că guvernul român n-ar fi sprijinit
migraţiunea.
2 . Cereţi vă rog să se facă preciziuni şi discutaţi chiar posibilitatea folosirii
motonavelor cu garanţiile pe care vi le-am comunicat dv. altădată.
3. Pentru copii din Transnistria şi adulţi autorizăm emigrarea. Această aprobare
pe care v-o comunic este un angajament.
4 . În ce priveşte situaţia evacuărilor ulterioare de pe teritoriul românesc, nădăjduiesc
că nu vom fi puşi în situaţia de a vedea că pe noi nu ne sprijină nimeni.
Rog comunicaţi cele de mai sus.
Mihai Antonescu
A.M.A.E., Fond 71 România, voi. 356, p. 162-164
1 Vezi doc. 263 d in volum.
2 La 9 iunie 1 942 au fost scoase la licitaţie un număr de bunuri foste proprietăţi evreieşti
(vezi E.R. , voi. III, doc. 570).
3 Corect STRUMA.
• greşit datat - 1 94 1
* * rebeliunea legionară din 2 1 -23 ianuarie 1 94 1
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1944, martie 16, Dorohoi. Notă a

S.S.I. privind condiţiile de

viaţă şi starea de spirit a evreilor din Dorohoi, în
legătură cu readucerea din Transnistria a aproximativ
8.000 de evrei deportaţi în anul 1941
16

martie

1 944

Notă
Transportându-mă în oraşul Dorohoi pentru a urmări discuţiile purtate de evrei în
legătură cu conducerea ţării, comentariile în legătură cu războiul, propaganda defetistă,
coruperea funcţionarilor publici, acţiunea de ajutorare a evreilor precum şi informaţiuni
printre evreii întorşi din Transnistria şi a stabili care este starea de spirit, activitatea ce o
desfăşoară precum şi atitudinea lor faţă de ţara noastră, informez următoarele:
Evreii băştinaşi din Dorohoi se feresc de a face comentarii în legătură cu războiul

g

şi nici nu desfăşoară vreo propa andă defetistă.
Pătura intelectuală şi bogată au teamă de o invazie rusească şi am fost informat că
a făcut intervenţii pentru a fi evacuaţi din Dorohoi în interiorul ţării, pentru a nu fi lăsaţi
în mâinile ruşilor.
Nu se observă că aceştia să intervină la funcţionarii români pentru a le face diferite
avantaje, cu toate că sunt păsuiţi de unii funcţionari însărcinaţi cu controlul pieţelor de a
se aproviziona cu alimente înainte de ora legală. După cum am fost informat organele
administrative în frunte cu dl prefect şi primar al oraşului se poartă foarte bine cu evreii
din acel oraş şi poliţia faţă de aceasta, nu are putinţa de a executa dispoziţiunile.
Preşedintele Comunităţii Evreieşti, anume Pincu Polac, preşedintele Oficiului
judeţean dr. Mendel Segal şi secretarul Şrnilovici îngrijesc, ajutaţi de dl. prefect al judeţului
colonel Barcan, de cei 8.000 de refugiaţi evrei aduşi din Transnistria şi în acelaşi timp le-a
dat posibilitatea de a mai câştiga din existenţă ocupându-se cu comerţul ambulant, cu
toate că foarte mulţi dintre evreii aduşi din Transnistria nu văd cu ochi buni pe cei băştinaşi
din Dorohoi, întrucât se socotesc ca martiri ai evreilor, iar pe cei din Dorohoi îi socotesc
străini de ei, întrucât au fost protejaţi de autorităţile române, aici, când ei au fost transportaţi
la Bug.

Am observat că fetele evreice întoarse din Transnistria sunt multe prostituate pentru
a-şi câştiga existenţa.
Starea sanitară a evreilor reîntorşi din Transnistria este proastă şi se văd mulţi
suferinzi.
Populaţia creştină de la ţară îşi vinde produsele cu preţuri mari acestor evrei, însă
populaţia creştină din oraş nu-i privesc cu ochi buni.
Nu am putut stabili dacă se strânge vreun fond pentru ajutorarea evreilor trimişi în
justiţie pentru diferite fapte dăunătoare siguranţei statului.
Starea de spirit a populaţiei în general creştine este îngrijorătoare faţă de
evenimentele de pe front din ultimul timp.
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Adaug că în ziua de 13 martie a.c., dl. prefect al judeţului col. Barcan a fost la
Bucureşti la autorităţile competente, obţinând ca negustorii evrei să-şi poată redeschide
prăvăliile şi să-şi exercite comerţul lor.
Sinagogile în oraşul Dorohoi sunt deschise şi evreii se întrunesc acolo sub formă
religioasă.

A.S.RJ.-F.D. 7642, f. 168 f/v
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19441 martie 17, Iaşi. Informare a Biroului Siguranţei din Iaşi
despre atmosfera de la „Cafeneaua negustorilor" din
acest oraş, unde veneau mulţi evrei

Nr. 47927/ 1 944, luna III, ziua 1 7
Chestura Poliţiei municipiului Iaşi
Confidenţial
Biroul Siguranţei
Domnule inspector,
La ordinul dv. nr. 50739 din 2 martie 1 944 şi nr. 52563 din 1 3 martie a.c.,
Avem onoare a vă raporta că în urma verificărilor continue ce s-au făcut cu privire
la Cafeneaua negustorilor din str. Cuza Vodă s-au stabilit cele ce urmează:
Cafeneaua din str. Cuza Vodă nr. 67 (de pe lângă Camera de Comerţ), se numeşte
cafeneaua „Cercul Negustorilor Ieşeni'', şi este proprietatea numitului Arsenie Vasile,
pensionar, fost funcţionar la Camera de Comerţ.
Această cafenea este fostă proprietatea evreului Eli Albert, mort cu ocazia
evenimentelor din iunie 1 94 1 .
Aici sunt vânzători unnătorii :
Cristea Paraschiva, Maria Mihai şi Haia Hofman.
În permanenţă la această cafenea se adună numai evrei care, sub pretextul
consumului de ceai, discută în limba evreiască, credem că ştiri în legătură cu evenimentele
în curs, lucru ce nu s-a putut stabili concret, deoarece ori de câte ori intră cineva în acea
cafenea ce pare a fi creştin sau organ poliţienesc evreii simulează alte discuţiuni.
În această cafenea, de multe ori, aproape pennanentizat, evreii nici nu mai au loc
pe scaune, fapt care-i face să stea şi în picioare.
În legătură cu Hună Coiler, din str. Botanică 4, arătat că s-ar ocupa cu trafic de
valute şi că ar desfăşura o activitate propagandistică în favoarea Angliei şi Rusiei, acestea
nu s-au constatat.
Vom continua investigaţiunile şi verificările în legătură cu cele arătate în nota
informativă, urmând a identifica şi pe evreul procurist la firma germană de import de ouă
din str. Cismăriei, care până în prezent n-a putut fi găsit după semnalmentele date de dvs.
Chestorul Poliţiei laşi,
Şeful Bir. Sig., Comisar şef,
ss. Indescifrabil
ss. dr. Liviu Timbus

Ibidem, f. 178
1 05
https://biblioteca-digitala.ro

Pe document, rezoluţia: „Chestura va da ordin să se afişeze în toate localurile

că nu este

îngăduit să se vorbească altfel decât româneşte - cetăţenilor români - şi să nu se discute nimic în
legătură cu situaţia politică şi militară. ss. Indescifrabil".
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20, Bucure�ti. Jurnal al P.C.M. prin care Aurel
Iacovescu este asimilat în totul cu românii

1944, martie

20 martie 1 944
Jurnal
nr. 324
Consiliul de Miniştri în şedinţa sa de la 20 martie 1 944.
Luând în deliberare cererea făcută de domnul Aurel facovescu prin care solicită,
ca în conformitate cu dispoziţiunile art. 3, lit. B din legea nr. 1 43/1 943, să fie asimilat cu
românii, întrucât s-a dovedit util şi credincios Naţiunii Române prin activitatea sa meritorie
şi continuă;
Văzând dispoziţiunile art. 3 , lit. B, din legea nr. 1 43/1 943 , conform căreia evreii
care prin activitate meritorie şi continuă s-au dovedit utili şi credincioşi Naţiunii Române,
vor putea fi asimilaţi în totul sau în parte cu românii prin Decret al conducătorului statului,
dat pe baza Jurnalului Consiliului de Miniştri;
Având în vedere referatul cu nr. 5 1 2 din 30 august 1 943, întocmit în cauză de
comisiunea prevăzută de art. 3, lit. B din legea nr. 143/1 943 şi instituită prin Decizia
Preşedinţi�i Consiliului de Miniştri nr. 1 1 din 23 martie 1 94 3 , din care se constată
următoarele:
Că atât petiţionarul, cât şi părinţii săi sunt botezaţi în religia creştină-ortodoxă;
Că bunicul său Bernard lacovescu, în calitate de secretar general al Soc. Forestiera
Argeş, din Curtea de Argeş, a contribuit într-o largă măsură, prin munca sa, la înfăptuirea
liniei ferate C. de Argeş-Cumpăna şi a înfiinţat în anul 1 904, la C. de Argeş un spital în
care pe lângă lucrătorii şi funcţionarii întreprinderii îşi găseau asistenţa locuitorii oraşului
şi acei din comunele vecine, după cum rezultă din declaraţia d-lui Petre Sterescu, consilier
controlor la Înalta Curte de Conturi;
Tatăl petiţionarului, inginerul Jack lacovescu, s-a distins în războiul din 1 9 1 6/
1 9 1 8, după cum rezultă din declaraţia d-lui general C-tin St. Arnza, iar din declaraţia din
8 mai 1 94 1 semnată de un număr de 1 9 cetăţeni ai oraşului Câmpina, se arată că inginerul
Jack lacovescu, tatăl petiţionarului, s-a distins în mod deosebit cu ocazia marilor agitaţii
cu caracter subversiv ce au bântuit regiunea Câmpina în anii 1 9 1 9- 1 920, dând dovadă de
atitudine curat românească;
Că din certificatul din 20 mai 1 94 1 al Societăţii Forja Pol di IAR se arată că lucrarea
de armament executată în anul 1 938-1 93 9 de această uzină, fumizând societăţii metalurgice
„Concordia" Ploieşti şi constând din piesele constitutive ale unui număr de 300 tunuri
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antitanc fabricate complet şi pentru prima oară în ţară se datoreşte în forma în care au
fost fabricate, exclusiv iniţiativei inginerului lacovescu care prin aceasta a contribuit
într-o largă măsură la opera de înarmare a ţării;
Că petiţionarul arată că este licenţiat în drept;
Că în conformitate cu art. 6, lit. A din Regulamentul Statutului Militar al evreilor,
petiţionarul fiind copil creştin născut din părinţi de religie mozaică botezaţi, a fost mobilizat
cu gradul de sergent T.R. 7 1 în actualul război în Reg. 2 Artilerie de la 25 septembrie
1 94 1 până la 1 5 aprilie 1 943, făcând parte din armata de operaţiuni la est de Nistru de la
1 octombrie 1 94 1 până la 5 aprilie 1 943, fiind cu unitatea sa până în stepa Calmutcă,
după cum rezultă din adeverinţa cu nr. 1 0086 din 1 2 iulie 1 943, eliberată de Reg. 2
Artilerie;
Considerând că dispoziţiile art. 3 lit. B din Legea nr. 1 43/1 943 a fost înscrisă spre
a se realiza o reformă dreaptă, recunoscându-se acelor evrei care s-au dovedit utili şi
credincioşi Naţiunii Române prin activitate meritorie şi continuă, dreptul de a fi asimilaţi
în totul sau în parte cu românii;
Având în vedere activitatea meritorie şi continuă a petiţionarului, precum şi a
ascendenţilor săi şi faptul că acesta s-a integrat în comunitatea românească, dând dovadă
de sentimente româneşti, poate fi asimilat cu românii.
Pentru aceste motive, în virtutea art. 3, lit. B din legea nr. 143/ 1 943,
Propunem:
Ca petiţionarul Aurel Iacovescu să fie asimilat în totul cu românii.
Această asimilare urmează să fie făcută prin Decret datde conducătorul statului în
baza Jurnalului Consiliului de Miniştri.
mareşal Antonescu, Mihai Antonescu, gl. D.I. Popescu, I. Petrovici,
Atta Al. Constantinescu, dr. Tomescu

A.N., Fond P. C.M. -Jurnale, ds. 606, f 140 flv, 141
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1944, martie 24, Bucure� Referat asupra cererii lui Michel Zentler
de a fi exceptat de la dispoziţiunile legilor de expropriere
Referat
Comisiunea Centrală de Judecată, instituită pe lângă Centrul Naţional de
Românizare, trimite cu adresa nr. 3 134 din 1 5 noiembrie 1 94 1 , dosarul nr. 439 privitor
pe Michel Micu Zentler care solicită a i se aplica dispoziţiunile art. 6 din Decretul-lege
nr. 842/94 l .
Din referatul Comisiei Centrale de Judecată se constată următoarele: că petiţionarul
s-a născut în oraşul Craiova în anul 1 873, iar tatăl său Samuel Zentler de protecţie română,
şi bunicul său patern Michel Zentler s-au născut în Bucureşti.
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Petiţionarul a fost declarat cetăţean român pe baz.a art. 1 alin. 2 şi art. 6 alin. a din
Decretul-lege nr. 3 902/9 1 8 .
Petiţionarul Zentler a activat î n industria ş i comerţul d e petrol d e l a 1 899, ocupând
posturi de conducere între care acela de director general al Soc. „Distribuţia".
În această calitate a desfăşurat o activitate remarcabilă fapte recunoscute prin
scrisorile adresate de dl general Popovici, fost comandant general al etapelor în timpul
războiului 1 9 1 6- 1 9 1 8, de dl general Eraclie Nicoleanu, fost subşef al M.S.M. P S. şi fost
secretar general al Ministerului de Război, în care remarcă felul cum petiţionarul a
aprovizionat în refugiul din Moldova atât Armata, cât şi populaţia civilă de la oraşe şi
sate cu petrol, pentru luminat, cât şi pentru dezinfectarea şi deparazitarea populaţiei de
epidemia de tifos exantematic.
Dl. comandor aviator Andrei Popovici remarca grija depusă de petiţionar pentru
fabricarea în ţară a unui lubrifiant mineral necesar ungerii avioanelor, de asemenea
iniţiativa de a încărca 2. OOO vagoane cu produse petrolifere pe care le-a expediat în Moldova
înainte de a fi incendiate, în războiul din 1 9 1 6- 1 9 1 8.
D-nii general Văleanu şi amiral Boerescu ca şi dl M. Caranfil, directorul general
al Uzinei de Gaz şi Electricitate, aduc pe rând mulţumiri pentru realele servicii aduse
instituţiilor statului.
De asemenea, Patriarhul Miron şi Arhimandritul Galaction aduc mulţumiri
arhiereşti pentru dania făcută de petiţionar Catedralei Mitropoliei, iar Arhiepiscopia şi
Mitropolia Greco-Catolică română de la Alba-Iulia şi Făgăraş pentru dania făcută şcolilor
Mitropoliei din Blaj şi zidirea unui institut al Mitropoliei din Blaj .
A ocupat diferite demnităţi î n Asociaţia Exploatatorilor ş i fabricanţilor de petrol
din România, la Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, în comitetul de direcţie al
Uniunii Generale a Industriaşilor din România, în Comisiunea pentru comerţul şi
repartizarea produselor de petrol, în Consiliul consultativ al Direcţiei Minelor, în Consiliul
economic al Capitalei, membru activ al Soc. Regale de Geografie, membm al Institutului
Român pentru betoane şi drumuri modeme, membru fondator al Soc. „Salvamar" etc.
etc.
Pentru toată această activitate desfăşurată pe tărâmul economic, social şi naţional,
a fost distins cu următoarele decoraţiuni: „Steaua României'" în gradul de ofiţer şi comandor,
„Coroana României" în gradul de ofiţer, medalia „Meritul Comercial şi Industrial",
„Medalia Jubiliară Carol I", medalia „Răsplata Muncii pentru Învăţământ" el. I, „Crucea
Meritul Sanitar„ el. I şi „Medalia Aeronautică" el. III, cu justificarea : „pentru interesul
deosebit ce a arătat totdeauna aeronauticii, contribuind în special în momente dificile la
alimentarea ei cu combustibil".
În afară de acestea, au contribuit cu sume importante de bani atât petiţionarul cât
şi soţia sa Paulina Zcntler pentru Spitalul Soc. de Crucea Roşie, pentru Liceul de fete
„Regina Maria", pentru Soc. „Principele Mircea", pentru fondul de construcţie al
„Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale" pentru procurarea de diferite obiecte
bisericii Mântuleasa şi bisericii din Sinaia, pentru întreţinerea perpetuă a două paturi la
Leagănul „Sft. Ecaterina'', şi altele.
În confonnitate cu art. 6, alineatul ultim din Decretul nr. 842/94 1 , evreii care au
dovezi de devotament excepţional faţă de ţară şi care au adus ei sau ascendenţii lor,
excepţionale servicii ţării, vor putea fi scutiţi de aplicarea di')J1oziţiunilor prezentului
1 08
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Decret-lege numai prin Decret-lege la propunerea Consiliului de

Miniştri,

pe baza

referatului Centrului Naţional de Rornânizare1 •

Ibidem, ds. 107, f 4 flv, 5
1 În perioada iulie 1 943-iulie 1 944, au fost emise 1 6 decrete prin care au fost asimilaţi în
totul sau parţial cu românii 33 de evrei. Printre cei asimilaţi, în afară de cei menţionaţi în documentul
39 din volum, se aflau: dr. Nicolae Blatt şi dr. Aniţa Belciugăţeanu (M.O„ P. I, nr. 1 77, 3 1 iulie
1 943, p. 6756); avocatul Mihail Gh. Valerian; Solomon, Sally, Isidor, Leonty şi Ioseph Karmitz
(M.O., loc. cit.); dr. Ovidiu Alfandari (M.O„ PI. nr. 274, 23 noiembrie 1 943, p. 1 0808); Mauriciu
Vink.ler (M.O., P.I. nr. 1 8, 22 ianuarie 1 944, p. 395); Matilda Maria I. Enăchescu (M.O„ P.I. nr. 26,
3 1 ianuarie 1 944, p. 725); Iosef N. Ferdinand Gingold (M.O„ P.I. nr. 77, 3 1 martie 1 944, p. 305 1 );
Aurel Iacovescu (M.O„ loc. cit.); Marcu Mişu Pach (M.O„ P.I. nr. 1 4 1 , 20 iunie 1 944, p. 4676);
Iosif F. Schmidt (M.O„ P.I. nr. 1 55, 6 iulie 1 944, p. 5094); ing. Iancu Grilmberg-Teţcani (M.O„ P.1.
nr. 1 65, 1 8 iulie 1 944, p. 5 3 1 8); Ion M. Daniel, Gh. M. Daniel, O.M. Daniel, Al. Valerian (M.O.,
loc. cit.); Gh. D. Tonciu şi Gheorghiţa Gh. Tonciu (M.O„ P .I„ 26 iulie 1 944, p. 5478); K.lausfeld
Moreno (M.O., P.I. nr. 1 78, 28 iulie 1 944, p. 5559). (E.R„ voi. II, doc. 77, la notă).
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1944 martie 30, Londra. Declaraţia ministrului de externe
britanic, Anthony Eden, cu privire la persecutarea
evreilor în Germania şi ţările ocupate sau satelite
Agenţia Rador
30 martie 1 944

ş.a.

ora 1 9

Nr. 1 655

D. Eden despre chestiunea evreiască
Londra (Reuter). Ministrul de externe britanic a făcut joi dimineaţă o lungă
declaraţie în Camera Comunelor asupra persecuţiilor germane împotriva popoarelor din
ţările ocupate. Aceste persecuţii au făcut ca puterile aliate să califice politica nazistă ca o
politică de exterminare.
Persecuţia împotriva evreilor a fost ilustrată de orori de o intensitate fără precedent.
Răspunzând unei întrebări puse de un membru al Partidului Laburist d. Eden a
spus: „Am luat notă de declaraţia făcută la 24 martie de preşedintele Roosevelt cu privire
la această chestiune şi trebuie recunoscut faptul

că guvernul

Majestăţii Sale s-a asociat

din toată inima cu Statele Unite în această privinţă. O acţiune mai amplă este acum în
discuţie între guvernele Statelor Unite şi acela al Majestăţii Sale" .
D. Eden a subliniat faptul că aceste orori şi crime nu vor

fi uitate atunci când va

surveni inevitabila înfrângere germană. Din fericire, au fost exemple de persoane şi chiar
de organe administrative pentru ţările satelite care au rezistat răului exemplu dat de germani
şi au dovedit toleranţă şi mărinimie.
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În speranţa că asemenea fapte bune vor fi încurajate, d. Eden ţine să afirme clar că
nici ele nu vor fi uitate la ziua recompenselor. Va mai trece timp, însă, până când. . .
mărinimia fală de victime va putea deveni restituire, în măsura posibilului. Guvernul este
sigur că exprimă sentimentele lări lor aliate atunci când face apel [ . . ] persecuţii [ . . . ] pentru
.

protejarea şi salvarea celor inocenţi.
Răspunzând unei întrebări puse de deputatul laburist Silverman, care se referea la
prejudiciile urgente şi imediate ce ameninţă acum pe evrei şi pe celelalte victime ale
persecuţiilor naziste în Ungaria ocupată şi în celelalte lări balcanice, d. Eden a . . .
Către sîarşitul şedinţei, câţiva membri ai Camerei au exprimat, în numele tuturor
partidelor, aprecierea lor pentru declaraţia d-lui Eden.
Amintind propunerea ca guvernul să sprijine intrarea refugiaţilor evrei în Palestina,
d. Eden a spus că dificultatea nu stă în faptul că nu s-ar dori aceasta - fiindcă se doreşte
- ci prin faptul că aceşti nefericiţi nu au fost în măsură să părăsească ţara în care sunt
persecutaţi 1 •

A.M.A.E., Fond 33, voi. 27, f. 237-238
1 Această afirmaţie nu este pe deplin justificată. Unele ţări, printre care România, şi-au
manifestat disponibilitatea, în anii 1 940-1 944, de a permite emigrarea, chiar dacă la o scară relativ
redusă, a evreilor. Dar obstacolul „certificatelor de emigrare" pe care trebuiau să le elibereze
guvernul britanic a fost greu de înlăturat. (Vezi doc. 630-64 1 din E.R. , voi. ill şi 337 din voi. IV).
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1944, aprilie 15, Arad. Evreii nu pot părăsi domiciliile cu

excepţia celor repartizaţ i la mu ncă în diferite
întreprinderi industriale

Chestura Poliţiei municipiului Arad

Nr. 539 S
1 5 aprilie 1 944

Biroul Polip.ei de Siguranţă
Către,
Comisariatul I-VII de Poliţie Arad

În conformitate cu ord. Insp. Reg. de Pol. Timişoara nr. 498S din 14 aprilie 1 944,
avem onoare a vă face cunoscut ord. dir. gen. a Pol. nr. 1620 S din 1 3 aprilie a.c. dat în
conformitate cu ord. M.Af. Interne nr. 1439 din 1 2 aprilie a.c. care a dispus că evreii nu
pot părăsi domiciliile lor, unde sunt stabiliţi.
Dispersarea acestora în alte localităţi nu se va admite sub nici o fonnă.
Aceştia rămân supuşi aceluiaşi regim ca şi până în prezent.
Se vor excepta cei repartizaţi la lucru pe lângă diferite întreprinderi industriale.

1 10
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Aceştia vor putea părăsi localitatea /domiciliile lor/ şi vor putea urma întreprinderea
la care lucrează numai în cazul când întreprinderea se va evacua în altă localitate.
Şeful Dir. Pol. de Sig„
Chestor,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil

A.AR, Colecţia documente referitoare la mişcarea muncitorească din Arad, ds.
56/944, f 16

P e document, rezoluţia: ,,Intr. nr. 1 3 din 1 8.Iv. 1 944, s-a dat instrucţiuni ş i personalului de
birou pt. ştiinţă şi executare. ss. Indescifrabil''.
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1944, mai 1, Bucure� Propunerea unor măsuri pentru izolarea

evreilor în confo rmitate cu un ordin al lui I o n
Antonescu

Nr. 5 1 6 1 24 din
1 mai 1944

Marele Stat Major
Secţia I-a, Biroul 1 O
Notă

Pornind de la principiul enunţat de domnul mareşal, cu ordinul Cabinetului Militar
nr. 109392:
„Trebuie să ajungem succesiv ca, chiar comerţul lor să nu fie exercitat decât între
ei şi pentru ei", problema izolării trebuie tratată în ansamblul ei pentru toţi locuitorii cu
sânge evreiesc din ţară, însă cum situaţia actuală nu permite soluţionarea ei decât succesiv
şi progresiv, este necesar a se crea un prim cadru legal pentru izolarea evreilor numai în
anumite localităţi din Moldova.
Pentru a se putea realiza izolarea evreilor este necesar ca ei să fie identificaţi în
orice moment de către toate autorităţile şi locuitorii ţării, iar pentru aceasta este necesară
introducerea unui semn distinctiv vizibil, care să fie purtat fără nici o excepţiune de către
toţi locuitorii care au sânge evreiesc.
Pentru realizarea izolării evreilor se pot lua în consideraţie următoarele soluţii:
1 . Emigrarea e'Teilor1 •
2. Colonizarea lor într-o anumită regiune unde, izolaţi fiind, să-şi poată câştiga
existenţa singuri;
3. Izolarea lor prin internare în ghetouri chiar în oraşele unde se găsesc în prezent.
Soluţia emigrării tuturor evreilor este cea mai radicală şi singura care asigură
soluţionarea definitivă a problemei evreieşti.
1 . Dat fiind marele număr de locuitori evrei (circa 350.000) aflaţi în ţară este o
soluţie care cere timp.
În prezent, emigrarea se face într-un ritm prea lent.
2. Soluţia colonizării nu ar putea fi admisă decât ca o perioadă de tranziţie până la
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punerea în practică a primei soluţii.
3 . Rămâne ca singura soluţie imediată, izolarea evreilor în zone anumite, chiar în
localităţile unde locuiesc în prezent (ghetouri).
Pentru aplicarea acestei soluţii trebuiesc luate măsuri în primul rând ca activitatea
economică şi industrială a regiunii să nu fie paralizată.
În acest scop, evreii care au carnete de scutire şi care, deci, activează în unele
întreprinderi comerciale sau industriale, nu trebuiesc introduşi în ghetouri şi lăsaţi mai
departe să activeze pe teren comercial şi industrial.
Restul evreilor, fără nici o excepţie de vârstă sau sex, urmează a fi introduşi în
regiunile de izolare. În cadrul acestor regiuni trebuie asigurate: cazarea; starea sanitară;
activitatea economică; activitatea culturală şi religioasă.
Regiunea de izolare (ghetoul) va trebui delimitată acolo unde evreii sunt în
majoritate, constituindu-se pentru acei evrei ce trebuiesc aduşi din celelalte părţi ale oraşului
barăci tip militar.
Pentru satisfacerea celorlalte deziderate arătate mai sus, Comisarul General pentru
Problemele Evreieşti va desemna, dintre posesorii de carnete de scutire, elementele necesare
fiecărei ramuri de activitate.
În concluzie, pentru executarea ordinului transmis de către Preşedinţia Consiliului
de Miniştri cu nr. 3061 28, Marele Stat Major propune următoarele:
I. Crearea unui semn distinctiv vizibil care să fie purtat de toţi evreii din toată ţara,
fără excepţie de vârstă şi sex (steaua lui David).
II. Crearea de zone de izolare (ghetouri) înconjurate cu sârmă ghimpată în toate
oraşele din Moldova, unde se găsesc evrei.
Aceste ghetouri vor fi organizate acolo unde evreii locuiesc în majoritate, iar pentru
a se asigura gruparea lor să se construiască şi barăci tip militar, unde să fie cazaţi evreii
din restul oraşului.
Ca primă etapă de lucru se propune amenajarea acestor ghetouri în judeţele Fălciu,
Vaslui, Roman, Neamţ, Bacău şi Covurlui2.
III. Evreii care au carnete de scutire să fie excluşi individual de la internarea în
ghetouri.
IV Întreaga operaţiune să fie încredinţată spre executare Ministerului Afacerilor
Interne (Inspectoratul General al Jandarmeriei) în unire cu Comisariatul General pentru
Problemele Evreieşti.

V

Pentru a se asigura activitatea în interiorul ghetourilor în toate ramurile

(economică, comercială, culturală, sanitară şi religioasă) se va delega de către Comisariatul
General pentru Problemele Evreieşti, elementele necesare dintre evreii care în prezent au
carnete de scutire de muncă.
VI. Menţinerea dispoziţiunilor în vigoare relative la executarea muncii obligatorii
şi pentru evreii din ghetouri, spre a fi întrebuinţaţi în viitor în detaşamentele de fortificaţii,
drumuri, căi ferate şi îndiguiri, precum şi la autorităţile militare unde sunt strict
indispensabili ca meseriaşi etc.
Vă rugăm să binevoiţi a hotărî3.
Şeful Secţiei I-a,

Şeful Biroului 10,

colonel ss. Gh. Zamfirescu

lt. col. ss. I. Boldur-Lăţescu

A.M.St.M., RSEM. 1055, C0152-154
1 12
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Pe document, rezoluţia: ,;. mai 1 944. Chestiunea trebuie discutată şi organizată de Ministerul
Afacerilor Interne. Să se ia legătura cu Min. de Interne pe baza acestor puncte. ss. gl. Mardare".
1 Vezi şi E.R. , voi. 2, doc. 1 92.
2 în iunie 1 944 Comunitatea Evreilor din Bacău se adresează C.E.R. cu apelul de a „încerca
împiedicarea instalării ghetourilor în Moldova". Urmare acestui apel C.E.R. recurge la sprijinul lui
Pamfil Şeicaru, director al ziarului Cuvântul care în acea perioadă influenţat de pericolul înaintării
armatelor sovietice şi al înfrângerii României, începuse să manifeste o atitudine omenească faţă de
evrei. Acesta a răspuns favorabil apelului şi prin gl. Constantinescu Claps a realizat contactul între
conducerea Comunităţii din Bacău şi gl. Racoviţă, soldat cu neaplicarea măsurii de a se face ghetouri
pentru evrei în Moldova. (S.C. Cristian, Patro ani de urgie ai unui evreu din România , Ed. Timpul,
p. 79-87).
3 Această notă a fost întocmită pe baza hotărârii Consiliului de Miniştri din 22 aprilie
1 944. La 24 mai 1 944, P.C.M. menţionează că M.A.I. este de acord cu propunerile făcute de M.St.M.
afară de „Propunerea referitoare la portul semnului distinctiv de către toţi evreii din cuprinsul ţării;
aplicarea normelor propuse urmează a fi făcută de autorităţile militare din zona de operaţiuni,
pretoratele M.U. respective" (AN., Fond P.C.M., ds. 1 2/1 944, f. 240).
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1944, mai 1, Craiova. Nota a Inspectoratului Jandarmi Craiova

despre atitudinea evreilor fata de mersul razboiului
si victoria aliatilor contra Germaniei

Inspectoratul Jandanni Craiova
Secret

Referitor la evrei

Notă informativă
No. 846 din 1 mai 1 944
Evreii din Craiova continuă a alimenta opinia publică cu tot soiul de ştiri şi zvonuri
care pe de o parte urmăresc să întreţină atmosfera de simpatie pentru aliaţi, care în ultimul
timp a înregistrat simţitoare scăderi, iar pe de altă parte să mărească panica în rândurile
populaţiei, exploatând propaganda sovieto-anglo-americană.
Astfel, ei au răspândit zvonul că oraşul nostru nu va fi bombardat, deoarece este
un puternic centru anglofil şi evreii s-ar fi bucurat şi se bucură încă de anumite menajamente
din partea autorităţilor 1 •
C eea ce s e constată sigur însă, e faptul că, curentul antisemit creşte ş i că n-ar fi
excluse la un moment dat reacţiuni violente contra lor.
După cum am mai semnalat, activitatea lor este îndeaproape urmărită de toţi
germanii din Craiova, inclusiv serviciile de informaţii.
Inspector Jandarmi Craiova, colonel Florian Stoenescu
Comunicat: Inspectorat gl. al Jandarmeriei

A.N., Fond l. G.]., ds. 54/1944, f. 314
1 13
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1 Într-o altă notă informativă din 24 mai 1 944, se arată că «evreii profită de nevroza colectivă
din cauza bombardamentelor, pentru a insinua necesitatea unei păci separate. Se spune din cercul
lor şi din alte cercuri că în caz contrar vom fi distruşi. În legătură cu aceasta se spune că în Capitală
s-ar fi scris cu creta pe trotuare „Vrem pace"» (Ibidem, f. 366).
Într-o notă informativă din 9 august 1 944 a Direcţiei Poliţiei de Siguranţă se arată: ,,Populaţia
evreiască a început să manifeste un optimism care frizează entuziasmul. Nu există evreu care să nu
creadă - de altminteri evenimentele duc la această concluzie - că evoluţia finală a războiului va
aduce şi pentru ei recâştigarea vechilor privilegii, drepturi, imobile etc. Singura umbră de îngrijorare
este ca nu cumva germanii să purceadă Ia o exterminare în masă a evreilor, dar în această privinţă
îşi pun nădejdea în autorităţile române care vor şti să împiedice - cred ei - un asemenea masacru
(A.N., Fond P.C.M., ds. 56/1 944, f. 4).
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1944, mai 2, Craiova. Inspectoratul Jandarmi semnalează
întâlniri „ale evreilor şi masonilor" la poeta Elena
Farago

Secret

Inspectoratul Jandarmi Craiova
Notă informativă
Nr. 859 din 2 mai 1944

La „Biblioteca Aman" din Craiova e directoare, deşi e la pensie, poeta Elena Farago,
născută Paximade, de origine etnică greacă.
Fiica ei, Coca, a fost căsătorită cu un jidan, de care s-a divorţat.
La Elena Farago vin regulat foarte mulţi evrei şi masoni printre care: Sandu Sanft,
inginer Otto Hesselman, avocat Vasile Sandulian, avocat Atanasie Iliescu, I.C. Policlet fost magistrat, profesorii Tiberiu Iliescu şi Saraş etc. care, sub masca de „cenaclu literar",
discută alte chestiuni.
Vara trecută a fost foarte deseori în vizită profesorul Mihail Cruceanu, din Bucureşti,
evreu de origine şi cunoscut comunist, fost închis la Jilava.
Toţi cei semnalaţi mai sus au sentimente anglofile şi accentuate înclinaţiuni spr_e
comunism, în special evreii.
În pătura intelectuală din Craiova se comentează atitudinea acestor indivizi şi se
critică absenţa autorităţilor de la datorie, deşi sunt în cunoştinţă de cauză.
Inspector Jandarmi Craiova, colonel, ss. Florian Stoenescu
Comunicat: Inspect. G-ral al Jandarmeriei

Ibidem, f. 298
Pe document, rezoluţia: „Să fie semnalaţi Dir. Gen. a Pol. ss. Indescifrabil".
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1944, mai 13, Bucure�ti Radu Lecca solicită C .E.R. o sută de
milioane lei din fondul „camete" pentru evacuarea
copiilor din Bucureşti

B ucureşti, 1 3 mai 1 944

Comisariatul General pentru
Problemele Evreieşti
Către,
Centrala Evreilor din România 1

Vă comunicăm în scris ordinul nostru verbal, de a trimite suma de lei 100. OOO. OOO
(una sută milioane) pentru evacuarea copiilor din Bucureşti.
Suma aceasta o veţi efectua din fondul „Camete" .
Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca

A.C.l.E.R, Fond C.E.R, III 1940-1944, ds. 577, f 18
Pe document, rezoluţiile: „ 1 8 . 5 . 1 944. La S. Financiară pt. executare din cota de 50% cuvenită
statului pe măsura disponibilităţilor. ss. Indescifrabil". „3.VII/4 4. Plătit lei 20.000.000 numerar.
ss. Indescifrabil".

1 La 30 mai 1 944, Radu Lecca dispune C.E.R. să trimită ajutoare de câte I O.OOO (zece mii)
lei unui număr de 1 5 văduve de război.
De asemenea ajutoare individuale în sumă de până Ia 50.000 lei au fost trimise lui Aurel
Vlăşceanu din corn. Catanele - jud. Gorj, Mihai Aramă din corn. Brăiliţa - jud. Brăila, Ion Condurache
din corn. Gioseni - Petrişi, jud. Bacău (Ibidem, f. 1 9).
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1944, mai 19, Bucure�ti. Concluziile comisiei de anchetă

instituită din ordinul lui Ion Antonescu asupra
asasinării lui Dan Lazarovici

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Direcţia Relaţiilor cu Departamentele

1 944 mai 19

În Consiliul de Ordine Internă de la 25 februarie a.c., domnul mareşal a dispus să
se instituie o comisie de magistraţi care să cerceteze împrejurările în care a murit evreul
Dan Lazarovici, care s-a produs în condiţiuni neobişnuite.
115
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Comisiunea instituită de Ministerul Justiţiei a fost compusă din domnii: Henry
Zamfirescu, procuror general al Curţii de Apel Bucureşti, colonel magistrat Horia Raica,
din Ministerul de Război, Direcţia Justiţiei Militare şi Marcel Eleuterescu, consilier la
Curtea de Apel, din Bucureşti.
După cercetări amănunţite, constând din examinarea probelor scrise, ascultare de
martori, confruntări, analize de laborator şi examinări medico-legale, a ajuns la următoarele
concluziuni:
Evreul Dan Lazarovici a fost arestat în ziua de 9 februarie a.c., sub învinuirea că
face parte dintr-o organizaţie comunistă;
A fost adus la arestul poliţiei judiciare din Calea Plevenei şi apoi la Biroul Statistic
Militar, unde a fost bătut de agentul Dumitrescu Dumitru şi sergenţii Predoaica Ion şi
Dorobanţu Marin, pentru a face declaraţii;
Cercetările au fost conduse în fapt de agentul Ştefan Tomşa, care reţinea sau libera
arestaţii după aprecierea sa;
Ofiţerii conducători ai serviciului s-au dezinteresat de situaţia arestaţilor: dl. căpitan
magistrat Iorgu Popescu a socotit că misiunea domniei sale prin predarea evreului
Lazarovici către agentul Ştefan Tomşa, iar dl. lt. colonel I. Almăjeanu, şeful Biroului
Statistic Militar, nici n-a ştiut cum s-a desfăşurat acţiunea şi nici n-a avut cunoştinţă că la
serviciul său sunt arestaţi.
Comisiunea arată, însă, că responsabili moralmente de moartea lui Lazarovici
sunt şi aceşti doi ofiţeri care nu se puteau dezinteresa de soarta celor care au fost arestaţi
din ordinul sau cu asentimentul lor.
Din faptul că aceştia nu s-au mai ocupat de persoanele arestate „s-a ajuns la
rezultatul că Dan Lazarovici (vinovat sau nu de uneltiri comuniste contra intereselor
statului) a fost rău bătut şi a murit, după cum au constatat medicii prin raportul lor, în
urma unui şoc traumatic, consecutiv loviturilor primite".
Comisiunea a avizat pentru trimiterea chestiunii la Parchetul Curţii Marţiale a
Comandamentului Militar al Capitalei, care să aplice vinovaţilor pedepsele prevăzute de
Codul Penal.
Pedepsele care se dau pentm lovituri cauzatoare de moarte sunt închisoarea
corecţională de la 3 - 1 0 ani şi amenda de la 6.000- 1 2.000 lei (art. 475 Cod Penal).
Instigatorul Ştefan Tomşa urmează a fi pedepsit cu aceeaşi pedeapsă ca şi autorii
materiali (art. 1 20 Cod Penal) ' .

A.N., Fond P. C.M., ds. 12/1944, f. 201-202 (\kzi si E.R, voi. II, doc. 182)
1 La 20 mai 1 944, familia celui asasinat a publicat un anunţ asupra decesului lui Dan
Lazarovici în ziarul Ecoul.
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1944, iunie 17, Bacău. Ordonanţa Prefecturii care reiterează
restricţiile privind aprovizionarea evreilor

Prefectura judeţului Bacău
Ordonanţa nr. 3 1 84 1
Noi, lt. col. rez. C. Ionescu, prefectul jud. Bacău,
Având în vedere ord. M. Af. Interne nr. 26450-1942 cu privire la reglementarea
comerţului la unele articole alimentare şi pt. a se înlătura orice propagandă dăunătoare
statului:
În virtutea drepturilor conferite prin D. Lege nr. 3 2 1 9 publicat în M.Of. nr. 221
din 22 sept. 1 940
Ordonăm:
Art. 1 . Se interzice cu desăvârşire populaţiei de la ţară (sătenilor) precum şi orice
alte categorii de comercianţi şi precupeţi ambulanţi de a pătrunde în locuinţele particulare
ale evreilor, fie pentru orice motiv.
Vânzarea acestor produse alimentare, urmând a se face numai pe pieţele publice,
organizate în acest scop şi nicidecum pe străzi sau bariere.
Art. 2. Evreii nu se pot aproviziona decât numai de la pieţe şi prăvălii de la ora IO
dim.
Acei ce vor fi surprinşi înaintea acestei ore vor fi arestaţi imediat, de asemenea vor
fi arestaţi şi deferiţi justiţiei şi acei săteni sau comercianţi ambulanţi de origine etnică
română, care vor încerca pe căi dosnice de a aproviziona pe evrei.
Aceleaşi măsuri se vor lua şi contra evreilor care vor încerca de a atrage populaţia
rurală, precupeţii şi comercianţii ambulanţi în locuinţele lor, pentru cumpărături sau
pentru alte motive.
Art. 3 . Contravenienţii la ordonanţa de faţă se vor pedepsi potrivit disp. art. 24,
579 şi 580 din C. Penal, cu închisoare poliţienească de la o zi la una lună şi cu amendă de
la 500-1 . 500 lei, precum şi cu internarea în lagăr.
Art. 4. Directorul Oficiului Economic, toţi ofiţerii de poliţie judeţeni şi controlorii
la legea speculei se însărcinează cu constatarea infracţiunilor la prezenta ordonanţă.
Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 1 2 ore de la publicarea ei.
Dată azi 17 iunie 1 944.
Director Of. economic,
Prefectul jud. Bacău,
Ad-tor sit. ss. Giuşcă Eugen
lt. col. rez. ss. C. Ionescu

A.RC., Fond Primăria Bacău, ds. 11/1944, f. 43
1 Într-un comunicat al Prefecturii jud. Bacău din 8 iunie 1 944 se arată: „Toţi evreii din
oraşul Bacău sunt obligaţi a prezenta Comunităţii Evreilor Bacău spre verificare şi ştampilare
cartelele de alimente. Începând de la data de 28 iunie 1 944 cartelele barate neştampilate nu mai
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sunt valabile. Brutarii şi magazinele alimentare care vor distribui după această dată alimente la
evrei care nu dovedesc că au cartela vizată, vor fi sancţionaţi prin anularea cotelor de produse
raţionalizate şi excluderea pe viitor de la aprovizionare, iar evreilor li se vor ridica definitiv cartelele"
(Ibidem, Fond Corn. Isr. Bacău, ds. 7/1 944, f. 35).
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1944, iunie 22, Bucureţi. Radu Lecca prezintă situaţia şi modul
de utilizare a fondurilor colectate de la evrei

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Direcţiunea Relaţiilor cu Departamentele

1 944 iunie 22

Domnul mareşal a dispus ca să se înainteze, de către Comisariatul General pentru
Problemele Evreieşti, o situaţie a fondurilor strânse de la evrei şi utilizarea lor. Totodată
a dispus ca acest Comisariat să nu mai facă nici o plată din fondurile care aparţin statului,
fără aprobarea scrisă a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
În executarea acestei dispoziţii, Comisariatul General pentru Problemele Evreieşti
prezintă următoarea situaţie a fondurilor rezultate de la evrei pentru contribuţia de 4
miliarde şi aceea privitoare la fondurile rezultate din carnetele de scutire de muncă
obligatorie şi de exercitarea profesiunii, pe primul semestru al anului 1 944:
A. La fondul de 4 miliarde s-au încasat lei
734. 1 56.308
1 . 329.807. 524
B. La fondul carnete s-au încasat lei
Din fondul rezultat de la camete, domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
a dispus ca 50% să rămână Centralei Evreilor din România, pentru operele de asistenţă
socială, iar 50% să revină statului pentru diferite opere sociale.
Se menţionează că din fondul realizat de la carnete, făcându-se plăţi în valoare de
Iei 83 5.894. 1 25 şi cum 50% din sumele încasate forn1ează un total de 664.903 .762 lei,
Centrala Evreilor din România are un deficit de lei 170.990.363, la fondul de asistenţă,
sumă care a fost cheltuită pentru ajutorarea instituţiilor de stat (subl. ns.).
Comisariatul General pentru Problemele Evreieşti precizează că toate plăţile făcute
din fondurile care aparţin statului au fost executate pe bază de ordine de la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri . . .
S-a dispus să se trimită l a fiecare 1 ş i 1 5 ale lunii situaţia încasărilor ş i a plăţilor
făcute din contribuţia datorată de evrei.

A.N., Fond P.C.M., ds. 36/1944, f. 1 76-177
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1944, iulie 20, Bucure�. Telegrama lui Mihai Antonescu către

Legaţia română din Berna prin care prezintă în mod
favorabil pentru sine politica regimului antonescian
faţă de evrei
20 iulie 1 944

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Telegramă
Romanoleg Berna
Răspuns la 1 4 1

1 . S-a acordat asimilarea în totul cu românii, exerciţiul tuturor drepturilor civile şi

tuturor drepturilor comerciale unui mare număr de evrei;
2. S-a acordat dreptul de exerciţiu al profesiunii şi al muncii pentru circa 40 de mii

de evrei cu carnete de muncă;
3 . Evreii angajaţi în serviciul statului primesc exact aceleaşi salarii ca funcţionarii

publici /decizia Preşedinţiei semnată chiar de mine/;
4. Guvernul nu s-a amestecat în problemele evreieşti care sunt conduse de Centrala

Evreilor, adică de însăşi comunitatea evreiască, existând un singur comisar pentru
chestiunile evreieşti.
De la 1 940 până azi nici un alt serviciu nu a fost creat pentru acest scop;

5. Guvernul a trimis în 1 943 şi 1944 însemnate cantităţi de alimente, medicamente
şi bani, dând libertate completă în acelaşi timp Centralei Evreilor să trimită tot ce au voit
evreilor care se găsesc în Transnistria;
6 . S-au adus câteva mii de copii evrei din Transnistria prin mijloacele Crucii Roşii

Române şi alte mijloace de transport. Din aceştia cca. 3 . 000 de copii au fost emigraţi
recent cu vapoarele care au părăsit în ultimele săptămâni Portul Constanţa;

7. Mai mulţi arestaţi evrei care porniseră de la afaceri de emigraţie şi ajunseseră să
fie implicaţi în chestiuni de ordine publică (cazul Fischer, Benvenisti şi alţii) au fost
eliberaţi în urma intervenţiei mele şi situaţia privită cu multă bunăvoinţă;

8. Câteva mii de evrei au venit din regiunile ocupate de ruşi . Guvernul a luat
măsuri ca şi în zonele de luptă, mai ales acolo unde se găseau trupe germane, să se evite
orice fel de incident;
9. Câteva mii de evrei au părăsit în 1 944 România ca emigranţi, printre aceştia

găsindu-se absolut toţi evreii veniţi din Ungaria în urma persecuţiunilor de acolo;
10. Guvernul a intervenit protejând pe evreii din Franţa având paşapoarte, cerând

şi obţinând repatrierea lor.
Am intervenit, de asemenea şi sunt în curs de a obţine protecţiunea evreilor
beneficiind de protecţia română aflători în Ungaria sau Transilvania de Nord, cu toate că
guvernul ungar în general refuză să dea orice fel de respect chiar şi celor cu paşapoarte
străine;
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1 1 . Am tăcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a evita orice fel de acte fizice
împotriva evreilor de la 1 940 şi până azi, sancţionând în perioada legionară toate actele şi
toate crimele;

1 2 . Deşi legile de expropriere a bunurilor rurale şi urbane au atins proprietatea
evreiască, această proprietate intrând în patrimoniul statului prin efectul legii, cei mai
mulţi dintre evrei păstrează încă posesiunea imobilelor, iar imobilele n-au fost vândute
sau transferate într-un alt patrimoniu particular; iar unui număr însemnat de evrei i s-a
recunoscut dreptul de proprietate;

1 3 . Dreptul de comerţ al evreilor nu a fost atins. Aşa de pildă, unul dintre cei mai
mari furnizori ai armatei azi este domnul Filderman de la Bacău. Fraţii Karmitz au cea
mai mare întreprindere comercială industrială de farmaceutice din ţară. Evreii conservă
exerciţiul tuturor drepturilor mobiliare, de comerţ, de muncă etc.
Ei nu prestează serviciul militar şi sunt supuşi unei simple taxe în raport cu situaţia
patrimonială a fiecăruia şi cu veniturile profesionale. Taxa se încasează de Centrala Evreilor
şi nu de stat, care o foloseşte în parte pentru nevoile de asistenţă socială ale Comunităţii
Evreieşti sau pentru instituţiile şi interesele evreieşti, altă parte trecând la statul român
pentru asistenţa socială sau diferite opere de război.
Evreii săraci care nu pot să plătească taxele fac muncă de folos obştesc, aşa cum
prestaţia în natură este îndeplinită de toţi străinii din statul român;

1 4 . În ultima vreme, guvernul român a luat decizia nu num'lÎ de a sprijini
emigraţiunea, dar chiar a o organiza cu propriile sale vapoare (ale S.M.R.-ului) ocupându
se de sprijinirea directă a acţiunii de emigraţie şi aprobând biroul de emigraţie care a fost
înfiinţat pentru a facilita emigraţia.

O conferinţă ministerială prezidată chiar de mine se ocupă de aceste probleme.
Am primit în ultima vreme de mai multe ori pe domnul Zissu care reprezenta
biroul emigraţiunilor, pe dl. doctor Filderman, doctor Zimmer şi pe domnul Lecca,
comisarul pentru chestiunile evreieşti pentru a stabili normele după care urmează a se
face organizarea emigraţiei.
Atât dl. von Ribbentrop, din motive de menajament a arabilor, cât şi Marele Muftiu
arab au intervenit în scris pentru a ne cere să nu se continue acţiunea de emigraţie care
nemulţumeşte pe arabi.
Am răspuns că nu putem schimba politica de stat românească în această materie,
lucru pe care de altfel de la 1 940 şi până astăzi l-am susţinut totdeauna împotriva oricărei
rezistenţe, dar nu am putut organiza emigraţiunile cu chiar vapoarele noastre întrucât
acestea erau afectate nevoilor războiului.
Dacă azi se doreşte a se sprijini emigraţiunea, putem pune marile vapoare ale
S.M.R.-ului la dispoziţia emigranţilor, guvernul român putând el însuşi să organizeze
emigrarea.
Recent au plecat două vapoare ducând cca. două mii de emigranţi evrei copii şi
ultimii refugiaţi veniţi din Ungaria1 •
Mihai Antonescu
Dictat de dl. Mihai Antonescu în ziua de 20 iulie 1 944

B.A.R, A.I., Fond XXIY, ds. 3342, f. 131-133
1 Vezi doc. 164 din E.R. , voi. II, 647 şi 656 din voi. m şi doc. 346 şi 373 din acest volum.
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1944, august 12, Bucure�. M.C.N.C. comunică P.C.M. poziţia

sa faţă de intervenţia Nunţiului Apostolic cu privire
la regimul şcolar al copiilor evreilor trecuţi la catolicism

Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor
Direcţia Învăţământului Particular şi Confesional

Nr. 1 1 5658
14 august 1 944

Domnule prim-ministru,
Referindu-ne la adresa Ministerului de Externe, Direcţia Cabinetului nr. l OOO 1 1/
2 1 3 1/Cab., privitor la nota verbală a Nunţiaturii Apostolice în cauza evreilor botezaţi la
Biserica Catolică, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
Nunţiatura Apostolică afirmă că regimul şcolar aplicat evreilor nebotezaţi este
mai avantajos pentru aceştia, decât regimul şcolar ce se aplică evreilor botezaţi.
Nunţiatura Apostolică se pare că este greşit informată fiindcă evreii nebotezaţi
sunt nevoiţi în temeiul Decretului-lege din 14 octombrie 1 940 să urmeze fie la curs, fie ca
particular la şcolile evreieşti, care nu au drept de publicitate şi în consecinţă adeverinţele
de şcolaritate eliberate de aceste şcoli, nu au nici o valoare de stat, nedând nici un drept
posesorilor lor. În schimb copiii evreilor botezaţi au dreptul în temeiul Decretului-lege
din 20 februarie 1 94 1 să se înscrie la şcolile confesionale cu drept de publicitate ale
Cultelor creştine de grad primar şi secundar, indiferent de originea lor etnică. Copiii
evreilor botezaţi au deci o situaţie mai favorabilă, prin efectul Decretului-lege din 20
februarie 1 94 1 , decât copiii evreilor nebotezaţi, fiindcă cei botezaţi şi înscrişi la şcolile
confesionale cu drept de publicitate obţin certificate cu valoare de stat, cu toate drepturile
conferite de aceste certificate, ceea ce nu este cazul la copiii evreilor nebotezaţi, - care
•
urmează la şcolile evreieşti.
Nunţiatura Apostolică are însă dreptate în cazurile speciale arătate în nota sa verbală
şi anume în cazul elevilor evrei, care s-au botezat după ce au făcut la şcoala evreiască
câteva clase şi în cazul, când unii elevi evrei botezaţi la o vârstă mai înaintată, care n-au
unnat nici un fel de şcoală secundară sau primară înainte de botez (Bucovina), ar dori să-şi
recupereze anii pierduţi de şcolaritate. Anume prima categorie de elevi botezaţi nu poate
beneficia de dreptul asigurat prin Decretul-lege din 20 februarie 1 94 1 , de a se înscrie la
şcolile confesionale ale Cultelor Creştine, fără a pierde câţiva ani de şcolaritate făcute la
şcolile evreieşti a căror adeverinţe nu sunt recunoscute cu valoare de stat şi nu dau dreptul
să se înscrie la alte şcoli cu drept de publicitate, iar a doua categorie nu se poate prezenta
la examene particulare, nici la stat dar nici la şcolile confesionale, căci acestea din urmă
n-au dreptul să ţină examene particulare.
Legiuitorului din 1 94 1 se pare că i-au scăpat din vedere aceste cazuri speciale,
când un elev evreu se botează după ce a făcut mai mulţi ani de şcolaritate la o şcoală
evreiască, fără drept de publicitate, şi ar dori să se prevaleze de dreptul conferit prin
Decretul-lege din 20 februarie 1 94 1 .
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Neajunsul cauzat de lege s-ar putea înlătura prin o măsură specială şi anume: dacă
Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor ar fi autorizat să ţină un examen cu elevii din
această categorie pentru recunoaşterea claselor făcute la şcolile evreieşti cu scopul ca
elevii evrei botezaţi să se poată înscrie în continuare la şcolile confesionale cu sau fără
drept de publicitate. Examenul de recunoaşterea şcolarităţii ar urma să se ţină cu o comisie
specială numită de Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, în faţa căreia s-ar putea
prezenta şi elevii evrei botezaţi la Biserica Catolică pentru a li se verifica cunoştinţele
însuşite pe cale particulară. Atât examenul de recunoaşterea şcolarităţii făcute în şcolile
evreieşti, cât şi examenul de verificarea cunoştinţelor câştigate pe cale particulară, s-ar
ţine numai în vederea înscrierii acestor elevi la şcolile confesionale, în conformitate cu
dispoziţiile Decretului-lege din 20 februarie 1 94 1 .
Rugându-vă, domnule prim-ministru, să binevoiţi a ne comunica dacă ş i dvs.
împărtăşiţi soluţia propusă de noi, binevoiţi a primi expresia înaltei noastre stime' .
Director,
Ministru,
ss. Ioan Petrovici
ss. Augustin Caliani
Domniei Sale domnului Mihai Antonescu, prim-ministru ad-interim, ministrul
afacerilor străine, Bucureşti
A.M.A.S., Fond Vatican, voi. 23, p. 326-328
1 În legătură cu acest demers, M.A.S . comunica la 17 august 1 944: M.C.N.C. ordinul în
rezoluţie al lui Mihai Antonescu: „Rog pe dl. ministru Petrovici să examineze cu bunăvoinţă şi
să-mi refere. Discriminarea mi se pare într-adevăr curioasă". (Ibidem, f. 327).
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1944, august 17, Bacău. Primăria transmite ordinul M.A.I. ca

evreii să-şi construiască adăposturi speciale pe întreg
cuprinsul oraşului Bacău

Ministerul Afacerilor Interne
Primăria oraşului Bacău, Biroul M.O.N.T.

Nr. 8848 din 17 august 1 944

Comunităţii Evreilor Bacău
La adresa dvs. no. 1 366 din 1 0 august 1 944, înregistrată sub no. 8848/944, vi se
face cunoscut că Ministerul Afacerilor Interne a dat dispoziţiuni ca populaţia evreiască
prin Comunitate să-şi construiască adăposturi speciale pe întreg cuprinsul oraşului, nu
într-un singur cartier.
Ordinul dat are numărul 465/944.
În consecinţă, până la data de 20 august 1 944, cel mai târziu, veţi prezenta Primăriei
Bacău, biroul M.O.N.T., un tabel cu locurile unde veţi săpa tranşeele pentru adăpostirea
populaţiei evreieşti.
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Aceste adăposturi vor fi marcate cu o placă pe forul alb pe care va fi scrisă menţiunea
cu litere roşii „Adăpost pentru evrei".
În cazul când până la data de 20 august 1 944, nu veţi începe construirea acestor
adăposturi căptuşite şi acoperite, vom fi nevoiţi a ne adresa Ministerului Afacerilor Interne,
Cabinetul domnului ministru, pentru a arăta că în oraşul Bacău Comunitatea, ca
reprezentantă a populaţiei evreieşti, întârzie şi sabotează executarea ordinelor date de
domnul ministru.

Pri mar

Şeful biroului M.O.N.T.

ss. Gr. Gavrilescu

ss. S. Fălcoianu

,

A.BC., Fond Com. Israelită Bacău, ds. 1/1944, f 339
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1944, Bucure�ti. Restricţii la publicarea în presa româneasca a
unor anunţuri provenite de la instituţii evreieşti

Bucureşti 9, S . P.P. transmite:
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România
face cunoscut că nici o publicaţie românească (ziare, reviste etc.) nu are voie să publice
nici un anunţ provenit de la instituţiile evreieşti, dacă nu au viza împuternicitului. Toate
cererile lor trebuiesc depuse la Centrala Evreilor din România.

A.N., Fond M.P.N., Informaţii 1943-1944, Ziarul Bucovina-Cernăuţi, ds. 933, f. 68
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Capitolul II
Munca obligatorie a evreilor
ianuarie 1 945 - august 1 944
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1943, ianuarie 13. Evrei din Vaslui propuşi a fi trimişi în
Transnistria pentru „dezertare" de la M.O.

Nr. 1 92493/ 1 3 . 0 1 . 1 941

Corpul III Teritorial
Stat Major Bir. Evrei
Către,
Marele Stat Major, Secţia I-a

Avem onoare a înainta, alăturat, un tabel în trei exemplare de evreii propuşi pentru
trimitere în Transnistria, aparţinând Cercului Teritorial Vaslui, rugându-vă să binevoiţi a
ordona.
Evreul Petecuţă Avram zis Aizic, ctg. 1 924, a dezertat de la munca obligatorie,
după cum reiese din adresa nr. 0543/942 al Batalionului 2 Drumuri către Cercul Teritorial
Vaslui, anexată.
D.O.
Şef Biroului Evrei,
Şeful de Stat Major,
col., ss. V Danacu
căpitan, ss. V Cardaş

A.M.St.M., RSEM. 903 C0816-81S
Pe document, adnotarea: „Un evreu a fugit dintr-un detaşament şi s-a întors după 5 zile.
Corpul 1 Terit. propune să fie trimis în Transnistria. Propun o sancţiune corporală. Şeful Bir. 1 O,
cpt. ss. Indescifrabil". Rezoluţia lui E. Borcescu: ,,Da".
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1943, ianuarie 15. Toţi evreii care prestează M.O. precum şi
evreii şi studenţii evrei de la vârsta de 16 ani în sus
sunt obligaţi şi la curăţirea zăpezii, chiar dacă au
camete de scutire de M.O.

Nr. 63755 A
1 5 ianuarie 1 94 3

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia Administraţiei de Stat
Domnule prefect,
primar,

Motivat de adresa M.St.M. nr. 93 8850/1943 vă facem cunoscut următoarele:
1 . Potrivit Comunicatului nr. 7 al Comisiei Interministeriale pentru organizarea
regimului evreilor sunt obligaţi a presta munca la zăpadă evreii din cadrul muncii obligatorii
şi, pe lângă aceştia, în mod permanent, toţi elevii şi studenţii evrei de la vârsta de 1 6 ani
în sus, aparţinând şcolilor evreieşti, indiferent dacă au sau nu camete de scutire de muncă.
În acest scop, M. St.M. a luat măsuri ca, la cererea Primăriilor, Cercurile Teritoriale
să pună la dispoziţia acestora numărul de evrei necesari în limita disponibilităţilor, potrivit
planului întocmit.
Pentru prestarea muncii la zăpadă în mod permanent de către elevii şi studenţii
evrei, s-a dat ordin C.T. ca în legătură cu Oficiile Judeţene ale Centralei Evreilor, să pună
la dispoziţia Primăriilor din oraşele respective pe aceşti evrei.
2. Toţi evreii scutiţi de M.O., urmează ca în locul prestării muncii la zăpadă să
plătească la Centrala Evreilor suma de 3 . 500 lei care urmează să fie vărsată Primăriilor
respective, capitale de judeţ.
Pentru stabilirea evreilor debitori, s-a dat ordin C.T. să dea tot concursul Primăriilor
în scopul verificării tabelelor întocmite de Oficiile judeţene ale Centralei Evreilor.
Ministru secretar de stat, general de corp de armată, ss. C.Z. Vasiliu

A. BC., Fond Pref jud. Bacău, rola 219, ds. 28/1943
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1943, ianuarie 19, Bucureşti. Studenţii colegiului Onescu vor
continua M.O. la Institutul Central de Statistică

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Institutul Central de Statistică, Secţia M.O.

Nr. 00609 - 19 ian. 1 943

Comisiei Intenninisteriale pentru Reglementarea Regimului Evreilor
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă unnătoarele:
Institutul Central de Statistică a cerut şi a obţinut de la Marele Stat Major,
repartiz.area pentru muncă obligatorie a unui număr de evrei intelectuali, care s-au prezentat
la serviciu cu începere de la 1 1 mai 1 942 1 •
Deosebit d e evreii repartizaţi prin Cercul Teritorial Bucureşti, în executarea
ordinului Marelui Stat Major s-au mai repartizat în bloc şi elevii şcoalelor evreieşti din
Capitală, dintre care „Colegiul pentru studenţii evrei" şi „Clase speciale de pregătire
teoretică şi practică" au început munca la 1 iulie 1 942. Celelalte şcoli, din diferite motive,
ne-au fost repartizate mai târziu, în cursul lunii august.
Astfel am primit, pentru lucrările noastre de birou, un număr de peste 800 elevi şi
studenţi, care în mod normal ar fi fost repartizaţi la muncă manuală.
Tennenul pentru care au fost repartizaţi n-a fost precizat, aşa încât noi am angajat
cu acest personal un mare număr de lucrări, care sunt încă în curs de executare şi departe
de a fi tenninate.
Cum anul şcolar a început, directorii de şcoli au făcut cerere la Marele Stat Major
ca munca să înceteze şi elevii să-şi reia activitatea şcolară. Marele Stat Major ne-a trimis
cererea pentru a ne da avizul în această chestiune, răspunzându-se apoi cu adresa nr.
936 1 37 din 1 1 ianuarie 1943. următoarele:
„La nr. 1 3 262 1/1 942, Cu onoare se face cunoscut că Marele Stat Major nu a aprobat
cererea nr. 12 92/ l 94 2 a «Colegiului pentru studenţii evrei» ca evreii repartizaţi la Institutul
dvs., să înceteze munca obligatorie".
D.O.
Şeful Secţiei I-a,
Şeful Biroului 10,
cpt. ss. Apostolide
lt. col. ss. Dumitrescu

A.N., Fo1td M.]., ds. 167/Vl, f 198
Pe document, rezoluţia: ,Jn conformitate cu această hotărâre, elevii urmează
(munca obligatorie - n.n.).
1 Vezi E.R. . voi. III, doc. 5 8 1 .
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1943, ianuarie 22, Bucure�ti. Elevii a flaţi în detaşamente
exterioare pot primi bani si efecte pentru îmbrăcăminte
si încălţăminte. Comandanţii de detaşamente vorţtine
evidenţa sumelor primite

Nr. 940609 din 22 ian. 1 943

Marele Stat Major
Secţia I-a, Biroul 10

Către,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România
La nr. 5655/1943, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că, cu nr. 9 1 9532 din
23.Xl. 1 942, s-a aprobat ca în afară de rufărie, îmbrăcăminte şi încălţăminte, să se poată
trimite evreilor din detaşamentele exterioare de muncă şi bani în sumă de maximum
3 . OOO lei lunar, apreciată ca necesară pentru sporirea hranei şi procurarea de medicamente.
Expedierea banilor nu se poate face decât prin poştă şi mandatele vor fi predate
comandanţilor de detaşamente, care le vor preda destinatarilor şi vor ţine o evidenţă a
sumelor primite de evrei.
D.O.
Şeful Biroului 10,
Şeful Secţiei l-a,
căpitan I. Apostolide
lt. col. Ilie Dumitrescu

Ibidem, f. 78

107

1943, ianuarie 23, Bucuresti. Situatia repartitiei la cu ratirea
zapezii a evreilor din Bucuresti

Nr. 5253 Cab.
23 ian. 1 943

Primăria municipiului Bucureşti
Primarul General
Domnule ministru,

d) Evreii destinaţi muncii obligatorii de folos obştesc.
Ne aşteptăm ca din oraşul Bucureşti, care trebuie să adăpostească actualmente
circa 150 .OOO evrei, să se poată scoate efectiv la munca obligatorie de folos obştesc, pentru
curăţirea zăpezii, circa 30.000 evrei.
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Cu toate intervenţiile mele pe lângă Cercul Teritorial Bucureşti, nu am putut obţine
până în prezent decât maximum 5.426 evrei ce au fost repartizaţi pentru muncă.
Cercul Teritorial Bucureşti, în urma cererii subsemnatului, ne face cunoscut, cu
adresa nr. 2393 1 1 din 17.1. 1 943, cele ce urmează asupra situaţiei evreilor din Bucureşti.
a) Numărul total al evreilor înscrişi în registrele speciale ale C. T. Bucureşti este de
28.642
b) Nedisponibili
12.82 1
care sunt repartizaţi astfel:
1 . Afumaţi, în detaşamente de lucru în exterior
634
2. Titraţi (medici, ingineri etc.) aflaţi la disp. M.St.M.
353
3. Inapţi: internaţi, nesupuşi, plecaţi din ţară
3 .485
4. Scutiţi de C.E.R. ca plătind de persoană câte 3 .500 lei,
Conform comunicatului nr. 7 al Comisiei Interrninisteriale1
8.349
Total evrei disponibili
12.82 1
Scăzându-se cei 1 2.82 1 indisponibili din totalul de 28.642 evrei înscrişi
în registrele
'
speciale ale Cercului Teritorial Bucureşti rezultă că rămân:
c) Disponibili
1 5 . 82 1
În conformitate cu ordinul Marelui Stat Major din 1 5 .1. 1 943, toţi evreii disponil;>ili
ce se aflau la muncă, la diferite fabrici, instituţii etc., au fost împărţiţi în mod egal, în
două serii, fiecare serie trebuind să lucreze câte 7 zile la curăţirea zăpezii. Prima serie a
lucrat de la 1 6-2 1 1. 1 943, iar a doua serie va lucra până la 28 I 1 943. Conform acestei
dispoziţiuni, vor lucra zilnic până la 28 I 1 943 pentru curăţirea zăpezii un număr de evrei
egal cu 1/2 din disponibilul de 1 5 .82 1 , adică 7.910.
Acest număr de 7. 91 O evrei, C. T. Bucureşti l-a distribuit zilnic, după cum urmează:
a) La C.F.R., M.Ec.N., Pirotehnia Armatei
3.014
5.462
b) La Primăria municipiului, U.C.B., S.T.B.
Total
8.476
C. T. Bucureşti a depăşit cifra de 7. 9 1 O indicată mai sus, căci a recuperat şi o parte
din evreii debili ce erau daţi ca scutiţi de muncă.
Împreună cu lucrătorii Primăriei, cu premilitarii şi evreii, Primăria municipiului
Bucureşti a putut dispune în mod practic, zilnic de:
- 400 lucrători, 2.000 premilitari, total 5.469 evrei, 7 .862 oameni

1 . Dat fiind că ne găsim în faţa unei adevărate calamităţi prin căderea unei enorme
cantităţi de zăpadă şi pentru a putea normaliza cât mai grabnic mersul obişnuit al vieţii
publice, să se aprobe scoaterea la muncă pentru curăţirea zăpezii a celor 8. 349 evrei din

Capitală care azi sunt scuti,ti de muncă pentru curăţirea zăpezii pentru că fiecare din ei
a plătit câte 3. 500 lei.
La timpuri excep,tionale se impun, însă, măsuri excep,tionale.
Găsindu-ne în faţa unor circumstanţe excepţionale, prin căderea unei enorme
cantităţi de zăpadă, credem că este absolut necesar ca toţi evreii valizi săfie scoşi în mod

excep,tional la munca pentru curăţirea zăpezii, rămânând scuti,ti numai pentru munca
obligatorie obişnuită, prin faptul că au plătit taxa de 3.500 lei.
Când fiii Na,fiunii Române luptă de ani de zile pentru neam şi cruce, jertfindu-şi
via,ta şi înfruntând atâtea greută,ti, se cuvine ca top evreii, fără excep,fie, să fie scoşi la
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munca obligatorie, celpuţin în circumstanţele excepţionale ca cea de astăzi, când trebuie
să degajăm Capitala de masele enorme de zăpadă.
III. Să se extindă pentru toţi evreii durata muncii de curăţirea zăpezii peste data de
28 I 1 943, până la 1 5 II 1 943 şi aceasta pentru cazul când nu ar mai cădea până atunci noi
cantităţi de zăpadă.
IV. În cazul când însă şi după data de 1 5 II 1 943 ar mai surveni alte căderi
excepţionale de zăpadă, să se aplice de îndată aceeaşi măsuri, pe care vă rugăm să binevoiţi

a le apr,oba2.
Primarul General al Capitalei, general de corp de annată, ss. I. Răşcanu

Ibidem, Fond P.C.M., ds. 295/1942-1943, f. 7-10
1 Vezi E.R. , voi. m, doc 579, 582; vezi şi doc. 1 08 din acest volum.
2 M.A.I. a înaintat raportul de mai sus la 29 ian. 1 943 lui Ion Antonescu, ministrul D.I.
Popescu fiind: „în totul de acord cu propunerea Primăriei de a se aproba să fie scoşi la curăţirea
zăpezii circa 8.000 de evrei din Capitală ce au fost scutiţi de această muncă plătind fiecare o taxă
de 3.500 lei". (Ibidem, Fond M.A.I., ds. 295/1943, f. 5).
Un nou raport asupra desfăşurării M.O. a fost înaintat de P.M.B. către P.C.M. la 28 aprilie
1 943, în care se detalia activitatea depusă de evrei între 20 martie - 20 aprilie 1 943. Reproducem
unele pasaje din acest document:
,,Evreii rămaşi la Primărie au lucrat efectiv la următoarele Direcţiuni şi servicii:
La Direcţia Grădinilor, cu ajutorul acestora s-au plantat pe străzi 1 .954 arbori, s-au scos
9 5 0 arbori şi s-au săpat alţi 3 .700 arbori; s-au curăţat taluzurile Dâmboviţei pe o suprafaţă de
SO.OOO m.p„„
La grădinile de zarzavat ale municipiului cu evreii ce li s-au repartizat s-a săpat la cazma o
suprafaţă de 6 1 .300 m.p„ s-a nivelat o suprafaţă de 66.500 m.p„ „ s-a săpat un canal colector„.".
Evreii au fost folosiţi la lucrări de vopsitorie şi întreţinerea străzilor în corn. Băneasa şi la
cariera de piatră din localitatea respectivă; alţii au lucrat la săpături arheologice întreprinse la
Muzeul Municipal, iar numeroşi meseriaşi la diferite activităţi de specialitate. (Ibidem, Fond P.C .M„
ds. 362/ 1 943, f. 1 08-109).
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1943, ianuarie 29, Bucureşti Instrucţiunile M.St.M. privind
obligativitatea evreilor de a presta muncă la zapadă

Nr. 944833/29 ian. 1 943
Foarte urgent, Prin curier

Marele Stat Major
Secţia l-a, Biroul 1 O

Către,
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România
Urmare la ordiaul nr. 93 8850 din I O I 1 943 şi în urma convorbirii avute între dl.
R. Lecca împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc şi Marele
Stat Major, am onoarea a vă face cunoscut următoarele:
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I. Sunt obligaţi să presteze munca la zăpadă în localităţile de domiciliu:
a. În mod permanent :
- toţi elevii ş i studenţii evrei, aparţinând şcolilor evreieşti, d e l a 1 6 ani î n sus,
indiferent dacă au sau nu carnete de scutire de muncă;
- toţi evreii din cadrul muncii obligatorii de la 1 8-50 de ani care în prezent sunt
disponibili, fie prin desfiinţarea detaşamentelor exterioare, pe timpul iernii, fie prin faptul
că nu au fost nicăieri repartizaţi.
b. În mod periodic (deocamdată pentru o durată de 7 zile, putând fi repetată în caz
de absolută necesitate), toţi evreii repartizaţi la muncă obligatorie, indiferent de locul
unde se află: instituţie civilă sau militară, firme, întreprinderi etc.
Aceşti evrei se vor lua în două serii a câte 7 zile, pentru a nu se îngreuna activitatea
instituţiilor şi întreprinderilor, adică 112 din efectiv în fiecare serie.
II. Sunt scutiţi de munca la zăpadă, în schimbul taxei de 3 . 500 lei, depuşi la Centrala
Evreilor:
a. De drept:
- toţi evreii care au carnete de scutire de muncă; evreii cu titluri academice; evreii
clasaţi ca apţi numai pentru munca intelectuală sau muncă manuală uşoară; evreii clasaţi
definitiv sau temporar ca inapţi de muncă manuală, obligatorie. Aici vor intra şi tinerii
între 16-18 ani, care vor fi clasaţi ca atare.
b. La cererea instituţiilor şi întreprinderilor, care au repartizaţi evrei specialişti în
cadrul muncii obligatorii şi a căror continuitate la lucru este indispensabilă.
Scutirile evrf!Î.or din această categorie se pot acorda în Bucureşti de către Marele
Stat Major şi în provincie de către corpurile teritoriale cântărindu-se bine atât nevoile
muncii la zăpadă cât şi ale instituţiilor şi ale întreprinderilor.
În cazul când aceşti evrei solicitaţi de autoritatea respectivă, pentru a fi scutiţi, nu
vor avea cu ce plăti taxa de 3 . 500 lei, vor fi lăsaţi să presteze munca la zăpadă sau
instituţia respectivă va depune suma în numele lor.
III. Au fost scutiţi de munca la zăpadă toţi evreii repartizaţi la C.F.R. cu obligaţia
de a plăti taxa.
Evreii din detaşamentele exterioare fac această muncă acolo unde se află.
IV În Comunicatul no. 8 al Comisiei Interministeriale s-a greşit sensul referitor la
taxă, prevăzându-se că scutirile acordate de către Marele Stat Major evreilor repartizaţi
la munca obligatorie în întreprinderi şi instituţii să se facă fără plata taxei în loc de „cu
plata taxei".
Ca atare rămâne drept principiu: orice bărbat evreu, din categoriile prevăzute mai
sus, ori prestează munca la zăpadă, ori plăteşte suma respectivă.
În capitală s-a admis în mod excepţional ca să fie scutiţi de la munca la zăpadă,
fără plata taxei, evreii repartizaţi la Consiliul de Patronaj, APACA, Centrul de Recuperare
al efectelor de la Regimentul 2 1 Infanterie şi Casa Oştirii, pe motivul că aceştia efectuează
lucrări urgente şi importante pentru armată, care cer continuitate.
Orice alte cereri de scutirea taxei la zăpadă, bazată pe motive serioase, vor fi
înaintate spre soluţionare direct d-lui R. Lecca, împuternicitul guvernului pentru
reglementarea regimului evreiesc în România, cu sediul la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri.

130
https://biblioteca-digitala.ro

V. Taxele se vor achita până la 1 O februarie 1 943 aşa cum prevede Comunicatul
nr. 8 al Comisiei Interministeriale.

VI.

Sancţiuni:

a. Cei neprezenţi la această muncă vor fi daţi în judecata Curţilor Marţiale ca

„nesupuşi la muncă obligatorie".
b. De asemenea, şefii instituţiilor şi întreprinderilor, care n-au obţinut scutirea
evreilor repartizaţi şi nu-i trimit Cercului Teritorial pentru a presta munca la curăţitul
străzilor vor fi daţi în judecata Curţilor Marţiale pentru „instigare

la nesupunere,„

c. Evreii scutiţi şi care nu au achitat taxa în termenul prescris, vor fi obligaţi să se
prezinte imediat la muncă, cei care nu se prezintă vor fi daţi în judecată.
VII.

Diverse :

a. Organele militare teritoriale vor ţine seama de toate comunicatele „Marelui Stat
Major" şi ale Comisiei Interministeriale referitoare la evrei, care apar în presă, punându
le în aplicare înainte de a sosi ordinele M.St.M.
b. La data de 1

aprilie 1943 va sosi la Marele Stat Major o

situaţie după modelul

alăturat, centraliată pe Corpul Teritorial.
c. Situaţia cerută cu ordinul nr. 938850 din 10 ianuarie 1 943 ,

indicată,

se trimite la data

fiind necesară ca o primă documentare asupra modului cum a activat Centrala

Evreilor din România.
Rugăm dispuneţi de urmare 1 •
D.O.
Şeful Secţiei I-a,

Şeful Biroului 10,

col. ss. E. Borcescu

căpitan ss. Apostolide

Comunicat: Împuternicitul guvernului, Centrala Evreilor, Corpul I-VII Teritorial,
Cercul Teritorial Bucureşti, Corpul III Infanterie

/. Ancel, op. cit., voi. II, p. 9
1 Într-o notă a P.C.M. din 8 februarie 1 943, care analizează activitatea desfăşurată în cadrul
muncii la zăpadă, se referă la demersul primarului general al Capitalei (vezi doc. 1 07 din volum).
În legătură cu aceste cerinţe ale Primăriei Capitalei, Comisia Interministerială Specială
pentru organizarea regimului evreilor a avizat:
„Nu se poate admite repartizarea la munca pentru zăpadă, a evreilor scutiţi de muncă
obligatorie sau a celor ce posedă autorizaţii pentru exercitarea profesiunii, pentru a nu se produce
perturbaţiuni în viaţa economică". Totodată, Comisia Interministerială constată că „Marele Stat
Major a dat un comunicat prin care s-a creat o nouă perioadă de muncă la zăpadă a evreilor, precum
şi o nouă taxă de 3 .500 lei asupra dispensaţilor, ce va fi folosită tot de Primăria municipiului
Bucureşti. Comisiunea a dat de asemeni un comunicat potrivit căruia toţi evreii care nu prestează
munca la zăpadă, sunt obligaţi să aibă asupra lor dovada de plată a taxei de 7.000 lei pentru cele
două perioade de muncă de câte 7 zile; cei ce nu pot achita această sumă, deşi au dreptul la scutire,
vor presta 1 4 zile de muncă la zăpadă, urmând a se prezenta la termenele fixate prin Comunicatul
Marelui Stat Major". (AN„ Fond P.C.M„ ds. 295, f. 1 5 - 1 6).
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1943, februarie 3, Bucure�. D.L. privind sancţionarea evreilor
nesupuşi sau dezertori la M.O.

Decret-lege privind sancţionarea evreilor nesupuşi l a chemare
sau dezertori de la munca obligatorie

Art. 1 . Evreul supus obligaţiunilor legii pentru statutul militar al evreilor este
îndatorat a se prezenta pentru prestarea muncii obligatorii la autoritatea indicată, la ziua
fixată în ordinul de chemare.
Chemarea se va face prin încunoştinţare individuală, înmânată sau afişată la
domiciliul celui chemat, ori prin înştiinţare în comună prin strigări, publicaţiuni sau
orice alt mijloc de aducere la cunoştinţă publică.
Art. 2. Evreul, care chemat fiind în condiţiunile articolului precedent, în afară de
cazurile de forţă majoră, nu se prezintă la autoritatea indicată în termen de 4 zile libere de
la data fixată, este nesupus la chemare.
Pentru cei aflaţi în străinătate termenul este de 30 zile libere de la data fixată prin
ordinul de chemare.
Art. 3 . Nesupunerea se pedepseşte în timp de pace cu închisoarea corecţională de
la 2 luni la un an.
În timp de mobilizare sau război, nesupunerea se pedepseşte cu moartea şi
confiscarea averii; averea confiscată devine proprietatea C.N.R., care o va administra şi
lichida conform cu legile respective.
Art. 4. Este dezertor:
1 . Evreul care lipseşte fără voie mai mult de două zile libere de la detaşamentul
sau autoritatea unde prestează munca.
2 . Evreul care �u se prezintă la detaşamentul sau autoritatea unde prestează munca,
în termen de patru zile libere de la expirarea permisiei sau concediului ce i-a fost acordat.
În timp de mobilizare sau război, termenele fixate de acest articol se reduc la
jumătate.
Art. 5. Dezertarea în ţară, în timp de pace, se pedepseşte cu închisoarea corecţională
de la 6 luni la 2 ani.
Pedeapsa va fi de la 1 -3 ani închisoare corecţională, dacă evreul a mai fost
condamnat pentru dezertare, indiferent dacă a executat sau nu pedeapsa.
Dacă evreul a fost anterior de două ori condamnat pentru dezertare, indiferent
dacă a executat sau nu vreuna din pedepse, va fi pedepsit cu închisoare corecţională de la

2-5 ani.
Art. 6. Se pedepseşte cu îndoitul pedepselor prevăzute de art. 5, dezertorul care
comiţând infracţiunea prevăzută de acest articol, trece frontiera şi petrece în ţară străină
o parte sau tot timpul dezertării.
Art. 7. Dacă dezertarea s-a săvârşit pe un teritoriu cu stare de asediu, pedepsele ce
se aplică vor fi următoarele:
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1 . Închisoarea corecţională de la 6 luni la 3 ani în cazul art. 5, alin. 1 .
2 . Închisoarea corecţională de la 1 -5 ani în cazul art . 5 , alin. 2 .

3 . Munca silnică de la 5-15 ani şi confiscarea averii în cazul art. 5 , alin. 3 şi art . 6.
Art. 8. În timp de mobilizare şi război, dezertarea se pedepseşte cu moartea şi
confiscarea averii în toate cazurile prevăzute de art. 5 şi 6.
Art. 9. În toate cazurile de dezertare prevăzute de această lege, când se acordă
circumstanţe atenuante, pedeapsa nu poate fi mai mică decât jumătate din minimum
prescris de lege pentru fiecare caz, iar când legea prevede pedeapsa cu moartea, se va
aplica munca silnică pe viaţă.
Art. 10. Cercetarea şi judecarea infracţiunilor prevăzute în prezenta lege este de
competenţa instanţelor judiciare militare ' ·
M. O. nr. 28, P. I, 3 februarie 1943, voi. I, p. 95

„

1 În legătură cu acest D.L. au fost emise, la 24 februarie 1 943, următoarele instrucţiuni:
1 . Instituţiunile militare sau civile, patronii, întreprinderile precum şi comandanţii detaşamentelor

de evrei repartizaţi în cadrul muncii obligatorii au îndatoririle următoare: să întocmească şi să ţină
la curent registre nominale cu evidenţa la zi a prezenţei evreilor, cu diferite mutaţii, cât şi cu lucrul
efectuat, având în acelaşi timp obligaţiunea de a înştiinţa Cercurile Teritoriale respective despre
orice lipsă nemotivată de la lucru; să trimită de îndată Cercului Teritorial respectiv pe evreii care
au fost chemaţi, fie prin ordine individuale, fie prin orice alt mijloc, prevăzut la articolul I din
Legea nr. 59 din 3 . 1 1 . 1 943. Acei care nu vor înştiinja Cercurile Teritoriale despre lipsa nemotivată
de la lucru, cât şi acei care nu vor trimite Cercurilor Teritoriale pe evreii chemaţi, căutând a-i reţine
prin orice mij loc (intervenţie scrisă sau verbală, reţinerea ordinului de chemare individual etc.),
vor fi daţi în judecata Curţilor Marţiale pentru „instigare la nesupunere sau dezertare", după caz,
conform art. 2 1 8 din Codul Penal. 2 . Cercurile Teritoriale vor fi sesizate asupra comiterii infracţiunii
de nesupunere sau dezertare: a) din oficiu; b) de comandanţii militari, pentru evreii infractori,
făcând parte din detaşamentele de muncă încadrate; c) de şefii instituţiunilor civile sau militare, de
patronii şi de conducătorii diferitelor întreprinderi, pentru evreii care sunt repartizaţi în cadrul
muncii obligatorii; d) de orice organ militar de control... 3. Cercurile Teritoriale, care sunt organe
de evidenţă, execuţie şi control în ceea ce priveşte munca obligatorie a evreilor, datorată în schimbul
serviciului militar, de unde aceştia au fost excluşi, au următoarele îndatoriri: să dea ordin de zi de
constatarea nesupunerii sau dezertării; să întocmească plângerea de dare în judecată, anexând la ea
piesele sprijinitoare; să dispună urmărirea infractorilor prin organele militare şi poliţieneşti. 4. Evreii
repartizaţi în cadrul muncii obligatorii la diferite instituţii, firme sau întreprinderi, sunt consideraţi
ca elemente auxiliare şi temporare şi nicidecum ca elemente principale şi permanente de conducere,
gestiune sau control. Ca urmare, ei pot fi ridicaţi de la orice instituţie, firmă sau întreprindere din
ordinul Marelui Stat Major, sau al Coipurilor Teritoriale prin Cercurile Teritoriale ori de câte ori
nevoi importante şi urgente de muncă impun o altă repartiţie. 5. Toţi evreii din cadrul muncii
obligatorii au următoarele îndatoriri : a) să se supună dispozijiunilor prevăzute în Statutul Militar
al evreilor, în instrucţiunile date de M.St.M. şi legea nr. 59 din 3.II. 1943, să presteze munca cu
toată conştiinciozitatea, să-şi procure îmbrăcămintea şi uneltele necesare de lucru, să se îngrijească
de ţinerea la curent a mutaţiilor din livretul personal şi să poarte în permanenţă asupra lor livretul,
buletinul de populaţie şi orice alt act de identitate; b) să anunţe schimbarea domiciliului, în scris
atât Cercurilor Teritoriale cât şi organelor poliţieneşti, prin fişele speciale; c) în caz de boală care
nu îngăsuie deplasarea, vor înştiinţa în scris atât instituţia, detaşamentul sau firma unde este
repartizat, cât şi Cercul Teritorial respectiv. V1Zita la domiciliu sau în cantonament se va efectua de
către medicul oficial al instituţiei civile sau militare a detaşamentului de lucru, sau Cercului
Teritorial, oricare dintre aceşti medici fiind obligaţi să viziteze, să întocmească un referat şi să-l
trimită Cercului Teritorial, chiar în prima zi a lipsei de la lucru. Cazurile de scutire mai mari de trei
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zile sau internare în spitale, trebuiesc verificate de medicul Cercului Teritorial pe raza unde se află
evreul repartizat, sau în lipsă, de medicul oricărei unităţi militare din apropiere; d) să anunţe prin
orice mijloc şi în special prin scris Cercul Teritorial, detaşamentul, instituţia, firma sau întreprinderea
respectivă, în cazul când este împiedicat să se prezinte la serviciu din motive independente de
voinţa sa: prins de razii, accidentat, arestat de organele poliţieneşti sau militare etc. Această
obligaţiune incumbă şi tuturor organelor care sunt nevoite să reţină pe evrei, pentru motivele arătate
în aliniatul precedent. Ministrul apărării naţionale, general de divizie ss. C . Pantazi". (AN., Fond
M.F.-D.J ., ds.

III, f. 34

f/v).

110

1943, februarie 14. M.St.M. aprobă înlesniri privind munca la
zăpadă pentru evreii repartizaţi la căile ferate

Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române
Dir. Administrativă

Nr. 303 1 3 RA/1 943

Către,
Marelui Stat Major, Secţia I-a, Bucureşti
Ca urmare la adresele noastre nr. 22068 din 1 1 .2. 1943 şi nr. 1 8383 din l l . 12. 1 943,
referitoare la scutirea de muncă la zăpadă a evreilor repartizaţi la munca obligatorie la
C.F.R., precum şi la plata taxelor respective pentru aceste scutiri,
Având în vedere că evreii sunt siliţi de către organele militare respective fie la
efectuarea muncii, fie la răscumpărarea ei în bani sub sancţiunea că şefii unităţilor care
reţin pe evrei de la această muncă vor fi socotiţi ca instigatori la nesupunere şi daţi în
judecata Curţii Marţiale,
Că evreii reţinuţi la muncă la C.F.R. pe baza intervenţiei noastre şi a ordinelor
M. St.M. nr. 944833 din 1 943, deşi scutiţi sunt, totuşi, obligaţi să plătească comunelor
taxele de răscumpărare a acestei munci,
Că în C.F.R. avem majoritatea evreilor care sunt plătiţi numai cu drepturile
soldatului şi o mică parte de titraţi şi foşti ofiţeri care sunt plătiţi cu sumele prevăzute de
tariful de rechiziţie sau cu salarii,
Că evreii plătiţi cu drepturile soldatului nu au posibilitatea în timp ce lucrează la
C.F.R. să acopere aceste sume,
Având în vedere totuşi că C.F.R. are absolută nevoie ca evreii să rămână în serviciul
său fără întrerupere,
Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a aprecia situaţia dificilă în care ne găsim şi a
aproba:
a) Toţi evreii, indiferent de modul de plată să fie reţinuţi la serviciile C.F.R., adică
să fie scutiţi de munca la zăpadă şi în legătură cu aceasta;
1 34
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b) Cei care sunt plătiţi cu drepturile soldatului să fie scutiţi şi de plata taxelor de
răscumpărare;
c) Pentru evreii care sunt plătiţi cu diverse diurne sau salarii să se dea dispozitii de
amânarea executării plăţii şi aplicarea sancţiunilor din cauza neplătii imediate până la
cel mai apropiat salariu pe care îl vor primi de la C.F.R. şi să se facă chiar înlesniri de
plată, până la trei rate acelora care nu vor putea plăti integral suma dintr-un singur
salariul .
Director administrativ,
Director general C.F.R.,
ss. C. Nanulescu
general ss. T. C. Orezeanu

A.C.I.E.R, Fond M.O., f 150-151
Pe document, rezoluţiile: „Se aprobă cele cerute la punctele a, b, c. Rugăm a înainta tablourile
diferitelor categorii: 1 . Cei care plătesc integral; 2. Cei care sunt scutiţi; 3. Cei care plătesc în rate".
„1 6.II.43. B. 1 0 comunică C.F. e scutită. ss. Indescifrabil".
1 La 1 5 februarie 1 943, M.St.M. comunica P.C.M. cererea Direcţiei Generale C.F.R. ca
evreii titraţi repartizaţi acestei instituţii să plătească în rate, taxa la zăpadă, iar cei netitraţi să fie
scutiţi. La 1 8 februarie 1 943, Lecca anunţă Direcţia Generală C.F.R. că solicitările sale au fost
aprobate. (Ibidem, f. 148, 1 49).
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1943, martie 1, Bucure�. Anularea repartiţiei a 10 specialişti
la teatrul „Baraşeum", acesta nefiind instituţie de stat
sau întreprindere care lucrează în interesul economiei
naţionale

Marele Stat Major, Biroul 1 0, sect. 1
„Corpul 2 Teritorial a aprobat repartizarea la teatrul «Baraşeum>> la 30 decembrie
1 942 a unui număr de 1 0 evrei ca specialişti.
Întrucât această repartiţie a fost greşit efectuată, teatrul nefiind nici instituţie de
stat şi nici o întreprindere care să lucreze în interesul economiei naţionale1, sunt de părere
a se anula repartiţia" .
Şeful Biroului 1 0, ss. căpitan Apostolide

A.M.St.M., RSEM. 960, C0068
Pe document, rezoluţiile: ,,Da. Ordin col. Borcescu". ,,Perimat".
1 Conform reglementărilor privind criteriile de repartizare la muncă obligatorie a evreilor
(Vezi doc. 585 din E.R. , voi. III) .
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1943, martie 3, Bucure�ti. M.St.M. dispune unele măsuri în
legătură cu evreii aflaţi la M.O. sau scutiţi de această
obligatie
În legătură cu reparti?.area şi rechiziţionarea evreilor
Înştiinţarea nr. 4 1
Întrucât î n curând s e vor d a noi dispoziţiuni cu privire l a repartizarea sau
rechiziţionarea evreilor, Marele Stat Major aduce la cunoştinţă următoarele:
1 . Evreii aflaţi în prezent repartizaţi la întreprinderi, unităţi şi fonnaţiuni militare,
precwn şi la instituţiile civile, rămân pe loc până la I aprilie 1 943, cu excepţia celor
ridicaţi între timp de Cercurile Teritoriale pentru lucrări de interes militar, în baza ordinului
Marelui Stat Major nr. 954600 din 28 februarie 1 943 .

2 . Evreii scutiţi de Comisia Centrală de revizuire în anul 1 942, care au avut dreptul
să ceară scutirea de muncă pe primul semestru al anului 1 943, rămân la întreprinderile
respective până la data de 1 5 martie 1 943, când acei admişi vor intra în posesia cametelor
de scutire.
Ziarul Universul nr. 60, 3 martie 1943

1 13

1943, martie 6, Bucure� Instrucţiuni privind suprarevizuirea
tuturor dosarelor evreilor respinşi de comisiile de
revizuire, ca şi a dosarelor restituite

Ministerul Justiţiei
Misiunea Interministerială Specială
pentru organizarea regimului evreilor
INSTRUCŢIUNI
Conform hotărârii Comisiunii Interministeriale speciale pentru organizarea
regimului evreilor, luată în şedinţa din 6 martie 1 943, s-a stabilit instituirea a trei Comisiuni
pentru suprarevizuirea tuturor dosarelor evreilor respinşi de Comisiunile de revizuire
indiferent de instanţă, precwn şi a tuturor dosarelor restituite.
Aceste Comisiuni vor lucra sub prezidenţia unui înalt magistrat, desemnat prin
decizia Ministerului Justiţiei, fiind alcătuite din:
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1 . Delegatul Ministerului Economiei Naţionale, numit prin decizia acestuia;
2 . Delegatul Ministerului Muncii, numit prin decizia acestuia;

3 . Delegatul Împuternicitului Guvernului ţentru reglementarea regimului evreiesc
din România, numit prin decizia acestuia.
Pe lângă fiecare comisie va funcţiona ca secretar un magistrat sau un funcţionar al
Ministerului Justiţiei, desemnat prin decizie de Ministerul Justiţiei.
Comisiunile vor lucra în localul ce se va hotărî de către preşedinţii comisiunilor şi
în orele fixate de către aceştia în acord cu membrii respectivi, lucrările trebuind să fie
terminate neapărat până la 3 1 martie 1 943.
Hotărârea se va da nemotivat, fără citarea părţilor, numai în baza lucrărilor din
dosar, cu majoritate de voturi; în caz de paritate de voturi părerea preşedintelui decide.
Hotărârea se dă prin „Aprobat" sau ,,Respins".
Hotărârea dată se va trece în aceeaşi zi în dosarul respectiv, semnându-se de

preşedinte şi membri, precum şi în registrul de înregistrare, semnându-se numai de preşedinte.
Membrii din Comisie care rămân în minoritate vor putea înscrie în dosar motivele

opiniei lor separate şi vor menţiona acest lucru şi în registrul de înregistrare .
...

...

*

Sunt supuse suprarevizuirii toate dosarele respinse şi restituite de Comisiunile de
primă instanţă şi de apel ale evreilor din următoarele categorii prevăzute în Comunicatul
nr. 1 şi nr. 4,

indiferent de vârstă:

a) evreii care posedă o autorizaţie valabilă de menţinere în serviciu eliberată de

Ministerul Muncii prin Oficiul Central de românizare (Corn. 1).
b) evreii care posedă carnet valabil eliberat de fosta Comisie centrală de revizuire
a evreilor (Corn. 1).
c ) evreii care posedă autorizaţie d e scutire d e muncă obligatorie eliberată de
autorităţile militare (Marele Stat Major şi Comandamentele Teritoriale) (Corn. 1).
d) evreii care au dreptul de exercitare a profesiunii pe baza legilor speciale ale
corpurilor organizate (medici, avocaţi, ingineri, arhitecţi) (Corn. 1).
e) evreii care, fiind încadraţi la munca obligatorie, au fost repartizaţi apoi în
întreprinderi şi firme de către autorităţile militare, pentru exercitarea unei profesiuni de
specialitate, conform dispoziţiunii pentru această categorie, dată prin Comunicatul nr. 4.

t) evreii patroni reformaţi militari şi cei care depăşesc vârsta de 50 ani şi care nu

posedă nici una din dovezile de mai sus (Corn. 1) . . .
...

*

*

În general, în examinarea dosarelor se va ţine seama de criteriul strictei necesităţi
pentru firmele şi întreprinderile unde funcţionează evreii, de a-i menţine mai departe.
Suprarevizuirea dosarelor evreilor din categoriile de mai sus urmează a se face
mai ales pe principiul întreprinderilor şi firmelor, considerate ca unităţi economice.
Comisiunile vor examina deci, pe cât posibil, dosarele evreilor din aceeaşi firmă
în aceeaşi şedinţă, ţinând seamă de numărul şi specialitatea evreilor aprobaţi, precum şi a
celor respinşi, la aceeaşi firmă, pentru a se asigura fiecărei întreprinderi sau firme
potenţialul de muncă şi de producţie prin evreii determinaţi şi strict necesari în activitatea
acelei întreprinderi sau forme.
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În examinarea dosarelor evreilor patroni, comisiunile vor ţine seama:
- de însemnătatea firmei pentru economia naţională, căutându-se a nu se primejdui
potenţialul de producţie, de desfacere şi de distribuţie de care are nevoie ţara, mai ales în
raport cu cerinţele stării de război;
- de felul cum patronii respectivi îşi îndeplinesc obligaţiile către stat (impozite,
împrumuturi către stat, contribuţii obşteşti, românizare);
- situaţia patronilor evrei în raport cu numărul firmelor româneşti din aceeaşi
categorie industrială sau comercială;
- de numărul salariaţilor români angajaţi.
În examinarea dosarelor evreilor salariaţi, Comisiunile vor ţine seama:
- de specialitatea evreului şi de importanţa postului pe care-l deţine la firma
respectivă, apreciindu-se dacă este necesar şi dacă buna funcţionare a firmei depinde în
totul sau în parte de prezenţa evreului;
- de importanţa firmei respective pentru economia naţională în general şi de război,
în special;
- de vârsta evreului salariat, dându-se preferinţă celor mai înaintaţi în vârstă;
- de prezenţa sau absenţa dublantului şi gradul de pregătire al acestuia, apreciindu-se
cazul când dublantul, deşi pregătit, se găseşte mobilizat;
- de felul cum firma şi salariatul îşi exercită activitatea şi de felul cum îşi execută
obligaţiile către stat,

apreciindu-se cazurile evreilor care funcţionează la firmele recent

românizate.

*
*

*

În examinarea dosarelor evreilor liber profesionişti, Comisiunile vor ţine seama:
- de profesiunea evreului şi de necesitatea lui pentru nevoile populaţiei civile;
- de vârstă, dându-se preferinţă celui mai înaintat în vârstă;
- de felul cum îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de stat (impozite, contribuţie la
întreprinderi) precum şi felul cum se comportă în executarea profesiunii (onestitatea
profesională etc.).

*
*

*

Pentru toate categoriile de evrei care solicită scutirea de muncă obligatorie,
Comisiunile vor aprecia în special asupra cazurilor vârstei evreului, precum şi asupra
invalizilor evrei din războaiele României, a orfanilor de război sau a fiilor de veterani.
De asemenea pentru toate categoriile de evrei, Comisiunile vor aprecia în mod
special asupra cazurilor evreilor căsătoriţi cu românce, precum şi a celor creştinaţi, a
cazurilor familiilor creştinate şi a descendenţilor rezultaţi din căsătorii mixte.
*

*

*

La sfârşitul lucrărilor se va întocmi un proces-verbal general, în dublu exemplar,
care va cuprinde un tabel statistic recapitulativ cu următoarele date:
Numărul total al dosarelor examinate şi al celor admise precum şi a celor respinse,
pe categorii: patroni, salariaţi, liber profesionişti I , din care un exemplar împreună cu
toate dosarele se vor înainta prin Secretarul Comisiunii, domnului Radu Lecca,
împuternicitul guvernului pentru problemele evreieşti, sub luare de dovadă, iar celălalt
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exemplar cu registrul de intrare, se va depune la Ministerul Justiţiei, pentru Comisia
Intenninisterială.
Ministrul justiţiei, ss. Ioan C. Marinescu

A. C.I.E.R, Fond C.E.R, ds. 167/VI, f 31-35
1 Un tabel cuprinzând numărul de camete de scutire eliberate pe anul 1 943, în perioada 6
martie - 20 aprilie 1 943, indică un număr de 26.6 1 9 persoane, dintre care 8.961 patroni, 1 .638 liber
profesionişti, 1 2 . 1 26 salariaţi, 3.355 funcţionari ai C.E.R. Taxele pentru fiecare carnet au variat
între 5 .000 şi 500.000 lei, realiz.ându-se o sumă totală de 227.800.000 lei. (J. Ancel, op. cit., voi.
VII, p. 1 83).
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1943, martie 25, Ia�i Realizări ale meseriaşilor evrei aparţinând
C.T. Iaşi în cadrul M.O. în perioada 25 februarie 25
martie 1943
-

Dare de seamă
asupra realizărilor înfăptuite de la 25 februarie - 25 martie 1 943 ale
meseriaşilor evrei, întocmită conform Ord. no. 600470/942 al C.4 A.
Nr. Unitatea sau
crt
instituţia
1.

2.

3.

4.

5.

Denumirea meseriaşilor
utilizaţi

Spitalul Sf.
Spiridon

Geamgii, fierari, tinichigii,
tâmplari, lăcătuşi, rotari,
tapiţeri, plăpumari,
mecanici, instalatori, inst.
ajutor, giuvaergiu,
electrician, vonsitor, zidar
Cercul
Instalatori apă- canal,
electricieni, tâmplari,
Militar
tinichigii, zidari, salahori,
frizeri
Regimentul 7 Lemnari, tinichigii,
Roşiori - P.S. electricieni, instalatori
apă, geamgii, zidari,
Iaşi
vopsitori
Liceul militar Zidari, vopsitori,
Iaşi
tinichigii, lemnari,
salahori, ceasornicar,
reparator instr. muzicale
Depozit
Lemnari, dogari, zidari
subsist. al
C.4T. Iasi

Nr.
Nr.
meseri orelor
-asilor

ml

Cantităti de lucru
m2
m.l.
buc.

27

4.221

-

1 . 163

-

9

2.025

-

-

-

-

11

2.475

-

-

8

-

13

2.023

-

-

20

-

6

594

-

-

-

-
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1 10

Nr.

Unitatea sau

Denumirea meseriaşilor

crt.

instituţia

utilizaţi

Nr.

Nr.

meseri orelor

m

•

Cantitlti de lucru
'
m.l.
m
buc.

-aşilor
6. Comenduirea Frizeri, birj ar, lemnar

4

900

-

-

-

-

21

2.650

-

63

-

-

28

757

-

-

-

-

4

900

-

-

-

-

27

5.787

-

-

-

-

Pietii lasi
7. Liceul Ind.
Iasi

Pictori, tâmplari, zugravi,
muncitori

8. Batalionul IV Lemnari, ferar-mecanic,
Adm. Iaşi

tinichigii, electrician,
e;eamPi, salahori

9. Centrul de
chirurgie

Tâmplar, frizer, tinichigiu,
dactilografă

reparatorie
lasi
10. Depozitul de Licituşi, lemnari,
harna-şament electricin, frizer
al C.4 A.
1 1. Ree:. 2 A.A.

Tâmplari

4

864

-

-

-

-

12. Compania

Fierar

1

225

-

-

-

-

17

1 .223

5. 138

-

-

-

Tâmplari

2

3 14

-

-

-

-

Fierari, lemnari

4

414

-

-

-

-

22

5 . 1 48

-

1.520

-

250

35

6.010

-

-

-

-

12

2.232

-

-

-

12.875

16

3. 162

-

80

97

89

264 33.620

5. 138

2.826

125

13.324

Pompieri
13. Depozitul de

Tâmplari, salahori,

materiale

licătuşi, electrician

e;eniu Iaşi
14. Serviciul
Sanitar
15. Reg. 24
Artilerie
1 6 . Reg. 13
Dorob. P.S.

Zidari, tâmplari,
tinichigiu, mecanic,
vopsitori, instalator apă,
lăcătuş-mecanic,
electricieni, zue:rav-perier

17. Atei. de

Funcţionari, contabili,

confecţii Iaşi

tinichigii, tâmplari, frizer,

- A.P.C.A.

dentist, tapiţer, vopsitor,
bucătar, zugrav, fierar,
salahor, specialist,
electricieni, săpunar,
zidar, sofer mecanic

18. Regt. 2
Transm.
19. Cercul

Lemnari, spălătorese,
fierari. e:eam!!ii, vopsitori
Zidari, tâmplari,

Teritorial laşi electricieni, instalator apă canal, lăcătuş, tapiţer,
legător, geamgiu,
mindirigiu, tinichigiu,
fierar, zugrav, vopsitor.
hornar

Comandant C.T. Iaşi,
lt. col., ss. Indescifrabil

Şeful B. 5 Evrei,
ss. Indescifrabil

A.M.St.M., RSEM. 1123 C0012-15
1 40
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1943, aprilie 13, Bacău. Evrei, inclusiv medici, încadraţi

în

formaţiunile de apărare pasivă

Nr.

Primăria oraşului de reşedinţă Bacău

5875/1 3 .IV. l 943

Către,
Comandamentul General al Apărării Pasive
Subsecretariatul de Stat al Aerului, Bucureşti
În conformitate cu instrucţiunile de A.P. nr.

1 8200 din 2 1 tnartie 1 942 şi

instrucţiunile pentru organizarea şi încadrarea formaţiunilor de A.P. şi de folos obştesc în
mediul urban, avem onoare a comunica că în oraşul Bacău s-au organizat şi încadrat toate
formaţiunile de A.P. ce trebuiesc să funcţioneze conform sus-arătatelor instrucţiuni.
Încadrarea cu personalul necesar s-a făcut cu premilitari, pensionari, elevi şi la
neajungere cu evrei ce sunt încadraţi în formaţiuni de stingerea incendiilor, ridicarea
dărâmăturilor şi strângerea victimelor.
În formaţiunile sanitare de prim ajutor nu s-au putut încadra medici români, datorită
faptului că în localitate nu sunt medici români care să nu facă parte din elementele armatei.
Singurul medic român, medicul şef al oraşului, nu este mobilizat pentru lucru şi este la
dispoziţia armatei, deci nu s-a putut încadra.
Faţă de această situaţiune, am fost nevoiţi să încadrăm medici evrei, pentru a se
asigura un ajutor sanitar efectiv victimelor în caz de bombardamente aeriene.
Avem onoare a înainta alăturat tabelul de evreii încadraţi în formaţiunile de apărare
pasivă în număr de

55, care cuprinde medicii şi alţi încadraţi după cum se specifică în

dreptul fiecăruia şi vă rugăm să binevoiţi a interveni la Marele Stat Major pentru ca
medicii să fie lăsaţi în localitate spre a putea fi de un ajutor real şi a face cursurile sanitare
elementelor nepregătite, iar restul de oameni să fie daţi în detaşamente de lucru în localitate,
pentru a fi la îndemână şi în caz de alarmă a se prezenta imediat fiecare la formaţiunea sa
Efectivul întreg al formaţiunilor de apărare pasivă al oraşului Bacău, este de

1 . 1 00

oameni.
De rezultatul intervenţiunilor dvs. vă rugăm să binevoiţi a dispune să ni se comunice,
deoarece formaţiunile funcţionează şi pot face faţă imediat oricărui pericol aerian, astfel
cum sunt încadrate.

Primar,

Şeful Biroului M.O.N.T.,

lt. col. ss. Brumă

ss. Indescifrabil

A.BC., Fond Primăria Bacău, ds. 718/1943, f 42 flv
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1943, aprilie 14, Ia�. Corpul IV Armată a aprobat ca un număr
de 40 salahori evrei să fie puşi la dispoziţia Facultăţii
de Litere si Filosofie din oraş

Nr. 1 3062 1 din 14.4. 1 943

Corpul IV Armată
Stat Major, Biroul 9

Către,
Fac. de Litere şi Filosofie Universitatea Mihăileană laşi
La nr. 305/1943 a Fac. de Litere şi Filosofie laşi. Cu onoare se face cunoscut că
acest Comandament a aprobat ca Cercul de Recrutare laşi să concentreze şi să pună la
dispoziţia Universităţii - Fac. de Litere şi Filosofie Iaşi - un nwnăr de 1 O evrei salahori
în cadrul M.O. din ctg. 1947 pe timp de 14 zile.
Facultatea de Litere şi Filosofie laşi se va conforma instrucţiunilor acestui
Comandament nr. 28077ff din 23 iulie 1 942 în care scop Cercul Teritorial laşi îi va
preda aceste instr. în copie.
Vă rugăm a dispune executarea 1 •
Şeful Biroului,
D.O. Şeful d e Stat Major,
ss. lt. col. N. Olaru
ss. colonel I. Pretorian

A.IŞ., Fond Fac. de Litere şi Filosofie, ds. 3/1943, f 180
1 Vezi şi doc. 12 din acest volum.
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1943, mai 6, Bucure�ti. Controlul inopinat ordonat de Ion

Antonescu la sesizarea locuitorilor din comuna Şiria
în legătură cu cazarea, regimul de lucru şi tratamentul
evreilor din regimentul M.O. din acea localitate

M.Ap.N.
Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat
Către,
Marele Stat Major, Secţia I
La Ord. dvs. no. 939498/1943,

1 42
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Nr. 20296/6 mai 1 943

Avem onoare a raporta:
1 . Controlul s-a făcut de către maiorul Gheorghiu, trimis special de Preşedinţia
Consiliului de Miniştri spre a se informa asupra cazării, regimului de lucru şi tratamentul
evreilor, ca urmare a unei reclamaţii a locuitorilor din comunica Şiria cu privire la modul
neomenos în care sunt trataţi evreii.
2. Ofiţerul controlor a cules informaţii de la comunităţile evreieşti, autorităţile
comunale, poliţie, evreii din detaşament şi, la urmă, de la ofiţerii detaşamentului.
S-a dat de către ofiţerul controlor dispoziţiuni pentru a se mări cantitatea de paie,
prin rechiziţie din comună şi, pentru schimbarea cantonamentelor cu altele mai încăpătoare,
precum şi ca să se sisteze lucrul pe şantier, din cauza temperaturii scăzute.
Paiele s-au rechiziţionat, dar cantonamentele nu s-au putut schimba şi nici nu s-a
oprit lucrul, detaşamentul având anumite instrucţiuni în aceste privinţe de la organele
superioare.
3 . Ofiţerul controlor a plecat de la detaşament cu următoarea concluzie, exprimată
textual: randament excelent, masă foarte bună, administraţie foarte corectă, dar starea
sanitară şi cazarea lasă de dorit.
S-a recomandat mai multă umanitate având în vedere consideraţiunile de ordin
diplomatic şi alte stări de fapt ce nu se pot cunoaşte.
4. După plecarea ofiţerului controlor s-a constatat o delăsare la evrei, ca randament
şi disciplină, fiind necesar a se interveni cu sancţiuni.
Se anexează şi raportul locotenentului Nicolaescu, comandantul detaşamentului
în vremea când s-a făcut controlul însoţit de o declaraţie a notarului comunei Şiria.
D.O. Şef de Stat Major, lt. colonel, ss. Antache Ionescu
A . M. St. M., R SEM. 961, C0061
Pe document, rezoluţia: „ 1 1 .V. 1 943. Notă. Se referă la rezultatul unui control efectuat de
un maior de la P.C.M. Şeful Bir. 10, cpt. ss. Indescifrabil".
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1943, mai 8, Bucureşti. M .A . I. corn unică organelor în subordine

că evreii, în perioada când se execută prestări de lucrări
pentru drumuri, să fie puşşi la plata valorii în bani a
prestaţiei sau să fie lăsaţi să execute această obligaţie
.,
în instituţiile unde muncesc

Ministerul Afacerilor Interne
Oficiul de Studii, Documentare şi Statistică

Nr. 1 1 0/67 din 8 mai 1 943

Din ordinul domnului general de corp de armată Dumitru I. Popescu, ministrul
afacerilor interne, vi se face cunoscut că Marele Stat Major a propus ca Ministerul Afacerilor
1 43
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Interne să găsească modalitatea legală pentru încadrarea, în scutirile de la obligaţiunea

prestaţiei în natură, în bani, a evreilor care în epocile de lucrări pentru drumuri execută
munca obligatorie în detaşamentele din afară de localităţile lor de domiciliu, la autorităţi,
unităţi militare şi în întreprinderile militarizate. Pr�taţia în natură, prevăzută în art. 167
din legea administrativă, este un impozit comunal obligatoriu pentru toţi locuitorii
domiciliaţi pe teritoriul comunei. Acest impozit se deosebeşte de celelalte impozite
comunale prin faptul că achitarea lui se face la alegere, în bani sau în natură.
Astfel, sub regimul legal în vigoare, situaţia faţă de prestaţie a evreilor reţinuţi
pentru munca obligatorie se va soluţiona

în baza prestaţiei. În primul caz, ei vor plăti
fi lăsaţi de instituţia respectivă unde

preţul de răscumpărare; iar în al doilea caz, ei vor
muncesc, să execute în natură cele
Vă rugăm să luaţi

5 zile de prestaţie.
măsuri de executare.

Director,

Referent şef,

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

A.RC., Fond Primăria Bacău, ds. 2/1943, f. 96 f/v
Pe document, rezoluţia: „Serv. Financiar, se va da comunicarea public în acest sens ss.
Toma Mihăilescu"' .
l În legătură c u rezoluţia primarului, şeful serv. financiar face următorul referat:
„Confidenţial.
Domnule primar,
La ordinul din faţă şi faţă de dispoziţiunea rezolutivă, am onoare a vă ruga să binevoiţi a
reveni asupra dispoziţiunii de a se da un comunicat în forma ordinului de faţă, pentru următoarele
motive:
1 . Evreii în general, pe baza comunicatului, vor voi să presteze în natură, munca ce este
îndeajuns de cunoscut că se face în cele mai detestabile condiţiuni.
2. Să rămână la aprecierea serviciului de constatare al Primăriei dacă evreul este pauper şi
nu poate plăti prestaţia răscumpărată în bani.
3 . În cazul când vor exista totuşi asemenea cazuri, lucrul să fie prestat efectiv pe şantier şi
nu prin birouri sau alte servicii şi numai pentru drumuri, aşa cum indică obligaţiunea de prestaţie,
repartizându-li-se lucrul în cantitate, pe care să-l efectueze, după media posibilităţii de execuţie a
unui om mijlociu pe zi, aşa cum indică instrucţiunile de prestaţie şi Regulamentul de instituirea ei.
4. În cazul când se va efectua o publicitare în spiritul ordinului de faţă nu vom avea nici
realizări şi nici muncă prestată cu folos, faţă de numărul mare al evreilor din acest oraş. Şeful Serv.
Financiar, ss. Indescifrabil". Pe referat, rezoluţia: ,,Aprob referatul. Renunţăm la publicitate ss.
Toma Mihăilescu" (Ibidem, f. 96 Iv).
Primăria oraşului Galaţi obligă, de asemenea, pe evreii aflaţi la M.O. la prestaţia în natură ·
sau în bani pentru întreţinerea drumurilor. (A.GL., Fond Insp. Gen. Adm., ds. 70, f. 3 10).
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1943, mai 11, Bucuresti. Corpul didactic ş i administrativ al
„ Claselor sp�ciale de pregătire teoretică şi aplicativă"
pentru studenţii evrei nu sunt scutiţi de M.O.

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Împuternicitul guvernului pentru
reglementarea regimului evreiesc din România

Bucureşti, 1 1 mai 1 943
Nr. 8497/R.D .L./

Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor
Direcţia Învăţământului Particular şi Confesional
Răspuns Ia adresa dvs. nr. 63990/943, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că nu
s-a aprobat scutirea de muncă obligatorie a Corpului Didactic şi a personalului administrativ
al „Claselor speciale de pregătire teoretică şi aplicată" din Bucureşti.
Vă restituim întreaga corespondenţă 1 .
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu D. Lecca

A.N., Fond M.C.N.C., ds. 2402/1943, f 242
1 Această comunicare constituie răspunsul la un demers al M.C.N.C. pentru a obţine scutire
de M.O. a elevilor evrei. (Ibidem, Fond C.E.R„ ds. 236/VI, f. 240).
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1943, mai 22, Iasi. Universitatea Mihăileană solicita facultătilor
I

I

să comunice relaţii asupra evreilor repartizaţi la M.O.

Nr. 1 1 S 22 mai 1 9-B
Confidenţial

Universitatea Mihăileană Iaşi
Cabinetul rectorului

Domnului decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie
Domnule decan,
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne comunica în cel mai scurt timp posibil,
câţi evrei aveţi repartizaţi pentru muncă de folos obştesc, numele şi adresa lor, orele între
care lucrează în interiorul Universităţii, cine-i supraveghează de la intrarea în Palat până
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la încetarea lucrului şi ieşirea din Palat. Dacă vin întâmplător, cu sau fără treabă în
interiorul Universităţii alţi evrei în interesul Instituţiei, sau ca musafiri a celor ce lucrează.
Rector,

Secretar General,

ss. M. David

ss. Indescifrabil

A.IŞ., Fond Uniu „Al. I. Cuza" Rectorat, ds. 2289/1943, f 39
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1943, mai 24, Ia�i. Relaţii asupra evreilor ce prestează M.O. la

Biblioteca de limbi slave a Facultăţii de Litere şi Filosofie

Biblioteca de limbi slave a Facultăţii de Litere şi Filosofie
D-le decan,
Relativ la adresa Rectoratului nr. 1 1 S/22.5 . 1 943, am onoare a referi următoarele:
În serviciul Facultăţii de Litere, Biblioteca de limbi slave, am, cu aprobarea
Comandamentului Corpului Teritorial Iaşi, o echipă de 8 tineri evrei, ctg. 1 947, ale căror
adrese figurează în lista completă depusă de mine la Cancelaria Facultăţii. Lucrează la
Bibliotecă între orele 7-14, zilnic, cu excepţia duminicilor şi sunt supravegheaţi direct de
mine şi de colaboratorii subalterni mie: dl. Al. Zacordoveţ, asistent la slavistică şi dna
Emilia Leviţchi, bibliotecară. Cu începere de azi 24N/ l 943 întreaga echipă este ocupată
numai în interiorul apartamentului destinat bibliotecii de limbi slave, pe care o organizez
actualmente.
Supravegherea publicului la intrarea şi ieşirea pe poarta Universităţii consider că
este o obligaţie care nu-mi incumbă mie, nici celor ce-mi sunt mie în subordine.
În orice caz, vă rog, dle decan să comunicaţi la Rectorat lista echipei celor 8 evrei,
pentru ca onor Rectorat să o încredinţeze portarului şi acesta să ceară fiecărui lucrător de
la Biblioteca de limbi slave să se identifice la intrarea şi la ieşirea din Universitate. Aşa se
va putea vedea, de asemenea, că evreii din echipa mea n-au „musafiri".
Socotesc că onor Rectorat s-a alarmat fără motiv. Amintesc că la Universitate mai
prestează muncă de folos obştesc şi alte echipe de evrei, cu care n-am nici o legătură şi
faţă de care n-am nici o răspundere. Rog, aşadar, să nu se facă vreo confuzie între acei
evrei şi cei care lucrează la Biblioteca de limbi slave.
În încheiere, regret că dl. rector atunci când a avut vreo reclamaţie precisă cu
privire la evreii încredinţaţi mie nu a adus-o imediat la cunoştinţa Decanatului sau chiar
mie, pentru a lua r
ară întârziere cuvenitele măsuri, ci s-a procedat adesea f. nepoliticos
faţă de mine, trimiţându-mi-se prin oameni de serviciu ai Rectoratului ameninţări că
evreii vor fi opriţi de a mai lucra la Bibliotecă!
Evident, eu n-aş fi tolerat ca asemenea ameninţări - lipsite de orice cuviinţă - să
se traducă în realitate, dar am fost în mod deosebit afectat de ele şi de lipsa de înţelegere
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faţă de o lucrare căreia mă consacrez cu tot devotamentul şi cu sacrificiul timpului meu,
pentru interesul Universităţii.
Rugându-vă să binevoiţi a comunica textual referatul meu d-lui rector al

Universităţii, vă asigur, dl. decan, de cea mai distinsă stimă 1•2 •
Iaşi

2.5. 1 943

ss.

Ibidem, f. 40-41

P. Coroman

1 Fac. de Medicină comunică cu nr. 1 502 din 24 mai 1 943 Rectoratului Universităţii din
Ia�i numele a 5 tineri evrei care lucrează în diferite laboratoare şi servicii, adresele lor, programul
de lucru, persoanele care le supraveghează (Ibidem, f, 35 f/v).
2 Rectoratul Universităţii a răspuns acestui demers: ,,Motivat de adresa Fac. de Litere, nr.
403/ 1 1 S . 1 943 cu privire la evreii repartizaţi la Biblioteca de limbi slave, avem onoare a vă
comunica: Rectorul are curajul opiniei sale şi o spune clar şi direct oricui şi nu prin interpret. Astfel
că replica dvs. relativ la presupusele amestecuri ale Rectoratului o găsesc deplasată. De asemenea,
vă comunicăm că ar fi, credem, mai bine să întrebuinţaţi studenţi de la secţia respectivă cu domiciliul
în �i după 1 5 iunie a.c. în cadrul muncii de folos obştesc ce vă datorează studenţii". (Ibidem, f. 39).
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1943, mai 27, Ia�i. C.IV.A. cere să se ţină o evidenţă strictă a
evreilor repartizaţi la diferite unităţi, autorităţi,
întreprinderi particulare. Să se facă zilnic un apel
nominal al acestora

Corpul 4 Armată
Stat Major, Biroul

1 32 1 58 din
27.V l 943

Nr.

9
Către,
Cercul Teritorial Iaşi

Cu onoare se face cunoscut că din controlurile făcute de către dl. general comandant
secund al C . IV A la diferite unităţi şi care folosesc evrei în cadrul M.O., s-a constatat că
nu există în atelierul sau camera unde evreii lucrează un tabel nominal în care să fie
trecuţi evreii cu prezenţa la zi.
Dl general comandant secund ordonă ca Cercurile Teritoriale să ia de urgenţă
măsuri ca toate unităţile, autorităţile, instituţiile civile şi întreprinderile particulare care
folosesc evrei în cadrul M.O. să afişeze în atelierele, camerele, magaziile sau birourile
unde aceştia lucrează şi unde trebuie să se găsească prezenţi în cadrul celor

9 ore de

muncă obligatorie zilnică, un tabel nominal de prezenţă după modelul alăturat, sub
sancţiunea că acolo unde nu se va găsi acest apel semnat la zi sau completat cu

1/2 oră

înainte de începerea programului evreii să fie ridicaţi imediat şi trimişi la detaşamentele
exterioare.
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Rugăm luaţi măsuri urgente de executare.
Subşeful de Stat Major,

Şeful Biroului,

lt. colonel, ss. C. Mironescu

lt. colonel, ss. Gogu M.

Ibidem, Fond Pref. jud. laşi, ds. 199/1943, f. 72
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1943, iunie 16, Bucureşti Evreii din detaşamentele de muncă,
obligaţi să poarte brasarde cusute pe braţ

16 iunie 1 943

Marele Stat Major
Secţia I, Bir. I O
Ordin nr. 422500

Am onoare a vă face cunoscut că deşi s-au dat ordine speciale referitoare la portul
brasardelor de către evreii repartizaţi la M.O., M. St.M. este informat că evreii nu poartă
brasardele prevăzute de statutul Militar al Evreilor, pentru care s-a emis ordinul M. St.M.
nr. 9 16864/1 943.
În scopul intrării în legalitate, vă rugăm a dispune cele necesare pentru ca toţi
evreii repartizaţi la muncă în oraşele de domiciliu să poarte pe şantierele de lucru sau în
atelierele sau întreprinderile respective, brasarde speciale pentru evrei, luând măsuri ca
acei care vor fi găsiţi fără brasardă în timpul programului de lucru să fie trimişi în
detaşamente exterioare de lucru.
Evreii aflaţi la muncă obligatorie în detaşamente exterioare vor purta brasarda în
tot timpul, fiind cusută permanent pe braţ, pentru a putea fi uşor identificaţi în cazul când
părăsesc tabăra, cei care nu se vor conforma vor fi sancţionaţi regulamentar.
Şeful Secţiei I-a,

Şeful Biroului 10,

colonel ss. E. Borcescu

lt. col. ss. Romeo Caracaş

A.N., Fond 1.G.]., ds. 31/1943, f. 69-70
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1943, iunie 25, Bucure�

G. Richter cere lui Radu Lecca să nu

aprobe sau să anuleze imediat scutiri de M.O. unor
evrei solicitate de Banca Comerciala Româna

Consilierul pentru probleme evreieşti
Domnului împuternicit guvernamental, director ministerial Lecca, Bucureşti
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Referitor la: Banca Comercială Română
,,Banca Comercială Română" a propus scutirea de muncă obligatorie pentru
următorii evrei:
l . Geliebter, David, Bucureşti, Moşilor 1 99
2 . Beloianu, Victor, Bucureşti, Claudian 39
3. Goldner, Rafael, Bucureşti, Coşbuc l

4 . Niţescu, Oscar, Bucureşti, str. D. Lister 62
5 . Ştrulovici, Marcel, Bucureşti, Cal. Rahovei 1 O 1
6 . Bernard, Lazăr, Bucureşti, Anton Pann 1 5
În caz că s-au eliberat scutiri pentru evreii Geliebter David, Goldner Rafael şi
Niţescu Oscar vă

rog să le anulaţi imediat deoarece nu mai este necesară rămânerea

acestor trei evrei la „ Banca Comercială Română". Vă rog să-i convocaţi imediat pe
aceşti evrei pentru muncă obligatorie ca forţă de muncă evreiască pentru primarul
Bucureştiului.
Richter1 , SS-Hauptstunnfie
ihr r

A.C.l.E.R, ds. III/399 C.D. G. -A. G.B., f. 34
1 Richter îşi reinoieşte demersul la 2 1 august 1 943.
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1 943, iulie 27, Bucureşti. Legiunea de Jandarmi C . F.R.
informează asupra faptului c ă şantierele C.F. R .

utilizează „ pe scară intensă evrei şi în special ingineri"
Nr. 4741
1 943 luna VI ziua 27

Secret
Legiunea Jand. C.F.R. Bucureşti
Biroul Poliţiei

Către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direcţia Siguranţei şi Ord. Publice
La ordinul dv. nr. 37055/1943 prin care se ordonă a se verifica informaţia privitoare
[la faptul] că în şantierele C.F.R. se întrebuinţează evrei pe o scară intensă şi în special
ingineri;
Am onoare a raporta:
Cele arătate în ordinul dv. menţionat mai sus, corespund riguros exact adevărului.
În Calea Ferată sunt concentraţi pentru „muncă de folos obştesc" 1 circa 300 ingineri
evrei, care sunt răspândiţi pe la toate şantierele şi atelierele C.F.R. mai principale.
Astfel, la Craiova, unde există un vast şantier C.F.R la care lucrează cca. 7 . 500
lucrători adunaţi din diferite părţi ale ţării şi peste 40 ingineri - construiesc şi amenajează
cel mai modern atelier principal C.F.R. pentru construcţii şi reparaţii de locomotive.
Din aceşti 40 ingineri sunt numai 4 români, deci 10%, iar restul evrei.
Pretutindeni pe şantierele şi atelierele C.F.R. lucrările sunt conduse pe teren de
către inginerii evrei - iar inginerii români plătiţi cu salarii ce variază între 40-70 mii lei
lunar se ocupă cu îndeletniciri străine de profesiunea lor şi, în special, cu ramura sportului
sub diferite forme (canotaj, volei, fotbal, tir, hipism, şoferie etc, etc.).
O altă ramură de ingineri C.F.R. români, de asemeni plătiţi destul de bine, se
ocupă cu achiziţionarea şi vânzarea diferitelor articole necesare dar inutile pentru Oficiile
de Aprovizionare C.F.R.
Nepriceperea acestora în operaţiuni comerciale face ca Oficiile de Aprovizionare
C.F.R., scutite de atâtea taxe de transport şi către stat, să vândă totuşi articolele la preţuri
mult mai mari ca cele de pe piaţă, unde negustorii calculează chirie, salarii, impozite etc.
Cu această ocazie ţinem să arătăm că numai Direcţiunea Asistenţei C.F.R. numără
zeci de ingineri români - şefi şi subşefi de serviciu sau birou care în loc să stea pe şantier
- acolo unde le e locul lor - aceştia activează intens în comerţ cu Oficiile de Aprovizionare
C.F.R. şi operaţia lor se explică prin aceea că în aceste servicii, pe lângă salariile care
sunt mai mari, au posibilitatea şi de alte câştiguri.
În general toată activitatea febrilă desfăşurată de către Direcţiunea Generală C.F.R.
cu privire la noi construcţii şi realizări tehnice se aplică numai de evrei, care .desigur la
momentul oportun nu vor întârzia să-şi revendice contribuţia şi priceperea lor.
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Această tristă situaţie cunoscută de Legiune de mai mult timp în urmă a fost
raportată la timp forurilor superioare, dar măsurile au întârziat să vină.
Dacă nu se vor lua măsuri drastice de îndreptare acestui rău, această situaţie va
continua periclitând astfel Siguranţa de Stat.
Raportându-vă cele de mai sus, vă rugăm a dispune în consecinţă.
Comandantul Legiunii Jandarmi C.F.R., lt. colonel ss. VI. Sachelarie

A.N., Fond M.A.I., ds. 34 1/1943, f. 296, 298

1 Denumirea era căzută în desuetitudine, deoarece prin Instrucţiunile M.St.M. 55500 din
iunie 1 942 aceasta a fost înlocuită cu termenul „muncă obligatorie". Vezi E.R. , voi. ill, doc. 585.
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1943, august 4, Bucureşti. Dispoziţia lui Ion Antonescu privind
verificarea fondului constituit din contribuţia evreilor
scutiţi de M.O.

3069 1 7/S/4 august 1 943

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Direcţia Secretariatului, Serviciul de Control şi Anchete

Confidenţial

Domniei sale domnului Radu Lecca,
Împuternicitul guvernului pentru probleme evreieşti
Avem onoare a vă trimite, în copie, nota cuprinzând rezultatul verificărilor fondului
constituit din contribuţia evreilor care nu prestează munca de folos obştesc şi a fondului
zăpezii, verificări efectuate până la 1 iulie 1 943, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă
de următoarea rezoluţie a domnului mareşal conducător:

Nu este nevoie de chitan,te. Domnii controlori vor verifica dacă sumele date
diferitelor autorită,ti au fost regulat înregistrate. Disponibilul de 8. 013. 563 lei să fie
vărsat Patronajului ".
„

Vă rugăm să binevoiţi a dispune executarea acestei rezoluţii în ceea ce priveşte
vărsarea disponibilului menţionat, cunoscând că punctul privitor la verificarea sumelor
acordate diferitelor autorităţi va fi comunicat controlorilor de către Secretariatul Preşedinţiei
Consiliului.
Primiţi, vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Secretar General,

Director,

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

Ibidem, Fond P. C.M., ds. 1266/1943, f. 201
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1943, august 10, Bucure� Ingineri constructori evrei scutiţi
de M.O. să fie utilizaţi pentru lucrări de drumuri în
incinta cazărmilor şi clădirilor militare
La nr. 425828 din 1 0 aug. 943

Marele Stat Major
Secţia I, Biroul l O

Către,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea
regimului evreiesc din România

Am onoare a face cunoscut următoarele:
1 . Din ordinul domnului mareşal, în cursul lunii august 1 94 3 urmează a se efectua
în majoritatea localităţilor din ţară lucrări de drumuri în incinta cazărmilor şi clădirilor
militare.
Pentru aceste lucrări, garnizoanele au neapărată nevoie de specialişti evrei.
2. Întrucât inginerii evrei din cadrul muncii obligatorii sunt foarte puţini la număr
şi repartizaţi la muncă obligatorie la armată şi instituţii de unde nu pot fi luaţi, vă rugăm
a dispune să ni se pună la dispoziţie, dintre evreii scutiţi de muncă obligatorie, un număr
de 86 ingineri constructori, pentru a fi utilizaţi, timp de 90 zile, în garnizoanele indicate
în tabelul anexat, aşa cum se procedează de altfel şi cu mobilizaţii pentru lucru la armată.
Rugăm a ne comunica de urgenţă rezultatul 1 •
D.O.
Şeful Biroului 1 0,
Şeful Secţiei I-a,
căpitan ss. Romeo Caracaş
colonel ss. E. Borcescu

A.M.StM., R SEM. 1006, C0018
1 în aceeaşi zi, Radu Lecca îşi dădea asentimentul pentru această solicitare cerând ca aceşti
ingineri să fie recrutaţi din oraşele reşedinţă de judeţ sau apropiate acestora. (A.C.l.E.R., Fond
C.E.R. Corespondenţă, ds. 70NI, ( 767).
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1943, august 14, Bucure� M .St.M. reglementează modul de
repartizare a titraţilor evrei la M.O.

Marele Stat Major
Secţia I-a

Nr. 425972 din 14 aug. 1 943
Notă

Marele Stat Major, pentru a face faţă numeroaselor cereri de specialişti evrei
(ingineri, arhitecţi etc.) ale instituţiilor şi detaşamentelor exterioare, a propus
împuternicitului guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România ca
evreii din categoriile de mai sus, care au obţinut carnete de scutire de muncă, să poată fi
utilizaţi de Marele Stat Major câte 90 zile pe an, pentru motivul că prin acordarea acestor
carnete s-au creat foarte multe nedisponibilităţi. De exemplu: din 2 1 1 ingineri constructori
înscrişi la Cercurile Teritoriale, 1 3 2 sunt scutiţi de muncă obligatorie.
În urma inteivenţiunii noastre, împuternicitul guvernului ne face cunoscut:
- că nu este de acord cu propunerea Marelui Stat Major;
- avizează ca titraţii evrei care nu posedă camete de scutire să fie utilizaţi timp de
I O luni anual, fără a li se acorda remunera,tii speciale .

Faţă de cele relatate mai sus, Secţia I-a propune:
a) a se reduce la jumătate numărul cametelor acordate specialiştilor evrei;
b) titraţii neposesori de camete de scutire să presteze şase luni de muncă anual cu
drepturile acordate trupei I .
În acest sens urmează a se cere avizul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România -, după
care va fi necesar să modifice D.L. nr. 1 305/1942 care prevede:
- intelectualii evrei prestează munca obligatorie 90 zile anual cu drepturile trupei;
- restul timpului au dreptul la scutiri de rechiziţii.
Şeful Secţiei I-a, colonel, ss. E. Borcescu

Ibidem, C0089
Pe document, rezoluţiile: „Să se urmărească crearea de disponibilităţi. ss. Indescifrabil".
,,26.VIII - S. Cap. Bădulescu, urmărire şi propuneri. Lt. col. ss. Indescifrabil".
1 La 10 septembrie 1 943, Corpul 7 Armată propune ca M.St.M. să aprobe ca foştii ofiţeri
evrei să fie conducători de detaşamente de muncă obligatorie. I. Boldur-Lăţescu, şeful Biroului 1 0
a l Secţiei I-a a M.St.M. fa ce p e acest document adnotarea: „14.X. S e cere aprobarea c a ofiţerii de
rezervă evrei ce au rămas neîntrebuinţaţi încă, să fie încadraţi ca şefi de grupă la detaşamentele
exterioare. Sunt de acord cu propunerea Corpului 7 şi rog să binevoiţi a aproba ca această măsură
să fie aplicată tuturor foştilor ofiţeri de rezervă (evrei - n.n.) din întreaga ţară în limitele celor 90 de
zile de muncă obligatorie". Marele Stat Major aprobă propunerea şi o comunică Comisariatului
General pentru Problemele Evreieşti şi tuturor Corpurilor de Armată. (Ibidem, C0090).
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1943, septembrie 13, Bucure�. Instrucţiuni ale lui R. Lecca
către C.E.R. în legătură cu taxele pentru autorizaţiile
de exercitare a profesiunii şi de scutire de muncă a
evreilor

Comisariatul General

Bucureşti, 13 sep. 1 943

pentru Problemele Evreieşti

Nr. l/R.D.L.
Către,

Centrala Evreilor din România
Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
În executarea Comunicatului nostru referitor la aplicarea unei vize de prelungire a
valabilităţii autorizaţiilor de exercitare a profesiunii şi scutirii de muncă obligatorie acordate
evreilor de către împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din
România, veţi lua toate măsurile ca această operaţiune să se efectueze în condiţiunile cele
mai bune în termenul fixat, urmând ca după data de 25 septembrie 1 943 să-mi comunicaţi,
în cel mai scurt timp posibil, numele evreilor care nu şi-au vizat autorizaţiile, pentru ca
acestea să fie anulate de noi iar titularii să fie trimişi la muncă obligatorie în detaşamente
de muncă I .
Cu ocazia aplicării vizei de valabilitate, veţi percepe următoarele taxe fixe: de la
salariaţi 5 .000 lei; de la patroni meseriaşi 8 .000 lei; de la liber profesionişti 10.000 lei; de
la patroni, comercianţi şi industriaşi 20.000 lei.
Aceste taxe le veţi încasa fără excepţie de la toţi posesorii de autorizaţii de exercitare

a profesiunii şi scutire de muncă obligatorie, fără nici o reducere. Nu veţi ţine seamă de
nici o reducere acordată în trecut la taxele pentru eliberarea sau vizarea cametelor.
La adresa dvs. nr. 20906 din 1 1 septembrie 1 943, vă aduc la cunoştinţă că am
aprobat ca din taxele de mai sus, 50% să fie destinate acoperirii cheltuielilor cu echiparea
şi ajutorarea evreilor aflaţi în detaşamente de muncă, iar restul de 50% să fie vărsat la
fondul M.O. de care veţi dispune în conformitate cu aprobările pe care le voi da.
N-am aprobat propunerea dvs. de a defalca o cotă din sumele încasate de taxe de
viză, la dispoziţia Comisiei de ajutorare pentru evreii din Transnistria, deoarece Comisia
dispune de alte mijloace pentru colectarea acestor fonduri2.
Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca

A. C.I.E.R, Fond C.E.R, nr. 2/Vl, f 76flv

Pe document, rezoluţia: „Secţia financiară pentru execuţie. 1 3.09 . 1 943 ss. Indescifrabil".
1 Radu Lecca a înaintat M.St.M. numeroase tabele cu evrei ale căror camete de scutire de
M.O. îşi pierduseră valabilitatea, cerând ca aceştia să fie trimişi în detaşamente exterioare şi la
muncă grea. (Vezi doc. 1 6 1 din volum).
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2 în note informative ale S.S.I. din 2 decembrie 1 943, se arată:
„Printre posesorii de carnete de scutire se afirmă că Centrala va institui o nouă viză a
acestor camete, iar sumele realizate din taxele ce se vor percepe cu această ocazie vor fi alocate
fondului pentru ajutorarea evreilor săraci readuşi în ţară din Transnistria. în rândurile celor scutiţi
de muncă obligatorie circulă zvonul neconfirmat de Centrală că la 1 ianuarie 1 944, vor fi desfiinţate
toate cametele de scutire de muncă obligatorie şi că acei ce în prezent beneficiază de asemenea
camete vor fi constituiţi în detaşamente de muncă. Printre funcţionarii Centralei Evreilor se observă
o vie îngrijorare în legătură cu zvonul după care la 1 ianuarie 1 944 circa 33% din carnetele de
scutire de muncă obligatorie aparţinând personalului Centralei vor fi reduse şi apoi acordate unei
categorii de evrei care vor putea plăti taxe considerabile pentru scutirea de muncă". (A.S.R.I-F.D.
8 1 80, ds. 9, f. 28-29, 270).
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1943, septembrie 15, Bucure�. M .St.M. stabileşte regimul
evreilor din detaşamentele de muncă în perioada
sărbătorilor de toamnă ale cultului mozaic

Nr. 427645 din 1 5.IX.943

Marele Stat Major
Secţia I-a, Biroul IO
Către,
Toate Corpurile de Armată
Am onoare a face cunoscut următoarele:

1 . Având în vedere sărbătorile evreieşti de toamnă, la cererea Centralei Evreilor
din România, Marele Stat Major a aprobat suspendarea activităţii detaşamentelor locale

şi exterioare de muncă obligatorie în zilele de 3 O septembrie
1 943.

-

I octombrie, 8 şi 9 octombrie

Î n aceste zile, evreii din detaşamentele exterioare vor fi lăsaţi în repaus în taberele

sau cantonamentele respective, iar cei din detaşamentele locale vor fi lăsaţi liberi la
domiciliu.

Nu se vor acorda permisii sau învoiri, în acest scop, evreilor din detaşamentele

exterioare.
2. Pentru oficierea serviciului religios de cult mozaic la detaşamentele exterioare,
Cercurile Teritoriale vor lua măsuri să repartizeze rabini tuturor detaşamentelor exterioare
care au efective mai mari de 50 evrei.
Rabinii vor fi dintre cei nescutiţi de muncă obligatorie şi vor fi menţinuţi permanent
în detaşamentele unde au fost destinaţi.
3 . În scopul de a nu se reduce randamentul de lucru şi a se recupera timpul de
repaus acordat evreilor în cele 4 zile specificate mai sus (total 28 ore), detaşamentele de
muncă locale şi exterioare vor lua măsuri ca evreii să lucreze suplimentar câte două ore
pe zi timp de 1 4 zile consecutive, cu începere de la IO octombrie 1 943 .
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4. Corpurile de Armată sunt rugate a controla executarea întocmai a prezentului
ordin.
Şef Bir. 1 0,
D.O. Şeful Secf.iei I-a,
lt. col. I. Boldur Lăţescu
colonel, E. Borcescu
Comunicat: Corp I-VII Armată, Cercuri Teritoriale

A.M.St.M., RSEM. 995, C0117

1 Cercul Teritorial l�i făcea cunoscut Prefecturii jud. I�i, la 24 septembrie 1 943 „în zilele
de 30 septembrie, 1 octombrie, 8 şi 9 octombrie 1 943 fiind sărbători, se suspendă activitatea pentru
evrei. Evreii vor fi lăsaţi liberi în aceste zile, în schimb vor lucra timp de 14 zile, câteva ore peste
program, în total 28 ore, cu începere de la 10 octombrie 1 943". (A.IŞ., Fond Pref. jud. I�i, ds. 78/
1 944, f. 103).
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1943, septembrie 16, Iaşi. Corpul IV Armată a hotărât ca „în
interesul obţinerii randamentului maxim de la evreii
ce prestează M.O . . . aceştia nu vor mai fi învoiţi pentru
a se prezenta la diferite procese"
.

Biroul 5 Evrei
Nr. 137 187 din 1 6 septembrie 1 943

Corpul IV Armată
Stat Major, Biroul 9

Către,
Cercul Teritorial laşi
Se face cunoscut următoarele:
În interesul obţinerii randamentului maxim de la evreii ce prestează M. O. la diferite
întreprinderi, instituţii sau detaşamente exterioare, evreii nu vor mai fi învoiţi pentru a se
prezenta la diferite procese, ci se va comunica tiibunalelor respective că evreul prestează
M.O.
Pentru orice altă învoire se va cere aprobarea Corpului 4 Armată.
Pe viitor cei care vor mai acorda învoiri evreilor vor fi deferiţi instanţelor dejudecată
pentru neexecutarea de ordine.
Prezentul ordin seva comunica de C.T. instituţiilor, autorităţilor şi întreprinderilor
din Garnizoană, care au evrei.
Comandant secund al C.4 A., general de divizie, ss. Gh. Manoliu

A.IŞ., Fond Pref jud. Iaşi, ds. 199/1943, f 108
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1943, septembrie 17, Bucure� Radu Lecca solicită primului
ministru să deblocheze contra plată pentru C.E.R.
materialele necesare confecţionării îmbrăcămintei si
încălţămintei pentru 20.000 evrei pauperi aflaţi la
muncă obligatorie în detaşamente exterioare

Bucureşti, 1 7 septembrie 1 943

Comisariatul General pentru
Problemele Evreieşti

Domnule prim-ministru,

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
În repetate rânduri Marele Stat Major al Armatei a pus în vedere Centralei Evreilor
din România, că urmează să îngrijească de echiparea cu efecte de îmbrăcăminte şi
încălţămintea evreilor încadraţi în detaşamente de muncă exterioară.
În vederea executării acestei dispoziţiuni, Centrala Evreilor a intervenit în repetate
rânduri la Ministerul aprovizionării, „O.R. A.P." şi Marele Stat Major cerând să i se pună
la dispoziţie materialele necesare confecţionării stocului de efecte, fără a obţine vreun
rezultat favorabil.
Având în vedere că se apropie sezonul când lucrul nu va putea fi continuat decât
dacă oamenii vor fi bine echipaţi, vă rog să binevoiţi a dispune ca din stocurile rezervate
populaţiei civile Ministerul Economiei Naţionale, Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării
armatei şi populaţiei civile, să livreze prin deblocare, Centralei Evreilor din România,
materialele necesare confecţionării efectelor unui număr de aproximativ

20.000 oameni

pauperi, a căror echipare urmează să fie suportată de către Centrala Evreilor din România.
Materialele necesare confecţionării efectelor pentru un număr de
sunt următoarele:

20.000 oameni,
60.000 metri stofă din materialul tip 1 şi 5 ; 20.000 per. bocanci, fie din

cota fabricată pentru populaţia civilă, fie din bocancii penalizaţi, care se găsesc astăzi în
depozitele fabricilor de încălţăminte.
Costul materialelor de mai sus urmează a fi achitat de Centrala Evreilor din
România.
Dat fiind că numai asigurând echipamentul necesar oamenilor încadraţi în
detaşamente de muncă se poate pretinde randamentul normal şi că nu există altă posibilitate
de a procura aceste echipamente, vă rog, domnule prim-ministru, să binevoiţi a aproba
cele de

mai

sus şi a dispune livrarea imediată a materialelor solicitate de către Centrala

Evreilor din România.
Primiţi, vă rog, domnule prim-ministru, asigurarea profundului meu devotament
şi respect.
Comisar general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca
Domniei sale, domnului prof. Mihai Antonescu, vicepreşedinte a.i. al Consiliului
de Miniştri

A.M.A.E., Fond 71 Rnmânia, ds. 14, p. 87-88
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Pe document, rezoluţia: ,,Intervenţie la Marele Stat Major. DL gen. Şteflea rugat a pune
problema la Consiliul Militar de mâine, pentru a discuta întreaga problemă a trupelor de muncă
evreieşti, regimul şi întreţinerea lor. ss. M. Antonescu".
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20, Bucure�ti. M .St.M. acorda evreilor şi
studenţilor evrei 1 5 zile concediu de la M . O . în
perioada examenelor

1943, septembrie

Nr. 427640 din 20 sept. 1 943

Marele Stat Major
Secţia I-a, Biroul 1 0
Către,

Centrala Evreilor din România
La nr. 20063 din 2 septembrie 1 943;
Se face cunoscut că s-a dat ordin Corpurilor Annate (Teritoriale) ca să acorde 15
zile concediu în perioada de examene, elevilor şi studenţilor evrei care se găsesc repartizaţi
la munca obligatorie, urmând ca aceştia să facă dovada prezentării la examene cu acte
legale, pe care Ie vor prezenta la Cercurile Teritoriale.

O.O. Şeful Secţiei I-a,

Şeful Biroului 10,

lt. colonel, ss.

lt. colonel, ss. I. Boldur-Lăţescu

V Selescu

A.M.St.M., RSEM. 943, C0215
Pe document, rezoluţia: „Se va comunica Of. Jud. (ale C.E.R.) 25 .9.43 . ss. Indescifrabil".
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1943, septembrie 25, la�i. Facultatea de Litere şi Filosofie solicită

prelungirea cu 3 luni a perioadei de M.O. a unor tineri
evrei. În notă alte cereri asemanatoare

Universitatea Mihăileană din laşi

Nr. 743

Facultatea de Litere şi Filosofie

2 5 . IX. 1943
D-le comandant,

Exprimându-vă toată gratitudinea noastră pentru ajutorul pe care ni l-aţi acordat
prin repartizarea echipei de 4 tineri evrei la lucru în bibliotecile Fac. de Litere şi Filosofie

158
https://biblioteca-digitala.ro

până în prezent, avem onoare a vă ruga să daţi aprobarea dv. ca aceeaşi echipă de 4 inşi
să lucreze în continuare la Facultatea noastră pentru o perioadă de încă 3 luni - adică
începând de la I octombrie I 943 până la 3 I decembrie I 943. Anexăm lista numelor
acestor tineri cu toate datele necesare1 .
Decan,

Secretar principal,

ss. I.M. Marinescu

ss. Indescifrabil

D-sale d-lui comandant al Cercului Teritorial Iaşi

A.IŞ., Fond Fac. de Litere, ds. 10/1943, f. 62
1 Vezi doc. 1 1 6, 1 2 1 din acest volum.
La 3 0 decembrie 1 943, Universitatea ,,Al . I. Cuza" Iaşi solicita Cercului 4 Teritorial Iaşi
prelungirea până la 3 1 martie 1 944 a meseriaşilor evrei repartizaţi pentru munca obligatorie „fiindu
ne absolut necesari, având în curs de executare diferite lucrări". (Ibidem, Univ. ,,Al. I. Cuza", ds.

234011 943, f. 1 3 1 ) . Ziarul Curentul cere la 23 iunie 1 943 să-i fie repartizaţi în continuare 9 evrei
din cei 21 pentru distribuirea ziarelor care au lucrat până atunci. Pe cerere, rezoluţia: ,,Întreprinderea
este înscrisă în planul de mobilizare. Întrucât întreprinderea arată că are nevoie de aceşti evrei pe
termen limitat urmând a-i înlocui treptat cu distribuitori români, propunem a i se acorda o păsuire
excepţională până la 1 5.VII . 1 943 în cadrul ordinului M.St.M. nr. 121 794/ 1 943. Şeful Biroului 1 0,
căpitan ss. Apostolide''. (A.M.St.M.-R.SEM. 965 C07 8 1 ).
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1943, octombrie 2, Bucure� Dispoziţia M.St.M. de a lăsa liberi
evreii care au fost scutiţi de muncă, chiar dacă nu li se
pot da �locuitori
26 octombrie 1943

Marele Stat Major
Secţia I, Biroul l O
Telegramă
Către,
Comandamentul Etapelor de Est

„Toţi evreii scutiţi de muncă vor fi lăsaţi liberi imediat, indiferent dacă li se pot da
sau nu înlocuitori".
Şeful Secţiei I-a,

Şeful Biroului 1 0,

col., ss. E. Borcescu

ss. Indescifrabil

A.M.St.M., RSEM. 943, C0205
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1943, octombrie 7, Bucureţi. Evrei repartizaţi la săpăturile
arheologice de la Cetatea Neamţului

7 octombrie 1943

Marele Stat Major
Secţia I, B. 1 0
Către,
Corpul V Armată
Am onoare a face cunoscut următoarele:

Pentru efectuarea săpăturilor arheologice de la Cetatea Neamţului, Comisariatul
General pentru Problemele Evreieşti, cu adresa nr. 32 din 2 1 septembrie 1 94 3 , ne aduce
la cunoştinţă că a dispus ca evreii scutiţi de munca obligatorie, prevăzuţi în tabelul anexat,
să fie repartiz.aţi Şantierului de săpături Cetatea Neamţului pentru a presta muncă timp
de 5 ore pe zi.
Aceşti evrei vor putea fi substituiţi la lucru de alţi oameni pe contul lor, care să dea
randamentul cerut.
Cercul Teritorial Neamţ va lua măsuri de executare.
Tot în acelaşi scop, Cercul Teritorial Neamţ va repartiza un număr de 50 evrei
dintre cei de 1 8 şi peste 44 ani.
Rugăm raportaţi rezultatul până la 1 5 octombrie 1 943 .

D.O., Şeful secţiei l-a,

Şeful Biroului 10,

colonel, ss. E. Borcescu

lt. colonel, ss. I. Boldur-Lăţescu

Ibidem, C0667-668
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1943, octombrie 7, Bucure�. Instrucţiunile M.St.M. referitoare

la scutirile, concediile şi clasările medicale ale evreilor
din cadrul M.O.

Marele Stat Major
Secţia I-a, Bir. 10
Instrucţiunile nr. 430000
Referitoare la scutirile, concediile şi clasările medicale
privind evreii din cadrul muncii obligatorii

A. Scutiri medicale
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1 . Pentru evreii din detaşamente locale
1 . Evreii bolnavi, care au nevoie de scutiri medicale, şi sunt repartizaţi pentru

munca obligatorie la unităţile şi formaţiunile militare din oraşele lor de domiciliu, vor fi
prezentaţi la vizita medicală la infirmeriile corpurilor de trupă respective, iar cei repartizaţi
la instituţiile civile sau întrep�nderile particulare la infirmeriile Cercurilor Teritoriale.
Evreii repartizaţi, eventuali, la instituţiile şi întreprinderile din oraşele nereşedinţă
(unde nu sunt Cercuri Teritoriale), vor fi supuşi pentru vizită medicală la medicul unei
autorităţi militare sau civile din localitate.
2 . Fiecare unitate, instituţie sau întreprindere care foloseşte evrei la munca
obligatorie, va poseda o condică de vizită medicală pentru evrei.
Şeful detaşamentului de muncă va înscrie în condică numele, pronumele şi anul
naşterii evreilor care urmează a fi vizitaţi de medic.
Medicul oficial care va vizita pe evreii bolnavi, este obligat a înscrie în condică
data, ora, diagnosticul, eventual scutirea acordată şi semnătura.
Şeful detaşamentului de muncă este obligat să înscrie în registrul control nominal,
la ziua respectivă, pe toţi evreii plecaţi la vizita medicală, iar la înapoierea acestora să
facă mutaţia definitivă: sănătos sau scutit şi pe cât timp.
3 . Îngrijirile medicale, atât pentru evrei care nu au nevoie de scutiri, cât şi pentru
cei scutiţi, vor fi asigurate, fie la infirmeriile detaşamentelor de muncă, fie la dispensarele
locale, sau chiar de către medici particulari.
4. În caz de boală care nu îngăduie deplasarea, evreii sunt obligaţi să înştiinţeze în
scris, chiar în ziua lipsei de la lucru, atât unitatea, instituţia sau întreprinderea unde sunt
repartizaţi, cât şi Cercul Teritorial respectiv.
Vizita la domiciliu se va efectua de către medicii oficiali, indicaţi la paragraful I
de mai sus, oricare dintre aceşti medici fiind obligat să viziteze, să întocmească un referat
şi să-l trimită Cercului Teritorial, chiar în prima zi a lipsei de la lucru, înştiinţând totodată
şi autoritatea sau întreprinderea unde este repartizat evreul, asupra constatărilor şi
propunerilor făcute, pentru a i se face mutaţia în registru control.

5. Nici o scutire medicală nu poate fi acordată decât de medicii oficiali
însărcinaţi să facă vizita medicală.
6 . Medicii indicaţi la paragraful l de mai sus, pot acorda scutiri medicale, până la
maximum 5 zile.
7. Pentru a face posibil controlul scutirilor medicale acordate, medicii Cercurilor
Teritoriale, şi medicii unităţilor militare vor înainta la 1 - 1 5 ale fiecărei luni, Serviciului
Sanitar al Corpului Teritorial respectiv, un tabel nominal de evreii scutiţi, cuprinzând
numele şi pronwnele, anul naşterii, Cercul de origine, diagnosticul şi scutirea acordată
de la
până la
. . ..
....
Pentru evreii repartizaţi eventual la instituţii şi întreprinderi din oraşele nereşedinţe,
tabelele de scutiţi vor fi trimise prin grija instituţiilor respective, la Cercul Teritorial de
origine al evreilor, care le va înainta, centralizate, la Corpul de Armată (Teritorial).
Medicii şefi ai Corpurilor Teritoriale, sunt obligaţi a executa o supraveghere
continuă asupra scutirilor medicale date de către medicii Cercurilor sau ai Unităţilor.
Evreii suspecţi, care au obţinut repetate scutiri, vor putea fi trimişi sau chemaţi
pentru contra-vizită la Comisiunea Medicală a Corpului de Armată.
„• • . • . •.•••..•... ....

. . . . . . .

.

„ .

. . . „

....
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8. Medicii Corpurilor de Armată pot acorda evreilor pentru tratament sau
convalescenţă, permisii medicale până la maximum 8 zile, în afară de scutirile acordate
de medicul Cercului Teritorial sau al unităţii respective.
9. Evreii bolnavi al căror tratament necesită spitalizarea, vor fi internaţi în spitalele
evreieşti locale, în cazul când nu există spitale evreieşti, vor fi internaţi în alte spitale
civile.
Internarea în spitale se va face prin grija instituţiei, unităţii sau întreprinderii
unde sunt repartizaţi evreii, cu aceleaşi forme care se fac pentru ostaşi, anunţându-se
imediat Cercifl Teritorial respectiv.
1 O. Evreii accidentaţi de muncă şi aceia a căror stare gravă necesită operaţii urgente,
vor fi internaţi în spitale după cum se arată la punctul 9, urmând a fi vizitaţi ulterior de
către medicul militar al Garnizoanei respective şi de acela al Cercului Teritorial, confirmând
necesitatea internării urgente.
Şeful Secţiei I-a,
p. şeful Marelui Stat Major,
colonel, ss. Em. Borcescu
general adjutant, ss. S. Mardari

Ibidem, 1083, C0260-264
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1943, octombrie 7, Bucure�ti.. Scutiri de M.O. a membrilor
orchestrei simfonice evreieşti plătindu-se o taxă de
160.000 lei

Comisariatul General pentru Problemele Evreieşti
Jum. nr. 1282/R.D.L./7.X. 1 943
Către,
Centrala Evreilor din România
Referindu-ne la adresa dvs. nr. 22757 din 2.X. 1 943 , vă facem cunoscut că am
aprobat acordarea vizei speciale pentru dovezile de scutire de muncă eliberate la 5 1 membri
ai Orchestrei simfonice evreieşti, în schimbul plăţii sumei globale de lei 1 60.000.
Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca

A. C.I.E.R, Fond C.E.R, ds. 40/VI, f. 166
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1943, octombrie 12, Bucureşti. M.St.M. aprobă ca un specialist

în desenarea notelor muzicale să fie repartizat la
Editura Muzicală de Stat
12 octombrie 1 94 3

Ministerul Propagandei Naţionale
Direcţia Propagandei
Către,
Marele Stat Major, Secţia I-a

Referindu-ne la adresele noastre anterioare (nr. 3438/4 iunie 1 943 şi 5053/6 iulie
1 943) privitoare la solicitarea repartizării evreului Alter Acs, specialist în desenarea notelor
muzicale la acest Departament (Ed. Muzicală de Stat) vă rugăm a face cunoscut răspunsul
nostru1.
Director Propagandei,

Şeful Serviciului,

ss. Octavian Neamţu

ss. Indescifrabil

A.M.St.M., R SEM. 1012, C0212
Pe document, rezoluţia: „ 1 0 . 1 0.43. B. 10. fiind inapt pt. detaşament (Sărata). Se repartizează
la Min. Prop. col. ss. E. Borcescu".
1 Societatea Compozitorilor Români la 1 1 oct. 1 943 eliberează un certificat prin care arată
că a fost nevoită să apeleze la serviciile lui Acs, o atare specialitate necesitând pe lângă o pregătire
serioasă, o experienţă îndelungată, dar şi o aplicaţie naturală, numitul fiind unicul desenator din
ţară în această meserie. El este şi gravor de coperte linoleum, specialitate pe care o exercită la
această societate din 1 928. (Ibidem, C02 l 3).
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1943, octombrie 12, Bucureşti. Munca obligatorie a tinerilor
evrei între 15-18 ani încetează la 1 octombrie 1 943

Nr. 999/R.M. 12. 10. 1 943

Comisariatul General
pentru Problemele Evreieşti
Către,

Marele Stat Major, Secţia I, Biroul 1 0
La adresa dvs. cu nr. 428096 din 30/9/ 1943 1 avem onoare a vă face cunoscut că am
dispus Centralei Evreilor din România că la 1 noiembrie 1 943 urmează a înceta munca
obligatorie a tinerilor evrei de 1 5 - 1 8 ani puşi la dispoziţia unor primării din ţară, de către
oficiile judeţene ale C.E.R.
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Vă rugăm şi pe dvs. a comunica Cercurilor Teritoriale hotărârea noastră în vederea
lăsării la vatră a acestor tineri, în mare parte elevi.
Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca

Ibidem, 945, C0173
Pe document, rezoluţia: „ 1 6 octombrie 1 943. Maior Beca comunică Corpurilor Teritoriale
respective. ss. Indescifrabil".
1 După cum se arat.ii şi în document iniţiativa a aparţinut M.St.M. Secţia I, Biroul 1 0.
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1943, octombrie 12, Bucureşti „Baia copilului" din comuna

Pantelimon solicită Mariei Antonescu să intervină
pentru prelungirea rechiziţiei a doi medici evrei care
lucrează la această instituţie
Nr. 3 8 1/ 1 943

Sindicatul Alimentar Central

17852/12/10/1943
Doamnă mareşal,
Prin bunăvoinţa domniei voastre, au fost rechiziţionaţi şi atribuiţi infirmeriei de
pe lângă „Baia copilului" din comuna suburbană Pantelimon medicii evrei Herşcovici
Pincu şi Zelter Leonard.
Ambii medici au funcţionat în permanenţă la această infirmerie din luna martie
1 943 şi până în prezent, făcându-şi datoria cu conştiinciozitate.
În cadrul acţiunii întreprinse de noi, ei au reuşit să depisteze numeroase cazuri de
boli sociale şi au dus, mai ales, o susţinută campanie pentru depistarea şi vindecarea
familiilor de scabioşi.
Cum această acţiune, pentru a da roade complete, trebuie susţinută cu continuitate
şi cum sus-numiţii medici cunosc perfect situaţia fiecărui copil în parte, pentru asigurarea
acestei continuităţi cu onoare vă rog să binevoiţi a interveni locului în drept pentru ca
medicii evrei Herşcovici Pincu şi Zelter Leonard să fie menţinuţi în continuare şi pentru
anul 1 943/1 944 la „Baia copilului" din comuna suburbană Pantelimon.
De asemenea, pe temeiul constatării făcute de medici că marea majoritate a copiilor
ce au fost examinaţi suferă de boli stomacale, din cauza danturii stricate, cu onoare vă rog
să binevoiţi a interveni locului în drept să se rechiziţioneze şi să atribuie „Băii copilului"

din comuna suburbană Pantelimon un dentist evreu, cu instrumente proprii, pentru a
putea preveni din timp şi acest rău.
Primiţi, vă rog, doamnă mareşal, expresiunea devotamentului meu.
Naşul cantinelor, ss. Iosif Răcaru
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Domniei Sale, doamnei Maria mareşal Antonescu, preşedintă a Consiliului de
Patronaj al Operelor Sociale

A.N., Fond P.C.M., ds. 119/1943, f. 208
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să se stabilească
numele evreilor între 15-17 ani care nu s-au prezentat la
munca obligatorie. Vor fi sancţionaţi părinţii sau rudele
cele mai apropiate prin anularea cametelor de scutire

1943, octombrie 22, Bucureşti. M.St.M. cere

Nr. 430 1 75 din 22 oct. 1943

Marele Stat Major
Secţia I, B. IO
Către,
Corpul II Teritorial

La nr. 597/1 943 al Comisariatului General pentru Problemele Evreilor:
Cu onoare vă rugăm a da ordin Cercurilor Teritoriale respective să cerceteze,
stabilind împreună cu Oficiile Judeţene ale Centralei Evreilor din România şi Primăriile
respective, numele evreilor între 1 5 - 1 7 ani care au fost repartizaţi la muncă obligatorie de
către Oficiile Judeţene şi nu au răspuns chemărilor. Se va atrage atenţiunea sancţiunilor
ce decurg şi care vor fi aplicate părinţilor iar în lipsă, rudelor celor mai apropiate prin
anularea carnetelor de scutire de către Comisariatul General al Problemelor Evreieşti.
Rezultatul vă rugăm a-l înainta de urgenţă Marelui Stat Major, Secţia I-a.
O.O. Şeful Secţiei I-a, lt. col., ss. Indescifrabil

A.C.I.E:R., Fond M.O., ds. Coresp., f. 437
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1943, noiembrie 8, 1a,i Corpul IV Armată ordonă să se achite
integral drepturile cuvenite evreilor aflaţi la M.O.,
indiferent de timpul zilnic folosit în acest scop
Nr. 1 3 8288 din 8 noiembrie 1 943

Corpul 4 Armată
Stat Major, Biroul 9

Către,
Cercul Teritorial Iaşi
Cu onoare vă rugăm a pune în vedere tuturor instituţiilor civile şi militare că
M.St.M. cu ord. nr. 429573 din 3 1 octombrie 1 943, ordonă să se achite evreilor de la
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M.O. toate drepturile cuvenite în mod integral, chiar dacă programul de 7 ore pe zi îl
execută numai în prima jumătate a zilei 1 •
O.O.
Şeful Biroului 9,
Subşeful de Stat Major,
maior, ss. C. Vasiliu
lt. colonel, ss. C. Mironescu

A.IŞ., Fond Pref., ds. 3/1943, f. 59

1 M.St.M. cu ordinul nr. 423923/1943 transmitea: „având în vedere necesitatea sporirii
producţiei, aprobă ca evreii repartizaţi întreprinderilor civile sau stabilimentelor militare„. să fie
utilizaţi peste orarul stabilit, cu condiţiunea ca orele prestate suplimentar de evrei să fie remunerate
de întreprinderi potrivit tarifelor aplicate meseriaşilor români din aceeaşi categorie". (Ibidem, ds.
1 99/1943' f. 11 ).

1 44

1943, noiembrie 16, Bucure�. M.St.M. solicită listele evreilor
judecaţi, achitaţi sau condamnaţi pentru nesupunere
la M.0.

Nr. 430756/16JCl. l 943

Marele Stat Major
Secţia I-a, Biroul 10
Către,
Ministerul Apărării Naţionale
Direcţiunea Justiţie Militară

Am onoarea a face cunoscut următoarele:
Marele Stat Major a constatat că deşi s-au ordonat în repetate rânduri măsurile
necesare pentru a împiedica pe evrei de a se sustrage de la munca obligatorie, lipsurile la
apel, nesupunerea la chemare şi dezertările sporesc încontinuu.
Cercetându-se şi cauzele acestor stări de lucruri, ofiţerii unui detaşament de muncă
au apreciat că evreii nu ar mai avea teama de sancţiunile Curţilor Marţiale atunci când
sunt trimişi în judecată potrivit legii nr. 59 din februarie 1 943, fiind încurajaţi de faptul
că dezertorii evrei, deferiţijudecăţii Curţii Marţiale a Capitalei şi Curţii Marţiale a Diviziei
2 1 Infanterie, au fost achitaţi.
Spre a se cunoaşte adevărata situaţie, vă rugăm să dispuneţi a ni se comunica:
- numărul evreilor trimişi în judecată la cele două instanţe, pentru nesupunere la
chemare sau dezertare; numărul evreilor condamnaţi la moarte; numărul evreilor
condamnaţi la pedepse privative de libertate; numărul evreilor achitaţi.
Totodată vă rugăm a recomanda Curţilor Marţiale săjudece cu precădere procesele
evreilor infractori la munca obligatorie şi de a difuz.a prin presă sentinţele de condamnare,
pentru a servi ca exemplu tuturor evreilor aflaţi în cadrul muncii obligatorii.
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Rugăm a ne comunica rezultatele.
Şeful Marelui Stat Major,
gen. adj, ss. S. Mardari

Şeful Secţiei I-a,
colonel, ss. E. Borcescu

A.M.St.M., RSEM. 961, C0883
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1943, noiembrie, Bucure�ti. Cererea văduvelor de război
evreice adresată Reginei Mame Elena pentru scutirea
de M.O. a fiilor lor, orfani de război

Casa M.S. Regelui

Majestate,
Subsemnatele, în numele văduvelor de război din războiul trecut 19 16- 1 9 1 9, cu
respect ne permitem a solicita Majestăţii voastre Înaltul Sprijin în cele ce urmează.
Suntem astăzi în imposibilitate de a mai munci bătrâne şi bolnave şi nu avem
sprijin al bătrâneţilor decât câte un singur fiu, orfan de război, care face totul pentru a ne
întreţine.
Din această cauză, frecvenţa şi activitatea la muncă obligatorie nu poate fi corectă.
Pentru aceasta, vă rugăm a binevoi să interveniţi Majestatea Voastră ca orfanii de
război care prezintă neregularităţi la munca obligatorie să nu fie sancţionaţi ci amnistiaţi
şi totodată să fie scutiţi de muncă acei care prezintă livretul militar cu menţiunea „unic
fiu la marnă văduvă pe care o întreţine" şi pentru care a fost dispensat de serviciul militar.
Cum în această ultimă categorie sunt foarte puţini, ne adresăm celei dintâi Marne
din Ţara Românească şi sperăm cu încredere în tot sprijinul, acum când guvernul ţării
acordă toate avantajele văduvelor şi orfanilor din actualul război 1 •
S ă trăiţi Majestate.
În nwnele văduvelor de război evreice,
ss. Eugenia Avramescu
str. Câmpina 20, Bucureşti

Ibidem, 945, C0264
Pe document, menţiunea: ,,Din partea Centralei Evreilor din Bucureşti nu am găsit sprijinul
necesar''.
I Nu cunoaştem documente care să ateste efectul acestui demers.
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1943, decembrie 4, Bucure�ti. Notăa a S.S.I. care semnalează
anularea carnetelor de scutire pentru secretarul C.E.R.
şi redactorul şef al Gazetei Evreiesti

Nr. 36862/4 decembrie 1 943

Serviciul Special de Informaţii
Notă
Din cercurile evreieşti

1 . Fundoianu, secretar la Centrala Evreilor şi Ioan Massof, prim redactor la Gazeta
Evreiască au fost chemaţi recent la Cercul Teritorial Bucureşti unde, comunicându-li-se
că li s-au anulat carnetele de scutire, urmează a presta munca obligatorie.
Dr. N. Gingo/d, preşedintele Centralei, fiind informat că această măsură se datoreşte
unui denunţ de natură a discredita pe numiţii, a dispus facerea unei anchete pentru a se
putea ajunge la o soluţie în cadrul căreia să se revină asupra măsurii luate.
Sursă serioasă

A.S.RI.-F.D. 8180, voi. 9, f. 66
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1943, decembrie 14, Bucure�ti. Notă a S.S.I. privind starea de

spirit a evreilor în legătură cu taxele fixate pentru
prelungirea cametelor de scutire
Nr. 37274/ 1 4 decembrie 1 943

S.S.I.
Notă
Din cercurile evreieşti

În rândurile evreilor scutiţi de munca obligatorie se constată o vie nemulţumire
pentru faptul că noile taxe fixate de Centrală pentru prelungirea cametelor de scutire pe
anul 1 944, variind între 1 5 .000-200.000 lei, creează pentru unii imposibilitatea de a
putea plăti aceste sume în termenul fixat pentru preschimbarea cametelor.
Întrucât demersurile făcute pe lângă comitetul de conducere al Centralei, în vederea
reducerii taxelor de prelungiri nu au dus la nici un rezultat, cei nemulţumiti intenţionează
a interveni direct la forurile superioare spre a obţine eventual unele înlesniri de plată.
Pe de altă parte, unii funcţionari ai Centralei aducând la cunoştinţă dr-ului N.
Gingo/d că datorită repetatelor manifestări ostile şi scandalurilor provocate de cei care
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solicită reducerea taxelor de scutire nu mai pot lucra, au cerut insistent să se ia măsuri
contra vinovaţilor. . .
Evreii rechiziţionaţi î n cadrul muncii obligatorii au înregistrat c u satisfacţie zvonul
după care, cu începere de la 28 decembrie a.c. li se vor acorda un concediu care va dura
până în a doua jumătate a lunii ianuarie 1 944.
Comunitatea Evreiască din Galaţi, deşi distribuie aproape zilnic articole de
îmbrăcăminte evreilor din detaşamentele de muncă obligatorie, totuşi are multe neplăceri
din cauza atitudinii ostile a unor coreligionari care îi aduc diferite acuzaţiuni ameninţând
totodată cu răzbunarea, într-un viitor apropiat, pe conducătorii populaţiei evreieşti locale.
Îngrijorarea Comunităţii este sporită de faptul că mulţi din cei care primesc ajutoare,
vând articolele de îmbrăcăminte învinuind apoi comitetul de conducere că nu se interesează
de evreii nevoiaşi.
Sursă serioasă
Comunicat: Preşed. Cons. Miniştri, Marele Stat Major, Minist. Ap. Naţionale,
Minist. Af. Interne, comis. g-ral pentru problemele evreieşti

Ibidem, f. 216-218
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20, Bucure�ti. R. Lecca cere M.St.M. să fie
încadraţi în detaşamente exterioare 1 .268 de evrei
cărora li s-au anulat cametele de scutire deoarece nu
şi-au plătit la timp taxele de prelungire a scutirilor

1943, decembrie

Bucureşti, 20 decembrie 1 943
Nr. 1696

Comisariatul General pentru
Problemele Evreieşti

Către,
Marele stat Major, Secţia l-a, Biroul 10
Avem onoare a vă înainta alăturat un tabel cuprinzând numele a 1 . 268 evrei posesori
de carnete de scutire de muncă obligatorie şi de exercitarea profesiunii pe anul 1943 şi ale
căror carnete au fost anulate per l ianuarie 1 944 pentru motivul că nu s-au conformat
dispoziţiunilor noastre de a-şi plăti în termenul expres decis de noi taxele de prelungire
ale carnetelor lor, pe anul 1 944.
Vă rugăm a lua măsuri şi a da dispoziţiuni urgente, în sensul ca toţi aceşti evrei să
fie încadraţi în detaşamente exterioare pe ziua de I ianuarie 1 944, cunoscând că în acest
fel aveţi posibilitatea de a schimba pe evreii care lucrează în detaşamente exterioare de
mai bine de un an 1 •
Comisar general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca

A.M.St.M., RSEM. 963, C0904
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Pe document, rezoluţiile: ,,28 decembrie 1 943. Plot. Paşca

se

cere încadrarea disciplinară

în detaşamente exterioare şi rechiziţionarea unui număr de 1 . 1 65 evrei care prin refuz de plata
taxelor şi temporizare caută să se sustragă de la obligaţiile de plată legale. Sunt de părere a se
anula rechiziţionarea şi încadrarea lor în det. exterioare de muncă (,,Da". ss. Borcescu). Tariful de
rechiziţie să fie achitat de Centrala Evreilor. Şef Birou 1 O, lt. col. ss. Boldur-Lăţescu".
„Plot. Paşca . La ordinul care se dă încadrare în det. exterior se va preciza că cei rechiziţionaţi
vor primi tariful de rechiziţie de la Centrala Evreilor, iar cei care prezintă carnetele de scutire . . .
(neclar) s e socotesc . . . (neclar)".

1 La 28 decembrie 1 943, R. Lecca a mai trimis M.St.M. un tabel cu numele a 202 evrei ale
căror carnete au fost anulate, solicitând măsuri de trimitere în detaşamente exterioare a celor sub

50 de ani, unnând ca ceilalţi să fie trimişi după 1 ianuarie 1 944.
Pe document, rezoluţia: „D-lui Paşca. Se comasează cu 434720 şi se trimite unnătoarele
tabele: 1 . Cei rechiziţionaţi al căror tarif de rechiziţie se achită de Centrala Evreilor. 2 . Cei încadraţi
în det. de muncă. 3 . Se va pune la dispoziţia Corpului 4 un număr de 7.300 evrei daţi spre a înlocui
pe cei care au mai mult de un an în det. exterior. 1 8.1. 1 944" (Ibidem, C0930).
Publicăm în continuare un borderou cu chitanţele care atestă plata taxelor pentru scutirea
de M.O. în diferite localităţi din ţară:
nr.
crt.

judeţul sau
oraşul

1

o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1 6.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25 .
26.

Alba
Arad
Bacău
Brăila
Braşov
Buzău
Caracal
Constanţa
Deva
Dorohoi
Făgăraş
Fălticeni
Galaţi
Huşi
Lugoj
Neamţ

camete

Paşcani
Ploieşti
Putna
R. Sărat

Roman
Sibiu
Sighişoara
Slatina

3

2
2
7
7
2
4
1
1
1
2
2
1
3
10
2
2
6

Oraviţa
Piteşti

nr.
chitanţelor

2
1
1
4
1
3

200
700
700
200
400
1 00
1 00
99
200
200
1 00
1 50
1 .000
200
300
600
1 50
100
1 00
118
400
1 00
600
120
1 00
1 00
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chitanţe

suma încasată

eliberate

4
109
631
656
1 26
305
1 00
9
87
1 57
191
27
1 50
780
1 05
1 22
549
30
77
25
1 16
351
28
497
1 13
1 00
45

5
54.500
6 1 1 . 1 00

65.600
677.500
442.800
10.000
5 .500
9.700
1 96.700
68. 1 00
64.100
1 5 .000
4.307.5 1 2
149.750
463.500
625 . 1 50
82.000
1 84.300
1 1 .800
23. 1 50
99.600
1 5.300
1 52.700
1 07 . 1 00
72.000
17.600

1 00
99
1 00
400
I
1 00
I
100
1 00
I
3
300
I
anulat
200
2
7.636
Total
85
(A.C.I.E.R., Fond C.E.R., mapa 2NI, f. 425, 426).

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34 .
35.
36.

Târgovişte
Tecuci
Tulcea
Tutova
Turda
T. Măgurele
R. Vâlcea
Vaslui
Severin

6
76
65
293
92
9
21
243

1
1
4

neîntrebuinţate
6.301

1 .200
46.500
6.500
304.650
20.250
74.000
2.200
83.600

9.096.962
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1943, decembrie 21, Bucure� Tinerii înscrişi la Colegiul pentru
studenţii evrei care nu sunt încadraţi în detaşamente
exterioare de M.0. pot fi încadraţi într-un detaşament
din Bucureşti în anumite condiţii

Marele Stat Major

Nr. 433083

Secţia I, Biroul 10

21 decembrie 1 943
Către,
Colegiul pentru studenţii evrei
Mircea Vodă nr. 5

Am onoarea a vă face cunoscut că M.St.M. a aprobat ca evreii studenţi care se
găsesc încadraţi în detaşamente exterioare să fie încadraţi într-un detaşament din oraşul
Bucureşti dacă fac dovada că sunt înscrişi la cursuri şi că au obţinut autorizaţii de călătorie
şi de şedere în acest oraş de la Ministerul Afacerilor lnteme1 •

O.O.
Şeful Secţiei I-a,

Şeful Biroului 10,

lt. col„ ss. V Selescu

lt. col., ss. Boldur-Lăţescu

Ibidem, 945, C0620

1 în anexă un tabel al elevilor din clasele VII-VIII şi studenţilor cu studii neterminate. CI.
VII - 693; ci. VIII - 1 . 8 1 6; politehnicieni - 244; arhitecţi 1 7; medicinişti 1 90; Academia Comercială
79; chimişti - 53; diverşi 296. Total 3.380. (Ibidem, C-626).
-

-

-
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1943, decembrie 22, Bucure�. Dispoziţiile M.St.M. privind
modalităţile de repartiţie a evreilor la M.O.

Nr. 433682 din 22 dec. 1 943

Marele Stat Major
Către, Corpul 4 Armată

Privitor la repartiţia evreilor la munca obligatorie;
Cu onoare se face cunoscut următoarele:
1 . Începând de la 20 decembrie 1 943, M. St.M. nu mai acordă nici o repartizare de
evrei la întreprinderile comerciale şi industriale, militarizate sau nu, fie că au sau nu
comenzi pentru armată. Toate cererile vor fi adresate Comisariatului General pentru
Problemele Evreieşti.
Repartizările actuale rămân valabile până la 3 1 decembrie 1 94 3, urmând ca după
această dată să fie acordate exclusiv de Comisariatul General pentru Problemele Evreieşti
(comunicatul M. St.M. publicat în ziare cu data de 17 decembrie 1 943).
2. În ceea ce priveşte repartizările şi prelungirile rechiziţionării evreilor meseriaşi
şi muncitori manuali, pentru Comandamentele şi Unităţile Militare, se dispun următoarele
pentru o singură dată:
- Corpurile de Armată vor putea repartiza direct evrei din categoriile de mai sus,
numai dacă numărul celor ceruţi nu este mai mare de 1 5 , peste această cifră orice repartiţie
se va face numai cu aprobarea M.St.M.
3. Repartizările de evrei la autorităţile şi instituţiile civile se vor face numai de
M. St.Major.
4. Aprobările de repartiţii date de Corpurile de Armată nu vor fi mai mari de 3
luni.
5 . Meseriaşii repartizaţi vor trebui să aibă toţi acte legale de calificarea meseriei şi
vor fi acei care se încadrează în funcţiunile recunoscute ca atare de M. St.Major.
6. Toate dispoziţiunile Instrucţiunilor Generale nr. 55500/1943, precum şi cele
difuzate prin Comunicatul nr. 42, care nu vin în contrazicere cu prezentul ordin, rămân
mai departe în vigoare.
Rugăm dispuneţi de urmare.
Şeful Biroului 9 Evrei,
Şeful Secţiei I-a,
lt. colonel, ss. Ionescu C. Ioan
colonel, ss. E. Borcescu

A.IŞ., Fond Fac. de Litere, ds. 1/944, f. 5

Pe document, adnotările; ,,Luat cunoştinţă ss. D. Constantinescu - 1 1 .I.44". ,,Am luat act de
ordinul M.St.M. ss. Indescifrabil - 1 2.I.1 944".
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1943, decembrie, Bucure�ti. Constatări ale controlului făcut de
Cabinetul Militar al conducătorului statului la diferite
şantiere de lucru din exteriorul localităţilor
Nr.

Marele Stat Major

430756/1943

Către,
Corpul

5 Armată

Constatări ale controalelor Cabinetului Militar al conducătorului statului la
şantierele de lucru exterioare:

1 . Evreii continuă a se sustrage de la muncă, fugind de la lucru şi reîntorcându-se
de bună voie după 1 -2 zile.

2 . Starea sanitară a evreilor este în suferinţă: un număr mare de evrei au paraziţi,
unii sunt bolnavi de malarie, iar alţii cu răni de muncă. Localurile taberelor sunt murdare
şi neîngrijite. C.T. continuă a trimite în detaşamente exterioare evrei incompatibili pentru
munca pe şantier. Din această cauză, detaşamentele sunt nevoite a înapoia C. T. respective
pe aceşti evrei.

3 . Echipamentul trupei care încadrează detaşamentele este foarte uzat, nu au efecte
de iarnă.

4 . Echipamentul evreilor de asemenea este cu totul nesatisfăcător şi nu s-au primit
efectele civile necesare pentru campania de lucru în iarnă.
Pentru înlăturarea acestei stări de lucruri s-au dispus următoarele măsuri :

1 . Comandanţii detaşamentelor de lucru vor asigura o vigilentă disciplină a evreilor
sancţionând absenţele lor nemotivate astfel: la prima absenţă se va aplica pedeapsa
corporală; la repetarea absenţei se va solicita Corpului de Annată respectiv, mutarea
disciplinară în alt detaşament exterior, fapt care va atrage totodată şi sancţionarea
suspendării oricărui concediu sau permisie timp de un an de zile; în caz de recidivă cazul
va fi raportat M . St.M. pentru aplicarea de sancţiuni exemplare.
Pentru dezertările care se vor încadra în Legea nr. 59/M.O. nr. 28 din 3 februarie
1 943 detaşamentele vor încheia actele legale de trimitere în judecată C.M. luând prin
C.T. măsurile necesare şi urmărirea celor în cauză.
Comandanţii detaşamentelor de lucru se fac răspunzători de menţinerea unei
bunăstări sanitare.
În acest scop va lua toate măsurile pentru evitarea epidemiilor şi îngrijirea bolnavilor
potrivit Instr. M.St.M.

430000 din 7 octombrie 1 943 1 •
427722 din 2 7 septembrie 1 943 transmis
1 57 100 din 4 octombrie 1 943 referitor la

S e reaminteşte C.T. dispoziţiile M.St.M.
dvs. în copie cu al Corpului V Armată nr.

evitarea trimiterii evreilor bolnavi în detaşamente exterioare.

A.BC., Fond Pref jud. Bacău, Rola 219, ds. 20, f 196
1 Vezi doc. 1 37 din volum.
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1943, Bucuresti. Situaţia numerică generală a bărbaţilor evrei
între 18-50 ani în 1943

Marele Stat Major
Secţia l-a, Biroul 1 O
Grafic cu situaţia generală a evreilor bărbaţi
între 1 8-50 ani, în cursul anului 1943 '

1 20000

1 0 1 64 1

1 00000
80000
60000
40000

30981

20000
o
3

2

4

5

6

7

8

1 Înscrişi în control bărbaţi între 1 8-50 ani

2 Nedisponibili
3 La Oficiile jud. ale C.E.R.
_
4 La firme şi întrepr.
5 La autorităţi civile

- Scutiţi de muncă de
Comis. Gral. pt. Probi. Evr.
Repartizaţi de
- În det. locale

6 La unităţi militare
7 În detaşamente exterioare

M . St.M.

8 Disponibili

A.M.St.M., RSEM. 1010, C0886
* Documentul este însoţit de schiţa cu nr. total al evreilor înscrişi în controalele speciale
ale fiecărui Cerc Teritorial în anul 1 943 (Harta este ireproductibilă). (Ibidem).
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1944, ianuarie 8, Bucureşti. Numărul de camete de scutire de
muncă obligatorie şi sumele plătite pentru obţinerea
lor în anul 1943
Tablou

A. Numărul de carnete de scutire eliberate pe anul 1943
Total

Patroni liber salariaţi funcţ. şi
prof.
natroni

C.F.R.

Div.

Centrala

Bucureşti

1 2.570

2.817

842

6.374

21

400

31

Provincia

14.049

41
62

400

1 . 270

26. 6 1 9

5 .752
12. 126

46

Total

796
6. 144
8.96 1 1 .638

77

3 .355

2 .085

B. Taxarea în Bucureşti pe categorii între 6 martie şi 20 aprilie 1943
un număr de camete

&-au taxat cu lei
5 .000

2.660

10.000

3 .434

10.001

20.000

1 .887

20.0Cll

30.000

339

30.001

50.000

47 1

50.001

100.000

327

100.001

200.000

129

200.001

300.000

16

300.00 1

400.000

2

400.001

500.000

2

până la
5 .00 1 la

de la

500.00 1

2

în sus
Total

9.234

plus 2.085 Centrala cu taxe foarte mici

C. Sumele realizate din taxarea carnetelor pentru primul semestru 1943
I. Eliberarea cametelor
Operaţiunea a avut loc între 6 martie şi 20 aprilie 1943, adică 45 zile;
S-au realizat din taxe:
142.000.000

Bucureşti

85.800.000

Provincia
Total

227. 800.000

II. Prelungirea cametelor pe al doilea semestru 1 943
Operaţiunea a avut loc între 1 şi 1 5 iulie 1943, deci 15 zile;
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S-a făcut pe baza evaluărilor, fără ca sumele să depăşească o treime din taxele
percepute pentru primul semestru şi s-au realizat din taxe:
45.000.000
Bucureşti
Provincia
24.000.000
69.000.000
Total
III. Viza pe septembrie 1 943
Operaţiunea a avut loc între 20 şi 25 septembrie 1 943, deci 5 zile percepându-se
câte 5. OOO lei de carnet.
S-au realizat din taxe:
82.200.000
Bucureşti
48.600.000
Provincia
1 30. 800.000
Total

D. Totalul taxelor realizate în 1943
lei
I. Primul semestru

227.800.000

II Al doilea semestru inclusiv viza pe septembrie
1 99.800.000

Total general

427.600.000

A. Y.V.I., Colectia Matatias Carp 011/98 C

1 54

1944, martie 27, Bucure�. Tinerii evrei în vârstă de 1 7-1 8 ani
să fie puşi la dispoziţia Primăriei municipiului
Bucureşti

Tinerii evrei născuţi între l ianuarie 1 927 şi 3 1 martie 1928
vor fi puşi la dispoziţia P.M.B.
În conformitate cu dispoziţiunile Comisariatului General pentru Problemele
Evreieşti nr. 4822 din 14 martie a.c. şi nr. 4974 din 1 8 martie a.c. tinerii evrei născuţi
între l ianuarie 1927 şi 3 1 martie 1 928 urmează a fi puşi, de urgenţă, la dispoziţia Primăriei
municipiului Bucureşti, Direcţiunea poliţiei comunale, în vederea executării lucrărilor
din programul proiectat de Primărie pentru anul în curs.
În acest scop, toţi tinerii mai sus vizaţi, se vor prezenta la sediul secţiunii reeducării
profesionale din Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 1 5, et. II, în zilele de 27 şi 28 martie a.c.
între orele 9 - 1 3 .
Prezentarea este obligatorie şi se precizează că nu va suferi nici o amânare.
Cei ce nu se vor prezenta vor suferi rigorile legii.

Ziarul Universul nr. 86/27 martie 1944

1 76
https://biblioteca-digitala.ro

1 55

1944, aprilie 22, Bucure�ti. Munca obligatorie a evreilor în
dezbaterea Consiliului de Miniştri din 22 aprilie 1 944.
Discutie în contradictoriu între Mihai si Ion Antonescu
privind munca evreilor în cadrul Apărării Pasive
'

'

Stenograma şedinţei Consiliului de Miniştri din 22 aprilie 1944 (fragmente)
. . . Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Şi să fie scoşi pentru muncă, căci
este imposibil ca atâta timp cât soldatul român, ţăran, intelectual şi burghez,
este pe câmpul de luptă, aceştia să nu muncească.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: În Bacău sunt enorm de mulţi:
22.000 din cauză că i-am adus pe cei care au fost la Moineşti, la Târgu-Ocna şi
s-au dublat. Tot aşa este şi la Piatra-Neamţ şi la Roman.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să-i scoatem de acolo şi să-i punem să
lucreze pe linia Focşani-Nămoloasa-Galaţi, unde se lucrează ca să se întărească
linia. Apoi, pe linia Adjud-Bârlad, unde se face o linie de rezistenţă. O alta
este la nord de Roman, care pleacă de la Piatra Neamţ, trece pe Valea Tarcăului,
nord Roman, şi apoi spre Vaslui.
Sunt patru linii de rezistenţă succesive. Nu sunt hotărât, chiar dacă
aduc ruşii un milion de tancuri, să cedez în 24 ore şi să vină la Bucureşti. Vom
lupta. Însă prudenţa şi datoria îmi impun să organizez toată ţara în condiţii
optime pentru luptă.
Îmi trebuie mână de lucru şi Serviciul tehnic de la Lucrările Publice;
îmi trebuiesc sape, târnăcoape etc. - toate trebuiesc strânse şi aduse acolo -,
precum şi caterpilare, ca să facem şanţuri anticar.
Deci chestiunea evreiască trebuie să fie soluţionată până luni. Vei mai
discuta dumneata, domnule general Vasiliu, şi cu dl. Mihai Antonescu, şi veţi
vedea care soluţie vă convine, pentru că este şi o chestiune politică. Eu accept
oricare din aceste trei soluţii, dar nu accept elf mai târziu de luni sau marţi să
nu se ia nici o hotărâre.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Cred că este şi o problemă de
urgenţă.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: În loc să punem pe premilitarii noştri
de 16-18 ani să lucreze şi evreii să se plimbe, îi punem pe ei.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: Vom aranja chestiunea batalioanelor
de lucru cu Marele Stat Major.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Domnule mareşal, cu
obiectivitatea de totdeauna, trebuie să spun că la Bucureşti echipele de lucru
pentru dărâmări de la Apărarea Pasivă au dat rezultate excelente.
Azi dimineaţă, mergând la Apărarea Pasivă, am găsit pe câţiva şi le-am
exprimat mulţumiri că au lucrat peste tot cu foarte mult devotament şi
expunându-se, aşa încât au făcut servicii reale.
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Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: N-am văzut evreu să se expună.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: La Athenee-Palace, cei care au
intrat în incendiu şi au aruncat lucrurile afară erau evrei din echipă.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Făceau o afacere şi acolo.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Se poate. [ . . . ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [„.] Ca să vedeţi care este starea de
spirit de pe front este destul să vă spun că un general care se găsea la Bacău mi-a
spus: domnule mareşal, de la soldat şi până la general, armata trece la răboj tot
ceea ce se petrece în Ţara Românească acum. Dv. nu ştiţi ce se întâmplă: pe
când soldatul român, cu raniţa în spate - şi a făcut gestul omului cu povara în
spate - trece spre Moldova, camionetele sanitare ale domnului doctor Costinescu,
cu doamne văpsite şi sulemenite, au venit în Moldova ca să ridice pe copiii de
jidani şi să-i salveze.
. . . Pe când soldatul român merge spre front, domnul doctor Costinescu
trimite camionetele Crucii Roşii cu doamne din protipendada Capitalei ca să
ia pe copiii de jidani şi să-i pună la adăpost. Armata ştie aceasta şi va veni ziua
răfuielii.
Când am venit şi am spus lucrul acesta domnului general Vasiliu, domnia
sa mi-a răspuns: da, domnule mareşal, este adevărat, dar nu v-am spus. Aşa s-au
petrecut lucrurile şi în Transnistria. Şi acolo Crucea Roşie venea şi se interesa
de jidani, dar n-a întrebat niciodată: cum stă soldatul român, are hrană suficientă
etc.? De jidani, însă, se interesează unde sunt camionetele sanitare ale Crucii
Roşii Româneşti.
Sunt lucruri care într-o zi vor ieşi la iveală în faţa naţiei româneşti, dar
atunci nu va fi socotit răspunzător domnul doctor Costinescu, ci eu, pentru că
nu se va presupune că eu n-am ştiut de acest lucru. De la generalul acesta am
aflat că faptul s-a petrecut în Moldova, iar de la domnul general Vasiliu am
ştiut că acelaşi fapt s-a petrecut şi în Transnistria 1 •

A.S.RI. -F.P. 40010, voi. 70, f. 131, 145. �zi si E.R, voi. II, doc. 186
1 Organele S.S.I. informau că ,,La Comandamentul Apărării Pasive din Centrala Evreilor
se spune că d. prof. Mihai Antonescu ar fi vizitat pe comandan�i evrei ai Apărării Pasive, aduna�
în cercuri la Arcul de Triumf, dând mâna cu fiecare şi mulţumindu-le pentru activitatea pe care o
depun". (24 aprilie 1 944). (Ibidem, f. 53).
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1944, mai

11,

Bucure�i. Anularea ordinului de înlocuire a

evreilor care au lucrat fără întrerupere un an în
detaşamente exterioare
Corpul IV Teritorial
Marele Stat Major
Către,
Cercul Teritorial Botoşani
Ordinul M.St.M. Secţia I, B. 1 0, 1 1 mai 1 944
1. Faţă de situaţia excepţională actuală, începând de la primirea acestui ordin şi
până la noi dispoziţiuni toate ordinele date privitor la înlocuirea evreilor la un an de
muncă neîntreruptă în exterior se anulează (subl. ns.).

2. Toate învoirile, permisiile, concediile prevăzute în normele şi instrucţiunile
anterioare se suspendă 1 •
3 . Pentru evreii bolnavi se va proceda mai departe aşa cum prevăd Instrucţiunile
M.St.M. nr. 430000/19432•
Şeful M.St.M.,

Şeful Secţiei I,

General, ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

A.M.StM., R.SEM. 1174, C0087
1 La 27 iunie se reaminteşte că acest Ordin este categoric. (Ibidem, C0090).
2 Vezi doc. 1 37 din volum.
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1944, mai 17, Bucure�. Radu Lecca propune înlocuirea unor
evrei încadraţi de peste un an în detaşa mente
exterioare de M.O.
Nr. 673 8/ 1 8 mai 1 944

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Comisariatul General pentru Problemele Evreieşti
Către,

Marele Stat Major, Secţia I-a, Biroul 1 0
Avem onoarea a vă înainta un tabel cuprinzând un număr de 5 4 evrei, care urmează
a fi încadraţi în detaşamente exterioare de muncă obligatorie, schimbând pe cei ce sunt la
muncă obligatorie în detaşamente exterioare de peste un an.
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Vă rugăm să binevoiţi a dispune Cercurilor Teritoriale în vederea măsurilor ce
urmează a lua, ca evreii care figurează pe acest tabel, dar care au plătit taxele şi li s-au
eliberat între timp camete, să fie lăsaţi liberi, dacă prezintă cametele de scutire de M.O.
valabile pe primul semestru al anului 1 944 şi nu v-au fost semnalaţi ca anulaţi ' ·

Ibidem, 1053, C0351

Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D . Lecca

Pe document, rezoluţiile: ,,24 mai 1 944. Se cere încadrarea disciplinară în det. exterioare a
unui număr de 64 (şaizeci şi patru) evrei care sunt în neregulă faţă de dispoziţiunile de exercitarea
profesiunii. Sunt de părere a se aproba cererea. Şef Bir. 1 0, lt. col. ss. Boldur-Lăţescu''. ,,24.V da.
lt. col. ss. Indescifrabil''. ,,24 mai 1 944. Plut. Paşcu. Ordin urgent. lt. col. ss. Boldur-Lăţescu".
I începând cu data de 1 mai 1 944, Radu Lecca a înaintat M.St.M. Secţia I, B. 1 O, numeroase
adrese prin care solicita trimiterea în detaşamente exterioare a evreilor care nu mai posedau camete
de scutire de M.O. pe anul în curs. Cităm unele din aceste adrese emise de Comisariatul General
pentru Problemele Evreieşti. La 1 9 mai 1 944, Radu Lecca semnala pe evreii Haler M. David
(Cahane M. David) şi Haller O. Carol, ambii din Bucureşti, posesori ai cametelor de scutire de
M.O. nr. 93 54/43 şi 251 49/1 943 pentru a încadra pe sus-numiţii în detaşament exterior de M.O.
(Ibidem, C03 54-376).
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1944, iunie 25, Bacău. Ordinul lui Ion Antonescu privind
utilizarea femeilor evreice la M.O.

Nr. 9045/22 luna iunie 1 944

Prefectura judeţului Bacău

D-sale d-lui preşedinte al Oficiului Comunităţii Evreilor din oraşul Bacău
Vi se trimite, în copie, hotărârea domnului mareşal privitoare la întrebuinţarea la
munca obligatorie a femeilor evreice, pentru a vă conforma şi a trimite acestei Prefecturi,
de urgenţă, toate lucrările în legătură cu aceasta.
Veţi face un comunicat în acest sens, prin care veţi aduce la cunoştinţa celor interesaţi
hotărârea domnului mareşal.
Prefect, col. rez„ ss. Ionescu
,,În ceea ce priveşte munca femeilor evreice, va fi folosită numai în oraşe, la spitale,
curăţenie, croitorie, spălătorie, străzi etc.
Munca aceasta va fi organizată de Prefectură, prin Consiliul de Patronaj" 1 •

A.BC., Fond Com. Israelită Bacău, ds. 1/1944, f. 152
Pe document, rezoluţia: ,,25.Vl. 1 944, Biroul M.O„ femei, pt. conformare. ss. Indescifrabil''.
1 Aceeaşi comunicare a fost făcută Primăriei municipiului Iaşi de către Prefectura judeţului
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având şi următoarea rezoluţie: ,;26NI 1 944. În copie Comand. Militar al municip. Iaşi cu rugămintea
a se pune la dispoziţia municipiului Iaşi, la cerere, femeile evreice necesare pentru scopul indicat.
Comunicare Primăriei municipiului Iaşi că folosirea evreicelor urmează a se face prin Comitetul de
Patronaj al municipiului şi că evreicele vor fi cerute de la Comand. Militar al municipiului. ss.
Indescifrabil". (A.IŞ., Fond Pref. Iaşi, ds. 99/1944, f. 3 8 1 ). Totodată Prefectura judeţului Bacău
publica un comunicat prin care „se aduce la cunoştinţa tuturor femeilor evreice aparţinând ctg.
1 9 1 1 -1 9 1 5, inclusiv, că sunt obligate a poseda dovada situaţiei lor în cadrul muncii de folos obştesc.
În acest scop, se vor prezenta la Biroul M.O.F. (munca obligatorie a femeilor - n.n.) de pe lângă
Comunitatea Evreilor Bacău spre a-şi ridica dovezile la datele şi în ordinea următoare (între 1
august şi 9 august 1 944 femeile născute între 1 899-1929, în vârstă de 1 5 şi 45 ani). Femeile care,
la raziile ce se vor face, nu vor avea asupra lor dovada muncii vor fi încadrate în detaşamente de
muncă şi trimise în judecată pentru a suferi rigorile legii" (ABC., Fond Comunitatea Israelită
Bacău, ds. 7/1944, f. 39). Măsuri similare au fost adoptate şi în alte judeţe.
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1944, iunie 29, Bucure�ti.. Extrase din raportul Institutului
Central de Statistică în care se apreciază pozitiv aportul
evreilor repartizaţi la această instituţie şi prezintă
atitudinea conducerii I.C.S. faţă de evrei
1 944

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Direcţia Relaţiilor cu Departamentele

iunie 29

Domnul Sabin Mănuilă, directorul general al Institutului Central de Statistică,
roagă pe domnul mareşal să binevoiască a aprecia următoarele:
Când s-a examinat problema organizării generale a statisticii, precum şi prelucrarea
rezultatelor recensământului general al ţării din 194 1 şi a materialului neprelucrat din
1 930, faţă de enorma creştere a lucrărilor şi în faţa imposibilităţii de a găsi personal
disponibil, s-a ajuns la soluţiunea de a se utiliza la acel Institut un număr de intelectuali
evrei încadraţi în munca obligatorie.
Domnul mareşal a binevoit a da cuvenita aprobare, iar Institutului i s-au afectat
2 .300 evrei 1 •
Pentru a preveni abuzurile, Institutul a lăsat organelor militare sarcina de a
selecţiona şi disciplina pe cei necesari, care urmau să ia parte la lucrările statistice cerând
·
însă ca, de preferinţă, să i se dea contingente întregi, în special de tineri, tocmai pentru a
înlătura angajamentele individuale. S-a cerut a nu fi înlocuit acest personal prin metoda
rotaţiei pentru ca, odată iniţiaţi, munca lor să dea randamentul maxim. În acelaşi timp, s-a
introdus metoda recrutării de voluntari, care să lucreze 1 2 luni pe an, în loc de 3 luni, la
cât erau obligaţi.
Evreii care au fost selecţionaţi de autorităţile militare au depus o muncă onestă şi
fructuoasă. Devotamentul lor se explică prin atitudinea Institutului, care i-a supus unui
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tratament uman, căutând să-i apere, pe cât posibil, de împrejurări în care pe nedrept ar fi
fost vexaţi sau periclitaţi.
Este suficient a se cita cazul statisticii juridice. Bătrânii jurişti evrei, la apelul
tinerilor care activau în Institut, şi-au pus gratuit serviciile la dispoziţie, iar prin contribuţia
lor s-a ajuns a se înfăptui o lucrare îndeajuns apreciată chiar de către domnul mareşal.
Sarcina Institutului în dezvoltarea unei atmosfere favorabile desfăşurării activităţii
evreilor, a fost nespus de grea din cauza personalului salariat care, format din tineret
antisemit, în numeroase împrejurări s-a manifestat ca atare.
Totuşi, Institutul a reuşit să învingă greutăţile şi numeroasele lucrări prezentate
domnului mareşal au făcut complet această dovadă, iar dispoziţiunea domniei sale de a se
menţine la lucrările statistice, până la capăt, toţi evreii, a constituit un titlu de înaltă
satisfacţie pentru Institut.
În urma dispoziţiilor domnului mareşal, domnul director general, Sabin Mănuilă,
s-a prezentat domnului general şef al Marelui Stat Major cu lucrările pentru menţinerea
acestor evrei, obţinând rezoluţiile principale.
Cu toate acestea, a avut de suferit numeroase dificultăţi de la diferite autorităţi,
care au creat o situaţie ce nu poate fi tolerată.
Biroul 10 din Secţia I-a a Marelui Stat Major socoteşte Institutul ca o autoritate ce
nu merită încredere. Fără a exista vreun caz de indisciplină sau a se fi făcut vreo obiecţiune,
acest Birou a desemnat patru ofiţeri inferiori care să controleze activitatea şi disciplina
evreilor, atribuţiune ce până atunci revenea Institutului.
Această măsură nu-şi are nici o explicaţie, cu atât

mai

mult cu cât toţi domnii

generali care au făcut inspecţie în trecut au declarat că detaşamentul Institutului este cel

mai bine organizat.
Prezenţa celor patru ofiţeri, departe de a ridica randamentul muncii evreilor, prin
suspiciunile create faţă de fostul nostru sistem de control, conflict de atribuţiuni şi mai
ales a stării de scădere a prestigiului autorităţii de stat, a avut efecte tocmai contrarii.
Măsurile care au fost luate nu vădesc o tendinţă de colaborare, ci de incriminare şi
de lipsă de documentare.
Se citează ca exemplu acuzarea ridicată Institutului de acel Birou de a fi constituit
o comisie medicală pentru examinarea evreilor bolnavi, fiind din această cauză ameninţat
cu sancţiuni şi cu ridicarea evreilor, când comisiunea a fost constituită pe baza unui ordin
al Comandamentului Detaşamentelor de evrei din Capitală şi nu din iniţiativa Institutului.
Ameninţarea cu ridicarea evreilor este şi fără sens, pentru că prezenţa evreilor la
Institut nu constituie o favoare, ci un interes de stat, iar ridicarea lor nu se poate face
decât dacă acest interes nu mai există.
Biroul 1 O poate constata şi semnala eventualele abuzuri, sancţiunea însă nu poate
lovi Institutul, ci personal funcţionarii care s-ar găsi vinovaţi de aceste abuzuri.
Un alt fapt care trebuie semnalat este următorul:
Secţia VIII-a a Marelui Stat Major a cerut Institutului organizarea statisticii
bombardamentelor, repartizând în acest scop 1 63 evrei, scoşi chiar de la Apărarea Pasivă
a detaşamentului Institutului.
Nici nu au început descinderile evreilor recenzori pe teren şi s-a şi lansat de Biroul

10 suspiciunea că ultimul bombardament asupra Capitalei a fost mai precis, dat fiindcă
evreii au făcut recunoaşterea pe teren.
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Bombardamentul ultim în Capitală a fost în 7 mai a.c„ iar repartizarea acestor
evrei pentru lucrarea specificată s-a făcut în luna iunie.
Afirmaţia este deci nedreaptă, gravă şi necugetată. Spre a se evita totuşi suspiciunile,
s-a cerut Marelui Stat Major să ia asupra sa statistica bombardamentelor.
Cazuri similare sunt numeroase.
Pentru a se clarifica această situaţie, domnul mareşal este rugat să binevoiască a
dispune examinarea amănunţită a situaţiei muncii obligatorii de la Institut şi, pe baza
constatărilor ce se vor face, să binevoiască a aproba fie revenirea la situaţia veche de
muncă intensă şi fără conflicte, utilizând mai departe personalul evreiesc, fie desfiinţarea
detaşamentului, chiar cu riscul suprimării tuturor lucrărilor date în sarcina evreilor. Dacă
acest lucru nu este admisibil, după cum Institutul crede că este cazul, să se angajeze
personalul românesc necesar pentru continuarea lucrărilor.
Biroul amintit din Marele Stat Major a recomandat să nu se facă intervenţii pentru
evrei, ci să se solicite personal românesc, care desigur i se va pune la dispoziţie în număr
suficient.
Domnul Sabin Mănuilă roagă pe domnul mareşal să binevoiască a decide, iar în
cazul în care domnia-sa va hotărî rămânerea şi mai departe a evreilor la Institut să dea
dispoziţii Marelui Stat Major de a anula ordinul de trimitere la un detaşament de muncă
a unui număr de 25 evrei, majoritatea titraţi, care acum prestează muncă obligatorie la
Institut, cum şi trimiterea în exterior a trei medici evrei în aceeaşi situaţie.

A.N., Fond P.C.M., ds. 36/1944, f 215-218
I A se vedea E.R. , voi. m, doc 5 8 l n. Aceste documente pun în evidenţă preocuparea de a
folosi intelectuali şi alţi specialişti evrei în activitatea de statistică, repudiind manifestările de
suspiciune şi neîncredere ale unor autorităţi militare.
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1944, august 7, Bucure� Primăria Capitalei informează P.C.M.
asupra desfăşurării M.O. a evreilor din Bucureşti
Nr. 3 274 A.
7 august 1 944

Primăria municipiului Bucureşti
Dir. Secretariatului General

Către,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General, Direcţiunea Relaţiilor cu Departamentele
În referire la ordinul dvs. circular cu nr. 1 5022/1942, privitor la modul de executare
a ordinelor domnului mareşal conducător al statului, ce s-au.comunicat prin presă, am
onoarea a raporta următoarele, pe perioada de timp 25 iunie - 25 iulie 1 944:
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I. Situaţia evreilor
Pe acest interval de timp, Primăria Capitalei a avut la dispoziţie un număr de
2 .393 evrei, repartizaţi pentru muncă obligatorie.
Din aceştia, 855 evrei au lucrat în permanenţă în cadrul formaţiunilor de A.P., iar
restul de 1 .542 au fost întrebuinţaţi, după nevoie, la diverse direcţiuni şi servicii ale
Primăriei.
Randamentul dat de evrei a fost în general mulţumitor.
Potrivit ordinului domnului mareşal conducător şi în conformitate cu dispoziţiunile
Marelui Stat Major, un număr de 2 .000 evrei lucrează exclusiv la dispoziţia acestei
Primării. . .
Primarul General a l Capitalei, general de corp de armată, ss. Ion Răşcanu

Ibidem, ds. 50/1944, f. 27
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1944, august 18, Bucure!jiti. M.St.M. informează pe Radu Lecca

despre aprobarea celor 28 de cereri de trimitere a unor
evrei în deta�amente de muncă exterioare

Marele Stat Major
Secţia I-a, Biroul I O

18

august 1 944

Comisariatului General pentru Problemele Evreieşti
La nr. 1 03 80, 10358, 1027 1 , 1 0347, 1 0242, 10245, 10280, 10235, 1 0395, 103 57,
103 3 9, 10340, 103 5 1 , 1 03 50, 10309, 1 03 84, 10240, 103 16, 10335, 10375, 10373, 1 03 8 1 ,
10276, 10278, 10237, 10232, 10287

şi 1 0325/1 944.
Avem onoare a vă face cunoscut că s-au dat dispoziţiuni ca evreii menţionaţi în
adresele dvs. de mai sus să fie încadraţi în detaşament exterior.
Cei care au depăşit 50 de ani vor fi rechiziţionaţi, tariful respectiv urmând a fi
suportat de Centrala Evreilor din România I .
O.O.

Şeful Biroului 10,
lt. colonel, ss. I. Boldur-Lăţescu

Şeful Secţiei I-a,
lt. colonel, ss. D. Popescu

A.M.St.M., RSEM. 1053, C0738-39
1 Cu o săptămână înainte de ieşirea României din război, Radu Lecca cunoştea tratativele
ce se purtau cu puterile coaliţiei antihitleriste pentru încheierea unui armistiţiu. Dar el continua să
solicite trimiterea în detaşamente exterioare a evreilor care nu aveau carnete de scutire de muncă
obligatorie. Aceasta arată încă o dată cât de falsă este pretenţia sa de a-i fi salvat pe evreii din
România. (Vezi Radu Lecca, Eu i-am salvat pe evreii din România , Editura Roza Vânturilor, 1 994 ).
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Capitolul III
Situaţia evreilor din Basarabia şi Bucovina
ianuarie 1 943

-

martie 1944

162

1943, ianuarie 2, Bucure�. Casa Generală de Pensiuni avizează

favorabil reluarea plăţii pensiilor unor categorii de
salariaţi evrei

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
C.B.B.T.
Secret
Domnule guvernator,

2 ianuarie 1943
Nr. 958 Cab.

La 1 decembrie 1 942 s-a primit la acest Cabinet cererea d-lor ing. Vi.col, I. Petculescu
şi Iarina Alexandru din Cernăuţi prin care interveneau pentru a se plăti mai departe
pensiile celor 237 evrei foşti funcţionari în Cernăuţi, menţionaţi într-un tablou anexat.
Numita cerere a fost înaintată de acest Cabinet Casei Generale de Pensiuni cu
adresa nr. 8894/1 942 împreună cu tabloul în chestiune.
Casa Generală de Pensiuni cu adresa nr. 59509 din 8 decembrie 1 942 ne înştiinţează
că a dat dispoziţiuni Ad-ţiilor Financiare din cuprinsul Guvernămintelor Basarabiei şi
Bucovinei pentru reluarea plăţii pensiilor pensionarilor evrei şi urmaşilor acestora.
Întrucât petiţionarii solicitau restituirea tabloului, cu adresa nr. 9208/1 942, am
intervenit la Casa G-rală de Pensiuni care ne comunică observaţiunile făcute de către
Comitetul de Direcţie al acestei Instituţiuni referitoare la intervenţiunile făcute de către
persoanele menţionate în această chestiune.
Faţă de cele de mai sus, am onoare a vă trimite adresa Casei Generale de Pensiuni
nr. 63 166 din 30 decembrie 1 942, cu rugămintea de a binevoi a dispune cercetărj l .
Primiţi, vă rog, domnule guvernator, încredinţarea deosebitei mele consideraţiuni.
Director de Cabinet, ss. Indescifrabil
Domniei Sale domnului guvernator al Bucovinei

A.N., Fond, P.C.M., ds. 240/1942, f 44
1. Adresa Casei Generale de Pensiuni:
În unna avizului dat de Ministerul Justiţiei, Preşedinţia Consiliului de Miniştri a dispus să
se reia plata pensiilor şi pentru pensionarii evrei şi urmaşii acestora, care au avut la data de 28
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iunie 1 940 domiciliu în teritoriile ocupate de U.R.S.S. şi care domiciliază efectiv şi în prezent în
aceleaşi teritorii, adică au avut o atitudine corectă faţă de statul român în timpul ocupaţiei. În
consecinţă, veţi pune în vedere pensionarilor din această categorie să depună cereri scrise la acea
ad-ţie financiară pentru reluarea plăţii pensiei. Cererile depuse vor fi înaintate Poliţiei sau, respectiv,
Legiunii de Jandarmi în condiţiunile prevăzute de ordinul circular no. 48500 din 30 septembrie

1 94 1 , care va aviza asupra atitudinii avute de petiţionari faţă de statul român în tot timpul ocupaţiei
sovietice precum şi dacă domiciliază efectiv în raza guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei.
Ad-ţia Financiară primind avizele organelor de poliţie şi jandarmerie, va înainta Casei
Generale de Pensii numai cererile pensionarilor care au obţinut aviz favorabil, anexând la cerere şi
avizul respectiv. Plata pensiei se va relua cu începere de la 1 iulie 1 94 1 numai în baza ordinului
Casei Generale de Pensii, dat pentru fiecare caz în parte şi prin care se va indica no. de ordine la
care pensionarul urmează să fie înscris în registrele de partizi şi cuantumul pensiei de plată. Plata
pensiei se va face numai în mâinile titularilor pensiei, organele plătitoare făcându-se responsabile
de orice prejudicii s-ar aduce Casei prin efectuarea de plăţi pensionarilor care nu ar locui efectiv în
raza

guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei.
Vă atragem atenţiunea că înţelegem să vă facem şi personal responsabili de orice nereguli

ce s-ar constata în executarea întocmai a dispoziţiunilor prezentului ordin.
Director general,

Director,

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil (Ibidem, f. 448 f/v)

1 63

1943, ianuarie 13, Hotin. Pe raza C.T. Hotin nu se află nici un
tânăr evreu născut în anii 1 926-1927

C.T. Hotin arată că pe teritoriul acestui cerc nu este nici wi tânăr evreu născut în
anii 1 926-1927.

A.M.StM., R SEM. 1164, C0098
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1943, ianuarie 15, Bucure�ti.. Reglementări privind trimiterea
de bani evreilor din Basarabia şi Bucovina

Comandamentul de Căpetenie
al Armatei
Domnule guvernator,

1 5 ianuarie 1 943
600 1 26/C.B.B.T.

Am onoare a vă face cunoscut că împuternicitul guvernului pentru reglementarea
regimului evreiesc din România, cu nr. 6300/R.D.L./1 943 , comunică următoarele:
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Comisiunea Interministerială în şedinţa din 5 ianuarie 1 943 a hotărât:
1 . Se ridică interzicerea de trimitere de bani evreilor din provinciile dezrobite
(Basarabia şi Bucovina), admiţându-se, însă, un cuantum maximal de 10.000 lei lunar
pentru fiecare evreu.
Trimiterea de bani să fie făcută, însă, numai între evrei.
2 . Evreii din provinciile dezrobite pot primi orice sume de bani din străinătate,
exclusiv prin Banca Naţională a României.
Primiţi, vă rugăm, domnule guvernator, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Secretarul Cabinetului,
Şeful Secţiei Militare,
maior Ştefan Rădulescu
maior Stelian lamandi
Domniei sale domnului guvernator al provinciei Basarabia Bucovina
Cabinetul Militar

A.M.A.E., Fond 33, voi. 23, f 78
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1943, ianuarie 25, Bucure�. Rezoluţie a lui Ion Antonescu în
legatură cu evacuarea populaţiei din zona
operaţiunilor militare
Rezoluţia
mareşalului Antonescu în legătură cu evacuarea populaţiei
din zona operaţiunilor militare'
„Populaţia trebuie împărţită pe categorii:
a) Populaţia muncitoare sau care poate fi muncitoare şi de pământ de Ia periferia
oraşelor.
Aceasta trebuie mutată în satele evacuate de nemţi din Basarabia - sate care trebuiesc
puse în ordine bună prin echipe evreieşti de lucrători. (Trebuie organizat cu gen. Voiculescu
şi M.A.N.).
O parte dintre locuitorii de la periferie care nu pot fi cazaţi în satele din Basarabia
să fie repartizaţi la munci agricole la proprietari. Cine refuză să muncească să fie pus în
domiciliu obligatoriu şi puşi la alte munci. . .
Târgurile din Moldova care au fost evacuate de evrei pot, de asemenea, să fie
organizate pentru a primi populaţia care se va evacua2•
Mareşal Antonescu" .

A.M.StM., RSEM. 1187, C0094-104
l Această rezolu�e avea în vedere planul de evacuare a popula�ei din oraşele sau zonele
grav ameninţate în eventualitatea înaintării frontului ina111 ic, elaborat de Subsecretariatul de Stat
al Aeronauticii, Departamentul Apărării Antiaeriene comunicat la 29 ianuarie 1 943
Guvernământului Basarabiei.
-
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2 A fost întocmită o statistică a situaţiei imobilelor rurale din Basarabia în vederea realizării
acestui plan de evacuare, care au aparţinut evreilor, germanilor şi absenteiştilor (numărul lor şi
starea în care se găseau). Proprietăţile evreieşti din judeţele Bălţi, Cahul, Chilia, Cetatea Albă,
Ismail, Orbei, Soroca, Lăpuşna şi Tighina prezentau următoarea situaţie: 4 . 1 83 imobile în stare
bună, 4.681 în stare rea, 1 . 1 09 distruse, având un total de 5.264 dependinţe. (Ibidem, C0 1 2 1 - 1 22).
În legătură cu acest plan de evacuare, care făcea în continuare discriminări pe principii etnice în
organizarea acestei acţiuni, dr. W. Filderman nota, la 3 februarie 1 943, în legătură cu populaţia
evreiască care „iniţial se strâng în ghetouri în anumite cartiere, prealabil fixate de autoritatea
comunală". ,,Aceştia se împart în alte două categorii: a) prima care rămâne definitiv în ghetouri şi
care se compune din comercianţii cu firme legal înscrise, muncitorii specializaţi şi întrebuinţaţi în
industria de război şi liberi profesionişti întrebuinţaţi serviciile de stat sau comunale; b) cu alte
cuvinte toţi ceilalţi evrei - chiar acei care intră în definiţia neevacuabililor, adică liber profesionişti
care dovedesc că activează intens şi strâns legat de localitatea evacuabilă, soţiile şi copiii sub 1 2
ani a i acelor neevacuabili ş i părinţii întreţinuţi d e cei neevacuabili, bolnavii cronici etc. sunt
obligatoriu evacuabili pentru că sunt evrei.
Mai întâi de ce o „strângere prealabilă în ghetouri": şi apoi de ce rămânerea câtorva în
ghetouri şi evacuarea imensei majorităţi? De ce nu se stabileşte un regim unitar şi dacă se stăruie
totuşi în a se menţine o stare de inferioritate pentru evrei de ce nu se menţin drepturi egale la
categoriile de neevacuabili? De exemplu, de ce liber profesioniştii români rămân pe loc dacă dovedesc
că au de lucru, iar liber profesioniştii evrei sunt evacuaţi obligatoriu chiar dacă lucrează intens şi
strâns legat de localitatea evacuabilă etc. De ce să plece cei peste 60 ani, bolnavii etc.? De ce să nu
plece şi evreii direct de la locuinţa lor, iar nu să fie strânşi prealabil în ghetouri? Este necesar să se
repete tragediile cauzate de trimiterea în ghetouri în câteva ore, în Bucovina şi Basarabia?
Introducerea lor în ghetouri este egală cu con.damnarea lor la moarte, nu numai la moartea morală
şi ruina materială, dar chiar la moartea fizică". (J. Ancel, op. cit., voi. IV, p. 454).
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1943, ianuarie, Bucure�ti. Simplificarea formalităţilor de

internare în lagăre a persoanelor din Guvernamântul
Basarabiei suspecte de colaboraţionism cu fosta
administraţie sovietică, în vederea accelerării acestei
acţiuni. Ion Antonescu atrage atenţia asupra exceselor
ce s-ar putea produce

S.S.I.

ianuarie

1 943

Notă
Întrucât modul de procedare indicat mai sus (aprobarea formalităţilor de internare
în lagăre de către guvernământul Basarabiei - n.n.) nu este potrivit în toate cazurile cu
persoanele semnalate spre internare de organele ns. şi bănuite de spionaj, terorism, defetism,
sabotaj etc. - materiale în care contează simpla suspiciune şi nu se pot produce toate
probele evidente de vinovăţie, deoarece în această ipoteză indivizii în cauză sunt deferiţi
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fără întârziere Curplor Marţiale - Centrul Chişinău al acestui serviciu a intervenit pe
lângă guvernământul Basarabiei prin adresa nr.

2914 din 28 octombrie 1 942 rugând a se

simplifica formalităţile arătate (cerere de acte, anchete etc. - n.n.).
Guvernământul Basarabiei este de acord cu aceste simplificări.

1.

Internările în lagăr cerute de organele S . S . I . să se efectueze fără producerea de

acte şi probe, deoarece sunt solicitate în interesul superior al Siguranţei Statului pentru
persoane suspecte, cunoscând că existenţa unor asemenea acte şi probe duce la trimiterea
lor fără întârziere în faţa C.M., nu la simpla internare în lagăr.

2.
3.

Procedura internărilor să fie cât mai simplă şi rapidă.
Toţi cei internaţi în lagăr în urma cererii acestui serviciu să nu mai fie revizuiţi

în Comisia de Triere şi să nu mai poată fi eliberaţi în baza bunelor purtări sau a garanţiilor
luate de familiile respective, întrucât aceste elemente nu sunt de natură a înlătura prin
nimic suspiciunile ce planează asupra celor în cauză' .
Şeful Serviciului Special de Informaţii, director general, ss. Eugen Cristescu

Ibidem, 1178, C0501-502
1 La 1 februarie 1 943, P.C.M. Cab. B.B.T. a trimis această notă Guvernământului Basarabiei
cu următoarea precizare: „Supunând cunoştinţei domnului mareşal această chestiune domnia sa a
acceptat această propunere". (Ibidem, COSOO). în principal, aceste măsuri vizau pe cei suspectaţi
de a fi colaborat, după 26 iunie 1 940, cu administraţia sovietică. Dar „simplificarea" cerută de
S.S.I. nu putea calma îngrijorarea P.C.M. faţă de unele excese. Ele au fost semnalate în ianuarie
1 943 chiar de către Ion Antonescu, care cerea ca autorităţile să se comporte „liniştit în această
provincie, cu măsuri tari contra celor ce au abdicat de la acest principiu (al necolaborării cu ocupantul
sovietic - n.n.) dar nu poate porni o prigoană contra locuitorilor acestei provincii". (Ibidem, Cl 1 58).
Excese asemănătoare au fost sesizate încă din vara anului 1 94 1 (vezi E.R. , voi. ID, p. I, doc 1 6, 1 7).
La 1 2 februarie 1 943, Guvernământul Basarabiei aviza favorabil măsura ca toţi membrii fostelor
centre comunale care au activat sub regimul sovietic să fie trimişi în faţa comisiilor judeţene.
(Ibidem, C 1 1 6 1 ).
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1943, februarie 15, Cernăuţi. Guvernamântul Bucovinei
stabileşte că şi evreii botezaţi trebuie să poarte steaua
galbenă

Guvernământul Provinciei Bucovina

Cernăuţi,

15

1 133

12.11. 1 943,

februarie

1 943

Cabinetul Militar
Referat no.

123 1 9

Am onoare a referi:
Directorul Afacerilor Administrative, cu adresa nr.
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din

înapoiază

dosarul nr. 9801 privitor la evreii botezaţi, făcând cunoscut că această chestiune urmează a fi
clasată, deoarece nu are obiect, Primăria municipiului Cernăuţi retrăgându-şi acţiunea de
radierea menţiunilor făcute ulterior în registrele de stare civilă, ceea ce Tribunalul a admis.
În ce priveşte portul stelei lui David, chestiunea se prezintă astfel:
Evreii botezaţi solicită a fi scutiţi de portul stelei.
În ordonanţa guvernământului

nr. 43

din

24

august

1 942,

art. III se prevede că

sunt scutiţi de portul stelei:
a) evreii botezaţi înainte de

4

septembrie

1 94 1 ,

dacă trecerea lor la creştinism a

fost înscrisă în registrele de stare civilă.
b) femeile evreice căsătorite cu creştini înainte de 4 septembrie
Având î n vedere că, după cum reiese din adresa nr.

1133

1 94 1 .

a dir. Afacerilor Ad-tive,

la al doilea termen de judecată s-a constatat că nu se făcuse nici o menţiune în registrele
de stare civilă; având în vedere că trecerea de la religia mozaică la creştinism nu schimbă
originea etnică:
Propun ca absolut toţi evreii botezaţi să poarte steaua lui David.
Totodată, vă rog să binevoiţi a hotărî asupra portului stelei în următoarele cazuri:
- evreii şi evreicele căsătoriţi cu creştini sau creştine;
- evreicele ce au fost căsătorite cu creştini şi ale căror soţi sunt decedaţi, însă au
rămas copii minori - sunt creştini după tată şi este jenant pentru ei ca mama lor să fie
obligată de a purta steaua lui David 1 •

A. C. G. G., Tel Avi� Microfilme Cernăuţi

Şeful Biroului

2,

maior, ss. Indescifrabil

Pe document, rezoluţia: ,,Nu poartă steaua: 1 . Evreii botezaţi cu împlinirea formelor legale.
2. Evreicele căsătorite cu creştini. 3. Evreii ai căror copii sunt botezaţi în religia creştină şi sunt
creştini după tată. ss. Indescifrabil".
l Guvernământul General al Bucovinei a publicat ordonanţa nr. 1 5/16 februarie 1 943 care
reiterează dispoziţia ca evreii din această provincie să poarte „steaua galbenă". Redăm parţial
documentul: ,,Art. 2. Orice abatere de la această ordonanţă va fi sancţionată cu internarea într-un
lagăr de muncă. Art. 3. Nu sunt supuşi prevederilor acestei ordonanţe: a) Evreii botezaţi dacă
trecerea lor la creştinism a fost înscrisă în registrele de stare civilă; b) Femeile evreice căsătorite cu
creştini; c) Femeile evreice care au fost căsătorite cu creştini şi au copii creştini". (A.M.St.M.,
R.SEM. 945, C0422).
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1943, martie 2, Bucure�ti. M.St.M. semnalează că evrei din
detaşamentul de M.O. Otaci, aflat sub comandă
m ilitară, sunt arestaţi de jandarmi şi trimişi în
Transnistria, fără cercetare

Nr. 507 149/2 martie 1 943
Secţia VI-a Transporturi

Marele Stat Major
Secţia VI-a Transporturi

Către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Cu onoare se comunică următoarele:
La cariera din Otaci lucrează, în cadrul muncii obligatorii la extragere de piatră,
un detaşament de evrei, sub comandă militară.
Delegatul Marelui Stat Major pe lângă Inspectoratul Drumuri Naţionale Cernăuţi
raportează cu m. 3385/ 1 943 că postul de jandarmi Otaci arestează şi trece în Transnistria,
fără cercetare, orice evreu din acest detaşament găsit în satul Otaci, chiar dacă este însoţit
de o escortă.
Până în prezent au fost arestaţi şi trecuţi peste Nistru 4 evrei din acest detaşament,
fără ca postul de jandarmi să fi luat legătura cu comandantul acestui detaşament şi fără a
comunica detaşamentului motivul pentru care au fost trecuţi în Transnistria.
Pentru a se pune capăt acestei stări de lucruri, cu onoare vă rugăm a ordona să se
cerceteze pentru ce au fost trecuţi peste Nistru şi a da dispoziţiuni ca pentru eventualele
nereguli ce se vor ivi să se ia legătura şi cu comandantul acestui detaşament.
Şeful Secţiei a VI-a Transport,
Subşeful Marelui Stat Major,
general ss. I. Arhip
colonel, ss. I. Lovinescu

A.N., Fond M.A.I., ds. 34 1/1943, f 208
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1943, martie 9, Cernăuţi. Directoratul Învăţământului şi

Cultelor al provinciei Bucovina arăta că în 1943 nu
mai funcţiona nici un cadru didactic evreu în cele 7
judeţe ale provinciei, faţă de 22 câţi erau în 1940

Provincia Bucovina

Cernăuţi,

Directoratul Învăţământului şi Cultelor

9509/43

9

martie

1 943

Serviciul Înv. Primar-Normal
Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor
Direcţiunea Înv. Primar, Normal şi Seminarial
Serviciul Personalului - Bucureşti
La ordinul dv. nr.

2 1 255/943 ,

cu onoare vă înaintăm situaţia corpului didactic de

la şcoalele primare şi de la şcoalele normale din regiunea Cernăuţi, după originea etnică,
din anul şcolar

1 93 9/40 şi 1 942/43. Situaţia cuprinde şi numărul învăţătorilor evrei.
193 9/40 au funcţionat un număr de 22 învăţători evrei. În prezent

În anul şcolar

nu mai avem învăţători evrei în învăţământ 1 •
Direct. Înv. şi Cult„

Şeful serviciului,

ss. C. Enescu

ss. A. Boghean

Ibidem, fond M. C.N. C., ds. 2694/1943, f 136-137
1 Din tabel rezultă că. din totalul de 4 .483 cadre didactice cât existau în 7 judeţe din
Bucovina în anul 1 940, funcţionau 22 evrei în 1 943 la un număr de 4.033 profesori şi învăţători, nu
mai exista nici un eHeu.
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1943, martie 10, Comăne�. Respingerea cererii lui Nicolae V.
Alexandrescu bijutier si gravor din Cernăuţi de a se
muta la Bucureşti împreună cu cei 10 specialişti evrei
ai atelierului

Alexandrescu - bijutierul

Cernăuţi, IO martie

Gravură şi ceasornicării

Atelier - str. Ionescu Flondor nr. 1

Atelier propriu Cernăuţi

Magazin - str. Ionescu Flondor nr.

Nicolae

V Alexandrescu
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1 943
2

Domnule general guvernator,
Subsemnatul Nicolae V. Alexandrescu, maestru bijutier, proprietarul atelierului
de bijuterii, sculpturi, gravură, decoraţii, medalii şi insigne din Cernăuţi, str. I. Flondor
nr. 1 , cu onoare vin a supune cunoştinţei dvs. următoarele:
După recucerirea Bucovinei, am venit la Cernăuţi pentru a reconstitui atelierul
fostului bijutier furnizor al Curţii Regale „Heinrich Weiss" .
Aici am regăsit toţi foştii lucrători specialişti ai numitului bijutier şi astfel cu
întreaga această echipă am deschis atelierul meu.
Curând după aceasta, datorită lucrărilor de artă executate în acest atelier, am început
să fiu cunoscut în întreaga tară, iar cu prilejul expoziţiei „Bucovina reîntregită" standul
meu a atras atenţia tuturor, iar Majestăţile Lor Regale şi domnul prim-ministru m-au
felicitat personal, lăudând arta cu care au fost executate toate lucrările atelierului meu.
Cu prilejul vizitei făcută de domnul ministru al muncii, domnia sa, apreciind
valoarea artistică a atelierului meu, a opinat pentru aducerea lui la Bucureşti, wide ucenicii
şcoalei de bijuterii şi ceasornicărie ce a luat fiinţă de curând să poată face practica necesară.
Faţă de această situaţie, respectuos vă rog, domnule general guvernator, a interveni
locului în drept pentru a obţine autorizaţia de a muta la Bucureşti atelierul meu împreună
cu cei zece lucrători evrei, singurii specialişti în această branşă care îi am şi care îmi sunt
absolut indispensabili, până la formarea noilor elemente etnice pe care le cultiv actualmente
în acest atelier.
Primiţi, vă rog, domnule general guvernator asigurarea profundului meu respect.
ss. Nicolae Alexandrescu
Guvernământul Bucovinei
Cabinetul Militar
Tabel
de personalul firmei Nicolae V. Alexandrescu,
precum şi a membrilor de familie ai acestora
Numele şi
pronumele
Maurer
Albert
Kraft Max
Altneu Iacob
Rudich Lazăr
Reisberg lsak
Goldenberg
Israel
Neyda Sali
Meer Benno

Starea
civilă
căs.

Ocupaţia
ceasornic.
bijutier
ceasornic.
giuvaergiu

văd.
căs.

giuvaergiu
giuvaergiu
giuvaergiu

căs.
căs.
căs.

şlefuitoare
ţintuitor căs.

căs.
2478

Nr. aut. Numele Gradul Domiciliul
de lucru
Eminescu
Eugenia soţie
2468
nr. 2A
Pitei nr. liA
2469
Felicia fiică
Gh. Lazăr
soţie
2470
Ida
fiică
nr. 17
Ruth
Reveca soţie .. Sf. Treime 23
247 1
str. I. Iosif 4
soţie
Erica
2472
soţie
D. Petrino
2473
Rifca
nr. 8
Zece Mai 25
Ştefan soţ
2474
Kogălniceanu
Tuşi
soţie
nr. 13
·
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Fuhrmann

argintar

nec.

2479

Xenopol 8/a

gravor

nec.

2480

Kogălniceanu

Iosef
Schulmann
Maximilian
Şeful Biroului

nr. 2
2, maior ss. Indescifrabil 1

D-sale domnului general guvernator al provinciei Bucovina-Cernăuţi

A.M.A.E., Fond 33, voi. .23, f. 644 flv - 645
1 La acest demers, pe data de 22 aprilie 1 943, M.A.I. comunică P.C.M. C.B.B.T. că „nu se
aprobă schimbarea domiciliului de la Cemăuµ la Bucureşti a celor 1 O specialişti evrei angajaµ ai
atelierului de bijuterii «Nicolae V. Alexandrescu» din Cernăuţi, întrucât s-ar eluda în acest fel
d ispoziţia d-lui mareşal Antonescu conform căreia evreii din Bucovina urmează a fi trimişi în
Transnistria.
Alăturat vă restituim întreaga corespondenţă anexată adresei dvs. mai sus-amintită" (Ibidem,
f. 641 ).
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1943, martie 21, Cernăuţi Numărul evreilor rămaşi în provincia
Bucovina

Guvernământul Bucovinei
Cabinetul Militar

Biroul

2

Situaţia
Cuprinzând efectivul evreilor rămaşi în cuprinsul provinciei Bucovina
la data de
Nr. crt.

2 1 martie 1 943, pe judeţe

Numărul evreilor

Judeţul

Observaţiuni
rămaşi

I.

Municipiul Cernăuţi

2.
3.
4.

Judeţul Cernăuţi
Hotin
Dorohoi

5.

Storojineţ

6.
7.
8.

Rădăuţi
Suceava
Câmpulung
Total

16.390
18
126
2.3 1 6
60
72
31
76
1 9.089
Şeful Biroului

A. C. G. G., Uniu T.A., Microfilme Cernăuţi
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2, maior, ss. Gh. Sion
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1943, aprilie 8, Bucure� Punctul de vedere al M.J. în legătură
cu vânzarea bunurilor mobile rămase de la evreii
evacuaţi din Bucovina
Ministerul Justiţiei
Direcţiunea Judiciară

8 aprilie 1943

Referat
Preşedinţia Consiliului de Miniştri înaintează pe lângă adresa no. 54 13 84/C.B. B. T.
din 1 8 martie 1 942, în original raportul d-lui general C. Calotescu, guvernatorul provinciei
Bucovinei, privitor la vdnzarea bunurilor mobile rămase de la evreii plecaţi din acea
provincie şi roagă Ministerul Justiţiei a-i comunica avizul în această chestiune, înapoind
totodată întreaga corespondenţă.
Din raportul d-lui guvernator al provinciei Bucovina rezultă următoarele:
În urma plecării unui mare număr de populaţie evreiască din provincia Bucovina
au rămas în locuinţele lor obiecte casnice, mobile, aşternut, haine etc.
Guvernământul a luat imediat măsuri de inventariere a bunurilor rămase, le-a dat
apoi în custodie locuitorilor români sau autorităţilor şi, constatând cu timpul că mobila
dată în custodie se uzează şi se strică, a dispus lichidarea acestor bunuri prin vânzare,
care în primul rând se face către cei care au bunurile în custodie.
Pentru a stabili o normă obiectivă după care să se procedeze la administrarea şi
apoi la lichidarea bunurilor de mai sus, a luat următoarele măsuri:
a) A întocmit regulamentul pentru administrarea şi lichidarea bunurilor din
municipiul Cernăuţi trecute în patrimoniul statului, din 1 septembrie 1 942;
b) A emis ordonanţa no. 2/1 943 stabilind procedura de lichidare a bunurilor de
mai sus;
c) A emis ordonanţa no. 3/1 943 stabilind modalităţile de plată a bunurilor vândute;
d) A emis ordonanţa no. 4/1943 stabilind prin aceasta procedura de judecare a
contestaţiilor celor nemulţumiţi de măsurile de lichidare a bunurilor de mai sus.
Aceste trei ordonanţe au fost publicate în Buletinul Oficial al Bucovinei no. 3 din
I februarie 1 94 3 .
Situaţia juridică a bunurilor mobile ce au aparţinut evreilor plecaţi din provincia
Bucovinei este legiferată prin Decretul-lege no. 25071 pentru unele măsuri legislative
privind Basarabia şi Bucovina de Nord, publicat în Monitorul Oficial no. 209, din 4
septembrie 1 94 l , care prin art. 3 prevede că bunurile rămase în urma evreilor plecaţi sunt
a se considera· fără stăpân şi, în consecinţă, intrate în patrimoniul statului.
Această opinie este în acord, aşa după cum se arată în raportul d-lui guvernator, şi
cu dispoziţiunile art. 646 c. civ. român.
Întemeindu-se pe art. 3 al Decretului-lege no. 2507/1941 invocat mai sus, pe art.
646 c. civ. cum şi pe art. 3 al Decretului-lege no. 2506 privitor la organizarea Basarabiei
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şi Bucovinei, publicat în Monitorul Oficial no. 209 din 4 septembrie 1 94 1 , după care
guvernatorul provinciei este administratorul general şi împuternicitul conducătorului
statului în provincie, dl. guvernator al Bucovinei s-a socotit îndreptăţit, având în vedere
mai ales că se găsea într-o stare excepţională neprevăzută de legiuitor şi nu avea la
îndemână toate dispoziţiunile legale pentru a şti cum trebuie de procedat la lichidarea
bunurilor mobile de mai sus, să edicteze anumite norme ce au fost stabilite prin
regulamentul şi ordonanţele enunţate mai sus.
Cu atât mai mult era necesar a stabili aceste norme care să îndrumeze procedura
de lichidare a bunurilor rămase fără stăpân, susţine dl. guvernator în raportul d-sale,
întrucât aceste bunuri nu intră în cadrul celor prevăzute de legile de expropriere şi deci
nu revin patrimoniului Centrului Naţional de Românizare şi, prin urmare, nu li se aplică
nici legile privitoare la C.N.R.
Pentru a se evita formele greoaie impuse de legea contabilităţii publice cu privire
la punerea în valoare a bunurilor de acest fel, prin ordonanţa no. 4757 din 27 septembrie
194 1 , s-a suspendat aplicarea acestei legi.
În încheiere, dl. guvernator susţine că măsurile luate cu privire la lichidarea
bunurilor rămase lară stăpân se încadrează perfect în dispoziţiunile legale arătate mai sus
şi că ele nu contravin nici legii contabilităţii publice şi nici legii pentru apărarea
patrimoniului public, fiind în spiritul d-lui conducător al statului în ce priveşte obligaţiunile
morale faţă de invalizi, a urmaşilor celor căzuţi în război, a refugiaţilor români şi a
funcţionarilor cărora le acordă o reducere din valoarea fixată pentru vânzare a bunurilor,
drept de preferinţă şi condiţiuni avantajoase de plată prin fixare de rate lunare etc.
Pentru efectuarea operaţiunilor de lichidare a bunurilor rămase fără stăpân în
provincia Bucovinei, domnul guvernator al acestei provincii roagă a se aproba întreaga
procedură urmată de d-sa.
*

*

*

Din expunerea de mai sus rezultă că problema ce se pune trebuie examinată sub
aspectul legalităţii şi anume dacă măsurile luate de dl. guvernator al provinciei Bucovinei
cu privire la lichidarea bunurilor mobile rămase fără stăpân de la evreii plecaţi din acea
provincie se încadrează într-adevăr în textele de lege invocate de d-sa în raportul ce l-a
înaintat.
Este exact că după art. 3 al Decretului-lege no. 2506/94 1 , pentru organizarea
Basarabiei şi Bucovinei, guvernatorul provinciei este administratorul general şi
împuternicitul conducătorului statului în provincie.
Ca atare, el fiind „administratorul general" al provinciei, avea obligaţia să se ocupe
şi de aceste bunuri părăsite în care privinţă măsurile luate de inventariere, custodie şi
lichidare a bunurilor supuse stricăciunii prin uz sau într-altfel îşi găsesc justificare ca
fiind acte de bună administraţie, de care în nici un caz nu ar putea fi făcut răspunzător.
Dispoziţiunile luate prin regulamentul şi ordonanţele indicate mai sus, prin care
se stabilesc norme obiective după care se face administrarea acelor bunuri, de asemenea
nu pot fi criticate, însă ceea ce pare că depăşeşte mandatul de administrator general al
acelor bunuri este lichidarea fără distincţie a bunurilor în chestiune, întrucât lichidarea ar
fi trebuit să se producă nu în general ci de la caz la caz, numai pentru bunurile mobile
care într-adevăr, ar fi supuse stricăciunii.
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Sunt, într-adevăr, după art. 3 din Decretul-lege no. 2507/ 1 94 1 pentru unele măsuri
legislative privind Basarabia şi Bucovina de Nord trecute în patrimoniul statului bunurile
fără stăpân, dar prin aceasta nu trebuie a se înţelege că guvernământul putea dispune fără
mandat expres dat prin lege de aceste bunuri şi să facă lichidarea lor în total; atribuindu-le
după criterii stabilite de el, oricât de echitabile ar fi şi în vederea timpurilor de azi.
De altfel este de remarcat că regulamentul şi ordonanţele în chestiune ale
guvernământului au adoptat o procedură similară aceleia înscrisă în legea no. 82 pentru
administrarea bunurilor părăsite, publicată în Monitorul Oficial no. 26 din 3 1 ianuarie
1 942, care conform art. 9 nu era aplicabilă pe teritoriile Basarabiei şi Bucovinei.
De nicăieri nu rezultă ce se face cu sumele rezultate din vânzarea bunurilor prin
lichidare care, după a mea părere, revin statului, iar nu guvernământului.
În ce priveşte întemeierea măsurilor luate de guvernământ şi pe dispoziţiunile art.
646 din Codul Civil, nu-şi găsesc un fundament temeinic, întrucât în speţă nu este vorba
de bunuri fără stăpân vizate de acel articol, care se raportă la mobilele care provin de la
persoanele moarte l
ară moştenitori sau a căror moştenire a fost lepădată de acei în drept
(Vezi D. Alexandresco,

Drept civil român,

tom. III, p. II, pag. 9), ci de bunuri mobile

părăsite forţat şi ai căror proprietari ar mai fi posibil să trăiască şi să se reîntoarcă.
Cu atât mai mult, cu cât s-a înlăturat şi aplicaţiunea legii contabilităţii publice în
procedura lichidării, răspunderea guvernământului apare şi mai apăsătoare şi pentru a se
evita orice echivocuri şi intrarea în legalitate, socotesc că ar fi bine ca prin lege să se
ratifice toate măsurile luate de guvernământ în această materie, cum şi eventual, să se
completeze acestea, în special în direcţia destinaţiunii ce urmează a se da sumelor rezultate
din lichidare, cum şi să se extindă procedura lichidării la toate bunurile mobile fără a se
distinge dacă sunt supuse sau nu stricăciunii prin uz sau nu etc2.
ss. Indescifrabil

A.N., Fond M.].D.]., ds. 121/1943, f. 32-33 flv
Pe document, rezoluţia: „8.IV. 1 943 . Cons. Superior al Justiţiei Statului, să-şi dea avizul şi
să facă propuneri. ss. Indescifrabil".
I Vezi E.R„ voi. I, doc. 47.
2 Acest referat a fost trimis Consiliului Superior al Justiţiei Statului care în şedinţa din 1 6
aprilie 1 943 „avizează că guvernământul Bucovinei a putut d a ordonanţe legale pentru procedarea
la vânzarea averii mobile intrate în patrimoniul statului; că sumele încasate vor fi depuse sau
justificate faţă de guvernul ţării, după normele legale''. Urmează semnăturile celor 9 membrii ai
acestui for. (Ibidem, 22-26 f/v).
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1943, aprilie, Chişinău. Licitaţia organizată de Departamentul
Românizării din guvernământul Basarabiei pentru
arendarea unor întreprinderi din judeţele Cetatea Albă
şi Orhei

Guvernământul Basarabiei
Directoratul Românizării, Colonizării şi Inventarului
Publicaţiunea nr.

Chişinău,

1 943,

aprilie

8

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că Directoratul Românizării, Colonizării şi
Inventarului din Chişinău, str. M. Kogălniceanu nr. 3 9, va arenda pe timp de 3 ani la
licitaţie publică cu oferte închise fără supraoferte, scrise sau orale, întreprinderile industriale
publicate în tabloul ce urmează.
Arendările se fac prin Comisiunile de licitaţii, care vor funcţiona la sediul
Directoratului Românizării, Colonizării şi Inventarului şi concomitent la Prefectura
judeţului, unde este situat bunul care se arendează - la datele şi conform programului
stabilit în tablou 1 •
Licitaţiile s e vor ţine în conformitate c u legea contabilităţii publice şi c u legea nr.
1 98, publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 1 942, despre administrarea bunurilor
C.N.R., începând în fiecare zi de la ora 9, iar sumele de la care încep licitaţiile sunt cele
fixate în dreptul fiecărui bun.
( În ziua de 7 aprilie 1 943 se licitează la Directorat şi la Prefectura Cetatea Albă
9 întreprinderi industriale . . .
li. În ziua de 8 aprilie 1 943 se licitează l a directorat şi l a Prefectura Orbei 17
întreprinderi industriale. . .

A.IŞ., Fond Pref jud. Iaşi, ds. 61/943, f 99
1 Document incomplet - tabloul întreprinderilor scoase la licitaţie este ilizibil.
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1943, mai 2, Chişinău. Jandarmii din Bălţi au întâlnit 5 evrei

din Bat. 7 drumuri Râbniţa, care circulau neînsoţiţi de
ostaşi în timp ce cărau lemne pentru detaşamentul
Serpeniţa

Nr. 566

Guvernământul Basarabiei

-

1 94 3 , mai 2

Către,
Marele Stat Major, Secţia I-a
prin
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, C.B.B.T. Bucureşti

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că Legiunea de Jandarmi Bălţi raportează că
în ziua de 1 5 februarie 1 943 postul de jandarmi Brânzeni, jud. Bălţi, a întâlnit pe şoseaua
Brânzeni-Ediniţa, la km. 16, un număr de 5 evrei (notaţi pe verso), cu două sănii, care
mergeau la Ediniţa pentru a aduce lemne pentru detaşamentul Serpeniţa din Bat. 7 drumuri

Ediniţa.
Aceşti evrei nu erau însoţiţi de nici un ostaş şi nu aveau asupra lor nici o autorizaţie.
Faţă de ordinele în vigoare, prin care este oprit ca evreii care n-au autorizaţie să
circule prin localităţile şi drumurile din Basarabia, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a
aproba şi dispune a ordona trupelor din Basarabia să respecte toate ordinele relativ la
circulaţia evreilor din această provincie.
Guvernator, general de divizie, ss. O. Stavrat
Cei 5 evrei erau din oraşul şi judeţul Dorohoi

A.M.St.M., RSEM. 948, C0054
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1943, mai 14, Dorohoi. Notă a administratorului financiar din
Dorohoi relativă la inventarierea mărfurilor din
prăvăliile evreieşti

Notă
relativ la inventarierea mărfurilor din prăvăliile evreieşti din oraşul Dorohoi
Chestiunea a pornit de la Camera de Comerţ din Cernăuţi, în raza căreia intră
oraşul Dorohoi, pe motiv că evreii comercianţi nu aveau autorizaţii de funcţionare.
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Aceşti evrei, comercianţi vechi, au depus aceste autorizaţii la Cernăuţi, iar cu
ocazia ocupaţiei ruseşti a Cernăuţilor, aceste documente s-au pierdut.
În faţa acestei situaţii Camera de Comerţ respectivă nu le-a permis exercitarea
comerţului.
Acum 3 săptămâni a venit la Dorohoi domnul Voronca, preşedintele Camerei de
Comerţ din Cernăuţi, şi împreună cu organele comunale a procedat la închiderea prăvăliilor,
însă cu dreptul ca respectivii să poată vinde mărfurile.
Domnul administrator financiar s-a sesizat din proprie iniţiativă, că evreii ale
căror prăvălii au fost închise înstrăinează noaptea mărfurile, vânzându-le îndeosebi la
comercianţii din judeţ sau la cei din localitate, fără ca să plătească impozitul de timbru la
facturi, impozitul excepţional de 5% etc.
În această situaţie s-ar fi putut găsi în situaţia ca mărfurile evreilor să fi dispărut
compJet, fără ca statul să-şi poată încasa drepturile sale.
Pentru acest motiv, pe data de 30 aprilie a.c., dl administrator financiar a delegat
un număr de funcţionari din administraţie, cu care a format 1 O echipe pentru inventarierea
mărfuri/or evreilor.
Deoarece prăvăliile erau închise şi pentru a nu se interpreta că se violează prăvăliile
închise, a luat contact şi cu dl procuror al Tribunalului Dorohoi, precum şi cu şeful poliţiei,
cărora le-a explicat motivul care duce la această măsură.
Într-o singură zi s-a făcut inventarierea tuturor mărfurilor, iar procesele-verbale
sunt ţinute la dispozi,tie, la A dministrapa Financiară.
Aceşti evrei au făcut intervenţie la Guvernământul Bucovinei.
În ziua de 12 mai, 20 întreprinderi au deschis prăvăliile, bazându-se pe o comunicare
a Guvernământului Bucovinei, Directoratul Economiei Naţionale, prin care li se pune în
vedere următoarea situaţie:
,,În cazul comerţurilor închise, evreii urmează a face cereri la Camera de Comerţ
Cernăuţi, pentru a li se elibera autorizaţii de înmatricularea firmelor, iar în cazul când
Camera de Comerţ refuză, să facă contestaţii la Directoratul Economiei Naţionale, în
termen de 15 zile, urmând să primească un termen de lichidare a comerţurilor, până la
maximum 6 luni".
Acesta a fost răspunsul pe care l-a dat Directorul Economiei Naţionale de la
guvernământ, personal, evreilor.
Aceşti evrei interpretând că vor putea să-şi continue comerţul, au redeschis prăvăliile
care aufost închise însă a doua zi, pe baza dispoziţiunilor date de către dl secretar general
al guvernământului şi directorul Economiei Naţionale.
Domnul administrator financiar a fost la Cernăuţi la dl director al economiei
naţionale de la guvernământ şi a cerut informaţiuni asupra situaţiei în care se află această
chestiune, pentru a se documenta şi raporta.
Domnul director al Economiei Naţionale i-a spus că îi va comunica, la Dorohoi,
după 3 zile, rezultatul, după ce va lua contact şi cu Bucureştiul .
Până în prezent nu s-a primit răspunsul, deoarece nu s-a împlinit termenul de trei
zile.
Această comunicare s-a făcut de către dl. administrator financiar Th. Florian, de
la Dorohoi, astăzi, 14 mai 1 943, ora 12 112 .

A.M.A.E., Fond 33, voi. 26, f 67-68
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1943, iunie 1, Cernăuţi. Directoratul Economiei Naţionale din
guvernământul Bucovinei prezintă situaţia românizării
în această provincie
Guvernământul General al Bucovinei
Directoratul Economiei Naţionale (fragmente)

f. Refacerea creditului în vederea asigurării, regenerării vieţii economice a
provinciei.
Din cauza situaţiei speciale în care se găsea industria şi comerţul în Bucovina
după dezrobire, problema creditului în aceste două ramuri economice a fost una din cele
mai grele şi mai importante.
Directoratul Economiei Naţionale a intervenit de mai multe ori şi a luptat pentru
simplificarea formelor şi urgentarea plăţilor.
În conferinţe cu industriaşii şi cu comercianţii pe de o parte şi cu băncile pe de altă
parte, prin memorii şi rapoarte s-au căutat formulele cele mai bune ca piaţa să fie satisfăcută,
din acest punct de vedere.
Creditele utilizate azi în Bucovina sunt de 2.250.000.000 lei.
Din acestea un miliard lei a fost acordat de băncile particulare şi un miliard două
sute cincizeci milioane lei, de către instituţiile de credit cu participarea statului.
Pe categorii aceste credite au fost repartizate în modul următor:
1 .4 1 2 .000.000 lei în industrii
650.000.000
comerţ
1 5 1 .500. OOO
agricultură
1 1 . 500.000
meşteşuguri
20.000.000
în diverse întreprinderi
În prezent se simte o criză de credit destul de serioasă mai ales în comerţ.
g. Românizarea totală a comerţului din întreaga Bucovină.
Nici în comerţ românii n-au stat mai bine.
La 28.VI. 1 943, aveam 17.668 firme înregistrate la Camera de Comerţ, 1 6 . 7 1 5
erau firme individuale ş i 9 5 3 finne sociale.
După originea etnică, firmele individuale erau distribuite astfel:
1 1 . 1 3 2 cu un procent de 66,6%
Evreieşti
Alte naţionalităţi
2.161
1 3 .2%
79.8%
1 3 . 293
Total minoritari
Prin urmare, un procent de 80% firme minoritare, faţă de 20% firme româneşti.
La 5 iulie 1941 după reocuparea Bucovinei de Nord - numărul firmelor evreieşti
scade la 4.022; ele rămânând numai în sudul Bucovinei: Câmpulung - 762, Suceava
592, Rădăuţi 1 . 206, Dorohoi 1 .462 .
De la 5 iulie 1 94 1 şi până în prezent, printr-o muncă intensă şi continuă, printr-o
acţiune energică şi hotărâtă s-a ajuns la o situaţie, din punct de vedere al românizării,
„

„

„

„

„

„

„

-

-

-

-
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care nu poate fi comparată cu nici o altă regiune din ţară.

5.801 firme, înregistrate azi la Camerele de Comerţ şi Industrie din
5 .682 firme româneşti, deci un procent de 98% şi 1 1 9 firme
minoritare creştine 2%, dintre care germanii ocupă 86 - 1 ,7%.
Azi nu mai avem nici o firmă evreiască înregistrată în Bucovina (subl. ns.).
Comerţul este aproape în totalitatea lui în mâini româneşti: 98%.
Din totalul de

Cernăuţi şi Hotin, avem:

A.N., Fond P.C.M., ds. 1162/1943, f. 21
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1943, iunie 7, Bucureşti. Notă a P.C.M.-C.B.B.T. privind evreii
care lucrează la Directoratul Propagandei şi al
Românizării de la Cernăuţi

Nota nr.

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General, C.B.B.T., Biroul

1 943

4

În Buletinul Ministerului Muncii de la

501338

luna iunie ziua 7

13-28 mai a.c. s-a comunicat informaţiunea
7 evrei care lucrează la aparatele de

că la Directoratul Propagandei de la Cernăuţi sunt

radio-emisie şi recepţie. De asemeni, că sunt zeci de evrei la Directoratul C.N.R şi Primărie.

Această informaţiune fiind prezentată
„Secretariat cercetare".

domnului mareşal, domnia sa a pus

următoarea rezoluţie:

Cerând relaţiuni de la guvernământul Bucovinei, ni s-a comunicat următoarele:

1.

5 evrei rechiziţionaţi cu aprobarea
4 teritorial, dintre care doi lucrează la trierea materialului de
propagandă sovietic. A cest material constă în mai multe mii de volume scrise în diferite
limbi şi se află depozitate într-o magazie. A ceşti evrei cunosc câte 5-6 limbi.
Cei/al,ti trei lucrează la repararea şi instalarea liniilor exterioare pentru amenajarea
megafoanelor. Aceştia sunt întrebuinţaţi ca specialişti electrotehnici.
2. La Directoratul Românizării există:
- 8 evrei contabili angajaţi prin Directoratul Muncii şi aprobaţi de guvernământ.
Au fost angajaţi ca diurnişti din lipsă de contabili români.
- 4 evrei rechiziţionaţi prin Cercul Teritorial cf. instrucţiunilor Marelui Stat Major
nr. 55500/1942, pentru muncă obligatorie.
3 . La Primărie sunt rechiziţionaţi mai mulţi evrei, la serviciul locaţiunii, cu
aprobarea Corpului 4 Teritorial. Aceşti evrei sunt întrebuinţaţi ca hamali pentru transportul
La Directoratul Propagandei sunt

Comandamentului

mobilierului din locuinţele evreieşti.

A.M.A.E., Fond 33, voi. 24, f. 493 v
Pe document, rezoluţia: ,,D. Popa. O va trece d-lui Basarabeanu pentru evidenţa săptămânală.
ss. Indescifrabil".
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1943, iulie 25, Bălţi. Raport al Sonderfuhrerului Neurath
privind atitudinea favorabilă a autorităţilor române
faţă de evrei: unii evrei au fost încadraţi în diverse
posturi
Secret
Bălţi, S.

Sonderfiihrer Neurath

25.07. 1 943

Raport privind atitudinea prietenoasă faţă de evrei
în cadrul administraţiei române a judeţului Bălţi
Diferite noi numiri în funcţii ale unor evrei în cadrul administraţiei române a
judeţului Bălţi îmi dau prilejul să informez despre aceasta Statul Major de legătură al
Wehrmachtului german pentru Transnistria.
Următoarele fapte au devenit cunoscute:
1 . În apropiere de Bălţi s-a instituit un aşa-zis sat model, respectiv o administraţie
•

model în stil mic. Este vorba de satul Pereloti. Problemele de sistematizare şi asistenţa de
specialitate sunt asigurate de un evreu care trăieşte în ghetoul din Bălţi.
2. În diverse servicii ale Prefecturii Bălţi sunt angajaţi evrei, probabil contra unor
sume de bani.
a. La agenţia de bilete a Prefecturii a fost încadrat cel puţin un evreu.
b. La lăptăria din Bălţi a fost încadrată ca secretară şi casieră o evreică.
c. Se pare că şi la magazinul aparţinând monopolului tutunului a fost încadrat un
evreu, pe post de contabil-casier.
Am aflat, din ştirile care circulă, că ofiţerii români întreţin relaţii strânse cu evreii
din ghetoul din Bălţi, dar îndeosebi cu evreicele. Conform unei informaţii relativ sigure,
o evreică, pe care încă nu o cunosc, întreţine relaţii cu generalul de divizie de aici. Se
spune că această evreică este adusă la locuinţa generalului cu automobilul şi apoi condusă
tot cu automobilul (numele generalului de divizie: Ionaşcu) . Conform altor informaţii, în
timpul pauzelor la trei piese de teatru au fost prezentate numere muzicale. Muzica a fost
executată de evrei, sub conducerea unui dirijor evreu, care a răspuns cu plecăciuni
aplauzelor în pianissimo ale ofiţerilor români.
Se spune că la adunarea prefecţilor, care a fost organizată la Râbniţa în luna mai
(data nu o cunosc exact), s-ar fi dat următoarele indicaţii :

1 . Tuturor evreilor care au fost anterior funcţionari î n serviciile româneşti s ă l i se
300.000 lei.
2. Evreii să fie imediat reîncadraţi.
3 . Evreii încadraţi să fie plătiţi cu 3-400 R.K.K. S.
4. Să se manifeste cea mai mare amabilitate faţă de evrei .
Evreii încadraţi în serviciile româneşti obţin locuinţă în afara ghetoului şi nu poartă

plătească o despăgubire de până la

steaua evreiască sau alt însemn.
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Mi s-a mai adus la cunoştinţă, în mod confidenţial, că un evreu cu domiciliul în
Bucureşti, care are un atelier de croitorie şi se numeşte Iancu Goldenberg, are o carte de
vizită a ministrului plenipotenţiar german von Killinger cu o comandă de lucru pe verso.
Este clar că, dacă această afirmaţie se confirmă, cartea de vizită şi comanda sunt false,
însă evreii încearcă să răspândească în acest mod zvonuri calomnioase.
semnat: Neurath

A.St.Buc., Colecţia xerografii S. U.A., National Archives, RG 226, Records of the
Office of Strategic Services. \Iezi şi A.I., B.A.R, Fond XXW, ds. 3314, f 93-94
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1943, septembrie 4, Bucure�ti. M.P.N. semnalează apariţia la
Cemăţti a

Buletinului Evreiesc

Secret
Urgent
No. 353 A Conf.
1943 Luna septembrie ziua 4

Ministerul Propagandei Naţionale
Serviciul Central al Cenzurii Presei

Către,
Domnul vicepreşedinte şi preşedinte ad-interim al Consiliului de Miniştri
Am onoare a vă înainta Buletinul evreiesc, care a apărut la Cernăuţi, din ordinul
domnului general C. Dragalina, guvernatorul provinciei Bucovina! .
Această publicaţiune nu a fost solicitată şi nici nu a fost autorizată de Comisiunea
pentru controlul publicaţiunilor.
În conformitate cu D.L. no. 3 1 9/942, art. 17, Centrala Evreilor din România are
dreptul Ia o singură publicaţiune care este autorizată şi apare la Bucureşti sub denumirea:
Gazeta evreiască .
Opinăm că Buletinul evreiesc să fie interzis să apară ca unul ce contravine
dispoziţiunilor legale de mai sus.
Faţă de cele raportate am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune cele ce veţi crede
de cuviinţă.
Şeful Cenzurii Centrale a Presei, lt. colonel magistrat, ss. N. Manoliu

A.N., Fond P.C.M., ds. 1085/1943, f 12
1 Această publicaţie a apărut la 29 august 1 943 ca organ al Oficiului judeţean Cernăuţi al
C entralei Evreilor din România cuprinzând informaţii şi comunicări oficiale privind evreii din
Bucovina.
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1943, septembrie 23, Bucure�ti. Notă a M . St . M . p rivind
trimiterea la Centrul de Instrucţie Sărata a 1 .800 tineri
evrei
Nr. 428485/428650
23 sep. 1 943

Marele Stat Major
Secţia I-a
Notă

Pentru executarea ordinului referitor Ia trimiterea la Centrul Instrucţie Sărata a
unui număr de 1 .800 tineri evrei, Biroul 10 raportează şi propune:
I . În prezent nu avem evrei disponibili.
2. Urmează a se da evrei din contingentele 1 940- 1 93 0 inclusiv din categoria
muncitori necalificaţi.
3 . Evreii din această categorie sunt:
- 9. 992 evrei în detaşamente exterioare;
- 1 .00 1 evrei în detaşamente locale pe raza Corpurilor 1 , 3, 4, 5, 6 şi 7
Armată, din care circa 90% clasaţi medical pentru muncă uşoară;
- 4.700 evrei în Capitală, din care 45% clasaţi medical (Corp 2 T - n.n.).
4. Pentru repartizarea celor 1 . 800 evrei, propunem a se menţine detaşamentele
exterioare şi:
- a se repartiza 500 evrei de la Corpurile 1, 3, 5 şi 6 Armată;
1 .300 evrei de la Corpul 2 Teritorial.
În acest scop, Corpurile de Armată vor crea disponibilităţi prin reducerea
detaşamentelor locale, ridicând: muncitori necalificaţi; contabilii cu studii inferioare;
dentiştii disponibili cu studii inferioare; evreii cu studii liceale sau universitar.e fără diplomă.
În acest scop, dat fiind urgenţa urmează ca primul lot de 600 evrei să se trimită în
Capitală scoţând evreii muncitori necalificaţi de la instituţiile civile şi militare, cu excepţia:
Primăriei municipiului Bucureşti; Consiliului de Patronaj; Crucii Roşii; Institutului de
Statistică.
Reducerea se va face şi la Poligonul Cotroceni.
5 . foştii subofiţeri de rezervă evrei care vor fi repartizaţi potrivit nevoilor de
încadrare 1 .
Şeful Biroului 10, lt. col., ss. I. Boldur-Lăţescu

A.M.St.M., RSEM. 1012, C0005

1 Într-un ordin trimis de M.St.M„ Secţia I-a, B. 1 O, la 26 septembrie 1 943, Corpurilor 1 , 36 Armată se reitera structura pe profesiuni a evreilor ce urmau să fie trimişi, adăugându-se: „Evreii
vor fi echipaţi civili pe cont propriu . Constituirea acestui detaşament are prioritate faţă de orice
repartizare" (sub!. în text). (lbidem, C0006). Un alt ordin stabilea modalitatea de prezentare la
Centrul de Instrucţiune Sărata: „- la 7 octombrie 1 943 - 15 subofiţeri şi 600 muncitori necalificaţi
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evrei - la 14 octombrie 1 943 - 1 S subofiţeri evrei; - la 27 octombrie 1 943 - l 00 muncitori necalificaţi.
Toţi evreii repartizaţi vor fi buni de muncă, fiind vizitaţi înainte de plecare de către medicul Cercului
Teritorial respectiv. Cercurile Teritoriale vor constitui detaşamente de transport încadrate cu însoţitori
potrivit ordinului M.St.M., asigurând plecarea în aşa fel ca la datele fixate detaşamentul să sosească
la destinaţie. (Ibidem, C0007). Cercul Teritorial răspunde, la 9 octombrie 1 943, M.St.M. în legătură
cu ordinul de a se trimite 1 .022 evrei la Sărata că nu are decât 96 5 de oameni disponibili şi propune
ca să fie trimişi şi unii evrei repartizaţi la Institutul Central de Statistică (iniţial exceptat). Bir. 1 0
a l M.St.M. pune o rezoluţie amplă în acest sens: „9.X. 1 943. Maior Beca Ordin Cercului să utilizeze
pentru încadrare lot şi ctg. 928, 929 şi 927 (tineri de 14-16 ani). - adresă la Primărie să pună la
dispoziţie 300 evrei, care vor fi înlocuiţi pe măsură ce devin disponibili ca elemente neapte pentru
detaşamente exterioare. - Ordin Cercului să ridice de comun acord cu şeful Serviciului de la
Statistică evreii tineri apţi a fi încadraţi, urmând a fi încadraţi pe loc cu titraţi (subl. în text). Ordin Cercului să se dea pe cei din închisori condamnaţi (Ibidem, C02 8 1 ). Cercul Teritorial Bacău,
Bir. evrei cerea la 6 decembrie 1 943 Oficiului judeţean al C.E.R. să echipeze pentru iarnă un grup
de 9 evrei aflaţi în Detaşamentul de instrucţie „Sărata" menţionând că „au plecat neechipaţi".
(A.BC., Fond Comunitatea Israelită, ds. 3 5/943, f. 2).
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1943, octombrie 4, Bucure�ti. Alte măsuri privind organizarea
Centrului de Instrucţie Sărata

Nr. 63209
4 octombrie 1 943

Marele Stat Major, Secţia I-a
Bir.

3 Mob. Armatei
Marele Stat Major
Către,
Secţia I-a, Biroul I O

Urmare la nr. 62600 din 2 4 septembrie 1 943.
1. În Batalioanele de lucru nr. 100 1 - 1 0 1 5 nu se vor mai introduce cei
subofiţeri necombatanţi precum şi cei
a. Cei

30 evrei
1 .7 1 8 evrei trupă, aceştia fiind substituiţi astfel:

30 subofiţeri necombatanţi prin subofiţeri cu procese în curs de judecată şi

suspendate, prezentaţi la Sărata.
b. Cei 1 .7 1 8 evrei trupă prin: 635 condamnaţi luaţi dintre acei prezenţi la Sărata;
525 unguri; 558 ruşi, ucraineni.
Pentru vărsarea la Sărata a ungurilor şi ruşilor s-a dat ordinul 63200 din 1 octombrie
a.c., care se anexează spre ştiinţă.
c. Cei

1 5 medici evrei nu se substituiesc ci vor fi încadraţi la Batalioanele de lucru
62600/1 943, cu observaţiunea că vor fi echipaţi numai

după cum se prevede în ordinul nr.
cu echipament românesc.

2. Evreii (30 subof. şi l .718 trupă) vor fi organizaţi în 2 Batal. de lucru, separate,
1 0 16-1 0 1 7 şi având aceeaşi organizare ca şi celelalte Btl.

purtând numărul
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Încadrarea lor se va face cu ofiţeri superiori şi căpitani români care se vor repartiza
şi trimite la Sărata de M.A.N. Dir. Pers. precum şi cu subofiţeri români, cu procese în
curs de judecată.
Ofiţerii subalterni, medicii şi cei de Ad-ţie vor fi evrei şi se vor repartiza prin grija
M. St.M., urmând a se prezenta urgent la Sărata.
Gradaţii şi elementele bune vor fi exclusiv dintre condamnaţi şi vor fi dotaţi cu
armele şi puştile mitraliere necesare iar trupa va fi în întregime din evrei şi nearmaţi.
Organizarea Btl. 1016 şi 1017 se va termina la data de 20 octombrie. Pentru aceasta
M.St.Major a dat ordin ca tranşa III-a de evrei să se trimită la Sărata la data de 14
octombrie în loc de 27 octombrie crt.
Rugăm dispuneţi de urmare şi confirmaţi telegrafic primirea 1 •
Şeful Marelui Stat Major, general, ss. Mardari
Comunicat: C.T. Sărata, M.St.M. secţiile 3, 4, 5
Notă: a se vedea şi ord. 6243 5 din 3 oct. 1943
Ibidem, C0010

I într-o notă a S.S.I. din 2 decembrie 1 943, se arată:
„Evreii, ce fuseseră trimişi la munca obligatorie în Transnistria în vara acestui an ,
reîntorcându-se în ţară, îşi manifestă gratitudinea faţă de autorităţile române de peste Nistru pentru
faptul că le-au acordat un regim relativ bun în comparaţie cu regimul evreilor din ghetouri". (A.S.R.I.
F.D. 8 1 80/9, f. 29).
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1943, decembrie 18, Bucure�ti. Notă a M.St.M. privind starea
de spirit a populaţiei din Basarabia şi atitudinea
armatei faţă de populaţie
Nr. 159 din 18 decembrie 1 943

Marele Stat Major, Secţia II-a
Notă informativă

În legătură cu mobilizarea soldaţilor basarabeni şi trimiterea lor pe front la unităţile
luptătoare, trebuieşte avut în vedere starea de spirit ce domneşte astăzi în Basarabia. Ni se
semnalează că peste 30-40% din populaţie aşteaptă cu bucurie venirea ruşilor.
Această proporţie o constituie ţărănimea nevoiaşă de la sate şi lucrători - calificaţi
sau nu - deci retribuiţi sub standardul posibilităţilor de viaţă. În special comunele unde
populaţia, sub raportul stării materiale este alcătuită din ţărani săraci şi răze_şi (răzăşeşti)
înstărită, se observă o tensiune tacită între aceste două categorii, care de cele mai multe
ori duce pe cei săraci la manifestări ostile pe faţă contra celor bogaţi, ameninţându-i cu
cuvintele: „Veţi vedea ce se va alege de voi, când vor veni iar ruşii", [Se enunţă apoi
explicaţii ale cauzelor acestor tensiuni, printre care]. ..
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c) Purtarea fără discernământ, în special a jandarmilor cu o parte din populaţie
după reocuparea provinciei. În orice ocaziune le-a aruncat în faţă epitetul de bolşevic şi le
fac tot felul de şicane1 •
d) Nemulţumiri din cauza greutăţilor de a face faţă cheltuielilor şi, în special,
celor impuse de stat. Ţăranul nu are alt mijloc de a-şi procura numerarul necesar decât
din vinderea recoltei.
Măsura luată de stat de a cumpăra surplusul de recoltă prin cooperativă, deşi bună,
a dus la următorul defect:
- cooperativele, din cauza ofertei prea mari nu mai pot cumpăra de la toţi surplusul,
din pricina lipsei de numerar şi a posibilităţilor de înmagazinare.
Măsurile de sechestrare sunt luate nu asupra surplusului de recoltă, ci asupra
bunurilor casnice. Au prea multe impozite, fac multe lucrări de interes public ş.a.
Faţă de această situaţie se pune întrebarea cum se vor comporta în lupta cu sovietele
soldaţii basarabeni recrutaţi din sânul familiilor celor care, după cum am mai spus, privesc
cu ochi buni revenirea ruşilor în Basarabia.
Cu oarecare rezervă, trebuie admis că se vor găsi mulţi care, în situaţiuni grele,
vor fi tentaţi să treacă la inamic, putând influenţa şi pe cei care nu nutresc momentan un
astfel de gând.
Această afirrnaţiune o fac chiar basarabeni instruiţi2.
Pentru şeful Secţiei II, cap. ss. Gh. Marinescu

Ibidem, Secţia II Informaţii, RSEM. 1356, C0451-452
1 Aceste stări de lucruri au mai fost sesizate şi în perioada dinaintea cedării Basarabiei
(iunie 1 940) (Vezi E.R. , voi. III , doc 8). De asemenea, după reinstalarea autorităţilor româneşti
(iulie 1 94 1 ) suspiciunile faţă de populaţie au continuat, mulţi locuitori fiind arestaţi pentru colaborare,
reală sau presupusă, cu ocupantul sovietic, ceea ce a detenninat intervenţia lui Ion Antonescu şi a
guvernatorului Basarabiei spre a diminua acţiunile punitive (Ibidem, doc. 1 7).
2 Neîncrederea faţă de loialitatea soldaţilor basarabeni s-a manifestat, în general, încă de
la sfârşitul anului 1 939 (Ibidem, doc. 7).

1 83

1944, ianuarie, Cernăuţi. Extras din darea de seamă a

l .G.P.

Cernăuţi referitor la activitatea Secţiunii din Cernăuţi
a noii organizaţii sioniste
Darea de Seamă asupra sit:uaţiei interne, întocmită
de Insp. Gen de Poliţie Cernăuţi - capitolul „Evrei"
. . . h. Evreii.
Moralul populaţiei locale evreieşti, este cu mult ridicat faţă de luna precedentă.
Îngrijorările cu privire la lipsa de posibilităţi de evacuare coroborate şi cu perspectiva
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rămânerii evreimii sub un comandament de etape german continuă a stăpâni în totalitatea
ei masa evreiască.
În masa evreiască se profilează în clandestinitate fracţiunea sionistă revizionistă
(gruparea Vladimir Jabotinschi), având o secţiune în Cernăuţi, sub conducerea profesorului
Iosef Chusid din localitate.
Până la data de 25 ianuarie 1 944, secţiunea Cernăuţi a N.O.S . funcţiona sub
conducerea unui comitet.
La data de 25 ianuarie 1 944, prin decizi1aea no. 9, a preşedintelui N.O.S. din
România, dr. S.L. Ariei din Bucureşti, bazată pe hotărârea comitetului executiv al N.O. S.
din România 4 iunie 1 942, ratificată ş i de Comitetul Central N.O.S„ prin care s-a acordat
puteri discreţionare preşedintelui, s-a dizolvat comitetul local N.O.S„ dându-se depline
puteri prof. Iosef Chusid, care este numit preşedinte direct subordonat preşedintelui dr.
Ariei.
Profesorul Chusid urmează a-şi numi un secretar care-i va fi imediatul colaborator.
Dispoziţiunea de mai sus este justificată - după cum suntem informaţi - de
necesitatea asigurării clandestinităţii.
În prezent, prof. Chusid organizează acţiunea de emigrare după directive date
personal de dr. Ariei cu prilejul vizitei sale în localitate.
N.O. S . a dat dispoziţiuni secţiunilor sale să colecteze material documentar în
legătură cu aşa-zisele asupriri îndurate de populaţia evreiască (evacuări în Transnistria,
deposedări de bunuri, masacrări în masă sau individuale comise de trupele române de
ocupaţie, în teritoriile româneşti dezrobite), care vor constitui dovezi contra României la
conferinţa păcii.
Acest material urmează a fi trimis clandestin dr-ului Ariei, care pe aceeaşi cale va
face să parvină guvernului englez, prin Turcia.
Printre sionişti circulă un text, scris la maşină, nedatat şi nesemnat, intitulat „Iubite
prietene", prin care un grup de evrei evacuaţi în Transnistria (Tulcin), îşi semnalează
nenorocirea de a găsi acolo un număr de 700 de suflete rămase în viaţă din cele 5.000 câte
au fost evacuate.
În text îşi exprimă teama că, din cauza apropierii frontului vor avea soarta evreilor
de dincolo de Bug, executaţi până la 1 O decembrie 1 943 şi înmormântaţi în gropi comune
în localităţile Oradovka, Krasnapolka, Talalelka şi Tarasioka.
N. O. S. colportează o scrisoare intitulată „Dragilor fraţi" în limba ebraică şi semnată
Mosche Schertok, adresată tuturor grupărilor sioniste, scrisă la maşină în limba germană,
având în text folosiţi termeni ebraici, în care se face apel la solidaritatea evreimii pentru
reclădirea statului naţional judeu în Palestina; să se constituie o legiune militară naţională
evreiască, care să lupte, sub conducerea comandamentului anglo-american, insistând a
nu se renunţa la lupta pentru consolidarea înarmărilor şi activarea emigrărilor, deşi aceste
două ultime deziderate întâmpină greutăţi serioase din partea englezilor, ele fiind în opoziţie
cu principiile „ Cărţii Albe".
În cadrul acţiunii de emigrare s-au primit de preşedintele secţiei Cernăuţi a N.O.S.
un număr de 1 1 3 cereri.

A.N., Fond I. G.]., ds. 54/1944, f. 68-70
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1944, februarie 7, Bucure�ti. Precizări ale P. C.M. referitoare la
acordarea aceloraşi drepturi de evacuare a evreilor din
Bucovina ca şi etnicilor români
Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Nr. 005427

Cabinetul vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri

8 februarie 1 943

Domnule director,
Conform dispoziţiunilor domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, am
onoarea a vă trimite alăturat nota nr. 3 97 din 4 februarie a.c„ prin care Comitetul
Internaţional de Cruce Roşie din Bucureşti, str. Eremia Grigorescu nr. 2 3 , solicită a se
acorda evreilor din Bucovina aceleaşi drepturi de evacuare ca la populaţia românească,

cu rugămintea de a o prezenta domnului ministru, pentru a lua cunoştinţă de rezoluţia
domnului vicepreşedinte:
„D-lui general Vasiliu, dacă se vor hotărî măsuri noi de evacuare. ss. M. Antonescu".
Primiţi, vă rog, domnule director, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni 1 •
Director de cabinet, ss. Indescifrabil
Domniei Sale, domnului director de cabinet al domnului ministru general Vasiliu

Ibidem, Fond P. C.M., ds. 119/1944, f 22

1 La 20 martie 1 944, cu ordinul nr. 44257 1 , M.St.M„ Secţia I, B. 10, comunica Corpurilor
Teritoriale 3 , 4, 5 că: „se aprobă ca evreii: medici umani şi veterinari, ingineri constructori,
electromecanici, arhitecţi, conductori, subingineri din toate categoriile, desenatori, studenţi în
medicină şi politehnişti, care au vârsta sub 40 de ani precum şi meseriaşi sub 35 ani, care sunt
repartizaţi la autorităţile civile şi militare să fie evacuaţi, dacă consimt, odată cu aceste instituţii.
Şeful Secţiei I, lt. col. ss. V. Selescu". (A.M.St.M„ R.SEM. 948, C0709).
C .T. Bacău reiterează acest ordin către spitalul Z.1. 126, precizând că „unităţile ocupate de
inamic pot lua cu ele în evacuare numai evreii specialişti şi meseriaşi de care au nevoie şi numai
aceia care consimt benevol şi fără familie, iar unităţile, autorităţile şi instituţiile civile şi militare
din restul ţării care se evacuează sau dispersează pe teritoriu nu au voie a lua cu ele în noua zonă pe
evreii repartizaţi lor, aceşti evrei urmând a fi vărsaţi C. T. respective pentru a-i întrebuinţa după
nevoi" . (Ibidem, 1 083, C0470).
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1944, februarie 21, Rădăuţi. C.T. Rădăuţi raportează Corpului
IV Armată că evreii aparţinând acelui Cerc sunt toţi
evacuaţi în Transnistria
Cercul Teritorial Rădăuţi
Către
Corpul IV Armată - Stat Major - Biroul

9

laşi

Am onoare a vă raporta că acest Cerc nu are evrei în detaşamente.
Evreii acestui Cerc sunt evacuaţi în Transnistria din anul 1 94 1 , iar cei 29 evrei
care îi are Cercul sunt scutiţi de a presta M.O. până la 1 aprilie 1944.
Această aprobare este dată de domnul guvernator al Bucovinei şi comunicată acestui
Cerc de către Oficiul Central de Românizare din Rădăuţi cu adresa nr. 762 din 27
septembrie 1 943.
Comandamentul Cercului Teritorial Rădăuţi, colonel, ss. Gh. Loghin

Ibidem, R SEM. 1115, C0085
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1944, februarie 22, Bucure�. Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă
cere supravegherea evreilor aduşi din Basarabia în
centrele industriale
No.

Direcţiunea Generală a Poliţiei

54954

S.

22

feb.

1 944

Confidenţial

Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă
Inspectoratului Regional de Poliţie laşi

Sunt informaţiuni că, profitând de ordinele de evacuare date diferitelor industrii,
din Basarabia, evreii caută pe toate căile să fie încorporaţi în corpul acestora spre a se
putea evacua în interiorul ţării.
Cum prezenţa lor în noile centre industriale ce se vor crea în urma acestei evacuări
este primejdioasă, vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri pentru ca, în conformitate cu ordinul
no.

2224 1 5/944

al Ministerului Afacerilor Interne, să se controleze toate elementele de

origine etnică evreiască ce intră în Vechiul Regat, odată cu personalul creştin al diferitelor
industrii, interzicând venirea tuturor celor suspecţi.
Director,

Şeful serviciului,

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

A.S.RI. -F.D. 7642, f. 43
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https://biblioteca-digitala.ro

187

1 944, martie 9, Chi�inău. Referat al Guvernă mântului
Basarabiei privind cererea a 60 evrei din Chişinău de a
se evacua în Vechiul Regat. Răspunsul lui M. Antonescu
Nr. 3

Guvernământul General al Basarabiei

Confidenţial

9 martie 1 944

Direcţia Contencios
Referat

. . . „a. au fost exceptaţi de la rigorile dispoziţiilor de evacuare (din

1 94 1 - n.n.),

fiind consideraţi buni români, întrucât au participat la războiul anterior pentru reîntregirea
neamului sau a adus servicii excepţionale ţării;
b. faţă de dispoziţiile art. 5 literele c, d şi e din Statutul Evreilor din august

1 940 ar

putea fi consideraţi ca făcând parte din categoria a II-a a evreilor, cărora li se acordă mai
multe drepturi în viaţa economică a României;
c. toţi sunt profesionalişti (?) liberi sau meseriaşi calificaţi, ce pot fi utili economiei
ţării;
d. sunt completamente lipsiţi de mijloace de trai în localitate şi de posibilităţi de
instrucţie pentru copii, din lipsă de populaţie evreiască;
e. operaţiunile eventuale ale războiului putând îngloba şi zona provinciei, situaţia
le este periclitată;

f.

din ordine superioare parte din evreii evacuaţi în Transnistria au fost retraşi în

interiorul ţării, astfel că o măsură similară ar fi echitabilă faţă de meritele excepţionale ce
li s-au recunoscut.
Deoarece nu există dispoziţii exprese privind evacuarea evreilor, „problema ridicată
socotim ca fiind o chestiune de ordine publică ce se încadrează în politica generală de
stat, este de resortul numai a conducerii ţării de a fi rezolvate.
Directorul Contenciosului, avocat public, consilier ss. C. Sp. Popescu2

Ibidem, 1190, C0359-360
I Acest referat a fost redactat în urma cererii unui grup de familii de evrei din Chişinău,
însumând 60 de persoane care au fost exceptate, pe diferite considerente, de la deportare, ei solicitând
Guvernământului General de a li se permite să se evacueze în Vechiul Regat în faţa evoluţiei
situaţiei militare. Erau medici, farmacişti etc. (Ibidem, C0356). Guvernământul a pus următoarea
rezoluţie: ,,Dir. cont. (encios) studiat şi referat. gl. Stavrat".
2 Acest referat, împreună cu memoriul familiilor evreieşti a fost trimis P.C .M., împreună
cu o telegramă fulger. (Ibidem, C0425-427). La 20 martie 1 944, Inspectoratul de Poliţie Chişinău
cerea guvernatorului Stavrat lămuriri asupra situaţiei acestor evrei. Ca răspuns, guvernatorul
Basarabiei a. arătat că „am intervenit la P.C.M. pentru a dispune măsuri de soluţionare. Până la
venirea dispoziµilor Preşedinţiei, persoanele din categoria arătată vor putea fi evacuate prin organele
politice - la Bolgrad". (Ibidem, C0428). Î n aceeaşi zi, Stavrat dădea ordin ca cele 24 familii să fie
evacuate la Bolgrad. (C0427).
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1944, martie 9, Bucure�ti. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii

solicită lui Mihai Antonescu permisiunea ca 75 evrei
din Cernăuţi să rămână în Bucureşti pentru a urma
un tratament medical

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
Delegaţia din România
Nota

G/5 10

î n atenţia Excelenţei Sale dl. Mihai Antonescu,
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
Ref. : Nota nr. G.

3 94, din 4 februarie, referitoare la permisul

de şedere pentru 73 de persoane originare din Cernăuţi şi aflate la Bucureşti
pentru tratamente medicale speciale
Sunt informat că Prefectura Poliţiei - Secţia Biroul Evreilor - conformându-se
Ordinului nr.

440 1 3 1

a ordonat arestarea a

datat

55

20 februarie 1 944

al Marelui Stat Major, Secţia I, Biroul 1 O,

familii evreieşti care se află la Bucureşti, pentru a le transporta

imediat la Cernăuţi. Se stipulează ca bărbaţii să fie încadraţi într-un detaşament de M.O.,
ca femeile şi copiii să fie cazaţi într-un lagăr !'.le concentrare. Comisarul General pentru
Problemele Evreieşti ar fi luat această măsură sub numărul

4342

din

2

curent.

Cu prilejul unei întrevederi cu primul secretar dl. Ion Rădulescu, căruia i-am
înmânat personal nota mea

G/34 1

din

25

ianuarie pentru a vă fi înaintată, se punea

problema de a amâna retrimiterea acestor evrei până când persoanele menţionate, venite
de la Cernăuţi în scopul unor tratamente medicale la Bucureşti, vor fi complet restabilite.

Am fost de acord că în condiţiile existente şi sub ameninţarea că în viitor mai
putea avea loc evacuarea oraşului Cernăuţi, nu se punea problema retrimiterii acestor
persoane.
Bazându-mă pe sentimentele umanitare ale Excelenţei voastre, îmi permit să revin
asupra cererii mele de a nu mai solicita reîntoarcerea persoanelor amintite şi de a le
permite şederea în Bucureşti. Aş fi fericit să aflu că cererii mele i s-a dat un curs favorabil.
În acest moment am fost informat că arestările ar fi început de acum. Neputând să
iau legătura cu domnul prefect de Poliţie, am vorbit cu domnul colonel Manolescu de la
Serviciul Siguranţei de la Prefectură, care a binevoit să-mi spună că tocmai dăduse ordinul
ca familiile să poată rămâne, pentru câteva zile, la Bucureşti, în aşteptarea unei hotărâri
definitive privind soarta lor. Sper ca, până atunci, permisul de şedere prelungit, pe care l-am
solicitat, să fie acordat acestor familii.
Charles Kolb, delegat al Comitetul Internaţional al Crucii Roşii

A.M.A.E., Fond 33, voi. 15, f. 182-183
Pe document, rezoluţia: „Dl. ministru g-ral. Vasiliu. Rog a examina ţinând seama de situaţia
actuală. ss. Mihai Antonescu".
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Capitolul IV
Lagărele şi ghetourile din Transnistria
ianuarie 1943

-

martie 1 944

189

1943, ianuarie 5, Transnistria. Informare a D.G.J. privind
situaţia evreilor localnici şi deportaţi
Situaţia evreilor din Transnistria
Evreii localnici, cum şi cei evacuaţi din ţară se găsesc grupaţi în ghetouri în diferite
localităţi din Transnistria, afară de evreii comunişti şi infractori care sunt internaţi în
lagărul din Vapniarca.
În general, evreii sunt supuşi regimului de muncă obligatorie, fiind folosiţi în
acest scop de organele administrative locale şi retribuiţi conform ordonanţei nr. 23 a
Guvernământului1 .
Meseriaşii sunt utilizaţi în ateliere speciale, organizate, conduse ş i exploatate de
autorităţile administrative.
Restul sunt întrebuinţaţi la munca câmpului, refacerea drumurilor, în păduri, diferite
întreprinderi etc.
Acesta ar fi regimul care urmează a se aplica evreilor, însă o mare parte din ei se
sustrag de la muncile obligatorii, iar unii, cu îngăduinţa autorităţilor locale, ocupă posturi
pe la diferite instituţii, fabrici, magazine etc., unde fac afaceri de tot soiul şi continuă
astfel traiul parazitar specific elementului evreiesc.
Mulţi fug din lagăr cu sau fără ştiinţa autorităţilor şi caută să se strecoare în ghetouri,
iar cei din ghetourile de pe Bug fug sau se strecoară spre oraşele de pe Nistru, în special
în Moghilev şi Tiraspol, unde sunt mai aproape de ţară şi unde pot primi ajutoare în bani,
alimente, medicamente etc., de la evreii din Vechiul Regat, prin intermediul funcţionarilor
sau militarilor care trec în Transnistria.
Cu toate ordinele restrictive date în această privinţă, evreii reuşesc, indiferent de
mijloace, să primească din ţară tot ce le trebuie, în special bani. Din această cauză pot
cumpăra alimente de pe pieţele locale, oferind preţuri foarte mari, scumpind astfel mai
ales produsele alimentare pe care le fac inaccesibile pentru restul funcţionarilor mai slab
salariaţi.
Evenimentele din ultimul timp i-au făcut mult mai optimişti şi faptul că execuţiile
s-au împuţinat le dă mari speranţe pentru viitor. Un anume Solomonovici, sosit cu ultimul
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transport din Galaţi, a afirmat că în curând cei vinovaţi vor da socoteală pentru faptul de
a-i fi trimis în Ttansnistria.
Speranţa unor timpuri mai bune le-a deschis pofta de viaţă şi astfel, în cârciuma
unui anume Marinescu, din Mostovoi, evreii fac adeseori chefuri. De altfel, asemenea
petreceri se fac destul de des în ghetouri, unde paza lor este iluzorie. Aici mişună militari
români şi germani care fac diferite schimburi cu evreii şi au relaţii intime cu evreicele.
Aduc evreilor bani şi corespondenţă, iar seara scot evreicele din ghetouri şi le aduc
în diferite localuri şi chiar la locuinţele ofiţerilor şi funcţionarilor localnici.
La restaurantul Continental din Balta s-a format o orchestră compusă din cinci
evrei din ghetoul Berşad, unde se fac chefuri până târziu noaptea. Chiar preotul Butnărescu
din Balta a făcut un chef, în noaptea de 22/23 noiembrie, petrecând şi cântându-i orchestra
de evrei, până la ora 2 noaptea.
În ghetoul de la Mostovoi soseşte foarte des şi mai ales noaptea un subofiţer de
infanterie (nu se cunoaşte unitatea) care aduce bani şi scrisori pentru evrei. Paza lor aici
este inexistentă, fiindcă sunt răspândiţi prin comună, iară nici un control.
În ghetoul Berşad se găsesc mulţi evrei bogaţi, evacuaţi din Cernăuţi. Aici se face
un intens comerţ de aur, bijuterii, blănuri, între evrei şi funcţionarii şi ofiţerii români şi
germani, care vin special pentru acest trafic la Berşad.
Tot aici sunt mulţi evrei care, deşi prestează munca obligatorie, nu primesc nici un
salariu, în schimb inginerul Prager încasează de la Pretură drepturile lor de hrană. Ce
face cu ele nu se ştie. Idem evreii Binder şi Coifman de la fabrica mezeluri Balta nu
primesc leafa pentru munca prestată. Salariile lor le încasează Comunitatea. În această
situaţie sunt mulţi evrei.
În Berşad se găseşte comunitatea evreilor, care strânge cotizaţii lunare, între 5 şi
100 R.K.K.S. de la fiecare evreu, şi una şi jumătate marcă de familie pe lună pentru apă.
Din banii ce sosesc din ţară comunitatea reţine 5%, iar pentru înscriere pe tabelele de
corespondenţă încasează 0,50 R.K.K.S.
Şi în acest ghetou se va deschide în curând un restaurant pentru evrei.
*

În ghetoul din Moghilev evreii duc o viaţă foarte comodă. Evreicele au început să
iasă la plimbări, de multe ori însoţite de funcţionari români sau chiar ostaşi germani.
Mulţi dintre evrei au deschis magazine, ceainării etc. şi se îndeletnicesc cu comerţul
clandestin sau autorizat. Mulţi sunt funcţionari, în special fetele evreice. Evreii bogaţi
mănâncă la restaurantul primăriei, unde director este evreul Oscar. Tot aici iau masa şi
funcţionarii români2 .
.Între Otaci şi Moghilăr se face multă contrabandă de mărfuri şi lei, în folosul
evreilor. Inginerul Bogrea a adus de mai multe ori bani din ţară pentru evreul Iţcu Tălmaciu
şi pentru un cumnat al său din Dorohoi. De asemenea este bănuit pentru acelaşi trafic fiul
avocatului Tomaziu' din Bucureşti care ar extinde acest trafic şi la evreii din Golta, Balta
şi Tulcin.
Un căpitan, anume Simionescu, din Reniu, vine des la evreii din Balta şi aduce
bani, corespondenţă etc.
Evreii din ghetourile Ladijin şi Tulcin trăiesc destul de bine; au bani suficienţi,
însă se aprovizionează greu din cauză că centrele de aprovizionare sunt depărtate. Aceştia
se plâng că sunt jefuiţi de ucraineni şi chiar de români. Afirmă că o patrulă românească,
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dintr-un regiment din Divizia de Pază, a jefuit de bani şi haine

144 evrei care tăiau lemne

în vecinătatea ghetoului.
Cei din ghetoul Fecioara sunt dezbrăcaţi şi flămânzi; zilnic mor de frig şi foame,
precum şi de tifos între

15-20 evrei.

Dispariţiile evreilor din ghetouri nu au putut fi stârpite.
Se spune că medicul Klein din lagărul Cariera de Piatră ar fi fost răpit cu soţia sa
şi o rudă de o maşină militară română, condusă de un sergent major sanitar.
Evreica Fanea Grunberg din Cernăuţi a primit autorizaţie de repatriere din partea
Gqvernământului Bucovinei, transmis prin Inspectoratul land. Transnistria şi a plecat la
Cernăuţi.
Idem Zaig Iosif cu soţia Suzi şi fiica lor Sali au fost deplasaţi de la Cariera de
Piatră, la

5

oct. [ 1 942) şi s-au stabilit la Tulcin, cu aprobarea Inspectoratului Jand.

Transnistria. Se spune că d-şoara Sali ar avea legături intime cu unii ofiţeri de jandarmi
şi

că în curând va pleca la Odesa cu toată familia.
La ferma Chirnoşovca au lucrat 14 evrei din lagărul Cariera de Piatră. La sfârşitul

campaniei agricole nu s-au mai înapoiat la Cariera de Piatră, ei au fost opriţi la fabrica de

zahăr

din Chirnoşovca, la cerea administratorului şi cu aprobarea prefectului, dar nici

unul din ei nu este specialist în materie. Administratorul fabricii, anume Dumitru Teodor,
are două surori în Bucureşti care călătoresc foarte des în Transnistria, aduc bani şi
corespondenţă pentru evrei.
Situaţia evreilor în Transnistria se prezintă astfel:
- judeţul Dubăsari - judeţul Golta

-

23 1 evrei cazaţi în comunele Cierna, Gavenosul şi Topala;
2. 73 1, cazaţi în comunele Damaniovca, Bogdanovca, Varlovca,

Vardievca;
- judeţul Berezovca - la Mostovoi
Berezovca

6; l

263

evrei; la Pretura Vasilinovo

6.

Prefectura

la Guvernământ; la Suha-Balca l lO;

- judeţul Moghilev - circa

42.000,

instalaţi în Moghilev, Jmerinka, Krasnoie şi

Şargorod;
- judeţul lampol pleacă

106

7. 687 evrei din care s-au trimis în lagăr la Vapniarca 1 1 7 şi mai

la lagărul Ladijin;

- judeţul Ananiev - s-au adus de către Prefectură din lagărul Balta

67

meseriaşi

evrei în comuna Jerebovca;
- judeţul Ovidiopol - se găsesc în lagărul de muncă de la ferma Sevscenco un
număr de

309

evrei aduşi din ţară;

- judeţul Balta - circa
- Odesa l l O; Râbniţa

20.7 1 l răspândiţi în Balta, Berşad,
1 .432; Tulcin 4.054; Tiraspol 1 57;

Pesciona, Olgopol şi:
Oceacov

179

în lagărul

Slivina.

B.A.R-A.I., Fond XXW, ds. 3314, f 77-83
Pe document, adnotarea: „Vi se înaintează alăturat [cuvânt neclar] asupra sit[uaţiei]
Evr.[eilor) din Transnistria rezultată din verificările făcute de D.G.J. prin agenţi [cuvânt neclar în
text]. Rugăm a lua cunoştinţă şi a raporta d-lui gl. inspector. ss. Indescifrabil".
1 Vezi E.R. , voi. ill „ doc 396.
2 Aceste afirmaţii sunt confirmate de ing. S. Jăgendorf, fost preşedinte al comitetului evreiesc
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din Moghilev în memoriile sale recent apărute în limba română (Minunea de la Moghilev, Editura
Hasefer, Bucureşti, 1 997).
3 Vezi E.R. , voi. ID, doc. 532n.

190

1943, ianuarie 15. O comisie formată din delegaţi ai P.C.M. şi
C.E.R. a fost în Transnistria unde a cercetat modul de
realizare a asistenţei sociale, s-a preocupat de
emigrarea evreilor şi de organizarea muncii acestora

Inspectoratul de Jandanni Transnistria
Buletin informativ pentru Transnistria (fragmente)
Evreii: În ziua de 3 ianuarie 1943 s-a prezentat la Guvernământ o comisie formată din:
- un delegat al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri;
- patru delegaţi evrei ai Centralei Evreilor din România. Rolul acestei Comisiuni
a fost:
- asistenţa evreilor evacuaţi în Transnistria;
- întocmirea planului de emigrare a acestor evrei.
Pe baza aprobării Guvernământului, această Comisie însoţită de un ofiţer de
jandarmi de la Inspectorat a vizitat: oraşul Moghilev şi oraşele Jmerinca şi Balta.
Am luat contact cu delegaţii Comunităţilor Evreieşti şi am împărţit ajutoare în
valoare de:
24.000 R.K.K.S.- pentru evreii din judeţul Balta;
56.000 R.K.K.S. - pentru evreii din judeţul Moghilev.
80.000 R.K.K.S. total
Pentru organizarea muncii evreilor Guvernământul a dat Decizia nr . 3 270 din 3 1
decembrie 1 942, prin care:
- instituie în centre importante de evrei un „Birou al organizării muncii evreilor" 1 ;
- Biroul v a fi format ş i condus de evrei numiţi de Guvernământ prin Direcţia
Muncii;
- Biroul stă sub dependenţa directă a prefectului judeţului, făcând legătura între
evrei şi Direcţia Muncii, prin intermediul Oficiului de Muncă Judeţean de la Prefecturi;
- Biroul este obligat a ţine evidenţa evreilor din judeţ, pe specialităţi de muncă,
spre a putea fi repartizaţi la nevoi şi cereri.
·

A.N., Fond l. G.]., ds. 140/1943, f 11-12
1 În volumul lui de memorii, Siegmund Jăgendorf arată că această instituţie a fost creată la
sugestia sa (Vezi Minunea de la Moghilev, partea a patra, Toamna 1 942, p. 1 05-1 09).
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1943, ianuarie 18, Roman. Legiunea Jandarmi Roman a trimis

în Transnistria 12 evrei din teritoriul rural al judetului

Nr. 53
1 943 luna ianuarie ziua 1 8

Legiunea Jand. Roman
Biroul Poliţiei şi Comand.

Către,
Inspectoratul Jandarmi Iaşi, Bir. III Poliţie

La ordinul d-tră no. 2 1 3/ 1 943 .
Am onoarea a înainta în triplu exemplar tabele nominale cu evreii ce au avut
domiciliul pe teritoriul rural al judeţului Roman şi care au fost evacuaţi în Transnistria I .
Totodată raportăm că aceşti evrei au fost deportaţi de Poliţia Roman, întrucât de
pe teritoriul rural au fost evacuaţi toţi evreii încă din anul 1 94 1 şi stabiliţi cu domiciliul în
oraşul Roman.
Comand. Leg. Jand. Roman, lt. col., ss. N. Ştefănescu

Ibidem, Fond M.A.I., ds. 34/1943, (I), f 100-101
1 Tabelele cuprind numele a 12 persoane între 1 5 şi 44 ani.
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1943, ianuarie 2.5, Chişinău. Propunerea Guvemamântului
Basarabia de a muta lagărele din Moghilev si Râbniţa,
în interiorul Transnistriei

Guvernământul provinciei Basarabia
Cabinetul Militar

Nr. 5897/G/ 1 943

Către,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Cabinetul civilo-militar
Am onoare a raporta următoarele:
În oraşele transnistrene Moghilev şi Râbniţa se găsesc lagăre evreieşti cuprinzând
un mare număr de evrei.
Datorită acestor lagăre s-a statornicit o atmosferă de corupţie, un viespar de afaceri,
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în fine o stare de lucruri pe care în mod firesc şi inevitabil au produs-o evreii totdeauna
acolo unde şi-au făcut apariţia.
Menţinerea acestor lagăre chiar pe malul Nistrului, în vecinătatea imediată a
Basarabiei, nu-şi are nici un rost, cu atât mai mult cu cât în lagărele de pe malul stâng al
Nistrului se găsesc foarte mulţi evrei basarabeni evacuaţi de autorităţile noastre.
Este neapărată nevoie ca să dispară cât mai grabnic aceste lagăre din oraşele de pe
Nistru şi să fie mutate cât mai departe în interiorul Transnistriei, fiindcă numai aşa se
poate curăţi atmosfera şi înlătura acţiunea nefastă a evreilor din lagăre.
Guvernământul a luat măsuri şi continuă a urmări această acţiune - însă nu se
poate obţine un rezultat complet şi definitiv decât numai prin dispariţia lagărelor.
Guvernator, general de divizie, ss. Voiculescu

A.M.A.E., Fond 33, voi. 15, f. 123
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1943, ianuarie 25, Bucureşti. I on Antonescu dispune ca
strămutarea lagărelor evreieşti, în int e riorul
Transnistriei să nu se facă iama ci la vară într-o regiune
stabilită de acord cu germanii
Bucureşti, 25 ianuarie 1 943
Nr. 500089/C.B.B.T.

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
C.B.B.T. S.M.B. I
Domnule guvernator,

La adresa dv. nr. 5897/l 943, relativ Ia strămutarea lagărelor evreieşti de pe Nistru
în teritoriul Transnistriei,
Avem onoarea a vă face cunoscut că domnul mareşal Antonescu a hotărât: „Nu se
poate în plină iarnă. Să se studieze de Guvernământul Transnistriei şi să se pregătească
pentru la vară deplasarea lor spre Est, într-o regiune ce trebuie stabilită de acord cu
germanii, prin Ministerul de Externe" 1•
Primiţi, vă rugăm, d-le guvernator, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Secretar general al
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri,
Secretarul Cabinetului,
ss. Ovidiu Vlădescu
Maior ss. Stelian lamandi
Comunicat: M. St.M., Guvernământul Transnistriei, Guvernământul Basarabiei
Domniei Sale, domnului guvernator al provinciei Basarabiei - Cabinet

A.M.St.M., RSEM. 1185, C0398

1 Autorităţile germane nu au fost de acord cu deplasarea acestor lagăre, ci închiderea lor în
lagărele înfiinţate de autorităţile hitleriste (Vezi doc. 1 92, 2 1 1 , 222 din volum).
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1943, ianuarie 29, Bucure�ti. Radu Lecca solicită C . E . R .
intensificarea ajutoarelor pentru evreii deportaţi în
Transnistria
Împuternicitul Guvernului pentru
reglementarea regimului evreiesc din România

Bucureşti, 29 ianuarie 1 943
Nr. 6637/R.D.L.

Centrala Evreilor din România
În urma celor constatate la faţa locului în Transnistria, de către însărcinatul nostru,
rezultă că ajutoarele pe care Centrala le-a dirijat acolo până în prezent - bani şi diverse
- au fost cu desăvârşire· insuficiente faţă de multiplele şi variatele nevoi ale populaţiunii
evreieşti deportate.
Delegaţia dvs. a putut aprecia la faţa locului care anume centre trebuiesc ajutorate
cu precădere şi ce anume articole şi obiecte, bani, ar urma să fie expediate cât mai grabnic.
În consecinţă, vă invităm să intensificaţi colectele pentru o grabnică şi o cât mai
substanţială ajutorare a coreligionarilor dv. , cunoscând că vă revine dv. personal toată
răspunderea unei absenţe de la obligaţiunile ce cad exclusiv în sarcina comunităţii evreieşti,
cu toate consecinţele unei astfel de abateri de la îndatoririle dvs.
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu Lecca

A. Y.V.l., Colecţia Matatias Carp, 011/97, a şi A.C.l.E.R, Fond C.E.R Craiova, ds.
197, f 392
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1943, ianuarie 29, Bucuresti. G. Richter trimite Ministerului
de Externe german copia unei scrisori a lui W.
Filderman, în care este aratata situatia deportatilor
evrei din Transnistria
Consilierul pentru probleme evreieşti - B III a Către,
Şeful Poliţiei şi al Serviciului de Siguranţă
pentru SS-Obersturmbannfilhrer Eichman
Berlin SW 62 Kurftirstenstrasse 1 1 6
Vă trimit în anexă, cu rugămintea de a lua l a cunoştinţă, copia unei scrisori a
evreului dr. Filderman, Bucureşti, către cetăţeanul român Bursan, în care Filderman
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prezintă situaţia deportaţilor evrei din Transnistria. Potrivit descrierii făcute de Filderman,
în Transnistria se găsesc 5. OOO de copii ai deportaţilor evrei între 2-16 ani l.
Bursan a fost rugat de Fildennan s ă intervină pe lângă împuternicitul guvernului,
Lecca, în sensul celor arătate. După ce s-a vorbit cu Lecca, nu se va dispune nimic în
această problemă.
Richter, SS-Hauptsturmftihrer

A.C.I.E.R, ds. 111/399, C.D.G.-A. G.B., f 1 7

1 Scrisoarea dr. W. Filderman:
Dragă domnule Bursan,
Referitor la convorbirea noastră de ieri seara, revin asupra situaţiei deportaţilor din
Transnistria, în speranţa că veţi avea bunătatea să interveniţi pentru aducerea lor în ţară în vederea
pregătirii lor pentru emigrare. Acum se şi află în Transnistria 5 .000 de copii de deportaţi între 2-1 6
ani, aşadar copii cărora nu li se pot pune în seamă învinuirile care au determinat deportările. Dacă
nu vor fi aduşi imediat înapoi pentru a fi aici fortificaţi prin alimentaţie în vederea emigrării, vor
muri până în vara viitoare. într-o singură casă de deportaţi au murit 26 de copii din 140 în cursul
unei luni. Ei stau culcaţi goi, în paturi fără aşternuturi, în camere neîncălzite de la ale căror ferestre
lipsesc geamurile, aşa încât nu pot părăsi niciodată patul pentru a-şi face nevoile. De aceea trăiesc
într-un aer de nerespirat. Toţi suferă de eczeme, furunculoze, râie şi alte boli, sunt subalimentaţi,
astfel încât, după cum rezultă şi din fotografie, arată ca nişte spectre! Cum ar putea fi hrăniţi când
o pâine costă 1 80 lei, 1 kg. de carne 420 lei şi cum ar putea camerele să fie încălzite dacă 1 6 kg. de
lemne costă 480 lei? ... Mai degrabă să fie luate cele zece mii de milioane care ar fi necesare lunar:
atât pentru adulţii care nu lucrează, cât şi pentru cei care lucrează şi câştigă: I muncitor calificat 2
mărci pe zi; I muncitor necalificat, 1 marcă pe zi, aşadar atât de puţin, încât nu se poate cumpăra
nici măcar o pâine. De altfel, nici aceste lefuri nu se plătesc. De exemplu , lucrătorii evrei din
Moghilev au primit în luna iulie 1 942 de la magistrat o restanţă de 1 34 .000 mărci din suma de
1 66.000 mărci total. Salarii ce nu mai fuseseră onorate din noiembrie şi despre care nu ştiu dacă au
fost sau nu onorate până azi. Mai există şi alte cazuri. Există numai o singură soluţie. Aducerea
imediată a copiilor sub 1 8 ani la Cernăuţi, unde viaţa costă 1 /4 faţă de Transnistria şi unde ajutorul
public se va îngriji de hrana şi emigrarea lor. Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru evreii din
Vechiul Regat care au fost pur şi simplu deportaţi pentru că locuiau în Dorohoi şi pentru că oraşul
Dorohoi a fost încorporat administrativ la Bucovina sau pentru că au lipsit odată de la munca
obligatorie. Printre ei se găsesc şi numeroşi luptători [în războaiele României - n.n.), invalizi decoraţi,
văduve de deportaţi sau de război. Nici acestora nu li se pot pune în spate învinuirile care au
determinat deportarea. S-a luat hotărârea ca aceştia să fie readuşi. Nici acestora nu li se pot pune în
spate învinuirile care au determinat deportarea. S-a luat hotărârea ca aceştia să fie readu şi. De
atunci au trecut luni de zile, dar formalităţile administrative sunt atât de greoaie încât viaţa lor este
în pericol, îndeosebi pentru că unii dintre ei au fost trimişi la Bug. Şi aceştia să fie aduşi la Cernăuţi,
unde selecţionarea lor s-ar desfăşura foarte repede. Î n aşteptarea răspunsului dumneavoastră, vă
rog să primiţi asigurarea respectului meu. ss. dr. W. Filderman (Ibidem, f. 1 8-1 9).
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1943, februarie 4, Bucure�. M.A.I. anunţă că de la 5 ianuarie

1 943, trimiterea de evrei în Transnistria se face numai
de către Comisia Interministerială însărcinată cu
organizarea regimului evreiesc din România
No. 67648 A-4 feb. 1 943

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Administraţiei de Stat
Domnule,

Avem onoare a vă face cunoscut că în şedinţa din 5 ianuarie 1 943, Comisiunea
Interministerială specială instituită ca unicul for pentru darea directivelor privitoare la
organizarea regimului evreiesc în România a hotărât ca trimiterea de evrei în Transnistria
să rămână exclusiv în competenţa Comisiunii Interministeriale, singura în măsură a hotărî.
În consecinţă, urmează ca ori de câte ori veţi crede necesară aplicarea unor astfel
de pedepse evreilor, dosarele cu cercetări şi propunerile făcute să fie înaintate Comisiunii
Interministeriale, prin Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul împuternicitului
guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România.
Ministru subsecretar de stat,
Director,
general de corp de armată,
ss. Indescifrabil
ss. C.Z. Vasiliu
Comunicat: Prefecturilor de judeţe din ţară, afară de Basarabia şi Bucovina,
Direcţiunii Generale a Poliţiei, Prefectura Poliţiei Capitalei, Inspectoratul General al
Jandarmeriei

A.S.RI. -F.D. 40010/ds. 11, f 154
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1943, februarie 12. Corpul III Armată ordonă o serie de măsuri
până la trimiterea evreilor spre Bug
No. 22694/B din 12.11. 1 943

Corpul III Armată
Stat Major, Biroul 2 Informaţii
Către,
Garnizoana Moghilev

Cu onoare se fac cunoscute următoarele măsuri privind pe evreii din Moghilev,
aceasta până la sosirea răspunsului de la Guvernământul Transnistriei, unde s-a intervenit
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pentru evacuarea lor spre Bug:
1 . Toţi evreii urmează a fi internaţi în ghetouri.
2. În timpul în care umblă liberi în garnizoana Moghilev să posede autorizaţiuni
cu nr. semnate de garnizoană şi de către Legiunea de Jandarmi Moghilev.
3 . Numărul evreilor cărora li se eliberează autorizaţiuni pentru a circula în oraş să
fie restrâns la minimum.
4. Se va interzice şefilor de ghetouri, comunităţi, comitete evreieşti din judeţ, de a
veni la Moghilev în scopul de a primi bani sau alte ajutoare din ţară; acestea să li se
trimită direct în localităţile unde se află.
5 . Pentru grupurile de evrei care ar fi întrebuinţaţi ocazional la muncă, să se
întocmească tabele care să fie asupra conducătorilor acestor grupuri, iar aceştia să aibă la
rândul lor autorizaţiuni sau ordine de serviciu semnate de garnizoană şi Legiunea de
Jandarmi Moghilev în care să fie specificat numărul oamenilor care sunt conduşi la lucru,
ce anume vor lucra şi durata muncii.
6. Intrarea în ghetouri va fi interzisă oricărei persoane străine, afară de oficialităţi
şi numai cu un motiv bine întemeiat.
Totodată, vă rugăm ca în colaborare cu toate organele informative să întocmiţi o
dare de seamă care să fie o sinteză asupra vieţii evreieşti aşa cum se desfăşoară în ghetouri,
ziua şi noaptea, activitatea evreilor internaţi (clandestină şi făţişă, numărul şi organizaţiile
de sprijin, primejdii pentru organizarea oficială a statului, tendinţe şi aspiraţii).
În consecinţă să fie o lucrare documentară completă asupra ghetourilor din
Moghilev.
Şeful Bir. 3,
O.O. Şeful de Stat Major,
colonel ss. E. Buzincu
maior ss. C. Pungă

/. Ancel, op. cit., voi. V, f. 321
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1943, februarie 19, Bucureşti Ion Antonescu refuză semnarea
unor Decrete privind transferarea unor bunuri din
Transnistria de teama consecinţelor posibile după război
Şedinţa Consiliului Economic din 1 9 februarie 1 94 3
„Ion Antonescu: De ce nu am iscălit DecretuP? lată adevăratul motiv: nu trebuie
să apară în Monitorul Oficial nimic, nici un act din care să rezulte ceea ce am adus noi
din Transnistria . . .
Dacă semnam Decretul pe care mi l-aţi trimis ce se întâmpla? Dacă apare în
Monitorul Oficial, cu expunerea de motive? De aceea nu l-am semnat.
Am pus chiar rezoluţia: Am spus: nu pot să iscălesc un act care lasă o urmă în
arhivele noastre, în actele noastre oficiale în această privinţă.
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Noi putem pierde războiul şi atunci ar veni ruşii să ne tragă la răspundere pentru
aceasta, bazându-se tocmai pe actele făcute de noi. Dar dacă nu găsesc nici o urmă, ce-au
să facă? N-am să declar ceea ce am luat din Transnistria. Dar dacă ei găsesc o urmă în
actele noastre, atunci ei pot să spună: iată ce-aţi luat.
Să nu existe în Arhivele Statului asemenea acte, să nu existe nici un act oficial din
acesta, adică acte care pot servi drept acte pe care să-şi bazeze pretenţiile lor de despăgubiri
de război. Acesta este principalul" .
La şedinţa Consiliului de Miniştri din 17 martie 1 943, Antonescu a revenit asupra
acestei probleme: „Să luăm cât mai mult din Transnistria, dar r
ară acte, pentru ca să nu
posede mâine ruşii documente pe care să le aducă la masa verde şi nu numai ruşii, dar
chiar dacă suntem victorioşi, aliaţii noştri, pentru ca să se despăgubească şi ei ne vor pune
la o contribuţie de război" .

A.S.RI., F.P. 40010/vol. 71, f 1 74-175, 248
I Se are în vedere un proiect de Decret-lege cu privire la bunurile din Transnistria evacuate
în România.
În pofida acestei „prudenţe" a lui I. Antonescu, în arhive există numeroase tabele amănunţite
cuprinzând bunurile aduse din Transnistria. (A se vedea Arhiva S.R.l.).
Antonescu a avut o reacţie asemănătoare când a văzut afişată la Galaţi o ordonanţă care
anunţa introducerea unei taxe suplimentare de 1 0 lei pentru fiecare raţie de pâine cumpărată de
evrei (vezi E.R. , doc. I 74).

199
1943, februarie 22, Bucure�ti. Hotărâre'a lui I . Antonescu de a
deporta în Transnistria un număr de 16 evrei „implicaţi
în neregulile cu acordarea terenurilor virane din
Capitală "
Ministerul Afacerilor Interne

07 1 896 A 22 feb. 1 943

Direcţiunea Administraţiei de Stat
Către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cu onoare se face cunoscut că domnul mareşal Ion Antonescu a hotărât ca următorii
evrei 1, implicaţi în neregulile cu acordarea terenurilor virane din Capitală, să fie trimişi
în lagăr în Transnistria.
Aceşti evrei vi se vor preda de către Prefectura Poliţiei Capitalei, care a primit în
acest sens ordinul nr. 7 1 898/943.
Veţi lua măsuri ca susnumiţii să fie expediaţi, prin Legiunea de Jandarmi respectivă,
în lagărul Vapniarca din Transnistria sub escortă dată de Regimentul de Jandarmi Pedeştri.
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În acest sens, veţi da ordin şi Inspectoratului de Jandarmi Odesa şi comandantului
lagărului Vapniarca.
Evreii vor fi expediaţi singuri (fără familie).
Transportul se va face pe calea ferată, indicându-se cu preciziune itinerariul.
Ne veţi raporta de executare.
p. ministru, secretar general, colonel magistrat, ss. VT. Gelep

A.N., Fond M.A.I., ds. 34 1/1943, f 83 f/v
1 Sunt indicate 1 6 persoane.
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1943, februarie 27, Bucure�. Ministerul Finanţelor a hotărât
ca mecanismele ceasornicelor de aur preluate de la
evrei să fie cedate gratuit şcolii de ceasornicari a
Ministerului Muncii
�

Ministerul Finanţelor
Direcţiunea Generală a Mişcării Fondurilor
Serviciul Contabilităţii

Jr. 96858/943
No. 23 343-27.11. 1 943

Banca Naţională a României
Inspectoratul Devizelor

Avem onoarea a vă face cunoscut că prin rezoluţia ministerială pusă pe referatul
acestei Direcţiuni Generale nr. 96858, din 25 februarie 1 943, s-a aprobat ca maşinile (?)
ceasornicelor preluate de la evrei, ce au fost demontate spre a se da aurul la topit, neputând
fi scoase la licitaţie să fie cedate gratuit şcolii de ceasornicari înfiinţată de Ministerul
Muncii.
Ministru,
Director General,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil

A.Y.W.I., Colecţia Matatias Carp 011.97; Cartea Neagră, doc. 114
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1943, martie 3, Bucure�. Nunţiul Apostolic cere aprobarea să

împartă ajutoare „concentraţilor nearieni" aflaţi pe Bug

Ministerul Afacerilor Străine
Notă de serviciu
din 3 martie 1 943
Nunţiul Apostolic, Mgr. Cassulo:
l . Mi-a comunicat azi că Sf. Scaun doreşte a împărţi ajutoare „concentraţilor civili
nearieni" dintre care unii s-ar găsi chiar pe Bug. Excelenţa Sa crede că, cu prilejul
Sărbătorilor Paştilor, după ce va vizita din nou pe prizonierii de război, va fi autorizat de
Guvernul nostru să viziteze şi pe aceşti „concentraţi civili", pentru a le distribui ajutoarele.
Mă roagă a-i comunica dispoziţiunile guvernului român în această privinţă 1 .
ss. G . Davidescu

A.M.A.E., Fond 33, voi. 15, f 126
1 Vezi doc. 256 din volum.
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1943, martie 10, Bucuresti. Comisia Interministeriala pentru
o rganizarea evreilor de pe lânga M .J. a hotarât
revizuirea unor cate gorii de evre i deportati în
Transnistria
Nr. 307 E/1 0 mar. 1 943

Ministerul Justiţiei
Cabinetul Ministrului
Marele Stat Major, Secţia I

Conform dispoziţiunilor domnului Ioan C. Marinescu, ministrul justiţiei,
preşedintele Comisiunii Interministeriale speciale pentru organizarea evreilor, la adresele
dvs. nr. 947686/943 şi nr. 948646/943 privitoare la revizuirea evreilor deportaţi în
Transnistria, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că în şedinţa de la 6 martie crt., a
Comisiunii Interministeriale s-a hotărât că se poate face revizuirea celor deportaţi însă
numai asupra evreilor care au cerut să plece în U.R. S . S . după cedarea Basarabiei şi
Bucovinei de Nord şi care au fost găsiţi înscrişi în listele fostei Legaţii ruseşti şi a celor

226
https://biblioteca-digitala.ro

deportaţi la cererea Marelui Stat Major, pentru că au fost dovediţi infractori la <li&'poziţiunile
privitoare la munca obligatorie.
În scopul revizuirii şi pentru a nu se fi făcut din greşeală vreo substituire de persoană
s-a hotărât

să

se verifice situaţia fiecăruia la faţa locului, printr-un trimis special al

Ministerului Afacerilor Interne, al Marelui Stat Major sau al Comisiunii Interministeriale.
Numele delegatului dvs. urmează să fie comunicat Comisiunii.
Secretarul Comisiunii, ss. St. Chendi

A.M.St.M., R SEM. 1011, C0208
1 La această solicitare, Marele Stat Major, Secţia I-a, printr-o notă din 1 5 .Ill. 1 943, propune:
„a nu se trimite nici un delegat al M.St.M. pentru verificarea la faţa locului a evreilor trimişi, în
scopul de a se constata dacă s-au produs eventuale substituiri" întrucât „executarea operaţiunii de
deportare a evreilor hotărâţi de M.St.M. ca infractori la munca obligatorie, a fost efectuată de către
organele Ministerului de Interne (Poliţie şi Jandarmerie)''. (Ibidem, C0203). Pe document, rezoluţia:
„ 1 7.Ill . Să se numească un ofiţer de la Comandamentul Etapelor de Est. ss. Indescifrabil".
în aceeaşi zi M.St.M. comunica M.J. că „a numit un ofiţer de Stat Major de la Etapele de
Est care se află în prezent în Transnistria" pentru a face parte din această comisie a M.St.M. (A.N„
Fond MAI„ ds. 34 1/1943, f 67).
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1943, martie 12, Transnistria. Măsuri restrictive privind
corespondenţa evreilor din Transnistria

Comandamentul de Căpetenie al Armatei

02654 1-12 mar. 1 943

Departamentul guvernatorului civil al Transnistriei
Direcţia Muncii
Către,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul B . B.T.
Pentru împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România
La adresa dvs. nr. 57 13R.D.L. din 10.11.943 referitoare la corespondenţa evreilor
din Transnistria cu cei din ţară, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
Potrivit instrucţiunilor date de Inspectoratul Jandarmeriei din Transnistria, în
conformitate cu Ordinul M.St.M. corespondenţa între evreii din Transnistria şi cei din
ţară se face numai prin intermediul Legiunilor de Jandarmi în Transnistria şi a Poliţiilor
în localităţile din ţară. Astfel, corespondenţa tuturor evreilor dintr-un ghetou din
Transnistria este rezumată, conform instrucţiunilor, în tabele colective, care sunt predate
Legiunii de Jandarmi. Aci se face cenzurarea textelor şi expedierea la Poliţia localităţilor
de destinaţie, de unde este distribuită prin comitetul evreiesc respectiv.
Corespondenţa celor din ţară este rezumată fie de Centrala Evreilor, fie de comitetele
locale şi expediată, prin Poliţia oraşului, direct Legiunii de Jandarmi a localităţii de
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destinaţie din Transnistria, de unde, după o nouă cenzurare, se distribuie prin Comitetul
Evreiesc respectiv1 •
Dat fiind că acest procedeu este în concordanţă cu instrucţiunile M. St.M. şi întrucât
se pare că Centrala Evreilor dă altă interpretare acestor instrucţiuni şi anume una eronată,
de a se putea adresa direct Comitetelor evreieşti din Transnistria, cu onoare vă rugăm să
binevoiţi a da dispoziţiuni ca şi în ţară să fie respectat sistemul de mai sus.
Totodată vă rugăm să binevoiţi a dispune să fie respectată măsura luată de
Guvernământ pentru Transnistria, căreia corespondenţa cu caracter general urmează să
fie îndrumată numai prin acest Guvernământ, Direcţia Muncii, aceasta, pentru a se evita
pe viitor repetarea procedeelor de felul celui relatat de Prefectură care, cu adresa nr. 3 973/

1 943, ne trimite una din corespondenţele Centralei evreilor cu

nr.

1 292/3 3 3 adresată

direct Comitetului Evreiesc din Copaigorod.
Guvernator,

Director,

ss. dr. Gh. Balcăş

ss. Rădulescu Râmnic

A.M.A.E., Fond 33,,vol. 24, f. 538 f/v
1 Vezi E.R„ voi. ill, doc. 540.
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1943, martie 26, Chi�inău. Pe teritoriul jud. Lăpuşna, nu au
rămas după deportare decât puţini evrei, căsătoriţi cu
creştini
Nr. 4068/26 martie 1 943

Guvernământul Basarabiei
Subdiviziunea Contenciosului
Către,

Guvernământul Basarabiei - Cabinetul Militar
Avem onoare a vă înainta adresa nr. 673 97/943 a C.T. Lăpuşna, Biroul 2 1 rugându
vă să binevoiţi a da cuvenitele îndrumări.
Din parte-ne avem onoarea a vă face cunoscut că în provincia Basarabiei nu au
rămas propriu-zis decât foarte puţini evrei şi aceştia sunt căsătoriţi cu creştini.
În atare situaţiune, credem că nu se poate înfiinţa un comitet al evreilor şi că
situaţiunea urmează să se comunice Corpului 3 Teritorial şi Marelui Stat Major.
Directorul Contenciosului, ss. St. Cepescu

A.M.St.M., RSEM. 1184, C1115
1 C.T. Lăpuşna arată că primeşte diferite ordine privind evreii de la Corpul ill Teritorial şi
nu le poate executa pentru că nu există comunitate evreiască la Chişinău şi propune Guvernământului
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Basarabiei „înfiinţarea unui comitet din partea evreilor, dacă este posibil să fie din cei care au
trecut peste etatea de 50 de ani împliniţi, să nu mai aibă obligaţii militare şi diferite obligaţii către
stat pentru a se putea executa ordinele superioare". (Ibidem, C l l 1 6).
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1943, martie 27, Fălticeni. Cântec dedicat evreilor deportaţi
semnalat de Poliţia locală
Problema: evreiască

Legiunea de Jandanni Baia
Secret
Notă informativă nr. 1 3
Din 27 martie 1 943

Informăm că în rândurile tineretului din Fălticeni circulă un cântec intitulat „Unui
evreu ce a fost în lagăr".
Din conţinutul acestui cântec se constată că evreii duc o propagandă contra
creştinismului şi contra măsurilor luate în ce priveşte internarea unor evrei în lagăre.
Acest cântec se cântă cu mult interes de tineretul evreiesc.
Se anexează cântecul.
Informaţia sigură.
Măsuri luate: am luat măsuri de continuarea supravegherii tineretului evreiesc.
Propunem a se interveni locului în drept pentru a se lua măsuri contra propagandiştilor.
Comandantul Legiunii Jand. Baia, lt. col., ss. C. Drăgulănescu
Raport Inspectoratul G-1 al Jandam1eriei; Inspectoratul Jand. laşi
Comunicat: Poliţia oraşului Fălticeni

A.N., Fond M.A.l., ds. 34/1943 I, f 273-276. Vezi şi l. G.]., ds. 81/1943, f 276-277
Anghevoint in ştroi ţă slufn
Mit şferă luft, mit grois ghişrai
Ergherzol înţ Got nist ştrufn
In lahăn vei mir antifn zei.

Obişnuit în paie să dorm
În aer greu şi-n frica morţii
Mai rău să nu ne pedepsească Dumnezeu
În râs îi vom îneca.

A nais chen noh gheşein
Sol zăh iedes ibărdrein
Să zoi noh zan dă idn
Azoi vi sâz ghivein.

Se mai poate întâmpla ceva
Ca totul să se întoarcă
Şi să le mai fie evreilor
Aşa cum le-a fost.
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206

1943, martie 27, Bucure�ti. Raport privind modul superficial
al întocmirii unor dosare ale evreilor deportaţi la
Vapniarca, ceea ce a avut ca rezultat sancţionarea unor
persoane nevinovate
Direcţia Generală a Poliţiei
Corpul Detectivilor
Raport

SHbseRlftat:el Gheerghe Mat.aş, sHbiBSf>eoter Ele Pali-ţie îs Direoţiuflea Geserală a
Peliţiei, Ceff)w Deteot:i-viler, îs baza erElisuhli f)rimit, m am tr8:ft5f)ertat îs oemu:Ba
l/af)Biaroa Elis juEleţel Jagastra Trafl:ssistria, unde, îmf)reu-să ou ceilalţi membri ai
CemisiHBii, am f>reoeElat la trierea e\'reiler oemHBişti oare se află istemaţi îs aoel lagăr.
Cu această eoezie verifioâsEI Cu ocaziunea verificării celor 560 de dosare ale

internaţilor la Vapniarca, s-a putut constata o serie de fapte care arată cu câtă lipsă de
seriozitate se procedează de către unele organe poliţieneşti", la întocmirea dosarelor
suspecţilor şi pe oale Ele oesseoiftţă la luarea măsuriler Ele siguraftţă, îs memestele oâREI

Elevis necesare.
urmează: astfel:
acestea

Teate aceste

fBf)te am eseare să le rBf)ertez mai jes, precum

l . La foarte multe Poliţii dosarele individuale ale suspecţilor conţin acuzaţiuni şi
observaţiuni asupra acestora, lipsite de orice preciziune care să poată duce la o consecinţă;
conţin drept acuzaţiuni expresiuni vagi şi toată această operă rezumativă, care se găseşte
în fişa personală, nu este susţinută prin nici un fel de act de la dosar, cum ar fi: note
informative, constatări, observaţiuni etc . . . .

2 . Alte Poliţii aduc acuzaţiuni precise acestor suspecţi, dar în tot dosarul nu se
găseşte nici un fel de act care să sprijine cât de puţin acuzaţiunile aduse.

3 . Unele Poliţii, dându-şi seama de situaţiunile de mai sus, au simţit nevoia ca
dosarul să fie completat cu foi de observaţii dar, şi-au dat seama despre aceasta exact în
momentul când au primit ordin ca să trimită dosarele suspecţilor la această comisiune ca
să fie cercetate şi astfel au procedat la completarea dosarelor cu o serie de foi de observaţie
standard şi scrise toate în aceeaşi zi (lucrul este uşor de observat după cerneala întrebuinţată
şi scris).

4. În general, la marea majoritate a Poliţiilor lipsesc din dosarele personale ale
suspecţilor hotărârile Justiţiei, în cazul când aceştia au fost trimişi în judecată, astfel
încât nu se mai poate constata care a fost efectul trimiterii în judecată.

5.

Unele Poliţii au trimis comisiunii dosare făcute ad-hoc pentru această revizuire,

dar compuse numai dintr-o singură filă care conţinea fişa personală rezumativă. Astfel a
procedat Chestura Cernăuţi.

6.

Puţinele dosare care conţineau foi de observaţie, le aveau redactate cu totul

insuficient din toate punctele de vedere, atât al conţinutului, cât şi al formei de expunere,
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iar la multe din ele, aceste foi de observaţiuni erau făcute şi iscălite de către gardieni
publici. Astfel, la Poliţia Tg. Neamţ, foile de observaţie existente în dosare sunt iscălite în
mod constant de următorii gardieni publici: Simca Abram, Strechie,

Rusu, Petraru şi Niţă.

7. Poliţiile care au procedat în felul arătat mai sus şi care s-au evidenţiat prin lipsa
de seriozitate a întocmirii dosarelor sunt următoarele: Chestura Cernăuţi, Chestura Iaşi,
Poliţia Botoşani, Poliţia P. Neamţ, Comisariatele Bivolari (laşi), Ştefăneşti (Botoşani),
Buhuşi (Dorohoi), Odobeşti (Putna), Tg. Frumos (laşi), Podul Iloaiei (laşi), Tg. Neamţ'
(Neamţ).

8. Unele comisariate au procedat la completarea dosarelor chiar în ziua trimiterii
dosarelor, punând la fiecare dosar câte 20-30 foi de observaţie scrise toate în aceeaşi zi.
Astfel a procedat comisarul ajutor Grigoraş de la Comisariatul Buhuşi, care a pus la toate
dosarele foi de observaţie (câte una pe an), pe anii 1 93 3 , 1 934, 1 935, 1 936, 1 937, 1 938,

1 93 9, 1 940, 1 94 1 , 1 942.
9. Chestura Galaţi a trimis în lagăr drept comunist, pe Avram Segal care a funcţionat
1 8 ani în calitate de informator al chesturii şi, mai ales, pe timpul când Siguranţa era
despărţită de Poliţie, în calitate de agent anchetator; care proceda la arestări şi cercetări
de comunişti. Acest Avram Segal, care a lucrat în calitate de informator la Chestura
Galaţi şi în intervalul de timp 1 935-1 937 (când am condus această chestură) şi-a continuat
activitatea informativă până în momentul arestării lui, fiind folosit ca informator atât de
inspectorul Mântulescu, cât de subinspectorul Danielevici, aemal eeRdeeăter al
inspeeteratel-ei . Astăzi Avram Segal se găseşte închis la un loc cu comuniştii pe care i-a
cercetat şi este expus să moară de inaniţie şi mizerie fiziologică, din pricină că evreii din
lagăr îl boicotează în calitate de trădător. Întrucât Avram Segal vine în acest lagăr, ca
transferat din lagărul de la Tg. Jiu, el nu a putut să intre în discuţia revizuirii efectuată de
comisiunea noastră, astfel încât este nevoie de o intervenţiune separată pentru repararea
acestei greşeli, cu siguranţă, intenţionată, a Chesturii Galaţi, întrucât Avram Segal este
pe atât de bine cunoscut de întreg personalul poliţienesc din Galaţi.
În faţa situaţiunii de mai sus, Comisiunea de revizuire s-a văzut forţată ca să
avizeze la eliberarea unui foarte mare număr din cei trimişi în lagăr. Cum, avizul acesta
însă era forţat de împrejurările de fapt ale dosarelor şi nu de convingerea Comisiunii s-a
avizat la o măsură intermediară propunându-se scoaterea acestora din lagăr, dar cu
condiţiunea să rămână în Transnistria, în ghetou, ceea ce, dacă pentru unii din eliberaţi
constituia o necesitate de siguranţă, cu siguranţă că pentru alţii constituie o nedreptate.
Concluziuni
Este necesar a se pune în vedere tuturor Poliţiilor felul cum trebuie să se întocmească
şi să se ţină dosarele suspecţilor intemabili, iar împotriva Poliţiilor care s-au comportat
în condiţiuni că au pus în joc prestigiul instituţiunii pe care-o reprezentam în această
comisiune, să li se dea pedepse pentru extrema uşurinţă cu care au lucrat.

A.S.RI. -F.D. 7637, f. 14-16

Subinspector de Poliţie, ss. Gheorghe Motaş

Pe document, rezoluţiile: „ 1 . Dir. 3-a va redacta un ordin circular către toate inspectoratele
dând şi norme asupra modului de întocmire a acestor lucrări, cu fixarea unui termen. Mi se va
prezenta în brouillon în 27 .III . 1 943". „2. La redactarea ordinului se va introduce integral partea
arătată de mine în raportul de faţă. ss. Indescifrabil".
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1 . Acest raport a fost întocmit ca urmare a unui ordin secret al MAI. Subsecretariatul de
Stat al Poliţiei, din 1 9 ianuarie 1 943, către Direcţia Generalii. a Poliţiei, motivând că dispoziţiile
ordinului or. 2592/1 942 cu privire la deportarea în Transnistria nu au fost aplicate întocmai. Ordinul
MAI. cerea ca situaţia fiecărui deportat să fie verificată la faţa locului de către o comisie şi să se
întocmească dosare completate cu fişe, ce vor fi centralizate la inspectoratele regionale de poliţie.
Rezultatele acestei anchete urmau să fie verificate de o altă comisie şi predate Inspectoratului de
Jandarmi Odesa. (A.N., Fond MAI., ds. 34/J/1943, f. 59 f/v).
*

Rândurile au fost eliminate de către autorii documentului.

207
1943, martie 31, Bucure�. Ordin al M.A.I. dispunând măsuri
de împiedicare a transportului ilegal de monedă
românească în Transnistria
Nr.

Ministerul Afacerilor Interne

80205/3 1 martie 1 943

Direcţia Administraţiei de Stat
Către,
Inspectoratul General al Jandanneriei
Avem onoare a vă face cunoscut că în şedinţa din

1 O martie 1 943 Consiliul

Interministerial a examinat problema transporturilor de lei către evreii aflaţi în lagărele
din Transnistria şi a hotărât că, pentru a împiedica pe cât posibil evaziunile de lei, să se ia
măsuri pentru înăsprirea controlului la trecerile în Transnistria.
Comunicând cele de mai sus, vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri de executare.
p. ministru, secretar general,

Director,

colonel magistrat, ss. VT. Gelep

ss. Indescifrabil

A.N., Fond I.G.]., ds. 80/1943, f 348
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208
1943, martie, Moghilev. Situaţia evreilor aflaţi în Moghilev în
luna martie 1943

Legiunea Jandarmi

Inspectoratul Jandarmi

Moghilev

Transnistria
Situaţia fişă
a problemei eyreieşti pe luna martie 1 943 (extras)

Obs.

Numărul

Detalii
Legiunea Jand.
Moghilev

copii

femei

bărbati

1 3 .303

18.536

8.819

total

40.658

Se certifică de noi prezenta situaţie - fişă pentru exactitate' .
Comand. Leg. Jand. Moghilev,

p. şeful Bir. Sig. şi Inf. ,

Maior, ss. Indescifrabil

plut., ss. D. Zaharia

lbidem, f 13

1 Un raport informativ, tot din luna martie 1 943, semnalează o notă care arată că „pe raza
judeţului [Moghilev] există un număr de 3 8.377 evrei, evacuaţi şi localnici, majoritatea evacuaţi
din Bucovina şi nordul Moldovei, toţi cazaţi în ghetouri şi oraş, fiind întrebuinţaţi la diferite lucrări
(Ibidem, f. 25).

209
1943, martie, Odesa. Capitolul evrei din Buletinul pe luna
martie al Insp. Jandarmi Transnistria

Buletinul Insp. Jand. Transnistria, pe luna martie 1 943"
Evreii
Sunt plasaţi în ghetouri şi întrebuinţaţi la munca de folos obştesc.
În conformitate cu decizia Guvernământului Transnistriei este în curs o nouă
verificare şi repartizare a evreilor pe specialităţi, după criterii obiective, pentru a se hotărî
rămânerea lor în diferite judeţe.
Cei nespecialişti vor fi evacuaţi pe malul Bugului, la est de calea ferată Şmerinca
Odesa. În situaţia actuală, evreii specialişti lucrează pe lângă întreprinderile raioanelor.
S-a constatat că evreii evacuaţi ţin legătura cu evreii din ţară, de la care primesc
prin curieri bani şi scrisori.
Pe lângă cazurile semnalate mai sus, au fost identificaţi drept curieri:
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- cpt. magistrat Paul Vartolaş din Bucureşti, care a adus bani evreului Isac
Veincartner din ghetoul Golta; inspectorul Anton Golopenţia de la Institutul Central de
Statistică Bucureşti, care a adus o sumă în RKKS evreului Folender din ghetoul Golta;
cpt. Serghei, administratorul Spitalului Camp. nr. 26 1 Birzula, care a adus scrisori unor
evreice din ghetoul Balta.
Cazurile au fost aduse la cunoştinţa corpului 3 Armată şi Prefecturii Poliţiei capitalei
pentru măsuri.
- subit. Târbă Ilie, agent informator al sectorului 4 Etape Berezovca, ducându-se
la locuinţa evreului Aba din ghetoul Mostovoi, a îmbrăţişat pe membrii familiei evreului,
interesându-se de regimul ce li se aplică şi oferindu-se să le ducă scrisori în ţară.
Cazul a fost raportat Corpului 3 Armată pentru măsuri.
S-a constatat că evreii localnici iau parte activă la acţiunea subversivă comunistă
îndreptată contra trupelor aliate şi trupelor de ocupaţie.
Astfel, conducătorul organizaţiei de partizani descoperită în luna februarie 1 943
în judeţul Berezovca era evreul Andrei Rudenco.
S-a constatat de asemenea că evreii caută să-şi ascundă originea, reuşind să fie
înscrişi sub nume de germani sau ucraineni:
- evreul Solomonovici Solomon, originar din Balta a reuşit să fie înscris în oraşul
Râbniţa drept germanul Schmit Fritz, pe baza unor adeverinţe eliberate de organele
germane de dincolo de Bug, pe care le indusese în eroare asupra originii sale. A fost
înaintat S.S. german din Odesa;
- evreica Şura Feinstein, originară din Odesa, s-a înscris în oraşul Râbniţa sub
numele de Ana Ivanovna, obţinând chiar autorizaţia de a deschide un bufet.
Evreul Solomonovici Solomon luat drept german, fusese numit conducătorul
restaurantului Primăriei Râbniţa.

Ibidem, f. 97-99
• fragmente

210
1943, aprilie 9, Bucure�. M.A.I. aprobă plecarea unor evrei în
Transnistria unde au fost evacuate familiile lor, în timp
ce ei se aflau la M.O.

Nr. 430/N9 aprilie 1 943

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia Administraţiei de Stat

Către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Avem onoare a face cunoscut că la cererea evreului Ciuraru Froim din Dorohoi,
str. Spiru Haret nr. 3 3 s-a aprobat plecarea lui în Transnistria la Moghilev, unde a fost
evacuată soţia lui, Raşela Ciuraru.
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Comunicându-vă cele de mai sus, vă rugăm să luaţi măsuri de executare şi a da
ordine în consecinţă 1 •
Ministru subsecretar de stat,
General de corp de armată,
Director,
ss. Indescifrabil
ss. C.Z. Vasiliu

A.N., Fond M.A.l., ds. 34/1/943, f 397
1 La 2 iunie 1 943, MAI. cerea l.G.J. să i se dea relaţii asupra celor afirmate de Ciubotaru
Lupu aflat Ia muncă obligatorie la Ediniţi (Hotin), care arăta că în Transnistria se află doi copii ai
săi orfani de mamă şi deci să fie şi el trimis în acea regiune.
Pe document, rezolutia: „M. St. Major. Având în vedere că au rămas copii orfani şi că
evreul trebuie să fie şi el în Transnistria, rugăm a da ordin B7 de a-l desconcentra şi trimite la Leg.
Jand. Moghilev-Transnistria. (Ibidem, f. 422).

211
1943, aprilie 10, Odesa. Guvernământul Transnistriei intervine
la M.A.E. pentru obţinerea acordului german în
vederea mutării evreilor la est de Bug

38543 - 1 0 apr. 1 943
Comandamentul de Căpetenie al Armatei
Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei
Direcţia Muncii
Confidenţial
Către,
Ministrul afacerilor străine
Prin
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul Militar B.B.T.
La adresa dvs. nr. 22306/1943, primită la acest Guvernământ cu adresa nr. 500746/
C.B.B.T. , prin care ne aduceţi la cunoştinţă că aţi intervenit pe lângă Legaţiunea noastră
din Berlin pentru a cunoaşte cât mai curând soluţia ce ar conveni guvernului german
relativ la „mutarea acestor lagăre în interiorul Transnistriei";
Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că Guvernământul Basarabiei, cu adresa
nr. 5897/C/ 1 943, a intervenit la Preşedinţia Consiliului de Miniştri pentru a se dispune
mutarea lagărelor de evrei din oraşele de pe malul stâng al Nistrului, cât mai departe în
interiorul Transnistriei.
Domnul mareşal, însă, prin soluţia dată acestui raport, comunicat nouă cu adresa
nr. 500089/C.B.B.T., a dispus „să se pregătească pentru la vară deplasarea lor spre est
într-o regiune ce trebuie stabilită de acord cu gem1anii prin Ministerul de Externe" 1 .
Noi socotim că domnul mareşal a înţeles să deplaseze evreii peste Bug, nu în
interiorul Transnistriei, căci altfel n-ar avea sens acordul cu germanii pentru o chestiune
de administraţie interioară a Transnistriei.
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În consecinţă, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a da noi dispoziţii Legaţiunii noastre
din Berlin pentru a interveni în sensul deplasării la est de Bug, dispunând totodată să ni
se comunice rezultatuF.
Directorul muncii,
Guvernator,
ss. Dr. Gh. Balcăş
ss. G. Alexianu

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 15, f. 136

1 Vezi doc. 1 93 din volum.
2 La 1 8 martie 1 943, MAE. comunică P.C.M. Cab. B.B.T. că: „am intervenit telegrafic pe
lângă Legaţiunea noastră din Berlin pentru a cunoaşte cât mai curând soluţia ce ar conveni guvernului
german, relativ la mutarea acestor lagăre în interiorul Transnistriei" (Ibidem, f. 1 32). La 26 martie,
Legaţia României din Berlin a răspuns: ,,Am intervenit la Woennan pentru strămutarea lagărelor.
Domnia-Sa mi-a făgăduit că va interveni în sensul dorinţei noastre, urmând a-mi face o comunicare
ulterioară în această privinţă. Stănescu" (Ibidem, Fond Germania, telegrame, voi. 5, f. 406). La 1 2
mai 1 943, consilierul d e Legaţie von Thadden redacta următoarea „însemnare": „Chestiunea mutării
persoanelor de rasă evreiască în interiorul Transnistriei, problemă adusă în discuţie prima dată
prin nota verbală din 24 martie 1 943 şi prin nota verbală din 2 1 aprilie 1 943, pentru a doua oară, a
fost relatată la 6 aprilie şi din nou la 8 mai în scris pe lângă Serviciul Suprem al Siguranţei Reich
ului. La 8 mai, consilierul competent din Sicherheitsdienst a fost solicitat telefonic în aceeaşi
chestiune şi rugat să facă tot posibilul în acest sens. El a vrut să profite de ocazia oferită de călătoria
de serviciu„ . pentru a verifica lucrurile şi să-mi raporteze totul exact şi neîntârziat" (A.C.I.E.R„
ds. IIl/399, CDG-AGB, f. 30. Vezi doc. 222 din volum).

212

1943, aprilie 11, Bucure�. Condamnarea la moarte a unei
familii de evrei fugită din Transnistria

O familie de evrei fugită din Transnistria la Cernăuţi condamnată la moarte

Soţii evrei Gheldner Mayer şi Gheldner Regina, evacuaţi în Transnistria, s-au
reîntors fraudulos în ţară venind la Cernăuţi. Fiind descoperiţi au fost înaintaţi sprejudecată
la Curtea Marţială.
Curtea Marţială, în completul d-lor colonel Davideanu, căpitan Grigoraşcuţă şi a
d-lui procuror Porubschi Francisc, luând cazul în deliberare, a condamnat pe cei doi
fugari la moarte. Executarea a avut loc zilele acestea 1 .

Ziarul Timpul n r. 126, anul VII din 11 aprilie 1943
1 Printr-un Decret-lege din 1 9 septembrie 1 942 s-a instituit pedeapsa cu moartea pentru
evreii trimişi în Transnistria, care se întorc în ţară în mod fraudulos (Vezi E.R„ voi. I, doc. 7 1 ).
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2 13
1943, aprilie 19, Balta. Notă informativă a Legiunii Jandarmeriei
Balta despre vizita în ghetoul evreilor a delegatului
P. C.M., reliefând starea de spirit a deportaţilor

Legiunea Jandarmi Balta
Nota informativă nr. 43
din 1 5 aprilie 1 943
În ziua de 13 aprilie 1 943, domnul lt. colonel Iamandi de la Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, împreună cu o delegaţie, a vizitat pe lângă autorităţile din judeţul Balta şi
ghetoul Balta, întreţinându-se totodată şi cu delegaţii de evrei din alte ghetouri alejudeţului,
dând chiar dispoziţiuni verbale pentru mai multe satisfaceri ale doleanţelor acestora.
De la acea dată au început să circule fel de fel de zvonuri, printre evrei lansându-se
versiunea că toţi românii din America au fost internaţi în lagăre şi că pentru fiecare cap
de evreu care cade sunt executaţi zece români din lagărele americane1 •
Afară de aceasta, starea de spirit a evreilor este mai bună, iar mulţi dintre ei supuşi
ordinelor azi au început să ridice nasul .
Legiunea a dat ordine formaţiunilor de jandarmi ca să dreseze acte alarmiştilor
din ghetouri.
D-l lt. colonel Iamandi printre altele, mi-a comunicat că membrii din familiile
evreilor răspândiţi prin diferite ghetouri să fie aduşi în acelaşi ghetou cu care ocazie mi-a
comunicat că este vorba ca Nunţiul Papal, plecat din America, să viziteze în curând şi pe
evreii din Transnistria, deci şi din Balta.
Comandantul Legiunii Jandarmi Balta, lt. colonel, ss. Ştefan Gavăţ
Comunicat: I.G.J., Insp. Jd. Transnistria

A.N., Fond l. G.]., ds. 80/1943, f 80
1 În septembrie 1 942, când Richter a elaborat planul de a deporta toţi evreii ce se mai aflau
în România în lagărele de exterminare din Guvernământul General, guvernul S.U.A. a făcut cunoscut
că dacă acest proiect se va realiza, românii rezidenţi în Statele Unite vor fi închişi în lagăre. (Vezi
E.R. , voi. ill , doc. 542). Datorită şi altor demersuri, atât ai unor reprezentanţi ai opiniei publice
române cât şi ale unor diplomaţi străini, acest plan criminal nu a putut fi pus în practică. (Vezi E.R. ,
voi. III , doc. 525).
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214
1943, aprilie 19, Bucure�ti. Notă a P. C.M. C.B .B.T. privind
situaţia unor ghetouri de evrei din Transnistria

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General C.B.B.T.
Notă
1 943, luna aprilie, ziua 1 9

Am onoarea a vă face cunoscut următoarele constatări făcute cu ocazia vizitării
ghetourilor Odesa, Tiraspol, Balta şi Râbniţa:
L Odesa
Ghetoul este format din 70 evrei, împărţiţi pe ateliere, unde lucrează funcţionari
ai Guvernământului, care a adus materialul necesar şi plătesc mâna de lucru în condiţiunile
stabilite de Guvernământ.
Din venitul atelierelor, jumătate este dat lucrătorilor evrei, iar cealaltă jumătate
este folosită pentru nevoile generale ale ghetoului.
Ghetoul posedă următoarele ateliere: croitorie de damă, croitorie bărbătească,
frizerie, coafură şi manichiură, pălării damă şi dentistică.
Evreii locuiesc în acelaşi local cu atelierele, local care se prezintă în condiţiuni
bune, peste tot domină ordine şi curăţenie.
Ghetoul este înzestrat cu:
a. O bucătărie comună la care am constatat că duminică 1 1 aprilie a.c., s-a servit
tocană de carne cu sos de tomate, iar marţi 1 3 aprilie chifteluţe de carne. În fiecare
dimineaţă se dă lapte.
b. Cabinet medical şi farmacie.
Evreii din ghetou fac regulat baie.
În concluzie, ghetoul este foarte bine organizat, iar evreii sunt foarte mulţumiţi.
Ar fi cazul, deoarece atelierele au foarte mult de lucru, să se mărească numărul
evreilor meseriaşi, dar Comandamentul Militar se opune pentru raţiuni de ordin tactic.
II. Balta

În acest ghetou se găsesc 2 .746 persoane, dintre care 6 1 4 bărbaţi, 1 . 234 femei şi
898 copii, dintre aceştia 698 sunt incapabili de muncă; ghetoul numără 700 orfani, dintre
care 300 de ambii părinţi; un număr de 24 evrei îşi au familiile împrăştiate în ţară, în
diferite oraşe; aici se mai găseşte şi un mutilat din războiul trecut, provenit din armata
austriacă.
1 . Ghetoul se prezintă în condiţiuni proaste, insuficient şi murdar.
2 . Lucrătorilor evrei, care au prestat muncă la diferite autorităţi, nu li s-au plătit
drepturile pe câteva luni în urmă, drepturi fixate de ordonanţa Guvernământului, care
prevede un salariu de 2 mărci pe zi pentru lucrătorul calificat şi 1 marcă pe zi pentru
lucrătorul necalificat.
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Unele autorităţi au plătit evreilor pentru munca depusă numai câte 600 gr. mălai,
ceea te este inechitabil, deoarece 1 kg. mălai costă acolo 24 lei (40 fenigi).
Argumentul adus că la Balta R.K.K. S.-ul s-a devalorizat până la 8-10 lei nu poate
rezista, deoarece autorităţile primesc mălaiul la preţ oficial.
În plus, trebuie să mai avem în consideraţie că evreul care prestează o muncă, mai
are în ghetou soţia şi copii care trebuiesc hrăniţi şi care în majoritatea cazurilor nu pot
câştiga nimic.
3 . Ajutoarele trimise de Centrala evreilor din ţară au fost primite toate, dar sunt
insuficiente faţă de lipsa de câştig şi de scumpirea vieţii.
- Ghetoul este prevăzut cu o farmacie, suficient aprovizionată cu medicamente
trimise din ţară şi are în curs de instalare un spital în care se vor putea interna până la 1 5
persoane.
- Bucătăria comună a ghetoului, la care mănâncă circa 300 persoane este murdară,
prost instalată şi slab aprovizionată. Serveşte o singură masă pe zi, iar alimentele le
procură de pe piaţă foarte greu şi foarte scump.
- Evreii meseriaşi sunt încadraţi la atelierele oficiale ale Primăriei, unde sunt plătiţi
cu ziua conform ordonanţei Guvernământului.
Ghetoul are în curs de organizare mici ateliere, numai pentru nevoile lui, ateliere
care nu vor putea câştiga nimic.
În această privinţă se observă o diferenţă de tratament, deoarece în ghetourile de
la Râbniţa, Tiraspol, Odesa, atelierele evreieşti pot primi comenzi de la restul populaţiei,
nu numai de la evreii ghetoului şi în acest fel să trăiască din câştigurile realizate, altfel
aşteaptă continuu ajutoare din ţară, lucru ce-i determină la trândăvie.
Este necesar ca domnul guvernator al Transnistriei să ordone ca atelierele evreieşti
din toată provincia să poată primi comenzi şi clin afara ghetoului, la preţuri fixate de
Guvernământ, aşa cum este Râbniţa, Odesa şi Tiraspol, realizându-se în felul acesta un
venit necesar întreţinerii ghetourilor şi un ajutor populaţiei locale care poate întrebuinţa
aceşti meseriaşi la preţuri rezonabile şi aceasta cu atât mai mult cu cât lipsesc complet
meseriaşii localnici, iar de o problemă a românizării meseriilor nu poate fi vorba.
Trebuie să subliniez, însă, faptul că unităţile militare au rechiziţionat de la evrei
I O maşini de cusut, luându-le astfel posibilitatea de câştig.
În ghetou mai sunt două orfelinate, la care se găsesc circa 200 copii. Situaţia
orfelinatelor este departe de a fi mulţumitoare, atât din punct de vedere sanitar, cât şi din
punct de vedere al hranei şi îmbrăcămintei.
Faţă de constatările făcute, am dispus următoarele, printr-o notă scrisă.
a. Am precizat delimitarea ghetoului, dând în felul acesta posibilitatea acelora
dintre evrei care pot plăti chirie să-şi închirieze noi case şi am rugat pe domnul prefect ca
să dea dispoziţiuni ca, chiriile să nu fie prea exagerate.
b. Să se repare de urgenţă orfelinatul nr. 2, iar până la terminarea reparaţiunii, să
se dea în altă parte două camere în care să fie cazaţi o parte din copii.
c. Să se văruiască toate casele şi în special bucătăria comună, să se construiască
closete, să se aranjeze şi să se măture străzile în ghetou, să se cureţe dărâmăturile şi să se
execute grădini în toate curţile, cu flori şi mult zarzavat, care să fie folosit la bucătăriile
evreieşti; să se definitiveze realizarea atelierelor, din venitul cărora jumătate să fie folosit
de comunitate.
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d. Să se ia măsuri pentru plata restanţelor cuvenite evreilor pentru munca prestată.
e. Să li se procure, contra cost, var şi săpunul necesar curăţeniei.
f. Să se ia măsuri ca evreii să facă baie regulat.
g. Medicul şef al oraşului să inspecteze săptămânal ghetoul, la fel şi agronomul, în
vederea realizării grădinilor.
h. Să se intervină la Guvernământ ca judeţul, din surplusul de alimente, să poată
vinde ghetoului, în special pentru orfelinate, alimente care urmează a fi achitate în ţară,
în lei, de către Centrala Evreilor la preţul pieţei din Bucureşti.
i. Am mai dispus ca 4 1 de persoane din acest ghetou să fie trimise în alte ghetouri
în care se află familiile lor, realizând astfel strângerea familiilor.
j. Am mai lăsat dispoziţiuni ca dl. prefect să facă aceeaşi operaţiune cu lagărele
din interiorul judeţului.
1 . Domnul prefect să ia măsuri pentru verificarea gestiunii ghetoului şi să asculte
doleanţele evreilor din ghetou, deoarece, dacă gospodăria ghetoului nu trebuie condusă
de prefect, trebuie totuşi dirijată de prefect, aceasta deoarece am constatat că acolo unde
autoritatea a intervenit situaţia lor s-a îmbunătăţit.
m. Domnul prefect să ia contact cu domnul general Ionaşcu, comandantul Diviziei
a IX-a, care s-a oferit să dea tot concursul pentru organizarea ghetoului.
ID. Râbniţa
I . Lagărul din oraş are 1 .471 evrei, dintre care 293 bărbaţi, 609 femei şi 569 copii.
Din efectivele acestea, 635 persoane sunt incapabile de muncă. În acest lagăr sunt 37
evrei care au familiile rămase în ţară.
2 . Ghetoul posedă un dispensar medical şi o farmacie foarte bine dotată.
Cantina serveşte o masă pe zi la 280 persoane.
3 . Ghetoul are 17 ateliere cu 1 30 lucrători evrei, care lucrează pentru populaţia
oraşului.
4. Şi aici am constatat că unele autorităţi, în mai mică măsură decât la Balta, nu au
achitat toate restanţele pentru munca prestată de evrei.
5. În general, ghetoul se prezintă în condi,tiuni mulţumitoare, toate casele văruite,

curăţenie aproape suficientă şi mult mai multă ordine decât la Balta.
Faţă de constatările făcute, am luat urn1ătoarele măsuri, printr-o notă scrisă.
a. Am dat dispoziţiuni Comandamentului de Garnizoană şi Comandamentului
Legiunii de Jandarmi, ca să dea tot concursul pentru completarea organizării ghetoului.
b. Să se ia măsuri pentru plata restanţelor pentru munca prestată de evrei.
c. Atelierele înfiinţate de evrei să primească comenzile numai prin comitetul
evreiesc, care va reţine jumătate din venit pentru nevoile comunităţii.
În acest scop dl. prefect să fixeze preţul de lucru în ateliere.
d. Bucătăria comună a ghetoului să fie mutată în altă casă.
e. Să se dea posibilitatea evreilor ca într-o zi pe săptămână să facă baie la baia
Primăriei.
f. Medicul comunei să inspecteze o dată pe săptămână ghetoul.
g. Să li se vândă câte 1 kg. săpun pe cap de familie, lunar.
h. Să se ia măsuri pentru construirea de closete, curăţire de dărâmături şi realizarea
de grădini.
i. Să se intervină la Guvernământ pentru a ajuta vinderea de alimente, din surplusul
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judeţului, contra cost, în Iei plătiţi în ţară.
Iv. Tiraspol
În acest ghetou sunt 108 evrei, dintre care 56 bărbaţi, 43 femei şi 9 copii.
Se mai găsesc la alte instituţii şi ateliere încă 7 1 evrei.
Ghetoul este foarte bine organizat, având o cantină care serveşte masa la tot
efectivul, de două ori pe zi.
La ghetou se găsesc 9 (nouă) ateliere în care lucrează 38 evrei, iar la diferite
instituţii militare din garnizoană lucrează alţi 53, plătiţi cu câte 2 R.K.K.S. pe zi, restul
evreilor incapabili de muncă.
Parte din evreii de aici au fost aduşi ca meseriaşi din alte ghetouri, aşa că azi au
familia lăsată prin diferite părţi ale Transnistriei, de multe ori cu copii minori.
Dacă se analizează preţurile fixate pentru lucru în ateliere în comparaţie cu preţul
alimentelor de pe piaţă şi cu devalorizarea R.K.K.S. şi dacă mai punem la socoteală
completarea atelierelor cu scule şi hrana celor care nu pot munci, constatăm că preţurile
sunt extrem de reduse, aşa că veniturile nu vor putea ajuta la nimic.
De exemplu: cusutul unei perechi de pantaloni costă 10 R.K.K. S . , ceea ce revine
la valoarea scăzută a mărcii 100-140 lei.
La analiza de mai sus trebuie să adăugăm şi faptul că acest ghetou serveşte şi ca
loc de adăpost pentru evreii chemaţi să fie judecaţi sau cercetaţi de Curtea Marţială,
cărora trebuie să le dea şi masă, aşa că, cheltuielile ghetoului sunt mult mărite.
Faţă de constatările făcute, am luat următoarele măsuri verbale:
a. Dl. prefect să ia contact cu prefecţii în ghetourile cărora se găsesc o parte din
membrii familiilor celor ce se află la Tiraspol şi să le aducă familia acolo1•
b. În vederea aducerii familiilor împrăştiate prin Transnistria, care se vor ridica la
circa 20-30 persoane, să se mai rechiziţioneze o casă în ghetou unde să fie cazaţi.
c. Să se repare imediat bucătăria ghetoului.
d. Să se transforme curtea în grădină.
e. În zilele când se dă pâine în oraş, să se dea şi pentru ghetou câte 100 gr. pâine de
persoană.

V. Diverse constatări
1 . În ghetoul Balta se află un evreu de 1 5 ani originar din Bucureşti, fiul lui Avram
Manase din str. Pascal nr. 10, care, găsindu-se la o mătuşă a sa la Chişinău Ia 28 iulie
1 940, a fost surprins de regimul sovietic, iar Ia recucerire autorităţile române I-au luat şi
dus în Transnistria.
2 . În ghetoul din Râbniţa se găseşte un orfan de război, pe nume Schiopul, fiul lui
Dvoira Schiopul din Darabani-Dorohoi, iar mama lui văduvă de război trăieşte în ghetoul
Moghilev.
3 . O creştină, Silvia Schleiber, de 1 9 ani, este deportată în ghetoul din Tiraspol.
Născută în Cristuru! Secuiesc, sub numele de Silvia Moldovan, a rămas orfană de mică de
tatăl său, iar mama ei s-a recăsătorit cu evreul Schleiber, care apoi a şi adoptat-o.
4. Tot Ia Tiraspol este evreul Ceauşu Herş Leib, decorat de război cu Crucea
Comemorativă cu trei barete şi medalia Victoria.
5. Este de reglementat corespondenţa evreilor pe formulare speciale ale Crucii.
Roşii, venită din străinătate prin Comitetul Internaţional [al Crucii Roşii] de la Geneva
pentru a fi remisă evreilor din ghetouri. Reglementarea ar consta în a autoriza pe evrei să
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răspundă pe verso-ul acestor formulare.

A.M.A.E., Fond 33, voi. 21, f 455-463.
1 în legătură cu această propunere Legiunea de Jandarmi Balta comunica Diviziei 9 Infanterie
la 27 iunie 1 943: ,,Fiecare evreu ce are rude sau membri ai familiei în alte ghetouri de pe raza altui
judeţ să ceară în scris aducerea familiei. în ceea ce priveşte evreii din oraşul Balta, s-a luat măsura
de evacuare a lor întrucât majoritatea fiind săraci şi prea mulţi nu şi-au putut găsi locuinţa necesară
pentru evacuare de pe strada Mareşal Antonescu. Poliţia oraşului Balta este în curs de evacuare a
lor". (A.M.St.M., Bir. II Informaţii, R.SEM. 1430, COl 1 5).

2 15
1943, mai 1, Bucureşti. Măsuri de redistribuire pentru muncă
a unui număr de 427 evrei aflaţi în lagărele din
Transnistria

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţiunea Siguranţei şi Ordinii Publice, Secţia II A.

l mai 1 943

Către,
Ministerul Afacerilor Interne
Subsecret. Stat Poliţie
La ordinul dvs. 3 967 din 17 aprilie l 943, am onoare a raporta următoarele:
Inspectoratul Jandanni Transnistria, supunând chestiunea domnului guvernator
al Transnistriei, a hotărât ca cei 427 evrei din tabelul nr. l să fie repartizaţi pe meserii şi
plasaţi pentru a fi întrebuinţaţi la muncă în libertate după regimul celorlalţi evrei, astfel:
100 evrei în localitatea Olgopol, judeţul Balta
"
1 27 evrei în localitatea Savrani
200 evrei în localitatea Tridubi, judeţul Golta.
Pentru executarea celor de mai sus, Inspectoratul Jandarmi Transnistria, a luat
următoarele măsuri:
a. A dat ordin lagărului Vapniarca de a grupa pe cei 427 evrei pe meserii şi a-i
trimite sub escorte conduse de subofiţeri şi preda cu tabele nominale Sectoarelor de Jandarmi
Olgopol şi Savrani din Legiunea Balta şi Postului Tridubi din Legiunea Jand. Golta.
Li se dă hrana pe trei zile.
Îşi iau toate bagajele, bani şi tot ce au în lagăr.
Transportul se face cu calea ferată, pe baza foilor de transport ce s-au pus la
dispoziţie de Guvernământ.
b. S-a dat ordin Legiunilor Balta şi Golta să ia măsuri de primirea lor şi de plasarea
în centrele fixate, în unire cu d-nii prefecţi de judeţ, cărora Inspectoratul Jand. Transnistria
"
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le-a mcut cunoscut ordinul domnului guvernator al Transnistriei.
De asemenea s-au luat măsuri pentru ţinerea sub supraveghere a evreilor în cauză.
Inspectoratul General al Jandarmeriei,
Gen., ss. C.Z. Vasiliu

Directorul Siguranţei şi Ord. Publice,
general, ss. C. Tobescu

M. Carp, op. cit, voi. III, doc. 232

2 16
1943, mai 12, Bucureşti.. Cererea a 65 evrei din Arad de a li se
readuce din Transnistria membrii de familie

Nr. 7320 S.

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Generală a Poliţiei

14 mai 1 943

Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă

Confidenţial

Domnului chestor al Poliţiei Arad
Se trimit în original, însoţite de acte personale, 65 cereri ale evreilor specificaţi pe
verso, domiciliaţi în acea localitate, care solicită readucerea din Transnistria a unor membrii
din familiile respective.
Vă rugăm a dispune serioase cercetări şi a raporta rezultatul cu propuneri concrete
pentru fiecare caz în parte până la

8 iunie a.c.

Dacă s-au comis erori cu trimiterea persoanelor respective, aceste erori nu se vor
ascunde'.

Odată cu raportarea rezultatului, se vor restitui anexele2•
Şeful serviciului,

Director,
ss. Bădulescu

ss. Mazilu

A.S.RJ., F.D. 7635, voi. 2, f 225-226 flv
1 Consiliul de Miniştri a recunoscut că nu toţi deportaţii pe motive politice în Transnistria
erau comunişti. Vezi E.R. , voi. II, doc. 165.
2 La 1 septembrie 1 943, Ministerul de Interne consideră ca justificată readucerea din
Transnistria a 5 femei din Arad, care au fost deportate deoarece au trecut la religii creştine, deşi
schimbarea de confesiune a avut loc înainte de 12 iunie 1 942, dată după care „convertirile atrag
deportarea în Transnistria". (A.N., Fond MA.I., ds. 55, f. 2 1 7 f/v).
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2 17

1943, mai 13, Odesa. Propunerea unor măsuri restrictive foarte
severe împotriva evreilor, făcute de Statul Major al
Diviziei IX Infanterie
Divizia 9 Infanterie
Stat Major, Biroul 2
Către,
Divizia 9 Infanterie
Am onoare a vă raporta:
Zilnic organele noastre contrainfonnative ne fac cunoscut că evrei şi evreice umblă
nesupăraţi în tot oraşul fără steaua distinctivă în piept, eleganţi şi aroganţi, încât sunt de
nerecunoscut şi intimidează populaţia şi armata, în special cei mici în grad.
Sub această mască (vorbitul curent româneşte şi elegant îmbrăcaţi) au reuşit să
pătrundă în funcţiuni publice de încredere, contabili, ingineri, funcţionari etc„ la autorităţi,
fabrici şi întreprinderi locale.
Astfel au ocazia să deraimeze statul şi armata şi să descurajeze atât pe militari care
văd că evreii, pentru stârpirea cărora mulţi au murit şi au luptat, trăiesc incomparabil mai
bine decât familiile lor din ţară, cât şi pe localnici, cărora le aţâţă ura şi neîncrederea.
Mai mult decât atât, pătrund în bazare şi colectează alimentele. Alţii SWlt funcţionari
chiar la societăţi înfiinţate pentru colectarea cerealelor, ajungând astfel, în aceste timpuri,
ca un fel de supracontrol evreiesc în statul român creştin 1•
La cerere de identificare spun că sunt funcţionar(ă) la instituţia„ .
Sau la
societatea . . . . . . . . . încât scapă controlului cel mai zelos.
Faţă de cele de mai sus, am onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba următoarele
măsuri:
1 . Sub conducerea subsemnatului sau a unui alt ofiţer să se execute razii repetate
pe stradă având ca scop arestarea tuturor evreilor care nu au steaua în piept, indiferent de
sexul, bogăţia sau exteriorul.
2 . Să se intervină de urgenţă Ia Corpul 3 Armată ca cel puţin aceştia să facă obiectul
înfiinţării unui lagăr îngrădit cu sârmă ghimpată, aşa cum prevăd legile.
3 . Să se ceară la Prefecturile Balta şi Golta, pe răspunderea personală a d-lor
prefecţi, tabele nominale cu toţi evreii şi evreicele întrebuinţaţi în funcţiile de conducere
(contabili, ingineri, funcţionari de birou) arătându-se şi drepturile de salarizare, alimentare,
locuinţă.şi alte avantaje.
Aceste tabele să fie verificate oficial prin mijloacele Diviziei şi neoficial prin echipe
speciale de poliţie, puse sub direcţia unui ofiţer de încredere.
4. Să se limiteze ghetourile, dacă nu cu sârmă ghimpată, cel puţin cu placarde.
În prezent, populaţia creştină din oraşele din zonă este sufocată de întinderea
clandestină a ghetourilor în afară de limite (în Balta porţiunea cedată de primărie pentru
evrei creşte din zi în zi), în mod nejustificat de altceva decât de dorinţa de a-i favoriza,
dându-le posibilitatea unui trai mai bun decât în ţară2.
„„
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5. Să se ordone imediat licenţierea din funcţiile de încredere şi conducere (contabili,
ingineri, funcţionari) a tuturor evreilor şi să se pennită controlul la cererea Diviziei în
acest sens.
6 . Să se facă cunoscut cele de mai sus forurilor superioare3 (Corpul 3 Armată şi
Marelui Stat Major).
Rog binevoiţi a decide.
Şeful Biroului 2, căpitan, ss. C.M. Popa

A.M.StM., R.SEM. 1414, C0067-68
Pe document, rezoluţia: „ 1 3 mai 1 943 B2 Legătura cu autorităţile pentru a se stabili cei
sunt în funcţii: Comenduirea Pieţii să organizeze razii; să dispară cerşetorii evrei din gheto; [să
li se dea] bunuri cu autorizaţie semnată de cei în drept; să se cheme şi să se pună în vedere primarului
din gheto că se vor lua măsuri contra celor ce se abat de la obligaţiuni şi ordine. ss. Indescifrabil".
La diferitele propuneri sunt următoarele rezoluţii : pct. 2. „Legături cu Prefectura. Este
necesar pentru tot lagărul. ss. Indescifrabil"; pct. 3 . „Da. Propuneri autorităţilor şi cu viza
comandantului de Legiune. Da."; pct. 4. „Cât mai urgent cu placarde şi apoi cu sârmă. Este chestiune
de a înlocui promiscuitatea şi a evita focare de infecţie. ss. Indescifrabil"; pct. 5. ,,După ce văd tabelul
cu cei în funcţiuni"; pct. 6. ,,După ce culeg toate datele şi avem răspuns la intervenţiunile noastre".
care

I Acest limbaj ce amintea demagogia legionară venea în contradicţie cu ordinele date de
alte instanţe militare de a ţine sub observaţie pe legionarii de pe front, de a nu-i accepta în birouri.
Astfel, la 30 decembrie 1 942, Marele Stat Major cerea ca legionarii să fie trimişi „numai în unităţi
de luptă" (Ibidem, R.SEM. 1 404, C 1 420). Se întocmeau fişe ale foştilor legionari, care conţineau
asemenea menţiuni: „şef de cuib, este capabil de acte de teroare" (Ibidem, C l464), „fanatic legionar,
a luat parte la rebeliune" (Ibidem, CI 552). Documentul reprodus mai sus exprimă starea de spirit
din unele instituţii, punând, în acelaşi timp, în evidenţă atât lupta celor deportaţi pentru a supravieţui,
cât şi atitudinea tolerantă faţă de evrei a unor comandanţi militari convinşi de necesitatea de a
folosi oameni calificaţi în diferite activităţi.
2 În. legătură cu situaţia reală a deportaţilor din punctele Balta şi Golta a se vedea notele
234 din volum.
3 În aceeaşi zi, Divizia 9 Infanterie, Stat Major, trimite, cu nr. 204 1 5 , un ordin către unităţile
subordonate în sensul celor de mai sus, cu unele precizări suplimentare:
,,Îl veţi ţine închis [pe evreul arestat - n.n.] până veţi putea obţine toate datele care interesează
acest Comandament, numele şi pronumele adevărate (subl. în text), unde lucrează, unde locuieşte
şi declaraţie scrisă din partea celui în cauză, în triplu exemplar, prevăzute cu forme legale pentru a
putea fi dat în judecată şi luate măsuri ce acest Comandament le va comunica la timp.
Săptămânal veţi înainta la acest Comandament situaţii nominale de evrei căzuţi în vina de
mai sus, prevăzute cu declaraţiile celor căzuţi în vină; de asemenea, veţi lua măsuri a se aresta toţi
copiii de evrei care se ocupă cu cerşetoria, în special în faţa brutăriilor şi restaurantelor; le veţi
identifica părinţii şi situaţia familiară, luând declaraţii părinţilor pentru a li se face forme de dare
în judecată.
Pe cei găsiţi realmente fără părinţi şi rude îi veţi da în primirea şefului Comunităţii, cu
proces-verbal, punându-i-se în vedere să-i întreţină prin grija Comunităţii„ .
D.O. Şef de Stat Major, Lt. col. A . Veroiu" (Ibidem, C0070)
Acest ordin a fost trimis Comenduirii Pieţii din judeţele Balta, Golta, Ananiev, Garnizoanelor
din Berşad, Obodovca, C icelnic, Perceava, Olgopol şi altele.
În vederea unui studiu ce urma să fie trimis lui Ion Antonescu, Prefecturile au transmis
informaţii asupra situaţiei din judeţele lor. La Dubăsari erau 13 evrei în diferite funcţii, la Balta 37,
la Tiraspol 16, la Golta 22 (Ibidem, C0079, 84, 88, 90).
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1943, mai 14, Bucure�ti. Referat asupra modului cum s-a
desfăşurat activitatea de trimitere în Transnistria a
unui lot de evrei din Bucuresti

Cercul Teritorial Bucureşti
Referat nr. 22 1 520
În ziua de 12 mai 1 94 3, urmând a pleca un nou detaşament de 260 evrei în exterior
cu destinaţia „Balta", m-am deplasat la gara B.M. [Bucureşti mărfuri pentru a asista la
îmbarcare constatând următoarele:
Evreii au fost adunaţi ca de obicei de Detaşamentul volant în dimineaţa acelei zile
pentru apel, pe Velod,rom, unde la ora 9, cu ajutorul unei gărzi trimise de C.T. Bucureşti,
au fost înconjuraţi cca . 500 evrei şi trimişi, între sentinele, până la staţia B.M. pentru
îmbarcare.
Detaşamentul fiind coordonat numai pentru 260 evrei, iar acei aduşi fiind peste
număr, comandantul Detaşamentului volant a început trierea lor, procedând la:
- scoaterea meseriaşilor;
evreilor repartizaţi la M.St.M. şi Corpul 2 T, la diferite instituţii;
- examinarea medicală făcută de medicul Detaşamentului volant.
Din cauză că această plecare nu fusese anunţată mai dinainte, pentru ca fiecare
evreu să vină cu bagajele necesare, cu hrana pe 5 zile şi banii necesari, conform ordinului
M.St.M., s-a produs

panică printre evrei şi populaţia evreiască de pe traseul parcurs de

acest convoi.
Din această cauză mulţi evrei au început să dispară din cordon, mai ales că paza
nu era prea puternică.
După terminarea operaţiilor de mai sus, evreii au început să fie băgaţi câte 40 inşi
în vagon, făcându-se liste nominale pe vagon . Vagonul 6 şi 7 nu s-a putut completa din
lipsă de efectiv şi aceasta din cauza celor raportate mai sus.
Totuşi, pentru a se trimite efectivul ordonat de 260 evrei, s-a recurs la rezerva
formată din cei bolnavi, ce au fost băgaţi în ultimul şi penultimul vagon (6 şi 7), vorbindu-le
personal şi luându-mi obligaţiunea ca aceştia să fie înlocuiţi imediat prin alţii sănătoşi şi
care au fugit în timpul îmbarcării.
La ora 1 5,30, când am plecat la Comandament pentru conferinţă, am lăsat tot
acest efectiv în vagoane, cu sentinele la uşa fiecărui vagon, luaţi în primire de comandantul
ce conducea acest detaşament.
În lipsa subsemnatului, sosind familiile celor îmbarcaţi cu bagajele şi delegaţii
comunităţii cu efecte şi hrana necesară, deschizându-le uşile, au mai fugit din acest lot
încă 1 2 evrei [se dă numele acestora - n.n. ] . Lipsa a fost consemnată de subsemnatul la
ora 1 9 ,30 când m-am dus din nou la gara de îmbarcare, lipsă ce nu s-a mai putut completa
din lipsă de efectiv, plecând astfel un lot de 248 de evrei.
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Constatări
- Plecarea nu a fost organizată;
- S-a procedat greşit la aducerea întregului efectiv de evrei pe rampa de îmbarcare
şi aici să se facă selecţia;
- Foarte mulţi evrei au fost trimişi fără echipamentul necesar şi hrana pe 5 zile;
- Din lipsa de organizare, s-au trimis circa 40 evrei vădit bolnavi.

Propuneri
- Pentru formarea detaşamentelor viitoare să se facă întâi organizarea lotului destinat
a pleca, prin tabele nominale;
- Să se anunţe înainte plecarea pentrufiecare evreu, fără a i se spune destinaţia şi

pentru a-şi putea procura cele necesare ;
- Evreii fugiţi din vagoane după îmbarcare să fie daţi în judecată C.M.C. şi
sancţionaţi conform legii nr. 59 din M.Of. nr. 28 din 3 februarie 1 943 1 ;
- S ă se înlocuiască imediat evreii trimişi bolnavi cu alţii între 19-44 ani;
- Detaşamentul format scriptic să fie trimis la gară cu 5 ore înainte de îmbarcare;
- În cazul în care survin lipsuri prin neprezentare la timp a o parte din evrei,
comandantul Detaşamentului volant să aibă o rezervă de cel puţin 15%, cu care să-i poată
înlocui, completând astfel efectivul ordonat să plece2•
Şeful Biroului Evrei, maior, ss. Tudose

Ibidem, RSEM. 1006, C0022-23
Pe document, rezoluţiile: 1 . „ 14.V. 1 943. 1 . Sunt de pi1rere a se raporta din nou M.St.M.,
cerând a se aproba propunerile din raportul nr. 221 520 deoarece s-au constatat aceste erori din
partea Comandamentului Detaşamentelor volante. 2. Rog a se aproba propunerile din referat. Colonel,
D. Chirescu". 2. „Trist! Aprob referatul şefului de Stat Major. Să mi se prezinte de urgenţă la
semnat intervenţiile necesare. General, ss. Gh. Potopeanu. 1 5. V. 1 943".
1 Vezi doc. I 09 din volum.
2 Corpul II Teritorial a înaintat Marelui Stat Major un tabel nominal cuprinzând evreii care
au ajuns la Detaşamentul 1 20 Balta şi un tabel de evreii care au fugit în timpul îmbarcării şi în
timpul parcursului Bucureşti-Balta, anunţând, totodată măsurile luate: „a. Comandamentul Etapelor
de Est să ne raporteze: I . Dacă evreii s-au prezentat; 2. Cum au fost ţinuţi în registre: lipsă la apel,
dezertor etc.; 3 . Data când s-au prezentat la Detaşament; 4. Să li se ia câte o declaraţie prin care să
arate şi data când au plecat din Bucureşti. b . Cercul [Teritorial - n.n.] să-i pună în urmărire,
trimiţând pe cei prinşi sub escortă până la destinaţie. Să le încheie acte de dare în judecată pentru
dezertare". (Ibidem, C0024).
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1943, mai 26, Transnishi.a. Informarea privind acţiunea de
formare a Batalionului de lucru Balta, compus din evrei

Comandamentul Sectorului 3 Etape
Bir. Adjutantului

Nr. 4949 din 26 mai 1 943

Către,
Comandamentul Etapelor de Est
Stat Major, Biroul 3
În conformitate cu ordinul M.St.M. nr. 4 1 9700 din 29 aprilie 1 943 , comunicat cu
ordinul dvs. nr. 50524/1943, am onoare a vă raporta:
Marele Stat Major, cu ordinul de mai sus, a repartizat pentru Batalionul de lucru
nr. 120 Balta un număr de evrei, din care 960 evrei lucrători, iar restul meseriaşi şi
diferite servicii (doi medici umani, doi medici dentişti, doi dentişti ajutători şi doi studenţi
în medicină umană).
Până la data de 26 mai 1 943 s-au prezentat astfel:
1 . De la Corpul I T., din 1 20 de evrei, numai 1 1 3 , deci o lipsă de 7 evrei.
2. De la Corpul II T. Bucureşti, din 260 de evrei s-au prezentat numai 243, deci o
lipsă de 17 evrei. De la celelalte Cercuri Teritoriale ale C.11.T., din 1 20 evrei s-au prezentat
numai 1 0 1 , deci o lipsă de 1 9 evrei, iar din gradaţi 1 sergent şi 2 caporali 1•
3 . De la Corpul III T., din 45 evrei s-au prezentat numai 43 evrei, deci o lipsă de 2
evrei.
4. De la Corpul V T., din 256 evrei s-au prezentat numai 230 evrei, deci o lipsă de
26 evrei în care intră şi o echipă de meseriaşi, iar dintre gradaţi un sergent şi un caporal.
5. De la Corpul VI T., din 1 93 evrei s-au prezentat numai 167 evrei, deci o lipsă de
26 evrei, iar dintre gradaţi o lipsă de 3 caporali.
În total avem o lipsă de 97 evrei, iar dintre gradaţi 3 sergenţi şi 7 caporali pentru
care s-a intervenit la toate Corpurile Teritoriale, cu nr. 4783 din 25 mai 1 943, pentru
completarea efectivelor.
Din ofiţerii preconizaţi s-au prezentat cei notaţi pe verso nominal, având lipsă 1
maior, 1 căpitan şi 2 ofiţeri subalterni, iar medicul evreu, Hellering Adolf din Cernăuţi,
nu s-a prezentat fiind concentrat la altă unitate2•
Rugăm să binevoiţi a dispune.
Comandantul Sectorului 3 Etape, colonel, ss. N. Pătrăşcoiu
Ibidem, Secţia II Informaţii, RSEM. 1356, C0564
1 Vezi doc. 2 1 8 din volum.
2 Date fiind' condiţiile grele de muncă, dintre cei trimişi la Balta unii au obţinut scutire de
muncă obligatorie, ceea ce a creat nemulţumiri şi unele împotriviri din partea conducerii
detaşamentului, acesta solicitând să i se trimită înlocuitori. La o adresă a C. T. Bucureşti către
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Comandamentul Etapelor de Est prin care se cerea, pe baza unor ordine ale M.St.M., retrimiterea
unor evrei care au obţinut scutiri, a fost pusă rezoluţia: ,,20 august 1 943. 1 . Să se întocmească un
tabel cu evidenţa tuturor evreilor rechemaţi. 2. Să fie prezentat până la 25 [august]. Să se dea ordin
Sectorului 3 Etape pentru executarea ordinului M . St.M., alăturat în copie. Lt. colonel, ss.
Indescifrabil" (Ibidem, C0592). La 2 octombrie 1 943, Comandamentul Etapelor de Est ordona: ,,La
nr. 1 5500 din 26 septembrie a.c., toţi evreii scutiţi de muncă vor fi lăsaţi liberi imediat, indiferent
dacă li se pot da sau nu înlocuitori. O.O. Şeful secţiei I-a, lt. col. ss. Belciu, nr. 42826/2 octombrie
1 943". (Ibidem, C0644).
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1943, mai 29, Bucure� Legaţia germană din Bucureşti comunică
lui Eichmann că „în urma unui ordin al mareşalului
"
Antonescu, Filderman a fost deportat în Transnistria
Telegramă
Către,
Şeful Poliţiei şi serviciului de Siguranţă,
pentru domnul Oberstunnbahnfiihrer Eichmann
Berlin W 62 Kurfiirstenstrasse 1 1 6
Referitor la: evreul dr. W. Filderman, Bucureşti
În anexă la scrisoarea din 29.5 a.c. - nr. II 1475 secret
Legaţia gennană din Bucureşti comunică:
,,Împuternicitul guvernului Lecca mă informează că, în urma unui ordin al
mareşalului, indiferent de faptul că ar fi fost bolnav, Fildennan a fost deportat în 30, după
amiază la ora 1 4 în Transnistria. Richter1
von Killinger"2
Din ordin, semnat V Thadden

A. C.l.E.R, ds. 111/399, C.D.G. -A.G.B., f 76

1 La 25 iunie 1 943, la cererea şefului Comandamentului Superior al Poliţiei şi al Serviciului
de Siguranţă al Germaniei, SS Obersturmbahnfilhrer Eichmann, au fost transmise Ministerului
german de Externe documentele referitoare la „evreul dr. W. Filderman, Bucureşti; acum la Moghilev
Transnistria; secret" şi „la emigrarea evreilor din România" (Ibidem, f. 34). (Vezi şi doc. 243 din
volum).
2 în legătură cu această măsură, Piki Vasiliu, secretar de stat la M.A.I. declara la procesul
din 1 946:
„Discuţii cu Antonescu am avut despre Filderman când nu mai era şeful evreilor. Toată
evreimea se uita cu ochii la Filderman, iar pentru toate măsurile luate de C.E., Filderman se ducea
la Mihai Antonescu. Mihai îl primea şi asculta toate doleanţele. Î ntr-o bună zi sunt chemat la
preşedinte. La intrare mă întâlnesc cu Popescu (probabil ministru de interne D.l. Popescu). Ştii,
îmi spune el, că a apărut într-un ziar un articol despre care mareşalul bănuieşte că ar fi scris de
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Filderman, în care preamăreşte jidovismul. . . Mareşalul cere să fie trimis în Transnistria. Popescu
n-a vrut". (A.S.R.l., F.P. 4001 0, ds. 45, f. 1 90). Mihai Antonescu a declarat şi el la proces că a cerut
să nu se execute ordinul de internare în lagăr al lui Filderman. „Tocmai acum (la data emiterii
ordinului de deportare - martie 1 943) a venit din Elveţia un trimis al Centralei Evreieşti din
America, care a luat contact cu mine. Îţi închipui ce impresie ar face" (Ibidem). Ion Antonescu,
după relatările lui Vasiliu, l-ar fi chemat la răspundere pe acesta şi i-a atras atenţia să nu se amestece
şi a dat ordin ca Filderrnan să plece în Transnistria.

221

1943, mai 29, Odesa. Guvernământul Transnistria comunică

C.E.R. că va face demersuri ca suma de 1 . 147.000 lei
în monedă fără valoare circulatorie depusă de
Comitetul Evreiesc din Moghilev să fie preschimbată
în monedă cu valoare circulatorie

Comandamentul de căpetenie al Armatei
Departamentul guvernatorului civil al Transnistriei

60076 29 mai 1 943

Direcţia Financiară
Către,
Centrala Evreilor din România
prin

Preşedinţia Consiliului de Miniştri, C.B.B.T. Bucureşti
Referitor la scrisoarea dvs. din 22 martie a.c. înregistrată sub nr. 56680/943, vă
facem cunoscut că suma de lei 1 . 147.000 depusă de Comitetul evreiesc Moghilev în monedă
fără valoare circulatorie, se găseşte în casieria Guvernământului sub formă de confiscări,
conform procesului-verbal din 1 6 noiembrie 1 942.
Totodată, vă facem cunoscut că se vor face intervenţii la Ministerul de Finanţe
pentru a preschimba această sumă în monedă cu valoare circulatorie pentru a putea da
dispoziţie de plată echivalentului pe seama Comitetului Evreiesc din Moghilev.
p. Guvernator,

p. Director,

ss. Em. Cercavschi

ss. P. Nichel

A.M.A.E., Fond 33, voi. 24, f 327
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1943, mai 31, Berlin. Legaţiunea României informează despre
intervenţiile făcute pe lângă autorităţile naziste pentru
strămutarea lagărelor de evrei din Moghilev şi
Râbniţa, în interiorul Transnistriei

Legaţiunea Regală a României Berlin

3 1 mai 1 943

Confidenţial

Nr. 2454/P 2
Domnule vicepreşedinte al Consiliului,

După cum am avut onoarea a vă comunica prin telegrama mea nr. 43844 din 25
martie trecut, am intervenit în două rânduri pe lângă fostul subsecretar de stat Woermann
în vederea strămutării lagărelor de evrei situate în localităţile transnistriene Moghilev şi
Râbniţa în interiorul Transnistriei.
Drept răspuns la aceste intervenţiuni, Auswărtiges Amt îmi comunică azi, prin
nota-verbală aci-alăturată în copie, că: „deşi autorităţile germane nu ar avea nimic de
obiectat împotriva strămutării lagărelor în chestiune, totuşi, ele socotesc că scopul urmărit
nu ar fi astfel atins". În consecinţă, ni se propune ca evreii internaţi la Moghilev şi Râbniţa
„să fie transferaţi în lagărele germane din regiunile de la Est", fără a ni se indica locul şi
fără a se preciza soarta ce le-ar fi rezervată în această din urmă eventualitate 1 .
Comunicându-vă cele ce preced, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a-mi da
instrucţiunile ce veţi crede de cuviinţă.
Primiţi, vă rog, domnule vicepreşedinte al Consiliului, încredinţarea prea înaltei
mele consideraţiuni.
Însărcinatul cu afaceri, ministru plenipotenţiar, ss. M. Stănescu
Domniei-Sale, domnului prof. M. Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri, ministru al afacerilor străine

Ibidem, Fond Germania, voi. 92, f 322
1 Vezi doc. 1 93, 2 1 1 din volum.
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1943, iunie 1. Ziarul VOlkischer Beobachter publică un comentariu
în legatură cu deportarea lui Filderman
„Evreul Filderman, un exemplu"
Comunicare telegrafică a corespondentului nostru din Bucureşti
Bucureşti, 3 1 mai 1 943
Renumitul agitator şi agent al evreilor şi plutocraţiei Filderman, care a fost arestat
de câteva zile din ordinul mareşalului Antonescu, a fost deportat în Transnistria 1 • După
emiterea mandatului de arestare şi deportare, Filderman a încercat să se salveze de la
deportare printr-o învârteală evrei.ască cunoscută până la saturaţie. S-a dat drept bolnav
şi a cerut să fie internat într-un sanatoriu. Dar asemenea maşinaţiuni nu mai prind totuşi
în România de azi. Ordinul conducătorului şi mareşalului a fost executat, cu toate
încercările straşnice de împiedicare ale lui Filderman la care s-au asociat nu numai
coreligionarii dar şi toată fosta atotputernică clică a evreimii din bursă şi finanţe.
Motivul imediat pentru arestarea lui Filderman poate fi indicat în atitudinea lui
cinică şi obraznică în chestiunea contribuţiei în bani a tuturor evreilor din România
prescrisă de statul român.
Filderman a avut neruşinarea să protesteze contra măririi acestei contribuţii, care
era de 4 miliarde lei, deşi ştia că a fost ordonată de mareşalul Antonescu şi deşi trebuia
să-i fie tocmai lui bine cunoscut că aceste patru miliarde nu reprezintă altceva decât
rezultatul continuei înşelări pe care evreii din România au efectuat-o contra poporului
român în cursul ultimelor decenii.
Această obrăznicie a fost ruina lui Filderman. Paharul era plin şi răbdarea conducerii
statului român, epuizată. Trebuia cu atât mai mult să se sfârşească, cu cât provocarea lui
Filderman în chestiunea impozitului pe avere forma doar un inel într-un lung lanţ de
proceduri îndreptate contra statului român şi a poporului român şi care aveau ca ţintă
completa subjugare a României.
Marea carieră a lui Filderman, care s-a născut la 1 882 în Bucureşti, începu imediat
după războiul mondial, trimis de dânşii la Conferinţa din Versailles. [ . . ]
Filderman a căutat, în cursul celor mai mult de două decenii de la războiul mondial,
să capete o influenţă hotărâtoare asupra politicii interne şi externe şi în felul acesta să
împiedice orice încercare de apărare a poporului român contra exploatării lui de către
evrei.
Epoca cea mai strălucită a avut-o Filderman când a păşit contra primului guvern
naţional român sub preşedinţia lui Goga. Scurta guvernare a lui Goga şi căderea lui sunt
de atribuit, în primul rând, maşinaţiunilor lui internaţionale şi agitaţiunilor lui interne.
În interior, el ordonă sabotajul economic şi financiar, evreii îşi retraseră capitalurile de la
bănci şi opriră activitatea Bursei.
Evreii comercianţi nu mai aprovizionau oraşele şi lăsară cele mai importante mărfuri
importate să se distrugă în vamă. Întreaga viaţă economică a României, ameninţa să fie
.
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oprită. Cu străinătatea ţinea Filderman în permanenţă contact prin miniştrii englezi şi
francezi şi în special prin ministrul Franţei, Thierry, a cărui soţie era născută Rotschild.
În cele din urmă, Filderman se adresă prin organizaţiile evreieşti din Statele Unite,
Genevei şi făcu să se introducă la Societatea Naţiunilor o plângere contra tratamentului
evreilor din România.
Aceste metode, care au dus la căderea lui Goga, le-a păstrat Filderman şi când
mareşalul Antonescu a preluat conducerea statului. În special, după ce România a intrat
în război alături de Germania, dar a păstrat încă raporturi cu USA, Filderman vizita
zilnic Legaţia americană, prin care agita continuu în străinătate contra regimului
mareşalului Antonescu. Prin Legaţia americană, Filderman a furnizat şi material asupra
pretinselor orori ale trupelor germane contra evreilor.
Evreul a abuzat de răbdarea generosului popor român pentru ca de pe pământul
lui să aţâţe contra aliatului ei şi să facă spionaj .
Numai cunoscând maşinaţiunile lui Filderman, ce i-au reuşit în cursul anilor, se
va înţelege cum au continuat îndrăznelile lui şi după înăsprirea măsurilor contra evreilor
luate de guvernul român de sub mareşalul Antonescu.
Contra tuturor măsurilor drepte, de natură antisemită, care se iau în România de
doi ani, Filderman a agitat şi a îndrăznit chiar să se adreseze cu memorii, conducătorului
statului.
La unul din memorii, mareşalul Antonescu a răspuns public, printr-o filipică aspră
prin care menţiona obligaţiile evreimii române, lui Filderman şi oamenilor săi de paie.
Ultima necuviinţă a lui Filderman i-a fost fatală. În Transnistria va putea medita, dacă
era bine pentru el să puie la încercare răbdarea conducătorului statului, mareşalul
Antonescu2.
Arhiva C.E.R, Fond Mss, ds. W.F., p. 229-230 (copie dactilo). Ziarul Volkischer
Beobachter,

Berlin, nr. 152/1 iunie 1943

1 Vezi E.R. , voi. ill, p. II, doc. 384.
2 Vezi doc. 220 din volum.
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1943, iunie 8, Odesa. Constatări ale Direcţiei Muncii din
Guvernământul Transnistriei privind organizarea
muncii evreilor
Guvernământul General al Transnistriei
Direcţia Muncii
Referat"
Domnule Guvernator,

Iulie 1 943

Am onoarea a supune cunoştinţei domniei voastre constatările făcute în judeţele:
Berezovca, Golta, Balta, Tulcin, Jugastru şi Tiraspol asupra organizării muncii evreilor,
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în special, precum şi a situaţiei ţiganilor, în ceea ce priveşte munca în penitenciare, urmând
a prezenta această chestiune printr-un referat separat, în acord cu domnul inspector V
Dogaru, cu care am fost pe teren.

Evreii
Munca evreilor, aşa precum vă este cunoscut, departe de a da ce ar trebui, are un
început de organizare în sensul că aproape în fiecare judeţ sunt ateliere, care în genere se
mărginesc la cizmării, croitorii, cojocării, ceaprăzării, ceasornicării, dentistice şi mai
puţin în mecanică.
Toate sunt lipsite de randamentul necesar din lipsa unei griji stăruitoare, a
controlului şi conducerii, adesea risipite în aceeaşi comună, fapt care îngreunează şi paza
şi administrarea.
Nu au regulamente de funcţionare şi liste de preţuri conforme vieţii locale.
Munca în aceste ateliere nu se plăteşte conform Deciziunii nr. 1 87 5, fantezia fiecărui
pretor interpretând salarizarea adesea după consideraţiuni personale.
Nu au materia primă necesară folosirii muncii pentru nevoile Guvernământului în
primul rând, - din care cauză viaţa acestor ateliere este limitată la nevoile populaţiei
locale, în măsura în care aceasta dă materialul.
Pentru toate aceste motive am luat măsuri necesare de reorganizare a lor în chip
unitar şi, prin serviciul de inspecţie şi control ce am înfiinţat, urmărirea pe teren a acestor
măsuri pentru obţinerea rezultatului aşteptat.
În prezent se lucrează la un recensământ numeric al disponibilului de muncă şi anume:
a) Numărul lucrătorilor evrei calificaţi care urn1ează a fi folosiţi în ateliere de
muncă.
b) Numărul lucrătorilor necalificaţi care vor fi folosiţi la diverse munci în
agricultură, lucrări publice, miniere, industriale etc.
c) Restul evreilor, bătrâni, femei, copii (care interesează din punct de vedere al

hranei) şi care totuşi mai pot fi folosiţi la corvezi şi ca auxiliari ai celor dintâi în
cantonamente.
Vom folosi aceste disponibilităţi de braţe în ateliere de două categorii :

1.

Ateliere de muncă administrate de Guvernământ, care vor lucra ş i produce

numai pentru Guvernământ.

2.
localnici),

Ateliere de muncă pentru nevoile populaţiei locale (funcţionari, militari,

mica industrie, adică cizmăriile,

croitoriile, ceasornicăriile, instalaţiuni etc.

În ghetourile mari vor fi asemenea ateliere mici la dispoziţia evreilor, care vor
funcţiona cu inventarul lor propriu şi cel dat de Centrala E.R.

/. A teliere de muncă administrate de Guvernământ
Din această categorie vor face parte, deocamdată, două mari ateliere, - în Nord la
Balta şi Berşad, la Odesa având un atelier al direcţiei Industriei, în care la nevoie poate fi
mărit numărul lucrătorilor evrei.
Atelierul de muncă Balta. În oraş se află o clădire prin destinaţie pentru confecţiuni,
care după ce a fost folosită de armată pentru Valenchi, astăzi este în seama Primăriei.
Făcându-se reparaţiile necesare, cu inventarul - deocamdată restrâns - pe care-l are,
poate începe lucrul repede, în acest atelier putându-se executa uniforme şcolare, uniformele
funcţionarilor Guvernământului, efecte de corp ale j andarmilor (Inspectoratul mi-a
comunicat că are 20.000 metri pânză pentru lucru), nevoile C.F.R.T. etc.
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La parterul clădirii se vor face în chip de anexă o cizmărie, frizerie, cabinet dentar
şi o ceasornicărie după nevoie.
Atelierul de muncă Berşad. Prin repararea şi adaptarea unui local existent şi
completarea cu ce va mai fi necesar se înfiinţează un mare atelier de încălţăminte cu două
secţiuni, una pentru talpă şi piele, iar alta cu talpă de lemn şi anume:
În prima secţiune se vor confecţiona bocanci sau cizme şi repara încălţămintea
jandarmilor din Inspectoratul de Nord; se vor lucra bocancii şi reparaţiile necesare
personalului administraţiei locale din această regiune. De asemeni, o secţie de cojocărie
pentru armată sau Guvernământ. Materia primă necesară va fi dată de Direcţia Industriei,
care după informaţiuni a şi programat o cotă.
În Berşad am vizitat o mică tăbăcărie, care este utilată cu tot necesarul în funcţiune
şi căreia, dându-i-se cu titlu de experienţă, o cotă fixă de piei ar putea fumiza pe loc talpa
şi pielea necesară, scutind transporturi inutile de la Odesa. Tanantele necesare aflate în
regiune şi dosite vor apare astfel şi folosi oficial şi bine, înlăturând folosirea clandestină.
Am luat probe de produsele acestei tăbăcării, care se prezintă destul de bine.
În a doua secţiune se va face încălţămintea cu talpă de lemn pentru sărăcime,
papucăria necesară spitalelor de răniţi şi civile. În ele se folosesc deşeurile de talpă şi
piele (care altminteri se pierd) de la celelalte ateliere şi fabrica de talpă Odesa, cartonul
asfaltat, bucăţi de pânză, chiar şi cârpe mai mari, iar lemnul va putea fi dat din regiune de
Direcţia Pădurilor, cu osebirea că este nevoie de cantităţi mici.
Această secţiune va împlini un gol mare (în ţară s-a introdus demult) cu osebire
lucrătorilor şi muncitorilor Guvernământului, cărora nu putem în situaţia de astăzi să le
dăm tuturor o încălţăminte cu piele şi talpă.
Produsele vor putea fi date şi populaţiei, prin magazinele raionale, cu preţuri
accesibile.

Am adus şi

câteva modele destul de bine reuşite.

- conducerea acestor ateliere va fi făcută de Direcţia Muncii, prin câte un
administrator numit Ia fiecare atelier, ajutat de contabili şi secretari evrei.
Pentru realizarea acestor ateliere e necesar să aprobaţi deschiderea unui credit de

I 00. OOO R.K.K. S., la dispoziţia Direcţiei Muncii, pe măsura nevoilor şi care va fi acoperit
la vreme din beneficiile realizate, dând chiar venituri la bugetul Direcţiei Muncii, pentru
acoperirea cheltuielilor ei de administrare şi organizare.
II.

Ateliere de muncă administrate de evrei şi controlate de Guvernământ

În această categorie vor intra toate atelierele din capitalele de judeţ şi reşedinţele
raionale, cu osebire în Nord, care vor fi organizate pe aceleaşi baze, cu scopul de a crea
venituri, în afară de faptul că hrana evreilor nu va mai fi o sarcină.
Ele vor funcţiona după un regulament unitar ce această direcţie a întocmit şi cu
liste de preţuri aprobate şi întocmite în raport cu viaţa locală.
Mişcarea evreilor nu se va mai face decât prin înregistrarea lor la această Direcţie,
care va avea grija şi evidenţa lor.
Munca evreilor din toate atelierele, de orice categorie, va

fi plătită conform

ordonanţei nr. 1875, cu înlesnirea pentru toţi cei care lucrează efectiv ca să li se asigure
raţia normală de alimente Ia preţuri oficiale de către Prefecturi, restul de primit în bani,
constituind fond de ajutorarea familiilor acestor muncitori, în măsura necesară.
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Inspectorii de control vor supraveghea periodic buna funcţionare şi corecta
administrare.
Paza va fi asigurată, ca şi până acum, de către Inspectoratul de Jandarmi,
autorizaţiile de ieşire şi intrare în ghetouri fiind date numai de Direcţia Muncii sau
Prefecturi.
În felul acesta vom ocupa cu folos viaţa evreilor, putând mai cu uşurinţă controla
eludările ce am constatat că se fac astăzi în chip curent, cu obiectele şi mărfurile ce se
primesc din ţară, care sunt vândute sub ochii administraţiei pe piaţă în RK.KS., ocolindu-se
schimbul oficial, fapt dăunător Guvernământului.
Asemenea vom înlătura şi comerţul clandestin. . .
Î n concluzie, vă rog să binevoiţi a aproba ş i dispune executarea propunerilor făcute,
în măsura în care ele corespund şi vederilor domniei voastre.
Directorul muncii, arh. C. Sdrobici

U.S.H.M.M.A., Washington, 31004/m 8, f 272-277
Pe document, rezoluţia: „8 iunie 1 943. Se aprobă toate propunerile. Să se pornească odată
la lucru serios. Acord 1 00.000· R.K.K.S. să se procure din ţară tot ce trebuie. Dir. Ind[ustrială] va
reexamina cererea pt. Tăbăcăria de la Berşad. M.A. [Mihai Antonescu].
• fragmente
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1943, iunie 19, P.C.M. Atrage atenţia lui Radu Lecca asupra

"
situaţiei neclare a bunurilor „ părăsite de evreii deportaţi

Subsecretariatul de Stat al Românizării şi Inventarului
Centrul Naţional de Românizare (C.N.R.)
Direcţia Bunurilor - Serv. Lichidări

J. 1 9 1 3/ 1 943 TF/AS
1 9. Vl. 1943

Către,
Împuternicitul Guvernului pt. regimul evreilor din România
Referindu-ne la adresa dvs. nr. 1 1 1 94/R.D.L., cu care înaintaţi adresa Centralei
Evreilor din România nr. 1075 1/943 , înreg. sub nr. 1 1 1 94, prin care solicită ca Centrul
Naţional de Românizare, cu ocazia inventarierii averilor părăsite de evrei, să nu înglobeze
şi bunurile acelor evrei , avem onoare a vă face cunoscut că se procedează la inventarierea
şi preluarea bunurilor părăsite de evrei conforn1 legii nr. 82/942 şi nu se inventariază
decât bunurile părăsite, nu şi acelea administrate de rude sau procuratori legali.
Director,
Director general,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil

A. C.I.E.R, Fond C.E.R, Coresp., ds. 165/lll, f 448
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1943, iulie 9, Odesa. Decizia nr.

3000 a Guvernământului

Transnistriei privind reglementarea regimului muncii şi
alte măsuri pentru cei aflaţi în ghetourile Transnistriei
Comandamentul de Căpetenie al Armatei
Departamentul guvernatorului civil al Transnistriei
Deciziune nr. 3000
Noi, Ion Antonescu, mareşal al României, comandant de căpetenie al armatei,
Prin profesor G. Alexianu, guvernator civil al Transnistriei,
Văzând referatul Direcţiei Muncii, înregistrat sub nr. 1 2 1 825/1 943 , prin care se
arată necesitatea reorganizării acestei Direcţii în scopul unei funcţionări mai bune şi mai
corespunzătoare dezvoltării impusă de noile situaţiuni create;
În virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul nr. 1 din 1 9 august 1 94 1 , dat la
Tighina,
Decidem:
Art. 1 . Direcţia Muncii are următoarele atribuţiuni:
a) Reglementarea regimului muncii: durata, orariu de deschidere şi închidere a
magazine/or, repaus duminica/, munca de noapte, munca suplimentară, disciplina muncii,
sancţionarea infracţiunilor şi urmărirea veniturilor realizate din amenzi, exercitarea
meseriilor şi organizarea pe categorii a meseriaşilor, statistica muncitorilor, distribuirea
raţională a braţelor de muncă şi recrutarea muncitorilor prin rechiziţionare şi muncă de
folos obştesc.
b) Pregătirea profesională, prin şcoli de ucenici, şcoli de meserii, şcoli tehnice
profesionale etc. în limitele în care nu este atribuită Direcţiei culturii, precum şi eliberarea
titlurilor de capacitate profesională.
c) Protecţia muncitorilor, prin salarizare, cantine, posturi de prim ajutor,
alimentaţie, condiţiuni de muncă higienice, asistenţă pentru cazuri de boală, accidente,
maternitate, moarte etc.
d) Repatrieri, colonizări şi aşezări de populaţie pentru muncă, stabilind şi
administrând regimul evreilor şi ţiganilor din Transnistria, organizând ateliere de muncă
de toate felurile şi folosind, pentru toate cele de mai sus, concursul Inspectoratului
Jandarmeriei din Transnistria, Comisiunilor de repatrieri şi tuturor autorităţilor în cauză
interesate şi de legătură.
e) Controlul muncii în fabrici, ateliere, lagăre de toate felurile, penitenciare etc.
precum şi buna aplicare a ordonanţelor, deciziilor aferente şi urmărirea veniturilor,
amenzilor etc.
Art. 2 . Atribuţiunile prevăzute în prezenta deciziune se exercită sub conducerea şi
răspunderea directorului Muncii, ajutat de subdirectorul locţiitor, prin următoarele servicii
centrale:
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a)

Serviciul Reglementării Muncii;
Serviciul Pregătirii Profesionale;
c) Serviciul Protec,tiei Muncitori/or;
d) Serviciul Migraţiuni/or (repatrieri, colonizări, aşezări de populaţie pentru muncă,

b)

evrei, ţigani etc.).
În exterior, câte un Serviciu de Muncă pe raza fiecărui judeţ şi un Oficiu de Muncă
pe raza municipiului Odesa.
Pe lângă Directorul Muncii mai funcţionează:
e) Un referent juridic necesari prin preocupările sociale pe care le are această
Direcţiune;

f) Secretariatul care îngrijeşte de arhivă, primirea şi distribuirea corespondenţei;

g) corpul inspectorilor de control;

h) Serviciul contabilităţii, casieriei şi inventarului, care întocmeşte şi discută bugetul
şi contabilizează gestiunea Direcţiunii.

Art. 3 . Orice dispoziţiuni anterioare contrare celor cuprinse în prezenta Deciziune
se anulează.

Art. 4. Domnul director al muncii este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a
prezentei Deciziuni 1•
Dată în cabinetul nostru astăzi

9 iulie 1 943

Guvernator,

Directorul Muncii,

ss. G. Alexianu

ss. arh. C. Sdrobici

U.S.H.M.M.A., R 31008, m 70, f 233-234
1 Vezi doc. 2 1 3, 2 1 4 din volum.
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1943, iulie 22, Geneva. C.I.C.R. solicită înlesnirea obţinerii de
informaţii despre cei aflaţi în Transnistria, cerute de
rudele acestora

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii

Geneva, 22 iulie

1 943

Domnule preşedinte,
Aşa după cum ştiţi, pe măsură ce conflictul actual se extinde numărul persoanelor
care nu au veşti de la rudele lor este în creştere. Ne-am bucurat de avantajul de a vă adresa
în mai multe rânduri formularele unor anchete în vederea obţinerii unor informaţii
referitoare la unele persoane aflate în Transnistria.
Până în prezent, cu toate eforturile dvs., pline de răbdare, se pare că n-aţi avut
posibilitatea să ne daţi răspunsuri menite să satisfacă corespondenţii noştri.
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V-am fi foarte obligaţi, conform tradiţiilor şi îndatoririlor Crucii Roşii ca în cazul
în care nu puteţi satisface dorinţa noastră să solicitaţi ajutorul guvernului român.
Ştiţi că problema în discuţie are pentru toate ţările beligerante, şi chiar pentru cele
neutre, o importanţă cu atât mai mare cu cât se referă la una din activităţile esenţiale ale
Crucii Roşii.
După ce am luat cunoştinţă de dările de seamă ale colegului nostru d. Edouard
Chapuisat şi d-lui David de Traz, membru al secretariatului nostru, despre primirea
călduroasă pe care le-a rezervat-o nu numai Crucea Roşie (din România) ci şi guvernul
dvs., nu ne îndoim de înţelegerea acestuia pentru toate problemele care au legătură cu
Crucea Roşie. Delegaţia Comitetului (Crucii Roşii) a subliniat faptul că autorităţile române
le-au dat posibilitatea să se deplaseze în Transnistria pentru a vizita câteva aşezări de
acolo1 •
Nu ne îndoim că guvernul dvs. Doreşte s ă ne acorde u n nou sprijin, pentru
eventualele cercetări pe care aţi dori să le efectuaţi, . la cererea noastră, pe teritoriul
Transnistriei2 .
Preşedintele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, ss. Max Huber

A.M.A.E., Fond 71 România, ds. 14, f. 30-31

1 Vezi şi doc. 201 din volum.
2 Scrisoarea a fost, probabil, trimisă Comitetului Naţional Român al Crucii Roşii.
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1943, iulie 31, Golta. Toţi evreii din localitate să fie concentraţi
în lagărul Acmecetca

Nr. 12266/3 1 iulie 1 943

Prefectura judeţului Golta
Către,
Legiunea Jandarmi Golta
Cu onoare vă facem cunoscut următoarele:

La data de 1 octombrie 1 943, toţi evreii aflaţi astăzi în oraşul Golta la diferite
ferme şi obşti din judeţ sau găsiţi ca lucrători în diferite întreprinderi se vor concentra în
lagărul de la Acmecetca.
Nu vor rămâne decât specialiştii calificaţi şi strictul necesar în întreprinderi şi
ateliere. Pentru a pune la adăpost pe locuitorii lagărului de frig şi intemperii, precum şi
pentru a-i feri de boale, lagărul trebuie organizat la timp şi amenajat cu tot ce este necesar
unei vieţi omeneşti, adică dormitoare care să poată fi bine încălzite, bucătărie şi sală de
mese, cameră de baie, infirmerii şi cameră de izolare cu medicii respectivi. Cu organizarea
lagărului din Acmecetca se însărcinează preşedintele Comitetului Evreiesc judeţean,
Follender Alfred şi vicepreşedintele Comitetului, Creştinu [Avram] care pleacă imediat
la faţa locului şi rămân acolo atât timp cât este necesară organizarea lucrului.
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Iau cu ei din lagărul Dumanovca arhitecţi şi specialişti necesari, precum şi braţele
de lucru necesare amenajării în mod omenesc a dormitoarelor, bucătăriei, spital, infirmerie,
local de izolare etc.
Materialul necesar se procură din regiune, iar la neajungere prin grija Centralei
din Bucureşti sau de pe piaţa Odesei, prin grija Preturii Dumanovca.
Prin grija Preturii Dumanovca se va organiza un bazar săptămânal, chiar în incinta
lagărului, de unde Comitetul de conducere îşi va putea procura de la locuitori, tot ce le
este necesar pentru întreţinere, pe banii celor din lagăr, completaţi la neajungere cu cei
primiţi de la Centrala Bucureşti. Medicamentele necesare tratării bolnavilor se procură
prin grija Comitetuluijudeţean, care-şi va muta sediul tot acolo, întrucât acolo vor fi 95%
din evreii aflaţi în judeţ.
Evreii care rămân în Golta şi reşedinţele de raioane, în nwnăr foarte restrâns, se
vor concentra în ghetouri, organizate prin grija Comitetului judeţean, care-şi va lăsa
reprezentanţi în fiecare localitate.
Paza lagărului din Acmecetca se va face prin grija Legiunii de Jandarmi care
poate angaja paznici civili, plătiţi din bugetele raioanelor respective.
Şeful Serviciului Muncii Judeţene ia contact cu Legiunea de Jandarmi şi cu toate
Preturile pentru executarea celor de mai sus, cunoscând că de la l octombrie 1 943 nu se
mai admite decât câte un singur ghetou pentru oraşul Golta şi reşedinţele de raioane,
lagărul de pedeapsă Golta şi lagărul mare de la Acmecetca, toate organizate în condiţiuni
omeneşti.
Şeful Serviciului Muncii se va deplasa la reşedinţele de raioane şi la Acmecetca,
veghind la organizarea celor de mai sus.
Prefect, lt. col. ss. lsopescu Modest

A.N., Fond M.A.I., ds. 3417/1943, f. 496
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1943, august 3. La solicitarea Crucii Roşii din S.U.A. Soc. Naţ.
De Cruce Roşie răspunde că dr. W. Filderman s-a
reîntors din Transnistria
Bucureşti, 3 .VUI. 1 943
No. 10862

Societatea Naţională de Cruce Roşie
a României
D-lui dr. William Fildennan
Bucureşti, Sf. Apostoli nr. 1 6

Vă rugăm să binevoiţi a trece la biroul nostru din Calea Dorobanţi nr. 1 , et. I,
Secţia Cercetări, între 10-13, pentru a vi se face o comunicare.
ss. Indescifrabil
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Demers al Crucii Roşii de la Geneva ca urmare a unei întrebări a Crucii Roşii
Americane. Dl. Abe Shefferman care întreabă despre soarta d-lui dr. W. Filderman.
Am răspuns:
M. Filderman et madame sont rentres ă Bucarest et se trouvent dans un bon etat de
sante1•
A.C.I.E.R., Fond Mss, ds. W.F., p. 299
1 Dr. W. Filderman a fost deportat, din ordinul lui Ion Antonescu, la sfârşitul lunii mai
1 943, în Transnistria. Vezi doc. 220, 223 din volum.
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1943, august 7, Odesa. Guvernământul civil al Transnistriei
aprobă să funcţioneze învăţământ primar şi de meserii
pentru copiii din ghetouri
Comandamentul de Căpetenie al Armatei
Departamentul guvernatorului civil al Transnistriei
Direcţia Culturii, Serv. Înv. Primar
Direcţiunea Muncii, Serviciul Migraţiunilor
La adresa Domniei-voastre, înregistrată sub nwnărul 1 40044 din 29 iulie 1 943,
avem onoare a vă face cunoscut că se admite din partea Direcţiunii Culturii ca evreii din
ghetourile ce au luat fiinţă în Transnistria să aibă peste tot învăţământ primar şi în cadrul
acestuia ateliere pentru a învăţa meserie.
Limba de predare, conform propunerilor, va fi cea română.
Altceva nu găsim de cuviinţă să le admitem, în împrejurările actuale.
Direcţiei Culturii îi revine controlul acestui învăţământ.
Se restituie întregul dosar, compus din 5 file ' .
Şef Serv. ,
Director,
ss. Ion Ştirbu
ss. Teodor Gheorghiu

U.S.H.M.M.A., Washington R 31004/m. 5, f 110
Pe document, rezolu�a: „Secretariat. Se va comunica Prefecturii cu precizările Dir. Culturii:
învăţământ limitat la «primarn şi meşteşugăresc (munci). Controlul Dir. Culturii limba română. Ne
va comunica tabloul profesorilor. 1 8/8 1 943. Ss. Indescifrabil".
1 La 1 9 martie 1 943, Direcţia Muncii din Guvernământul Transnistriei transmitea solicitarea
C .E.R. de a se stabili „un regim unic în ceea ce priveşte cursurile şcolare pe care trebuie să le
urmeze copiii celor deportaţi", arătându-se că „în unele localităţi (Jmerinca şi altele) există cursuri
primare şi medii la care sunt înscrişi copiii, predarea materiilor fiind făcută de învăţători de meserie.
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în alte localităţi este oprită funcţionarea şcolilor. Propunem ca să se permită deschiderea de şcoli
primare în toate localităţile unde sunt copii în vârstă şcolară. Limba de predare este cea română, iar
programul este cel al şcolilor primare din ţară. Învăţătorii sunt suficienţi, având titlurile cerute de
lege. Dacă e posibil, cărţile şcolare să fie furnizate de Direcţia Departamentului de pe lângă
Guvernământ. Plata manualelor s-ar face de către C.E.R. (Ibidem, f. 1 09). Faţă de solicitarea C.E.R.,
aceeaşi instituţie comunica: „Propunem să se admită, cu condiţia de a fi întreţinute de Centrala
Evreilor, sub controlul sever al organelor şcolare ale Guvernământului. ss. E. Voiculescu". (Ibidem,
f. 1 08). Pe document, rezoluţia: ,,23 martie 1 943. Se vor respecta rezoluţiile. ss. G. Alexianu".

23 1
1943, august 9, Odesa. Situaţia evreilor şi ţiganilor aflaţi în
detaşamentele de lucru din regiunea Nicolaev

Nr. 097625 - 9 august 1 943
Comandamentul de Căpetenie al Armatei
Departamentul guvernatorului civil al Transnistriei
Direcţia Muncii
Către,
M.St.M., Secţia I-a
Prin P. C.M. - C.B.B.T. Bucureşti
Urmare adresei dvs. 424490/1 943 aferentă detaşamentelor de lucrători din regiunea
Nicolaevului, avem onoarea a vă comunica următoarele:
- Potrivit recomandării dv. prin Corpul III Armată, în primăvara acestui an, am
dat în regiunea Nicolaevului 3 .OOO de lucrători evrei prin comandamentul Militar German
Odesa şi anume:
- l . 500 lucrători la construcţia podului de C.F. Trihaty;
- 1 . 500 lucrători la construcţia podului de şosea Nicolaev executat de OT.
În afară de aceasta cu lucrători evrei trebuie:
a) Să înlocuim o parte din prizonierii ce se retrag de la diversele lucrări ale C.F.R.T. ,
confom1 dispoziţiunilor ce s-au dat Directoratului Regional C.F.R. T. ;
b) Lucrările d e exploatare a turbei - Tulcin;
c) Construirea liniei Juralovca - Tulcin.
Astfel că pentru satisfacerea nevoilor dvs. la lucrările cu caracter militar din regiunea
Nicolaevului, am dispus Prefecturilor să întocmească liste cu ţiganii valizi, între 20-40
ani, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor dvs.
Menţionăm faptul că toţi aceşti ţigani sunt aproape goi, pe deoparte prin faptul
uzării hainelor pe care le-au avut, iar pe de alta faptului că nu li s-a admis ca avutul ce-l
au în ţară să fie vândut pentru ca din sumele realizate să-şi procure îmbrăcăminte şi alte
necesităţi gospodăreşti.
Acest Guvernământ nu le-a putut da îmbrăcăminte, puţinul ce ni s-a admis a aduce
din ţară trebuind a acoperi alte nevoi mai urgente.
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Am luat măsuri ca din disponibilul în pânză de sac vopsită ce avem în Transnistria
să le facem îmbrăcăminte posibilă.
În această situaţie, vă rugăm a da dispoziţii organelor dvs. care organizează aceste
detaşamente să poată aduce şi ceva efecte de trupă vechi şi uzate cu care să-i poată îmbrăca.
Asemeni vă rugăm a ne comunica punctele de îndrumare a lor, precum şi organele
care urmează a-i prelua.
Directorul Muncii,
Guvernator,
arhitect ss. Zdrobici
ss. Alexianu

A.M.St.M., R SEM. 995, C0196-197

232
1943, august 10, Bucure�ti. Mareşalul Antonescu dispune
trimiterea în Transnistria a unor evrei

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Direcţia Secretariat

10 august 1 943

Domnule subsecretar de stat,
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a lua cunoştinţă de următoarele dispoziţiuni
rezolutive ale domnului mareşal Antonescu, conducătorul statului.
General Vasiliu
Evreii care au tăiat în clandestin carne la P Neamţ să fie trimişi imediat în
lagăr în Transnistria, pe Bugul inferior.
Idem evreii aresta.fi în acelaşi oraş pentru sabotaj în afacerea cu cheresteaua în
curs de instrucţie la tribunalul local, după ce se va termina instrucţia1.
Mareşal Antonescu"
Vă rugăm să binevoiţi a dispune executarea rezoluţiei domnului mareşal,
comunicându-ni-se rezultatul.
Primiţi, vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Director,
Secretar general,
ss. Petru Bănescu
ss. Ovidiu Al. Vlădescu
Domniei Sale, domnului general Vasiliu, subsecretar de stat la interne
,„ „

„ .

A.N., Fond P. C.M., ds. 400/1943-1944, f 18
1 Vezi doc. 21 din volum.

263
https://biblioteca-digitala.ro

233
1943, august 27, Oceacov. Evreii aflaţi la muncă la Podul Trihati
au fost deposedaţi cu forţa de obiectele de valoare şi
banii ce-i aveau asupra lor

Legiunea Jandarmi Oceacov
Notă informativă nr. 2 1 3
Din 27 august 1 943
Urmare la nota informativă nr. 1 88/1 943 .
Suntem informaţi că l a lucrările podului din Trihati1 î n ziua de 23.VIIl . 1 943, a
venit un domn maior german din Nicolaev care a dat ordin comandantului lagărului de
evrei să le pună în vedere evreilor ca să dea în termen de 24 ore tot aurul, ceasurile, banii
româneşti, mărcile şi toate bijuteriile pe care le au asupra lor.
Deoarece nu toţi evreii au predat cele de mai sus când li s-a pus în vedere, s-a dat
ordin germanilor civili de la lucrările podului ca să-i bată pe acei care nu le-au predat şi
să-i schingiuiască ca astfel să poată scoate tot aurul de la evrei.
'
În ziua raportată mai sus s-au adunat de la evrei unnătoarele:
- trei monede de aur, şase ceasuri, două verighete de aur şi 2.600 R.K.K. S.
Dând ordin comand. Sectorului Jand. Varvarovca să verifice cele de mai sus şi
care ne-au fost raportate de postul Jand. Trihati, acesta ne raportează cu nr. 1 255 că toate
cele arătate mai sus sunt reale.
Informaţie sigură.
Comandantul Legiunii Jand. Oceacov, căpitan, ss. Florian Ioan
Comunicat: Inspectoratul General al Jandarmeriei, Subinsp. G-1. Jandarmi Odesa,
Inspectoratul Jandarmi Odesa, Divizia 1 5 -a Infanterie

Ibidem, Fond I. G.]., ds. 83/1943, f. 126
1 Vezi doc. 23 1 din volum.
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234
1943, august 31, Bucure�. Două colete cu alimente şi 9 scrisori
adresate deportaţilor din Transnistria au fost găsite
într-un vagon cu armament şi muniţii expediat în ţară
de Compania 11 Poduri (de la est de Nistru) către Reg.
2 C.F.R.
Nr. 470720
din 3 1 . VIII . 1 943

M.St.M.
M.A.N.
Secţia II, Biroul Contrainformaţii
Către,
Secţia I, M.St.M., Biroul 1 0

La 1 2 iulie 1 943 a fost garat din greşeală la rampa fortului Chitila, u n vagon cu
armament, muniţiuni şi alte obiecte expediate de Comp. 1 1 Poduri (de la est de Nistru)
către Reg. 2 C.F.R.
La deschiderea vagonului care venise fără însoţitorul respectiv s-au găsit printre
alte obiecte şi două colete cu diferite alimente şi nouă scrisori adresate unor evrei care
lucrează la est de Nistru.
Scrisorile şi pachetele au fost predate Regimentului 2 C.F.
Rog să binevoiţi a dispune măsurile ce veţi aprecia necesare.
pt. şeful Biroului 2,
Şeful Direcţiei a II-a,
căpitan ss. Crinteanu
Lt. col. ss. Gh. M. Petrescu

A.M.St.M., RSEM. 948, C0112
Pe document, rezoluţiile: „3 .9 . 1 943 . Se va comunica Det. (indescifrabil) a se lua măsuri
contra celor de Ia Comp. II Poduri. Lt. col. (indescifrabil)". „Secţia 2. Se menţionează că unii evrei
aflaţi Ia est de Nistru în Det. de muncă au trimis cu un vagon trimis de Comp. II Poduri colete şi
scrisori. Sunt de părere a se trimite spre cercetare secţiei. Şef. Bir. 1 0, lt. col. ss. Boldur-Lăţescu".
,,Da. ss. col. Borcescu".

235
1943, septembrie 4, Bucure�ti. C.R.I. solicită informaţii despre
deportaţii din Transnistria
Nr. 5 1 1 343
1 943, luna septembrie, ziua 4

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General-C.B.B.T., Bir. 1
Notă

Am onoare a supune domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri următoarele
referinţe în legătură cu adresa Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a României provocată
de preşedintele Comitetului Internaţional din Geneva, domnul Max Huber.
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Domnul preşedinte Max Huber solicită Crucii Roşi i a României să facă toate
diligenţele posibile, recurgând, de va fi cazul, la sprijinul guvernului român care nu i l-a
precupeţit cu ocazia vizitei domnului Chapuisat în Transnistria pentru ca formularele de
anchetă trimise din străinătate în Transnistria în vederea obţinerii de informaţii asupra
persoane/or evacuate să fie satisfăcute 1 •
Domnia sa nu se îndoieşte că guvernul român v a binevoi să acorde din nou sprijinul
pentru cercetările ce s-ar face pe teritoriul Transnistriei de Crucea Roşie Română, la
cererea Comitetului Internaţional.
În scopul celor de mai sus, Crucea Roşie a României roagă să fie autorizată de a
transmite corespondenţa evreilor din Transnistria (pe formularele Crucii Roşii) şi de a fi
autorizată să întreprindă anchetele ce se vor solicita de Comitetul Internaţional.
Cabinetul B.B.T. supune cunoştintei domnului vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri faptul că şi până acum corespondenţa adresată prin Crucea Roşie evreilor evacuaţi
în Transnistria a fost îngăduită.
Crucea Roşie o va înainta Cabinetului B.B.T„ care o va preda împuternicitului
guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România, spre a fi trimisă
Guvernământului Transnistriei, care o va distribui ghetourilor şi lagărelor evreieşti.
Pentru simplificarea atâtor formalităţi şi pentru accelerarea expedierii acestei
corespondenţe, C.B.B.T. propune ca să fie trimisă de Crucea Roşie Română direct
Guvernământului Transnistriei (Direcţia Muncii), care o va distribui şi colecta răspunsurile
pe care le va remite Crucii Roşii.
În ceea ce priveşte cercetările asupra evreilor evacuaţi, prin organele Crucii Roşii
a României, nu sunt motive de a nu fi autorizate.

A.M.A.E., Fond 71 România, voi. 14, f. 27-28

Pe document, rezoluţia: ,,Aprobat. Am dictat răspunsul. Se păstrează hârrtia la externe
(cabinetul meu). Mihai Antonescu''.
1 Vezi doc. 227 din volum.

236
1943, septembrie 10, Bucureşti. Evrei originari din Dorohoi,
aflaţi la M.O. în ţară, trimişi la familiile lor deportate
în Transnistria
Nr. 35863 A. 1 0 sep.

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţia Administraţiei de Stat

1 943

Către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Motivat de adresa Preşedintiei Consiliului de Miniştri, împuternicitul guvernului
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pentru reglementarea regimului evreiesc din România, nr.

1 3 144/ 1 943, avem onoare a vă

ruga ca, de acord cu Direcţiunea Generală a Poliţiei, să luaţi măsuri pentru trimiterea în
Transnistria, în comunele Tropova şi Tivriv din judeţul Moghilev, a evreilor Budnariu
Copel şi Cojocaru Noech, originari din Dorohoi, aflaţi în Detaşamentul de Muncă
Obligatorie al Batalionului

7 Drumuri Edineţi, judeţul Hotin. Numiţii vor fi evacuaţi în

comunele sus-arătate unde se găsesc familiile lor 1 •
Ministru subsecretar de stat, general de corp de armată, ss. C . Z . Vasiliu

A.N., Fond M.A.I., ds. 34.Il/1943, f 374
1 Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direcţiunea siguranţei şi Ordinii Publice raporta
M.A.I. că, la 29 iulie 1 943, Herşcu Croitoru din corn. Săveni, concentrat la Detaşamentul Comunicaţii
Otaci a fost trecut, la cererea sa, la est de Nistru pentru a fi plasat în comuna Obodovsca - jud.
Balta - unde se găsea familia acestuia (Ibidem, f. 53).

237
1943, septembrie 12, Chi�inău. Raportul Subinspectoratului
General Jandarmi privind corespondenţa evreilor din
ghetoul Moghilev

Nr . 936
1 943 luna IX ziua 12

Subinspectoratul General Jandarmi Chişinău-Odesa
Biroul Siguranţei

Secret
Către,

Inspectoratul General al Jandarmeriei Dir. Sig. şi Ord. Publice
La ordinul nr.

4 1 1 74/1 943, prin care se ordonă a examina situaţia corespondenţei

evreilor din ghetoul Moghilev şi propuneri pentru serviciul de cenzură la Leg. Jand.
Moghilev;
Am onoare a raporta:
- chestiunea corespondenţei evreilor evacuaţi din ţară în Transnistria, este tranşată
din septembrie

1 942, prin următoarele dispoziţiuni:
220660/1 94 2, sesizează Preşedinţia Consiliului

a. Marele Stat Major, cu adresa nr.

de Miniştri că evreii transmit prin corespondenţă ştiri nepermise şi propune ca evreii din
Transnistria să nu poată face comunicări decât prin Oficiile judeţene ale Centralei Evreilor,
care le vor formula colectiv, ca în ţară 1 .

1 526/ 1 942, trimite
220660/1 942, pentru a se

b . Preşedinţia Consiliului de Miniştri, cu adresa nr.
guvernământului Transnistriei adresa Marelui Stat Major nr.
lua aceleaşi măsuri pentru evreii din Transnistria.

c. Ca rezultat al ordinului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, s-a luat măsura de
noi la fostul Inspectorat Jandarmi Transnistria, de canalizarea corespondenţei evreilor în
felul cerut de M. St.M„ dând ordinul circular nr.

1 1 202 din 16 septembrie 1 942
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În acest ordin s-a hotărât:
- Orice corespondenţă între evrei încetează;
- Toate comunicările ce au de făcut vor fi colective, făcute prin şeful coloniei - prin
Sectoarele de Jandarmi, care le trimit Legiunilor;
- Legiunile le centralizează, cenzurează şi trimit lunar Poliţiei sau Legiunii de
Jandarmi unde se fac comunicările, pentru a fi aduse la cunoştinţa Centralei judeţene a
evreilor.
Pentru a se împiedica corespondenţe nepermise, s-a cerut tuturor Prefecturilor de
judeţ din Transnistria, ca să oprească prin serviciul cenzurii judeţene corespondenţa evreilor
ce s-ar face în afară de cele hotărâte mai sus, care să fie predată Leg. De Jand.
d. Acest sistem de corespondare s-a comunicat şi Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri, de către Guvernământul Transnistriei cu nr. 703/1942.
Prin această măsură, s-a dat posibilitatea evreilor de a face comunicări cu cei din
ţară şi toate coloniile de evrei din Transnistria, cunosc aceste dispoziţiuni.
Comunicările care s-au făcut în felul hotărât mai sus au fost foarte puţine, din
cauză că evreii în mod constant se feresc de acest fel de a coresponda.
În mod continuu însă şi prin orice mijloace caută să corespondeze în mod clandestin,
corupând pe cei mai slabi, militari sau civili, pentru a-i ajuta în traficul corespondenţei
necenzurate.
În afară de multele cazuri prinse, ultima afacere a numitului Gheorghiu Leon care
a fost prins la I septembrie 1 943 cu 5.097. 520 lei şi 3 58 scrisori necenzurate, este foarte
elocventă, - acest Gheorghiu fiind trimis cu banii şi scrisorile chiar de Filderman, deci de
la Centrala Evreilor din Bucureşti·, care nu înţelege a se supune dispoziţiunilor autorităţilor
de stat.
Cu această ocazie, raportăm spre ştiinţa dvs. şi chestiunea leilor.
Trimiterea leilor în Transnistria este cu totul dăunătoare intereselor statului, prin
aceea că:
- circulaţia leilor în Transnistria este interzisă;
- leii intraţi clandestin se speculează la bursa neagră şi se devalorizează astfel
marca, care de la cursul oficial de 60 lei, a ajuns la 19-20 lei.
Devalorizându-se marca, se scumpeşte viaţa, iar funcţionarii care primesc marca
drept 60 lei, înseamnă că triplează plăţile faţă de negocierea liberă a pieţii.
- trimiţând leii clandestin, aduce o mare pagubă statului, căci în loc să verse leii la
Banca Naţională, iar statul să dea mărci la cursul oficial de 60 lei, din contră, îngrămădesc
leii în Transnistria, situaţie care nu convine statului din punct de vedere financiar.
Propuneri
Cu onoare rog a aproba:
1. Corespondenţa ce evreii din Transnistria trimit în ţară:
- să se menţină sistemul de comunicări a corespondenţei evreilor după cum am
arătat mai sus;
- cenzurarea acestor comunicări să se facă la Legiuni.
2. Corespondenţa ce vine din ţară pentru evreii din Transnistria:
- să se aplice dispoziţiunile M. St.Major din adresa nr. 220660 din 4 septembrie 1 942.
Pentru aceasta este nevoie ca Centrala Evreilor să aibă noi şi categorice dispoziţiuni
din partea dvs., pe care să le comunice tuturor Centralelor [Oficiilor] judeţene.
·

-
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Comunicările colective din ţară, aranjate pe localităţi şi judeţe, să le trimită
Legiunilor de Jandarmi din Transnistria, care le va difuza.
Subinspector general jandarmi Chişinău-Odesa, colonel ss. Iliescu

Ibidem, f. 115-117
Pe document, rezoluţia: „Dir. Siguranţă, Min. de Interne a dat un ordin cu referire la
corespondenţa cu evreii din Transnistria. A se cere telefonic o copie la SSP şi a mi se prezenta cu
acest raport ca să nu dăm un ordin în contradictoriu. ss. gen. Vasiliu".
I Vezi E.R. , voi. III, doc. 540.

* Dr. W. Fildennan nu tăcea parte din conducerea C.E.R.

238

1 943, septembrie 13, Odesa. Se autorizează importul şi
transportul din ţară a obiectelor de cizmărie, librărie
şi articole casnice necesare evreilor deportaţi în
Transnistria
Comandan1entul de Căpetenie al Armatei
Departamentul guvernatorului civil al Transnistriei
Direcţia Muncii, Serv. Migraţiuni

1 1 9753 - 1 3 sep. 1 943

Către,
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România
prin Preşedinţia Consiliului de Miniştri-C.B.B.T. , Bucureşti
Urmare adresei dvs. nr. 1 3846/R.D.L. din 1 3 iulie 1 943, comunicată nouă prin
adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 503727 din 1 9 iulie 1 943 şi înregistrată la
noi sub nr. 1 345 1 5 din 23 iulie 1 943, prin care ne faceţi cunoscută cererea Centralei
Evreilor din România nr. 14332 din 9 iulie 1 943, avem onoare a vă înainta, în original,
autorizaţia de import nr. 173/943 împreună cu autorizaţia de transport nr. 173/943 , însoţite
de câte 3 tabele (nr. 1 1 1 93 5- 1 1 1 142/1 943), referitoare la importul din ţară a obiectelor de
cizmărie, librărie şi articolelor casnice necesare evreilor aduşi în Transnistria.
Directorul muncii,
Guvernator,
E. Cercavschi
ss. Indescifrabil

A. C.I. E.R, Ill/1940-1944, ds. 577, f. 50
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239
1943, septembrie 28, Odesa. Guvernământul Transnistriei
aprobă expedierea a 5 colete cu îmbrăcăminte pentru
evreii internaţi în lagărul Dumanovca
Guvernământul Transnistriei
Direcţia Muncii, Serviciul Migraţiuni
Către,
Prefectura judeţului Golta

Nr. 128404/28 sept. 1 943

Urmare Ordinului nr. 60475 1/943 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, C.B.B.T.
şi potrivit adresei nr. 17262/1 943 a Împuternicitului guvernului pentru reglementarea
regimului evreilor din România avem onoare a vă înainta în original adresa nr. 1 9774/
943 a Centralei evreilor din România privitoare la transportul unei lăzi cu 5 colete conţinând
îmbrăcămintea destinată Comitetului Evreiesc din Dwnanovca, rugându-vă să binevoiţi
a lua măsuri pentru distribuirea efectelor, avizându-ne de rezultat prin dresare de proces
verbal de către organele dvs. împreună cu delegaţii evrei 1 •
p. Guvernator,
p. Directorul muncii,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil

U.S.H.M.M.A., Washington, R 31004/m 5, f. 78

1 La aceeaşi dată, Radu Lecca transmitea guvernatorului Transnistriei autorizaţiile emise
de P.C.M. şi Direcţia Vămilor pe baza cărora „s-a expediat de către Oficiul judeţean Iaşi al C.E.R.,
pe adresa Prefecturii jud. Jugastru, I ladă cu efecte uzate, destinată unor evrei aflaţi în lagărul
Vapniarca" şi indicaţia „să fie eliberată comandantului lagărului Vapniarca, care va recepţiona
lada şi va distribui efectele primite internaţilor cărora le sunt destinate". (A.C.I.E.R., Fond C.E.R.
Corespondenţă, ds. 40/VI, f. 557). La 16 octombrie 1 943 Radu Lecca comunica: ,,M.Ec.N. a primit
dispoziţiuni de a.se acorda autorizaţie de trimiterea efectelor colectate de către C.E.R. în vederea
ajutorării evreilor din Transnistria". (Ibidem, voi. 26, f. 347).

240
1943, septembrie 30, la�i. Primăria municipiului Iaşi propune
ca evreii a căror imobile sunt supuse demolării să fie
trimişi peste Nistru
Primăria municipiului Iaşi

Nr. 25787/30 sept. 1 943

Domniei sale, domnului Radu Lecca, comisar general pentru problemele evreieşti
Bucureşti
Avem onoare a vă face cunoscut că am comunicat domnului ministru al afacerilor
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interne soluţia în problema grea a evreilor ce urmează să părăsească imobilele supuse
dărâmării şi anume, deplasarea lor peste Nistru în oraşele Olviopol [Ovidiopol], Berdicev
şi Jitomir.
Ne îngăduim a vă face această comunicare, ştiind cât de mare interes purtaţi d-stră
laşului nostru.
Primarul mwiicipiului Iaşi, Inspect. General ad-tiv, ss. Constantin N. Ifrim

A. Y.V.I., Colectia Matatias Carp 011/96 a

241
1943, septembrie 30, Golta. Prefectul judeţului Golta a aprobat
instituirea unei taxe pentru cei ce vor să utilizeze
deţinuţii şi evreii din lagărul şi ghetourile din oraşul
Golta

Nr. 14607
30 septembrie

Prefectura judeţului Golta
Serviciul Muncii
Către,
Primăria oraşului Golta

La raportul dvs. nr. 1 1 86 din 3 septembrie 1 943, avem onoare a vă face cunoscut
unnătoarele:
1. Prefectura aprobă instituirea unei taxe în folosul Primăriei, care se va percepe
tuturor celor ce vor să utilizeze pentru lucru deţinuţii şi evreii din lagărul şi ghetourile
din oraşul Golta.
2. Primăria îşi va întocmi tabele nominale de toţi deţinuţii şi evreii apţi pentru
muncă, pe meserii.
3. Instituţiile, întreprinderile şi persoanele care doresc să utilizeze la lucru deţinuţii
şi evreii, se vor adresa în scris Primăriei specificând în cerere sau adresă ce fel de lucrători
doresc, numărul lor, pentru câte zile şi dacă se obligă să-i hrănească sau nu.
4. Taxa pe care Primăria o va percepe solicitatorului va fi egală cu media dintre

minimum şi maximum specificat în decizia de salarizare a muncitorilor nr. 654 a
Guvernământului Transnistriei şi indicat de tabela anexată acestei decizii.
Plata se va face la casieria Primăriei, fie cu anticipaţie, fie la terminarea lucrului
în cazul când lucrătorii sunt ceruţi de întreprinderi sau instituţii.
5 . În cazul când solicitatorii se obligă să-şi hrănească singuri mwicitorii, taxa se
va plăti de către aceştia cu mai puţin 2 R.K.K. S. de fiecare lucrător pe zi, această sumă
reprezentând costul hranei unui om pe zi.
6 . Primăria va înainta Serviciului Muncii o situaţie nominală de lucrătorii deţinuţi
şi evrei pe care îi trimite la lucru în condiţiunile de mai sus, unde şi pentru câte zile,
pentru a se putea ţine evidenţa lor în scopul întocmirii situaţiei lunare de utilizare.
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7. Dispoziţiunea de mai sus intră în vigoare la data de 1 octombrie.
Şeful Serviciului Muncii,
Prefect,
ss. Civreanu Corneliu
Lt. col . , ss. Ionescu Orest

U.S.H.M.M.A., Washington, R31008/m 68, f 225

242
1943, octombrie 1, Odesa. Guvernământul Transnistriei
comunică Prefecturii Golta acordul pentru măsurile
de „grupare a atelierelor de muncă evreiască din Golta
în cazarma roşie" pentru control şi pază mai uşoare
Guvernământul General al Transnistriei
Direcţia Muncii, Serviciul Migraţiuni

1 304 1 3 - 1 oct. 1 943

Prefectura Golta
La raportul dvs. nr. 14832 din 17 sept. 1 943, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă,
că am făcut demersurile necesare la Subinspectoratul General de Jandarmi, sesizându-l
despre informaţiunile ce daţi, pentru o verificare serioasă a lor, pentru ca la confirmare să
luăm măsurile necesare.
Totuşi, dacă dvs. aţi executat realmente propunerile ce aţi făcut cu rap. nr. 1 2266
din 2 august 1 943, confirmate de noi cu nr. 1 100 1 3/1 943 şi complinite prin alte măsuri
anterioare ce v-am sugerat şi la care în chip practic aţi păşit la realizare, prin gruparea
tuturor atelierelor de muncă evreiască din Golta în Cazarma roşie de la marginea oraşului,
pentru care v-am alocat şi fondurile necesare, credem că aţi prevenit tot răul despre care
ne informează şi nota nr. 228 17 a C.3A., pe care o anexăm în copie.
Într-adevăr, gruparea tuturor evreilor din jud. dvs. în ghetoul Golta, lagărul de
pedeapsă Golta şi ghetoul Acmecetca înseamnă că aţi grupa în mănunchi, care prezintă
avantagiul celei mai uşoare paze şi control.
În fine, vă rugăm a stărui în a ne da cazuri concrete, care să poată fi înfăţişate
Ministerului de Interne din ţară şi celorlalte autorităţi superioare pentru prevenirea răului.
p. Directorul muncii,
p. Guvernator,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil

Ibidem, R31004/m. 6, f 94
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243
1943, octombrie 11, Bucuresti. 50% din contribuţia excepţională
de 4 miliarde va fi folosită pentru ajutorarea evreilor
deportaţi în Transnistria
Bucureşti, 1 1 octombrie 1 943
Nr. 554

Comisariatul General pentru
Problemele evreieşti

Centrala Evreilor din România
Domnului preşedinte dr. N. Gingold
Vă aduc la cunoştinţă că, la cererea dvs. verbală, am aprobat ca din fondul de 1 5%
realizat cu ocazia impunerilor la contribuţia excepţională de 4 miliarde lei, 50% să fie
utilizată pentru echiparea evreilor din detaşamentele de muncă, iar 50% să fie vărsată
Comisiei pentru ajutorarea evreilor deportaţi în Transnistria 1 •
Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca

A.C.I.E.R, ds. 6/Vl, f 63
1 La 30 august 1 943, Radu Lecca comunica C.E.R. aprobarea ca 1 5% din sumele colectate
pentru contribuţia de 4 miliarde să fie întrebuinţată „numai conform dispoziţiunilor noastre" (Ibidem,
Fond ID 1 940-1 944, ds. 577, f 42). (Vezi doc. 33n din volum). O notă a S.S.I. din 2 decembrie 1 943
semnala: „Centrala Evreilor a dispus organizarea unei colecte masive în rândurile populaţiei evreieşti
din întreaga ţară, pentru a se putea astfel realiza fondurile necesare ajutorării evreilor din Transnistria,
până la readucerea în ţară. După ultimele calcule ale Centralei, privind sumele afectate ajutorării
evreilor săraci s-a stabilit că de la 1 ianuarie a.c. şi până în prezent s-a dat asistenţă - în articole
vestimentare - la un număr de evrei de 4 ori mai mare decât cel faţă de anul trecut" (A.S.R.I., F.D.
81 80, voi. 9, f. 28).

2 44
1943, octombrie 13, Odesa. Măsuri pentru ameliorarea situaţiei
sanitare şi a utilizării evreilor apţi pentru muncă la
exploatarea turbei
Guvernământul General al Transnistriei
1 3 8 16 1 - 1 3 oct. 43
Direcţia Muncii

Jurnal 20563 1/943,
Dosar 52

Dir. Industrii, Sănătăţii, Exploatarea turbei, Pref. Moghilev, Balta
şi Prefectura judeţului Tulcin
Urmare raportului dvs. nr. 266/943 şi propunerilor suplimentare înregistrate sub
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nr. 20562 1/943 avem onoare a vă face cunoscut dispoziţiunile noastre pentru ameliorarea
situaţiei sanitare cât şi a exploatărilor din împrejurimile oraşului Tulcin.
1 . Toţi evreii inapţi pentru muncă precum şi familiile acelor apţi, vor fi trimişi în
ghetourile de origină, în acord cu inspectoratul de Jandarmi Balta şi organelor sale în
subordine.
2. După terminarea campaniei de lucru, odată cu vremea rea, se vor expedia şi
evreii apţi de muncă dar care nu pot avea utilizare în frigul iernii.
3 . Vor fi menţinuţi la lucru fără familii toţi specialiştii evrei ce pot fi utilizaţi şi
sunt necesari la instalarea maşinilor pe timpul iernii - în acord cu Administraţia exploatării
turbei.
4. Pentru cei de la punctul 3 se vor lua măsuri de cazare în bune condiţiuni în
localuri amenajate pentru a rezista frigului.
5. Toate mişcările de evrei vor avea asistenţă medicală legală, Serviciul Sanitar
luând măsurile necesare din punct de vedere sanitar, paza fiind asigurată de organele
Inspectoratului de Jandarmi Balta.
De executarea măsurilor arătate mai sus în cele ce vă revin, binevoiţi vă rugăm a
ne comunica.
p. Guvernator,
p. Directorul muncii,
ss. arh. C. Sdrobici
ss. O. Rădulescu
-

-

U.S.H.M.M.A., 31008/m. 5, f 74-76

Pe document, rezoluţia: ,,Am primit scule pt. expl. turbei. Prefect. Moghilev, Balta şi Tulcin.
ss. Indescifrabil, 1 3 .X. 1 943".

245
1943, octombrie 13, Ananiev. Anchetarea unui preot care
transporta bani şi scrisori pentru evreii aflaţi la Ananiev
Nr. 1 93 1/s 1 3 oct. 1 943
Către,
Inspectoratul General al land. Bucureşti
Direcţia Siguranţei şi Ordinii Publice

Legiunea Jand. Ananiev

La ord. D-stră nr. 43749/1943 şi urmare la raportul nostru nr. 1757/1 943 1 .
Am onoare a raporta următoarele:
Preotul Coşereanu Marin a funcţionat până la 1 iulie 1 943 în oraşul Ananiev ca
protopop al judeţului.
La 1 iulie 1 943 preotul Coşereanu a plecat din ţară, încetându-i detaşarea.
Preotul Coşereanu a venit în oraşul Ananiev la 1 şi 7 august 1 943 pentru a interveni
pe lângă Prefectura judeţului Ananiev pentru a fi reprimit în Transnistria întocmind în
acest sens şi un memoriu la Misiunea ortodoxă din Odesa.
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Susnumitul preot a venit în Transnistria pe bază de ordin de serviciu eliberat de
Prefectura judeţului.
În realitate credem că preotul Coşereanu a venit în Transnistria tot cu valută şi cu
scrisori pentru evrei fără însă a avea probe.
În ziua de

1 5 sept. 1 943, preotul Coşereanu a venit din Craiova la Ananiev

clandestin, întrucât nu s-a găsit la percheziţia făcută asupra lui nici o autorizaţie de călătorie
sau ordin de serviciu.
Imediat ce preotul Coşereanu a sosit la Ananiev, s-a dus la diaconul Dumbrăveanu
căruia i-a dat o servietă în care era o sumă de 4. 100

R.K.K.S., câteva scrisori şi i-a spus să

se ducă în comuna Codima, judeţul Balta, pentru a le da la trei evrei, a căror adresă i le-a dat
printr-o notă.
Totodată preotul Coşereanu a scos de la Prefectura judeţului A..1aniev un ordin de
serviciu pe numele diaconului Dumbrăveanu pentru a pleca la Codima. Diaconul
Dumbrăveanu s-a speriat că transportă o aşa de mare sumă şi neputând şti să citească s-a
dus cu servieta la protopopul Popescu căruia i-a raportat situaţia şi l-a rugat să-i citească
scrisorile şi să-i spună ce să facă.
Preotul Popescu împreună cu preotul Grigorescu din comuna Cernovo a citit
scrisorile şi a numărat banii în faţa diaconului Dumbrăveanu şi au constatat că scrisorile
şi mărcile sunt adresate unor evrei din ghetoul Codima şi chiar a citit conţinutul scrisorilor.
Fără a-şi putea da seama, ambii preoţi au dat înapoi diaconului Dumbrăveanu servieta cu
scrisori şi cu mărcile pentru a [Ie] restitui preotului Coşereanu, iar ei au plecat la Prefectură
pentru a aduce la cunoştinţă cazul d-lui colonel prefect.
La domnul colonel prefect a fost numai protopopul Popescu, care a raportat cazul,
iar domnul colonel prefect i-a dat ordin să se prezinte cu preotul Coşereanu. Preotul
Popescu a plecat de la domnul colonel prefect şi pe stradă a întâlnit pe preotul Coşereanu
[care] i-a reproşat preotului Popescu că a spus cazul d-lui colonel prefect cu cuvintele:
Pentru ce m-ai trădat.
După aceste vorbe ambii preoţi au plecat la domnul colonel prefect în faţa căruia,
fiind de faţă şi preotul Popescu, a recunoscut preotul Coşereanu că a adus 4. 100

R. K . K .S.

şi scrisori pentru evreii din ghetoul Codima Balta şi şi-a luat obligaţiunea de a depune la
Prefectură suma de mărci şi cu scrisorile.
Preotul Coşereanu a depus la Prefectură numai suma de 4. 100 R.K.K.S. şi a distrus
scrisorile.
La cercetarea făcută preotul Coşereanu a recunoscut că a avut 4. 100

R.K.K. S. şi

mai multe scrisori, însă neagă că au fost adresate evreilor din Codima şi că a distrus el
scrisorile.
Preotul Coşereanu a fost înaintat cu actele dresate cu raportul nr.

17 57 din 1 5 sept.

1943 la Curtea Marţială Tiraspo12.
Comandantul Legiunii Jand. Ananiev,

Şeful Bir. Poliţie,

Maior ss. Bratu Aurel

Cpt. ss. T. Zahalca

A.N., Fond I. G.]., ds/ 83/1943, f 318 f/v

1 Rap. Nr. 1 757 a fost înaintat a doua oară I.G.J. la 24 septembrie 1 943. Pe acest document
şeful l.G.J. notează: „Noi am cerut cu ord. 42762 relaţii. Legiunea copiază raportul nr. 1 7 57 şi
crezând că noi dormim ni-l serveşte a doua oară".
·
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2 Într-o notă a S.S.I. din IO iulie 1 943 se relata cazul administratorului unei ferme de stat
din Acmecetca care îndeplinea rolul de curier între evreii deportaţi şi coreligionarii lor din Bucureşti
(A.S.R.I., F.D. 2872, voi. 7, f. 76).

246

1 943, octombrie 18, Golta. Raport asupra evadării din
ghetourile din Golta a unor evrei ajutaţi de ceferişti
Legiunea de Jandarmi Golta

Nr.

8387, 1 943 oct. 1 8

Către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţia Ordine şi Siguranţă
Am onoare a raporta că suntem informaţi că evreii care au fugit din ghetourile din
Golta, care erau trimişi ca infractori la M.O„ au fost ajutaţi la această fugă de ceferişti din
Golta al căror nume nu se cunosc.
În prezent suntem în curs de cercetare şi descoperire a acestor ceferişti care au
înlesnit fuga evreilor.
Totodată, mai raportăm că mai suntem informaţi că evreii care mai sunt în prezent
în Golta şi care nu s-au repatriat din cauză că, cu toate că sunt din ţară, însă în timpul
ocupaţiei au fost în Basarabia de unde au fost trimişi în Transnistria şi nu au căzut în
prevederile ord. Nr.

43504/1 943 al lnsp. General al Jandarmeriei, voiesc şi aceştia să

fugă şi aceştia tot cu ajutorul ceferiştilor şi întrucât au posibilitatea ca de la Golta să fugă
având mijloace de locomoţie, vă rugăm să binevoiţi a dispune ca să fie mutaţi într-un alt
ghetou din raza judeţului unde să nu mai poată dispune de nici un mijloc de locomoţie.
Legiunea, ca măsuri preventive, a raportat şi Prefecturii Golta şi a propus ca aceşti
evrei să fie întrebuinţaţi la lucru numai de la orele

8-14 în fiecare zi 1 .

Comandantul Legiunii Jandarmi Golta, maior, ss. Ambrus Romulus

Ibidem, f. 369
1 La 27 oct. 1 943, Insp. Gen. al Jandarmeriei - Dir. Siguranţei şi Ordinii Publice - trimitea
Subinspectoratului General Jandarmi Odesa această notă pentru a lua cunoştinţă şi măsuri în
consecinţă (Ibidem, f. 367).
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247
1943, octombrie 21, Odesa. Subinspectoratul General al Jand.
Odesa cere să fie descoperiţi curieri ai C.E.R. care
transportă bani şi scrisori pentru evreii din Transnistria

Subinspectoratul General al Jandanneriei
Chişinău-Odesa

Nr. 23/1 943 octombrie 2 1

Către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţia Siguranţei şi Ordinii Publice
Am onoare a raporta următoarele:
Cu ocazia cercetării inginerului agronom Băcanu Sebastian din Bucureşti, strada
General Angelescu nr. 10, care a fost prins de Le,giunea Jandanni Balta cu bani şi scrisori
aduse din ţară pentru evreii din Transnistria, s-a stabilit din declaraţia acestuia că Centrala
evreilor din Bucureşti are o mulţime de curieri prin care trimite bani şi scrisori, fără însă
a se putea stabili numele vreunuia din aceştia.
Faţă de cele raportate, rugăm să binevoiţi a dispune să se urmărească şi identifice
aceşti indivizi ce sunt puşi în serviciul Centralei Evreilor, pentru trafic de bani şi scrisori 1•
Subinspector general Jandarmi Chişinău-Odesa, colonel, ss. Iliescu

Ibidem, f. 388
1 Cu nr. 4 5 1 90 din 29 oct. 1 943 l.G.J., Dir. Sig. şi Ord. Publice, trimitea această notă
Prefecturii Poliţiei Capitalei - Dir. Gen. a Poliţiei, pentru „a dispune măsurile ce credeţi de cuviinţă".
(A se vedea şi doc. 245 din volum.).
-

248
1943, octombrie 22, Golta. Constatările inspecţiei făcute la
ghetourile şi lagărul de deportaţi din Golta
22 octombrie 1 943

Guvernământul Transnistriei
Direcţia Muncii
Referat
Domnului prefect,

Cu privire la inspecţia făcută de subsemnatul azi 21 oct. a.c. la ghetourile şi lagărul
din Golta, conform ordinului d-voastră, am onoare a referi următoarele:

277
https://biblioteca-digitala.ro

Peste tot un hal de murdărie de nedescris, la care se mai adaugă şi un număr de
oameni pe care spaţiul neîndestulător al acestor locuinţe nu-l poate suporta.
Lipsa de curăţenie se datoreşte în mare parte şi indolenţei din partea evreilor: toţi
sunt murdari, nespălaţi, paturile cu scândurile goale (toţi îşi strâng boarfele la căpătâi) şi
pentru a evidenţia mai bine indolenţa acestora, afirm că am găsit la ora 9 şi jumătate
femei dormind încă şi stând în ghetou sub pretextul că gătesc masa soţilor plecaţi la
lucru.
Ghetoul nr. l este locuit de 97 de oameni. Majoritatea sunt utilizaţi la munci de
către Primărie, în ateliere şi diferite şantiere. Se întreţin din salariul ce-l primesc zilnic şi
care variază între 2 şi 4 R.K.K.S. Nu sunt mulţumiţi cu această modalitate de remuneraţii
şi cer să li se dea hrană. La propunerea Primăîiei noi am dat ordin în acest sens dar nici
până astăzi nu s-a aplicat.
Lipsesc sobe. Pereţii sunt nevăruiţi şi plini de muşte, tot felul de boarfe aruncate la
întâmplare, oameni bolnavi şi nevăzuţi de medic, în sfârşit peste tot un aspect extrem de
dezgustător.
La ghetoul mic (nr. 3) curăţenia se prezintă în condiţiuni ceva mai bune. Şi aici
însă, în 4 camere mici locuiesc 25 de oameni. Pe jos pământ şi gropi adânci. Cei ce-l
locuiesc sunt o parte din intelectuali utilizaţi pe la diferite instituţii şi birouri.
În lagăr nu mai sunt evrei, sau mai precis am găsit vreo 9 care-şi făcuseră bagajul
în vederea plecării în ţară.
Într-o cameră din pavilionul mare sunt adăpostiţi 140 de basarabeni şi ucraineni
aduşi de la Vapniarca. Deşi sunt utilizaţi de Primărie la munci, se plâng că nu li se dă de
mâncare.
Pentru remedierea celor arătate mai sus, vin cu următoarea propunere: clădirea în
care se găseşte lagărul cuprinde 4 camere spaţioase, plus alte 2 clădiri mai mici cu câte 2
camere. Pentru motivul că în oraş ne lipsesc locuinţe cerute de scopuri importante şi dat
fiind faptul că intenţionăm de mult să strângem într-un singur loc pe toţi evreii din oraş,
lagărul este cel mai indicat pentru acest scop. Deocamdată, aveam nevoie numai de 2
camere din cele mari, care ar putea fi repede amenajate cu tot ce le trebuie pentru locuit.
Într-una ar încăpea destul de comod evreii, iar în a doua deţinuţii.
În clădirile mici, într-una corpul de gardă, iar în a doua, eventual cei câţiva
intelectuali şi familiile lor.
Bucătăria se găseşte într-un corp aparte şi are în prezent 2 cazane, în care s-ar
putea găti masa pentru toţi.
De asemenea sunt camere în care s-ar putea amenaja o infirmerie, spălător etc.
În concluzie, cu puţină stăruinţă din partea Primăriei, am putea ca în scurt timp să
avem acolo la un loc pe toţi evreii şi deţinuţii supravegheaţi de cei 18 jandarmi agricoli
putându-le totodată aplica un program de disciplină a muncii şi traiului.
Rog să binevoiţi a dispune.
Şeful Serv. Muncii, ss. Ghiurcanu

U.S.H.M.M.A., Rola 31008/m. 67, f 219
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249
1943, octombrie 22, Berezovca. Raport al Prefecturii judeţului
cu constatările medicului primar privind situaţia
evreilor ce lucrează la şantierul C.F.R. T. Trihati

Prefectura jud. Berezovca

No. 36084

Serv. Sanitar

22 oct. 1 943
Către,
Directoratul Regional C.F.R.T. Odesa

Avem onoare a raporta că medicul primar

al jud. Berezovca, dr. Juga Aurel,

transportându-se pe ziua de 2 1 c. la Trihati, pentru examinarea şi trierea evreilor ce
lucrează la şantierul C.F.R.T. Trihati, a constatat cele ce urmează:
La această triere a luat parte şi comisia specială a Preşedinţiei Cons. de Miniştri,
care şi-a notat aceleaşi rezultate.

1.

S-au găsit un număr de 40 oameni (notaţi pe verso), care suferă de diverse boli

grave şi trebuiesc urgent internaţi în spital (Berezovca este cel mai apropiat spital), atât
pentru dânşii cât şi pentru a nu împrăştia diverse maladii şi printre ceilalţi.

2 . S-au găsit un număr de 17 oameni (notaţi pe verso) care sunt inapţi pentru
muncă şi ar trebui retrimişi urgent în lagărele lor de provenienţă.

3 . Oamenii de la pct. 1 şi 2, fac parte dintr-un grup de 1 00 indivizi, care au fost
repartizaţi pentru muncă la Nicolaev la germani, şi retrimişi după o examinare medicală,
ca inapţi.

4. S-au găsit un număr de cca. 50-60 oameni, care sunt aproape complet goi,
acoperiţi cu bucăţi de sac, care nu acoperă măcar bine organele sexuale. Din cauza frigului,
aceşti oameni nu pot fi scoşi la muncă, astfel că randamentul lor e zero. Ar trebui să fie
echipaţi sau retrimişi la lagărele de provenienţă.

5 . Nu există nici un fel de medicamente sau pansamente, nici măcar pentru a se da
un prim şi rudimentar ajut;:ir, în caz de accident sau boală.

6. S-au găsit oameni trecuţi de 60 ani, precum şi copii până la 16 ani.
7. Hrana este destul de bună la fel şi cazarea.
Prefect,

Medic primar judeţ,

Colonel, ss. Leonida Popp

ss. Juga Aurel

Ibidem, Rola 31004/m. 5, f. 106
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250
1943, noiembrie 2, Bucuresti. M.A.I. cere să se comunice C.E.R.
transferările dintr-o localitate în alta a unor grupuri
de evrei pentru a li se putea dirija eventualele ajutoare
Nr. 207992 2 noiembrie 1 943

Ministerul afacerilor Interne
Direcţiunea Ordinii Publice

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Cu onoare vă facem cunoscut că pe viitor toate schimburile de evrei dintr-o localitate
în alta, când se fac pe grupe, să fie anunţate şi Centralei Evreilor din Bucureşti pentru a
le putea dirija eventualele ajutoare în bani sau efecte.
Directorul Ordinii Publice,
Ministru subsecretar de stat,
General de corp de armată, ss. C.Z. Vasiliu
lt. col. magistrat, ss. Al. Mădârjac
Comunicat: I . G.J., Subinsp. Jand. Odesa

A.N., Fond M.A.J., ds. 34 Il/1943, f. 264

251
1943, noiembrie 6, Chişinău. Guvernământul Basarabiei
reiterează propunerea de a muta lagărele cu evrei din
oraşele de pe malul stâng al Nistrului cât mai departe
în interiorul Transnistriei
Nr. 5897/c, 1 943 noiembrie 6
Către,
Cabinetul Civil-Militar al P.C.M.

Guvernământul Basarabiei

Am onoare a raporta următoarele:
În oraşele transnistrene Moghilev şi Râbniţa se găsesc lagăre evreieşti cuprinzând
un mare număr de evrei.
Datorită acestor lagăre s-a statornicit o atmosferă de corupţie, un viespar de afaceri,
în fine o stare de lucruri pe care în mod firesc şi inevitabil au produs-o evreii întotdeauna
acolo unde şi-au făcut apariţia.
Menţinerea acestor lagăre pe malul Nistrului, în vecinătatea imediată a Basarabiei
nu-şi are nici un rost, cu atât mai mult cu cât în lagărele de pe malul stâng al Nistrului se
găsesc foarte mulţi evrei basarabeni, evacuaţi de autorităţile noastre.
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Este neapărat necesar să dispară aceste lagăre din oraşele de pe Nistru şi să fie
mutate cât mai departe în interiorul Transnistriei, fiindcă numai aşa se poate curăţi
atmosfera şi înlătura acţiunea nefastă a evreilor din lagăre.
Guvernământul a luat măsuri şi continuă să urmărească această acţiune - însă nu
se poate obţine un rezultat complet şi definitiv decât numai dispariţia lagărelor 1 .
Guvernator, general de divizie, ss. Calotescu Constantin

A.M.St.M., R SEM. 1186, C0666

1 Demersurile pentru mutarea lagărelor evreieşti de pe malul răsăritean al Nistrului spre
interiorul Transnistriei au început încă din luna martie 1 943; în acest scop au avut loc tratativele cu
autorităţile militare germane care au tergiversat mult timp răspunsul la,această problemă. În cele
din urmă au propus transferarea evreilor români deportaţi în vestul Bugului în lagărele germane
din estul Bugului (vezi doc. 2 1 1 din volum).
După cum se vede din demersul de mai sus, autorităţile române nu au acceptat propunerea
germană. Dar un număr de evrei din lagărele şi ghetourile aflate sub administraţie românească au
fost executaţi de către unităţi militare naziste, în 1 942. (Vezi E.R. , voi. ID, doc. 5 1 8, 527, 532,
inclusiv note). Unele din aceste acţiuni au fost privite cu ostilitate de autorităţile militare române.

252
1943, noiembrie 15, Transnistria. Situaţia numerică a evreilor
deportaţi

Situaţie numerică a evreilor aflaţi în prezent în Transnistria, din cei evacuaţi
din Basarabia, Bucovina, judeţul Dorohoi şi Vechiul Regat

Nr.

Judetul
1 . Ananiev

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Berezovca
Dubăsari
Ovidiopol
Oceacov
Tiraspol
Balta
Moghilev
Golta
Râbniţa
Tulcin
lampo!
Odesa

Total e:eneral
Exclusiv cei

1
43
16

5
39

Dorohoi
7
I

-

-

Basarabia

Bucov.

V. Regat

123
1

Total
13
206
17
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252
4.703
24.459
6
57
71 1
893

29
4.790
5 . 1 17
510
382
56
755

28
58
6. 1 99
2
23
1 03
4

54
309
51
133
5
2

363
9.860
35.826
651
462
875
1 .654

-

-

-

-

-

1 1 .683

6.425

678

49.927

3 1 . 14 1

706 evrei aflaţi în lag. Grosulovo

28 1
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-

Notă - situaţia la 1 5.XI. 1 943 1

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3513, f. 80-81
1 Într-un document elaborat probabil de C.E.R. la sfărşitul anului 1 943, se arată că: „Totalul
celor deportaţi din toamna anului 1 94 1 este de circa 1 40 .000 de suflete. O categorie specială o
formează cei deportaţi în toamna anului 1 942: a. cei bănuiţi de activitate politică interzisă şi cei cu
cereri de repatriere [în U.R.S.S. - n.n.], (circa 20.000 suflete) şi b. cei învinuiţi pentru infracţiuni
la legea muncii obligatorii (350-400 de suflete). Astăzi se mai află în Transnistria, după date care
urmează a fi verificate, 65-70.0001 de deportaţi originari din Bucovina, Basarabia şi jud. Dorohoi
şi încă circa 2 .600 de suflete provenind din Vechiul Regat, Transilvania, Bucovina şi Basarabia".
(J. Ancel, op. cit., voi. V, p. 470).
2 Vezi şi doc. 258, 272n, 276n din volum.

253
1943, noiembrie 15, Moghilev. Raport al Comandamentelor
Etapelor de Est, privind anchetarea unor presupuse
nereguli săvârşite de evrei la staţia de deparazitare
Moghilev
Nr. 32889
15 noiembrie 1 943

Comandamentul Etapelor de Est
Stat Major, Biroul 2

Dezminţirea unor pretinse nereguli săvârşite de evreii de la staţia de deparazitare
Moghilev 1 (Fragment)
Arătând că la staţie lucrau 7 evrei şi o infirmieră, deservind mai ales populaţia
civilă, docwnentul arată printre altele:
„Aceşti evrei sunt încadraţi de personal militar care-i supraveghează să nu aducă
prejudicii.
La verificarea notei trimisă de Marele Stat Major s-au constatat următoarele:
Aceşti evrei pot lua uşor contact cu militari români care trec prin acest punct,
deoarece se bucură de prea multă libertate, numărul lor fiind mai mare decât al personalului
românesc.
Pe lângă aceşti evrei care au funcţie permanentă la Staţia de deparazitare mai vin
zilnic şi alt număr de evrei pentru diferite interese din cauza lipsei de control.

În concluzie

Nota informativă a Marelui Stat Major nu corespunde în totul adevărnlui deoarece:
- nu s-a dovedit a fi adevărat că Centrul de deparazitare Moghilev este condus de
evrei, ei contribuie numai la operaţiunile de deparazitare; acesta este condus de lt. dr.
Ionescu Tiberiu;
- nu s-a putut constata faptul că aceşti evrei ar fi luat de la ostaşi pâine, tutun şi
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chiar bani pentru a le urgenta deparazitarea.

Propuneri
1 . Să se dea ordin ca Batalionul de Dezinfecţie şi Deparazitare no. 1

să ia măsuri

ca staţia de deparazitare de la Moghilev să se despartă de echipa sanitară a
Guvernământului, urmând a funcţiona separat, staţia de deparazitare să funcţioneze numai
cu personal românesc şi echipa Guvernământului cu personal dat de Guvernământ. Aceasta
pentru a nu da evreilor posibilitatea să ia contact cu soldaţii români şi să răspândească
ştiri false.

2. Să se raporteze Marelui Stat Major rezultatul şi măsurile luate"2•
Şeful Biroului 2, căpitan, ss. Nicolae Vişoianu

A.M.Ap.N., R SEM. 1357, C0003-4

1 Documentul de mai sus reprezintă concluzia unei anchete determinată de o notă trimisă
de Comandamentul Etapelor de Est, Secţia I Etape care prezenta situaţia de la staţia de deparazitare
Moghilev.
2 Comandamentul Etapelor de Est, Statul Major, Biroul 2 a comunicat, la IO decembrie
1 943, aceste concluzii Batalionului de Dezinfec�e şi Deparazitare.

254 ·
1943, noiembrie 24, Balta. Situaţia gravă a evreilor internaţi la
Acmecetca

Nr. 17 1 1
1 943, luna noiembrie, ziua 24

Legiunea Jandarmi Balta
Secret
Către,

Inspectoratul Jandarmi Balta

nr.

La ordinul nr. 4045/1 943 al Inspectoratului Jandarmi Balta, dat ca urmare ordinului
208557 al Ministerului Afacerilor Interne1 , prin care ni se ordonă a da relaţii referitor

la lagărul de evrei din Acmecetca.
La cele de mai sus am onoarea a raporta următoarele:
Comuna Acmecetca este o comună destul de mare şi frumoasă, situată pe malul
Bugului, iar la o distanţă de circa 4-5 km. se află ferma de stat „Duca Vodă" .

2 km de la Centrală, ferma are mai multe dependinţe între care mai multe
1 20- 1 50 cai.
Din acestea, 3 (trei) grajduri au fost transformate şi destinate pentru a servi ca
Cam la

grajduri, fiecare cu o capacitate de circa

ghetouri pentru evrei, în cea mai mare parte pentru cei mutaţi disciplinar.
La venirea subsemnatului - august 1 942
în aceste 3 grajduri n-am găsit decât
80- 100 evrei, bărbaţi, femei şi copii. În luna martie 1 943 , cu ocazia unui viscol, unul
-

cca.

din aceste grajduri s-a dărâmat. În urma cărui fapt, subsemnatul am dispus mutarea copiilor
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la Dumanovca, unde am înfiinţat un orfelinat de copii, iar restul evreilor bărbaţi şi femei
i-am mutat chiar la fermă, unde se găseşte de asemenea un ghetou, mai bine amenajat.
În ianuarie crt. au fost trimişi aici de 1a Vigoda 365 evrei din ţară, toţi contravenienţi
la munca obligatorie şi la triajul lor, făcut de Prefectura Golta, au fost trimişi la Acmecetca.
Din aceştia au murit 3 9 persoane.
Este adevărat că acest lagăr a fost botezat de către evrei „Lagărul morţii" căci din
informaţiile ce le am, în el au murit în iama 1 94 1 - 1 942 foarte mulţi evrei din cauza
tifosului exantematic, care într-adevăr a bântuit în sudul judeţului, în raionul Dumanovca,
murind chiar pretori, funcţionari, reangajaţi şi jandarmi.
În luna august 1 943 �m primit de la Prefectura Golta ordin (care se anexează în
copie) în sensul că toţi evreii dinjudeţ vor fi trimişi la Acmecetca (95%). La acest zvon au
început evreii să-mi evadeze; cu toată vigilenţa şi măsurile luate de Legiune, au evadat 5 1 de
persoane, din care Legiunea a prins 15 şi care fiind înaintaţi cu acte Curţii Marţiale au fost
toţi achitaţi, iar subsemnatul, pentru evadarea evreilor, am fost pedepsit cu 6 zile arest.
Amenajarea acestor grajduri nu s-a putut face din lipsă de materiale, cum a raportat
şi pretorul raionului Dumanovca, aşa că evreii au rămas şi pe mai departe răspândiţi prin
ghetouri, la raioane, ferme şi obştii, unde au lucrat în cursul verii, aşa că ordinul Prefecturii
de a se concentra toţi evreii la Acmecetca, a rămas neîndeplinit .
Este adevărat că aceste grajduri erau imposibil de locuit, fiind fără nici un
amenajament, fără uşi, geamuri, duşumele, acoperiş etc.
Raţia alimentară a acestora, nelucrând, fiind lagăr disciplinar, a fost redusă la 200
gr făină zilnic şi nimic mai mult2.
Şeful Bir. Pol„
Comandantul Legiunii Jandarmi Golta,
locot. ss. I. Ştefănescu
Maior ss. Ambrus Romulus

A.N., Fond M.A.l., ds. 34 II/1943, f 495 flv
l Acest document este un răspuns la ordinul dat, mai sus menţionat de M.Af.I. din 6
noiembrie 1 943, însoţit de următoarea notă datată 14 oct. 1 943: ,,Acum câtva timp I .OOO evrei din
jud. Golta au fost trimişi la Acmecetca pe Bug, unde nu sunt decât 60 de case, nu este apă, nu există
locuinţe, aşa că oamenii au fost adăpostiţi în trei cocine de porci. Fără locuinţe, fără încălzire, fără
apă, fără alimente, fără haine, 960 dintr-o mie au murit. Recent, domnul prefect a dispus ca toţi
evreii din judeţ - deportaţi şi localnici - în număr de cca. 3.000-3.500 să fie trimişi până la l S oct.
în acelaşi sat, ceea ce înseamnă moartea tuturor''. (Ibidem, f. 494).
2 Vezi şi doc. 228 din volum, care aprobă măsurile luate pentru regruparea deportaţilor la
Acmecetca, prezentând „avantajul celei mai uşoare paze şi control''.
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255
1943, decembrie 14, B ucureşti. Acţiunea Crucii Roşii de
ajutorare a evreilor din Transnistria
S . S . I . Nota nr.

14 decembrie 1 943

37274

Acţiunea Crucii Roşii în legătură cu ajutorarea evreilor din Transnistria
Cercurile evreieşti conducătoare au fost informate că recent a avut loc o conferinţă
la care a luat parte Andrea

Cassulo, nunţiul papal, Rene de Weck, ministrul Elveţiei la
von Steiger şi Kolb , delegaţii Crucii Roşii Internaţionale pentru România.
Cu această ocaziune, luându-se în discuţiune problema ajutorării imediate a evreilor

Bucureşti,

deportaţi şi stabilindu-se posibilităţile de ameliorare a situaţiei acestora, s-a hotărât a se
face demersuri pe lângă forurile superioare spre a obţine aprobarea readucerii în ţară a
tuturor evreilor deportaţi.
Motivele invocate de cei care se interesează îndeaproape de situaţia evreilor din
Transnistria sunt atât de ordin uman cât şi politic.
În urma acestei conferinţe, Kolb a plecat în Transnistria spre a studia la faţa locului
condiţiile optime în care s-ar putea veni în ajutorul celor deportaţi.
Sursă serioasă

A.S.R/., F.D. 8180, voi. 9, f 216-217

256
1943, decembrie 21, Bucureşti Nunţiul Apostolic din Bucureşti
oferă o sumă de bani ca ajutor pentru cei loviţi de
flagelul războiului

Nr.

Nunţiatura Apostolică în România

Bucureşti,

1 0586
2 1 decembrie 1 943

Domnule ministru,
Suveranul Pontif, totdeauna plin de solicitudine pentru omenirea în suferinţă, a
dat o nouă dovadă de patema Sa generozitate faţă de toţi cei care, mai mult decât alţii,
suferă sub crudul flagel al războiului: El m-a însărcinat să distribui încă o dată ofranda Sa
printre prizonierii de război, concentraţii civili şi victimele de război din această ţară.
Eu am remis deja Statului Major Român suma importantă pe care Sfântul Părinte
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a considerat că trebuie destinată prizonierilor de război.
Prin prezenta, am onoarea a face să parvină Guvernului Regal Român suma de un
milion optsutecincizeci şi trei mii lei cu rugămintea de a binevoi să daţi dispoziţii pentru
ca aceasta să fie repartizată în modalitatea de mai jos:
În favoarea concentraţilor civili
lei 1 .353.000
În favoarea victimelor din rândurile populaţiei civile române
500.000
Folosesc această ocazie pentru a vă ruga, domnule ministru, de a binevoi să acceptaţi
asigurarea celei mai înalte consideraţiuni 1 •
ss. Andrea Cassulo
Domnului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru al
afacerilor străine

A.M.A.E., Fond Vatican, voi. 23, f

244

1 Pe nota de serviciu înaintată lui Mihai Antonescu, în aceeaşi zi acesta a pus următoarea
rezoluţie: ,,Dl. min. Krutzescu . Rog a vărsa 500.000 lei Prefecturii Prahova care va distribui sumele,
eventual în obiecte, victimelor bombardamentelor, familiilor cele mai lovite, ziua distribuirii ne va
fi comunicată p. a trimite un delegat care va anunţa că suma este dată de S.S. Papa. Restul va fi dat
Centralei Evreilor cu afectaţie specială pentru ajutorul Evr(eilor) din Transnistria. M. Antonescu".
(Ibidem, f. 249). La 1 2 februarie 1 944, Centrala Evreilor din România confirma primirea, la 5
februarie 1 944, a sumei de 1 .353.000 donată de Suveranul Pontif pentru ajutorarea evreilor din
Transnistria. (Ibidem, f. 250).

257
1943, decembrie 22, Bucureşti Instrucţiuni ale M.St.M. referitor
la medicii evrei rechizitionaţi în Transnistria
22 decembrie 1 943
Instrucţiunile nr. 475 8 1 5/1943 ale Marelui Stat Major, Secţia II Informaţii
referitor la medicii evrei rechiziţionaţi în Transnistria
Pentru a nu cădea în greşeală şi persoanele de bunăcredinţă, se recapitulează mai
jos delictele şi sancţiunile prevăzute în legile şi ordonanţele în vigoare.
Ele vor fi aduse la cunoştinţa medicilor evrei care pleacă în Transnistria, sub luare
de semnătură, de către C.T. respective.
1 . Acela care în timp de război răspândeşte zvonuri sau informaţiuni false, exagerate
sau tendenţioase relativ la situaţia economică a ţării, la existenţa vreunei nemulţumiri a
populaţiei în privinţa declarării războiului, a conducerii sau rezultatului lui, precum şi
acela care, prin aceleaşi mijloace sau prin orice alte fapte, a provocat panică sau deprimare
ori ar cauza scăderea cursului efectelor publice sau private, comite delictul de defetism şi
se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 1-5 ani, amendă de la 5. OOO la 25. OOO lei şi
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interdicţia corecţională de la 1-5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă
(art. 1 98 c.p.).
2. Acei care colportează sau răspândesc ştiri false, acei care prin atitudinea lor
contribuie la tulburarea liniştii publice pot fi internaţi într-un lagăr pe timp de 6 luni la 2
ani în urma rapoartelor organelor de poliţie şi siguranţă.
Acei care se sustrag de la internare se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la
3 la 5 ani şi cu amendă de la 10.000 la 1 00.000.

Când abaterile de la dispoziţiile de mai sus sunt comise de persoane de altă
origine etnică decât românească, sancţiunile vor fi duble (art. 26 modificat din D.L.
pentru reprimareafapte/or ce pun în primejdie existenţa şi interesele statului, nr. 80 din
6.Il. 1941).
Sunt interzise, deci şi pedepsite mai grav în Transnistria:
a) răspândirea sau comentarea de ştiri sau păreri false, exagerate sau tendenţioase
cu privire la mersul operaţiunilor de război, la situaţia armatelor sau la măsurile luate de
autorităţi;
b) răspândirea oricărei publicaţiuni netrecute prin cenzură;
c) multiplicarea, răspândirea sau simpla ţinere a oricărei broşuri, manifest sau
scriere prin care se propagă doctrina comunistă;
d) pătrunderea persoanelor civile fără autorizaţie în localităţi, zone de pământ sau
ape, porturi, magazii de aprovizionare, tabere, bivuacuri, cazărmi şi alte locuri cu caracter
militar. . .
Orice evreu de pe teritoriul Transnistriei trebuie s ă ceară autorităţilor să-i stabilească
un domiciliu.
Acei care nu se vor conforma vor fi socotiţi spioni şi pedepsiţi cu moartea.
Orice evreu ce părăseşte domiciliul fixat, convoiul sau locul de muncă destinat,
fără aprobarea autorităţilor, să fie, de asemenea, considerat spion şi pedepsit cu moartea
(art. 1 1 , ordonanţa nr. 1 a Comandamentului Militar al Transnistriei).
Pe lângă sancţiunile enumerate mai sus, prevăzute de legile în vigoare, la orice
sancţiune (infracţiune) ce se va săvârşi în viitor de către evreii rechiziţionaţi pentru
Transnistria, Marele Stat Major va reveni asupra măsurilor în vigoare, după care:
- medicii evrei sunt schimbaţi prin rotaţie după 3 luni;
- evreii din detaşamentele de lucru primesc permise de câte 1 5 zile, la fiecare 60 de
zile, pentru a veni în ţară.
Ca urmare este o datorie pentru medicii evrei concentraţi şi în propriul lor interes
ca să nu aibă o purtare care să vină în conflict cu nici una din dispoziţiile date prin
ordonanţele în vigoare în Transnistria şi de care medicii evrei trebuie să ia cunoştinţă în
detaliu imediat ce ajung la post.
Organele speciale de siguranţă au ordin să-i supravegheze de aproape.
Şeful Secţiei a II-a, colonel, ss. Io nescu
A.M.St.M., Secţia II Informaţii, RSEM. 1356, C0430
_
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258
1943, decembrie 23, Bucure�. Referatul şi tabelele numerice
întocmite de l.G.J. privind provinciile istorice de unde
au fost deportaţi evreii în Transnistria
Nr. 4940
anul 1 943, luna dec. , ziua 23
Secret

Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
Secţia II-a Sig. Stat, Bir. A

Către,
Ministerul Afacerilor Interne,
Subsecret. de Stat Poliţie
La ordinul dvs. nr. 1 9892 din 9 decembrie 1 942, referitor la înaintarea tabelelor cu
evreii evacuaţi în Transnistria, am onoarea a înainta alăturat:
l . Dosarul nr. 1 , compus din 107 file, în care sunt cuprinse tabelele înaintate de:
Direcţiunea Generală a Poliţiei, Prefectura Poliţiei Capitalei, Direcţiunea Generală a
Penitenciarelor şi Lagărul Tg. Jiu, cu numele evreilor comunişti (categoria l-a).
2. Dosarul nr. 2, compus din 41 file, în care sunt cuprinse tabelele înaintate Poliţiei
Capitalei, cu numele evreilor evacuaţi în Transnistria (categoria II-a, cei care au cerut
repatrierea în U.R.S.S. în anul 1 940).
3. Situaţia numerică nr. 1, de evreii aflaţi în prezent în Transnistria, pe judeţe şi
locul de origine.
4. Situaţia numerică nr. 2, de evreii aflaţi în lagăre în Transnistria.
5 . Situaţia numerică nr. 3 , de evreii evacuaţi în Transnistria, pentru nesupunere la
munca de folos obştesc' .
Şeful Serviciului Jandarmeriei,
Inspector general al Jandarmeriei,
ss. C. Tobescu
general, ss. C.Z. Vasiliu
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Situaţie numerică nr. 1
de evreii aflaţi în Transnistria pe judeţe şi originea lor, adică:
Bucovina, Basarabia, Regat sau localnici
Nr.
cor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.

Denumirea
iudetului
Ananiev
Berezovca
Balta
Dubăsari
Golta
Iampol
Moghilev
Oceacov
Odesa
Ovidiopol
Râbniţa
Tulcin
Tiraspol
Total

Bucovina

Basarabia

Regat

Localnici

Total
2eneral

26

2

4

-

32

26

44

116

151

337

5. 1 50

6.765

756

7.462

20.133

-

2

-

236

238

45

466

130

2.556

3. 1 97

860

483

4

6.328

7.675

22.800

4. 122

5.200

10.109

42.231

-

-

-

-

-

49

21

4

93

166

-

-

-

2

-

-

385

1.045

1.432

1.424

67

316

2.247

4.054

70

31

30

11

142

30.835

12.005

6.560

30.237

79.637

Situaţie numerică nr. 2
de evreii aflaţi în lagăre în Transnistria pe judeţe şi originea lor, adică:
Bucovina, Basarabia, Regat sau localnici

Nr.
cor.
1.

Denumirea
lae:ărului
Vapniarca
Total

Judeţul

Bucovina

lampo}

Basarabia

Regat

61

15

1 . 103

61

15

1 . 103

Localnici

Total
e:-ral
-

1. 179
1 . 1 79

Situaţie numerică nr. 3
de evreii evacuaţi în Transnistria pentru nesupunere la munca de folos obştesc
Nr. Localitatea şi ferma unde
cor. se e;ăsesc pentru muncă
Ferma Tudor" 1.
Alexandrovca
Total
„

Judeţul
Ovidiopol

Bucovina Basarabia Regat Localnici Total
2-ral
- 330
330
-

-

330

-

330

Pentru conformitate,
Şeful Secţiei II-a Sig. Stat, lt. colonel, S. Teodorescu

A.N., Fond M.A.I., ds. 34 II/1943, f 471-474
1 Vezi şi doc. 252n din volum.
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259

1944, ianuarie 10, Bucure�ti. C.R.I. anunţă expedierea a 10.000
colete cu alimente pentru ajutorarea copiilor evrei
internaţi în lagărele din Transnistria
Societatea Naţională de Cruce Roşie a României
Sub înaltul patronaj şi ocrotire al M.S. Regina Mamă Elena

Nr. 57

Onor
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Cabinetul vicepreşedintelui Cons. de Miniştri
Delegaţia din România a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii din Geneva ne
anunţă că delegaţia din Ankara va expedia şi vor sosi în curând pe adresa Crucii Roşii
Române 1 O. OOO colete a 5 kg. alimente destinate ajutorării copiilor evrei internaţi în
lagărele din Transnistria.
Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a aproba transportul gratuit pe C.F.R. şi
scutirea de taxe vamale pentru acest transport 1 •
Preşedinte,
Secretar General,
ss. dr. I. Costinescu
ss. Indescifrabil
Fiecare colet conţine : 1 kg alune, 0,25 struguri, 0,25 smochine, I kg pekmez
(zeamă de struguri), 0,25 săpun, 1 ,50 margarină.

Ibidem, Fond P. C.M., ds. 43/1944, f 36

Pe document, rezoluţiile: „ 1 2 .1. 1 944. Se va supune vicepreşedintelui. ss. Indescifrabil",
,,Intervenţie. M. Antonescu".
1 La 2 martie 1 944, o notă a Directorului de Cabinet al lui Mihai Antonescu arătă că deşi,
conform convenţiilor internaţionale, la care a aderat şi Crucea Roşie din România, aceste colete
sunt scutite de taxe de transport, Regia Autonomă a C .F.R. a răspuns că „nu se poate acorda
gratuitate, dar transportul s-ar putea efectua pe bază de foi de drum militare, care să fie trecute în
contul M. Finanţelor" (Ibidem, f 32).
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260
1944, ianuarie 11, Bacău. C.T. Bacău cere Oficiului judeţean
C.E.R. să trimită efecte de iarnă evreilor aflaţi în
detaşamentul de muncă 120 din Codina - jud. Râbniţa
- Transnistria
Nr. 80696
Ianuarie 1 1 , 1 944

Cercul Teritorial Bacău
Biroul Evrei
Către,
Oficiul Evreiesc judeţean Bacău

Am onoare a vă face cunoscut că Detaşamentul de evrei nr. 120 Codina jud. Râbniţa,
cu adresa nr. 3 957 din 4 ianuarie 1 944, ne comunică că efectele date de către dvs. ca
echipament de iarnă evreilor concentraţi la acel Detaşament nu corespund climei
transnistriene, fiind subţiri şi pe cale de a se rupe, astfel că evreii sunt expuşi în cel mai
scurt timp complet goi, neputând să mai iasă la lucru.
Astfel fiind, acest echipament, neatingându-şi scopul pentru care a fost trimis, vă
rugăm să binevoiţi a lua măsuri pentru imediata înlocuire prin trimiterea altor efecte,
care să îndeplinească condiţiunilor de climă din Transnistria spre a evita ca Detaşamentul
să înceteze lucrările din acest motiv, ceea ce ar atrage grave sancţiuni celor vinovaţi.
Şeful Biroului Evrei,
Comandantul Cercului Teritorial Bacău,
căpitan, ss. I. Dimulescu
lt. colonel, ss. Gervescu

A.C.I.E.R, Fond C.E.R, ds. 102 aM, f. 32

261
1944, ianuarie, Bucure�ti. Raport al unui delegat al P.C.M. în
legătură cu situaţia evreilor aflaţi în ghetourile din
Transnistria
Raport

în legătură cu situa,tia evreilor ajla,ti în ghetourile din Transnistria
1. Număr: În toată Transnistria sunt internaţi circa 75.000 evrei (bărbaţi, femei şi
copii).
Aceştia trăiesc în lagăre răspândite în toatejudeţele Transnistriei. Cei mai numeroşi
sunt în judeţul Moghilev, aproximativ 45.000. Numai în oraşul Moghilev trăiesc I I . OOO,
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aşezaţi în partea de nord a oraşului şi locuiesc în casele părăsite de ucraineni, restul
trăiesc răspândiţi prin sate, fiind întrebuinţaţi de către organele administrative la munca
câmpului şi de către autorităţile militare pentru nevoile lor curente.
Al doilea mare ghetou se află la Berşad, unde sunt circa 8.000 evrei. Urmează apoi
oraşul Balta cu 2.700, Jmerinca cu 2 . 1 87, Râbniţa cu 1 .467, Vapniarca cu 1 .200, oraşul
Tulcin cu 457, Peciora şi Cariera de Piatră de la Leligeni cu circa 5-800 de suflete.
2. Organizare: Fiecare ghetou este condus de un comitet de 6 evrei, aleşi dintre
intelectualii internaţi.
Aceştia au atribuţiunea să se îngrijească de procurarea alimentelor, repartizarea
braţelor de muncă, precum şi de distribuirea ajutoarelor primite de la comunitate.
Comitetele depun o intensă activitate pentru a veni cât mai mult în ajutorul copiilor şi
celor mai nevoiaşi.
3. Higienă: Cea mai mare parte dintre evrei locuiesc în casele mici şi murdare ale
ucrainenilor, aproximativ între 5-15 într-o cameră, complet neaerisită: dorm pe scânduri,
neavând paturi, saltele, cearceafuri şi aşternuturi şi se învelesc cu hainele de pe ei.
În majoritatea ghetourilor nu au closete şi la Moghilev fecalele sunt răspândite la
fiecare pas, nu au băi şi nici spălătorii, cu excepţia câtorva. Pentru aceste locuinţe evreii
plăteau chirii ucrainenilor în haine, bijuterii sau încălţăminte. Dacă locuiesc în casele
aparţinând autorităţilor locale, plătesc de asemeni chirie.
Numai o mică parte dintre evrei au pături şi saltele, bineînţeles că aceştia sunt cei
mai bogaţi.
4. Sănătate: Pe lângă fiecare ghetou comitetele de conducere au înfiinţat câte un
dispensar unde sunt internaţi cei ce s-au îmbolnăvit de foame sau mizerie. Aceştia nu au
medicamente, nu au aparate chirurgicale şi am aflat că rostul acestor dispensare este de a
izola pe bolnavi de cei sănătoşi, spre a nu se produce epidemii.
În ultimul timp, comunitatea evreilor din ţară le-a trimis medicamente, dar acestea
sunt complet insuficiente, neajungând doar decât la câteva ghetouri.
Lagărul de la Moghilev unde sunt internaţi circa 3.000 de copii bolnavi mi-a lăsat
o impresie detestabilă. Pe scânduri, acoperiţi cu saltele, copii, adevărate cadavre, îşi aşteaptă
ceasul morţii din clipă în clipă. Este ceva groaznic de văzut1 •
În lagărul de l a Vapniarca s-a produs o gravă intoxicaţie î n urma hrănirii,
aproximativ 6 luni, cu un soi de mazăre furajeră care produce ologeală. Mai întâi apar pe
degetele picioarelor nişte puncte negre-roşiatice, cu grave dureri musculare şi urinare, în
urmă picioarele se mumifică. Aceste simptome mi s-au comunicat de doctorul dispensarului
că se găsesc la aproape jumătate din cei internaţi.
De asemenea, sunt frecvente cazuri de tuberculoză pectorală. Aceştia, cu toate că
sunt separaţi, nu primesc nici o îngrijire medicală, întrucât lipsesc cu desăvârşire
medicamentele.
5. Îmbrăcăminte: 90% din cei internaţi sunt îmbrăcaţi în zdrenţe, producând o
impresie oribilă. Hainele ce le-au avut Ie-au dat localnicilor în schimbul alimentelor sau
chiriei, sau le-au vândut spre a-şi procura alimente.
De asemenea, n-au lenjerie, toţi fiind îmbrăcaţi în zdrenţe, iar prin camere sunt
agăţate spre uscare aceste zdrenţe, producând astfel o impresie cât se poate de urâtă.
Numai 10% dintre cei internaţi au îmbrăcăminte acceptabilă. Aceştia fiind şi cei
mai bogaţi.
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6. Hrana: Aceasta este cu desăvârşire insuficientă şi de cea mai proastă calitate.
Cu ajutoarele primite de la comunitate s-au înfiinţat bucătării comune unde sunt hrăniţi

copii orfani şi o parte din cei ce nu mai au ce vinde. Pentru restul, fiecare trebuie să-şi
procure singuri alimente de unde şi cum ştie. Vând zilnic lucruri pe nimic, pentru a-şi
procura o bucată de pâine.
Am văzut pe străzile ghetoului din Moghilev femei şi copii leşinaţi de foame,
întrucât alimentele de la bucătăria comună sunt cu totul insuficiente. Se dă un singur fel
de mâncare. Autorităţile nu Ie vin cu nimic în ajutor, întrucât acestea trebuie să satisfacă
mai întâi nevoile urgente ale armatei.
Preţul alimentelor în Transnistria a crescut extraordinar de mult.
Am fost informat că evreilor li se aduc, prin contrabandă, foarte multe mărci,
producând o mare devalorizare a mărcii. Astfel, la Tiraspol marca se vinde între 9-14 lei
la bursa neagră; la Odesa între 14-16 lei; la Moghilev între 16-20 lei. În acelaşi timp,
evreilor nu li se admite să primească alimente din ţară, staţiile de C.F.R. refuzând primirea
coletelor, cu excepţia staţiei Timişoara.
Zilnic, sute şi mii de bărbaţi, femei sau copii mişună prin ghetoul din Moghilev
cerşind.
7. Tratamentul autorităţilor: În prezent am fost informat că se fac mari eforturi
din partea autorităţilor să le vină în ajutor, căutând să-i pună la muncă, spre a-şi câştiga
existenţa. Plata de multe ori este în natură. Autorităţile de asemenea fac eforturi să le
înfiinţeze ateliere de cizmărie, croitorie, tinichigerie etc., dar lipsesc uneltele şi maşinile
necesare.
Lagărul care s-a bucurat cel mai mult de sprijinul autorităţilor este cel de la Odesa,
unde lucrează circa 60 de persoane pentru nevoile funcţionarilor Guvernământului şi ale
militarilor.
De fapt, acesta este singurul lagăr unde fiecare îşi câştigă existenţa pentru el şi
familia lui.
Toţi evreii sunt dornici să muncească, darnu au unde şi mă întreb de ce autorităţile
nu-i întrebuinţează la munca câmpului şi-i ţin să vegeteze în ghetouri.
8. Ajutoare de la comunitate: În ultimul timp, comunităţile evreieşti din ţară
le-au venit foarte mult în ajutor. Le-au trimis bani, îmbrăcăminte, medicamente, dar
acestea nu pot satisface nici pe sfert necesităţile celor 75.000 evrei.
Îmbrăcămintea primită se repartizează mai mult copiilor şi celor mai săraci.
Banii primiţi sunt întrebuinţaţi pentru procurarea alimentelor necesare copiilor şi
bolnavilor.
Medicamentele sunt cu totul inexistente în unele lagăre, iar la altele insuficiente.
De exemplu, la Vapniarca nu se găsesc medicamente pentru dezintoxicaţie şi pentru
tuberculoză. La fel şi la Moghilev şi în alte părţi.
Comunităţile din ţară au dat dispoziţiuni exprese să se acorde cea mai mare atenţie
copiilor.
9. Mijloace de existenţă: La evacuare, evreii au luat cu ei bani, bijuterii şi
îmbrăcăminte. O parte din acestea le-au pierdut pe drum, iar restul le-au dat în schimbul
locuinţei şi alimentelor sau le-au vândut pe preţuri derizorii.
Am aflat că pentru a fi găzduiţi o noapte de ucraineni au dat în schimb o pereche
de ghete sau îmbrăcăminte.
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Numai o mică parte din ei găsesc de lucru şi pentru munca efectuată primesc de
cele mai multe ori alimente. Restul, circulă fără nici un rost în ghetouri. Cerşetoria este la
ordinea zilei şi foarte puţini se ocupă cu comerţul ambulant de alimente.
La Moghilev autorităţile au luat măsuri să li se închidă prăvăliile şi să li se înfiinţeze
o cooperativă centrală de aprovizionare.
În general, în ultimul timp autorităţile se străduiesc să le îmbunătăţească situaţia.
Aceasta se poate face foarte greu pentru faptul că alimentele sunt rare, mai întâi trebuind
să fie satisfăcute nevoile armatei.

10. Concluziuni:

În ghetouri am găsit mari mutilaţi de război, invalizi, văduve şi

orfani, fără nici un sprijin.
De asemenea, am constatat că la evacuare bărbaţii fiind la muncă obligatorie nu
au fost ridicaţi decât femeile şi copiii, astăzi bărbaţii trăind liberi în ţară neputându-le
veni cu nimic în ajutor.
Le este cu desăvârşire interzisă corespondenţa.
Ni s-a comunicat că au primit dispoziţiuni ca, corespondenţa să se facă colectiv pe
ghetou, dar n-au primit nici un răspuns.
De asemenea, o parte din familie se găseşte internată într-un lagăr, iar tatăl şi un
copil în alt lagăr.
Nu s-a făcut trierea la mulţi dintre ei când a fost comisia la faţa locului, aceştia
fiind mutaţi de la un lagăr la altul.
Foarte mulţi mi-au comunicat că au fost ridicaţi de autorităţile din ţară fără cercetări
şi trimişi direct în lagăre, fără ca aceştia să fi avut vreo activitate subversivă.
Autorităţile administrative depun mari eforturi pentru a stârpi contrabanda.
Jandarmeria îşi pierde în majoritate timpul cu supravegherea lor.
Mă întreb, cum se poate gândi cineva că aceşti oameni trebuie să se alimenteze
singuri, când nu au unde munci ca să câştige, când nu pot primi nimic de la rude şi când
ajutorul comunităţii este cu desăvârşire insuficient. În lagăre sunt o mulţime de copii
orfani, ai căror părinţi au murit de tifos exantematic în ghetou şi circulă prin ghetouri
cerşind.
Au nevoie urgentă de hrană, medicamente, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte,
paie, unelte, aşternuturi şi locuinţe mai omeneşti.
ss. I. Stănculescu

A.M.A.E., Fond 33, voi. 21, f 594-598
1 Pe facsimil explicaţia: ,,Documentul ne-a fost pus la dispozi�e de ing. Mircea Rauser,
descendent al familiei decedate la Moghilev, el însuşi deportat în această localitate".
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262

1944, februarie 10, Bucure�ti. l.G.J. cere acceptul C.E.R. de a
transporta evreii aflaţi în Transnistria în jud. Odesa şi
Oceacov
Nr. 52768

Inspectoratul General al Jandarmeriei

anul 1 944, luna febr„ ziua 10

Direcţiunea Siguranţei şi Ordinii · Publice
Serviciul siguranţei - Biroul A

Secret

Către,
Centrala Evreilor din România
Cu onoare se face cunoscut că în Consiliul de Ordine din ziua de 3 februarie 1 944
s-a aprobat în principiu ca toţi evreii din Transnistria, specificaţi în situaţia numerică pe
judeţele din Transnistria, anexată, evacuaţi din Basarabia, Bucovina şi un număr redus
din Vechiul Regat să fie transferaţi din zonele de unde se găsesc în prezent şi plasaţi fie în
oraşul Odesa, fie în judeţele Odesa şi Oceacov.
Faţă de această hotărâre [adoptată la iniţiativa lui Ion Antonescu - n.n], vă rugăm
să binevoiţi a ne comunica dacă acea Centrală acceptă hotărârea, cunoscând că în sarcina
dvs. cade costul transportului, al întreţinerii şi al cheltuielilor de aşezare acolo unde vor fi
plasaţi.
Menţionăm că această transferare se face în scopul de a se facilita emigrarea acestor
evrei prin plasarea lor în apropierea portului Odesa.
Inspector general al Jandarmeriei,

Directorul siguranţei şi Ordinii Publice,

general de corp de armată, C.Z. Vasiliu

general, ss. C. Tobescu

f. Ancel, op. cit., voi. VII, p. 680
Pe document, rezoluţia: ,,Având în vedere că deplasarea unei mase de peste 40 de mii de
oameni ar fi imposibil de realizat, după însăşi părerea d-lui min. subsecretar de stat; că pe de altă
parte, cunoscându-se posibilităţile de emigrare n-ar putea fi vorba de emigrarea acestui număr de
evrei, rugăm să se modifice aprobarea în sensul ca evreii deportaţi, aşezaţi actualmente în judeţele:
Ananiev, Berezovca, Oceacov, Balta, Golta, Tulcin, în total vreo I O.OOO oameni să fie deplasaţi în
celelalte judeţe, în special Moghilev, Dubăsari, Tiraspol, Râbniţa. Această deplasare ar fi mai
uşoară şi în ceea ce priveşte distanţele - iar ca posibilităţi de cazare menţionăm că prin repatrierea
celor aprox. 7 .000 evrei în Dorohoi, Regat şi Ardeal şi prin noua repatriere de orfani se creează
locuri libere suficiente. 16.II. 1 944. ss. Indescifrabil".
Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu adresa nr. 54345 din 7 martie 1 944 către Centrala
Evreilor din România, îi cere acesteia:
1 . O situaţie numerică cu evreii originari din Vechiul Regat (inclusiv Ardeal) necăsătoriţi
sau căsătoriţi care au fost evacuaţi din Basarabia şi Bucovina în timpul măsurilor generale de
evacuare aplicate evreilor din aceste provincii.
2. O situaţie numerică de evreii briginari din Basarabia sau Bucovina căsătoriţi cu evreice
din Vechiul Regat şi care au fost evacuaţi din Basarabia şi Bucovina în timpul măsurilor generale
de evacuare aplicate evreilor din aceste provincii. (A.N., Fond I.G.J., ds. 37/1 944, f. 328).
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263
1944, februarie 15, Bucure�ti. Desfiinţarea Guvernământului
Transnistriei şi înlocuirea acestuia cu „Administraţia
Militară a teritoriului dintre Nistru şi Bug" cu sediul
la Odesa

Nr. 3025 16/RJ944

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Bucureşti, 1 5 februarie 1 944

Direcţia relaţiilor cu Departamentele
Domnule

Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că, Guvernământul Transnistriei a fost
desfiinţat, înlocuindu-se cu „Administraţia Militară a teritoriului dintre Nistru şi Bug",
pusă sub conducerea unui ofiţer general.
Totodată, avem onoarea a vă face cunoscut că la sediul „Administraţiei Militare a
teritoriului dintre Nistru şi Bug", din Odesa, cât şi la sediul Secretariatului General din
Bucureşti, strada Gogu Cantacuzino nr. 1 9 , telefon 1 1460, sunt instalate aparate Hughes.
Primiţi, vă rugăm, domnule, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Secretar General,

Subdirector general,

ss. Ion A. Rădulescu

ss. Gr. A. Basarabeanu

A�N., Fond P. C.M., ds. 104/1944, f 25

264
1944, martie 13, Bucure�. 1.G.J. solicită Subinspectoratului
Odesa relaţii privind evreii din lagărul Grosulovo în
cazul predării administraţiei militare dintre Nistru şi
Bug, germanilor

Inspectoratul G-1 al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei, Biroul Cifru
Raport telefonic
Subinspectoratul General Jand. Odesa

Nr. 60 1 din 1 3 martie 1 944, ora 1 ,3 0

Transmis de dl. col. Popa Ioan, primit d e plot. Lera Ioan
Administraţia militară dintre Nistru şi Bug propunem guvernului ţării predarea
administraţiei germanilor.
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În caz că guvernul aprobă predarea, răspunderea administraţiei la germani, rugăm
ordonaţi ce facem cu lagărul de internaţi Grosulovo în care se găsesc evreii.
Propunerea noastră este ca toţi evacuaţii din ţară care se găsesc azi în Transnistria
să rămână pe loc şi la o eventuală predare a administraţiei s<I fie şi ei predaţi 1•2•
colonel, ss. Iliescu

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3513, f. 82
Pe document, rezoluţia: „Un referat pentru d. mareşal arătând situaţia întregului lagăr
Grosulovo pe categorii (cifre). ss. Indescifrabil".
1 La 1 4 martie 1 944, M.A.I. a întocmit un referat care arăta că în lagărul de internaţi
politici Grosulovo se aflau, la acea dată, 656 evrei, din România, a căror situaţie trebuia clarificată
în sensul „de a se şti dacă rămân pe loc sau urmează să fie readuşi în ţară". (Ibidem, f. 8 1 ).
2 Vezi doc. 266 din volum.

265
1944, martie 14, Bucure�. Rezoluţia mareşalului Antonescu
prin care condamnă profanarea monumentelor din
cimitirul evreiesc din Odesa
Rezoluţii
cu caracter de instrucţiuni ale domnului mareşal Antonescu
Ministerul Lucrărilor Publice

30232 1

14 martie 1 944

Cuprinsul
Raportează că Direcţia C.F.R. i-a făcut cunoscut că printre mărfurile ce s-au
transportat de la Odesa în ultimul timp au sosit la diferite gări din Bucureşti şi pe adresa
a diferiţi particulari, monumente de piatră provenind din cimitirul israelit din Odesa
vândute de către municipiul Odesa - a dispus ca predarea acestor monumente să fie
oprită şi ele să fie depozitate în magaziile C.F.R.
Rezoluţia [lui Ion Antonescu - n.n.]

Este o profanare. Un act odios şi necugetat care poate avea consecinţe pentru
întregul neam.
Ne-am dus in Transnistria săfacem o operă de oameni civilizaţi, nu de devastare.
Să fie totul retrimis la Odesa, in contul ticăloşilor care au pus la cale această
odioasă faptă.
Vor plăti imediat toate cheltuielile care s-au făcut şi se vor mai face.
Execuţia M L.P.
Dacă nu vor plăti săfie imediat trimişi in lagăr un an şi să li se confişte partea
corespunzătoare din avere.
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Aspre observaţii prin guvernator acelora din A dministraţia Transnistriei cu
concursu/ cărora s-a putut comite această infamie.
Generalu/ Potopeanu să împiedice pe viitor asemenea acte şi să repare ceea ce
eventual s-a mai comis.
Va discuta cu mine.

A.N., Fond P.C.M. Cabinet, ds. 163/1940, f. 101-102

266
1944, martie 18, Râbniţa. Proces-verbal de predare către
a utorităţile germane a Penitenciarului Râbniţa,
inclusiv a celor 215 deţinuţi

Copie
Proces-verbal
Dresat astăzi 1 8 martie 1 944, ora„ .
Noi, Văluţă Pintilie, prim gardian al Penitenciarului Central Râbniţa însărcinat
cu administrarea Penitenciarului în lipsa d-lui maior comandant împreună cu Ionescu
Niculae, contabilul Penitenciarului Râbniţa şi Urseanu Zozi german, care s-a prezentat la
Penitenciar a lua în t>rimire.
Având în vedere că nu avem nici un ordin în privinţa evacuării şi nici o dispoziţie
în acest sens şi frontul fiind aproape, iar armatele se retrag peste Nistru.
Având în vedere că administraţia teritoriului dintre Nistru şi Bug a fost preluată
de germani.
Am procedat la predarea Penitenciarului - care s-a predat după inventarul
Penitenciarului, toată averea completă, mobilierul, deţinuţii.
Un număr total de 2 1 5 deţinuţi.
Neavându-se timp pentru a preda mai lento deoarece timpul este scurt, am dresat
prezentul proces-verbal.
Drept pentru care am dresat prezentul proces-verbal spre cele legale.
Am primit întocmai,
Am predat întocmai,
ss. Vălăuţă Pintilie'
ss. locot. Urseanu

A.S.RI. -F.P. 40013, voi. 6, f. 429
1 Unul din supravieţuitorii masacrului de la Râbniţa, Matei Gali, în cartea memorialistică
Eclipsa , apărută în 1 997, în Ed. DU STYLE, descrie momentul execuţiei astfel: „Uşa celulei s-a

deschis şi au apărut cei trei - Văluţă cu lămpaşul în mână, ofiţerul german şi calmâcul cu revolverul.
Calmâcul a ridicat pistolul şi a ochit...". Scena este repetată aproape identic în altă celulă: „Ucigaşii
au tăbărât în cameră trăgând focuri de armă. Văluţă îi călăuzea cu lampa aprinsă în mână" (p. 2 1 6,
2 1 7). Această descriere lasă să se înţeleagă că jandarmii români fără a fi ucigaşii propriu-zişi au
avut o contribuţie la masacru.
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267
1944, martie 19, Râbniţa. Predarea către autorităţile germane a
fostelor sedii ale Jandarmeriei Române din Râbniţa

Proces-verbal
Dresat astăzi nouăsprezece martie, anul una mie nouă sute patruzeci şi patru în
oraşul Râbniţa.
Noi, căpitan Mihăilescu Ştefan, comandantul Legiunii Jand. Râbniţa şi M. VR.
Indescifr. comandant militar german pentru teritoriul jud. Râbniţa.
Având în vedere ordinele superioare din care se dispune preluarea administraţiei
transnistriene de către trupele germane1 •
Având în vedere cele de mai sus, am procedat primul la predarea, iar secundul la
primirea situaţiei poliţieneşti a teritoriului Legiunii Jand. Râbniţa, după cum urmează:
I . Reşedinţa Legiunii Jand. Râbniţa se predă localul în bună stare.
2. Poliţia oraşului se predă localul în bună stare şi situaţia poliţienească de pe
teritoriul oraşului.
3 . Sectorul jandarmi Birzula cu secţiile Birzula şi Slobotca şi posturile: Birzula,
Buciumanovca, Lipeţchi II, Nestoiţa, Slobotca, Borsu şi Colbana.
4 . Sectorul de jandarmi Varancău cu secţiile Varancău şi Cruţi, cu posturile
Varancău, Popenco, Jura, Crasma, Cruti, Budei, Codina şi Pisarevca.
5. Sectorul de jand. Pesceanca cu secţiile Pesceanca şi Caneca, cu posturile:
Pasceanca, Rudniţa, Cemomin, Dumitrascov, Zagnizcov, Beoci, Rascov, Cernneca şi
Cuzmina.
S-au predat localurile în bună stare şi situaţia poliţienească a teritoriului respectiv.
Totodată precizăm că de la data predării susarătată nu mai este necesară prezenţa Legiunii
Jandarmi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale2.
Am primit întocmai,
Am predat întocmai,
căpitan, ss. St. Mihăilescu
ss. Indescifrabil

Ibidem, fi 430
1 La 20 martie 1 944, Of. Dubăsari comunica Inspectoratului de Jandarmi Râbniţa: „Telegrama
dvs. de serviciu nr. 1 83 . 1 97 . 1 95 din 1 8.3. nu se poate transmite stop. Oficiul Râbniţa evacuat"
(Ibidem, f. 449).
2 La procesul ce a avut loc la Tribunalul Poporului în 1 946, martorul Teodorescu declară în
apărarea lui Mihăilescu, fost comandant al Leg. de Jand. Râbniţa următoarele: „în martie 1 944 s-au
trimis ordine pentru evacuarea evreilor din ghetouri, iar la 1 6 martie 1 944 s-a trimis o telegramă la
Legiunea din Râbniţa, ca toţi evreii din închisoare să fie aduşi în ţară la Tg. Jiu. Acest ordin însă n
� ajuns la Râbniţa deoarece se evacuase Oficiul Poştal din Râbniţa. Ministerul de Interne dăduse
ordinul pentru evacuarea deţinuţilor din închisoarea Râbniţa şi noi am trimis ordinul Legiunii care
după cum am arătat n-a ajuns. Sarcina evacuării închisorii nu (cădea) era asupra Legiunii şi dacă
primea ordin, de la Ministerul de Interne. (Ibidem, f. 1 70).
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CAPITOLUL V
Readucerea deportaţilor, în primul rând
al copiilor orfani evrei, din Transnistria
ianuarie 1943 martie 1999
-

268

1943, ianuarie 19, Bucure�. Ordinul M.A.I. pentru pregătirea
readucerii din Transnistria a unor categorii de evrei

Nr. 5 1437
19 ianuarie 1 943

Ministerul Afacerilor Interne
Subsecret. Stat Poliţie Secret
Către,
Prefectura Poliţiei Capitalei

Urmare la ordinul nr. 2592/942, referitor la evacuarea din Transnistria a evreilor;
Binevoiţi a cunoaşte că ministerul constatând că motivele pentru care unii din
evreii suspecţi evacuaţi care se aflau liberi pe teritoriul ţării la data evacuării şi evreii
evacuaţi pentru că au cerut repatrierea în U.R.S.S., nu corespund în totul prevederilor
ordinului susmenţionat, s-a hotărât a se verifica la faţa locului de către o comisie (în
Transnistria, lagărul Vapniarca) situaţia fiecărui evreu, din categoriile susmenţionate.
În acest scop veţi lua măsuri ca pentru fiecare evreu prevăzut în tabele anexate să
se întocmească o fişă (după modelul anexat) care se va ataşa la dosarul personal ce a
servit ca bază a suspiciunii.
Aceste lucrări (dosarele completate cu fişa), se vor înainta prin curier până la data
de IO februarie 1 943, la Inspectoratul Jandarmi Odesa, unde se vor preda.
După data de 15 februarie 1 943 , o comisie formată din câte un delegat al Direcţiunii
Generale a Poliţiei, Prefecturii Poliţiei Capitalei, Inspectoratului General al Jandarmeriei,
Inspectoratului Jandarmi Transnistria şi un magistrat militar, va începe verificarea situaţiei
tuturor evreilor din categoriile arătate, internaţi în lagărul Vapniarca.
Se precizează că nu este vorba de evreii evacuaţi din lagărul Tg. Jiu, sau din
penitenciare unde se aflau la executarea unor condamnări.
De asemenea se atrage atenţia că lucrările trebuie să fie predate Inspectoratului
Jandarmi Odesa, la data fixată1 •
Ministru subsecretar de stat, general de corp de armată, C.Z. Vasiliu

A.N., Fond A.I.G.]., ds. 81/1943, f 60 flv

301
https://biblioteca-digitala.ro

1 Aceste măsuri aveau în vedere readucerea din Transnistria a evreilor deportaţi
în anii 1 94 1 - 1 942.

269
1943, ianuarie 20, Cernăuţi. Situaţia pe vârste şi profesiuni a
evreilor originari din jud. Dorohoi, evacuaţi în
Transnistria
Nr. 8513
1 943, luna 1 , ziua 20
Secret

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Inspectoratul Jandarmi Cernăuţi
Registratura Specială

Către,
Inspectoratul G-1 al Jandarmeriei, Serv. Jandarmeriei
La ordinul dvs. nr. 50273 din 7 ianuarie 1 943, prin care se ordonă a înainta o
situaţie numerică de evreii evacuaţi în Transnistria de pe teritoriul rural al Legiunii Jand.
Dorohoi;
Am onoare a înainta alăturat în dublu exemplar, situaţia numerică de evreii care
au fost evacuaţi în Transnistria de pe teritoriul rural al judeţului Dorohoi, întocmită conform
ordinului dvs. de mai sus 1 .
Şeful Serviciului Poliţiei,
Inspector Jandarmi Cernăuţi,
locot. ss. Indescifrabil
colonel, ss. Băleanu

Ibidem, f. 475-476
1 Coţuşca, 1 1 bărbaţi, 1 6 femei; Crasnalenca, 1 femeie; Ibudeşti, 1 5 bărbaţi, 1 3 femei;
!băneşti, 19 bărbaţi, 14 femei; Miorcani, 6 bărbaţi, 4 femei; Mitoc, 27 bărbaţi, 37 femei; Păltiniş,
3 bărbaţi, 3 femei; Suharău, 20 bărbaţi, 2 1 femei; Rădăuţi, 165 bărbaţi, 1 65 femei; Vârful Câmpului,
23 bărbaţi, 1 8 femei; Zvonâştea, 1 6 bărbaţi, 16 femei; total, 829 persoane.

3 02
https://biblioteca-digitala.ro

270
1943, iulie 8, Bucure� Principii aprobate de Ion Antonescu pe
baza cărora un evreu poate fi repatriat din Transnistria

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Nr. 509622/C.B.B .T.

8 iulie 1 943

Domnul mareşal Ion Antonescu a aprobat următoarele principii pe baza cărora
poate fi eliberat un evreu din Transnistria şi numai în urma aprobării, de la caz la caz,
atât a d-lui ministru de justiţie, cât şi a d-lui ministru al afacerilor interne.
a) Invalizii de război şi urmaşii lor direcţi, ascendenţi sau descendenţi;
b) Văduve şi orfani de război;
c) Părinţii celor căzuţi pe câmpul de onoare;
d) Cei care au luat parte activă la războaiele României, pentru România, în liniile
de foc şi au fost răniţi sau decoraţi cu ordine de vitejie;
e) Foşti militari activi în armata română;
.
f) Pensionari ai statului român, care într-adevăr au depus o activitate în folosul
ţării; g) Evreii sau evreicele căsătoriţi cu creştine sau creştini, indiferent dacă au sau nu
copii;
h) Evreii botezaţi înainte de anul 1 920;
i) Bătrânii de peste 70 ani, care au familie în ţară şi îi poate întreţine;
j) Cazuri excepţionale de oameni merituoşi, care nu intră în nici una din categoriile
de mai sus, vor fi supuşi aprecierii dv1 •

Ibidem, Fond P.C.M., ds. 1266/943, f 130. Vezi si M. Carp, op. cit., voi. 3, doc. 234

1 La aceeaşi dată, ministrul justiţiei, I.C. Marinescu, atrăgea atenţia gen. C.Z.
Vasiliu că acesta a adus la cunoştinţă Comisiei Interministeriale speciale pentru organizarea
regimului evreilor că „domnul mareşal Antonescu a dispus să nu se admită întoarcerea
nici unui evreu în ţară, ei putând fi liberi pentru viitor a se aşeza oriunde în Transnistria".
(Ibidem, doc. 233).

3 03
https://biblioteca-digitala.ro

271
1943, octombrie 1, Bucure�ti. l.G.J. transmite M.St.M. rezultatul
readucerii în ţară a evreilor deportaţi în Transnistria
pentru nesupunere la munca obligatorie

Nr. 2 167 1
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Anul 1 943, luna oct., ziua l
Direcţiunea Siguranţei şi Ordinii Publice
Secret
Către,
Marele Stat Major, Secţia I-a
Am onoare a raporta următoarele:

În Consiliul de Ordine din ziua de 30 septembrie 1 943 s-a hotărât readucerea în
ţară a evreilor evacuaţi în Transnistria pentru nesupunere la munca de folos obştesc.
Următor dispoziţiunilor luate, Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu ordinul
nr. 43 504 din 3 octombrie 1 943 către Legiunile de Jandarmi din Transnistria, a lua măsuri
de executare' .
Operaţiunea readucerii evreilor din această categorie terminându-se, s-au obţinut
rezultatele menţionate în tabelele anexă2 şi anume:
Tabelul nominal nr. 1 , cuprinzând evreii readuşi al căror număr total este de 348
persoane;
Tabelul nominal nr. 2, cu evreii din aceeaşi categorie care însă au decedat în
Transnistria, în total 88 persoane;
Tabelul nominal nr. 3, cu evreii din aceeaşi categorie, care înainte de a se hotărî
readucerea lor, au dispărut din ghetourile din Transnistria.
Pentru evreii cuprinşi în tabelul nominal nr. 1 , Inspectoratul General al Jandarmeriei
a trimis atât Prefecturii Poliţiei Capitalei, cât şi Direcţiunii Generale a Poliţiei, tabele
nominale separate, pentru a lua măsuri de supravegherea lor.
Inspector General al Jandarmeriei,
Directorul Siguranţei şi Ord. Publice,
general de corp de armată, ss. C. Vasiliu
ss. C. Tobescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1043, C0245-246, 294-295, 303
1 La 5 octombrie 1 943 I.G.J. informa P.C.M. C.B.B.T. că „a dat ordin Legiunilor de Jandarmi
din Transnistria pentru readucerea în ţară a tuturor evreilor sancţionaţi cu trimiterea în Transnistria
ca infractori la munca obligatorie". Pe document, rezoluţia: „Bir. 1 , să se ia contact cu B 5 . Să se
urmărească executarea. Lt. col., ss. Indescifrabil". (A.MAE., fond 33, voi. 26, f. 4 1 9).
2 Aceste tabele nominale au fost semnate de lt. col. S. Teodorescu, şeful Serviciului Siguranţei
din Inspectoratul General al Jandarmeriei, direcţia Siguranţei şi Ordinii Publice. (A.M.St.M.,
R.S.E.M. 1 043, C0247-253).
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1943, octombrie 17, Bucure�ti. Repatrierea evreilor deportaţi
în Transnistri� în discuţia Consiliului de Miniştri cu
guvernatorii. In notă, memoriul dr. W. Filderman din
12 octombrie 1943, adresat M.A.I. în această problemă

Şedinţa Consiliului de Miniştri cu guvernatorii. La ordinea de zi, problema
repatrierii evreilor deportaţi în Transnistria. (fragmente).
„Trec la chestiunea evreiască.
Avem în Transnistria, după ultima statistică, cincizeci şi ceva mii evrei.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Plus Dorohoiul
IO.OOO, fac 60.000 1 .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Eu cred că sunt 70-80.0002.
Dacă, însă, sunt numai atâţia, înseamnă că mor într-un ritm prea accentuat.
DL general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: A fost o oarecare
greşeală. Ne-am pomenit cu colonelul Rădulescu, care a făcut un recensământ. Acum
sunt exact 6 1 . OOO . . .
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat l a Ministerul Internelor: Aţi hotărât
dvs., într-un Consiliu de Ordine, ordinea de preferinţă în care vor fi aduşi, începând cu
orfanii, care sunt vreo 5.0003.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Noi vrem să facem un mare
sanatoriu la Vijniţa. Acolo a fost un centru mare evreiesc, care a fost părăsit de atâta
vreme.
Tot acolo vom aduce mulţi dintre evreii aceştia. De aceea, în ce priveşte pe cei care
sunt expuşi ca să fie omorâţi de germani, trebuie să luaţi toate măsurile şi să preveniţi pe
germani că nu tolerez lucrul acesta, căci în ultimă instanţă eu voi purta ponosul acestor
asasinate oribile. Şi decât să se întâmple aceasta, mai bine îi scoatem de acolo şi îi aducem
în regiunea aceasta. Acolo să organizezi o siguranţă a lor, într-un lagăr, ca să nu mai
poată umple din nou Bucovina. Să-i organizezi acolo pentru lucru. Le plătim. Însă, până
să se organizeze, sunt hrăniţi de Comunitatea Evreiască.
Am vorbit chiar astăzi cu dl. Leon şi i-am spus să-i cheme pe cei de la Comunitatea
Evreiască - spune că are deja 160 milioane strânşi - să le facă rost de îmbrăcăminte, de
mâncare. În acelaşi timp să comunice în străinătate ca să trimită alimente şi de acolo - ca
şi pentru prizonierii americani .:... din Elveţia, şi haine, pentru că din stofa destinată
soldatului, muncitorului şi funcţionarului român, eu nu dau ca să îmbrac şi pe evrei. Mi
e milă şi de evrei, dar mi-e mult mai milă de români.
Deci sunt hrăniţi cu banii lor. Nu contribuim cu nimic. Au deja 1 60 milioane. Îi
îngrămădim pe toţi acolo. Dacă nenorocirea face să ne ducem mai departe de Vijniţa, ei
rămân acolo. De la Vijniţa nu mai fac nici un pas în interiorul ţării''4.
„ .

A.S.RI.-F.P. 40010, voi. 70, f. 634-639
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1 într-un raport prezentat lui Ion Antonescu, la 20 noiembrie 1 943, ministrul de interne
avansa cifra de 75 .000-80.000 evrei, „după datele foarte aproximative culese de Centrala Evreilor
din România". într-un document elaborat de M.A.I. la 12 octombrie 1 943 se arăta că în Transnistria
mai trăiau la acea dată numai 78.000 evrei din cei 200.000 deportaţi, aşa că „ 1 22.000, adică 61 %
au murit în decurs de doi ani". După ce se preciza numărul lor după sex şi vârstă (25.000 bărbaţi,
3 5 .000 femei şi 20.000 copii), în concluzie, se propunea readucerea tuturor deportaţilor şi nu numai
a anumitor categorii (vezi doc. 294 din volum). Se aducea şi argumentul că „mişcarea a 70.00080.000 oameni nu necesită eforturi prea mari şi Calea Ferată va fi desigur în măsură să facă aceste
eforturi". (M. Carp, op. cit., voi. 3, p. 461 ).
2 Într-un document adresat M.A.I. la 12 octombrie 1 943 de către dr. W. Filderman, se
arăta:
,,În Basarabia, Bucovina şi jud. Dorohoi trăiau în 1 940 cca. 300.000 evrei, din care 275.4 1 9
locuiau pe teritoriul ocupat d e U.R.S.S. (Analele Institutului Statistic a l României, 1 942, voi. 1 ,
pag. 240-34 1 ), iar azi nu mai trăiesc decât 16.000 evrei în Bucovina

(Bukarester Tageblatt din 8

august 1 942) şi 3.000-4.000 în Dorohoi, aşa că nu se mai află pe aceste teritorii 230.000 locuitori
evrei.

Bukarester Tageblatt din 8 august 1 942 afirmă că au fost deportaţi 1 85.000 evrei, la care
adăugându-se deportările de după 8 august 1 942, am avea cca. 190.000-200.000 deportaţi.
în ce priveşte restul până la 300.000 nu există date oficiale. Se ştie însă că sub stăpânirea
U.R.S.S. un număr de evrei au fost luaţi sau au urmat aceste trupe.
Numărul evreilor care supravieţuiesc

Astăzi nu mai trăiesc în Transnistria decât cca. 78.000 deportaţi, aşa că 122.000, adică

6 1 % au murit în decurs de doi ani.
Aceşti 78.000 se compun din: 25.000 bărbaţi, cea mai mare parte trecuţi de 30 ani; 33 .000
femei şi 20.000 copii de ambele sexe, sub 1 8 ani.
Procentul mai mare de femei se explică prin aceea că din jud. Dorohoi s-au deportat femeile
ai căror soţi se aflau la munci în alte judeţe din Regat. S-a spus femeilor că bărbaţii le vor urma.
Femeile au luat copiii de mână şi au plecat numai cu cămaşa pe ele. De aceea şi cel mai mare
procent de mortalitate l-au dat deportaţii din Dorohoi. Bărbaţii lor reîntorşi de la muncă au rămas
în Dorohoi, iar femeile şi copiii lor sunt azi încă în Transnistria.
Deportarea a fost motivată prin: a) atitudinea evreilor faţă de armata română la retragerea
acesteia din teritoriile cedate şi prin b) atitudinea lor faţă de populaţia română în timpul ocupaţiei
U.R.S . S .
în cursul executării, d l . vicepreşed inte a l Consiliului a hotărât ca: proprietarii, industriaşii,
comercianţii, meseriaşii şi intelectualii necesari economiei naţionale, precum şi funcţionarii publici
şi pensionarii să nu fie deportaţi.
Ordinul nu s-a executat însă, nici în Basarabia, nici în Dorohoi, nici în Bucovina, ci numai
în Cernăuţi, unde, prin aplicarea lui au rămas pe loc cca. 1 6.000 evrei.
Din examinarea motivelor deportării, combinate cu excepţi ile ordonate, rezultă că
următoarele categorii de evrei au fost deportate peste intenţiile guvernului:

1 . Evreii locuind în jud. Dorohoi şi în Bucovina de Sud. Aceste teritorii, nefiind ocupate
niciodată de U.R. S.S., locuitorii lor nu s-au putut face vinovaţi de învinuirile sus arătate. Au fost
deportaţi văduve şi orfani de război, descendenţi ai acestora şi ai veteranilor din Războiul
Independenţei, femei şi copii ai căror soţi se at1au şi se află şi azi la munca obligatorie în ţară etc.
Au fost deportaţi şi evrei care la declararea războiului fuseseră trimişi din zona frontului
din Bucovina şi Dorohoi în Muntenia, dar la intervenţia Ministerului de Finanţe în vederea subscrierii
la Împrumut au fost retrimişi, în toamnă, la domiciliile lor.

D upă ce însă oamenii au subscris, a
venii şi deportarea şi au fost deportaţi. Dacă rămâneau pe loc în Muntenia şi Oltenia, n-arfi fost
deportaţi, cum n-au fost deportaţi cei care în loc să se reîntoarcă în Dorohoi sau în Bucovina de
Sud, s-au stabilit în alte oraşe din Vechiul Regat.
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2. Evreii originari din Vechiul Regat, Transilvania sau Banat care se aflau întâmplător, în
călătorii de afaceri sau în vizită de familie în Basarabia şi Bucovina.
3. Funcţionarii şi pensionarii de stat din Bucovina de Nord şi Basarabia. În urma ordinului
d-lui prim ministru, funcţionarii şi pensionarii care nu fuseseră încă deportaţi, au rămas pe loc şi îşi
primesc şi pensia. Cei care fuseseră deportaţi înainte de sosirea ordinului - printre care se află şi
preşedinţi şi consilieri de Curte de Apel - stau şi azi în Transnistria şi nici pensia nu şi-o primesc.
4. Evreii care, deşi originari din teritoriile ocupate - erau mobilizaţi în armata română la
data cedării teritoriilor şi care retrăgându-se împreună cu armata, au putut suferi atacurile ce se
impută evreilor, dar nu le-au putut săvârşi.
5. Femei şi copii din Bucovina ai căror soţi şi părinţi în executarea ordinului d-lui
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri au rămas pe loc utili.
Propunere de readucere în ţal'ă a deportaţilor
Dacă readucerea în ţară a evreilor din cele cinci categorii de mai sus, care au fost deportaţi
dincolo de intenţiile guvernului apare firească, credem şi rugăm ca şi ceilalţi să fie readuşi, pentru
că - după cum s-a văzut - deportarea s-a făcut global, fără cercetare individuală a culpei, cât şi
pentru motive de ordin uman.
în adevăr, presupunându-i pe toţi evreii vinovaţi încă orice pedeapsă are un termen şi chiar
cei condamnaţi la muncă silnică pe viaţă se amnistiază sau se graţiază pentru motive generale sau
speciale.
Când două treimi dintre deportaţi au murit în exil în 2 ani, când sunt familii în care din 1 O
membrii nu supravieţuiesc decât unul sau doi, când sunt copii ai căror părinţi au murit în exil; când
mii de deportaţi desculţi şi flămânzi nu-şi pot procura drept hrană zilnică decât o apă fierbinte în
care plutesc 30-40 grame de mălai, şi deci şi treimea care a rămas este ameninţată să moară,
suferinţele lor merită, credem, iertare, mai cu seamă când majoritatea celor care supravieţuiesc
suntfemei şi copii minori.
în Basarabia, Bucovina şi Dorohoi trăiau cca. 300.000 evrei şi 1 25 .655 germani. Evreii au
fost deportaţi, iar germanii repatriaţi în Germania. Au rămas deci libere locuinţe care adăposteau
cca. 423.000 suflete. Nu mai sunt în Transnistria decât 78.000 evrei, adică o şesime din populaţia
evreiască şi cea germană repatriată, aşa că readucerea lor va trece neobservată.
Dacă se preferă o soluţie de concentrare, ei ar putea fi grupaţi - după origine - în câteva
oraşe din Basarabia, Bucovina, Dorohoi sau din Regat, fie - în ghetouri similare celor din Transnistria.
Mişcarea a 70.000-80.000 oameni nu necesită sforţări prea mari şi Calea Ferată va fi desigur
în măsură să facă aceste sforţări". (M. Carp, op. cit., voi. ID, doc. 247).
Acest document figurează înregistrat în evidenţa M.A.I. sub nr. 1 3530 din 1 6 octombrie
1 943.
3 La 16 noiembrie 1 943, Inspectoratul General al Jandarmeriei dădea instrucţiuni asupra
criteriilor de selectare şi a modalităţilor de organizare a operaţiunii de readucere în ţară a celor
deportaţi (Vezi doc. 274 din volum). În legătură cu categoriile de evrei aflaţi în Transnistria ce ar
trebui readuşi în ţară, vezi şi doc. 275 din volum.
4 Pentru relatarea mai amplă a dezbaterii acestei probleme a se vedea E.R , voi. II, doc. 1 76.
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1943, noiembrie 11, Transnistria. Raportul Guvernământului
Civil al Transnistriei către P.C . M . în legătură cu
acţiunea de triere şi readucere în ţară a unor categorii
de evrei deportaţi

Comandamentul de Căpetenie al Armatei

1 57483
1 1 noe. 1 943

Departamentul Guvernatorului civil al Transnistriei
Direcţia Muncii
Către,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, C.B.B.T.
La adresa dvs. nr.

1099 1/943, referitoare la propunerile donmului comisar general

pentru problemele evreieşti, avem onoare a vă face următoarele propuneri în ordinea cerută:

1 . şi 2. - Conform aprobării domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
am luat măsuri de revizuirea lor prin Prefecturile de judeţ de o comisie restrânsă care va

lucra pe teren în centrele cu evrei. Rezultatul îl vom comunica la timp.

3 . - Asupra evreilor deportaţi în septembrie 1 942 din Vechiul Regat, Ardeal şi
Banat, - în urma cercetărilor făcute de Subinspectoratul General de Jandarmi Odesa, facem următoarele precizări:
În septembrie 1 942 s-au primit în Transnistria mai multe grupuri de evrei dintre
care: suspecţi şi bănuiţi; nesupuşi la munca obligatorie.
Dintre evreii internaţi în lagăr şi care au fost luaţi din libertate din ţară s-a făcut o
triere a lor de o comisie fixată de Ministerul Afacerilor Interne, cu nr. 5 1437 din 1 9
ianuarie 1 943, în urma căreia 427 evrei au fost scoşi din lagăr şi daţi în ghetourile din
Transnistria.
Restul au rămas în lagăr, ca fiind periculoşi siguranţei statului.
Evreii nesupuşi la munca obligatorie veniţi din ţară au fost repartizaţi în ghetouri.
Printre aceştia, prin ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei nr. 43 504/

943, s-a dispus readucerea lor în ţară.
Verificarea lor se execută de organele Jandarmeriei şi pe măsura stabilirii lor se
trimit în ţară. O evidenţă precisă a lor nu avem, deoarece la adresele însoţitoare de trimitere
a lor nu s-a specificat totdeauna motivul pentru care au fost trimişi în Transnistria.

4. Orfelinat la Odesa nu suntem de părere a se înfiinţa cu osebire în împrejurările
actuale - deoarece orfelinate avem în nord - câte unul sau două în fiecare din judeţele
Balta, Tulcin şi Moghilev, de unde pot fi colectaţi de Crucea Roşie Internaţională la
dispoziţia dvs.

Asupra revizuirii de la punctul 1 şi 2 vom reveni de îndată ce operaţiunile pe teren

vor fi terminate.
Guvernator,

Directorul Muncii,

ss. E. Cercavschi

ss. arh. C. Sdrobici

A.M.A.E., Fond 33, voi. 26, f. 504 f/v
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1943, noiembrie 16, Bucure�i. M.A.I. comunică hotărârea
Consiliului de Ordine din 12 noiembrie 1943, privind
stabilirea domiciliului în ţară a evreilor reveniţi din
Transnistria
Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Ordinii Publice
Inspectoratul General al Jandanneriei

16.XI.1 943

Binevoiţi a cunoaşte că în Consiliul de Ordine din ziua de 12 noiembrie a.c. s-au
luat următoarele hotărâri, referitoare la situaţia evreilor din Transnistria.
1 . Se va examina situaţia fiecăruia dintre evacuaţii din Bucovina şi Basarabia în
anul 1 940-1941 şi se vor aduce în localităţile de origine, aşezându-se în oraşul de reşedinţă
al judeţului, din care a făcut parte la evacuare. Este strict interzisă aşezarea lor în comunele
urbane nereşedinţă sau în comunele rurale.
Se va începe cu:
a. Evreii originari din restul ţării (Moldova - mai puţinjudeţul Dorohoi -, Muntenia,
Oltenia, Banat şi Ardeal) care accidental sau temporar se aflau în Basarabia sau Bucovina.
b. Pensionarii statului român, invalizi, văduve şi orfani din războaiele trecute ale
României.
c. Profesioniştii specialişti necesari în ţară (medici, ingineri - dintre medici se va
lăsa numărul necesar îngrijirii populaţiei evreieşti de acolo), tehnicieni şi meseriaşi
calificaţi, cum şi intelectualii necesari vieţii publice, industriaşi sau comercianţi necesari
economiei naţionale.
2 . Orfanii de tată şi mamă, rămaşi în Transnistria pe urma decesului părinţilor, se
vor aduce în ţară în grupe, potrivit posibilităţilor de transport şi cazare şi se vor aşeza în
oraşele din ţară în care sunt comunităţi evreieşti, şi vor fi daţi prin grija şi hotărârea
Centralei Evreilor din Bucureşti, la fiecare familie înstărită, câte unul spre creştere.
Orfanii se înţeleg ca vârstă până la 12 ani.
Centrala Evreilor din Bucureşti va prezenta tabele de oraşele unde se vor trimite şi
numărul cât primeşte fiecare oraş şi apoi se va începe transportul, pe măsura posibilităţilor
obţinerii de vagoane clasă la trenurile de persoane.
Centrala Evreilor din Bucureşti va trimite delegaţi acolo, pentru a organiza
expedierea, hrana şi însoţirea până la destinaţie.
3. Evreii din judeţul Dorohoi intră şi ei în categoriile de mai sus, însă cum s-au
făcut deja pentru trei categorii lucrările de triere şi sunt aprobate, se începe revenirea în
oraşul Dorohoi (nu în alte oraşe sau sate din judeţ) a evreilor din cele trei referate anexate.
Restul intră în categoriile din prezentul ordin.
4. Evreii trimişi pentru activitate politică interzisă şi lăsaţi liberi în Transnistria,
se încadrează şi ei în categoriile de mai sus.
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5. Evreii trimişi pentru schimbare de religie se încadrează şi ei în categoriile de
mai sus.

6 . Rămân în Transnistria: evreii internaţi în lagărul Grosulovo sau eventual evrei
infractori din lagărul Slivina.

7. Se readuc evreii rămaşi în viaţă, din cei ce au cerut repatrierea în U.R. S . S.
Cereţi Centralei Evreilor din Bucureşti, dl. dr. Gingold, a veni la d-ta, spre a lua
înţelegere de executare, pentru detalii.
Ministru subsecretar de stat, general de corp de annată, C.Z. Vasiliu

A.N., Fond I. G.]., ds. 36/1944, f 35-36
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1943, noiembrie 17, Bucure�ti. Notă comunicată de generalul
Tobescu cu privire la repatrierea evreilor deportaţi în
Transnistria

Notă
din

1 7.XI cu privire la repatrierea deportaţilor din Transnistria
A.

Judeţul

Moghilev
Balta
Berezovca
Tulcin
Golta
Jugastru
Râbniţa
Tiraspol

Repatrierea deportaţilor

Cifrele noastre din
ianuarie 1943, inclusiv
localnicii
35.000
23. 500
425
3 . 500
3 . 500
6.200
1 .4 1 6
250

Ananiev

-

Dubăsari

-

Observa,tiuni:

Cifrele Ministerului de
Interne din nov. 943, fără
localnici
32.000 fără dorohoieni
2.500 dorohoieni
1 2.477
206
875
1 .654
362
363
13
17

După datele certe pe care le avem, s e mai află evrei deportaţi în

judeţul Oceacov şi anume la Trihati şi Varvarovca.
În prima localitate, se aflau în cursul lunii octombrie a.c. la Întreprinderea Beton
und Monierbau AG, la lucrarea podului peste Bug, un număr de

900 evrei, pentru care ni

s-au cerut şi am dat efecte de îmbrăcăminte.
Iar în Varvarovca se aflau

1 . 500 evrei la muncă la Organizaţia Todt, după cum se

constată din notele oficiale pe care le posedăm.
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Toţi aceşti evrei provin din lagărele din interiorul Transnistriei şi se compun în
marea lor majoritate din evrei din Bucovina, Basarabia şi chiar Vechiul Regat.
B.

Categorii

Repatrierea urmează a se face în ordinea următoare:
I. a) Invalizii, orfanii, văduvele şi decoraţii din războaiele României şi descendenţii
lor. Veteranii din

1 877 şi urmaşii lor.

b) Familiile evacuate în Transnistria, fără capii de familie, care se aflau la acea dată la
munca obligatorie.
c) Toţi cei originari din Vechiul Regat şi Ardeal, fie

că sunt dorohoieni, fie că

se aflau întâmplător în provinciile evacuate.
d) Foştii funcţionari şi pensionari de stat. Această categorie ar însuma circa

5 . OOO de suflete.
Observaţiune: În subdiviziunea c ar intra şi cei care au fost găsiţi nevinovaţi şi
lăsaţi liberi în ghetouri, dintre foştii bănuiţi politici.
II. a) Cei din categoriile precedente care întâmplător au fost omişi.
b) Intelectualii diplomaţi ai Universităţilor şi şcolilor superioare: Politehnică,
Arhitectură, Academii Comerciale, Belle Arte etc.
III. Industriaşii, tehnicienii şi meseriaşii calificaţi.
IV Comercianţii şi funcţionarii particular).
V Restul populaţiei.
Este bine înţeles că toţi pleacă cu familiile lor.

Observaţiune:

Urmează a se stabili definiţia familiei, în sensul că se înţeleg părinţii

şi copiii minori sau majori, căsătoriţi sau nu, fraţii şi surorile.
C.

Orfanii

Se înţeleg în primul rând orfanii de ambii părinţi şi după aceea orfanii de un
părinte, având vârsta sub

1 8 ani.

Orfanii pleacă concomitent cu categoriile de mai sus.
D.

locul de repatriere

Cei originari din judeţul Dorohoi pleacă în oraşul Dorohoi.
Cei plecaţi din alte oraşe din Vechiul Regat sau din Ardeal pleacă în capitala
judeţului respectiv.
Cei originari din Bucovina şi Basarabia pleacă în capitalele judeţelor de unde au
plecat.
Cei întâmplător aflaţi în Bucovina sau Basarabia pleacă în oraşele de unde au
plecat, urmând ca de aici să ceară eventual revenirea în Ardeal sau Vechiul Regat.

E. Puncte de trecere
Se fixează următoarele puncte de trecere:

1. Moghilev-Otaci pentru judeţele Moghilev, Tulcin şi Jugastru (circa 45.000
persoane).

2. Rezina-Orhei pentru judeţele Râbniţa, Balta şi Golta (circa 18.000 persoane).
3. Tiraspol-Tighina pentru judeţele Ananiev, Berezovca, Dubăsari, Oceacov şi
Tiraspol (peste 5.000 persoane).
F. Transportul până la punctele de trecere
Se pleacă din fiecare localitate spre punctele de trecere, pe jos, cu căruţa etc., în
convoaie sub escortă de jandarmi.
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Centrala Evreilor din România va trimite delegaţi în toate localităţile pentru a da
oamenilor hrană pentru drum, în care scop se cere Băncii Naţionale a României cantitatea
de mărci necesară până la punctul de trecere la frontieră.
Delegaţii vor avea autorizaţii individuale semnate de C . F. R. şi vizate de
Inspectoratul General al Jandarmeriei.
G.

Deparazitarea

Urmează a se informa la punctele de trecere dacă există instalaţii necesare de
deparazitare, capacitatea pentru

24 ore şi posibilităţile de mărire a capacităţii.

Se va interveni eventual la Crucea Roşie ca să trimită etuve de deparazitare la cele

3 puncte de frontieră, eventual la Ministerul Sănătăţii.
Observaţie: Turnătoria din Moghilev dispune de o instalaţie de deparazitare, care
poate mări capacitatea instalaţiei existente la Moghilev, sau care să fie trimisă la Rezina,
dacă Moghilev n-are nevoie de mărirea capacităţii şi dacă la Rezina nu există staţie de
"
deparazitare.

H. Îmbrăcarea repatriaţi/or

Centrala Evreilor din România va trimite la punctele de trecere sau la cele de
îmbarcare efecte de îmbrăcăminte, lenjerie şi încălţăminte, atât cât va fi posibil.
Aceste efecte vor fi distribuite după deparazitare celor complet în lipsă, de către
delegatul Centralei sau o comisiune numită de dânsul, conform instrucţiunilor speciale.
I.

Transportul de la punctul de trecere la destinaţie

a) Plecarea de la Orbei, Tighina şi Otaci, trebuie să fie organizată de către C.E.R.,
care urmează să ceară Direcţiunii generale C.F.R. vagoanele necesare.
Rezolvarea acestei chestiuni este în funcţie de C.E.R. şi de capacitatea de
deparazitare în

24 ore din punctele de trecere deoarece se cere ca cei deparazitaţi să plece

imediat, fără a rămâne mai mult timp în punctele de îmbarcare.
b) În staţiile de îmbarcare, trebuie să se afle delegaţi ai Centralei, cu legitimaţia
arătată mai sus. Delegaţii vor avea un stoc de alimente din care să dea cele necesare
pentru

1 -2 zile fiecărui grup care pleacă.
Vor avea eventual şi efecte de îmbrăcăminte, aşa cum s-a arătat mai sus.
În ceea ce priveşte costul transportului pe C.F.R., urmează ca C.E.R. să solicite

scutirea de taxe, obţinând foile de drum necesare.

K. Transportul orfanilor
C.E.R. urmează să întocmească un tablou al oraşelor, cu indicaţia numărului de
copii, pe care pot să-i primească.
De asemeni, va trimite delegaţi speciali la Moghilev, Balta, Tulcin şi Iampol, care
să îngrijească de strângerea copiilor şi transportarea lor până la punctele de frontieră, de
unde însoţiţi de delegaţi speciali, copiii vor fi transportaţi în oraşele de destinaţie.
„

În ceea ce priveşte toate transporturile de deportaţi, dar în special cele de copii
orfani, se va organiza un serviciu de alimentare pe drum, la staţiile principale, prin oficiile
judeţene.
Normele generale arătate mai sus, urmează să fie dezvoltate de urgenţă, pentru a
se începe în timpul cel mai scurt posibil, repatrierea.

1 7 noiembrie 1 943
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1 ) În ceea ce priveşte transportul la punctul de destinaţie s-a comunicat că Ministerul
5 vagoane pe zi, adică 250 de persoane.
Dl. dr. W.F. a obiectat că aceasta ar însemna numai pentru cei din judeţul Moghilev

a avut în vedere

5-6 luni.
S-a replicat că dacă putem obţine de la C.F.R.

10- 1 5 vagoane pe zi, nu se vor face

obiecţiuni.

Am propus trenuri speciale de câte 50 vagoane.
2) Cu privire la plata transportului pe C.F.R., Ministerul de Interne socoteşte că
Centrala trebuie să-l plătească. La obiecţiunea că nu există mijloace, a răspuns că dl.
mareşal Antonescu a dat ordin Ministerului de Interne ca o sumă de circa 1 20 milioane să
fie restituită Centralei.
S-a mai obiectat că sunt necesare sume enorme pentru transportul până la staţia de
îmbarcare, pentru luană, pentru îmbrăcăminte şi pentru întreţinerea lor în viitor. De
asemenea, că întrucât au fost deportaţi fără a fi plătit transportul, este drept ca să fie
repatriaţi în aceleaşi condiţiuni.
Chestiunea, urmează a fi soluţionată de către C.E.R. la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri şi la C.F.R1•

/. Ancel, op. cit., voi. V, p. 518-521
1 În legătură cu readucerea în ţară a deportaţilor din Transnistria, C.E.R. a trimis o delegaţie,
formată din D. Rozenkrantz şi Comei Bilig, care să sprijine această acţiune. Aceştia au făcut un
raport în legătură cu desfăşurarea acestei acţiuni între 1 6-20 decembrie 1 943. Publicăm în continuare
concluziile acestui raport:
,,în lumina celor constatate cu această ocaziune, ne permitem a solicita conducerii Centralei,
următoarele măsuri: 1 . Trimiterea în cantităţi cât mai mari de scurte, pantaloni, rochii, lenjerie de
corp, bocanci, pantofi, şoşoni, căciuli, pălării, ciorapi. 2 . Obţinerea autorizaţiei de trimitere de
efecte noi, din cele de mai sus. 3. Trimiterea de medicamente. 4. Trimiterea de ajutoare în numerar.
5. Schimbarea conducătorilor evrei care, din perversitate sau din slăbiciune, operează o adevărată
deturnare a efectelor vestimentare, medicamentelor sau sumelor ce se trimit. 6. Trimiterea de
delegaţi ai Centralei în toate lagărele sau centrele de evrei, pentru a controla la faţa locului distribuirea
ajutoarelor în numerar sau în natură. 7. Intervenţii pentru lămurirea cadrului celor ce se repartizează.
8. Intervenţii pentru încetarea aplicării de sancţiuni prea aspre celor nevinovaţi sau pentru abateri
fără importanţă". (Ibidem, p. 534-536).

276
1943, noiembrie 18, Londra. I nformaţie despre hotărârea
guvernului României de a repatria evreii deportaţi în
Transnistria
România ordonă repatrierea evreilor deportaţi în Transnistria
Geneva,

1 8 noiembrie [ 1 943) (ITA). Anticipând reocuparea de către armatele ruseşti

a întregului teritoriu al Ucrainei, acum sub administraţie românească, pe care au numit-o
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Transnistria, guvernul român pro-nazist intenţionează să repatrieze miile de evrei care
au fost deportaţi, din diferite părţi ale ţării, în Transnistria, s-a anunţat azi aici.
Cercurile evreieşti au afirmat că această informaţie provine din surse ireproşabile.
Raportul afirmă că doar evreii români vor fi repatriaţi din Transnistria. Evreii ruşi din
Transnistria vor trebui să rămână pe loc.
Nu se dă nici o motivare pentru hotărârea bruscă a guvernului român de a-i repatria
pe evreii deportaţi. Totuşi, raportul afirmă că s-a ordonat oficialităţilor române să înceapă
repatrierea în câteva zile. Se mai informează că autorităţile au spus conducătorilor evrei
să se pregătească pentru primirea şi întreţinerea evreilor repatriaţi.
Având în vedere faptul că în Transnistria sunt cel puţin 75.000 evrei români, vor
fi insuficiente trenuri pentru transportul lor, întrucât toate trenurile disponibile sunt puse
la dispoziţia armatei în retragere. „Majoritatea evreilor repatriaţi vor trebui să facă
autostopul spre interiorul României" spune raportul 1 •

American fewish Archives, Cincinnati, Ohio, Col. W.f. C., cutia nr. H 289, ds.
Rumania 1944

1 La 26 noiembrie 1 943, corespondentul din Istanbul al ziarului Dzienik Polski confirma că
„Guvernul român plănuieşte repatrierea evreilor români din Transnistria ... sarcina transferării celor
aproximativ 65.000 evrei ... va începe imediat pentru a se asigura evacuarea lor înainte ca armata
roşie să ajungă în regiune".

277

1943, noiembrie 25, Bucure�ti.. l.G.J. solicită C.E.R. situaţia
numerică a copiilor evrei originari din Transnistria
supuşi repatrierii

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţiunea Siguranţei şi Ord. Publice

Nr. 475 1 5

2 5 noiembrie 1 943

Către,
Centrala Evreilor din România
Str. Dr. Burghelea nr. 3
Cu onoare vă rugăm să binevoiţi să se comunice Inspectoratului General al
Jandarmeriei o situaţie numerică de copiii evrei orfani aflaţi în Transnistria susceptibili a
fi repatriaţi.
În situaţie se va menţiona:
- numărul evreilor copii orfani, pe judeţe, aşa cum se găsesc în prezent în
Transnistria;
- denumirea localităţilor din ţară unde aceşti copii urmează a fi repatriaţi, cu arătarea
numărului ce se repartizează fiecărui oraş.
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Situaţia astfel întocmită rugăm a ne fi arătată cel mai târziu până la 25 noiembrie
1 943, ora 1 2 1 •
D.O. Directorul Siguranţei ş i Ordinii Publice, general, ss. C . Tobescu
A. C.I.E.R, Fond C.E.R, mapa 7M, f 6
Pe document, rezoluţia: „Comisia de ajutorare, relaţii urgente. DL Şaraga! ss. dr. N. Gingold.
2 5 .XI.1 943".
1 Demersurile pentru readucerea în ţară a copiilor orfani s-a desfăşurat de-a lungul anului
1 943, fiind obiect de discuţie între Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Nunţiatura Apostolică
din Bucureşti şi alte foruri internaţionale (Vezi doc. 255 din volum).
Redăm în continuare, un document al Agenţiei Evreieşti, reprezentanţa din Istanbul, adresat
lui Const. Bursan, folosit ca intermediar de dr. W. Filderman în relaţiile cu instituţii evreieşti
internaţionale. Ch. Barlas, delegat al Agenţiei Evreieşti în problema emigrărilor, aflat la Istanbul îi
scria lui Bursan, la 1 martie 1 943: ... noi suntem gata să acordăm sprijinul planului de emigrare a
copiilor evrei din Transnistria.
1 . Sunt bucuros să vă confirm pe baza declaraţiei guvernului palestinian din 4.2. a.c. că
sunt în situaţia de a pune, în acest scop, la dispoziţia acestor copii, 5 .OOO de certificate (pentru
intrarea în Palestina - n.n.), din care 2.000 vor fi imediat disponibile cu condiţia ca guvernul român
să acorde toate facilităţile pentru plecarea şi transportul copiilor.
2. Confirm de asemenea declaraţia mea că voi face tot ceea ce este necesar pentru a acoperi
cheltuielile de călătorie de la frontiera turcă până la Haifa. Bineînţeles, cheltuielile de călătorie
până la Istanbul trebuie să fie reglate în România. Noi vom face tot ceea ce este posibil pentru a
obţine permisul de a pune la dispoziţie sumele necesare în cazul transportării copiilor cu vaporul.
3 . Chestiunea unui ajutor în natură: haine, medicamente, hrană, instrumente medicale pentru
cei internaţi în Transnistria este discutată de către autorităţile competente şi v-aş fi recunoscător
dacă aţi putea să ne ajutaţi să obţinem autorizarea guvernului român pentru ca aceste ajutoare să
parvină prin intermediul reprezentantului Crucii Roşii Internaţionale, ca şi prin omul nostru de
încredere de la Bucureşti. În acest caz va fi posibilă accelerarea ajutoarelor necesare" (J. Ancel, op.
cit., voi. IV, p. 486).
Hotărârea de repatriere a copiilor a fost adoptată în noiembrie 1 943 (vezi doc. 275 din
volum), iar acţiunea efectivă a început în primăvara anului 1 944 (vezi doc. 286 din volum).
„
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278
1943, decembrie 8, Bucure� I.G.J. comunică P.C.M. categoriile
şi modul de repatriere al evreilor aflaţi în Transnistria

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţiunea Siguranţei şi Ord. Publice
Nr. 48297

Serviciul Siguranţei

Anul 1 943, luna decembrie, ziua 8

Secret
Spre ştiinţă
Către,

Preşedinţia Consiliului de Miniştri, C.B.B.T.
I. În conformitate cu dispoziţiunile ord. Ministerului Af. Interne nr. 2 1 3057 din 4

decembrie 1 943, vor fi repatriaţi din Transnistria, în condiţiunile arătate mai jos,
următoarele categorii de evrei:

1 . Toţi evreii din judeţul Dorohoi ce au fost evacuaţi în Transnistria;
2. Toţi evreii aflaţi evacuaţi în Transnistria pentru motivul că au trecut în cultul
reformat:

3 . Evreii care au fost triaţi de comisiune la lagărul Vapniarca şi au fost puşi în
libertate în Transnistria cu specificarea susceptibili de a fi repatriaţi;

4. Evreii aflaţi încă în Transnistria din categoria celor care au fost evacuaţi pe
motivul că au cerut repatrierea în U.R. S . S . ;

Rămân î n Transnistria, toţi evreii care nu intră într-una din categoriile arătate mai
sus, inclusiv cei care se găsesc în prezent: în lagărul Grosulovo; în penitenciare sau în
lagărul Slivina; în detaşamente de lucru organizate de Marele Stat Major.
II. Evreii vor fi readuşi în judeţele în care se găseau la data evacuării.
Stabilirea evreilor care intră la punctul 1 de la cap. I se face pe bază de acte oficiale
sau a declaraţiunilor evreilor sprijinite de martori.
Se va atrage atenţia evreilor că acei care vor face declaraţiuni mincinoase sau vor
prezenta note false, vor fi sancţionaţi cu trimiterea din nou în Transnistria şi internarea
în lagăr.
Evacuarea începe în ziua de 16 decembrie 1 943 şi se execută astfel:

Prin punctul de trecere Moghilev-Otaci
a. Evreii ce se readuc la Dorohoi din judeţele: Moghilev 6. 1 96, Iampol 4, Tulcin
103, Râbniţa 23, Balta 56, Golta 2. (A se vedea situaţia numerică nr. 4 anexat).
b. Cei 2 1 8 evrei triaţi de comisiunea de la lagărul Vapniarca şi aflaţi în localităţile
Olgopol şi Săveni-Balta şi Tridubi-Golta . . .

Prin punctul Tiraspol-Tighina
a. Evreii din Dorohoi ce se repatriază dinjudeţele: Ananiev 7, Berezovca 1, Tiraspol

28. . .
b . Cei 1 6 evrei din categoria celor care au cerut repatrierea în U.R. S.S. î n anul
1 940, aflaţi în judeţul Berezovca.
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c. Cei

1 1 evrei care au fost evacuaţi pe motiv că au trecut la cultul reformat. . .

Transportul evreilor din Transnistria până la punctele de trecere de peste Nistru,
se va face în convoaie, pe jos sau cu căruţa, sau cu autocamioanele angajate pe propria lor
cheltuială, transferate de jandarmi şi dacă este posibil cu trenurile în circulaţie, care au
vagoane goale.
De la punctul de trecere din Basarabia Otaci şi Tighina îmbarcarea şi transportul
evreilor se face la trenurile de circulaţie, cărora li se vor ataşa vagoane speciale (la
punctul Otaci).
Cererea acestor vagoane şi plata lor priveşte Centrala Comunităţii Evreieşti din
România, care va avea în aceste puncte împuterniciţi pentru a executa operaţiunea.
Trecerea evreilor prin punctul Moghilev nu se va face decât în măsura în care la
Otaci se găsesc vagoane disponibile pentru îmbarcare şi în convoaie de maximum

500

persoane pe zi.
Adică nu se admite ca evreii să staţioneze la Otaci,

decât timpul necesar pentru

deparazitare şi îmbarcare.
Deparazitarea se va executa riguros, conform dispoziţiunilor date de organele
sanitare; nici un evreu repatriat neputând pomi mai departe nedeparazitat.
Numai după ce operaţiunea deparazitării a fost efectuată evreii vor fi îmbarcaţi în
vagoane.
Evreii trecuţi prin punctul Tighina vor călători la destinaţie în trenurile şi vagoanele
curente plătind costul biletului până la destinaţie.

III. Fiecărui cap de familie evreu, care se repatriază, i se întocmeşte şi încredinţează
sub semnătura comandantului de Legiune un „Act de legitimaţie şi călătorie" tipărit şi
pus la dispoziţia Legiunii, de Inspectoratul General al Jandarmeriei, în camete cu cotor a

100 file fiecare, numerotate.
Pe acest set de legitimaţie şi călătorie, pe verso se găsesc instrucţiunile asupra
modului cum ele se folosesc.
IV Hrana pe timpul transportului stă în sarcina evreilor repatriaţi şi ai Centralei
Comunităţii Evreilor din România.
V La punctul Otaci, prin care trece un număr mai mare de evrei, Inspectoratul
Jandarmi Chişinău va organiza o gardă compusă din: un ofiţer, doi subofiţeri şi

15 jandarmi

în termen, pentru menţinerea ordinei.
La postul Moghilev, Legiunea respectivă va organiza de asemenea o gardă cu
efectivul necesar, însărcinată cu verificarea ieşirilor evreilor la punctele de trecere peste
Nistru, care rămâne răspunzătoare şi împiedică toate trecerile neautorizate şi contrare
dispoziţiunilor prezentului ordin.
De la punctul Otaci la Dorohoi fiecare transport va fi însoţit de o gardă compusă
din l subofiţer şi 3 jandarmi.
Această gardă se dă de Legiunea Moghilev şi Legiunea Soroca, alternând.
În acest scop comandanţii Legiunilor vor lua înţelegere şi măsurile necesare.
Pe traseele pe care trenurile cu evrei circulă, Inspectoratul Jandarmi Chişinău şi
Inspectoratul Jand. Cernăuţi vor da ordine posturilor de jandarmi respective, pentru a
împiedica coborârea din tren a evreilor înainte de ajungerea lor la destinaţie.
Cei găsiţi în această situaţie vor fi înapoiaţi la punctele de trecere.
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VI. Delegaţii Centralei Comunităţii Evreilor din România însărcinaţi a primi, a
organiza transporturile în punctul Otaci şi Tighina, a asigura hrana pe timpul transportului,
a pune la dispoziţie eventual îmbrăcămintea etc. vor poseda asupra lor câte o autorizaţie
model, eliberată de Centrala Evreilor din România şi vizată de Inspectoratul General al
Jandarmeriei.
Cei ce nu vor poseda această legitimaţie cu viza respectivă, nu vor fi recunoscuţi
ca delegaţi şi vor fi trimişi sub escortă Poliţiei locului de origine.
Subinspectoratul General Jandarmi Odesa, se însărcinează a executa personal şi
prin organele sale controlul executării operaţiunilor.
La terminarea întregii operaţiuni, Legiunile vor înainta Inspectoratului General al
Jandarmeriei, prin curier, o situaţie nominală în trei exemplare pe categorii, de toţi evreii
repatriaţi în condiţiunile ordinului de faţă menţionând: numărul curent, numele capului
de familie, numele membrilor de familie, localitatea de unde sunt originari, localitatea
unde au fost expediaţi pentru repatriere, data evacuării (luna şi ziua).
Totodată se vor înainta şi cotoarele carnetelor de legitimaţie şi călătorie, pentru verificare.

Directorul Siguranţei şi Ord. Publice,
general C. Tobescu

Inspector general al Jandarmeriei,
general de corp de armată, C.Z. Vasiliu

A.M.A.E., fond 33, voi. 26, f. 588-593

279
1943, decembrie 19. Raport sumar asupra repatrierii din
Transnistria a primului lot de deportaţi

Raport sumar
asupra repatrierii a primului lot de deportaţi în Transnistria
Pentru motivele pe care le voi arăta mai departe, primul transport de repatriaţi nu
a putut pleca din Moghilev decât în seara zilei de 1 9 decembrie 1 943.
lată cum s-au succedat transporturile:
Transp.
no.
1
2
3
4
5

Plecarea din Moghilev Plecarea din Volcineţ
1 9 .XII . ora 23
" 20
23 .XII . " 23
24.:XII . " 23
25.XII . " 17,30
2 1 . XII .

20.XII. ora 1 6, 1 5
" 1 5,30
24 . XII. " 1 5
25.:XII . " 14
26 .XII. " 1 6,30
22.XII .

Numărul celor
repatriati
1 . 530
1 . 529
1 .633
1 . 271
1 44
Total 6. 107

Dintre cei repatriaţi prin punctele de trecere Moghilev-Otaci-Volcineţ, 5 . 944 sunt
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dorohoieni şi 163 din restul ţării.
Din ultima categorie, 72 au trecut cu transportul no. 4 şi 9 1 cu transportul no. 5 .
Ei provin din grupul de 2 1 8 foşti internaţi la Vapniarca ş i găsiţi ca nevinovaţi.
*

*

*

Operaţiunea s-a efectuat în condiţii dificile.
a) Ea a trebuit să fie scindată în trei:
1 . Concentrarea oamenilor, vizita medicală, deparazitarea, îmbarcarea în tren şi
prima viză vamală în Moghilev.
2. Pregătirea aprovizionării: în Otaci şi
3. Revizia vamală, controlul poliţienesc, alimentarea, îmbarcarea şi expedierea
convoiului, la punctul de frontieră, gara Volcineţ.
Aceste operaţiuni au trebuit făcute uneori concomitent, pentru a câştiga timp şi a
nu lăsa oamenii să stea zile întregi, în mod suplimentar, în clădirile de izolare, pe câmp
sau în vagoanele neîncălzite.
b) Greutatea cea mai mare a fost organizarea deparazitării şi a dezinfectării.
Trenul baie nu a sosit deloc. A trebuit depusă o muncă deosebită pentru a se putea
începe deparazitarea şi dezinfectarea în localurile existente şi cu puţinele materiale aflate
pe loc. Rodex (un insecticid) şi sulf au sosit abia în timpul transportului no. 3 . A trebuit
amenajată şi o baie comunală.
De aceea primul transport nu a putut fi îmbarcat decât în ziua de 1 9 decembrie,
celelalte transporturi aglomerându-se, aşa că a fost nevoie să se lucreze aproape permanent
- ziua şi noaptea - în condiţiuni atmosferice grele, oamenii trebuind să aştepte multe,
multe ore, în noroi şi pe vifor.
Nici petrol nu a fost suficient, iar cele 8 butoaie trimise pe adresa noastră, au sosit
la Volcineţ în dimineaţa zilei de ieri, 2 7 decembrie a.c., atunci când delegaţia pleca spre
Bucureşti.
Lipsa petrolului a pricinuit mari necazuri şi prin faptul că nu s-au putut alimenta
suficient sobele de încălzire a vagoanelor.
Puţinul petrol pe care l-am putut distribui în felinare şi sobe a fost cumpărat pe
loc, extrem de greu şi în condiţiuni oneroase.
c) Condiţiile atmosferice în care a trebuit să se lucreze au fost foarte grele. Frig
mare, viscol în unele zile, noroi mare în cursul zilei, iar la toate acestea mulţi, foarte
mulţi oameni aproape goi.
Îmbarcarea a dur.at regulat câte o zi întreagă de la 8 dimineaţa până la 5, 6 şi chiar
9 seara, pentru că domnul maior Botoroagă a ţinut ca să verifice fiecare familie care se
urca în tren şi să-i înmâneze autorizaţia de călătorie.
După ce oamenii au trebuit să aştepte o zi şi o noapte terminarea operaţiunilor
sanitare, o zi a durat îmbarcarea, o noapte a trecut apoi până la trecerea la Volcineţ, unde
la ora 8 dimineaţa începea revizia vamală şi poliţienească, ultima făcându-se minuţios,
om cu om, după foile de eliberare.
Începea după aceea o cursă îndrăcită a înzestrării trenului, alimentarea şi atât cât
a fost posibil, îmbrăcarea oamenilor.
Grija de a nu prelungi cu o noapte în plus rămânerea în vagoane, de multe ori şi
graba organelor C.F.R. şi oficiale, au făcut ca timpul acestei operaţiuni să fie excesiv.
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d) Adaug că ultimele 3 transporturi au plecat în zilele de 24, 25 şi 26 decembrie
1 943 , adică în ajunul Crăciunului, ziua întâia şi a doua de Crăciun.
e) Alimentarea care trebuie să o accentuez, a fost mai mult decât suficientă şi
mulţumitoare, a fost făcută extrem de greu.
La Moghilev nu s-a putut aproviziona nimic, la fel la Volcineţ, iar la Otaci, unde s-a
făcut toată aprovizionarea, trenul internaţional nu opreşte. Chiar în Otaci nu există brutărie
în funcţiune, nici o piaţă organizată.
Totuşi s-a putut distribui la trenuri 1 :

f. Ancel, op. cit., voi. V, p. 539-540

1 Documentul este incomplet; nu are emitent.

280
1943, decembrie 20, Bucure�ti. Ordin al M.Ec.N. pentru a se
înlesni C.E.R. aprovizionarea cu alimente a celor 7.000
evrei repatriaţi din Moghilev

20.XII . 1 943

Ministerul Economiei Naţionale
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării
Către,
Prefectura judeţului Soroca

Binevoiţi a dispune organelor dvs. în subordine să înlesnească delegaţilor Centralei
Evreilor din România procurarea alimentelor necesare unui număr de 7 .OOO evrei repatriaţi
din Moghilev în conformitate cu ordinele superioare.
ss. general Arbore

A.M.St.M., RS.E.M. 1189, COS05
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281
1943, decembrie 21, Bucure�. Notă a S.R.I. semnalând plata
sumei de 4,5 milioane lei de către C.E.R. pentru
transportul pe C.F.R. a evreilor din Dorohoi, readuşi
din Transnistria
S.S.I.

Nr. 37634 21 dec. 1 943
Notă
Din cercurile evreieşti

Centrala Evreilor din România a plătit recent suma de 4.500.000 lei în vederea
transportării pe C.F.R. a evreilor din Dorohoi deportaţi în Transnistria care urmează a fi
readuşi în ţară sub auspiciile unei delegaţii a Centralei.

A.S.RI. -F.D. 8180, voi.

9, f

345

282
1943, decembrie 28. Corpul IV Armată transmite Cercurilor
Teritoriale tabelele evreilor aduşi din Transnistria, a
celor dispăruţi şi a 88 evrei morţi în Transnistria. Cei
repatriaţi vor fi folosiţi la munca obligatorie
Nr. 400 155 din
28 decembrie 1 943

Corpul IV Armată
Stat Major, Biroul 9 Evrei
Către,
Cercul Teritorial . . . .

Cu onoare vi se trimite:
a. Un tabel nominal cu evreii aduşi din Transnistria pe baza aprobării Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri.
b. Un tabel cu evreii fugiţi sau dispăruţi din lagăre, care urmează a fi urmăriţi de
dvs. şi a le încheia acte de dare în judecată.
c. Un tabel cu evreii morţi în Transnistria, cărora urmează a li se face cuvenitele
mutaţii în registre, comunicându-se aceasta şi Primăriilor de pe raza acelui Cerc ' .
Totodată vi se atrage atenţiunea ca evreii aduşi di n Transnistria să fi e înscrişi în
registrele speciale şi întrebuinţaţi la M.O. conform vârstei şi meseriei ce posedă fiecare.
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Raportaţi până la 1 5 ianuarie 1 944 modul
din Transnistria.
Din Ordin
Subşeful de Stat Major,
lt. colonel, ss. M. Ionescu
Comunicat: toate C.T.

cum

au fost întrebuinţaţi evreii veniţi

Şeful Biroului 9 Evrei,
lt. colonel, ss. I.C. Ionescu

A.M.St.M., RS.E.M. 1115, C0345

1 Acest tabel cuprinde numele a 88 de persoane. (Ibidem, C03 5 1 -352).

283
1944, ianuarie 7, Chi�inău. Insp. Reg. de Jandarmi Chişinău
comunică Guvernământului Basarabiei numă rul
evreilor readuşi din Transnistria prin punctul Otaci
în zilele de 24, 25, 26 decembrie 1943

Inspectoratul Regional de Jandarmi Chişinău

7.1. 1 944

Către,
Guvernământul Basarabiei - Cabinetul Militar
Ca urmare a ordinului M.A.I. nr. 2 1 3057/ 1 943 privind readucerea evreilor din
Transnistria.
Prin punctul Otaci, la 21 decembrie 1 943 au intrat 1 . 530 evrei (676 bărbaţi şi 754
femei):
- la 24 decembrie 1 943 - 1 .696 (664 bărbaţi, 1 .032 femei);
- la 25 decembrie 1 943 - 1 .444 (560 bărbaţi, 884 femei);
- la 26 decembrie 1 943 - 94 (63 bărbaţi, 3 1 femei)' .

Ibidem, RSEM. 1186, C0267

1 La 3 februarie 1 944, Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău, Poliţia de Siguranţă,
raportează Guvernământului Basarabiei că la 2 1 ianuarie 1 944 au trecut prin staţia Ungheni 50 de
evrei de la Golta spre diferite oraşe din ţară. (Ibidem, C0327). La 4 martie 1 944, 26 evrei erau
readuşi din Transnistria prin Chişinău. (Ibidem, C0492).
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1944, ianuarie 13, Bucure�ti. M.A.I. cere P.C.M. aprobarea, la
solicitarea C.E.R., ca 4.000 orfani evrei să se reîntoarcă
în ţară
Nr. 28103

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Ordinii Publice

13 ian. 1 944

Către,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Am onoare a vă raporta următoarele:
Centrala Evreilor din România, cu adresa nr. 520 din 8 ianuarie 1 944, a solicitat
să se aprobe ca circa 4.000 orfani evrei rămaşi în Transnistria să fie readuşi în ţară, unde
li se pot asigura mijloacele de trai şi educare, care le lipsesc acolo, pregătindu-i astfel
pentru emigrare.
Totodată, Centrala cerea ca, în cazul că se aprobă repatrierea lor, orfanii să fie
cartiruiţi în toate oraşele din ţară - conform tabloului anexă.
Raportându-vă cele ce preced, vă rugăm să binevoiţi a hotărî cunoscând că acest
Departament, în cazul că veţi binevoi a aproba cererea, avizează ca aducerea, repartizarea
şi cazarea acestor orfani să se facă prin grija comunităţilor evreieşti din oraşele respective.
Directorul Ordinii Publice,
Ministru subsecretar de stat,
lt. colonel magistrat,
general de corp de armată,
ss. C.Z. Vasiliu
ss. Al. Mădârjac

B.A.R -A.I., Fond XXW, ds. 3314, f 118

285
1944, ianuarie 18, Bucure�ti. I.G.J. comunică M.St.M. situaţia
a 4 evrei deportaţi pentru abateri de la M.O.
Inspect. Gen. al Jandarmeriei
Direcţiunea Siguranţei şi Ordinii Publice
Serviciul Siguranţei, Biroul A.
Către,
Marele Stat Major, Secţia I-a

Nr. 50843
1 944, ianuarie 1 8

Urmare la raportul nostru nr. 49 1 27 din 2 1 decembrie 1 943, referitor la readucerea
din Transnistria a evreilor evacuaţi pentru nesupunere la munca de folos obştesc;
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Am onoare a vă înainta alăturatul tabel cu numele a patru evrei care fac parte din
această categorie şi care au fost repatriaţi ulterior de Legiunea Jandarmi Golta pentru
motivul că au fost plecaţi la muncă în alte judeţe, iar ultimul din tabel a fost condamnat la

3 luni închisoare de Curtea Marţială Tiraspol pentru fals în acte publice.
Tabelul s-a comunicat şi Prefecturii Poliţiei Capitalei, pentru a lua măsuri de
supraveghere a lor.
D.O.
Directorul Siguranţei şi Ordinii Publice,

Şeful Serviciului Siguranţei,

general ss. C. Tobescu

lt. colonel, ss. S. Teodorescu

Comunicat: M.A.I., Pref. Poliţiei Capitalei, Dir. Pol. Sig.

A.M.St.M., R S.E.M. 1043, C0232
Pe document, rezoluţia: „Cap. Stoica - arătându-se că s-au adus fără aprobare: revenire
pentru răspunsul de la precedenta. Să fie trecuţi în controale şi încadraţi la M.O. după 1 5 zile. lt.
col. ss. Indescifrabil".
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1944, ianuarie 20, Bucure�ti. Ordinul M.A.I. de readucere din
Transnistria a 4.000 orfani evrei

Nr. 2 1 8838 20 ian. 1 944

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Ordinii Publice
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Avem onoare a vă face cunoscut că Preşedinţia Consiliului de Miniştri, cu ordinul nr. 38356
din 18 ianuarie 1 944, a aprobat a se aduce şi distribui în ţară un număr de circa 4.000 orfani evrei
aflaţi în prezent în judeţele:

Moghilev 2.690
Balta
Jugastru
Golta
Tulcin
Total

793
276
95
111
3 .965

şi care urmează a fi aduşi şi distribuiţi în judeţele din Moldova după indicaţiunile
date de Centrala Evreilor din România şi anume:
Botoşani
Fălticeni
Roman
Bacău
laşi

250+ 100=3 50
1 50+ 50=200
270+ 60=330
500+200=700
700+270=970
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200+ 80=280
Vaslui
400+1 60=560
Piatra Neamţ
280+120=400
Bârlad
170+ 40=2 10
Huşi
4.000
Total
În acest scop, veţi lua înţelegere cu Centrala Evreilor pentru a trimite delegaţi în
judeţele specificate, pentru a colecta şi primi orfanii, socotiţi unul la 15-20 de copii.
Printre aceşti delegaţi vor fi şi doamne pentru îngrijirea lor.
Afară de aceştia, se va mai da de fiecare oraş câte 2 medici pentru asistenţă medicală,
care vor avea şi medicamentele necesare.
Conducerea Centralei va lua înţelegere cu Direcţia C.F.R. a pune Ia dispoziţie, în
gările de îmbarcare ce veţi indica dvs., vagoanele clasă necesare, încălzite pentru transportul
la destinaţie, aşa cum îi veţi repartiza dvs., din judeţele din Transnistria, către oraşele
specificate pentru fiecare.
Delegaţii Centralei vor avea îmbrăcămintea şi alimentele necesare pentru transport.
Se va da ordin Prefecturilor de judeţ pentru executare, cum şi Poliţiilor din acele
oraşe.
Oficiile judeţene din acele judeţe au latitudinea de a-i repartiza şi în oraşele
nereşedinţă de judeţ, unde sunt evrei.
Detaliile le veţi da dvs. Legiunilor de Jandarmi respectivi.
Ministru subsecretar de stat, general de corp de armată, C. Z. Vasiliu

A.N., Fond l.G.]., ds. 35/1944, f 1-3
Pe document, adnotările: ,,20. I. 1 944. Comunicat telefonic d-lui dr. Gingold ca mâine 2 1 .1.
la ora 1 8 să fie prezent la I.G.P. ss. Indescifrabil". ,,20. 1. 1 944. Dl. dr. Gingold. A fi anunţat pentru
d iscuţia detaliilor de execuţie. ss. Indescifrabil".
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1944, ianuarie 24, Bucure şti. Sarcinile împuterniciţilor C.E.R.

în vederea readucerii din Transnistria a orfanilor evrei

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţiunea Siguranţei şi Ord. Publice
Serviciul Siguranţei

Nr. 5 1 248
1 944, luna ianuarie, ziua 24

Către,
Subinspectoratul GI. Jandarmi Odesa, Insp. Jand. Balta şi Leg. Jand 1 - 1 3
I . Binevoiţi a cunoaşte că Ministerul Afacerilor Interne cu ordinul nr. 2 1 8838/
944, ne face cunoscut că pe baza dispoziţiunilor date de Preşedinţia Consiliului de Miniştri
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cu ordinul nr. 3 83 56/944, s-a aprobat a se aduce şi plasa provizoriu în ţară copiii evrei
orfani aflaţi în prezent în Transnistria.
Pentru executarea acestor dispoziţiuni s-a hotărât ca în prealabil delegaţi ai Centralei
Evreilor din România să se deplaseze în judeţele din Transnistria unde împreună cu
delegaţi ai Legiunilor de Jandanni respective să stabilească numărul acestor orfani, după
următoarele criterii:
1 . Se consideră copii orfani, tinerii evrei fără tată şi mamă până la vârsta de 1 5 ani
împliniţi.
2. Identitatea /vârsta şi localitatea unde s-au născut/ a acestor orfani se va stabili
pe răspunderea delegaţilor Centralei Evreilor şi sub controlul Legiunii de Jandarmi şi se
vor verifica apoi la locul de origine.
3 . După ce se va stabili pentru fiecare judeţ numărul total al orfanilor şi se vor
întocmi tabelele nominale, aceştia prin grija delegaţilor Centralei Evreilor şi cu concursul
legiunilor de jandarmi vor fi adunaţi în două centre şi anume:
- cei din judeţele Moghilev, Tulcin şi Iampol, la Moghilev;
- cei din restul judeţelor din Transnistria, la Balta.
Din aceste centre, unde orfanii vor fi cazaţi şi hrăniţi prin grija Centralei Evreilor
din românia, se vor forma transporturile ce se vor dirija către punctele de trecere Moghilev
Otaci şi Tiraspol-Tighina.
Executarea repatrierii se va face la ordinul special ce se va da de Inspectoratul
General al Jandarmeriei.
II. Pentru întocmirea lucrărilor de recensământ a encilor copii orfani, au fost
împuterniciţi următorii delegaţi, cărora Legiunile de Jandarmi le vor da tot concursul:
1 . Pentru judeţul Moghilev domnii: Fr. Şaraga, membru în comisiunea de ajutorare
şi Poirier Hermione Alexiana, consilieră tehnică pe lângă Secţia de Asistenţă.
2. Pentru judeţul Balta domnii: M. Blumenthal şi Solomon Axenfeld funcţionari ai
Centralei Evreilor din România /aceşti delegaţi se pot deplasa şi în judeţele Ananiev, Dubăsari
şi Tiraspol în cazul în care se va stabili că există copii evrei orfani şi în aceste judeţe.
3 . Pentru judeţul lampol domnii: I. Herzig, funcţionar al Centralei Evreilor din
România /aceşti delegaţi se pot deplasa şi în judeţele Râbniţa, Ovidiopol şi Odesa în cazul
în care se va stabili că există copii evrei orfani şi în aceste judete/.
4. Pentru judeţul Golta, domnii: Emil Paraschivescu, delegat permanent al Centralei
Evreilor pentru Transnistria /aceşti delegaţi se pot deplasa şi în judeţele Berezovca şi
Oceacov în cazul în care se va stabili că există copii evrei orfani şi în aceste judeţe.
5. Pentru judeţul Tulcin, domnii: Solomon Diamant, funcţionar al Centralei Evreilor
din România.
III. După ce operaţiunea recensământului se va termina şi se vor întocmi tabelele
nominale respective, dintre care unul se va înainta Inspectoratului General al Jandarmeriei,
unul se va opri la Legiune şi unul se va lua de delegatul Centralei Evreilor, se vor da
ordine pentru execuţia repatrierii.
Tabelele vor cuprinde: numele şi prenumele copilului orfan, numele şi prenumele
părinţilor, locul de unde au fost evacuaţi, locul de naştere, vârsta.
IV Pentru a se putea aprecia numărul evreilor copii orfani pe vârste, se vor întocmi
separat două tabele nominale, unul cuprinzând copii orfani până la vârsta de 1 2 ani şi
unul cuprinzând copii orfani de la 12 până la 1 5 ani împliniţi.
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V. Se atrage atenţiunea asupra exactităţii întocmirii celor 2 tabele mai ales în ceea
ce priveşte vârsta şi localitatea de origine ale copiilor, deoarece prin oficiile de stare civilă
se vor cere relaţii asupra datei la care copiii s-au născut.
Toţi cei găsiţi ca repatriaţi în afara prevederilor acestui ordin, vor fi retrimişi în
Transnistria1 •
Directorul Siguranţei şi Ord. Publice,
Inspector general al Jandarmeriei,
general, C. Tobescu
general de corp de armată, ss. C.Z. Vasiliu

Ibidem, f. 264-266

l Vezi doc. 309 din volum.
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1944, ianuarie 25, Bucure�ti Autorizaţii speciale de călătorie
emise de l .G .J. delegaţilor C . E . R . în legătură cu
repatrierea copiilor orfani
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţiunea Siguranţei şi Ord. Publice

Nr. 5 1 598 din 25 ianuarie 1 944

Autorizaţie specială de călătorie
În conformitate cu dispoziţiunile date de Ministerul Afacerilor Interne prin ordinul
nr.

2 18838/944, referitor la repatrierea copiilor evrei orfani din Transnistria, domnii -

VEZI VERSO - funcţionari la Centrala Evreilor din România se autoriză a călători de la
Bucureşti la VEZI VERS01 - şi retour, unde va putea rămâne timpul necesar în vederea
executării însărcinărilor ce-i sunt delegate de Centrala Evreilor în legătură cu repatrierea
copiilor evrei orfani, conform ordinului M. Af. Interne menţionat mai sus.
Pleacă astăzi 25 ianuarie 1 944, iar la expirarea însărcinării ce a primit va depune
autorizaţia la Inspectoratul General al Jandarmeriei, Siguranţei şi Ord. Publice.
Directorul S„ general , ss. C. Tobescu

Ibidem, ds. 36/944, f. 49 f/v
Pe document, menţiunea: ,,Am primit 7 (şapte) autorizaţii. ss. Indescifrabil. 25.I. l 944".
I Notă: l . Fr. Şaraga. 2. Poirier Hermione Alexiana (de la Buc. la Otaci, Moghilev şi
retour). 3. M. Blumenthal, 4. Sol. Axenfeld (de la Buc. la Tiraspol, B alta şi retour). 5. Emil
Paraschivescu (de la Buc. la Tiraspol, Golta şi retour). 6. I. Herzig (de la Bucureşti la Otaci, lampo)
şi retour). 7. Solomon Diamant (de la Buc. la Otaci, Tulcin şi retour).
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1944, ianuarie 26, Bucureşti. Nunţiatura Apostolică solicită
guvernului român ca limita de vârstă a orfanilor evrei
readuşi în ţară să fie de 16 ani
Nr. 10691
Bucureşti, 26 ianuarie 1 944

Nunţiatura Apostolică din România

Domnule ministru,
Guvernul regal român a fost sesizat de mult timp asupra problemei întoarcerii în
Vechiul Regat a numeroşi orfani evrei (aproximativ 4.000) care se află în Transnistria.
Problema părea, la un moment dat, soluţionată. Acum mi se aduce la cunoştinţă
că, în pofida dispoziţiilor corespunzătoare ale Autorităţii Superioare [se are în vedere
guvernul României - n.n.] mai rămân încă de surmontat dificultăţi.
Îmi permit, deci, de a solicita domnule ministru, caritabila intervenţie a
dumneavoastră pentru a accelera, pentru toţi aceşti nefericiţi tineri, întoarcerea la condiţii
de viaţă mai normale.
Îndrăznesc, între altele, să vă prezint solicitarea de a nu adopta, în ce priveşte
repatrierea, ca vârstă limită doisprezece ani, ci de a binevoi de a o extinde la cel puţin 1 6
ani.
Când aceşti nefericiţi orfani vor beneficia, într-un mediu corespunzător, de asistenţă
şi educaţie morală corespunzătoare, vor putea şi ei să devină elemente bune.
Cu speranţa că până la urmă vor putea fi luate în considerare dorinţele atâtor
inimi, vă rog, domnule ministru de a primi asigurarea sentimentelor de deplin devotament
şi a distinsei mele consideraţiuni.
Andrea Cassulo, Nunţiu Apostolic
Domnului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru
al afacerilor străine

A.M.A.E., Fond Vatican, voi. 23, p. 258 flv
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290
1 944, februarie 1, Moghilev. Tabel al copiilor orfani aflaţi în

jud. Moghilev

Comitetul evreiesc al jud. Moghilev
Biroul Organizării Muncii
Tablou recapitulativ
de copii orfani de ambii părinţi din judeţul Moghilev după raioane
Nr.
crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

L o c a l itatea
R a i o n Ş ar g o r o d
Ş argorod
Djurin
M u rafa
D crebcin
N as incovca
lva ş c i u ţi
Politanca

R aion S m erinca

C o pii p â n ă
l a 12 ani

Copii de la
1 2 - 1 5 ani

36
20
102
4
2
2
2

48
36
55
2
4

I
3
3

-

Total

T ot a l d u p ă
raioane

84
56
157
6
6
2
2

313

8
8
9
2
26

53

B a lki

16

7
5
6
2
10

Crasna
Tivriv

4
7
14

7
5
11

11
12
25

48

88
87
17
I

89
31
26
12
3
2
6
3
3
I
2
2
2
9
4
I
3

177
118
43
13
3
4
7
6
8
I
2
2
2
9
5
2
3
3

408

S m erinca
Z atişcea
C a zm a ţof
S tanislavcek

R a i o n C r asn a

V oroşilovca

R a i o n C o p ai g o r o d
C o p a igoro d
Lu cineţi
Pop iv ţi
Grabivţi
S tcpanki
C u zm inţi
Rinovca
Lucincic
Juzina
M alinovca
Rom anki
G a lcinci
Prom o ş a n i ţa
C oşa rinţi
C arişcov
V o lod ivţi
N e m erei
V inoj

R a i o n M o gh ilev

M oghilev
J a ruga
O zarinţi
Trop ova
S lidi
C u cavca
V in d iceni

-

-

2
1
3
5
-

I
I
-

3

-

245
7
4
3
4
4

254
2
-

2
-

2

-

499
9
4
3
6
4
2

a d ic ă : una m ie trei s u t e patruzeci ş i nouă
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527
1 .3 49

O b s.

Copii orfani de ambii părinţi.
Moghilev, la 1 februarie 1 9441
Comandantul lagărului,

Şeful Biroului Organizării Muncii Evreilor,
ss. M. Katz

Maior, ss. Indescifrabil
Delegatul C.F.R.,
ss. Indescifrabil

A.N., Fond I. G.]., ds. 35/944, f. 23
1 Vezi doc. 287 din volum.

291
1944, februarie 2, Bucure� I ntervenţia Nunţiului Apostolic
din România pe lângă Mihai Antonescu în favoarea
revenirii în ţară a cca. 5.000 evrei deportaţi la Tulcin
Nunţiatura Apostolică

Nr. 107 1 8

în România

Bucureşti, 2 februarie 1 944
Domnule ministru,

Vă rog a binevoi să examinaţi nota informativă anexată.
Cazul este grav şi urgent.
Animat de un sentiment de umanism creştin, sunt determinat să vă o recomand
înaltei dumneavoastre bunăvoinţe. Mă gândesc că a salva pe aceşti nenorociţi de la moarte
nu poate decât să producă cea mai bună impresie în faţa naţiunilor.
Vă rog, domnule ministru, de a binevoi

să

fiţi convins de sentimentele mele de

deplin devotament şi de înaltă consideraţiune.
Andrea Cassulo, arhiepiscop
Domnului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru al
afacerilor străine
În localitate ( 1 anexă)1

A.M.A.E., Fond 33, voi. 15, f. 159-160
Pe document, rezoluţia: „D-lui. gen . Vasiliu. Rog a examina şi discuta cu mine. M.
Antonescu".
1 Notă
Din informaţiunile de mai jos, informaţiuni care provin din comuna Tulcin de la Bug,
reiese că în toate localităţile de graniţă aşezate la Bug, în care zac în mizerie evreii deportaţi, ar fi
vorba de un tratament similar
,,în iunie 1 942 am fost deportaţi aici peste 5.000 evrei; astăzi nu mai suntem decât 700 de
suflete, dintre care peste 1 00 de copii care tot mai speră o eliberare. Noi n-am fost deportaţi fiind
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suspecţi din punct de vedere politic, ci fie că am fost radiaţi de Camera Muncii, fie că am fost
ridicaţi în locul unor persoane care se ascunseseră; mulţi dintre noi au fost luaţi de pe stradă,
pentru că vagoanele nu erau complete. Hârtiile noastre sunt în regulă. Printre noi sunt m ulţi foşti
funcţionari de stat, luptători de front, cetăţeni străini, ofiţeri de rezervă, pensionari şi văduve de
război. Sunt mulţi oameni destoinici şi doritori de muncă printre noi. Toţi suntem însă istoviţi.
După retragerea autorităţilor române suntem predaţi cu toţii ultimei trupe germane de
exterminare. Cunoaştem exact felul executării noastre. Striviţi sub sârmă ghimpată, gropi colective
săpate de noi înşine, copii aruncaţi în ele încă vii, adulţii dezbrăcaţi în pielea goală sub lovituri
date cu patul puştii şi aruncaţi în groapă; apoi se trag câteva gloanţe - nu face nimic dacă nu eşti
atins de la început: trupurile de oameni aruncate ulterior te strivesc. Nu există scăpare; pasivi ca şi
vitele ne lăsăm ucişi. Mult se mai mişcă pământul până când sunt toţi asfixiaţi. Atunci totul s-a sfârşit.
Salvaţi cele 700 de suflete! Aduceţi-le neîntârziat în ţară! Ascultaţi strigătul nostru de
ajutor! Salvaţi-ne! Dacă va fi imposibil să salvaţi dintr-o dată toate cele 700 de suflete din acest
infern, vă rugăm să faceţi totul pentru o repatriere în grupe.
La 1 8 . 1 1 . 1 943, sub nr. 1 5376, Prefectura de aci a întocmit la cererea Guvernământului şi
din iniţiativa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, o listă a tuturor evreilor de la Tulcin, foşti
funcţionari de stat, pensionari, văduve de război, invalizi şi decoraţi şi a înaintat-o la Odesa. Suntem
informaţi că această listă care cuprinde 91 persoane a fost trimisă la Bucureşti, Preşedinţiei
Consiliului.
Autorităţile locale ne asigură mereu că salvarea noastră nu mai poate veni decât de la
Bucureşti.„
Cuprinşi de groaza morţii vă adresăm strigătul nostru disperat - nu vă încărcaţi conştiinţa
cu moartea noastră„.!".
„.
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1944, februarie 4, Bucureşti. Nota C . I . C .R. referitoare la
repatrierea a circa 4.000 de orţani evrei din Transnistria
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
Delegaţia din România

Bucureşti, 4 februarie 1 944
Str. Eremia Grigorescu, 23

Nota G. nr. 3 9 1
În atenţia Excelenţei Sale domnul Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri
Hotărârea de a se aduce înapoi orfanii evrei ce se află în Transnistria a fost luată
pe la sfărşitul lunii noiembrie. Repatrierea trebuia să aibă loc de îndată ce deportaţii
originari din Dorohoi aveau să fie transferaţi la casele lor, ceea ce s-a făcut la sfârşitul lui
decembrie 1 943.
Mi-am permis să mă adresez Excelenţei voastre prin scrisoarea mea G. 509 din 13
ianuarie şi G. 3 1 8 din 21 trecut în legătură cu acest subiect iar la 29 ianuarie (G. 3 59) am
awt plăcerea să prezint domnului preşedinte cele mai sincere mulţumiri pentru ordinele
date cu scopul accelerării şi uşurării reîntoarcerii acestor copii.
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Conform informaţiilor ce mi-au parvenit, a fost trimisă în Transnistria o comisie
care să constate numărul exact al orfanilor şi vârsta lor, şi anume până la 1 2 ani şi de la
12 la 18. La întoarcerea acestei comisii trebuia să fie elaborat un plan de dispoziţii definitive.
Îmi permit să reafirm temerile mele pe care mi le-am exprimat verbal în faţa
Excelenţei Voastre la 1 crt. că în urma acestor măsuri administrative, repatrierea orfanilor
va fi amânată la o dată prea îndepărtată şi că evenimentele ce ar putea să apară între timp
ar putea avea urmări dezastruoase pentru aceşti nefericiţi. Mi-am permis să cer domnului
preşedinte să ordone să se facă abstracţie de măsurile birocratice şi să se decidă o dată
pentru totdeauna ca toţi orfanii până la vârsta de 1 8 ani să fie trimişi imediat în Moldova.
Îmi permit să propun ca această măsură să nu se oprească la orfanii de ambii
părinţi, ci să fiţi de acord de asemeni cu revenirea tuturor copiilor orfani de tată sau de
mamă şi chiar a acelora a căror părinţi se află în Transnistria dar ar dori prin această
repatriere să-şi salveze copiii.
Am intrat în legătură cu dl. dr. Costinescu, preşedintele Crucii Roşii Române, ca
această organizaţie să se îngrijească de repatriere punând la dispoziţie persoane însărcinate
cu adunarea şi transportarea copiilor, doamne de la Crucea Roşie Română, pentru a
supraveghea transportul şi a se îngriji de întreţinerea repatriaţilor pe parcurs.
Nu mă îndoiesc că orice problemă va putea fi rezolvată fără incidente, cu condiţia
să se pună la dispoziţia acestei repatrieri vagoane de ambulanţă şi de pasageri. În orice
caz, îl rog pe domnul preşedinte să nu consimtă ca să se folosească în acest scop vagoane
de vite sau de marfă.
La cererea expresă a autorităţilor române, la timpul său, au fost întocmite liste cu
familiile evreieşti din Regat dornice să primească orfani, dar, conform unei hotărâri a
ministrului de interne, generalul Vasiliu, copiii vor trebui să plece în Moldova şi să fie
încartiruiţi şi hrăniţi prin grija instituţiilor evreieşti de binefacere de acolo, în aşteptarea
posibilităţilor de emigrare.
Nu pot decât repeta rugămintea mea de a binevoi să daţi ordine pentru ca decizia
guvernului român de repatriere a copiilor evrei din Transnistria să fie executată cât mai
curând, pentru care vă mulţumesc domnule preşedinte, din tot sufletul 1 •
Charles Kolb, delegat al Comitetului Internaţional a l Crucii Roşii

Ibidem, f. 327-328
Pe document, rezoluţia: ,,D-lui min. gen. Vasiliu. Rog a-mi referi situaţia şi măsurile luate.
Mihai Antonescu".
1 La 9 martie 1 944, C. Kolb înainta lui Mihai Antonescu nota G. 509 în care îl informa că
trimite liste cu evreii decoraţi militar care se află în ghetourile din Moghilev şi Şargorod; pensionarii
care se află în ghetoul din Moghilev; invalizii de război care se află la Şargorod; pensionarii de stat
care se află în ghetoul din Moghilev; văduvele de război care se află în ghetoul din Moghilev,
arătând că „revenirea lor la fostele domicilii din România a fost acordată acestor persoane printr-o
hotărâre a mareşalului şi conducătorului statului, d. Ion Antonescu şi v-aş fi recunoscător dacă aţi
da ordine ca acest ordin să fie în sîarşit executat". Pe document, rezoluţia: „ptr. min. gri. Vasiliu,
rog a lua măsuri pentru aducerea tuturor celor îndreptăţiţi. M. Antonescu". (Ibidem, p. 7 1 ) . Pe o
altă notă, de la aceeaşi dată, a C.I.C.R. care se referea la emigrarea unui grup de familii evreieşti
din Transnistria, Mihai Antonescu a pus rezoluţia: „domnul general Vasiliu. Rog a dispune verificarea
persoanelor şi a dreptului lor de repatriere". (A.N., Fond P.C.M., ds. 1 1 9/1 944, f 24).
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293

1944, februarie 12, Bucure�. M.St.M. emite ordine de serviciu
pentru 5 însoţitoare ale Crucii Roşii care transportă
de la Moghilev la Constanţa 5.000 copii evrei ce vor
emigra în Palestina
Nr. 687946 din 12 feb. 1 944

Marele Stat Major
Secţia IV-a, Biroul 5

Către,
Insp. General al Jandarmeriei
În conformitate cu adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 3 1 1 065 din
16.XIl. 1 943, comunicat cu adresa Soc. Naţionale de Cruce Roşie nr. 305 din 28.1. 1 944,
cu onoare se face cunoscut că Marele Stat Major a aprobat ca transportul celor 5.000 copii
evrei de la Moghilev1 la Constanţa (Mangalia) pentru Palestina, să fie însoţiţi de: 1 . Doamna
dr. Melania Iancu; 2. Domnişoara Hermina Poirier, ambele infirmiere voluntare la Crucea
Roşie; 3 . Doamna Nora Nadler; 4. Silvia Fenives; 5. D-na Eveline Sternberg.
Secţia IV-a a eliberat ordinele de serviciu cu nr. 687946 din 8.11. 1 944 pentru ca
aceste doamne să poată călători pe distanţele: Bucureşti-Moghilev; Moghilev-Mangalia;
Mangalia-Bucureşti, după care ordinele de serviciu vor fi strânse de Soc. Naţională de
Cruce Roşie şi predate Marelui Stat Major, Secţia IV-a.
Şeful Secţiei IV-a,
Şeful Marelui Stat Major,
colonel, ss. C.S. Zălaru
general adj . , ss. S. Mardari

A.N., Fond I. G.]., ds. 36/1944, f. 39
Pe document, rezoluţia: „Dir. Sig.

a

comunica Leg. Jd. Moghilev. ss. gl. Vasiliu".

I Această acţiune făcea parte din măsurile de readucere a copiilor orfani din Transnistria
stabilite de autorităţile române. (Vezi doc. 277 din volum).

294

1944, februarie 15, Cernăuţi. Inspectoratul General de Poliţie
trimite Poliţiei Iaşi lista evreilor triaţi de comisia de la
lagărul Vapniarca şi care urmează a fi readuşi în ţară
Inspectoratul Reg. de Poliţie Cernăuţi
Serv. Poliţiei de Siguranţă
Către,
Inspectoratul de Poliţie laşi

Nr. 52377, 1 5 febr. 1 944

În confonnitate cu ordinul Direcţiunii Generale a Poliţiei no. 5 14 1 2/944, avem
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onoare a vă înainta alăturat, un tabel nominal 1 de evrei care fac parte din categoria celor
triaţi de comisiunea care a lucrat în luna martie 1 943 la lagărul Vapniarca şi care urmează
a fi readuşi din Transnistria, rugându-vă să binevoiţi a dispune să ni se comunice localităţile
de unde sunt originari, pentru a dispune unde urmează a fi plasaţi după readucerea lor în
ţară2.
Şeful serviciului,
Inspector general,
ss. Indescifrabil
ss. Indescifrabil

A.S.RI.-F.D. 7642, f 22
1 Acest tabel cuprinde numele a 1 8 evrei (Ibidem, f. 22 v).
2 La 1 5 martie 1 944, o comisie instituită din ordinul M.A.I. cu scopul de a verifica o serie
de evrei trimişi în Transnistria ca suspecţi pentru activitate comunistă, care n-au fost triaţi de o
comisie ce a avut această misiune în martie 1 943, a întocmit un P.V. în care se arăta că din totalul
celor „41 capi de familie verificaţi, s-a dat aviz favorabil pentru readucerea în ţară la un număr de
24 evrei capi de familie cu membrii de familie respectivi„. şi urmând ca restul de 1 7 capi de
familie să rămână pe loc în Transnistria". (AN., Fond I.G.J., ds. 37/1 944, f. 52 tlv).

295
1944, februarie 17, Dorohoi. Poliţia Dorohoi anunţă revenirea
din ghetoul Vijniţa-Storojineţ a 15 evrei deportaţi în
Transnistria din târgul Herţa
Poliţia oraşului Dorohoi

Nr. 140 l l S.

17 februarie 1 944

Către,
Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi
Ca urmare la rapoartele noastre nr. 1 3 2 1 5 din 23 ianuarie a.c. şi nr. 1377 1 din 2
februarie a.c.
Avem onoare a vă raporta că, în conformitate cu ordinele Inspectoratului General
al Jandarmeriei nr. 5 2 1 0 1 din 7.II. a.c. şi 52622 din 9 februarie a.c., au fost readuşi în
localitate, din ghetoul Vijniţa-Storojineţ, un număr de 1 5 evrei, dintre cei trimişi de noi
acolo.
Aceşti evrei au fost readuşi în urma declaraţiilor ce au dat că, deşi sunt originari
din alte judeţe, au fost evacuaţi în Transnistria din Tg. Herţa.
Şeful Poliţiei Dorohoi,
Şeful Bir. Sig.,
comisar,
ss. C. Mercur
ss. Gheorghe Panfil

Ibidem, f 25
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296
1944, februarie 17, Bucure�ti. Sunt supuşi re�ducerii din
deportare numai copiii evrei orfani din ţară nu şi cei
originari din Transnistria
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţiunea Siguranţei şi Ord. Publice

Nr. 52667
17 februarie 1 944

Telegramă cifrată
Către,
Legiunea Jandarmi Golta
La nr. 226/944.
Binevoiţi a cunoaşte că ordinul nostru nr. 5 1 248/944,se referă numai la copiii
evrei orfani care au fost evacuaţi din ţară. Nu se referă deci la copiii orfani de pe teritoriul
Transnistriei care rămân pe loc.
În consecinţă, ordinul telegrafic cifrat nr. 5292 1 din 1 5 februarie 1 944 îl veţi executa
în sensul că veţi trimite centrului de colectare Balta numai copiii evrei orfani evacuaţi din
ţară.
p. Inspector General al Jandarmeriei, general, ss. C. Tobescu

B.A.R -A.I., Fond XXN, ds. 3513, f

49

297
1944, februarie 21, Bucure�ti. Ordinul I.G.J. de organizarea
readucerii a 2.000 copii evrei orfani din Transnistria
Nr. 5292 1/2 1 februarie 1 944

Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei

1 . Urmare la ordinul nr. 5 1 248 din 25 ianuarie 1 944. Binevoiţi a cunoaşte că în
conformitate cu ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 2 1 8838/944 s-a aprobat a se
aduce şi plasa provizoriu în ţară până la emigrarea prin Crucea Roşie a unui număr de
aproximativ 2.000 evrei, copii până la vârsta de 1 5 ani, orfani de ambii părinţi, evacuaţi
din ţară, care în urma recensământului făcut de delegaţii Centralei Evreilor din România,
împreună cu dvs., se găsesc în prezent în următoarele judeţe:
-judeţul Moghilev 1 .349; Balta 435; Tulcin 100; Iampol 65; Golta 1 1 ; Total 1 . 960.
II. Organizarea evacuării.
a. Pentru evacuare se formează două centre de colectare şi anume:
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- Un centru în Moghilev, unde se aduc copii din judeţele: Moghilev, Tulcin şi
lampol, în total aproximativ 1 . 5 1 4 orfani şi:
- Un centru în Balta, unde se adună copii din judeţele: Balta şi Golta, în total
aproximativ 446 orfani.
b. Transportul orfanilor până la centrele de colectare se va face cu orice mijloc de
locomoţie la îndemână: tren, căruţe, sănii, pe jos etc. Cheltuielile se suportă de Centrala
Evreilor din România.
c. Până la îmbarcare şi evacuare, copiii vor fi cazaţi şi întreţinuţi în centrele de
colectare Moghilev şi Balta prin grija comunităţilor evreieşti locale, toate cheltuielile
suportându-se exclusiv de acestea.
III. Executarea evacuării.
a. Operaţiunea evacuării începe în ziua de 27 sau 28 februarie.
Prin punctul de trecere Moghilev-Otaci: se evacuează toţi orfanii adunaţi în
Moghilev. Aceştia se îmbarcă într-un tren special pus la dispoziţie de Direcţia Generală
C.F.R. cu plată, la cererea Centralei Evreilor din România (în gara Moghilev la 27 sau 28
februarie cr.).
Prin punctul Tiraspol-Tighina se evacuează toţi orfanii adunaţi în centrul de
colectare Balta. Îmbarcarea acestora se va face în 10- l l vagoane puse la dispoziţie de
Direcţia Generală C.F.R. la cererea Centralei Evreilor din România, care se ataşează apoi
la trenurile în circulaţie eşalonat.
b. Nici un copil orfan evreu nu va putea trece în Basarabia până ce nu a fost
riguros deparazitat în Centrele Otaci (sau Moghilev) şi Tighina, conform dispoziţiunilor
date de organele sanitare din aceste centre.
c. Garnitura de tren special care transportă orfanii colectaţi la Moghilev, va urma
traseul: Moghilev, Volocineţi, Lipnic, Bălţi, Iaşi, de unde vagoanele vor fi dirijate spre
destinaţie, ataşându-se la trenurile personale.
Orfanii trecuţi prin punctul Tighina vor călători la destinaţie în vagoane speciale
ataşate la trenurile în circulaţie.
IV Plasarea orfanilor în oraşele din Moldova.
În punctele de colectare Moghilev şi Balta, orfanii vor fi luaţi în primire de delegaţi
ai Centralei Evreilor, împuterniciţi cu delegaţii speciale în acest scop, care-i vor însoţi
până în oraşele de destinaţie unde se repartizează numeric astfel: între aceşti delegaţi se
află şi un medic pentru fiecare grupă ce se evacuează într-o localitate din ţară.
Copii colectaţi în Moghilev al căror număr total este de 1 . 5 1 4 se repartizează în
următoarele oraşe: 1 . În Botoşani 200; 2. Fălticeni 1 00; 3. Roman 1 50; 4. laşi 1 54; 5. P.
Neamţ 220; 6. Bacău 280; 7. Vaslui 1 00; 8. Bârlad 200; 9. Huşi l l O; Total 1 . 5 1 4.
Copii colectaţi la Balta al căror număr total este de 446 se repartizează toţi la Iaşi.
În oraşele de destinaţie, orfanii vor fi luaţi în primire de comunităţile evreieşti
respective în sarcina cărora cade cazarea şi întreţinerea.
V Fiecărui orfan care se repatriază i se întocmeşte de Legiunea de Jandarmi
respectivă câte o „adeverinţă" după modelul ce vi se pune la dispoziţie în carnete tipărite
şi care serveşte ca act de legitimaţie şi călătorie.
Dvs. vi s-a repartizat un exemplar la nr. anulat.
Aceste adeverinţe se vor preda în termen de 24 ore de la sosire poliţiilor oraşelor
unde orfanii se stabilesc, prin grija comunităţii evreieşti locale.
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VI. Hrana pe timpul transportului stă în sarcina Centralei Evreilor din România.
VII. În punctul Otaci prin care trece un număr mare de copii repatriaţi, Inspectoratul
Jandarmi Chişinău va organiza o gardă compusă dintr-un ofiţer, 2 subofiţeri şi l O jandanni
în termen pentru menţinerea ordinii (dacă va fi nevoie).
În punctul Moghilev, Legiunea respectivă va organiza de asemenea o gardă cu
efectivul necesar, însărcinată cu verificarea ieşirii orfanilor admişi la repatriere. Această
gardă rămâne răspunzătoare şi împiedică toate trecerile neautorizate şi contrare
dispoziţiunilor prezentului ordin.
De la Otaci la Iaşi garnitura de tren care transportă orfanii readuşi în ţară va fi
însoţită de o gardă compusă din 4 subofiţeri şi 12 jandarmi în termen.
Pe traseul pe care circulă trenul special, Inspectoratul Jandarmi Chişinău şi
Inspectoratul Jandarmi Cernăuţi vor da ordine posturilor de jandarmi respective pentru a
împiedica coborârea din tren a orfanilor înainte de ajun8Crea lor la destinaţie.
VIII. Controlul operaţiunii evacuării orfanilor revine Inspectoratului Jandarmi Balta
şi legiunilor respective.
La terminarea evacuării legiunile: Moghilev, Balta, Tulcin, larnpol şi Golta, vor
înainta Inspectoratului General al Jandarmeriei tabele nominale de copii readuşi în ţară
întocmite în trei exemplare pe oraşele din ţară unde copiii au fost expediaţi.
De asemenea vor înainta şi cotoarele cametelor de „Adeverinţe" pentru verificare,
precum şi restul de „Adeverinţe" rămase neîntrebuinţate.
Directorul Siguranţei şi Ord. Publice,
Inspector General al Jandarmeriei,
general, ss. Tobescu
general de corp de armată, ss. C.Z. Vasiliu

A.S.RI. -F.D. 2842, f 75-77

298
1944, februarie 22, Bucureşti. Poliţia Bacău raportează
executarea ordinului de a cere evreilor readuşi din
Transnistria să nu comenteze condiţiile ce le-au avut
în deportare
Confidenţial

Poliţia oraşului Bacău
Serviciul Siguranţă

22 februarie 1944
Domnule inspector,

La ordinul dvs. nr. 46959 din 12 februarie 1 944, avem onoare a vă raporta că am
executat întocmai dispoziţiile ordinului dvs. de mai sus, punând în vedere tuturor celor
readuşi din Transnistria şi stabiliţi în raza acestei poliţii că, dacă se va constata că aceştia
au desfăşuratvreun fel de propagandă în sensul celor semnalate, va fi retrimis în străinătate.
Vă vom raporta orice constatări vom face 1 •
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Şeful Poliţiei Bacău,

Şeful Biroului Siguranţă,

ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

Domnului inspector general al regiunii de Poliţie Iaşi

Ibidem, 7642-u I, f. 95
1 Organele Ministerului de Interne au atras atenţia unităţilor subordonate să supravegheze
evreii readuşi din deportare pentru a le interzice să relateze despre condiţiile de viaţă din ghetourile
şi lagărele Transnistriei. Biroul Siguranţei din Vaslui comunica, de asemenea, că nici un evreu
revenit în ţară nu comenta ceea ce s-a întâmplat în Transnistria. (Ibidem, f. 59).
Poliţia P. Neamţ raporta că s-au luat severe măsuri „în scopul de a se constata dacă aceştia
desîaşoară vreo propagandă ce nu cadrează cu amiciţia germano-română" (Ibidem, f. 28). Totodată,
Poliţia din Fălticeni nu a constatat că evreii reîntorşi din Transnistria „să comenteze regimul ce li
s-a aplicat de armata germană". (Ibidem, f. 24).

299
1944, februarie 24, Bucure�ti. Ordin al l.G.J. de verificarea
tabelelor cu copii evrei orfani care au rămas în
Transnistria
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Secret

Direcţiunea Siguranţei şi Ord. Publice

Nr. 53485

Serviciul Siguranţei

Anul 1 944, luna februarie, ziua 24
Către,

Subinsp. Gl. Jand. Odesa, Insp. Jand. Odesa şi Balta, Leg. Jand. 1 - 1 3
Urmare la ordinul nr. 5 1 248 din 2 5 ianuarie 1 944, referitor la identificarea copiilor
evrei orfani de ambii părinţi, până la vârsta de 1 5 ani, evacuaţi din ţară.
Binevoiţi a cunoaşte că Centrala Evreilor din România ne semnalează că, copii
din această categorie au mai rămas netrecuţi pe tabele la recensământul făcut, în special
în judeţele Balta, Oceacov, Râbniţa şi Tiraspol 1 .
Faţă de cele de mai sus, luaţi măsuri de verificare şi în caz afirmativ întocmiţi
tabele nominale, conform dispoziţiunilor date prin ordinul nr. 5 1 248 din 2 5 .1 . 1 944.
Rezultatul verificărilor făcute se va raporta I.G.J. până la data de 15 martie 1 944,
înaintând tabele nominale într-un exemplar.
D.O.
Directorul Siguranţei şi Ordinii Publice,

Şeful Serviciului Siguranţei,

general, ss. C. Tobescu

lt. colonel, ss. S. Teodorescu

A.N., Fond I. G.]., ds. 35/1944, f. 146
1 C.E.R. se adresa M.A.I. la 2 1 februarie 1 944 cu următoarea sesizare: ,,Avem onoarea a vă
semnala cele ce urmează, cu rugămintea respectuoasă de a le rezolva favorabil: Cu prilejul lucrărilor
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preliminarii pentru repartizarea copiilor orfani de ambii părinţi, nu s-a făcut recensământul - din
motive de forţă majoră - în unele localităţi din judeţul Balta. Astfel ne sunt cunoscute cazurile de
la Obodovca, unde se află circa 30 de copii, Ţibulovca Veche şi Nouă, Verhofca, Torcanovca etc. De
asemenea, au rămas complet nerecenzate unele judeţe în care se află orfani de ambii părinţi, în
număr mic, de pildă judeţele : Râbniţa, Tiraspol şi Oceacov. Vă rugăm respectuos să binevoiţi a
aproba ca, acum, cu prilejul lucrărilor care se fac pentru stabilirea numărului orfanilor de mamă, să
se întocmească tablouri în toate judeţele, pentru toate omisiunile de orfani de ambii părinţi''. (Ibidem,

f. 148).

300
1944, februarie 25, Piatra Neamţ Poliţia comunică situaţia evreilor
repatriaţi din Transnistria, originari din jud. Neamţ
Nr.

Poliţia oraşului Piatra Neamţ
Biroul de Siguranţă

La ordinul dvs. nr.

următoarele tabele:

25

Domnule inspector,

47953

din

18

februarie

1 944,

1 492 1

februarie

1 944

avem onoare a vă înainta

1. Un tabel nominal de evreii repatriaţi din Transnistria la Piatra Neamţ, un tabel

nominal cu evreii repatriaţi din Transnistria la Buhuşi şi unul cu evreii repatriaţi din

Transnistria la Tg. Neamţ, care sunt prevăzuţi în tabelele comunicate de Direcţiunea
Generală a Poliţiei.

2.

Un tabel nominal cu evreii veniţi din Transnistria la Piatra Neamţ, un tabel

nominal cu evreii veniţi din Transnistria la Buhuşi şi un tabel nominal cu evreii veniţi

din Transnistria la Tg. Neamţ, care nu sunt prevăzuţi în tabelele comunicate de Direcţiunea
Generală a Poliţiei şi Inspectoratului Regional de Poliţie laşi.

3 . Un

tabel nominal cu evreii care, deşi figurează în tablourile înaintate de

Direcţiunea Generală a Poliţiei şi Inspectoratul Regional de Poliţie laşi, nu s-au înapoiat
în raza Comisariatului de Poliţie Buhuşi.

4.

Înaintăm totodată şi un tabel cu comuniştii deportaţi în Transnistria şi care

până în prezent nu s-au înapoiat în raza Comisariatului de Poliţie Tg. Neamţ, nefigurând

în tabelele comunicate de Direcţiunea Generală a Poliţiei şi Inspectoratul Regional de
Poliţie laşi.

5.

Raportăm că nu avem evrei care, deşi figurează în tabele comunicate de

Direcţiunea Generală a Poliţiei şi Inspectoratul Regional de Poliţie laşi, nu s-au înapoiat

în raza Poliţiei Piatra Neamţ şi Comisariatul de Poliţie Tg. Neamţ.
Şef de Poliţie,

Şeful Biroului de Siguranţă,

ss. Gh. Haiden

Domnului inspector regional de Poliţie laşi

comisar, ss. N. Grădinescu

A.S.RI.-F.D. 7642, f 62
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1944, februarie 26, la�i. Notă referitoare la pregătirea în Iaşi a
readucerii în ţară a copiilor orfani deportaţi
Nr.

Chestura Poliţiei municipiului Iaşi

.

57/26 februarie 1 944

Notă informativă
Urmare notei noastre informative nr.

În

47

din

IO februarie 1944.

cursul săptămânii viitoare, urmează să plece din localitate în Transnistria

comisiunea care se va ocupa cu transportul copiilor evrei a căror repatriere a fost aprobată
în ultimul timp.

În cercurile evreieşti din localitate se discută
1 .500 din cei 4.000 copii care vor sosi.

număr de

că în laşi unnează să rămână un

S-au făcut pregătiri pentru cazarea lor, înfiinţându-s"e două orfelinate: unul în

clădirea Azilului de bătrâni din strada Sf. Constantin şi altul în clădirea şcoalei „Junimea"
din strada Palat.

Măsuri luate: Se continuă urmărirea chestiunii 1 •

Chestorul Poliţiei laşi, ss. dr. Liviu

Ţimbuş

Ibidem, f 70
1 La 28 februarie aceeaşi structură poliţienească a elaborat nota următoare:
,,Informez că astăzi a plecat din localitate o comisiune compusă din evrei de la comunităţile
evreieşti din oraşele: P. Neamţ, Buhuşi, Bacău şi Roman, împreună cu al� evrei din partea comunităţii
Iaşi, pentru a aduce din Transnistria un număr de circa 5.000 de copii ai evreilor ce au fost ucişi în
Transnistria, cu ocazia războiului2.
Fiecare membru din această comisiune va lua în primire câte un număr de copii pe care îi
vor însoţi în ţară, la laşi urmând a fi aduşi un număr de 600.
În vederea acestui lucru la Comunitatea Evreilor din str. Sf. Constantin se fac mari pregătiri,
s-au instalat paturi, cazane pentru mâncare, iar evreii din localitate au început să colecteze bani şi
îmbrăcăminte pentru cei ce vor veni.
Acest fapt dă loc la comentarii în rândul populaţiei creştine". (Ibidem, f. 69).
2 Comisia era formată din 16 membri având în frunte pe Avram Hahamu, preşedintele
Oficiului judeţean laşi al C.E.R. Aceasta urmează să se separe în mai multe echipe care vor merge
în oraşele Tiraspol, Balta şi Moghilev, de unde vor aduna copiii pe centre. (Ibidem, f. 7 1 ).
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1944, februarie 29, Bucure�i. I ntervenţia delegatului din
România a C.l.C.R. pentru readucerea în ţară fără
inutile piedici birocratice a 2.540 orfani
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
Delegaţia din România
Nota G.

489

în atenţia Excelenţei Sale domnul Mihai Antonescu,
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
Ref. : Nota

391

privind repatrierea a aproximativ

4.500

de orfani evrei din

Transnistria.

Am fost informat că a fost trimisă în Transnistria o comisie cu scopul de a repatria
în România cca. l . 960 orfani de ambii părinţi, care au fost deportaţi în Transnistria.
Îmi permit să aduc Excelenţei Voastre cele mai sincere mulţumiri pentru această
acţiune wnanitară.
Având în vedere

că permisul acordat de mareşalul şi conducătorul statului a fixat

cifra de 4.500 copii pentru orfanii ce urmează a fi repatriaţi, mai rămân încă 2.540 orfani
repatriabili.
După cum se pare, a fost ordonat un recensământ cu scopul de a fixa numărul
exact1 : I . orfani de marnă;

2. orfani de tată; 3 . orfani a celor 3 categorii între 15-18 ani; 4.

orfani diverse „cazuri speciale" .
În cursul ultimei audienţe, pe care Excelenţa Voastră a binevoit să-mi acorde mi-am
permis să vă atrag atenţia asupra obstacolelor datorate unor măsuri administrative. Prevăd
că recensământul va cere mult timp şi că orfanii rămaşi în Transnistria după plecarea
primului convoi, vor fi mereu expuşi pericolelor cunoscute. Mă întreb dacă nu ar fi posibil
de a evita toate aceste procedee administrative, ordonând intrarea concomitentă a tuturor
copiilor deportaţi în Transnistria, până la vârsta de 1 8 ani, fără a face vreo distincţie între
orfanii de ambii părinţi sau de unul singur.
Am propus chiar de a permite părinţilor deportaţi în Transnistria de a face să fie
readuşi în ţară copiii lor, dacă ei apreciază că astfel vor fi salvaţi de pericolele posibile.
V-aş fi extrem de recunoscător dacă veţi binevoi de a instrui pe cei în drept să nu
se facă atâtea dificultăţi, ci să se execute planul umanitar al Înaltului Guvernământ, fără
a crea obstacole într-adevăr superflue.
Rog pe Excelenţa voastră de a primi cu anticipaţie sincerele mele mulţumiri pentru
înţelegerea ce o veţi acorda acestei propuneri.
Charles Kolb, delegat al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii

A.N., Fond I. G.]., ds. 35/1944, f 283-284
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Pe document, rezoluţia: ,,Insp[ectoratul] G[eneral] al J[andarmeriei) pentru a da o notă de
felul cum a organizat cu aducerea orfanilor. ss. Indescifrabil".
1 Vezi doc. 299 din volum.

303
1944, februarie, Bucure�ti. M . A . I . anunţă că s-a aprobat
readucerea din Transnistria a 119 evrei evacuaţi din
localităţi ale Moldovei
Nr. 60253/S
Confidenţial

M.A.I. Direcţia Generală a Poliţiei
Direcţia Poliţiei de Siguranţă
Către,
Inspectoratul Regional de Poliţie laşi

Vi se face cunoscut că în confom1itate cu dispoziţiunile date de M.A.I. s-a aprobat
readucerea în ţară a evreilor menţionaţi pe verso 1, evacuaţi în Transnistria de către organul
dvs.
Inspectoratul General al Jandarmeriei a luat măsurile necesare pentru repartizarea
lor.
Vă rugăm ca evreii în cauză să fie ţinuţi în supraveghere şi să ni se raporteze data
sosirii lor în localitatea de unde au venit.
Şeful Serviciului,
Director,
ss. N. Roman
gen. ss. C. Tobescu

A.S.RI. -F.D. 7642, ds. 1, f 247
1 Erau indicate 1 1 9 persoane din diferite localităţi ale Moldovei.
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304
1944, martie 3, Ia�i. Referat asupra situaţiei evreilor întorşi la
Dorohoi şi Tg. Săveni
Referat
3 martie 1 944
Domnule inspector regional,
Conform ordinului dvs. de a mă deplasa în oraşul Dorohoi şi Tg. Săveni, pentru a
face informaţii despre evreii întorşi din Transnistria privind Siguranţa, precum şi legăturile
lor cu Poliţia, am onoare a vă raporta că din investigaţiunile făcute am stabilit următoarele:
Evreii întorşi din Transnistria au fost cartiruiţi în şcoli evreieşti şi prin casele
stricate care au fost reparate fictiv de Comunitate.
Situaţia lor materială este cât se poate de precară.
Au fost lipsiţi de îmbrăcăminte şi încălţăminte până în ultimul timp, când a început
să le trimită câte puţin din aceste articole Centrala Evreilor din Bucureşti.
Cât priveşte hrana, o primesc tot de la Centrala Bucureşti, prin Comunitatea
Dorohoi, care le împarte zilnic câte o pâine de persoană, precum şi alte alimente necesare.
Preşedinte al Comunităţii Evreieşti din Dorohoi este evreul P. Polac, iar secretar
general Lică Rabinovici.
În general, evreii sunt foarte optimişti în ce priveşte finalul războiului, având
credinţa că se va termina în favoarea lor. Unii dintre ei îndrăznesc a spune pe faţă că ar fi
mai bine să vie ruşii că atunci ar scăpa de stricteţea la care au fost impuşi de români.
În general evreii sunt toleraţi în toate împrejurările de toate autorităţile afară de
Poliţie, care, ori de câte ori caută să execute o dispoziţie a legilor, aceştia imediat intervin
prin preşedintele comunităţii Polac, secretarul Rabinovici şi doctor Axler care se bucură
de mare influenţă atât Ia dl. prefect col. Barcan, cât şi la dl. primar ing. Pascu care dau
ordine să fie lăsaţi în pace.
N-am stabilit că evreii să aibă [ar avea - n.n.] legături cu Poliţia prin oameni care
se ocupă cu trafic de influenţă şi în special cu dl. comisar Mercur care, din informaţii,
este un om foarte modest şi neposedând o avere care să bată la ochi.
Cel care influenţează mai mult pe lângă dl. prefect este secretarul d-sale, anume
dl. Mişu Popescu, care are legături de afaceri cu evreii şi în special cu evreul Simon
Leizerovici, având un magazin de manufactură în tovărăşie.
Evreii sunt liberi a exercita orice fel de comerţ şi toleraţi a sta prin cafenele unde
joacă cărţi, table, domino etc. pe bani, fapt observat de mine personal.
Poliţia nu ia măsuri contra lor, cu privire la acestea, neputând şti din ce motiv.
Populaţia creştină priveşte cu ochi răi această tolerare, de asemeni şi venirea evreilor
din Transnistria pe motiv că odată cu plasarea lor în Dorohoi s-a scumpit şi viaţa.
Sunt informat că la data de 1 5 martie a.c„ vor fi trimişi în detaşamente exterioare
de muncă, toţi evreii începând de la ctg. 1 926-1946.
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În Tg. Săveni nu m-am putut transporta, din lipsa mijlocului de locomoţie, iar cu
piciorul este foarte greu deoarece s-au desfundat drumurile din cauza căldurii, iar distanţa
fiind cam mare, însă am făcut informaţii printr-o persoană demnă de încredere pe care
am întâlnit-o în tren spre Iaşi, spunând că evreii veniţi din Transnistria sunt mai nenorociţi
decât cei din Dorohoi din cauză că n-au posibilitatea de a face măcar comerţ, pentru a-şi
câştiga existenţa.
Le-au fost trimişi de către Centrala Evreilor din Bucureşti 1 0 .000.000 lei,
încălţăminte şi îmbrăcăminte, împărţindu-li-se după greutăţile familiare.
Reprezentanţii lor în Săveni sunt evreii Lipa Şurchi şi Blumental. Legături cu
Poliţia nu au, deoarece sunt toţi săraci.
Populaţia creştină din Săveni nu poate suferi pe evreii veniţi din Transnistria, în
schimb, ţăranii din afară se bucură pe motiv că-şi vând produsele cu preţuri ridicate.
Comisar ajutor, ss. Indescifrabil
Domniei sale, domnului inspector regional de Poliţie Iaşi

Ibidem, F.D. 2848, voi. I, f 79 flv

Pe document, rezoluţia: 3.ill .944. Se va continua informarea. ss. Indescifrabil".

305
1944, martie 3, Balta. Leg. Jand. raportează că au mai rămas
copii evrei orfani în ghetourile din raza jud. Balta
Nr. 2 1 09/3 . 3 . 944

Legiunea Jand. Balta
Siguranţa
Către,
Inspectoratul General al Jandarmeriei
direcţiunea Sig. şi Ordinii Publice Bucureşti

La ordinul dvs. nr. 5292 1 , din 2 1 febr. 1 944, prin care se ordonă a întocmi tabele
nominale de copiii evrei orfani ce urmează a fi readuşi în ţară.
Am onoare a înainta alăturat un tabel nominal în triplu exemplar de copiii evrei
orfani de ambii părinţi ce au fost repatriaţi în ţară Ia data de 1 martie 1 944, conform
ordinului de mai sus.
Totodată, raportăm că tabelele de aceşti evrei au fost întocmite de către delegaţii
Centralei Evreilor din România, fără ca Legiunea să cunoască pe toţi cei trecuţi, delegaţii
mergând numai la 2-3 ghetouri unde au înscris un număr de 435 copii, rămânând astfel
neînscrişi un număr de aproape 800-1 .000 copii orfani atât din cei de ambii părinţi, cât şi
cei orfani de marnă 1 •
Tabelul nominal urmează a fi întocmit de Legiune ş i înaintat Inspectoratului General
ulterior.
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În tabelele nominale ce se înaintează au fost radiaţi copii de la nr. crt. 73, 294,
3 12, 3 14, 324, care au renunţat a pleca în ţară deoarece au fraţi mai mari aici în Balta
care-i îngrijesc şi de care nu se pot despărţi.
În locul lor au fost trecuţi alţi 5 copii evrei în adeverinţele nr. 1473, 1694, 1712,
1 7 1 4 şi 1 724, făcându-se rectificări şi în adeverinţele respective.
Odată cu tabelele nominale, înaintăm şi cotoarele carnetelor „Adeverinţe" în număr
de cinci (carnetul cu seria 180 1 - 1 900 întrebuinţat numai 35 adeverinţe).
Rugăm să binevoiţi a ordona.
Comandantul Legiunii Jandarmi Balta, maior, ss. Făgăşanu Paul

A.N., Fond I. G.]., ds. 35/944, f 192
1 Vezi şi doc. 3 1 2 din volum.
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1944, martie 7, Fălticeni Raportul Poliţiei despre copiii evrei
readuşi din Transnistria în localitate
Nr. 1 2529/7 martie 1 944
Raport Poliţia Fălticeni
Raportăm că astăzi dimineaţă la ora 7,30, au sosit în localitate cu trenul personal,
un număr de 50 copii evrei, în vârstă de la 3 la 1 5 ani, veniţi din Transnistria, pe traseul
Tighina-laşi-Paşcani-Dolhasca-Fălticeni.
Aceşti copii sunt originari din regiunea Bucovinei, mfani fără părinţi şi s-au plasat
în acest oraş din ord. nr. 2 18838/1944 al Ministerului Afacerilor Interne.
Au fost aduşi din Tiraspol cu delegaţii evrei din Fălticeni dl. Şmil Bercovici, Şrnil
Lupu Natanson şi Iosub Meer Bercovici.
Copiii au fost preluaţi de comunitatea evreilor din acest oraş, care îi întreţine
deocamdată, cazându-i la o sinagogă, după care vor fi repartizaţi pe familii evreieşti spre
a fi îngrijiţi.
Asupra timpului cât vor locui în Fălticeni aceşti copii evrei nu se ştie, din informaţii
se pare că mai târziu vor emigra în Palestina.
Din informaţii s-au adus în ţară mai mulţi copii evrei, care au fost plasaţi în alte
localităţi.
Poliţia Fălticeni n-a primit nici un ordin în asemenea privinţă.
Vom raporta de urmare.
p. şef Pol„ ss. Zglobiu
•

A.S.RI. -F.D. 2848, voi. I, f 94 flv
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1944, martie 7, Ia�i.

Comentarii ale Chesturii Iaşi privind
primirea în Iaşi a copiilor orfani reveniţi în ţară
Nr.

Chestura Poliţiei Iaşi

5917 martie 1 944

Notă informativă
Cu ocazia sosirii în localitate în ziua de

6

martie

1 944,

a celor

145

copii evrei

orfani, repatriaţi din Transnistria, reprezentanţii Comunităţii Evreilor din localitate, i-au
primit în gară cu diferite articole alimentare.

În momentul când vagoanele au fost trase la rampă, pentru debarcare, se adunase

mai mulţi curioşi, printre care se găseau şi mai mulţi militari români şi germani.

Unii dintre militarii români se exprimau, spunând că de evrei toată lumea are
grijă şi că de-arfi fost vorba de orfani români nimeni nu şi-arfi dat interesul să-i aducă
de la o aşa de mare distanţă.
Unii chiar începuse să huiduiască pe evrei, dar au fost împrăştiaţi imediat de
jandarmi.

Printre militarii germani, se afla unul care vorbea puţin în limba română şi care a

spus: „Voi i-aţi adus, însă noi o să avem grijă de ei să nu facă ochi" .

La auzul acestor cuvinte, au început să râdă şi ceilalţi, plecând mai departe.

Ibidem, f. 102
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1944, martie 7, Boto�ani. Poliţia Botoşani comunică sosirea din
deportare a 183 copii evrei
Nr.

Poliţia oraşului Botoşani
Biroul de Siguranţă

1 5879/7 martie 1944

Confidenţial

Către,

Inspectoratul Regional Poliţie
Serviciul Siguranţei Iaşi

Avem onoare a vă raporta spre ştiinţa dvs. că în ziua de

localitate un număr de

1 83 copii evrei în etate de 3

până la

de către o delegaţie de evrei din partea comunităţii locale.
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14

6 martie 1 944 au sosit în

ani, aduşi din Transnistria

De la gară în oraş, copiii au fost transportaţi cu maşina nr. 1 9366 B a Direcţiunii

Generale a Drumurilor şi cu trăsuri de piaţă angajate în acest scop.

După ce li s-a făcut vizita medicală, aceştia au fost repartizaţi pentru îngrijire la

rude şi la evreii înstăriţi fără copii.

Readucerea acestor copii din Transnistria, a produs o vie mulţumire în rândurile

populaţiei evreieşti, iar cu ocazia transportării lor de la gară la şcoala nr. 2 evreiască din
strada Dochia nr. 4, unde s-a făcut repartizarea, o parte din evrei au ieşit în stradă ca să

i vadă, fapt pentru care un număr de 5 5 evrei au fost daţi în judecată la ordonanţa Prefecturii
nr. 1 3 54 1/943, care interzice staţionarea fără rost a evreilor pe stradă.

Populaţia românească în schimb a comentat defavorabil aducerea de noi evrei în
'

localitate unde numărul lor este şi aşa destul de mare.
Şeful Poliţiei,

Şeful Bir. Siguranţei,
ss. Indescifrabil

ss. Velehorschi Mihai

Ibidem

309
1944, martie 7, Moghilev. 472 copii evrei ce vroiau să se
repatrieze înainte de a fi autorizaţi au fost readuşi la
Moghilev şi plasaţi în ghetouri
Nr. 534, anul 1 944, luna 03, ziua 7

Legiunea Jandarmi Moghilev
Către,

Inspectoratul General al Jandarmeriei

Direcţia Sig. şi Ord. Publice Bucureşti
Urmare la ord. dvs. nr. 5292 1 din 2 1 februarie 1 944, referitor la repatrierea copiilor

evrei orfani de ambii părinţi, din Leg. Moghilev, Tulcin şi Iampol, care au fost repatriaţi
prin punctul Moghilev-Otaci.

Am onoare a înainta anexat trei dosare care cuprind tabelele nominale, în trei

exemplare, pe oraşele unde au fost repatriaţi copiii evrei orfani din Legiunea Jand.
Moghilev, Tulcin şi lampol, cotoarele şi adeverinţele rămase.

La îmbarcarea orfanilor din judeţul Moghilev s-au strecurat mai mulţi copii în

vagoane fără a fi observaţi şi fără a fi trecuţi pe tabele şi să aibă adeverinţe individuale de

călători.

Am informat despre aceasta, Poliţia de frontieră Volcineţi, pentru a face un riguros

control al orfanilor.

La controlul făcut s-au găsit un număr de 472 copii evrei care nu erau trecuţi pe
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tabele şi fără să aibă adeverinţe individuale de călătorie1 .
Aceşti copii au fost înapoiaţi la Moghilev ş i plasaţi în ghetouri.
Comand. Leg. Jand. Moghilev,
Şeful Bir. Pol. şi Sig.,
locot. , ss. Indescifrabil
ss. Gh. Botoroagă

A.N., Fond I. G.]., ds. 35/944, f. 222
Pe document, rezoluţia: ,,Această încercare de a se trece 400 de copii evrei fără autorizaţii
nu poate fi tăcută fără sprijinul delegaţilor C.E. Se va arăta d-lui Gingold când va trece la I.G.J. ss.
Indescifrabil".
1 Vezi şi doc. 299, 3 1 2 din volum.
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1944, martie 10, Balta. Tabele nominale alcătuite în vederea
revenirii în ţară a copiilor orfani din raza legiunii Balta
Legiunea de Jandarmi Balta

2378/1 944, martie, ziua 10

Inspectoratul General a l Jandarmeriei
Direcţiunea Sig. şi Ord. Publice
La ordinul dvs. nr. 52248 din 6 martie 1 944, prin care ni se ordona a înainta tabele
nominale cu copiii evrei orfani aflaţi în ghetourile de pe raza acestei Legiuni.
Am onoare a înainta alăturat un tabel nominal cu copiii evrei orfani până la etatea
de 1 2 ani şi separat tabel de copii evrei orfani, de la 1 2-1 5 ani.
Totodată raportăm că nu s-a trimis la timp lucrarea întrucât delegaţii Centralei
Evreilor din România veniţi pentru recensământul acestor copii, nu au voit a merge în
toate ghetourile din judeţ, întrucât au fost informaţi că se găseau partizani în judeţ şi că
vor fi atacaţi pe timpul parcursului, astfel plecând la Bucureşti având asupra lor un tabel
nominal pentru 435 copii, care au şi fost expediaţi în ţară la data de 1 martie 1944 1 •
Făcându-se u n riguros control de către şefii de posturi s-a stabilit că în afară de cei
trimişi în ţară şi pentru care au fost înaintate tabele la I. G.J. se mai găsesc 700 copii evrei
orfani de la 12-15 ani şi 300 copii evrei de la 1-12 ani.
Rugăm să binevoiţi a ordona.
Comandantul Legiunii Jandarmi Balta, maior, ss. Făgăşanu Paul

B.A.R-A.I., Fond XXW, ds. 3513, f. 27
I Vezi doc. 305 din volum.
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1944, martie 11, Bucure�ti. Date statistice referitoare la copiii
evrei orfani de ambii părinţi ce au fost repatriaţi,
precum şi al celor orfani de mamă ce urmează să se
reîntoarcă
Notă
referitoare la readucerea din Transnistria a copiilor evrei orfani

1 . Conform ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 2 1 8838 din 20 ianuarie
1 944, comunicat spre executare Legiunilor de Jandarmi din Transnistria de I.G.J. cu nr.
5292 1 din 2 1 februarie 1 944, s-a aprobat a fi readuşi în ţară şi plasaţi în oraşele din
Moldova: Botoşani, Fălticeni, Roman, laşi, P. Neamţ, Bacău, Vaslui, Bârlad şi Huşi, un
număr de aproximativ 1 . 960 copii evrei orfani de ambii părinţi 1 •
Executarea acestei operaţiuni s-a terminat iar din centralizarea datelor s-a obţinut
următoarea:
Situaţie numerică
Nr.

Judeţul

c rt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moghilev
Balta
Iampol
Tulcin
Golta
Tiraspol

Nr. celor

Nr. celor aduşi în

proousi initial

tară

1 . 349
435
63
1 00
10
-

1 .3 4 1
435
61
89
10
38
(identifica ţi
ulterior)

Total

1 .957

1 .974

2. Ulterior prin ordinul nr. 52921/944 dat ca urmare, s-au dat dispoziţiuni Legiunilor
de Jandarmi din Transnistria să facă şi recensământul copiilor evrei orfani de mamă.
Termenul de executare al acestei operaţiuni este fixat pentru 1 5 martie crt.
Până astăzi, 1 1 martie I 944, ne-au înaintat rezultatele următoarele Legiuni:
Legiunea Jand. Moghilev 1 .629 copii; Legiunea land. Tulcin 67 copii.

A.N., Fond l.G.]., ds. 35/944, f. 286-287
Pe document, rezoluţia: ,,Fiind în limita cifrei de 4.000 orfani aprobaţi şi având în vedere
că orfanii de mamă fără îngrijire şi deci logic a fi aduşi în orfelinate, se aprobă a fi aduşi şi cei
specificaţi în referat, în aceleaşi condiţii. A se face cunoscut şi Centralei Evreilor. ss. Indescifrabil''.
1 într-un raport din 1 8 martie 1 944, al I.G.J. se precizează numărul de copii repartizaţi pe
oraşe: Botoşani 2 1 1 , Fălticeni 99, Roman 1 57, laşi 640, P. Neamţ 2 19 , Bacău 280, Vaslui 88,
Bârlad 1 80, Huşi 1 0 1 . Total 1 .975. (B.A.R.-A.I., ds. 33 14, f. 24).
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3 12
1944, martie 12, Moghilev. Dare de seamă a organelor
· jandarmeriei privind supravegherea comisiei C.E.R.
însărcinată cu repatrierea copiilor
Dare de seamă
Asupra supravegherii efectuată în intervalul de la 25 februarie la 1 2 martie 1 944 a
comisiei Centralei Evreieşti din România deplasată în oraşul Moghilev pentru repatrierea
copiilor evrei orfani de ambii părinţi.
În timpul călătoriei spre Otaci-Moghilev, dl. Şaraga, delegat al Centralei în cadrul
discuţiunilor şi-a făcut un istoric al întregii sale activităţi - accentuând foarte mult asupra
vieţii sale din timpul regimurilor politice, când afirma că a jucat în statul român un rol
destul de important în ramura industriei - completând că a fost chiar indispensabil.
Susţinea că este cunoscut de către oameni politici ai statului.
La Atachi-Moghilev a fost însoţit de 3 evrei funcţionari de la sediul Centralei.
Ca bagaj au avut 9 geamantane şi una ladă de lemn, care conţineau diverse articole
ca: rufărie, bocanci, hârtie velină, un număr apreciabil de sticle cu cerneală şi tuş, baterii
pentru lanterne, una trusă pentru bărbierit în valoare de 25.000 lei, medicamente etc.
În ziua de 25.II.c. dl. Şaraga a avut prima grijă de a face vizita funcţionarilor de la
vamă, celor ai Poliţiei de la punctul de frontieră, inclusiv secţia şi postul de jandarmi
Atachi. Întrebat fiind dacă vama şi Poliţia de frontieră au vreun rol în cauza acestor
repatrieri şi dacă are vreun sens această vizită - a afirmat că pot să-i facă poate mizerie.
Întâlnirea între acesta, vameşi şi comisarul adj . Popescu de la punctul de frontieră
Volcineţ a fost atât de cordială încât a lăsat impresia unei revederi după o despărţire de
ani de zile.
Rezultatul vizitei funcţionarilor vamei a avut ca urmare un control absolut
superficial.
Pentru dormit s-au ocupat de către delegaţi camere în comuna Atachi, astfel că
ziua începând de la orele 7 şi până la orele 1 9 ,30 treceau în Moghilev, iar noaptea veneau
în Atachi.
Zilnic trecând condiţionat aveau fiecare pachete cu obiecte care difereau de la zi la
zi şi pe care le motiva ca lucruri de strictă necesitate.
Controlul vamei nu se mărginea decât la întrebarea dacă nu cumva are bani în
buzunare care întrece suma de lei 2.000, fără însă a se fi trecut în tot acest timp la o
percheziţie corporală amănunţită.
În ce priveşte pachetul se uita fugitiv, fără a ţine cont că strictul necesar al fiecărui
evreu varia din zi în zi. Niciodată nu s-a văzut un protest din partea vameşului de serviciu,
că dormind în Atachi nu au nevoie de acest strict necesar.
Astfel fiind, au putut trece fiecare tot conţinutul geamantanelor, fără a fi întâmpinat
vreun obstacol cât de mic din partea vamei.
·
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În ce priveşte treceri de sume de bani româneşti, nu este exclus a nu se fi trecut,

avându-se în vedere superficialitatea controlului - prin simpla întrebare dacă nu au sume

de bani mai mult de 2 .000 lei, constatare făcută de altfel chiar şi de dl. sublt. grănicer de
la pod.

În cadrul unei discuţiuni avută cu dânsul în ultimele zile a relevat faptul că va face

un raport asupra felului cum se efectuează controlul vamal, şi totodată a cere explicaţii

dacă nu cumva din partea poliţiei de frontieră nu a fost o toleranţă în ce priveşte trecerile

acestor evrei delegaţi, căci dânsul a înţeles că odată delegatul trecând Nistrul va rămâne

în Moghilev, inclusiv teritoriul întregului judeţ până la terminarea însărcinarii, după care
poate intra în ţară şi nu a dormi în Atachi, iar ziua să treacă în Moghilev.

În ziua de 28.II.c. au mai sosit un număr de 37 delegaţi evrei din partea a 9 capitale

de judeţ din ţară, având însărcinarea de a primi copii orfani ce urmau să fie repatriaţi. Au

fost cazaţi pentru o noapte în Atachi pe la locuitori. În ziua de 29 la orele 8,30 au trecut

în Moghilev un număr de 1 0, la orele 16 un alt număr de 8, iar a doua zi restul.
A celaşi control vamal s-a efectuat şi pentru aceşti.

bani.

Au avut astfel cea mai mare posibilitate de a putea trece în Moghilev sume de
În ce priveşte trecerea copiilor de către Comitetul evreilor din Moghilev, am

constatat următoarele:

Legitimarea s-a făcut de Comitet, dându-se fiecărui copil o fişă ca act de identitate.
Copiii cei mici care nu au putut vorbi au fost băgaţi în orfelinate şi întreţinuţi,

după declaraţiile altor evrei şi se întocmea de asemeni fişă ca aparţinând vreunei familii

cunoscute şi care a murit. În ce priveşte acest aliniat fac următoarea paranteză, în discuţiuni

avute cu unii evrei am desprins din povestirile acestora că o parte din copiii cei mici în
special nu se ştiau cui aparţin în primul an de instalare în Moghilev. Tifosul făcea zilnic

zeci şi poate sute de victime, copiii erau găsiţi prin case de unde se ridicau şi duceau în

orfelinate, indiferent cui aparţin, unei familii evreieşti evacuată din ţară sau unei familii
locale. Procedând astfel, evreii au putut asigura şi viaţa celor localnici.

Primindu-se ştirea că se vor repatria copii orfani până la vârsta de 1 5 ani, s-au

prezentat unii copii care au reclamat că şi ei au vârsta sub 1 5 ani şi nu cea trecută în actul
de legitimare, atribuind vina funcţionarilor care au întocmit acestea. Alţi copii care au
reclamat, cereau să li se modifice vârsta, susţinând că a declarat-o mare pentru a putea
obţine raţia de mâncare mai mare, ori vârsta lui este sub 1 5 ani.

Faţă de aceste reclamaţii, dl. Şaraga a luat hotărârea: comitetul să ia imediat măsuri

·'de cercetări şi stabili etatea, putându-se astfel face noi intervenţii pentru repatrierea lor.

În ziua de 2 şi 3 martie s-a făcut îmbarcarea copiilor după tabelele aprobate personal

de către dl. maior Botoroagă. În ziua de 3 la orele 1 8 a plecat trenul la Volcineţ.

Controlul poliţienesc s-a efectuat în ziua de 4 când au fost găsiţi în tren un număr

de 472 copii fără autorizaţii. În aceeaşi zi la orele 22 au fost trimişi înapoi la Moghilev.

Strecurarea acestora se datoreşte delegaţilor provinciali veniţi din ţară care aveau

toată responsabilitatea de a nu primi în vagon decât numai pe aceia pentru care primeşte

autorizaţie.

Avându-se în vedere că parte din copii erau mici şi puteau pierde autori'Zaţia s-a

dispus de către dl. comandant al legiunii ca toate autorizaţiile să fie primite de către
delegat, predându-i-se în acelaşi timp şi copilul.
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În Volcineţ pentru a se uşura controlul, poliţia a cerut delegaţilor să predea fiecărui
copil autorizaţia.
La înmânarea autorizaţiilor unii din copii cu mai mult curaj au primit autorizaţii
ce nu le-au aparţinut ale celor care erau mai puţin îndrăzneţi.
La controlul făcut au susţinut că posedă numele din autorizaţie, deşi cei rămaşi
fără act au susţinut că şi ei au avut. Astfel că în ţară au intrat copii cu alte autorizaţii pe
nume ce nu le aparţineau, iar cei care legal trebuiau să intre au fost înapoiaţi.
Ca atare vina celor ce clandestin au voit să intre în ţară o poartă delegaţii, pentru
că nu trebuia să primească pe nimeni în vagon şi nici să-i introducă ei personal.
În această cauză dl. maior comandant a cerut şi d-lui Şaraga să stabilească Centrala
Evreiască unde sunt cei care au intrat cu autorizaţii ce nu le-au aparţinut.
Delegaţii veniţi din ţară nu au înţeles că trimiterea lor la Moghilev nu a fost decât
pentru primirea copiilor, în majoritatea timpului şi l-au petrecut în anturajul cunoscuţilor
evacuaţi.
Plecând transportul cu copii, dl. Şaraga a rămas mai departe cu cei trei însoţitori
ai Centralei, motivând că trebuie să se intereseze de un nou transport [de] familii pentru
Dorohoi, care trebuiau să plece cu primul transport şi care se găseau la lucru în acel timp.
Astfel că în ziua de 9-3/c. s-au îmbarcat încă un număr de 77 evrei majori cu
destinatia Dorohoi.
In ziua de 8 martie av. evreu Reichman, dictat de serviciu pentru care a fost trimis
a plecat la Şargorod cu maşina motivând pentru a-şi vedea pe un frate, realitatea este însă
pentru a lua contact cu dr. Teich, apreciat de către toţi delegaţii ca un evreu de valoare.
Acest Reichman este funcţionar la Centrală, se ocupă cu ziaristica - pentru Gazeta
evreiască.
Evreul Wilhelm Biller, fost tot delegat, nu a mers la Moghilev decât numai pentru
a-şi vedea rudele, tatăl şi o soră, un alt serviciu nu a prestat în cadrul acestei delegaţii.
Aceşti doi au venit în Bucureşti - Şaraga şi un altul - cu numele de Zigller Ferdinand
au rămas mai departe în Moghilev - pretextând că vor să întocmească noi tabele pentru
care urmează să facă intervenţii.
În timpul îmbarcării am reţinut afirmaţia lui Şaraga - să îndepărteze toată lumea,
căci venind dl. maior vor striga că se strecoară copii care nu au dreptul 1 •
Jand. plut„ ss. Dulgheru

Ibidem, ds. 36/944, f. 43-44
I Stilul documentului aparţine plutonierului de jandarmi Dulgheru.
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3 13
1944, martie 13, Chi�inău. Rapoarte ale Insp. Jand. Chişinău
indicând numărul copiilor evrei ce au trecut în ţară în
perioada 5-7 martie 1944
Inspectoratul Jandarmi Chişinău
Secret

No. 3290, 1 994, luna III, ziua 13
Registratura Specială

Către
Inspectoratul Gl. al Jandarmeriei
Direcţ. Sig. şi Ord. Publice
Am onoare a raporta mai jos trecerea copiilor de evrei din Transnistria, în ţară,
după cum urmează:

Legiunea Soroca
În ziua de 5 martie 1944 au trecut din Transnistria în ţară un număr de 1 . 3 50 evrei
minori sub vârsta de 1 5 ani.
Din aceştia au fost înapoiaţi în Transnistria un număr de 473 fiind găsiţi în neregulă,
fără autorizaţie, iar restul de 877 au plecat la orele 2 noaptea cu direcţia Iaşi.
Legiunea Jandarmi Bălţi
În ziua de 6 martie 1 944 a trecut pe linia Cernăuţi-Bălţi-Ungheni un tren de marfă
cu un număr de 1.390 copii evrei, veniţi din Transnistria, prin punctul Moghilev, ce avea
următoarele destinaţii.
1 83 direcţia Botoşani, 2 1 1 Piatra Neamţ, 265 Bacău, 169 Bârlad, 1 1 8 Huşi, 93
Fălticeni, 81 Vaslui, 137 Roman, 145 Iaşi, toţi între vârsta de 1 - 1 5 ani.
Posedau ordinul Ministerului de Interne nr. 9 1 8938 din 20.1.944.

Legiunea Jandarmi Bălţi
În ziua de 7 martie 1944 ora 16 au trecut 1 5 vagoane cu 484 evrei ce veneau de la
Balta cu direcţia laşi, toţi fiind copii între 1 - 1 5 ani.
Aveau autorizaţia Ministerului Afacerilor Interne nr. 2 1 8838 din 20.1.944.
Şeful Serviciului Poliţiei,
locot. , ss. Indescifrabil

p. inspector jandarmi Chişinău,
lt. col. ss. Indescifrabil

Ibidem, f 225
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1944, martie 14, Ia�i. Chestura Poliţiei Iaşi informează despre
starea de spirit a evreilor care vizitează orfelinatul
unde sunt cazaţi cei peste 600 copii orfani repatriaţi
Nr. 67/14 martie 1 944

Chestura Poliţiei municipiului laşi
Notă informativă
Problema evreiască

La orfelinatul din laşi, strada Sf. Constantin, înfiinţat de Comunitatea �vreilor
din laşi pentru cazarea celor peste 600 copii evrei orfani repatriaţi din Transnistria este
un adevărat loc de pelerinagiu pentru evreii din laşi.
. În tot cursul zilei se duc acolo sute de evrei cu pachete cu alimente şi diferite
obiecte de îmbrăcăminte pe care le predau pentru copii, cu care ocazie stau de vorbă cu ei
şi se informează asupra tratamentului ce li s-a aplicat în Transnistria.
Cu ocazia acestor aglomerări, se dau loc la incidente între evrei, care uneori
degenerează în adevărate bătăi.
Unii evrei, după ce ies de la copii, comentează între ei povestirile copiilor care se
referă la modul cum au fost împuşcaţi părinţii lor de către militarii români şi germani şi
că unele fete au fost aduse gravide sau bolnave de boli venerice.
Evreii socotesc pe aceşti copii ca martiri ai lor şi de aceea se grămădesc zilnic la
Orfelinat spre a-i vedea şi a sta de vorbă cu ei.
Evreii care ies, după ce au vizitat pe copii, se observă după feţe foarte supăraţi.
În ziua de 12 martie 1 944 au avut loc incidente cu loviri între evrei.
Măsuri luate: S-a luat legătura cu conducătorii Oficiului judeţean, spre a nu se mai
aduna evrei.
Chestorul Poliţiei Iaşi, dr. ss. Liviu Timbuş

A.S.RI. -F.D. 7642, f. 184 flv
Pe document, rezoluţia: „17.ill. 1 944. Sig. se vor lua măsuri prin Chestură să înceteze acest
pelerinaj . ss. Indescifrabil".
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1944, martie 14, Bucure�. M.A.I. informează despre numărul
evreilor evacuaţi în Transnistria şi al copiilor orfani
readuşi în ţară
Ministerul Afacerilor Interne
Subsecretariatul Stat Poliţie
Referat
din

14

martie l 944

În conformitate cu ordinul rezolutiv al domnului mareşal conducător pus pe raportul
nr.

225048/944 al acestui Departament,

am onoare a raporta:

1

l . Situaţia evreilor evacuaţi şi aflaţi la data de

martie

a. Evacuaţi din Bucovina
b . Evacuaţi din Basarabia

1 944 în Transnistria:
3 1 . 141
1 4.683

c . Evacuaţi din Vechiul Regat (rămaşi în urma repatrierilor făcute şi a căror situaţie

82
553

se verifică din nou în prezent)
d. Internaţi în lagărul Grosulovo-Tiraspol

e. Deţinuţi în închisoarea Râbniţa

__@

46.5 1 9
1 . 974 copii evrei orfani de ambii părinţi
Total

Din totalul de 46. 5 1 9 se scad un număr de

(până la vârsta de 15 ani) care, conform ordinului
2 18838/944 au fost readuşi în ţară.

Ministerului Afacerilor Interne nr.

Rezultă deci că în prezent în Transnistria se mai găsesc un total de

44.545

evrei

evacuaţi din tară.

2.

Situaţia evreilor originari din Vechiul Regat care au fost evacuaţi în Transnistria

din Nordul Bucovinei.
Conform datelor comunicate de Centrala Evreilor din România cu nr.

696 1 . 944,

situaţia acestora se prezintă astfel:
a. Evrei evacuaţi din Basarabia: judeţul Bălţi 46; Ismail 72; Cetatea-Albă 6; Cahul

27;

Chilia

22; Lăpuşna 123; Hotin 25;

4; Soroca 6;
1.444

Orbei

b. Evrei evacuaţi din Bucovina, total

Tighina 3 ; Total 3 3 4 .

Acest total se repartizează pe judeţe astfel: judeţul Rădăuţi
Suceava

3 87;

C. Lung

227;

Cernăuţi

1 22;

Storojineţ

32;

676; total l .444.

Din ambele provincii rezultă deci un total de l . 778 evrei, originari din Vechiul
Regat, evacuaţi în Transnistria în

194 1

în cadrul măsurilor generale aplicate evreilor la

acea dată.
Ministru subsecretar de stat, general de corp de armată, ss. C.Z. Vasiliu

B.A.R-A.I., Fond XXW, ds. 3513, f 73-74
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1944, martie 16, Bucure�. Ordin al l.G.J. de repatriere a tuturor
evreilor din Vechiul Regat, indiferent de motivul
deportării
Inspectoratul General al Jandarmeriei
No. 59 109 din 16 martie 94
Dir. Siguranţei şi Ord. Publice
Telegramă cifrată
Către,
Toate Legiunile de Jandarmi din Transnistria 1-13

Toţi evreii evacuaţi din Vechiul Regat indiferent de motivul pentru care se găsesc
evacuaţi în Transnistria, vor fi repatriaţi, trimiţându-se la locul de unde au fost ridica,ti
la evacuare.
Li se vor elibera autorizaţiuni după modelul tip pe care-l aveţi la Legiune.
Până la punctele de trecere: Otaci, Tighina, Soroca şi Rezina, călătoresc cu trenul
pe baza autorizaţiunilor speciale de circulaţie eliberate de dvs.
În punctele de trecere menţionate, delegaţii Centralei Evreilor le va înlesni
transportul cu trenul până la destinaţie.
Secretar poliţie,
Inspector general al Jandarmeriei,
ss. Indescifrabil
general, ss. C.Z. Vasiliu

A.S.Rl. -F.P. 40013/6, f 435

3 17
1944, martie 16, Bucure� Ordinul l.G.J. de readucere şi plasare
în diferite judeţe a evreilor deportaţi
Nr. 55093/1 994, luna martie, ziua 16

Inspectoratul General al Jandarmeriei

Către,
Marele Stat Major, Cabinet
Am onoare a raporta următoarele:
În conformitate cu ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri s-a hotărât readucerea
în ţară din Transnistria a tuturor evreilor deportaţi, după cum urmează:
1 . Evreii evacuaţi din Basarabia vor fi plasaţi în judeţele Bălţi şi Hotin.
2 . Evreii evacuaţi din Bicovina vor fi plasaţi în oraşul Cernăuţi şi în comunele
urbane din judeţele Storojineţ şi Cernăuţi.
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3 . Evreii evacuaţi din Vechiul Regat vor fi plasaţi în localităţile de unde au fost
ridicaţi.

4. Evreii internaţi în lagărul Grosulovo şi cei deţinuţi în penitenciarul Râbniţa1,
vor fi transferaţi în lagărul Tg. Jiu.
Numărul aproximativ al evreilor menţionaţi la punctele 1 şi 2 este de 42.000, al celor
menţionaţi la punctul 3 este de circa 100, iar al celor de la punctul 4 este de circa 700.
Pentru executarea acestor dispoziţiuni, Inspectoratul General al Jandarmeriei a
dat ordine de urmare tuturor Legiunilor de Jandarmi din Transnistria, comunicând totodată
hotărârea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri şi Guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei,
pentru a dispune măsuri de ordin administrativ.
De asemenea s-a comunicat şi Corpului Grănicerilor pentru a lăsa liberă trecerea
evreilor din Transnistria prin punctele: Otaci, Soroca, Tighina şi Rezina, care călătoresc
pe baza autorizaţiilor model eliberate de Legiunile de Jandarmi din Transnistria.
Directorul Siguranţei şi Ord. Publice,
Inspector general al Jandarmeriei,
general de corp de armată, ss. C.Z. Vasiliu
general, ss. C. Tobescu

A.N., Fond I. G.]., ds. 37/1944, f. 139 f/v
I Deţinuţii din Râbniţa au fost aproape toţi executaţi de către germani, după ce au fost
predaţi acestora de către jandarmii români. Vezi doc. 266n din volum.

3 18
1944, martie 14, Bucureşti. l.G.]. solicită M.St.M. aprobarea a
25 vagoane necesare readucerii evreilor din Tiraspol
la Tg. Jiu
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcţia Siguranţei şi Ordinii Publice
Către,
Marele Stat Major - Secţia VI-a

Nr. 55053
1944, martie 1 9

Urmare la raportul nostru nr. 55053 din 16 martie 1 944, prin care am cerut să ni
se pună la dispoziţie un tren compus din 25 vagoane în gara Tiraspol şi 3 vagoane în gara
Râbniţa-Rezina.
Am onoare a confirma primirea programului cu indicativul de transport pentru
cele trei vagoane puse la dispoziţie în gara Râbniţa-Rezina-Tg. Jiu, rugându-vă să binevoiţi
a dispune să ni se trimită cât mai urgent posibil programul de transport cu indicativul
respectiv, şi pentru cele 25 de vagoane cerute pentru gara Tiraspol, întrucât, fără acest
indicativ, gara Tiraspol refuză a pune la dispoziţie vagoanele necesare1 •
O.O. p. Directorul Siguranţei ş i Ordinii Publice,
p. şeful Serviciului Siguranţă,
căpitan, ss. M. Ionescu
lt. colonel, ss. S. Teodorescu

Ibidem, f. 142
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1 La 1 8.ill. 1 944, M.St.M. transmitea 1.G.J.-ului programele de transport cu indicativele P357 şi P-46 1 , cerând „a da dispoziţii de încărcare la datele fixate în program". (Ibidem, f. 147).
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1 944, martie 30, B ucure�ti. C . l . C . R . se sizează unele
comportamente negative şi deficienţe ale autorităţilor
româneşti în realizarea ordinelor de repatriere a
evreilor din Transnistria
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
Delegaţia din România
Domnule preşedinte,

Bucureşti, 30 martie 1 944

Reiese din informaţiile primite până în prezent că un număr destul de restrâns de
deportaţi evrei au putut părăsi Transnistria. Se pare că numărul nu depăşeşte câteva mii.
Mi-am permis să vă atrag atenţia asupra sabotării ordinelor Dumneavoastră privind
evacuarea Tulcinului. Pot adăuga că, în 17 crt., hotărârea guvernului român de a permite
revenirea imediată a deportaţilor din Transnistria nu era cunoscută încă la Şargorod,
Murafa, Jmerinca şi probabil în alte locuri.
Dacă această hotărâre luată în 1 3 crt„ ar fi fost transmisă fără întârziere, prin
telefon, o mare parte a deportaţilor ar fi putut scăpa soartei lor actuale.
Nu pot să nu-mi fac datoria de a vă cita dintre cazurile de masacre raportate de la
Balta, Moghilev şi chiar la Cernăuţi, fără să fi avut posibilitatea de a constata exactitatea
acestor informaţii. Pentru a evita excese asemănătoare ale unor formaţiuni străine, cred
că Înaltul Comandament Român ar acţiona bine dacă ar pune sub protecţia specială a
trupelor române populaţia evreiască din regiunile în chestiune.
Vă prezint, domnule preşedinte, expresia recunoştinţei şi a consideraţiei mele cele
mai distinse.
Charles Kolb, delegat al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii
Excelenţei Sale, domnului profesor Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului
de Miniştri - Bucureşti

A.M.A.E., fond 33, vol. 15, f 188
Pe document, rezoluţiile: „Rog pe d. ministru g-ral. Vasiliu să discute cu mine. ss. Mihai
Antonescu". „Gen. Vasiliu. D.O. Am onoarea a vă trimite spre cele cuvenite 1 ex. al intervenţiunii
domnului C.K. (Charles Kolb - n.n.) delegat al Comit. Intern. al Crucii Roşii să vadă domnul
vicepreşedinte al P.C.M. în scris următoarele„. ss. Indescifrabil".

358
https://biblioteca-digitala.ro

Capitolul VI
Emigrarea evreilor români şi refugiaţi în România
ianuarie 1 943 august 1944
-
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1943, ianuarie 9, Bucure�. Guvernul Reichului nu este de
acord cu propunerea României pentru înlesnirea
emigrării evreilor
Telegramă
Berlin, 9.1. 1943, Diplogerma Bucureşti nr. 78
Referent U.St. S. Luther, consilier de legaţie Klingenfuss
La telegrama nr. 6353 din 12. 1 2.42.
Planul colonizării unor evrei în Palestina şi Siria, plan prezentat de împuternicitul
guvernului României pentru problemele evreieşti, reprezintă o rezolvare parţială
inacceptabilă în cadrul liniilor fundamentale urmate de guvernul german, în sensul unei
soluţii europene a problemei evreilor; realizarea lui va fi împiedicată cu orice mijloace.
De aceea, îl rog pe Lecca să comunice că propunerea a întâmpinat aici cele mai grave
temeri, după cum era şi de aşteptat. Pe lângă argumentele prezentate acolo, că o asemenea
emigrare ar constitui o grea povară pentru raporturile de încredere cu prietenii noştri
politici din Orientul Apropiat, măsura ar însemna că punem la îndemâna adversarilor
noştri de război 80.000 de evrei. Nu trebuie să ne înşelăm asupra faptului că aceşti evrei
ar fi împiedicaţi să-şi angajeze toate mijloacele şi energia pentru a acţiona împotriva
puterilor Axei. Având în vedere proporţia contingentului în discuţie, el ar însemna nu
numai o întărire considerabilă a potenţialului de război nemijlocit, ci şi a influenţei
propagandistice asupra stării de spirit pentru partea adversă.
De altfel, ar trebui să înţelegem şi consecinţele principiale ale unei asemenea măsuri.
Acestea n-ar putea rămâne fără consecinţe în Europa, după ce se ştie de multă vreme că
noi refuzăm, continuu de la începutul războiului o asemenea soluţie. Pe de altă parte ar fi
inevitabil ca duşmanul să încerce să facă din această măsură o manifestare a contradicţiei
între punterile Axei, fără ca în felul acesta România să poată sconta pe o apreciere mai
indulgentă din partea propagandei inamice asupra politicii sale în problema evreilor.
Vă rugăm să exprimaţi cu fermitate aceste puncte de vedere faţă de un plan în a
cărui seriozitate încă nu putem crede. În rest rămânem dispuşi ca şi în trecut să colaborăm
la o soluţie în măsură să rezolve întreaga problemă 1 •
Luther

A.C.I.E.R, ds. 111/399, C.D.G.-A.G.B., f 15-16
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1 Punctul de vedere al guvernului german în legătură cu împiedicarea emigrării evreilor a
creat îngrijorare şi în rândul evreilor şi a unor refugiaţi ajunşi în România. Astfel, într-o notă a
D.G.P. din 23 ianuarie 1 943 adresată M.A.I. şi M.A.E. se arată că Legaţia Republicii Chile (care a
rupt relaţiile diplomatice cu puterile Axei) „a fost asaltată în ziua de 2 1 ianuarie a.c., de numeroşi
emigranţi poloni şi evrei posesori de paşapoarte chiliene care au cerut lămurirea situaţiei lor în
vederea plecării Legaţiei Chile din Bucureşti. Majoritatea vizitatorilor, în special evrei, au cerut
conducătorilor Legaţiei chiliene să fie luaţi şi ei cu trenul special cu care vor pleca membrii Legaţiei.
Li s-a răspuns că până în prezent nu se ştie nimic în această privinţă, deoarece pentru plecarea
elementelor polone din România, este necesară o autorizaţie specială din partea autorităţilor române
şi germane". (A.MAE., Fond 7 1 România, voi. 73 bis f. 57).
,
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1943, februarie 10, Curtici. Sosirea la Curtici a 72 de copii evrei
cu paşapoarte maghiare ce tranzitează România spre
Giurgiu Port
Comisariatul de Poliţie Curtici
Proces-Verbal
Astăzi, 1 0 februarie 1 943, orele 2,

Noi, Ilie Slavu, secretar de poliţie, şeful Comisariatului de Poliţie al punctului de

frontieră Curtici, însoţit de comisarul Neaga Dumitru,

Constatăm intrarea în ţară prin acest punct de frontieră a unui număr de 72 evrei

minori şi doi evrei majori, toţi cu paşapoarte individuale maghiare având viza de tranzitare
prin România cu ieşirea prin portul Giurgiu cu destinaţia Palestina.

Având în vedere ord. Ministerului Afacerilor Interne cu nr. 3 8564/ 1 942 către

Inspectoratul General al Jandarmeriei:

Astăzi, data şi timpul arătat mai sus, s-a prezentat la Oficiul acestui Comisariat dl.

plutonier de jandarmi Dragoş Virgil cu delegaţia de la Legiunea de Jandarmi Arad pentru
a lua în primire acest transport de evrei minori şi a-i escorta până la portul Giurgiu, am
procedat la p redarea următorilor1 •

Drept pentru care a m adresat prezentul proces-verbal spre cele legale, î n 5

exemplare, dintre care 4 s-au luat de primitor şi unul pentru arhivă.

Am primit,

Am predat,

Plutonier jandarmi,

Şeful Comisariatului Curtici,

ss. Dragoş Virgil

Secretar de Poliţie, ss/ Slavu Ilie

A.N., Fond M.A.I., ds. 34 1/1943, f 135, 137
1 Tabelul cuprinde numele celor ce erau tranzitaţi prin România.

3 60
https://biblioteca-digitala.ro

322
1943, februarie 12, Bucure�ti. Reprezentantul C.E.R. este
delegat să supravegheze plecarea vasului „Pescăruş"
cu emigranţi evrei

12 februarie 1 943, 6878/R.D.L.
Delegaţie
Domnul Jules Sterea, şeful secţiei de emigrare din Centrala Evreilor din România
este delegat de noi să plece la Tulcea pentru a supraveghea plecarea vasului „Pescăruş" .
În acest scop, d-sa va lua contact cu autorităţile locale, domnul Sterea este, de
asemenea, însărcinat să ia de la fiecare evreu care emigrează cu vasul „Pescăruş" declaraţii
de renunţare la pretenţiuni faţă de statul român, pe formularele pe care le va avea asupra
domniei sale.
Sus-menţionatele declaraţii vor fi contrasemnate de către un reprezentant al
autorităţii poliţieneşti locale.
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu Lecca

A.C.I.E.R., Fond C.E.R., ds. 4M, f 443
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1943, februarie 16, Bucure�ti. Radu Lecca comunică C. E.R.
obligaţia de a plăti taxe pentru emigrarea copiilor
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea
regimului evreilor din România

16 februarie 1 943
6997/R.D.L.

Către,
Centrala Evreilor din România
Vă comunicăm că în vederea emigrării, copiii până la vârsta de 1 O ani nu vor plăti
nici o taxă către stat, cei între 1 O şi 17 vor plăti jumătate din taxa către stat, iar cei trecuţi
de 17 ani vor plăti taxa întreagă 1 .
Împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor din România,
ss. Radu Lecca

Ibidem, f 213
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1 După cum a relatat dr. W. Filderman, în cursul tratativelor cu funcţionari nazişti de la
Bucureşti, unii dintre aceştia cereau sume de bani pentru a aproba plecarea copiilor reveniţi din
Transnistria. Astfel, dr. Tester cerea 2. 500 lei, Unterrnan 1 . 500 lei, iar Brilck între 300-500 lei
pentru fiecare copil care emigra. Mai cereau, de asemenea, un salariu lunar între 1 20.000 şi 1 2 5.000
lei. (Ibidem, ds. Filderman, f. 283).
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1943, februarie 17, Bucureşti. M .St.M. comunică P.C.M. că a
oprit plecarea barcazului „Pescăruş", aprobarea fiind
dată numai pentru emigrarea evreilor nu şi pentru
folosirea vasului

Marele Stat Major

Nr. 934/17 februarie 1 943
Către,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că Statul Major al Marinei Regale prin nota
de serviciu nr. 2564 din 1 3 februarie 1 943 ne aduce la cunoştinţă că barcazul cu motor
,,Pescăruş", proprietatea I. Teodoro, urmează a părăsi ţara la 1 5 februarie, navigând spre
Turcia cu un grup de emigranţi evrei, pentru care s-a dat aprobarea Ministerului de Interne.
Statul Major al Marinei informându-se, i se face cunoscut că Ministerul de Interne
a dat aprobarea de a părăsi ţara numai pentru evrei, nu şi pentru barcaz.
Statul Major al Marinei mai semnalează că în cazuri similare petrecute anterior,
ambarcaţiunile plecate cu evrei nu s-au mai înapoiat în ţară şi că n-a aprobat evaziunea
acestor vase.
Pentru faptul că Marina Regală are absolută nevoie de astfel de barcaze pentru
primăvară, ne roagă să dăm ordin ca vasul să nu părăsească apele româneşti.
Până la lămurirea chestiunii Marele Stat Major a luat măsura ca vasul să aştepte
noi dispoziţiuni.
La această măsură Subsecretariatul de Stat al Marinei cu adresa nr. 27 1 din 1 6
februarie 1 943 comunică:
- barcazul „Pescăruş" este vechi, vas de pescuit, tăcut din lemn şi de dimensiuni
reduse;
- comisiunea de experţi a Direcţiei Marinei Comerciale la expertiza tăcută constată
că vasul poate executa transportul de emigranţi fără a prezenta un interes economic sau
militar;
- că aprobarea s-a dat de comisiunea reglementării chestiunilor evreieşti şi
- roagă a se reveni asupra interzicerii plecării.
Tot la 16 februarie a.c. Ministerul Justiţiei cu adresa nr. 256 E roagă, de asemenea,
a se reveni la măsura luată, în baza hotărârii Comisiunii Interministeriale din 27.X. 1 942,
singurul organ în măsură să dea dispoziţiuni cu privire la evrei.
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Situaţiunea acestor transporturi este următoarea:
În ultimul timp s-au efectuat mai multe transporturi pe apă pentru emigrările
evreilor.
Sesizaţi de faptul că nici unul din vasele ce au transportat aceşti emigranţi nu s-au
mai înapoiat, Marele Stat Major - în sarcina căruia revine dotarea Marinei şi Armatei cu
material flotant auxiliar - a luat hotărârea de a soluţiona negativ orice cerere de părăsire
a apelor teritoriale, în aceste scopuri.
Totuşi, emigrările evreilor continuă să se facă şi fără o aprobare a Marelui Stat
Major, aceste transporturi soldându-se până în prezent cu pierderea a 9 vase care au
transportat 275 evrei.
Suntem informaţi că sunt şi alte vase în pregătire în acest scop.
Explicaţia evaziunii materialului flotant vizat este verificată de informaţiunile pe
care le-am putut obţine şi anume:
- un consorţiu ocult pune la cale aceste transporturi în jurul cărora roiesc societăţi
de turism în jenă financiară, agenţi paşaportari greci, misiţi fără firme înscrise şi presupuşi
proprietari de vase, care fac toate eforturile şi sacrificiile posibile pentru a-şi ajunge
scopurile foarte remuneratorii.
Pentru fiecare loc de călătorie, emigranţii plătesc sume foarte mari.
- Prin cumpărarea unui loc de călătorie, evreii transportaţi devin proprietarii vasului
care ar fi revândut de aceştia unei puteri străine, rambursându-li-se astfel sumele investite
pentru călătorie.
- Costul vaselor ce se întrebuinţează la emigrări întrece cel puţin de 1 O ori valoarea
lor actuală, ceea ce are ca urmări imediate o scumpire considerabilă a tonajului, cu
repercusiuni directe asupra majorării navlurilor, deci a transporturilor economice.
- Materialul flotant întrebuinţat la emigrări prezentându-ni-se ca inutilizabil, vechi,
epave etc. nu ne poate lăsa convinşi, deoarece un vas susceptibil a face o traversare a
Mării Negre (eventual Marmara şi Egee), trece cea mai severă probă de rezistenţă, dovedind
că este într-o stare destul de bună, deci foarte necesar pentru satisfacerea multiplelor
cerinţe prezente.
- Faţă de pierderile sistematice de material flotant, care contrariază D.L. nr. 4075
din 10 noiembrie 1 93 9 şi D.L. nr. 587 din 8 martie 1 94 1 , Marele Stat Major are datoria
de a releva din punct de vedere tnilitar neajunsurile ce decurg din evaziunea acestor vase:
1 . Se pierde un material absolut necesar satisfacerii nevoilor marinei şi armatei patrulări, pândă A.A., serviciu de mine magnetice etc . , cât şi economiei naţionale.
2 . Se pierd motoarele care în situaţia actuală nu avem posibilitatea de a le recupera,
cu toate sumele ce eventual organizafo rii emigrărilor ar oferi ca garanţii statului.
3 . După cum nu suntem îndreptăţiţi să scoatem definitiv din ţară pentru astfel de
scopuri nici un fel de material rulant de C.F. - în orice stare s-ar găsi - tot astfel economia
materialului flotant, comparativ atât de insuficient şi uzat, impune menţinerea lui cu
stăruinţă şi obligaţiuni de a-1 recupera din tot ce avem, în scopul satisfacerii necesităţilor
armatei şi economiei naţionale.
În consecinţă, faţă de datele şi informaţiunile raportate mai sus, care sunt numai
rezumative, am onoarea a supune domniei-voastre propunerea Marelui Stat Major de a se
opri definitiv transporturile de emigranţi evrei pe calea apei, până la terminarea războiului,
rugându-vă să binevoiţi a hotărî.
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În acest scop s-a raportat şi domnului mareşal, conducător al statului.

Şeful Marelui Stat Major,

Ministrul Apărării Naţionale,

general, ss. Ilie Şteflea

general de divizie, C. Pantazi

Emigrarea populaţiei evreieşti din România în anii 1940-1944. Culegere de
documente din arhiva M.A.E. alcătuită de dr. Ion Calafeteanu (responsabil),
Nicolae Dinu si Teodor Gheorghe, Ed. Silex, 1993, p. 103-105

325

1943, februarie lB, Bucure� 1.G.J. solicită lui Radu Lecca numele

celor 34 familii aflate în Transnistria pentru care s-a
aprobat trimiterea lor la Constanţa în vederea emigrării
Nr.

Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei

54058
1 943, luna febr.,

Serviciul Jandarmeriei

ziua

18

Către,

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Împuternicitul guvernului pentru problema evreiască
La telegrama dvs. nr.

6744/943

către Inspectoratul Jandarmi Transnistria, prin

care se cere trimiterea din Transnistria la Constanţa a
cu vasul „Rene";

34

familii evrei, pentru emigrare

Am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să ni se trimită tabelul cu numele

acestor evrei, pentru a putea fi identificaţi şi trimişi.
Inspector General al Jandarmeriei,

Şeful Serviciului Jandarmeriei,

colonel, ss. C. Tobescu

general, ss. C.Z. Vasiliu

A.N., Fond M.A.I., ds. 34 1/1943, f 74
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1943, martie 3, Bucure�. Protestul autorităţilor germane faţă
de a probarea dată de guvernul rom â n pentru
emigrarea unor evrei spre Palestina

1 943, martie 3
An den
Oberstunnbannfie
ihr r Eichmann
(Către şeful Poliţiei de Siguranţă al Serviciului de Siguranţă)

Cu scrisoarea din 1 5 ianuarie

1 942, Comandamentul Suprem al Armatei Germane

- Serviciul Special pentru războiul comercial şi măsuri în vederea luptei - a adus la
cunoştinţa Ministerului de Externe două infonnaţii de avertizare, prin care în anii

1 942

1 94 1 -

deja nouă vase româneşti au fost lăsate să plece din porturile româneşti cu mai

mul«: sute de emigranţi evrei la bord. Parte din aceste vase au navigat sub pavilion românesc
prin Bosfor spre Palestina, parte au „naufragiat" după cât se pare pe ţărmurile turceşti şi
şi-au debarcat pasagerii pentru a călători mai departe spre Palestina. Conform acestor
informaţii, pentru alte cinci nave Statul Major Român a acordat permisiunea de a pleca în
străinătate. Alte zece vase s-au pregătit să plece în străinătate din porturile Brăila şi
·

Constanţa.
Legaţia germană de la Bucureşti a fost însărcinată să spună guvernului român că
astfel de magazii de mărfuri de pe vapoare sunt neapărat necesare pentru interesele puterilor
Axei şi de aceea se aşteaptă de către partea germană ca în viitor astfel de pierderi de
magazii de mărfuri de pe vapoare, care au putut rezulta din felul mai sus înfăţişat, să fie
evitate. Legaţia germană din Bucureşti a rugat guvernul român în legătură şi cu alte
probleme ale evreilor, că plecările în străinătate ale evreilor nu ar fi de dorit nu numai în
interesul politicii noastre generale faţă de evrei, care apare astfel legată dezavantajos şi
de influenţarea politicii noastre faţă de Turcia şi de ţările arabe.

Ibidem, Colecţia microfilme S. U.A., rola 478 T 120-4354, K 212716, Auswărtiges
Amt, lnland li, Geheim 57/1. Vezi şi B.A.R-A.I., Fond XXN, ds. 3314
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1943, martie 3, Berlin. Eichmann se opune acordării vizei
pentru emigrarea din România, prin Turcia a 1 .000
copii şi 100 însoţitori evrei

Şeful Poliţiei şi al Serviciului de Siguranţă

Berlin SW ii, 3 martie 1 943

IV b 4 b-3 89/43 Secret

Către,
Ministerul de Externe, pentru domnul consilier de legaţie von Hahn,
Berlin, Rauchstrasse 1 1
Potrivit unor informaţii confidenţiale care trebuie păstrate secrete, funcţionarii
evrei din România swit în tratative pline de perspectivă - prin intermediul posturilor lor
din Istanbul - cu Turcia în legătură cu acordarea vizei turceşti de tranzit pentru un grup
de 1 . OOO de copii evrei cu l 00 de persoane de însoţire evrei din România, care încearcă să
ajungă în colaborare cu „Wagon-Lits" pe calea uscatului prin Bulgaria şi Turcia în
Palestina. Rog să împiedicaţi plănuita emigrare.
Din ordin, Eichmann

A.C.I. E.R, ds. 111/399, C.D.G. A.G.B, f 20
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1943, martie 4, Bucure�. Mihai Antonescu afirmă că ministrul
german la Bucureşti ar fi de acord să susţină înlesnirea
emigrării evreilor

Ministerul Afacerilor Străine
Notă
asupra convorbirii avute în ziua de 4 martie 1 943 de dl. M. Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri cu dl. ministru von Killinger
la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (fragmente)
. . . Dl. von Killirlger mi-a spus că este atât de aproape de ţara noastră, încât chiar în
problema evreiască doreşte să prezinte la Berlin punctul nostru de vedere că trebuie să
înlesnim emigrarea evreilor, atât pentru a rezolva în acest moment, în parte, problema
evreiască prin migraţiune, cât şi pentru a procura statului venituri în acest moment, când
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cheltuielile sunt atât de mari.
Dictat mie de d-l prof. Mihai Antonescu în ziua de

5

martie anul

1 943,

ss. Indescifrabil

A.M.A.E., Fond 71 România, voi. 86, f. 180
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1943, martie 9, Bucure�ti. Legaţia Germaniei din Bucureşti

raportează lui Eichmann înlocuirea amiralului Păiş din
comisia interministerială privind problema evreilor

Bucureşti,

Legaţia germană

9

martie

1 943

Consilierul pentru problema evreilor
Către,
Şeful Poliţiei şi Serviciului de Siguranţă, SS-Oberstunnbann:fiihrer Eichmann
Berlin SW 62, Kurfiirstenstrasse

116

Amiralul Păiş, membru în comisia interministerială pentru problema evreilor, a
demisionat din postul de subsecretar de stat pentru Marină. În legătură cu motivele eliberării
lui din funcţie se spune că ar fi încheiat o tranzacţie împreună cu armatorul grec Pandelis
pentru un proiect de emigrare pentru
circa

2.000 de evrei în Palestina contra unei sume de
50 milioane lei, înlesnind plecarea acestor evrei cu o navă. În locul lui a fost numit

general de infanterie Şova.
(Richter) SS-Hauptsturmfiihrer

A.C.I.E.R, ds. Ill/399, C.D. G.A.G.B., f. 21
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1943, martie 10, Berlin. Autorităţile germane vor să împiedice
emigrarea unor loturi de copii din România
Berlin, IO martie

Diplogenna Sofia

1 943

Referent: consilier de legaţie Rademanner, consul Pausen
Potrivit unui comunicat de presă din Antyka, în lagărul de la Atlit în Palestina au
sosit din nou

72

de copii evrei din Ungaria 1 , care fuseseră aduşi prin România, Bulgaria

şi Turcia cu sprijinul Angliei. Acesta ar fi o parte din transportul de 270 de copii evrei din
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Ungaria şi România anunţat în Camera Comunelor din Anglia. Potrivit celor comunicate
de presa palestiniană acest număr a ajuns acum la 500.
În afară de aceasta, Legaţia din Bucureşti informează că în câteva zile va începe
emigrarea unui contingent de copii evrei din România prin Bulgaria şi Turcia pe calea
uscatului spre Palestina. Serviciul din Palestina are în vedere un nou număr de imigranţi
1 .000 de copii evrei - din România şi Transnistria. În sfărşit, în zilele următoare vor mai
emigra 150 de copii evrei din România prin Bulgaria în Palestina.
Rog să puneţi toate piedicile posibile în calea tranzitului acestor transporturi de
evrei şi să raportaţi în legătură cu rezultatele măsurilor luate.
ss. Bergman
-

Ibidem, f.

23

1 Vezi doc. 32 1 din volum.
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1943, aprilie 4, Bucure�ti. Killinger atenţionează Legaţia

germană din Sofia să împiedice emigrarea prin
Bulgaria şi Turcia a 74 de copii evrei

Telegramă
Bucureşti, 4 aprilie 1 943, ora 14,50
sosire, 4 aprilie 1 943, ora 15,45
Nr. 1 8 1 6 din 4.4.43
Citissime!
Rog transmiteţi Legaţiei germane la Sofia, pentru domnul consilier pentru
problemele evreieşti, SS-Hauptsturrnfiiluer Danecker, în caz că nu sunt probleme.
Societatea de transporturi română de stat „România" 1 intenţionează să ducă la
7.4. un transport de 74 copii evrei prin Bulgaria şi Turcia pentru emigrare în Palestina.
Societatea de transport „România" cere la Legaţia de aici aprobarea acestui proiect şi
vizarea listei cu copii evrei care emigrează. „România" a fost informată că n-ar fi în
interesul politic al Reichului, deoarece ar avea loc o emigrare nu numai din România, ci
din Europa mai cu seamă într-un moment în care se depun eforturi pentru rezolvarea
problemei evreieşti în Europa. Din aceste motive a întâmpinat dificultăţi şi primul transport
din 14 martie. Vizele de tranzit bulgare au fost acordate de Legaţia bulgară la Bucureşti
din indicaţia Ministerului de Interne din Sofia.
În înţelegere cu Poliţia secretă de campanie de aici, vă rog să dispuneţi de acolo ca
în caz că transportul ar începe, să fie trecut dincolo în Sofia şi eventual să se întrerupă
călătoria mai departe.

3 68
https://biblioteca-digitala.ro

Ca persoane însoţitoare au fost numiţi David Tennenbaum, 22 ani, născut la Bălţi,
domiciliat în Timişoara şi Weiss, numit Ludoci. Ambii trebuie arestaţi în orice condiţii pe
teritoriul bulgar, deoarece ei furnizează Serviciului de Informaţii evreiesc din Geneva
date despre răscoala din Serbia.
ss. Killinger
lbidem, f 29

I Vezi şi doc. 330 din volum.
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1943, mai 25, Bucure�ti. Convorbirea lui M. Antonescu cu

reprezentanţii C.R.I. în legătură cu emigrarea evreilor
din România şi Bulgaria

Ministerul Afacerilor Străine
Notă
asupra convorbirii avute în ziua de 25 mai 1943 de d. prof. M. Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului cu d. Chapuissat, delegatul Crucii Roşii şi d-l de Praz,
secretar general, la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (fragmente)
D-l Chapuissat şi d. de Praz au venit să întrebe dacă am ajuns la vreo concluzie în
privinţa emigrărilor evreilor de la noi şi a celor din Bulgaria cu vase româneşti.
Am arătat că recent am intervenit la guvernul german prin d. von Killinger, ca să
înlesnească transportul evreilor din Bulgaria cu vasele noastre Basarabia şi Transilvania
pe care guvernul turc era dornic să le afreteze sau să le pună în comun cu noi la dispoziţia
sa că aceste vase nu vor fi torpilate în Marea Neagră.
Guvernul german însă nu ne-a dat această asigurare, fiindcă se teme de ruşi.
D. Chapuissat mi-a declarat că ar putea să facă Crucea Roşie aceste transporturi
sub pavilion al Crucii Roşii şi că doreşte să ştie numai dacă în principiu suntem de acord
cu emigrarea lor în cazul când pe căi internaţionale s-ar obţine aceasta şi cu intervenţiuni
la Berlin ale Crucii Roşii şi guvernul german şi-ar da acordul pentru garantarea
transportului.
I-am arătat d::-tui Chapuissat situaţia reală din România, criza prin care am trecut
şi evoluţia problemelor evreieşti.
I-am explicat apoi d-lui Chapuissat că nu putem, faţă de gravele împrejurări, fără
a provoca grave reacţiuni să luăm atitudine în anumite probleme; că dacă altădată am fost
împotriva unei expatrieri este că, în cazul Struma", şi numai în acel caz, ştiam că
emigranţii nu aveau viza turcă şi îmi era teamă să nu se întâmple ceea ce până la urmă s-a
întâmplat cu ei.
Evreii însă au insistat atâta, încât au obţinut de la Ministerul de Interne aprobarea,
„
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deşi eu n-a; fi dat-o fiindcă condiţiunile internaţionale nu erau asigurate.
Dictat mie de d-l prof. Mihai Antonescu în ziua de 26 mai 1 943,
ss. Indescifrabil

A.M.A.E., Fond 33, voi. 17, f. 84
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1943, mai 25, Bucure�. Killinger şi M. Antonescu au discutat

despre demersul C.R.I. în problema emigrării evreilor
prin Turcia. Germania nu poate garanta securitatea
vaselor cu emigranţi

Ministerul Afacerilor Străine
Notă
asupra convorbirii avute în ziua de 25 mai 1 943 de d. prof. M. Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului cu d. ministru von Killinger,
la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (fragmente)
D-l ministru von Killinger mi-a adus la cunoştinţă că guvernul german se găseşte
în situaţia de a nu ne putea da un răspuns oficial la cererea ce am formulat în urma
propunerii guvernului turc de a garanta securitatea transporturilor în Marea Neagră pentru
vasele Transilvania şi Basarabia, dacă am pune aceste vase în trafic, fie pentru transporturile
de evrei din Bulgaria, cum a propus guvernul turc, fie pentru transportul evreilor din
Transnistria, cum am cerut eu d-lui ministru von Killinger.
Guvernul german crede că nu şi-ar putea lua răspunderea apărării acestor vase în
traficul lor în Marea Neagră din cauza ruşilor, care dispun încă de submarine, de torpile
şi de unele organizaţiuni informative pe coastă, astfel că vasele noastre ar putea să fie în
primejdie prin aceste transporturi.
I-am amintit d-lui ministru von Killinger că de la începutul colaborării germano
române am fost pentru soluţiunea emigrării evreilor şi chiar a unei soluţii internaţionale
care să înlesnească transporturile acestora.
I-am amintit, de asemenea, d-lui ministru von Killi nger că atunci când
Comandamentul Armatei noastre a transportat pe evreii din Basarabia şi pe unii din
Bucovina în Transnistria, această măsură a fost luată atât pentru a evita reacţiunile
populaţiei basarabene sau a refugiaţilor români reîntorşi faţă de atitudinea nepotrivită
avută de evrei la retragerea trupelor noastre, cât şi pentru că în acelaşi timp mi se arătase
că aparţine planurilor germane de a destina un teritoriu la extremitatea Ucrainei, unde să
facă concentrarea tuturor populaţiilor evreieşti, care să fie supuse evacuării;
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Că de atunci populaţia evreiască, expediată în Transnistria, stă acolo în condiţiuni
care reprezintă nu numai o grea sarcină pentru guvernul român, dar şi fără posibilitatea
de folosire a lor sau de viaţă normală.
D. ministru von Killinger mi-a spus că a prezentat în ultimele 6 luni de mai multe
ori acest punct de vedere al guvernului român, pe care i l-am înfăţişat în repetate ocazii,
dar că guvernul german lipsit de mijloace de transport şi neputând garanta securitatea
vaselor noastre care ar face transporturile în Marea Neagră, n-a putut să dea o soluţiune
favorabilă cererii noastre.
l-am arătat d-lui ministru von Killinger că am primit vizita d-lui Chapuissat,
membru al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, care ne-a propus ca să acordăm
posibilitatea de emigrare evreilor din Transnistria sau din alte părţi ale Regatului, după
cum o va face şi pentru Bulgaria, pe vase având pavilion al Crucii Roşii sau neutru, astfel
că deşi Crucea Roşie va face demersuri directe la Berlin prin Crucea Roşie elveţiană, îl
rog şi pe d-sa să intervină la Berlin, întrucât guvernul român doreşte să înlesnească
aceste transporturi care i-ar uşura foarte mult situaţiunea.
D-l ministru von Killinger mi-a răspuns că ştie că acest punct de vedere l-am
susţinut întotdeauna înaintea tuturor delegaţilor germani cu care am discutat problemele
acestea şi că va transmite guvernului german punctul nostru de vedere.
D-sa mi-a adăugat că dacă guvernul german ar fi avut posibilitatea să garanteze
într-un fel aceste transporturi, ar fi făcut-o.

Am discutat apoi cu d-l ministru von Killinger chestiunea poziţiei Turciei şi i-am
dat unele inforrnaţiuni pe care le aveam în privinţa atitudinii neutrale a acesteia.
Dictat mie de d-l prof. Mihai Antonescu în ziua de

26 mai anul 1 943
ss. Indescifrabil

Ibidem, Fond Germania, voi. 92, f. 334-336
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1943, iunie 4, Berlin. Eichmann cere Legaţiei germane din
Bucureşti să împiedice emigrarea lui Max Auschnitt

Berlin,

Şeful Securităţii şi SS

4.6.43

Telegramă
Către Ministerul de Externe, pentru domnul consilier de legaţie von Thadden,
Berlin W

8,

Wilhelmstrasse

74-76

Referitor la: emigrarea evreului de cetăţenie română Max Auschnitt, domiciliat
Bucureşti
În legătură cu scrisoarea din

28. 5 . 1 943

-

nr. II

4370.
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în

În problema de faţă, vă rog să dispuneţi predarea următoarei telegrame către Legaţia
germană din Bucureşti pentru domnul SS-Hauptstunnfiihref Richter.
„Vă rog să împiedicaţi cu toate mijloacele emigrarea evreului Max Auschnitt,
domiciliat în Bucureşti, şi să interveniţi ca el să fie încadrat în măsurile generale care se
iau împotriva evreilor1 •
Aştept o comunicare în legătură cu cele dispuse".
Din ordin, Eichmann

A.C.l.E.R, ds. Ill/399, C.D. G.-A. G.B., f. 31
1 Max Auschnitt a plecat ilegal din ţară în iunie 1 944, împreună cu Matei Ghica Cantacuzino,
Alexandru Racotă şi Radu Hurmuzescu. Ion Antonescu, sesizat de ministrul de război C. Pantazi,
ordonă o anchetă. Şeful Poliţiei judiciare militare, col. magistrat Radu Ionescu, întocmeşte un
amplu raport de cca. 15 file, în care, între altele, arată: ,,Din datele obţinute prin investigaţiile de
până acum şi din deducţiile care le prilejuiesc aceste date rezultă următoarele:
1 . Fuga din ţară a căpitanului aviator de rezervă Matei Ghica Cantacuzino, împreună cu
Max Auschnitt, Radu Hunnuzescu şi Alexandru Racotă are, sub aparenţa unei motivări de natură
patriotică - mărturisită de M. Ghica Cantacuzino şi Al. Racolă, un substrat personal care se confruntă
cu interesele de securitate şi patrimoniale ale lui Max Auschnitt". (A.S.R.I.-F.P. 400 1 O, voi.
65, f. 1 3-28). În unna anchetei, Ion Antonescu a semnat un Decret-lege asupra navigaţiei aeriene
pe timp de mobilizare şi război, pe baza căruia au fost elaborate instrucţiuni pentru reglementarea
circulaţiei aeriene peste teritoriul ţării şi măsurile necesare pentru împiedicarea zborurilor nepennise.
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1943, august 20, Bucure�ti. Convorbirea lui M. Antonescu cu

reprezentantul Elveţiei d. de Fischer, în legătură cu
aprobarea emigrării evreilor

Ministerul Afacerilor Străine
Notă
asupra convorbirii avute în ziua de

20, 27 august 1943

de d. prof.

M. Antonescu,

vicepreşedintele Consiliului cu d. de Fischer,
însărcinatul cu afaceri al Elveţiei la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Dl. de Fischer, însărcinatul cu afaceri al Elveţiei, a venit să discute cu mine
am dat-o cu prilejul venirii d-lui Chapuissat

chestiunea aprobării de principiu pe care

pentru expatrierea de evrei şi în special de copii şi de femei, aducându-mi o notă în
această privinţă; de asemenea chestiunea schimburilor dintre Elveţia şi România.
Mi-a făgăduit să-mi aducă o situaţie generală a posibilităţilor şi a celor mai bune
modalităţi de schimb.
În acelaşi timp d-l de Fischer ne-a anunţat că pleacă din ţară .
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Am folosit această ocaziune pentru a avea cu dânsul un schimb de vederi generale,
informându-l asupra situaţiei României şi încercând să fixez unele elemente de contra
propagandă la aserţiunile ungare, anunţând

că aceasta are 1 20.000 de oameni pe front.

I-am arătat apoi situaţia ţării noastre, primejdiile ei, ca şi elementele siguranţei
de azi.
Dictat mie de d-l prof. Mihai Antonescu în ziua de

1

sept. anul

1 943 .

ss. Indescifrabil

A.M.A.E., Fond 71 România, voi. 87, f 138
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1943, decembrie 4, Bucureşti. S . N . C . R. a obţinut un vas

bulgăresc pentru a face săptămânal transporturi cu
emigranţi evrei din România

Societatea Naţională de Cruce Roşie a României Bucureşti,
Nr.

Cabinetul vicepreşedintelui

4 decembrie 1 943
012425
4 dec. 1 943

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Ca urmare la adresele d-voastră no.

2434 din 4 mai curent şi 1 1 . 1 98 (Cab. ).
am obţinut închirierea unui vapor:

Avem onoarea să vă aducem la cunoştinţă că
Bellacitta de

90 tone cu sediul la Vama.

Acest vas a fost supus unei expertize favorabile.
Vasul va fi pus la dispoziţia Crucii Roşii Române cu personal navigant bulgar şi
sub pavilion bulgar la care vom adăuga pavilionul Crucii Roşii. El va sosi la ordinele
noastre la Constanţa sau Mangalia.
Aci se vor îmbarca

1 30 la 1 50 copii şi 20-25 adulţi însoţitori pentru Istanbul,

din

cei admişi pentru emigrare.
De la Istanbul trec spre Palestina prin îngrijirea Semilunei Turce.
Cum este nevoie a se face vasului oarecari amenajări, vă rugăm domnule prim
ministru, să ne răspundeţi cât mai urgent dacă guvernul este de acord cu propunerea
noastră.
În modul acesta vom putea proceda neîntârziat la înlesnirea emigrării copiilor
evrei din Ţara Românească.
Transporturile se vor face săptămânal după primul transport.
Primiţi, vă rugăm, domnule prim ministru, încredinţarea deosebitei noastre
consideraţiuni 1 .
Secretar general,

Preşedinte,
ss. dr.

general, ss. Indescifrabil

I. Costinescu

Ibidem, Fond 33, voi. 1 7, f 88
373
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1 P.C .M. comunica Subsecretariatului de Stat al Marinei la 1 7 decembrie 1 943, că ,,în
urma cererii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie dl. mareşal Antonescu aprobă să se facă transporturi
de copii evrei, împreună cu însoţitorii lor, cu vasul „Bellacitta" sub pavilion bulgar. (A.N„ Fond
P.C.M„ ds. 401/1 943, f. 4).
La 50 de ani de la sosirea în Palestina a vasului respectiv, în 1 994, s-a organizat o întâlnire
a acelora dintre emigranţi care mai erau în viaţă, sub patronajul lui Goldştein-Goren, cel care a
închiriat vasul şi a suportat cheltuielile călătoriei.
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1943, decembrie 4, Bucure �ti. S . S . I . informează despre

nem ulţumirile populaţiei evreieşti faţă de
comportamentul guvernului britanic, care nu ţine
seama de interesele evreilor
Nr. 36862 din 4 decembrie 1943

S . S . l.

Notă
Atitudinea Angliei faţă de conflictul dintre evreii şi arabii din Palestina, cât şi
dezinteresarea guvernului englez în legătură cu problema emigrării, au determinat
populaţia evreiască din România să-şi exprime temerea că Marea Britanie va continua să
înşele speranţele evreilor din Europa şi că va menţine incertă starea de lucruri din Palestina,
numai în scopul de a-şi prelungi la infinit mandatul internaţional.
Faptul că forţele anglo-americane nu înregistrează succese, iar Anglia ezită a pomi
o acţiune hotărâtoare ce ar putea fi salvatoare intereselor colectivităţii evreieşti, a produs
o vie îngrijorare în rândurile acesteia.
Sursă serioasă

A.S.RI. -F.D. 8180, voi. 9, f 66-67
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1943, decembrie 10, Bucure�ti. P.C.M. propune aprobarea

emigrării unor grupe de evrei din România cu vase
sub pavilion străin

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General
Direcţia Relaţiilor cu Departamentele

1 943, luna decembrie, ziua 10

Notă
Oficiul Român, Agenţie de Transporturi (O.R.A.T.), din Bucureşti, arată că este
solicitat de către Agenţia evreiască pentru Palestina, să organizeze emigrarea evreilor din
România.
Agenţia evreiască pentru Palestina este recunoscută în dreptul internaţional public
şi a obţinut 2 vase, sub pavilion bulgar („Maritza" 1 şi „Milka"), cu portul de înscriere
Vama, putând transporta amândouă în total circa 550 persoane la o călătorie.
În cazul în care s-ar aproba în principiu emigrarea, aceste vase vor veni într-un
port românesc, pentru a lua pe emigranţi.
Decretul-lege publicat în „Monitorul Oficial" nr. 173 din 27 iulie a.c., prin art. 2,
reglementează circulaţia vaselor sub pavi/ion român, dispunând că plecarea acestor vase
este permisă numai cu autorizarea Consiliului de Miniştri, dată în urma avizului Marelui
Stat Major şi al Subsecretariatului de Stat al Marinei.
Nu se prevede nimic în privinţa navigaţiei vaselor aflate sub pavilion străin (cazul
vaselor de mai sus, care ar urma să vină într-un port românesc, pentru a lua pe emigranţi).
Firma „Mundus", proprietatea căpitanului invalid Grigore Hagi Tudorache, solicită
de asemenea autorizaţia de a transporta emigranţi evrei, pe vasul „Ajas", sub pavilion
elen. Acest vas se află însă imobilizat în apele româneşti, la Ghecet-Brăila.
În cazul în care s-ar acorda autorizarea, vasul ?ir fi pus în stare de plutire, iar
transportul s-ar face sub protecţia Crucii Roşii, fiind însoţit de delegaţii Crucii Roşii
Internaţionale.

A.M.A.E., Fond 33, voi. 1 7, f. 155-157
Pe document, rezoluţia: „Să se facă fără întârziere toate înlesnirile. Operaţiunea să se facă
de Ministerul Muncii - Comisariatul Evreilor - în acord cu Centrala Evreilor şi cu controlul
Ministerului de Interne. ss. Mareşal Antonescu".
1 S.S.I. a elaborat, la 2 decembrie 1 943, următoarea Notă: „Organizarea unui transport de
emigranţi evrei. În cercurile apropiate Centralei Evreilor se afirmă că cei 250 tineri evrei, care au
primit certificate de emigrare, prin Oficiul Palestinian din Istanbul şi au obţinut, în acelaşi timp,
aprobarea forurilor superioare, urmează a părăsi în curând ţara cu vasul Mari/za , ce va călători sub
pavilion bulgar. Faptul că armatorul grec Pandelis, care în trecut a organizat emigrarea cu vasul
„Struma", - eşuat în apropiere de Istanbul - are un rol de intennediar în transportarea acestui lot
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de emigranţi evrei în Palestina, iar vasul este un fost şlep transfonnat superficial în vapor a produs
o vie îngrijorare în rândurile celor înscrişi pentru emigrare. (A.S.R.1.-F.D. 8089, voi. 9, f. 26).
Într-un raport al Comisariatului General pentru problemele evreieşti se arată că vasul
,,Maritza" s-a scufundat (vezi doc. 339 din volum).
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1943, Bucure� Propunerile lui Radu Lecca privind acţiunea
de emigrare a evreilor din România cu nave româneşti
Comisariatul General pentru Problemele Evreieşti
Referat

1.

Emigrarea evreilor cu vase româneşti a fost oprită în urma unui aviz al Marelui

Stat Major pe vremea când era în funcţiune Comisiunea Interministerială pentru rezolvarea
problemelor evreieşti de sub preşedinţia domnului ministru al justiţiei 1 •
Emigrările care se efectuează de atunci cu vase bulgăreşti sau turceşti nu au luat
nici un fel de amploare, acest tonaj lipsind, iar calitatea vaselor neprezentând nici o
garanţie pentru pasageri. (Vaporul „Struma" scufundat, vaporul „Maritza" scufundat).
Pentru a putea organiza emigrarea masivă a evreilor spre Palestina, ar trebui puse
la dispoziţie vase româneşti.
2. Debarcarea evreilor emigranţi s-ar face la Istanbul, ei continuându-şi drumul de
acolo pe uscat.

3 . Asociaţiile evreieşti din străinătate sunt gata să finanţeze transportul emigranţilor
din România la Istanbul: menţionez că tot ele au finanţat rarele transporturi de emigranţi
întreprinse cu vase turceşti şi bulgăreşti.

4. Acordul între organizaţiile evreieşti şi o societate de navigaţie română ar trebui
încheiat cât mai curând la Istanbul.
În acest scop, ar trebui să plece în această localitate: un delegat al Societăţii de
Navigaţie Română, un delegat al secţiei emigrărilor din Centrala Evreilor din România şi
reprezentantul asociaţiilor evreieşti din străinătate în România, dl. Zissu.
Până în prezent, asociaţiile evreieşti din străinătate au plătit întreprinderilor de
600 dolari pe cap de evreu emigrant.

emigrare

5. Trebuie favorizată, în primul rând, plecarea familiilor evreieşti cu copii minori
şi a copiilor orfani. Emigranţii ar trebui recrutaţi în primul rând, dintre evreii din
Transilvania şi Banat.
Biroul de emigrare al Centralei Evreilor din România din Bucureşti, în strânsă
legătură cu Societatea Română de Navigaţie, ar organiza înscrierile la emigrare, procurarea
paşapoartelor şi transportul până la portul de îmbarcare.
Se va institui o comisiune compusă din

3

membri şi anume:

a. Reprezentantul asociaţiilor evreieşti din străinătate, care posedă certificatele de
emigrare în Palestina;
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b. Un reprezentant al cultului mozaic din România;
c. Un reprezentant al obştii evreieşti.
Această comisiune va putea exclude de la emigrare pe acei evrei cărora pentru
diferite motive nu li se poate acorda viza de intrare în Palestina, în acest caz hotărârea
comisiunii trebuie să fie motivată.
În cazul când în sânul acestei comisiuni se iveşte divergenţă de idei - nu este
unanimitate - în ceea ce priveşte acordarea sau neacordarea dreptului de emigrare
chestiunea urmează să fie supusă Comisariatului General pentru Problemele Evreieşti,
pentru a decide.
6 . Se vor percepe taxe de emigrare de la evreii solvabili. Aceste taxe vor fi stabilite
de un comitet de evrei compus din cinci persoane.
Comisiunea va lucra sub directa supraveghere a Comisariatului General pentru
Problemele Evreieşti, iar impunerile stabilite vor fi supuse aprobării acestuia.
Comisiunea va fi compusă din:
a) Preşedintele Centralei Evreilor din România; b) Reprezentantul Asociaţiilor
evreieşti din străinătate, dl. Zissu; c) Inspectoratul Regional al Centralei Evreilor din
România pentru Ardeal; d) Şeful secţiei emigrărilor din Centrala Evreilor din România;
e) Un reprezentant al cultului mozaic.
7. Taxele de emigrare percepute de la evreii înstăriţi se vor împărţi, după scăderea
eventualelor sume cheltuite sau destinate Societăţii de Navigaţie Române, în două părţi
egale, între Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale şi Secţia de Asistenţă a Centralei
Evreilor din România.
Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D. Lecca

A.N., Fond P. C.M., ds. 401/1943-1944, f 39-40
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1944, ianuarie 29, Washington. Guvernul S.U.A. a înfiinţat o

comi s iune însărcinată cu s alva re a evreilor de
terorismul nazist, studiind „ posibilitatea ca aceştia să
intre în orice ţară dores.c"
2 9 ianuarie 1944
ora 12 şi 30 min.

n.p.
No. 1 532
Problema refugiaţilor

Washington (Reuter). Comisiunea americană însărcinată cu ajutorarea refugiaţilor
de război anunţă că a cerut tuturor funcţionarilor diplomatici americani să încerce imediat
să salveze pe evreii din Europa de terorismul nazist şi de la moarte.
Comisiunea, care este compusă din d-nii Cordell Hull, ministrul de externe, Henry
Morgenthau, ministrul de finanţe, şi Henri Stimson, ministrul de război, anunţă totodată
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că se va cere celorlalte guverne să acorde concursul lor programului pe care preşedintele
Roosevelt l-a schiţat sâmbăta trecută, adică la

22

ianuarie.

Comisiunea precizează că diplomaţii şi consulii au primit ordin să facă rapoarte
cu privire la condiţiile actuale şi să dea relaţii în ceea ce priveşte „posibilitatea dată
refugiaţilor de război de a pătrunde în oricare ţară, încurajarea şi cooperarea acordată
pentru intrare şi gradul în care fiecare ţară nu cooperează neautori:zând intrările de refugiaţi.
Atunci când se refuză intrarea refugiaţilor peste frontiere se vor cere să se precizeze
motivele pentru care aceste intrări sunt refuzate. Funcţionarii diplomatici şi consulari
americani vor trebui să facă recomandări în ce priveşte măsurile ce ar putea să fie luate şi
să comunice obstacolele speciale care ar putea să împiedice operaţiile de salvare ale
victimelor războiului şi metodele pentru învingerea acestor obstacole. Se aminteşte că
preşedintele Roosevelt, înfiinţând această comisiune, a declarat că guvernul Statelor Unite
socoteşte că este de datoria sa de a lua toate măsurile ce-i stau în putinţă pentru a salva
victimele de oprirea inamicului, victime care sunt în pericol de a fi omorâte şi de a da
acestor victime tot ajutorul posibil ce este compatibil cu buna continuare a războiului".

A.M.A.E., Fond 71/1939, E 9, voi. 68 (E 9 I), f. 4
341

1944, februarie 11, Bucure�. Rezoluţie a lui Ion Antonescu
care aprobă emigrarea evreilor din România
11

februarie

1 944

Domnule ministru,
Urmare adresei nr.

3708 N944

a Subsecretariatului de Stat al Marinei către

Ministerul Afacerilor Străine, avem onoarea a vă trimite, alăturat, copia unei note cu
privire la asigurarea vaselor „Transilvania" şi „Basarabia", rugându-vă să binevoiţi a lua
cunoştinţă de următoarea rezoluţie a domnului mareşal Antonescu:

„ Emigrarea este aprobată.
Interesul evreilor este să plece cât mai mul,ti şi cât mai repede.
Evreii bogaţi au depozite de devize, deci transferul trebuie discutat între B.N.R. şi
Centrala Evreiască.
Chestiunea vânzării trebuie tratată de Ministerul Afacerilor Străine, care trebuie
să ia garan,tiile necesare de răscumpărare şi de evitarea pierderii vaselor, prin limitarea
rutelor de circulaţie şi prin asigurări.
Semnarea nu se va face decât cu ştirea mea prealabilă".
Rezoluţia s-a comunicat Subsecretariatului de Stat al Marinei.
Primiţi, vă rugăm, domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.
Secretar general,

Subdirector general,

ss. Ion A. Rădulescu

ss. Gr. A. Basarabeanu

Domniei Sale, domnului ministru al afacerilor străine - Cabinet

B.A.R -A.I., Fond XXW, ds. 3314, f. 29
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1944, februarie 15, Bucureşti. Killinger informează pe M .
Antonescu că Germania acceptă emigrarea a 5.000
copii evrei în Anglia, nu în Palestina

Notă
asupra convorbirii avute de d. prof. Mihai Antonescu, în ziua de 1 5 februarie 1 944,
cu dl. ministru von Killinger, la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (fragment)
. . . Dl. von Killinger mi-a spus cu acelaşi prilej că dl von Ribbentrop l-a rugat să se
prezinte d-lui mareşal Antonescu, pentru a-i comunica confidenţial că guvernul Reichului
a dat răspuns verbal dorinţei britanice, exprimată la 26 ianuarie, prin care cerea autorizarea
de plecare pentru copiii evrei.
Răspunsul guvernului Reichului ar fi fost acesta: cu toate că întrebarea guvernului
britanic referitoare la autorizaţia de ieşire din ţară a 5 . OOO de evrei nu lasă să se cunoască
compensaţii britanice, guvernul Reichului este dispus să ia în considerare aceasta şi a
intra în tratative corespunzătoare. Cum însă guvernul Reichului nu poate da ajutorul,
pentru a alunga prin evrei un popor atât de nobil şi de brav ca poporul arab din patria lor
Palestina, aceste tratative pot fi duse numai presupunând consimţământul guvernului
britanic ca evreii să fie transportaţi în Marea Britanie, în loc de Palestina, şi să rămână
acolo definitiv.
Dl. von Ribbentrop a rugat pe dl. mareşal Antonescu să ţină cont de plecarea
evreilor români în Palestina, care ar indispune mult pe arabi, care sunt prietenii germanilor,
sugerând ca să se adopte de către guvernul român o atitudine asemănătoare cu cea germană.
Am arătat d-lui von Killinger că nu o dată, ci de mai multe ori guvernul român
şi-a exprimat punctul său de vedere, care este desăvârşit favorabil emigraţiunii evreieşti
şi i-am spus categoric că guvernul român şi românii nu pot omorî pe evrei.
Astfel, că între soluţiile emigraţiunii şi soluţia rămânerii în ţară, guvernul român
nu vede nici un titlu pentru ca el însuşi să fie contra soluţiei de emigraţiune.
Dacă dl. von Ribbentrop ţine atât de mult să menajeze pe arabi unde evreii ar dori
să plece şi se gândeşte la sensibilitatea arabă, cred că d-sa ar face bine să se gândească şi
la sensibilitatea românească.
Ştiu că toate revoluţiile au avut sloganele lor şi că revoluţia naţional-socialistă şi-a
făcut din antisemitism o problemă fundamentală. Dar problemele poporului român sunt
probleme distincte şi însuşi acel lucru trebuie să fie judecat cu toată obiectivitatea' .
Dictat mie de dl. prof. Mihai Antonescu, ss. Indescifrabil
A.M.A.E., Fond Germania (general), voi. 94, p. 49-50
1 La 1 1 Martie 1 944, Killinger comunica superiorilor săi de la Auswărtiges Amt: „La
întrebarea Ministerului de Externe [român - n.n.) în legătură cu aprobarea transportului a 1 50 copii
de evrei în Palestina, am răspuns, făcând cunoscut punctul nostru de vedere în sensul respingerii
acţiunii''. (A.C.l.E.R„ ds. 3/399, C.D.G.-A.G.B„ f. 42).
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1944, martie 4, Bucure�. Referatul M.A.E. privind rezoluţia

Congresului S.U.A. care cere guvernului britanic
abrogarea „Cărţii Albe" publicată în 1 939 care limita
sever emigrarea evreilor în Palestina
Nr. 102/4 martie 1 944
Confidenţial

Ministerul Afacerilor Externe
Direcţiunea Afacerilor Consulare
Referat

în chestiunea repunerii în vigoare a „Declaraţiunii Balfour'' din 1917, prin care guvernul
britanic făgăduise a stabili în Palestina o patrie naţională pentru poporul evreu
Direcţiunea Consulară primeşte spre lucru un scurt raport al Legaţiunii noastre
din Lisabona, nr. 3 24 din 17 februarie 1 944, trimiţând în original un articol din ziarul
liberal englez Manchester Guardian din 8 februarie a.c.
Din acel articol reiese că s-a depus la sfârşitul lunii ianuarie a.c„ o rezoluţie la
Congresul din Washington, sus,tinut de şefii ambelor mari partide din Camera
Reprezentan,ti/or, cerând cu insistenţă ca White Paper („Cartea Albă") a guvernului britanic
din 193 9, abrogând cunoscuta „Declaraţiune Balfour" din 1 9 17 (în urma agitaţiunii arabe
din Palestina), să fie anulată.
Domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri îşi va aduce aminte fără îndoială
că „Cartea Albă" a lui Chamberlain din mai 1939, despre care este vorba, statorniceşte
'
regimul politic şi administrativ al Palestinei şi emigrarea evreilor în acea ţară, regim
rămas până acwn în vigoare, cu unele modificări.
Revocarea acestui Statut, cerut acum cu insistenţă în Parlamentul american, cerere
susţinută şi printr-o campanie energică de presă în S.U.A., ar însemna deschiderea
teritoriului palestinian pentru „victimele lui Hitler" sau pentru emigranţii evrei din ţările
europene şi înfiinţarea unui stat israelit în acea ţară.
Cele arătate alcătuiesc încă o dovadă a interesului deosebit cu care guvernul U.S.A.,
ca şi publicul american, urmăreşte situaţiunea evreilor în toate ţările europene, precwn
m-am socotit dator să arăt în referatul meu nr. 269 din 2 noiembrie 1943, întocmit pentru
domnul vicepreşedinte al Consiliului, după ultima mea călătorie în Elveţia 1 •
Pentru deplina lămurire a domnului prim ministru î n această privinţă, pot adăuga
că Oficiul Consular al U.S.A. din Zurich cablează, precum sunt informat, zilnic, cifrat la
Washington toate informaţiunile primite din Europa aliată sau sub ocupaţiune germană.
Un număr foarte considerabil de funcţionari alcătuiesc în acelaşi timp o cartotecă
sistematică, însemnând toate informaţiunile astfel primite.
ss. Karadja

Ibidem, Fond 33, voi. 34, f 238-239
l Vezi doc. 340 din volum.
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1944, martie 6, Bucure �ti. Ion Antonescu respinge cererea
Guvernământului Bucovinei de a aduce 2.000 evrei
din Cernăuţi la Constanţa în vederea emigrării
Nr. 3 02740 din 7. IIl.944

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul general

Direcţiunea Relaţiilor cu Departamentele
Notă

1 944, luna martie, ziua 6
Guvernământul Bucovinei supune hotărârii domnului mareşal cererea de a se aduce

un număr de 2.000 evrei adulţi din Cernăuţi la Constanţa, sau în apropiere de acest oraş.

Aceşti 2.000 de evrei urmează ca apoi, în scurt timp, să fie îmbarcaţi pe vasele cu

care vor emigra şi care au şi sosit în portul Constanţa.

B.A.R-A.I., Fond XXW, ds. 3314, f. 143
Pe document, rezoluţia: „NU''.
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1944, martie 12, Ankara. Telegrama ambasadorului româniei

la Ankara care informează despre interesul manifestat
de S.U.A. în problema repatrierii din Transnistria şi
emigrării evreilor originari din România
Nr. 1 20 1 din 1 2 . III. 944

Ministerul Afacerilor Străine

Direcţia Cabinetului şi a Cifrului
Telegramă descifrată

de la Legaţiunea din Ankara nr. 50/3 3 5 , data 1 0/111 ora 20/944

Am primit astăzi vizita d-nilor Manfred Reifer, fost deputat în Parlamentul român

şi C. Barje, reprezentantul în Turcia al Agenţiei Evreieşti în Palestina.

Mi-au spus că, de curând, a sosit la Ankara subsecretara de stat Eva Hirsch, trimisă

special de preşedintele Roosevelt pentru a se interesa de soarta evreilor din regiunea

balcanică şi că aceasta ar urmări în mod special chestiunea evreilor din România.
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Interlocutorii mei socotesc că rezolvarea favorabilă a următoarelor trei chestiuni
ar fi privită în America cu mare satisfacţie:

1. Repatrierea celor 50.000 de evrei deportaţi din Bucureşti

[probabil Vechiul Regat

sau Bucovina - n.n.] şi din Basarabia ce s-ar mai afla încă în Transnistria. Cercurile
evreieşti sunt convinse că, coreligionarii lor vor fi masacraţi în ziua în care această regiune
ar trece în zona de etapă germană. Readucerea lor în ţară ar însemna deci un gest care i-ar
salva de la moarte.

2.

Sprijinirea emigrării evreilor de către guvernul român. Interlocutorii mei mi-au

afirmat că au obţinut autorizaţiune de intrare în Palestina pentru
Transnistria şi

500

4 . 500

copii din

adulţi care ar fi transportaţi pe un vas neutru. Ar fi vorba numai ca

guvernul nostru să autorizeze plecarea şi să înlesnească formalităţile.

3.

Să se acorde libertate de mişcare celor

1 5.000 evrei rămaşi la Cernăuţi în cursul

unei eventuale evacuări a regiunii.
Comunicându-vă cele ce preced, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a-mi da
posibilitatea de soluţionare favorabilă a acestor chestiuni, punându-mă în măsură de a da
un răspuns, problema prezentând o latură specială la Ankara, ambasadorul Statelor Unite
fiind evreu pur sânge, poate mai mult evreu decât american.
Cretzianu

A.M.A.E., Fond 33, voi. 17, f 134-135
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1944, martie 14, Bucure � ti. M ihai Antonescu comumca

a mbasadorului român la Ankara hotărârea de a
readuce în ţară evreii deportaţi în Transnistria şi
încurajarea emigrării lor
Nr.

Ministerul Afacerilor Externe
Dir. Cabinetului

Legaţiunea Ankara

Cretzianu

1250
14 mar. 1 944

Sunt mulţumit să vă pot comunica următoarele:

1.

Ieri

13

martie am luat dispoziţia ca toţi evreii din Transnistria să fie trecuţi pe

teritoriul românesc - în Basarabia şi Bucovina, spre a evita ca să fie supuşi vreunui regim
asemănător cu cel din

1 941 , întrucât tot ieri am hotărât retragerea administraţiei româneşti

din Transnistria. În ceea, priveşte sprijinirea emigrărilor vă rog să comunicaţi tuturor că
suntem gata să dăm orice concurs în această privinţă.
V-aş fi recunoscător dacă aţi face să se ştie şi de d. Steinhardt că, numai azi, dar
întotdeauna am fost pentru sprijinirea migraţiunilor.
În

1940,

ca ministru de justiţie am împiedicat masacre şi abuzuri de proprietate,

dispunând arestarea vinovaţilor.
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În martie

1 94 1

am comunicat unor delegaţi speciali ai guvernului Reichului şi

d-lui Himmler, deşi era imediat după rebeliune şi situaţia politică era încă turbure:
a) că suntem împotriva oricărei soluţii fizice sau măsuri de constrângere individuale
grave, poporul român fiind tolerant şi neadmiţând crima ca instituţie şi metodă politică;
b) că sunt numai pentru soluţii economice, care aplicate bunurilor imobiliare mai
larg vor fi foarte lente în domeniul comercial fiindcă fondurile şi activitatea de comerţ
sunt adevărate fiinţe care trebuiesc respectate;
Am făcut declaraţii la Camera de Comerţ mai târziu în acest sens.

Până azi nu s-a vândut un singur bun evreiesc dintre cele expropriate de la evrei
în 1940-1941.
c) Suntem pentru migraţiuni, pentru sprijinirea lor chiar.
Vor pleca toţi cei care vor. Evreii pământeni şi cei ce au făcut servicii statului pot
fi asimilaţi în drepturi cu românii.
Cei veniţi în ultimii
ultimii

20 de ani vor fi
6 ani, flotanţii urmează să plece.

cercetaţi, dacă vor să rămână; cei veniţi în

Acestea le-am declarat şi menţinut constant

1 94 1 ,

faţă de guvernul Reichului care, în

mi-a cerut formal prin consilierii von Ritzen, Richter şi Hoffman şi ministrul de

stat Pflaumer ca în România controlul şi organizarea evreilor să fie germană exclusiv,
întrucât Germania pregăteşte soluţia internaţională a chestiunii evreieşti. Am refuzat.
d) În

1 94 1

s-a cerut autorizarea de migraţiune (vasul „Struma") pentru un număr

de evrei, iar la Bucureşti au început afaceri de migraţiune organizate tot de evrei, cu mari
speculaţiuni. Penibil, dar adevărat. Am fost contra oricărei întreprinderi de aventuri, dar
am dat autorizare ori de câte ori s-a cerut plecarea efectivă. A plecat vasul Struma şi ştiţi
ce s-a întâmplat.
e) În

1 942 guvernul Majestăţii

Sale Britanice m-a întrebat prin ministrul Elveţiei,

d. de Weck dacă guvernul regal român ar acorda autorizarea de plecare evreilor emigranţi.
I-am răspuns afirmativ.

f) În vara 1943 mi s-a transmis în scris nota verbală, mesagiul guvernului Majestăţii

Sale Britanice şi

am răspuns în scris:

Am fost, suntem şi vom fi pentru migraţiuni.
Ele trebuiesc organizate serios, repede şi cât mai numeroase.
g) Reprezentanţilor Crucii Roşii Internaţionale acelaşi răspuns.
În toamna anului

1 943 Congresul Sionist întrunit la Rio de Janeiro mi-a telegrafiat

mie personal, cerând aprobarea pentru migraţiuni. Am răspuns că suntem dornici să le
îndeplinim, fiind conforme intereselor noastre şi voind să ajutăm pe evreii din Transnistria
în special.
i) În primăvara acestui an

am eliberat

de la Poliţie prin intervenţie directă şi la

stăruinţele delegatului internaţional al Crucii Roşii Geneva - dl. Kolb, evrei, care cu
titlul de organizare de migraţiuni făcuseră imprudenţa să folosească agenţi comunişti,
numai ca să nu se creadă că voim oprirea măsurilor de migraţiune.

j) Dl. von Ribbentrop aflând de aprobarea dată pentru emigraţiuni şi răspunsul
comunicat guvernului britanic, a trimis domnului mareşal Antonescu o notă arătând că s-a
cerut şi Germaniei acest lucru. dar nu s-a admis expatrierea în Palestina, nevoind să
nemulţumească pe arabi, şi cerând să facem acelaşi lucru.
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I-am spus domnului von Killinger că guvernul român nu omoară evreii şi nu rezolvă
problema evreiască prin suprimare; că este pentru migraţiuni; şi că rog pe dl. von
Ribbentrop dacă ţine seama de sensibilităţile arabe să respecte şi pe cele româneşti.
k) Acţiunea de organizare de migraţiuni continuă. Evreii din România ne spun că
aşteaptă bani din alte p:lrti şi că n-au vapoare iar noi le-am dat până azi tot sprijinul,
mergând până la a discuta încă din primăvara 1943 cu guvernul turc, d. Menemencioglu
o ştie - posibilitatea de a utiliza motonavele de la Constantinopol sub pavilion neutru şi
cu garanţii de liberă navigaţiune şi de conservare a vaselor.
Aşadar, suntem pentru sprijinirea migraţiunilor şi voim să le sprijinim, dar
niciodată, absolut niciodată nu ni s-a propus ceva serios şi efectiv, ba s-au făcut penibile
afaceri oneroase de migraţiune, dându-se uneori impresia că guvernul român n-ar fi sprijinit
migraţiunea.
2. Cereţi, vă rog să se facă preciziuni şi discutaţi chiar posibilitatea folosirii
motonavelor cu garanţiile pe care vi le-am comunicat dvs. altădată.
3 . Pentru copii din Transnistria şi adulţi autorizăm emigrarea. Această aprobare
pe care v-o comunicăm este un angajament.
4 . În ce priveşte situaţia evacuărilor ulterioare de pe ter!toriul românesc, nădăjduiesc
că nu vom fi puşi în situaţia de a vedea că pe noi nu ne sprijină nimeni.
Rog comunicaţi cele de mai sus.
Mihai Antonescu

Ibidem, f. 1 73-175
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1944, martie 14, Bucure �ti. Reprezentantul C.R.I. evidenţiază

atitudinea favorabilă a României faţă de emigraţia
evreilor

Ministerul Afacerilor Străine
Notă
asupra convorbirii avute în ziua de 14 martie 1 944 de dl. prof. Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului cu d-l Steiger la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
D-l de Steiger, întors din Elveţia, m-a informat de buna atmosferă de care se bucură
România în cercurile Crucii Roşii Internaţionale şi printre membrii Comitetului
Internaţional, pentru purtarea sa plină de civilizaţie faţă de prizonierii de război şi pentru
atitudinea sa obiectivă în chestiunea emigraţiei evreieşti şi a tratamentului celor din
Transnistria.
Am pus în curent pe d-l de Steiger şi pe d-l Kolb cu ultimele măsuri luate în
această privinţă.
D-l de Steiger şi d-l Kolb mi-au mulţumit pentru că Comitetul Internaţional al

3 84
https://biblioteca-digitala.ro

Crucii Roşii n-a ajuns să fie amestecat într-o chestiune politică sau de ordine publică,
prin legăturile pe care le avusese cu unii dintre evreii arestaţi de către autorităţile române
în legătură cu emigraţia evreilor şi despre care se spusese că ar fi avut şi o activitate
comunistă, Crucea Roşie neînţelegând să aibă nici o acţiune politică şi în nici un caz să se
amestece în problemele comuniste.
În ce priveşte emigraţia, d-l de Steiger mi-a spus de negocierile care au avut loc cu
Crucea Roşie şi cu reprezentanţii români în privinţa unor vapoare româneşti care ar fi
utilizate pentru această emigraţiune.
I-am cerut d-lui de Steiger să-mi dea o notă scrisă asupra acestora, urmând să o
examinez, confirmând încă o dată că, în principiu guvernul român nu este împotriva
emigraţiunii şi că niciodată nu s-a făcut o organizare serioasă şi nu s-a obţinut concursul
internaţional, guvernul român având, însă întotdeauna aceeaşi atitudine de a sprijini
emigraţiunea, pentru că este în interesul nostru, nu numai al acelora care pleacă.
Am pus în curent pe d-l de Steiger şi d-l de Kolb cu unele demersuri germane în
această privinţă şi răspunsul a fost dat.
Dictat mie de d-l prof. Mihai Antonescu în ziua de 1 5 martie anul 1 944,
ss. Indescifrabil
Ibidem, Fond 71 România, voi. 88, p. 168, 169
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1944, martie 29, Berlin. Consilierul de legaţie german von
Thadden reiterează punctul de vedere german potrivit
căruia nu sprijină emigrarea evreilor în Palestina care
este „ţară arabă"

Referent: consilier de legaţie von Thadden

Inl.11 A 1 579

Crucea Roşie Internaţională a cerut acordarea liberei treceri pentru nava turcă
„Tari" 1 pe linia Constanţa-Istanbul pentru a transporta copiii evrei din România. Plecarea
navei este prevăzută pentru începutul lunii aprilie.
Grupa Inl .II intenţionează să dea următoarele dispoziţii pentru Consulatul General
German din Geneva:
Partea germană nu poate sprijini emigrarea evreilor în Palestina, deoarece Palestina
este o ţară arabă. De aceea nu se are în vedere acordarea liberei treceri pentru transportul
de evrei prevăzut...
Berlin, 2 9 martie 1 944
semnat, von Thadden

A.C. I.E.R, ds. Ill/399, C.D.G.-A.G.B., f 43
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1 În legătură cu transportul de emigranţi prin vasul „Tari", a avut loc o amplă discuţie.
Astfel, la 31 martie 1 944, Legaţia română din Berna comunica M.A.E. că C.R.I. a făcut demersuri
ca „guvernul român să intervină de urgenţă la Berlin pentru ca guvernul german să dea cuvenitul
«laisser passern vasului „Tari". Totodată se arată că delegatul C.I.R., Kolb a intervenit direct la
Berlin (A.MAE., Fond 33, voi . 1 7, f. 1 37). La 21 aprilie Ministerul de Externe German satisface
cererea guvernului turc de „a se permite transportul celor 1 .500 evrei din România în Palestina cu
nava turcească «Tari», aceasta fiind considerată „o bunăvoinţă singulară a ministrului de externe a
Reichului faţă de Numan (ministrul de externe turc - n.n.)". (A.C.I.E.R., ds. III/399, C.D.G.-A.G.B.,
f. 52). În aceeaşi zi, Ministerul de Externe al Reichului atrăgea atenţia unui diplomat nazist că
şeful lui Auswil.rtiges Amt şi-a retras consimţământul dat pentru emigrarea a 1 .500 evrei români în
Palestina. „Toate măsurile luate în acest timp vor fi imediat oprite". (Ibidem, f. 5 1 ).
Din dispoziţiile lui Mihai Antonescu, autorităţile române au luat măsuri pentru aprovizionarea
acestui vas cu alimente (zahăr, făină, ulei) (AN., Fond P.C.M., ds. 43/944, f 42-44).

349

1944, ap rilie 3, Bucure�ti. Intervenţia C.l.C.R. pe lângă M.

Antonescu pentru aprobarea plecării în condiţii
optime a vasului „ Tari" cu emigranţi evrei

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
Delegaţia din România

Bucureşti, 3 aprilie 1 944

Domnule preşedinte,
La 22 martie, prin scrisoarea G. 541, am rugat pe Excelenţa Voastră să împiedice
plecarea vasului „Milka", având la bord circa 250 emigranţi evrei cu destinaţia Istanbul,
vasul navigând fără protecţie şi fără ca transbordarea pasagerilor la Istanbul să fie asigurată
dinainte.
În ciuda intervenţiei mele, vasul „Milka" a plecat la 24 martie. Am primit în acest
moment o telegramă de la colegul meu din Ankara care mă anunţă că a sosit la Istanbul
în seara de 30 martie. Emigranţii au putut debarca la 3 1, mulţumită concursului excepţional
al autorităţilor locale şi au plecat în aceeaşi zi, cu un tren special, spre Alep.
Colegul meu din Ankara mă informează că nici un alt vas care va ajunge la Istanbul
cu emigranţi fără paşapoarte vizate de către Consulatul turc la Bucureşti nu-şi va putea
debarca de acum încolo pasagerii. Am informat „Centrala Evreilor din România" .
În ceea ce priveşte vasul S/S „Tari'', pavilion turc, aşteptat la Constanţa pe la IO
crt. pentru a îmbarca circa 1 .500 emigranţi evrei, o telegramă mă avizează că pentru
obţinerea aprobării unor anumite naţiuni beligerante se cere ca doar 1 50 persoane adulte
de 50 de ani şi peste, pot însoţi cei 1 .350 copii sub 1 5 ani.
Dispoziţiunile date conform scrisorii mele G. 562 din 30 martie trebuie să fie
schimbate în consecinţă. Am intervenit la Geneva ca să se permită cel puţin îmbarcarea
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unor medici şi a personalului sanitar, dacă este posibil femei de toate vârstele, altfel
emigrarea cu vasul „Tari" pare compromisă.
Vă rog să primiţi, domnule preşedinte asigurarea perfectei mele consideraţiuni 1 •
Charles Kolb, delegat al Comitetului Internaţional a l Crucii Roşii
Excelenţei Sale, domnul profesor Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului
de Miniştri - Bucureşti

A.M.A.E., Fond 33, voi. 1 7, f. 138

1 Vezi doc. 350, 356 din acest volum.

350

1944, aprilie 6, Berlin. Raport al diplomatului german Thadden
referitoare la atitudinea conducătorilor români faţă de
emigrarea evreilor din România

Inland II 6 1 9 secret

Inland/111
Notă-raport

Cu puţin înainte, guvernul român s-a declarat dispus să permită plecarea din
România a unui grup de 7.000 de evrei români, în majoritate copii. Reclamaţiile făcute în
acest sens de partea germană au rămas fără rezultat.
Tot atunci, ministrului plenipotenţiar von Killinger i s-a comunicat, în legătură cu
chestiunea Feldscher, indicaţia domnului ministru de externe cu telegrama alăturată ca
mareşalul Antonescu să fie rugat să interzică plecarea copiilor de evrei români şi să
trateze problema după împrejurări, ca în cazul chestiunii Feldscher. Ministrul plenipotenţiar
von Killinger n-a reuşit să ajungă la mareşal în persoană, iar de la Mihai Antonescu a
obţinut un răspuns în sens de tergiversare. La insistenţe s-a răspuns la Bucureşti că
mareşalul ar vrea să se sustragă de la un răspuns ferm.
Dintr-o scrisoare adresată de Ion Antonescu arhitectului evreu Clejan rezultă punctul
de vedere adoptat de mareşal în această problemă, anume că n-ar dori să pună piedici în
calea plecării evreilor, dar nu este dispus să pună la îndemâna transportului de evrei nici
un fel de mijloace de transport, intenţionând să lase în seama comunităţii internaţionale
evreieşti soluţionarea problemei transportului.
Crucea Roşie Internaţională s-a ocupat foarte mult în ultima vreme de această
chestiune. Guvernul suedez a respins ideea oferirii de spaţiu de transport în calele suedeze.
Dimpotrivă, planul de a folosi pe calea de întoarcere pentru transportul evreilor navele
suedeze ale Crucii Roşii angajate acum pentru transportul cerealelor pare să nu fi eşuat
definitiv. S-a încercat a se împiedica prin Copenhaga oferta de a dispune de spaţii de
transport în calele navelor daneze. Crucea Roşie Internaţională a propus, totuşi, guvernului
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turc să acorde libera trecere pentru nava „Bellacitta", care navighează sub pavilion bulgar
şi pentru nava turcească „Tari".

După toate aparenţele din Bulgaria rezultă că guvernul bulgar n-a aprobat călătoria

navei „Bellacitta"2; se pare că guvernul turc s-a declarat dispus - pe baza unor informaţii

din surse deosebite - să acorde libera trecere pentru nava „Tari" după ce anglo-americanii

au exercitat cele mai puternice presiuni asupra lui şi probabil că au promis şi compensarea
spaţiului de transport în caz de pierdere a navei „Tari".

Innland II este de părere că, în cazul aprobării transportului prin admiterea liberei

treceri, întreaga problemă a emigrării evreilor români şi bulgari în Palestina ar cădea,

deoarece guvernul bulgar a aprobat în sine plecarea evreilor bulgari, dar a ştiut apoi să o

împiedice din motive tehnice legate de transport. În România nu s-a putut menţine limitarea
la cei 7.000 de evrei câţi fuseseră prevăzuţi iniţial potrivit situaţiei transporturilor.

Innland II propune, qe aceea, să dispuneţi a se răspunde guvernului turc şi Crucii

Roşii Internaţionale prin intermediul ambasadei germane la Ankara, respectiv Consulatul
General german la Geneva, că partea germană consideră Palestina un stat arab, motiv

pentru care n-ar putea accepta o sprijinire a imigraţiei evreieşti în Palestina prin acordarea
liberei treceri pentru transportul de evrei.

Innland II mai propune să dispuneţi a se răspunde ministrului de externe turc

Numan că, din motive de contraspionaj şi de strategie navală, nu i se vor putea satisface

dorinţele. Totodată, va rămâne la aprecierea ambasadorului v. Papen să-l informeze pe

Numan - în măsura în care crede că este necesar - că nava „Tari" ar fi fost prevăzută -

după informaţiile de care dispunem aici - nu numai pentru un transport, ci şi pentru mai
multe, anume pentru 5.000 de evrei în total şi că sunt în curs de alte tratative duse de

partea evreiască pentru asigurarea altor posibilităţi de transport naval în vederea plecării
a IO.OOO de evrei.

În caz că domnul ministru de externe al Reichului va decide, din deosebită

bunăvoinţă, un transport cu nava „Tari", Iunland II vă propune să spuneţi lui Numan că
aceasta ar fi ceva cu totul excepţional şi alte dorinţe în această direcţie nu vor putea fi

îndeplinite.

Berlin,

6

aprilie

1 944

v. Thadden

A. C.l.E.R, ds. 111/399, C.D.G.-A.G.B., f. 48-50
1 Este indicativul pentru consilierul von Thadden.
2 Vezi doc. 336 din volum.
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1 944, ap rilie 12, B ucure�ti. O.R.A.T. informează pe Ion

Antonescu despre pleca rea va selor „ Milka" şi
„ Maritza" cu emigranţi evrei la Istanbul şi pregătirile
pentru un alt vas, toate sub pavilion bulgar

O.RA.T.

Bucureşti,

Oficiul Român de Expediţiuni şi Transporturi

Calea Văcăreşti,

12 aprilie 1 944
nr. 14

Domnule mareşal,
Subsemnatul Oficiul Român de Expediţiuni şi Transporturi „O.RA.T. " .
Vă aducem respectuos l a cunoştinţă că primele două vase „Millca" ş i „Maritza",
sub pavilion bulgar, prevăzute în aprobarea domniei voastre, comunicată cu adresa
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri,

nr. 3 1 1648 R/943, au părăsit ţara ajungând în bune

condiţiuni la Istanbul unde emigranţii au fost debarcaţi. Al treilea vas făcând parte din
aprobarea de mai sus, urmează să poarte numele de „Pirin", în loc de „Dinc", tot sub
pavilion bulgar. Acest vas are ca port de înscriere Vama, având o capacitate de circa 250
tone şi putând transporta circa

300 persoane.

Vă rugăm să binevoiţi a dispune autorităţilor în drept (Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Marinei sub controlul căruia trebuie să facem la Constanţa mici amenajări
pentru dormitul pasagerilor, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei Naţionale),
facerea formalităţilor şi înlesnirilor necesare pentruvasul de mai sus (Pirin), care urmează
să sosească în ţară pentru a îmbarca emigranţii evrei.
Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, asigurarea înaltei noastre consideraţiuni 1 .
O.R.A.T., Oficiul Român de Expediţiuni şi Transport,
ss. Indescifrabil
Domniei Sale, domnului mareşal conducător al statului român

A.M.A.E., Fond 33, voi. 1 7, f 139
1 În legătură cu acest demers, Secretariatul General al P.C .M. a redactat o notă în care
arăta, între altele: ,,Domnul mareşal Antonescu a aprobat această cerere, dispunând să se facă toate
înlesnirile tară întârziere, iar operaţiunea să se facă de către Comisariatul Evreilor (Comisariatul
General pentru problemele evreieşti - n . n . ) de acord cu Centrala Evreilor şi sub controlul
Subsecretariatului de Stat al Ordinii Publice". (Ibidem, f. 1 39).
La 19 aprilie, P. C.M. comunica Subsecretariatului de Stat al Marinei acordul lui Ion
Antonescu dat în luna decembrie 1 943 pentru organizarea de către O.R.A.T. a acestor transporturi
de emigranţi evrei. (A.N., Fond P.C.M., ds. 40111 943-1 944, f. 53).
La 12 mai 1 944, O.R.A.T. solicita lui Ion Antonescu aprobarea pentru organizarea altor
transporturi de emigranţi evrei cu vasele „Cazbek", sub pavilion turc şi „Vitta" sub pavilion bulgar,
puse la dispoziţie de Agenţia Evreiască. (Ibidem, f. 7).
Solicitările pentru organizarea emigrării evreilor au continuat. (Vezi doc. 352, 356 din
volum).
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1944, mai 4, Bucure� Rezoluţia lui M. Antonescu în legătură cu
cererea Orgaruzaţiei de Transport „Cosmos" de a aproba
eliberarea vasului „Ayas" sub pavilion elen, aflat în Brăila
şi emigrarea unui număr de 1 .400 evrei din România

Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri

Nr.

Cabinet

4

6593/944
1944

mai

Domnule director,
Conform dispoziţiunilor domnului vicepreşedinte al Consiliului,

am onoarea a vă

transmite alăturat cererea Soc. An. Române de Transporturi Internaţionale „Cosmos" din
Bucureşti, prin care solicită să se elibereze vasului „Ayas", aflător în portul Brăila sub
pavilion elen, închiriat de sus-numita Societate, autorizaţia cuvenită în baza căreia atât
vasul, remorcat de un remorcher elen, cât şi un grup de

1 . 400

evrei din România să poată

părăsi ţara cu destinaţia Istanbul, rugându-vă să binevoiţi a o supune domnului ministru
Şova spre a lua cunoştinţă de următoarea rezoluţie:

D-l general Şova, ministrul marinei, rog a referi care este situaţia vasului şi
dacă este vreun impediment legal la aprobarea transportului. ss. M A ntonescu ".
„

Primiţi, vă rog, domnule director, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Director de Cabinet, Eug. Lăzărescu-Murgeni
Domniei-Sale, domnului director de cabinet al d-lui g-ral ministru Şova

A.N., Fond P. C.M., ds. 119/1944, f. 173

353

1944, mai 12, Bucure �ti. Autorităţile române aprobă plecarea a

două nave cu emigranţi evrei din România şi ulterior
se interzic orice plecări „ până la organizarea emigrării
pe baze serioase"

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

1944,

luna mai, ziua

12

Secretariatul General Direcţia Relaţiilor c u Departamentele
Notă
Oficiul român de Expediţiuni şi Transporturi (0.R.A.T.) a solicitat şi .domnul
mareşal Antonescu a aprobat să facă transporturi de emigranţi evrei, cu trei vase sub
pavilion străin (bulgar).
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S-au şi făcut câteva transporturi cu aceste vase în bune condiţiuni.
O.R.A.T. solicită aprobarea pentru încă trei vase, tot sub pavilion străin, şi anume:
„Smyrni", sub pavilion grec; „Cazbek", sub pavilion turc; „Biilbiil", sub pavilion turc.
Aceste vase nu pot fi folosite pentru transporturi de mătfuri din cauza construcţiei
lor uşoare.
Curentul pentru emigrare este în prezent foarte puternic şi „Agenţia Evreiască"
dispune de

30.000 certificate de emigrare în Palestina.

Vasele transportă evrei săraci şi copii, gratuit, aceştia constituind

70-80%

din

numărul persoanelor care pleacă.
Vasele sunt supuse unor mici amenajări pentru dormitul persoanelor1•2•

Ibidem, ds. 401/1943-1944, f. 17
P e document, rezoluţia: ,,Aprob. ss. Indescifrabil''.
1 La 24 mai 1 944 Ion Antonescu a aprobat ca vasele „Smyrni'', „Cazbek" şi ,,BOlbOI" să
facă transporturi de emigranţi evrei. (Ibidem, f. 12; vezi şi B.A.R.-A.I., Fond XXIV, ds. 3342, f.
1 28).
2 La 30 mai 1 944 Ion Antonescu a interzis orice plecare a evreilor „până la organizarea
emigrării pe baze serioase". (Vezi doc. 3 5 8n din volum).
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1944, mai 19, Bucure� Punctul de vedere al guvernului german
faţă de politica românească de emigrare a evreilor
Luarea de poziţie a guvernului german faţă de Memoriul guvernului român
cu privire la emigrarea evreilor din România
Emigrarea evreilor din România a făcut în ultimul timp obiectul multor discuţii,
în cadrul soluţionării problemei evreieşti din România. În memoriul transmis Legaţiei
germane, guvernul român a susţinut punctul de vedere că unica soluţie a problemei evreilor
din România este admiterea emigrării lor nelimitate. Emigrarea ar fi posibilă şi astăzi,
întrucât guvernele ţărilor anglo-saxone permit emigrarea evreilor în anumite regiuni.
Pentru România, emigrarea lor ar fi foarte avantajoasă, deoarece, pe de o parte, se înlătură
elemente de subminare, iar, pe de altă parte, statul român ar realiza venituri considerabile
din taxele de emigrare, care s-ar putea ridica la miliarde lei.
Guvernul Reichului nu se poate asocia acestui punct de vedere al guvernului român.
Concepţia guvernului Reichului, bazată pe date concrete este că emigrarea evreilor, nu
numai din România, dar şi din Europa, trebuie oprită cu orice preţ, atât din motive de
ordin propagandistic, politic şi militar, cât şi în interesul unei soluţionări europene a
problemei evreieşti.
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L Motivele din ordin propagandistic
Experienţa a dovedit că evreii emigraţi sunt purtătorii unei propagande îndreptate
nu numai în contra ţării care îi adăpostise, dar şi contra Reichului şi a aliaţilor săi. Nimic
nu-i va împiedica pe evreii emigraţi să-şi folosească toată energia şi toate mijloacele
pentru a lucra împotriva puterilor Axei şi a aliaţilor lor.

II. Motivele de ordin politic
Pe când emigrarea evreilor din Europa s-a revărsat înaintea războiului în afară de
Palestina şi asupra Americii de Nord şi Sud, de la începerea războiului emigrarea s-a
masat deosebit de mult spre Palestina, Siria şi Iran. Acest proces a adus după sine - în

mod forţat - o înrăută,tire a situaţiei politice din Palestina privitoare la raporturile dintre
evrei şi arabi.
Din motive politice ş i ţinând seama de lupta arabilor împotriva influenţei crescânde
a evreilor realizată cu ajutorul Angliei şi Americii, influenţă ce se răsfrânge nu numai î�
Palestina dar şi în lumea arabă, orice emigrare a evreilor din Europa în acea zonă trebuie
oprită din punctul de vedere al Reichului. Intenţia evreilor este să creeze un stat evreiesc
în Palestina. După cum reiese din „Israelitsches Wochenblatt der Schweiz", din 1 9 martie
1 943 , şeful secţiei politice a „Jewish Agency" din Palestina, dl. Mosche Shertock, a declarat
recent la Londra

că s-ar fi pus bazele pentru crearea unui stat evreiesc în Palestina, în

toate oraşele şi coloniile, în domeniul economiei, în activitatea culturală şi în educaţie şi
nu a uitat să adauge

că în vederea scopului creerii statului evreiesc din Palestina armata

evreiască este şi ea un factor important.

m Motivele de ordin militar
În general, emigrarea evreilor nu înseamnă numai o creştere a influenţei
propagandistice a adversarului, dar şi o întărire considerabilă a potenţialului de r�boi
al alia,�/or.
,
Indată după începerea războiului, evreii din Palestina, America şi Anglia, s-au

ocupat cu crearea şi dezvoltarea unei armate evreieşti. Eforturile extraordinare ale evreilor
de a-şi crea o armată proprie, se bazează pe următoarele motive:
1 . Evreii vor să fie reprezentaţi la viitoarea conferinţă a păcii ca parteneri cu drepturi
egale, pentru a-şi putea formula pretenţiile. Dreptul la această participare urmează să fie
câştigat în timpul războiului, printr-o armată evreiască.
2. Evreii văd în crearea unei armate evreieşti premisa ridicării unui stat curat
evreiesc în Palestina, stat care trebuie clădit în contra voinţei arabilor.
3 . Condiţia de bază pentru crearea unui stat naţional evreiesc este emigrarea
nelimitată a evreilor în Palestina, sub controlul autorităţilor evreieşti.
La 1 decembrie 1 93 9, şeful sioniştilor, Chaim Weizmann a făcut guvernului englez
propunerea să aprobe înfii nţarea unei divizii evreieşti în Palestina. În decembrie 1 941 s-au
întrunit toţi delegaţii evrei din toate regiunile Americii la Washington şi au cerut înfiinţarea
unei armate evreieşti de 200.000 soldaţi. 350 de rabini din cercurile evreieşti din America
s-au pronunţat pentru fonnarea unei armate evreieşti. De asemenea, „American Committee
for a Jewish A rmy" a pretins crearea unei armate evreieşti, cu orice mijloace. Acest comitet
îşi întocmise următorul program de activitate:

a) Crearea unei unităţi militare evreieşti de importan,tă strategică, care să cuprindă
două sau mai multe armate cu o capacitate de 200. 000-250. OOO soldaţi.
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b) Înfiinţarea unei trupe evreieşti de gherilă în Palestina,
1 00. OOO soldaţi.

cu

o capacitate de 80. 000-

Planul evreilor de a-şi înfiinţa o armată evreiască este susţinut în Anglia şi mai cu
seamă în America de membrii Congresului şi de personalităţi militare. Astfel, membrul
Congresului Andrew L. Soneers din Brooklyn s-a adresat, prin Congres, preşedintelui
Roosevelt cu cererea de a desemna un general pentru stabilirea metodelor creerii unei
armate evreieşti. O delegaţie de membri ai Congresului a solicitat lui Roosevelt o conferinţă
asupra chestiunii înfiinţării unei armate evreieşti. Cu prilejul unei manifestaţi.uni, senatorul
Lodges a vorbit în faţa unui auditoriu de
unei armate evreieşti.

20.000 oameni, la New York, în favoarea creerii

În cursul unei dezbateri a Congresului privitor la chestiunea înfiinţării

unei armate evreieşti, Elmer Holland din Pensylvania a arătat strânsa legătură între acest
plan şi crearea celui de al doilea front în Europa. Prin înfiinţarea unei armate evreieşti,
zeci de mii de soldaţi britanici ar deveni disponibili pentru un al doilea front în Europa,
front care ar decide asupra războiului.
Şi în Anglia evreii se bucură de succes în ideea lor de a înfiinţa o armată evreiască
în Palestina, numeroase personalităţi marcante politice şi militare dându-le concurs. Astfel,
a avut loc o adunare a unor membri din Camera Lorzilor şi Camera Comunelor sub
preşedinţia maiorului Cazalet, la care s-a decis înfiinţarea lui „Jewish Fighting Committee".
Comitetul al cărui preşedinte a fost ales lordul Aedgwood şi maiorul Cazalet, urmăreşte
să coopereze cu „Jewish Agency" la înfiinţarea unei armate evreieşti.
Conform datelor din sursă evreiască, se găsesc în batalioanele evreieşti
soldaţi. La aceasta se mai adaugă întreaga poliţie evreiască şi gărzile locale cu

20.000
24.000

soldaţi. dintr-o comunicare a Agenţiei Evreieşti din Palestina reiese că evreii se străduiesc
să mai pună la dispoziţie alţi

50.000 evrei în caz de mobilizare generală. Ziarele evreieşti

din Palestina continuă propaganda lor febrilă pentru înrolarea voluntarilor în armată.
Toate organizaţiile, autorităţile comunale şi întreprinderile particulare au primit instrucţiuni
să-şi stimuleze angajaţii spre a intra în armată. Evreii apţi care nu se prezintă la armată
urmează să-şi piardă serviciile şi posturile din fabrici şi să fie puşi la stâlpul infamiei. La
Tel-Aviv a avut loc, în septembrie

1 942,

o paradă la care au participat numai soldaţi

evrei, care au fost viu aclamaţi.

A.M.A.E., Fond 33, voi. 1 7, f 102-107
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1944, mai 24, Ierusalim. Ştire a agenţiei Palcor despre sosirea
în Palestina a 317 evrei emigranţi din România

3 17
Ierusalim,

24

evrei români ajung în Palestina

mai (Palcor). Palestina evreiască a salutat miercuri încă

3 17

evrei

din România care au sosit pe uscat din Turcia, unde au ajuns cu vaporul. Grupul include
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1 40 haluţimi (pionieri), care au căpătat cunoştinţe de agricultură în scopul stabilirii lor în
Palestina; patruzeci de familii de sionişti veterani şi şeful rabin Şafran din Iaşi 1 •
Agenţia de ştiri Palcor

American fewish Archives, Cincinnati, Ohio, col. W.f. C., cutia nr. H 289, ds.
Rumania 1944
1 Fratele şef rabinului României dr. Alex Şafran.
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1944, mai 26, Bucure�. S.N.C.R. a României solicită lui Ion

Antonescu aprobarea folosirii a 3 barcaze româneşti
pentru transportul în Palestina a copiilor evacuaţi din
Transnistria

Societatea Naţională de „Cruce Roşie" a României
Bucureşti, 26 mai 1944
Sub înaltul patronat şi ocrotire al M.S. regina mamă Elena
Nr. 1833
Domnule mareşal,
În baza aprobării ce aţi binevoit a da Crucii Roşii Române pentru transportul în
Palestina al copiilor evacuaţi din Transnistria, aprobare comunicată instituţiei noastre de
onor Preşedinţia Consiliului de Miniştri, cu nr. 3 1 1 065 din 16 decembrie 1 943, am efectuat
în luna aprilie, primul transport al acestor copii, pe calea mării la Istanbul, închiriind în
acest scop un barcaz sub pavilion bulgar. (Vasul „Tari" - n.n.).
Pentru punerea în aplicare a programului de emigrare a copiilor, întocmit de acord
cu autorităţile şi instituţiile turceşti un singur barcaz fiind cu totul insuficient, vă rugăm,
domnule mareşal, să binevoiţi a aproba utilizarea în acest scop şi a trei barcaze româneşti,
vase mici şi fără nici o utilizare militară sau valoare comercială, totalizând mai puţin de
350 tone, care să coopereze la această operă de înaltă umanitate, pentru care guvernul
ţării şi-a dat încuviinţarea.
Aceste barcaze vor naviga între Constanţa şi Istanbul, sub egida Crucii Roşii, care
îşi ia obligaţiunea să dea asigurări că aceste vase nu vor fi înstrăinate şi vor reveni în
porturile româneşti.
Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, încredinţarea deosebitelor noastre
consideraţiuni.
Secretar general,
Preşedinte,
general,
ss. Indescifrabil
ss. dr. E. Costinescu
Î ntr-o notă nesemnată din 26 mai 1944 se precizează că statul român a fost în
pierdere, întrucât emigrarea s-a făcut cu vase şi personal bulgar, care a încasat importante
sume în dauna armatorilor şi personalului român ca şi a finanţelor ţării. Vasele româneşti
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zac şi marinarii mor de foame. Temerea că plecarea vaselor româneşti ar putea duce la o
pierdere de tonaj s-a dovedit neîntemeiată, căci toate vasele s-au înapoiat întrucât călătoreau
sub pavilionul Crucii Roşii Internaţionale care anWlţase prin radio Geneva plecarea vasului
cu emigranţi evrei, aşa că nici una din cele două părţi beligerante nu se ating de vase' .

A.M.A.E., Probi. 33, voi. 17, f 149
I La acea dată, Căpitănia portului Constanţa a dispus ca o comisie de experţi să verifice
velierul motor bulgar ,,Hagi Dumitriu" pentru a constata dacă este în măsură să facă un transport
de emigranţi evrei pe distanţa Constanţa-Istanbul. Concluzia a fost: „Vasul este apt, corp şi motor,
pentru a fi amenajat transporturi de emigranţi evrei''. (A.CT, Fond Căpitănia portului Constanţa,
ds. 1 67, f. 39).
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1944, mai 29, Bucure�ti.. Scrisoarea lui M. Antonescu de răspuns
la acuzele guvernului S.U.A. că România nu sprijină
emigrarea evreilor
29

mai

1944

Telegramă
pentru Ankara, Lisabona şi Berna
Sunt uimit să citesc o telegramă adresată de guvernul Statelor Unite guvernului
ungar în legătură cu asprul tratament aplicat evreilor din Ungaria de actualul guvern, la
sfârşitul căruia se făcea o ameninţare şi la adresa României deşi telegrama nu vorbeşte
decât de măsurile luate de Ungaria.

1 . Guvernul român nu a fost niciodată împotriva emigrărilor evreieşti, ci din contra
le-a înlesnit;

2 . Guvernul român nu a perceput până azi nici o taxă specială pentru emigraţiunile
evreieşti, cu toate că agenţii de emigraţie de rea credinţă au perceput şi în străinătate şi în
România sume considerabile de la evreii emigranţi sub pretextul că trebuie să plătească
taxele şi cheltuielile necesare, pentru ca administraţia română să autorizeze emigraţia;

3.

Numai în aprilie şi mai au plecat peste 1 .000 de evrei pe mici vase în Marea

Neagră;

4. Guvernul român şi-a dat acordul ca să poată veni la Constanţa vase oricât de
mari pentru transportul evreilor emigranţi;

5.

Reprezentanţii comitetului Internaţional al Crucii Roşii în România colaborează

cu guvernul pentru organizarea emigraţiunilor şi nenumăraţi evrei şi copii de evrei din
Transnistria au fost aduşi înainte de noua situaţie a frontului din răsărit pe teritoriul
nostru;

6 . Nu numai că nici o măsură restrictivă nu a mai fost luată în ultima vreme

împotriva evreilor în România, dar evreii, purtându-se foarte bine în echipele de lucru cu
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prilejul lucrărilor de salvare în urma bombardamentelor, au primit mulţumiri oficiale
pentru atitudinea lor;
7. Guvernul român se preocupă de azi de evreii purtând paşapoarte româneşti
aflători în Ungaria şi a făcut toate înlesnirile pentru aceia care treceau graniţa ungară;
8 . Guvernul român a răspuns întotdeauna favorabil tuturor intervenţiunilor
internaţionale privitoare la emigraţiuni, dar emigraţiunile n-au fost efectiv organizate
deşi s-au prezentat nenumărate proiecte, astfel că guvernul român a ajuns să examineze
el însuşi acum posibilitatea unor transporturi.
Cu toate cele de mai sus telegrama americană amestecă tratamentul barbar aplicat
evreilor din Ungaria în ultimele săptămâni, după ce celelalte guverne ungare simulau
filosemitismul cel mai acut. Consider deci de datoria mea să vă rog a atrage atenţia
tuturor cercurilor respective asupra acestei confuzii, ca şi asupra ameninţărilor ofensatoare
făcute României care ar putea să provoace legitime reacţii.
Guvernul român, în afară de reacţiunea gravă din ţară în împrejurările din
septembrie 1 940, ianuarie 194 1 , când manifestările antisemite aveau o explicabilă sorginte,
a respectat viaţa evreilor, a mărginit anumite condiţiuni economice, dar a fost întotdeauna
pentru sprijinirea emigraţiilor evreieşti şi întotdeauna împotriva oricărei soluţii fizice.
Mihai Antonescu
Dictat mie de d-l prof. Mihai Antonescu în ziua de 29 mai anul 1 944

Ibidem, voi. 36, f 127-128
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1944, mai 30, Bucureşti. Raportul lui Radu Lecca şi propuneri
de organizare a emigrării evreilor din România
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Comisariatul General pentru Problemele Evreieşti
Domnule mareşal,
Am onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
I . Societatea O.R.A.T. a fost autorizată să organizeze, sub controlul Ministerului
de Interne şi al Comisariatului General pentru Problemele Evreieşti, emigrările de evrei
în Palestina, utilizând vase sub pavilion străin.
2 . Societatea O.R.A.T. primeşte plata tuturor cheltuielilor care se nasc pentru fiecare
evreu, copil sau adult de la portul de emigrare românesc până la destinaţie, de la
organizaţiile evreieşti din străinătate, fapt confirmat nouă şi de Crucea Roşie Internaţională.
Decontul acestor cheltuieli nu se face în ţară, ci la Istanbul, unde organizaţiile
evreieşti din America şi Anglia au reprezentanţi. Armatorii vaselor întrebuinţate de
societatea O.R.A.T. primesc şi ei preţul convenit pentru transport, hrană, asigurare etc. în
dolari, la Istanbul.
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3.

Cu toate că emigrarea evreilor ar trebui deci să se efectueze pe cale gratuită,

totuşi societatea O.R.A.T. - de conivenţă cu organizaţiile sioniste clandestine şi ilegale
din ţară - încasează în România de la emigranţi sute de milioane de lei, punând locurile
disponibile la mezat.
Astfel, un loc a ajuns să se plătească cinci milioane lei.

4.

Faţă de organizaţiile evreieşti din străinătate, societatea O.R.A.T. pretextează

că aceste încasări sunt necesare pentru a plăti anumite taxe statului român care altfel nu
ar permite emigrarea. În realitate însă nici statul nici Consiliul de Patronaj al Operelor
Sociale nu încasează un ban de la societatea O.R.A.T.
Neajunsurile acestui sistem sunt multiple şi anume:
a) Se încasează de pe urma emigrării evreilor sute de milioane lei, dar nu pentru stat.
b) Pleacă toţi evreii bogaţi, rămânând în ţară numai bătrâni şi săraci, pe care din
lipsă de încasări vom fi nevoiţi noi românii să îi întreţinem, fie la muncă, fie în ghetouri.
Propun următoarele soluţii:
I. Nici un evreu să nu poată emigra cu începere de azi, fără aprobarea
Comisariatului General pentru Problemele Evreieşti.

II. Comisariatul Generalpentru Problemele Evreieşti va fixa, prin Centrala Evreilor
din România, taxele de emigrare, care vor fi vărsate în întregime Consiliului de Patronaj
al Operelor Sociale.
Comisariatul General al Problemelor Evreieşti va desemna, prin Centrala Evreilor
din România, copiii şi săracii care urmează să fie scutiţi de plata oricărei taxe de emigrare.

III. Componenţii societăţii O.R. A.T. să fie anchetaţi în stare de arest, pentru a da
socoteală de banii încasaţi pe nedrept cu ultimele transporturi.
Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, asigurarea deplinului devotament1•2•
Comisar general pentru problemele evreieşti, ss. R. D. Lecca

Ibidem, voi. 17, f 152-153
Pe document, rezoluţia conducătorului statului: „Se interzice orice plecare de evrei până la
organizarea emigrării pe baze serioase. Astăzi, tâlharii se îmbogăţesc din această tragedie a evreilor
şi naţia românească poartă ponosul. General Şova şi ministrul de interne vor lua măsuri de executare
şi vor raporta. Emigrarea evreilor se va organiza de stat. Generalii Şova, Popescu, Vasiliu şi dl.
Lecca vor primi ordinul de la domnul Mihai Antonescu. Fondurile realizate se vor lăsa Consiliului
de Patronaj pentru opere sociale. Domnul Vlădescu mă va ţine săptămânal la curent cu operaţiunea.
Va cere instrucţiuni de la mine pentru gestiunea d-lui Lecca. ss. mareşal Antonescu. 303275/
30.V.944". (A.N„ Fond P.C.M„ ds. 40 111 943/44, f. 2).
1 La 21 iunie, Cabinetul Militar al conducătorului statului comunica o altă rezoluţie a lui
Ion Antonescu către Subsecretariatul de Stat al Marinei, ca urmare a unei adrese a M.St.M. în
legătură cu transportul unui lot de emigranţi cu nava „Smimy": ,,Am oprit executarea emigrărilor
in condiţiunile actuale. Emigrările nu se vor face decât de guvern. Am dat ordin în această privinţă.
Vasele pe care se vor face le voi hotărî la timp. Până atunci şi fără aprobarea mea nici un vas nu va
părăsi în acest scop porturile româneşti. Marele Stat Major să comunice generalului Şova". (Ibidem,
f. 45).
2 Raportul lui Radu Lecca a fost trimis şi lui Mihai Antonescu, inclusiv o rezoluţie a
mareşalului Antonescu. Ca urmare, vicepreşedintele C.M. i-a invitat pe miniştrii subsecretari de
stat ai Poliţiei şi Siguranţei şi ai Marinei şi pe comisarul general pentru problemele evreieşti
„pentru a stabili împreună modul cum să se facă emigrarea evreilor" (Ibidem, ds. 1 2/1944, f. 272).
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359
1944, mai, Bucure �ti. Subsecretariatul de Stat al Marinei
comunică numele navelor cu care s-au transportat
emigranţi evrei, cu aprobarea P.C.M.

Subsecretariatul de Stat al Marinei
Notă
Pentru
Domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
(cerută la alin. 5 în adresa P. C.M. nr. 393763/C.B.B.T. din 1 3 mai 1 944)
Toate transporturile cu emigranţi evrei au fost aprobate de Preşedinţia Consiliului
de Miniştri.
Navele pentru care s-au dat aprobări sunt: Maritza, Milka, Belacitta, Pirin.
Toate aceste vase sunt sub pavilion bulgar.
Primele trei au port de înscriere bulgar, iar proprietarii şi echipajele nu sunt români.
Al patrulea nu a fost încă în apele româneşti.
Transporturi au efectuat, până în prezent, numai „Maritza" şi „Milka".
Ministru subsecretar de stat pentru Marină, pe lângă M.R., ss. M. Şova

A.N., Fond P.C.M., ds. 401/1943-44, f 11

360
1944, iunie 1, Bucure� Notă de convorbire între M. Antonescu
şi delegatul C.R.I. în problema emigrării evreilor
Notă asupra convorbirii avute în ziua de I iunie 1 944 de d. prof. Mihai Antonescu
cu d. Kolb, la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (fragmente)
Delegatul Crucii Roşii Internaţionale a fost în ţară pentru a vedea rezultatele
bombardamentelor.
. . . Am discutat apoi cu d-sa chestiunea emigrărilor evreieşti, arătându-i că s-au
comis unele nereguli în ultima vreme şi speculaţiuni în dauna emigranţilor, de natură să
creeze o umbră şi asupra administraţiei româneşti pentru că s-au cerut sume fabuloase,
pretinzându-se că ele ar fi necesare pentru a „obţine" autorizaţiile de emigrare şi a ,,învinge
greutăţile", deşi guvernul român totdeauna a fost pentru libertatea de emigrare, dar au
lipsit organizaţiile de emigrare şi vapoarele - în împrejurările de război pe care le trecem,
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România neputându-şi reduce micul său pavilion, pentru a efectua cu propriile sale vase
emigraţiunile evreieşti.
Pentru a evita, însă, ca să se creeze o atmosferă neprielnică în jurul operaţiunilor
emigrării şi în acelaşi timp pentru a opri acţiunea oneroasă a unor agenţi de emigrare,
guvernul român va controla de acum înainte emigraţiunile, fără a le restrânge, şi va
afecta chiar unele vase româneşti acestui scop, sub controlul şi îndrumarea ministrului
marinei şi a Comisariatului pentru Chestiunile Evreieşti, printr-un Birou de Emigraţiune.
D. ministru Kolb mi-a vorbit de refugiaţii politici evrei din Ungaria de legea
condamnării lor la moarte [în cazul în care intră ilegal în România - n.n.], şi de efectul pe
care l-ar produce, mai ales acum, când Ungaria săvârşeşte atâtea acte de incoerenţă
antisemită, după ce a făcut până acum câtăva vreme excese filosemite1 .
I-am arătat d-lui Kolb că noi stăm pe aceeaşi poziţie, p e care am comunicat-o de
nenumărate ori tuturor forurilor internaţionale, guvernul român fiind împotriva oricărei
soluţiuni fizice, pentru că poporul român este tolerant, şi fiind pentru emigrări, pe care le
considerăm ca o soluţie dreaptă şi normală chiar pentru interesele româneşti.
Refugiaţii unguri evrei, veniţi în România, vor putea părăsi ţara cu primul vapor.
Măsura luată de ministrul justiţiei fără a fi contrasemnată de mine, nu se aplică
refugiaţilor politici.
Dictat mie de dl. prof. Mihai Antonescu, în ziua de 3M- 1 944. ss. Indescifrabil

A.M.A.E., Fond 71 România, voi. 88, p. 257-259

1 Acest Decret-lege n-a fost pus în practică (Vezi doc. 389 din volum).
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1 944, iunie 2, Bucureşti. Ion Antonescu a interzis noi emigrări

fără aprobarea guvernului

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Nr. 206776/2 1 .VI. 1 944

Cabinetul Militar
Către,

Subsecretariatul de Stat al Marinei - Cabinet
Am onoare a vă face cunoscut că Marele Stat Major cu adresa nr. 925/1 944 a
intervenit la domnul mareşal pentru a şti dacă transportul emigranţilor evrei cu nava
„Smirny" poate fi executat.
Prezentându-se o notă în acest sens domnului mareşal, domnia sa a pus următoarea
rezoluţie:

„Am oprit executarea emigrărilor în condiţiunile actuale. Emigrările nu se
vorface decât de guvern. A m dat ordin în această privinţă. Vasele pe care se vor face le
voi hotărî la timp. Până atunci şi fără aprobarea mea, nici un vas nu va părăsi în acest
scop porturile româneşti.
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Marele Stat Major să comunice generalului Şova ".
D.O., ss. colonel Davidescu
Comunicată şi Marelui Stat Major

A.N., Fond P.C.M., ds. 401/1943-1944, f 45
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1944, iunie 7, Bucure�ti. Rezoluţia lui M. Antonescu prin care
se acceptă înfiinţarea unui Oficiu al emigraţiei
7 iunie 1 944

7064/Cab. 1 944
Domniei Sale, domnului AL. Zissu

Cu referire la scrisoarea dv. prin care solicitaţi înfiinţarea legală a unui Oficiu al
Emigraţiei, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua la cunoştinţă de rezoluţia domnului
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri:

Da. Săptămâna viitoare vomfixa toate condiţiile pentru organizarea emigraţiei
care vor fi îndeplinite prin acest Oficiu. ss. M A ntonescu ".
„

Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni 1 .
Director de cabinet, ss. Eug. Lăzărescu-Murgeni

Ibidem, f 32
1 Vezi doc. 358 din volum.
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1944, iulie 5, Ankara. Interesul manifestat de admiraţia americană
pentru înfiinţarea unui comitet al emigraţiei în România
Nr. 226- 1 1 0 1

Expediată: 5 iulie 1 944, orele 20
Telegramă cifrată
Externe, Bucureşti

La cererea d-lui Hirschmann, care s-a întors dintr-o scurtă călătorie î n America, l-am
întâlnit la delegatul Crucii Roşii.
D-l Hirschmann îmi spune că a avut cu preşedintele Roosevelt, cu dl Huli şi cu dl
Stettinius convorbiri în care a precizat comunicările telegrafice ce le făcuse în urma
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conversaţiunilor avute cu mine în martie. Dl Hirschmann adaugă că la Washington se
urmăreşte cu cea mai mare atenţiune situaţiunea evreilor din România şi că orice gest
favorabil făcut de guvernul român este apreciat la justa sa valoare. Astfel, se recunoaşte şi
se ţine seamă de sprijinul dat de guvern în favoarea emigraţiunii evreilor.
În această privinţă, dl Hirschmann îmi spune că a primit ieri o telegramă de la
Washington prin care este întrebat dacă este adevărat că d-l preşedinte al Consiliului a
alcătuit un comitet interdepartamental pentru organizarea emigraţiunii şi dacă s-a dat
publicitate acestui fapt.
Rog a mă pune în măsură de a da un răspuns în această privinţă, deoarece am
constatat că s-ar privi cu satisfacţie constituirea acelui comitet, mai cu seamă în cazul
când acest fapt ar fi oficial.

226 Cretzianu 1 1 O 1

A.M.A.S., Fond Turcia (telegrame), voi. 7, f n.
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1944, iulie 5, Bucure �ti. Delegatul C . I .C.R. solicită lui M .

Antonescu ca evreii condamnaţi în România pentru
trecerea frauduloasă a frontierei să fie trimişi în
Palestina pentru a evita executarea pedepsei

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii

Bucureşti,

Delegat în România

Str. Eremia Grigorescu, 23

5 iulie 1 944

Domnule preşedinte,
Aţi avut bunăvoinţa să mă informaţi prin scrisoarea nr.

1066 17 din 30 iunie că

s-au dat dispoziţii, la Ministerul Afacerilor Interne, ca refugiaţii ce au trecut clandestin
graniţa să nu aibă de suferit datorită clauzelor fatale ale Decretului-lege pe care l-am
menţionat în scrisoarea mea nr. G.

847 din 26 iunie1 .

Tocmai am trimis o scrisoare către Comitetul Internaţional al Crucii Roşii la Geneva
ca şi către delegaţia din Budapesta, făcând cunoscută această binevenită dispoziţie, rugând
a fi informaţi cei în drept.
Vă rog să-mi permiteţi, d-le preşedinte, să-mi exprim cele mai vii mulţumiri pentru
atitudinea dumneavoastră umanitară.
Cu această ocazie, aş dori să atrag atenţia Excelenţei voastre asupra unei infonnaţii
apărută în

Bukarester Tageblatt

de astăzi, după care evreii din Ungaria care au trecut

clandestin graniţa au fost condamnaţi la

5

ani închisoare şi separat la alţi trei

ani

de

detenţie pentru folosirea de documente oficiale care atestau în mod eronat că ei erau
creştini. Este evident că asemenea manipulări se cer sancţionate, dar este de înţeles că
temerile inspirate de Decretul-lege în discuţie incită fugarii să se folosească de orice
mijloc pentru a scăpa de urmările la care sunt supuşi evreii din Ungaria.
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Făcând apel la sentimentul umanitar, bine cunoscut al Excelenţei voastre, îmi
permit să vă propun ca fugarii condamnaţi să fie expulzaţi şi conduşi la bordul unui vas
care se găseşte la Constanţa, pentru ca ei să plece în Palestina.
Cred că ar fi cea mai bună soluţie a problemei şi aş fi încântat să aflu că Excelenţa
voastră împărtăşeşte punctul meu de vedere.
Primiţi, vă rog, domnule preşedinte, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Charles Kolb, delegat al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii
Excelenţei Sale, domnului prof. Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului
de Miniştri, Bucureşti
Ibidem, Fond Ungaria (general), voi. 65, p. 238
1 Vezi doc. 360 din volum.
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1944, iulie 7, Bucureţi M.A.E. este informat de Departamentul
Marinei că la 6 iunie a plecat din Constanţa la Istanbul
vasul „Casbek" cu emigranţi evrei
Subsecretariatul de Stat al Marinei
Direcţia Generală a Marinei Comerciale

Nr. 9049
7 iulie 1 944

Minist. Regal al Afacerilor Străine
În conformitate cu ordinele nr. 1 05 1 8 1 M.A. S. din 23 iunie 1 944 şi nr. 208262/
M. l din 2 iulie 1 944,
Am onoarea a raporta că în ziua de 6 iulie a.c., a plecat din portul Constanţa la
Istanbul vasul „Casbek" sub pavilion turc, cu 460 emigranţi evrei maturi şi 279 evrei
copii.
Ministru subsecretar de stat pentru marină, pe lângă M.R., general, ss. Şova
Domnului �ihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, Bucureşti

Ibidem, Probi. 33, voi. 17, f 216
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1944, iulie 14, Bucureşti Killinger comunică M.A.S. german
informaţii despre activitatea lui A.L. Zissu în problema
emigraţiei
Referitor: fuga unor evrei unguri la Bucureşti
Se confirmă constatările făcute în cercurile consulului german român la Cluj că
evreii fugiţi în România sunt trataţi ca refugiaţi politici şi că li se permite de guvernul
român emigrarea în Palestina.
Anexat trimit cu rugămintea de a lua cunoştinţă copia şi traducerea unei scrisori
trimisă de vice-prim ministrul Mihai Antonescu către evreul Zissu, la Bucureşti în 1 7. 6. 44.
Zissu este sionist şi este însărcinat din partea evreilor să realizeze emigrarea evreilor din
România. În această scrisoare Mihai Antonescu stabileşte în aliniatul d) că guvernul
român a autorizat în principiu plecarea vapoarelor ancorate la Constanţa ale societăţii
O.R.A.T„ însă cu condiţia ca acestea să primească nu numai orfanii evrei din Transnistria

ci şi refugiaţi politici evrei veniţi din alte ţări şi care nu pot rămâne în România.

După ce directorul general al Serviciului Român de Informaţii a făcut să parvie
ataşatului de poliţie de aici comunicarea ca, în conformitate cu propunerea acestuia, evreii
refugiaţi din Ungaria să fie predaţi posturilor poliţiei germane de graniţă va urma o
intervenţie a ataşatului de poliţie în această chestie pe lângă şeful Serviciului Român de
Informaţii. Despre rezultat voi raporta.
Semnat: Von Killinger

A. Y.W.I., Fond Matatias Carp 011/2-1. Citat după revista Hazionut, Tel Aviv nr.
39, decembrie 1997, p. 21
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1944, iulie 18, Budapesta. Demersul Legaţiei Elveţiei pentru

obţinerea vizelor de trecere prin România a grupurilor
de evrei unguri ce emigrează
Telegramă descifrată
De la Legaţiunea din Budapesta

Nr. 499/645 1

Data 1 8.VII ora 2 1 ,30

1944

Legaţiunea Elveţiei de aci îmi aduce la cunoştinţă printr-o notă verbală că autorităţile
ungare au autorizat emigrarea a „câtorva mii" de evrei din Ungaria în Palestina, dintre
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care majoritatea ar urma să fie transportaţi cu vapoarele Crucii Roşii elveţiene de la
Constanţa, iar altă parte (circa

1 00 persoane zilnic) prin Bulgaria şi Turcia.

Legaţiunea Elveţiei roagă guvernul român:

1 ) Legaţiunea din Budapesta să fie autorizată să acorde viza de tranzit pe
paşapoartele colective pe parcursul Curtici-Constanţa şi Curtici-Giurgiu.
Persoanele primului parcurs (mi se spune că ar fi vorba de circa o mie evrei
săptămânal) ar urma să primească viza pe măsura sosirii vapoarelor la Constanţa.
Persoanele celui de al doilea parcurs ar urma să primească viza dacă prezintă viza
bulgară şi turcă.

2) Legaţiunea Elveţiei mai solicită C.F.R. să pună la dispoziţie circa 1 20 vagoane
de călători pentru transportul de la frontiera ungară, autorităţile ungare consimţind să
dea acelaşi număr de vagoane până la frontiera ungară.

3) Dacă este posibil, ar fi preferabil punerea în circulaţie a două trenuri simultan
spre a evita transbordarea la frontieră,
Sunt informat că primul transport ar urma să plece la

25 iulie.

Binevoiţi vă rog a mă pune în măsură să dau un răspuns grabnic Legaţiunii Elveţiei 1 •
Cotlarciuc

A.M.A.E., Fond Ungaria (telegrame), voi. 11, p. 64-65
Pe document, adnotarea: ,,D-lui v. preş. al C. M .

+

Dir. Consulară. 2 2.06. 1 944".

1 în aceeaşi zi, M. Antonescu telegrafia Legaţiei din Berna: ,,Am autorizat tranzitul tuturor
celor care au trecut până acum în România. Cifre n-au fost fixate şi nu ne-au fost prezentate".
(Ibidem, Fond 33, voi. 1 7, f. 22).
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1944, iulie 18, Bucureş ti. M.A.E. informează Legaţia română
din Lisabona că au plecat 3 vapoare cu 1 .000 copii din

Transnistria ce emigrează prin Constanţa. Informaţii
despre fiul dr-ului Filderman, deportat din Franţa
Telegramă
Romanoleg Lisabona

Răspuns la

242, un vapor bătând pavilion neutru a părăsit de 3 zile Constanţa,
1 . OOO emigranţi evrei (copii din Transnistria, refugiaţi din Ungaria

transportând aproape

şi alţi emigranţi din Regat).
Alte trei vapoare, aflate în rada portului Constanţa, vor urma.

A fost într-adevăr vorba, acum câteva luni, de obţinerea garanţiei germane pentru
circulaţia în Marea Neagră a unui mare vapor neutru, dar chestiunea a rămas în suspensie.
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O conferinţă ministerială prezidată de mine se ocupă de chestiunea emigraţiei şi
studiază posibilitatea de a o ajuta prin vapoarele S.M.R.
D-l Filderman, d-l Zissu - Centrala Evreilor - şi comisarul general pentru
chestiunile evreieşti, au fost primiţi recent de mai multe ori de mine, în legătură cu aceasta.
Dezminţiţi orice fel de ştiri cu privire la situaţia d-lui Filderman care se bucură de
toată libertatea şi colaborează cu Centrala Evreilor pentru organizarea emigraţiei împreună
cu d-l Zissu.
Numai fiul său, care se găsea în Franţa de la începutul războiului, a fost, se pare,
transferat în Polonia.
Am făcut personal intervenţie pe lângă guvernul Reichului pentru eliberarea sa,
ceea ce mi s-a făgăduit1 •
M.A.
Dictat mie de d-l prof. Mihai Antonescu, 18 iulie, ss. Indescifrabil

Ibidem, Fond 33, vol.1 7, f. 224
I Vezi doc. 220, 223 din volum.
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1944, iulie 22, Ankara. Telegrama ambasadorului român din Ankara
cu referire la a precierile guvernului S . U . A . faţă de
înfiinţ area unui Oficiu Român al emigrării evreilor. Se cere
sprijin pentru tranzit, prin România, a emigranţilor evrei

din Ungaria

Mi nisterul Afacerilor Străine
Direcţia Cabinetului şi a Cifrului
Telegramă descifrată
De la Legaţiunea din Ankara, nr. 65/1093 din 22. VII . 1 944
Strict confidenţial.
Personal pentru dl. vicepreşedinte al Consiliului.
Dl. Hirschmann care a cerut să mă vadă mi-a exprimat mulţumiri pentru
comunicarea ce i-am făcut în privinţa Comisiunii pentru emigrări. De asemeni a ţinut să
reliefeze aprecierea Statelor Unite pentru atitudinea foarte binevoitoare a guvernului român
în chestiunea emigrărilor1 • Hirschmann m-a sesizat de următoarele chestiuni, dintre care
prima reprezintă mare importanţă şi urgenţă:
l . Guvernul Statelor Unite a fost informat acum 2 zile că guvernul ungar ar fi
acum dispus să îngăduie emigrări de evrei. Guvernul Statelor Unite va face tot posibilul
pentru a facilita aceste emigrări, punând la dispoziţ..ie vasele necesare. Guvernul Statelor
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Unite întreabă dacă, de partea sa, guvernul român îşi va da concursul, acordând autorizaţia
de tranzit prin România evreilor unguri ce s-ar îmbarca în porturile noastre.
2. Hirschmann a întrebat dacă putem da infonnaţiuni asupra motivului pentru
care întârzie plecarea celor 3 vase mici turceşti şi a vasului mai mare grecesc sosit în
Constanţa pentru a lua emigranţi evrei. Hirschmann precizează că nu crede că întârzierea
să se datorească guvernului român.
3 . Hirschmann mi-a cerut infonnaţiuni asupra unui domn Zissu care trimite diferite
comunicări, afirmând că ar participa activ şi oficial la organizarea emigraţiunii evreieşti.
Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a mă pune în măsură a răspunde cât mai curând
la punctul 1 al acestei telegrame.
Cretzianu

Ibidem, f 228 f/v
1 Vezi doc. 357, 363 din volum.
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1944, iulie 24, Bucure�ti. Aprobarea guvernului român de a

tranzita prin România evreii din Ungaria pentru
emigrare
24 iulie 1 944

No. 3552
Telegramă cifrată
Romanoleg Budapesta

Referire la telegrama d-voastră no. 449.
Guvernul român a aprobat în principiu tranzitul evreilor din Ungaria pentru
Palestina, conform instrucţiunilor date de domnul vicepreşedinte 1 •
1 ) În ce priveşte tranzitul prin Constanţa, vă rugăm să ne indicaţi numele şi ziua
sosirii vasului care vine pentru îmbarcarea lor, pentru a putea da concomitent dispoziţiuni
la frontieră şi pentru a se pregăti vagoanele necesare tranzitului.
2) În ce priveşte trecerea Giurgiu-Rusciuk, autorităţile competente sunt de acord
cu condiţia ca emigranţii să posede deja viza bulgară şi turcă şi să-şi fi asigurat vagoanele
bulgare necesare pentru continuarea drumului prin Bulgaria.
3) Aceste condiţiuni îndeplinite puteţi acorda viza pe paşaportul colectiv.
Mihai Antonescu
Ibidem, p. 79
1 La 8 august 1 944, Mihai Antonescu confirma aprobarea pentru trecerea evreilor din
Ungaria spre Constanţa, „cu condiţia ca intrarea lor pe teritoriul român să se facă după ce vapoarele
vor fi sosit la Constanţa". Totodată, el îşi exprimă îndoiala „dacă este bine să se facă transbordări
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la frontieră, socotind preferabil ca aceleaşi vagoane (ale Căilor Ferate Maghiare - n.n.) să continue
drumul pe teritoriul român". În legătură cu această ultimă problemă, Legaţia română din Budapesta,
comunica, la 9 august 1 944 că: ,,Direcţiunea Căilor Ferate Maghiare nu permite trecerea vagoanelor
sale peste frontiera română de teama evenimentelor: distrugeri prin bombardamente care sunt dese
mai ales în Valea Prahovei", cerând să i se comunice dacă C.F.R. „va pune la dispoziţia emigranţilor
evrei cele circa 30 vagoane de persoane şi trei vagoane pentru bagaje necesare transportului". De
asemenea, se solicita să se comunice „sosirea vaporului turc «Smyrna» la Constanţa pentru a putea
elibera viza". (Ibidem, p. 1 1 8, 1 43).

371
1944, august 1, Bucure� M.St.M. informează că vase sub pavilion
turc sunt rechemate din portul Constanţa, goale
Preşedinţia Consiliului de Miniştri

1 august 1 944

Cabinetul Militar

Secret

Ofiţerul de serviciu

Foarte urgent
Notă (fragmente)

nr. 552 1 82 din 3 1 iulie 1 944, raportează
(nr. 1 93 din 30 iulie 1 944 şi nr. 1 97 din 3 1 iulie 1 944) ale

Marele Stat Major, secţia 2-a, cu
următoarele două informaţii

Centrului „D", organul informativ al Marelui stat Major. . .
Unul din cele 4 vase sub pavilion turcesc aflate în portul Constanţa pentru efectuarea
transporturilor de evrei cu destinaţia Istanbul a primit de la armatorul său telegrama ca să
ridice ancora şi să părăsească imediat gol România.
La aflarea acestei dispoziţiuni, toate vasele de mai sus intenţionează să plece r
ară
a mai aştepta sosirea evreilor ce trebuiesc transportaţi. Teama li s-a mărit şi prin faptul că
astă noapte „Radio Mediteran.ian" a difuzat un comunicat turc prin care se pune în vedere
tuturor vaselor din porturile române şi bulgare să revină în patrie.
(Centrul „D" 1)

Ibidem, f 232-233
1 Vezi şi doc. 3 59, 361 din volum.
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1944, august 1, Bucure�. M.A.E. comunică Legaţiei române

din Ankara autorizarea tranzitării prin România a
emigranţilor evrei unguri

No. 3667

1 august 1 944
Telegramă cifrată
Romanoleg Ankara

Răspuns la no. 65.
Personal domnului Cretzianu.
Am comunicat oficial guvernului ungar că guvernul român acordă autorizaţia de
tranzit evreilor unguri cu condiţia ca să se îmbarce imediat din porturile noastre.
Întârzierea plecării celor 3 vase mari turceşti se datoreşte faptului că guvernul turc
a comunicat oficial că nu mai permite nici în tranzit intrarea în porturile turceşti a evreilor
care nu dispun de viza de intrare. Aşadar, acolo trebuie luate măsuri şi făcute intervenţiuni
pentru a evita greutăţile de aci.
Sunt 3 săptămâni exact de când eu personal am dat dispoziţia de plecare a acestor
vapoare, dar ele n-au putut pleca datorită încunoştinţării oficiale făcute de însărcinatul cu
afaceri turc că guvernul român nu trebuie să lase plecarea decât celor care dovedesc că au
viza turcă.
În ce priveşte pe d-l Zissu, d-sa s-a prezentat ca unic reprezentant al lui Jewish
Agency declarând că poate obţine vizele de intrare în Palestina, şi-şi ia răspunderea
organizării serviciului de migraţiuni.
Eu l-am primit împreună cu d-l Filderman şi cu d-l Zimmer de la Centrala Evreilor
şi am aprobat înfiinţarea unui birou de emigraţiuni evreiesc.
Ulterior am avut plângeri împotriva d-lui Zissu că ar avea anumite preferinţe sioniste
în alegerea evreilor. Şi dr. Filderman mi-a arătat nemulţumirea sa.
Cred că o conlucrare între grupările de evrei sionişti şi nesionişti se impune, pentru
ca certurile dintre evrei să nu întârzie acţiunea de emigraţie.
Mihai Antonescu
Ibidem, Fond Ungaria (telegrame), voi. 11, p. 62
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1944, august 3, Buda pesta. Legaţiunea română din Ungaria

semnalează că delegaţi ai C.R.I. studiază posibilitatea
găzduirii în România a copiilor orfani din Budapesta

Legaţiunea Regală a României
Urgent

Budapesta, 3 august 1 944
Nr. 689 1/F.
Domnule ministru,

Astăzi s-au prezentat la Legaţiune doi delegaţi ai Crucii Roşii Internaţionale din
Elveţia, domnii dr. Robert Schirmer şi Friedrich Born, care se află în Ungaria având ca
misiune studierea posibilităţilor de ocrotire a evreilor din Ungaria.
Ei m-au întrebat dacă guvernul român ar fi de acord să găzduiască în România,
într-un loc care ar urma să fie indicat de autorităţile româneşti, un grup de copii evrei în
vârstă de 5 până la 14 ani. Nu mi-au precizat numărul lor, deoarece nu ar dori să pună o
limită. Ei mi-au mărturisit că se gândiseră la circa 2. 000 copii, dar că ar fi mulţumiţi dacă
s-ar putea salva şi chiar numai 200. Este vorba de copiii din Budapesta ai căror părinţi au
fost fie deportaţi, fie internaţi în Ungaria, sau cei rămaşi orfani.
Crucea Roşie Elveţiană s-ar angaja să îngrijească de transportul acestor copii, de
întreţinerea lor şi de îngrijirea lor fie prin trimitere de alimente şi medicamente, fie plătind
în franci elveţieni alimentele ce s-ar pune la dispoziţie în ţară pentru aceşti copii.
Din punct de vedere al executării tehnice a acestui proiect, delegaţii elveţieni propun
ca guvernul român să se pună la dispoziţie un hotel sau un grup de clădiri sau chiar un loc
pentru a construi barăci urmând a se înfiinţa astfel un lagăr pentru aceşti copii, bineînţeles
totul pe cheltuiala Crucii Roşii. Supravegherea şi îngrijirea copiilor s-ar putea face, după
părerea lor, sau de câteva persoane însoţitoare din Ungaria sau de către o organizaţie
evreiască din România. Copiii ar urma să rămână în acest lagăr până când împrejurările
vor permite ca să fie transportaţi în Turcia sau în America.
Domnii S chirmer şi Born mi-au afirmat că este vorba de o acţiune separată sau
mai bine zis paralelă cu aceea întreprinsă de Legaţiunea Elveţiei pentru emigrarea evreilor
în Palestina.
Vă rog să binevoiţi a dispune ca să fiu informat dacă guvernul român în principiu
ar fi de acord cu înfiinţarea unui astfel de lagăr de copii.
Însărcinat cu afaceri, ss. A.I., Dragoş Cotlarciuc, consilier de Legaţie

A.N., Fond P. C.M., ds. 3/1944, f. 7-8
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1944, august 4, Stockholm. Intervenţia C . R . I . în favoarea

grăbirii transportului cu vase româneşti a evreilor
întorşi din Transnistria
Nr. 3 828
Telegramă descifrată
4 august 1 944

Legaţiunea Stockholm
Pentru domnul vicepreşedinte al Consiliului

A venit să mă vadă o delegaţie a lui World Jewish Congress, secţia suedeză,
rugându-mă a interveni pe lângă d-voastră pentru grăbirea transportului evreilor, îndeosebi
a celor întorşi din Transnistria, în Turcia sau Palestina prin vase româneşti, cheltuielile
urmând a fi suportate de organizaţia evreiască. Evacuarea s-ar putea face sub egida Crucii
Roşii suedeze sau internaţionale guvernul român ar trebui să furnizeze vasele şi să obţină
Navcertul german. Plata s-ar face în lei sau în orice valută forte dorită de noi. La întoarcere,
vasele ar putea aduce haine etc., pentru evreii săraci.

Am răspuns că bunăvoinţa guvernului român este asigurată şi că faptul că s-au
efectuat asemenea transporturi dovedeşte că germanii nu se opun. Greutatea ar fi găsirea
tonajului necesar şi obţinerea Navcertului aliat. M-am gândit că dat fiind slabele speranţe
de a se vinde vasele „Basarabia" şi „Transilvania", am putea câştiga sume interesante
folosindu-le în acest scop. Deoarece ştiu că avem nevoie de instrumente de bord şi piese
de maşini pentru vasele salvate din porturile ruseşti pentru care însă nu se capătă permisul
de export, altă soluţie ar fi a se căpăta aceste instrumente aci, pentru folosirea vaselor în
scopul arătat. Delegaţiunea evreilor a început deja intervenţiile în această privinţă pe
lângă aliaţi şi suedezi.
Binevoiţi a-mi comunica de urgenţă punctul nostru de vedere.

A.M.A. E., Probi. 33, voi. 36, f 14
Pe document, rezoluţiile: „Dl V. Pasolino. Dir[ecţia] Cons[ulară] un ex[emplar] la Dir[ecţia]
Pol[itică]". „7.VIII . Am remis un exemplar Dir. Politice. 1 2 .VIII .44".
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1944, august 5, Ankara. Guvernul turc a dispus Consulatelor
sale din România, Ungaria şi Bulgaria să acorde viză
tuturor evreilor autorizaţi să emigreze

Ministerul Afacerilor Străine

Nr. 3 897

Direcţia Cabinetului şi a Cifrului

din 9 august 1 944

.

Telegramă descifrată

De la Legaţiunea din Ankara
Data: 5/VIII orele 20,20

Nr. 247/ 1 2 1 8

1 944

Urmare la telegrama mea nr. 243/ 1 2 1 4 :
Delegatul Crucii Roşii îmi face cunoscut că guvernul turc a dat ordin Consulatelor
sale din România, Ungaria şi Bulgaria să acorde viză tuturor evreilor care ar fi autorizaţi
să emigreze.
Cretzianu

Ibidem, Fond Turcia (telegrame), voi. 7, p. 89
Pe document, rezoluţia: „D-lui v. preş. al Cons.
D-lui gen. Vasiliu. 9.Vill .44".

+

Dir. Cons. Copie Dir. Pol. Min. de Interne.
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1944, august 10, Ankara. Ambasadorul român la Ankara
informează că vasul „Mefkure" nu a fost atacat de
submarine ci a eşuat din cauza furtunii în apropiere
de Bosfor

Ministerul Afacerilor Străine

Nr. 1 23 1

Direcţia Cabinetului şi a Cifrului

Data IO. VIII. 1 944

Telegramă descifrată
De la Legaţiunea din Ankara
Strict confidenţial
Urmare la telegrama nr. 1228.
Din informaţiile complementare ce primesc azi rezultă că:
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1 . Vasul Mefkure n-a fost atacat de submarine ci a eşuat din cauza furtunii 1, ceva
mai sus de intrarea în Bosfor, cu fundul spart de stânci. Au putut fi salvate 46 persoane.
2. Deşi vasul avea numai 60 de tone, au fost îmbarcaţi peste 300 refugiaţi,
depăşindu-se astfel cu mult capacitatea normală a vasului, fapt ce ar fi contribuit în mare
măsură la răsturnarea lui.
Cretzianu

Ibidem, f, 94

Pe document, rezoluţia: ,,D-lui v. preş. al Cons.

+

Dir. Cons. 12. VIII. 1 944 ".

1 Ulterior s-a comunicat că s-a scufundat datorită atacului unor submarine (vezi doc. 377
din volum). Cauzele scufundării vasului Mefkure sunt prezentate în cartea lui Albert Finkelstein,
fratele uneia dintre vietime, în cartea Etre ou ne pas naitre , Ed. La Pensee, Universelle, Paris,
1 997, cap. XXV, p. 265-274.
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1944, august 11, Ankara. Telegrama Legaţiei române referitoare
la vasele „Bi.ilbi.il", „Marina" �i „Mefkure" plecate cu
emigranţi evrei din România spre Turcia

No. 3 9 1 3
I 1 august 1 944

Ministerul Afacerilor Străine
Direcţia Cabinetului şi a Cifrului
Telegrama descifrată
De la Legaţiunea din Ankara nr. 1 228.

Data 10.VIII . 1 944

Ca răspuns la telegrama d-voastră no. 3 883 1 :
Vasul „Morina" a sosit cu bine. Vaporul „Btilbtil" a fost surprins de furtună şi a
debarcat cei 416 refugiaţi evrei la lgneada. Aceştia vor sosi pe cale terestră. Vasul „Mefkure"
a fost atacat de trei submarine de naţionalitate necunoscută care l-au scufundat şi au tras
asupra supravieţuitorilor. Din aceştia s-au putut salva numai şase refugiaţi israeliţi şi doi
marinari.
Cretzianu

Ibidem, f. n.
Pe document, rezoluţia: ,,D-lui v. preş. al Cons. + Dir. Cons. l l .VIII . 1 944".
1 La 8 august 1 944, Mihai Antonescu ceruse Legaţiei din Ankara informaţii privind vasele
„Billbill", „Marina" şi ,,Mefl<Ure" care au plecat din Constanţa cu un total de 1 .040 pasageri la 3
august 1 944. (Ibidem, f. 83).
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1944, august 11, Bucure�. Telegrama lui M. Antonescu, cu

punctul de vedere al guvernului român faţă de
emigraţia evreilor din Ungaria

No. 3887

1 1 august 1 944
Telegramă cifrată
Legaţiunea Ankara

Răspuns Ia telegrama d-voastră no. 243 .
Comunicaţi d-lui Hirschmann că nici o piedică nu a fost făcută niciodată aici
emigraţiunii din România nici celei din Ungaria. Pentru câteva familii evreieşti din
Transilvania de Nord am intervenit personal chiar Ia d-l von Ribbentrop cu prilejul vizitei
Ia M.C.G„ d-l von Ribbentrop mi-a pus chestiunea evreiască în acelaşi spirit, dar i-am
răspuns că guvernul român este pentru sprijinirea emigraţiunilor şi nu va reveni asupra
acestei politici.
În momentul când Ungaria în 1 94 1 , pe baza unor reforme juridice şi a unor cazuri
izolate în Basarabia şi Transnistria, ne-a prezentat ca barbarii Europei, azi ne simţim
datori să echilibrăm insuficienţele de caracter şi de civilizaţie ale Ungariei înlesnind
emigrarea evreilor din Ungaria.
Trebuie să adaug că d-l von Ribbentrop nu a insistat.
Am fost anunţaţi că un mare vas soseşte la 1 O august Ia Constanţa. Am dat
dispoziţiuni Legaţiunii noastre la Budapesta şi organelor interne în vederea pregătirii
acestor transporturi.
Este adevărat că am cerut, în principiu, coordonarea transporturilor feroviare de
venirea vapoarelor Ia Constanţa, pentru că voiam să evit ca ungurii să ne arunce pe
graniţă pe toţi evreii izgoniţi, creându-ne greutăţi şi provocând cine ştie ce intervenţii
care să îngreuneze politica de emigraţiuni de Ia care nu ne-am abătut şi nu ne vom abate
niciodată.
Vom veghea Ia eliminarea dificultăţilor tehnice. S.M.R. este gata să ajute cu vasele
sale emigraţia. Urmează să se facă aranjamente financiare concrete, să se dea vizele turceşti
şi palestiniene şi să fie ajutate organizaţiile de aci.
Dacă e vorba numai de tranzitul pe la noi pentru trecerea pe căile ferate bulgare
declaraţi că vom face imediat toate înlesnirile.
Interveniţi şi d-voastră ca guvernul turc să comunice Legaţiunii la Bucureşti dacă
înţelege să înlesnească vizele sau să sporească formalităţile, întrucât am primit două note
verbale de Ia Legaţiunea Turciei, prevenindu-ne că fără viza de tranzit turcă să împiedicăm
plecarea persoanelor şi vapoarelor.
Mihai Antonescu

Ibidem, p. 90-91
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1944, august 13, Bucure�ti. Articol de presă privind catastrofa
vasului „Mefkure" scufundat cu 277 evrei la bord
O precizare oficială germană
în cazul scufundării vasului turc „Merkla" 1
Berlin, I I (Rador). Postul de radio englez a răspândit ştirea că un submarin german
ar fi scufundat în Marea Neagră vasul cu refugiaţi „Merkla", de naţionalitate turcă, având
la bord 277 de evrei.
După cum află Biroul Internaţional de Informaţiuni de la postul de comandament
al forţelor germane, această informaţiune este inventată pe de-a-ntregul. Biroul
Internaţional de Informaţiuni a fost autorizat să declare, în mod oficial, în numele înaltului
comandament al armatei, că „nici un submarin german nu poate fi făcut răspunzător de
naufragiul vasului turc. Submarine germane nu se află şi nu s-au aflat niciodată în aceste
regiuni maritime. Este sigur că e vorba de o încălcare a dreptului ginţilor, provocată de
Rusia Sovietică" .

Ziarul Universul

nr.

222/13 august 1944

1 Denumire greşită. Este vorba de vasul ,,Metkure".
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1944, august 17, Istanbul. Ziarul

Jou rnal d 'Orient

despre

naufragiul vasului „Mefkure"
O mărturie tulburătoare
Cine a scufundat Mejkure?
Căpitanul vasului cu motor Mejkure , care a fost scufundat în Marea Neagră, a dat
alaltăieri o declaraţie în prezenţa autorităţilor portuare. Conform spuselor căpitanului, în
momentul în care vaporul se pregătea să ridice ancora, câţiva ofiţeri români au venit pe
bord şi i-au indicat itinerariul pe care trebuia să-l urmeze. Două contra-torpiloare româneşti
urmau vaporul de aproape, până ce a părăsit portul.
Înainte de ridicarea ancorei, ofiţerii români au îndreptat femeile şi copiii spre
bordul vapoarelor Bulbii/ şi Marina. Bărbaţii deţinători ai unei profesiuni libere, precum
medicii, tehnicienii etc., au fost instalaţi la bordul lui Mejkure . Când cele trei vaporaşe au
ieşit din apele teritoriale româneşti, ofiţerii români s-au întors la bordul contra-torpiloarelor
lor.
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Scurt timp după ce vasele de război s-au îndepărtat, submarinele şi-au făcut apariţia
şi l-au luat pe Mejkure drept ţintă a atacurilor lor, fără să se ocupe de celelalte două
vapoare1•
Journal d 'Orient
Istanbul, 1 7 august 944

Albert Finkelstein,
lferşcovic� p. 103

Tra gedia Mefkure,

f.e. 1993, traducere din engleză de L.Z.

Reprezentantul Crucii Roşii Internaţionale din Istanbul către,
dl. Gilbert Simond, delegatul la Ankara al aceleiaşi instituţii
Istanbul, 3 1 august 1 944
Stimate domn,

1. În ce priveşte naufragiul vaporului turcesc Mejkure.
Vă aduc la cunoştinţă informaţiile pe care le-am putut obţine de la Ambasada
Britanică, relative la catastrofa vaporului turcesc Mefkure, vapor care transporta refugiaţi
evrei de la Constanţa la Istanbul.
După cum ştiţi, trei vapoare au plecat din portul Constanţa în ordinea următoare:
Morina, Billbiil şi Mefkure. Ultimele două vase navigau foarte aproape unul de celălalt.
La miezul nopţii, Biilbiil a primit ordin să oprească; acest ordin i-a fost dat de trei vase
mici de suprafaţă înarmate. Comandantul lui Biilbiil s-a supus imediat, cele trei vase de
suprafaţă l-au inspectat apoi s-au îndepărtat. Puţin după aceea, Mefkure primi acelaşi
ordin de la cele trei vase apărute pe neaşteptate. Căpitanul lui Mefkure pare să-şi fi pierdut
sângele rece, fiindcă în loc să se supună el a încercat să fugă. Imediat, şalupele patrulare
au deschis focul cu tunuri uşoare care. după ce au produs avarii, au incendiat vaporul. De
menţionat că acţiunea s-a produs într-o noapte fără lună şi pe o mare furtunoasă.
Nu reintru în toate detaliile asupra numărului refugiaţilor şi altor circumstanţe pe
care le cunoaşteţi deja 1„.
Domnului Gilbert Simond, delegat al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii,
Ankara
I Ibidem, p. 1 29

Raport1
Eu, căpitanul vasului cu motor „Mefkure" de 40 de tone, înscris în portul Istanbul
sub numărul 694 şi înregistrat în portul Sile sub numărul 1 27, prezint următorul raport
asupra atacului efectuat de un submarin necunoscut care a avut loc între Ahtapoli şi
Igneada:
La 3 august 1 944, orele 8,30 seara, ambarcaţiunile cu motor Morina, Bulbii/ şi
Mejkure , ultimul sub comanda mea, au părăsit portul Constanţa. Înaintea ridic�rii ancorei,
căpitanii celor trei ambarcaţiuni cu motor au primit ordinul de a se prezenta la căpitanul
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portului Constanţa, care ne-a spus că ordinele de plecare ne vor fi înmânate de către un
căpitan care va călători împreună cu noi pe Morina şi în cazul în care nu vom respecta
aceste ordine, el nu va fi răspunzător pentru consecinţe.
Morina primul, Ba/bal al doilea şi eu la urmă, navigam la circa 5 noduri pe un
traseu de la nord-est. După cincisprezece minute am descoperit o mică defecţiune la
maşină, pe care am reparat-o în timp de o oră, dar în această perioadă de timp am rămas
în urmă. Unul dintre torpiloarele româneşti, pe care eu am uitat să le menţionez mai sus,
ne-a remorcat, aşa că noi nu am rămas în urma celorlalte două ambarcaţiuni.
Am navigat astfel până la orele 5,00 dimineaţa. Împreună cu noi şi cu tovarăşii
noştri se aflau un subofiţer şi trei soldaţi români. Venind pe punte, după repararea maşinii,
eu am văzut un obiect negru la circa 500 de metri de pupa vasului nostru. Întrebându-l pe
ofiţerul român asupra lui el mi-a spus că acesta era german şi că patrula acolo. Ofiţerul şi
soldaţii români şi-au îmbrăcat centurile de salvare şi aşa cum era de datoria mea, am dat
ordine echipajului meu şi pasagerilor să fie gata să facă în grabă acelaşi lucru. În zori,
ofiţerul şi soldaţii români s-au îmbarcat pe torpilorul românesc şi ne-au părăsit. În
conformitate cu directiva primită la Constanţa, Ba/bal şi vaporul meu au pornit urmând
traseul indicat de căpitanul de pe bordul lui Morina.
Cu Morina în frunte, toate cele trei vase au navigat cu un vânt din sud. În cursul
zilei, marea era liniştită şi era un vânt moderat de la vest. Când s-a ridicat luna, după
apusul soarelui, noi ne-am urmat traseul în linişte. La orele 2, I O dimineaţa eu am văzut
o explozie de rachetă deasupra catargelor noastre şi am întrebat echipajul meu dacă ea a
fost aprinsă de pe vaporul nostru, ei mi-au răspuns însă negativ. Aşa cum era de datoria
mea, eu am ordonat să fie dat imediat semnalul de oprire şi am oprit maşinile. În timp ce
aşteptam un al doilea semnal, eu am văzut la pupa un obiect negru la vreo 300 de metri în
spatele nostru. Eu am ordonat (membrilor) echipajului meu să-şi îmbrace centurile de
salvare şi să înştiinţeze pe pasageri prin interpreţi şi semne că trebuie să facă acelaşi
lucru. La orele 2, I 5 fix obiectul din spatele nostru a început să tragă. Primul obuz a căzut
în mare, la 1 5 metri de pupa spre tribord; al doilea a căzut mai aproape, al treilea a lovit
vaporul nostru la tribord şi a aruncat în aer bucăţi de lemn. În acelaşi moment a început
bombardamentul cu tunul şi mitraliera. Eu am ordonat imediat echipajului să coboare
barca de salvare şi am spus celorlalţi să se adune şi să abandoneze vaporul. Nu este
adevărat că eu am pierdut timpul dar tirul continua cu violenţă şi focul de mitralieră ne
a zăpăcit complet. Eu am văzut că o parte a echipajului a sărit în apă, s-au urcat în barca
legată de-a lungul vaporului şi au tăiat cu un cuţit odgoanele cu care era legată. În acelaşi
timp eu m-am uitat peste tot, căutând pe marinarii mei Kemal şi Hasan care nu erau
printre noi; eu i-am strigat să ni se alăture, dar ei n-au apărut.
Atunci a devenit evident că ei au fost răniţi, fie de obuze fie de ploaia de foc de
mitralieră şi în consecinţă au rămas în urmă şi că dacă vom zăbovi ceva mai mult să-i
căutăm, vom muri, împărtăşind aceeaşi soartă; de aceea, am coborât imediat de pe vas.
Atunci când am ajuns la 20-25 de metri de scară, am văzut că tirul încetase şi am spus
echipajului că duşmanul îşi schimbă ţinta. Eu le-am ordonat să se dezbrace, să sară în
mare şi să se împrăştie. Eu personal am sărit în apă din partea dreaptă a bărcii de salvare
şi m-am pomenit că m-am scufundat înainte de a parcurge 5 metri, dar într-o clipă valurile
m-au azvârlit din nou la suprafaţă. După un autocontrol, am văzut că nu eram rănit.
Încercând să mă urc din nou în barca de salvare, am văzut că a fost tras un al doilea obuz
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asupra ei şi focul de mitralieră a început în acelaşi timp. Făcând rotocoale în jurul bărcii
de salvare, eu am înnotat mai departe şi am văzut că submarinul care trăsese nu se
scufundase ci continua să tragă în direcţia vaporului nostru, ţintind de la suprafaţa apei.
A durat cinci minute până ce s-a scufundat vaporul nostru, care purta pavilion turcesc.
Apropiindu-mă de barca de salvare, am văzut că ea fusese lovită în trei locuri, dar nu se
scufundase, de aceea am întors spre ea o vâslă care plutea la circa cincisprezece metri
distanţă. Acum submarinul a părăsit locul de pe care trăsese trecând în flancul epavei în
flăcări, la distanţa de 50 de metri apoi 100, în faţa ei. Eu am lăsat imediat barca şi am
înnotat spre cei cinci mateloţi ai mei pentru a afla dacă erau sănătoşi. Văzând că barca de
salvare nu s-a scufundat, submarinul (aflat la 300 de metri distanţă de noi şi 200 de
barcă) a deschis din nou focul de tun şi mitralieră. El a scufundat barca de salvare şi a
trecut între epavă şi barca de salvare la o distanţă de 1 50 de metri de noi. Când a trecut,
eu am putut vedea desluşit că erau doi oameni pe punte, unul la pupa, unul în fronton,
câte unul de fiecare parte a turelei şi unul în spatele turelei; unul dintre cei doi aflaţi în
turelă privea cu binoclul.
Submarinul a navigat spre nord-vest şi după ce s-a oprit la o milă de locul de unde
trăsese focurile, a dispărut. Apoi, noi am observat o lumină pe apă de jur împrejurul
nostru şi am văzut că fuseseră date semnale luminoase. Noi eram la prova bărcii noastre
de salvare, care plutea, deşi era într-o stare de scufundare, apoi cinci dintre mateloţii mei
s-au urcat în ea şi eu m-am agăţat de parapetul ei, dezbrăcat, aşa cum m-a făcut Dumnezeu.
Fiindcă ştiam că cele trei vase cu motor navigaseră unul pe urmele celuilalt şi în credinţa
mea fermă că Allah nu dă niciodată greş în minunile sale, eu eram convins că Biilbiil,
care era în spatele nostru, s-ar fi putut afla la 500 de metri de noi fie la tribord fie la
babord. Eu mi-am calmat tovarăşii cu cea mai mare abilitate pe care o posed, spunând
fiecăruia dintre ei cuvinte menite să le ridice moralul. În cele din urmă, eu am văzut că
submarinul se apropie din nou de noi şi ca şi mai înainte, am spus membrilor echipajului
să sară în apă. După cinci minute de stat în apă submarinul a făcut cale întoarsă. După
vreo două ore am auzit maşinile unei ambarcaţiuni cu motor, care s-a dovedit a

fi Biilbul .

E l a oprit l a circa 700-800 de metri de noi, ş i cred că oprirea s a s-a datorat faptului că ne
au văzut sau că au văzut epava, dar şi-a pornit din nou maşinile şi s-a mai apropiat cu 300
de metri. Vântul era favorabil apropierii sale.
În timp ce am stat în barca de salvare încă l 0- 15 minute, eu am spus echipajului
meu că nu ne aşteptăm ca Biilbiil să fi fost informat de ceea ce s-a întâmplat şi să se
apropie de noi. De aceea, eu am înnotat spre Btilbiil să le spun să stea unde erau şi să le
solicit ca, după oprire, să aducă mateloţii pe bord. Ei au fost de acord, iar eu am sărit în
apă şi am înnotat spre barca îndepărtată strigând. Când m-au văzut, membrii echipajului
şi pasagerii (de pe Biilbiil) au devenit şi mai emoţionaţi . Ei au adus marinarii mei de pe
barca de salvare, au scos din apă doi emigranţi evrei (pe care îi cunoşteam că sunt soţ şi
soţie) şi au salvat doi bărbaţi şi o fată care se agăţaseră de o estacadă plutitoare. N-am
putut vedea nimic în jurul nostru, afară de câteva fragmente din epava vasului. Pe la ora
400 după amiaza, ne-am apropiat de Bosfor, dar n-am putut intra datorită condiţiilor

meteorologice nefavorabile şi în consecinţă am fost obligaţi să ne refugiem la lgneada,
unde am ancorat în după-amiaza zilei de 6 august. Eu m-am adresat Demnitarului Regional
şi Şefului Jandarmeriei, referindu-mă la existenţa unui ofiţer de tutelă pe vapornl meu şi am
cernt permisiunea să acostăm în port pentru a linişti, atât cât era posibil, pe cei ce ne aşteptau.
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Mi s-a spus însă că era strict interzis acestor evrei să acosteze oricând şi oriunde şi
întrucât eu aparţineam acelui transport de evrei, acostarea mea era prin urmare totalmente
imposibilă.
După sosirea dispoziţiilor de la minister, prin care se permitea evreilor să acosteze
şi să fie transportaţi pe uscat la Istanbul, mie şi mateloţilor mei ni s-a permis de asemenea
să călătorim pe uscat. Când, la 9 august, în drum de la Limankoy la lgneada, caimacamul
(şeful administrativ) de la Vize, al cărui nume nu-l cunosc, a sosit pentru a supraveghea
transportul nostru, după ce a salutat evreii cu respect şi politeţe, el ne-a prezentat doctorului
de la Demirkoy ca „naufragiaţii de pe Mefkure" . Caimacamul a fost însărcinat cu
transportul evreilor. A doua zi i-am spus caimacamului că noi am trecut de asemenea
prin acest dezastru şi i-am solicitat să ne acorde tot ajutorul posibil fumizându-ne o
trăsură cu care să putem pleca la Vize. Mi s-a răspuns însă că aceasta este imposibil.
Solicitând a doua oară, eu l-am întrebat de ce a acordat preferinţă acelor călători faţă de
noi în situaţia noastră; ei erau emigranţi evrei şi desigur oaspeţii noştri, dar noi nu numai
că eram fiii ţării, care împărtăşisem aceeaşi soartă, dar am trecut prin lucruri de o mie de
ori mai grele decât ei. La aceasta el mi-a răspuns că nu dispunea în acea zi de nici un
mijloc de transport pentru noi şi că noi trebuia să rămânem pe loc din acest motiv.
În timp ce caimacamul a plecat la Vize călare pe un cal, după ce mi-a spus că sunt
liber să pleca Istanbul cu orice mijloc voi dori, demnitarul regional şi comandantul
Jandarmeriei au ordonat să fiu arestat şi să fiu dus la Istanbul sub paza jandarmilor.
Aceasta pentru că eram răspunzător pentru moartea a 300 de pasageri şi doi membri ai
echipajului meu.
Îmi simt sufletul uşurat întrucât pot interveni înaintea excelenţei voastre, prezentând
judecăţii dumneavoastră tratamentul care este impus fiilor acestei ţări de către autorităţile
turceşti. Noi am trecut printr-un dezastru în timpul căruia am stat faţă în faţă cu moartea
în orice clipă; las Excelenţei voastre să înţeleagă că eu nu am determinat acest eveniment
în mod intenţionat şi să hotărască dacă asemenea lucruri groaznice ar putea fi pricinuite
într-adins, undeva, unor fiinţe omeneşti.
La ordinul caimacamului, noi am rămas trei zile înfometaţi, fără adăpost, într-un
asemenea loc izolat ca lgneada. Apoi dl. Haydar Dog, unul dintre notabilii din Igneada,
respectat de toată lumea, a făcut tot posibilul pentru a mă ajuta, acţionând ca un părinte.
El a telefonat guvernatorului-primar (vali) din Kirklarelli, dl. Kazim, explicând situaţia
cu toate amănuntele şi a reuşit să obţină eliberarea noastră. Călare pe cai şi catâri, pentru
care a trebuit să plătesc eu personal, noi am ajuns la Vize, de unde am plecat în dimineaţa
de 14 august şi am ajuns în gara Sirkeci la orele 7�5 seara. Astăzi, când supun acest raport
Excelenţei voastre, după cum este datoria mea, solicit totodată să fie luate imediat măsurile
necesare pentru a preveni un tratament similar celui la care am fost supuşi eu şi marinarii
mei în timpul acestei nenorociri.
Căpitanul vasului cu motor de 40 de tone Mefkure aparţinând portului Sile,
gez. Kazim Turan
l Procuratura de pe lângă Tribunalul Regional Frankfurt-am-Main. Actele din dosarul pentru
procesul: 4 J s 1 722/6 1 , 4 J s 54/62, p. 1 33-1 36.
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CAPITOLUL VII
Regimul juridic al cetăţenilor români aflaţi în ţări
de sub ocupaţia nazistă.
ianuarie 1 943 august 1 944
-
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1943, ianuarie 2, Bucureşti.. M. A.S. analizează posibilitatea de

percepere a taxei militare de la evreii cetăţeni români
aflaţi în străinătate

Nr. 220 din 2 ianuarie 1 943

Ministerul Afacerilor Străine
Foarte urgent
Domnule ministru,

Ca urmare la convorbirea noastră telefonică cu domnul şef de Cabinet Chendi,
avem onoarea a vă trimite, aci alăturat, cele de pe adresa noastră care v-a fost trimisă sub
nr.

98508 din 2 decembrie 1 942 şi care tratează despre încasarea în străinătate a taxelor

militare datorate de evrei.
Marele Stat Major ne informează că organul competent pentru a da un aviz definitiv
în chestiunea astfel ridicată este Comisia Interministerială înfiinţată recent pe lângă
Departamentul dvs.
În asemenea condiţiuni, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a supune chestiunea
pentru avizul Comisiei la prima şedinţă.
Din adresa alăturată în copie, veţi observa că o strictă, legală şi uniformă aplicare
. a legii, în forma ei actuală, nu este cu putinţă peste hotarele ţării. Acest Departament n-a
putut da, în consecinţă, nici un fel de instrucţiuni în această materie.
Nu mai este posibil, pe de altă parte, să lăsăm Legaţiunile şi Consulatele fără
directive. O hotărâre se impune prin faptul că unele Oficii au încercat să aplice legea
după cum a crezut fiecare că este mai bine.
În Germania şi în ţările sub ocupaţie germană, de exemplu, domnul ataşat militar
de la Berlin, din propria d-sale iniţiativă şi fără a avea instrucţiuni în această privinţă, se
împotriveşte, cel puţin uneori, prelungirii paşapoartelor evreilor care n-au achitat taxele
militare - taxe ce nici nu pot fi calculate exact, nici de organele Ministerului de Finanţe,
nici de alte autorităţi.
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Evreii, rămânând astfel fără paşapoarte, autorităţile germane vor avea acum un
nou pretext pentru a-i deporta în Polonia, deoarece sunt vinovaţi de „Passvergehen" (delict
contra legii paşapoartelor), averile lor fiind totodată confiscate de autorităţi sau altfel
nimicite, fără ca organele noastre diplomatice şi consulare să fie măcar consultate. Aceasta
este contra vederilor ministerului nostru al Afacerilor Interne, precum ne-a comunicat
încă acum recent prin nota nr. 60 1 4 1 din 23 decembrie 1 942, semnată de dl. secretar
general, colonel magistrat Gelep.
La Roma, Legaţiunea lucrând cu cele mai bune intenţii, dar necunoscând decât o
parte din legile în vigoare, începuse să încaseze taxe, aplicând legea ca şi când ar fi în
interiorul ţării, calculând însă numai taxa fixă, îară a lua în seamă şi cea proporţională
anuală - sumele astfel încasate nereprezentând nici măcar 10% din debitul fiscal stabilit
de lege, cel puţin pe hârtie.
Deoarece n-a fost cu putinţă să dăm nici un fel de instrucţiuni de aplicare pentru
încasare sau neîncasare a acestor taxe, nu este cunoscut acestui Departament cum
procedează alte oficii diplomatice şi consulare.
Oricum vor proceda ele, tot ilegal va fi, deoarece debitele fiscale nu pot fi calculate
în străinătate (de Ministerul de Finanţe, cum spune legea), asupra unor venituri dobândite
peste hotarele ţării, ce nu ne pot fi cunoscute.
Randamentul acestui impozit va fi în tot cazul foarte slab în străinătate, deoarece
averile evreilor supuşi români în Europa Centrală au fost nimicite, cei în cauză nemaifiind
în mare parte în viaţă. Supuşii noştri evrei din ţările neutre sunt iarăşi foarte puţini, cei
domiciliaţi în America, Anglia sau în colonii neputând fi constrânşi să plătească nici o
taxă.
Pentru deplina dvs. lămurire, adăugăm că Ministerul Finanţelor ne-a comunicat
recent, prin adresa oficială cu nr. 284582/942, că împărtăşeşte punctul nostru de vedere
expus prin adresa noastră nr. 9 8508/942, alăturată în copie. Comisia Specială
Interministerială, funcţionând pe lângă acel minister ne-a dat un aviz similar sub nr.

1 23 64 din 13 septembrie 1 942.
În astfel de condiţiuni, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune ca avizul
cuvenit al Comisiunii Interministeriale să ne fie comunicat cât mai curând. Înţelegem că
acea Comisiune este singura autoritate competentă a da un aviz definitiv în această materie 1 •
Rămâne apoi pentru Înalta Ocârmuire a hotărî dacă este cazul să se legifereze din
nou în această materie, cu toate că rezultatele fiscale nu pot fi decât slabe peste hotare,
precum

am arătat mai sus, chiar dacă am avea o lege aplicabilă2•

Ministrul afacerilor străine,

Directorul Af. Consulare,

ss. Karadja

ss. Indescifrabil

Domnului ministru al justiţiei

A.C.I.E.R, Fond C.E.R, M.]., ds. 167/V1, f 336-342
Pe document, rezoluţia: „7.1. 1 943 . foarte urgent. D-lui Radu Lecca. Ca urmare la
prima noastră intervenţie. D . O. ss. Indescifrabil".
I Conform rezoluţiei Comisiei Interministeriale speciale pentru organizarea regimului
evreilor, ce funcţiona pe lângă Ministerul Justiţiei, memoriul de mai sus a fost transmis spre rezolvare
lui Radu Lecca, împuternicitul guvernului pentru problemele evreieşti care, la 1 4 .I. 1 943, a pus
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următoarea rezoluţie: „Să nu se mai elibereze paşapoarte evreilor români aflaţi în ţările ocupate de
armatele Axei". (J. Ancel, op. cit., voi. IV, doc. 2 1 3 , p. 409).
2 În urma consultării ministerelor şi departamentelor competente în această problemă,
M.A.S. a transmis următoarele instrucţiuni Legaţiunilor şi Consulatelor române: . . . Nefiind în
interesul ţării ca evreii în chestiune să fie repatriaţi pentru a-şi îndeplini munca obligatorie şi
paşapoartele acestor evrei neputând fi retrase pe o temă fiscală, pentru a nu provoca conflicte cu
autorităţile străine . . . Oficiile vor acorda la cererea evreilor respectivi o amânare de taxe militare
până în ziua când &-ar înapoia ei eventual în România. În acest scop contribuabilii evrei vor semna
o petiţie individuală solicitând păsuirea necesară. Petiţiile vor fi aprobate de domnii agenţi
diplomatici sau consulari pe temeiul instrucţiunilor de faţă" (A.C.I.E.R., Fond C.E.R., ds. 1 67M,
f. 34 1 -342).
„
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1943, ianuarie 15, Vichy. Legaţia României comunică M.A.S.

situaţia evreilor cetăţeni români în Franţa ocupată de
nazişti. Guvernul francez ar fi dispus să aprobe
înapoierea acestora în ţara de origine

No.

163

Vichy, în

15 ianuarie 1 943

Domnule ministru,
Ca urmare la comunicarea mea telegrafică din

29 dec. 1 942, am onoarea a vă

trimite, aci alăturat, în copie, textul unei note ce primesc din partea Ministerului Francez
al Afacerilor Străine cu privire la noile măsuri luate faţă de evreii români din Franţa
precum şi eventualitatea repatrierii lor.
Adaug că, cu prilejul contactelor periodice ce am cu secretarul general al
Ministerului Afacerilor Străine, mi s-a promis că evreii români vor beneficia de un
tratament identic cu acela aplicat tuturor evreilor ce se bucură de protecţia diplomatică,
care însă nu va putea fi mai bun decât acela al evreilor francezi.
Până în prezent

am evitat să intru în discuţii mai ample pentru a nu fi pus în

situaţia de a da un răspuns în chestiunea repatrierii lor. Am evitat, deci, până acum
chestiunea de principiu autorizând Consulatele onorare să intervină pe lângă autorităţile
locale de la caz la caz.
Aducându-vă Ia cunoştinţă cele ce preced, vă rog să binevoiţi a-mi da instrucţiunile
domniei voastre pentru a mă pune în măsură să dau Ministerului Afacerilor Străine
răspunsul cuvenit 1 •
Ministerul Afacerilor Străine, Direcţiunea Consulară, ss. D . Hiott

A.M.A.E., Fond Paris, voi. 698, fn.
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1 La 1 3 ianuarie 1 943, Ministerul Afacerilor Externe al Franţei, cu sediul la Vichy, trimitea
Legaţiei române următoarea notă:
Consulatele româneşti din Franţa au solicitat de nenumărate ori autorităţile franceze să le
furnizeze informaţii despre măsurile luate, recent, în privinţa evreilor români, domiciliaţi în Franţa.
Referindu-se la aceste solicitări, Ministerul Afacerilor Externe are onoarea să informeze
Legaţia României că dispoziţiunile privitoare la evreii străini (din alte ţări) sunt următoarele:
1 . Rămânerea celor interesaţi în localitatea de reşedinţă (legea nr. 979 din 9 noiembrie
1 942).
2. Obligaţia de a menţiona „evrei" pe actele lor de identitate şi pe actele de alimente (legea
nr. 1 077 din 1 1 decembrie 1 942).
3 . Retragerea către departamentele din interiorul ţării a evreilor stabiliţi recent în regiunile
frontaliere.
Aceste prime dispoziţii constituie măsuri luate de poliţie care se aplică şi evreilor francezi.
Deci, nu există posibilitatea să fie făcută vreo derogare. Totuşi, executarea măsurii prevăzute la
paragraful 3, este în prezent suspendată.
Pe de altă parte, guvernul francez a luat hotărârea încorporării în grupe de muncitori străini
a evreilor celibatari intraţi în Franţa de la 1 ianuarie 1 93 3 .
Pentru a evita c a ş i cetăţenii români s ă fie supuşi acestei măsuri, Ministerul Afacerilor
Externe ar fi dispus să ia în considerare, în mod favorabil, înapoierea celor interesaţi în ţările lor de
ongme.
În general, Ministerul Afacerilor Externe ar dori să analizeze împreună cu Legaţia României,
condiţiile în care s-ar putea realiza repatrierea evreilor români, dornici să evite măsurile la care
sunt supuşi, în prezent, evreii din alte ţări. (Ibidem, voi. 729, fn.).
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1943, martie 17, Berlin. Informaţii contradictorii privind situaţia

căsătoriilor mixte dintre evrei şi arieni în Germania şi
ţările ocupate

Ministerul Afacerilor Străine
Direcţia Cabinetului şi a Cifruloi
Telegramă descifrată
din Berlin

nr. 72/43 8 1 7

data: 1 7/21

Sunt informat că guvernul german a îngăduit evreilor din categoria „mischling" 1
să se reîntoarcă Ia căminurile lor, asimilându-i cu arienii.
Această măsură, venind după ultimele declaraţii ale d-lui Goebels, prin care anunţa
exterminarea elementului evreiesc din Europa, a produs senzaţie.
Cercurile diplomatice neutre comentează faptul în sensul unei concesii germane
provocată de o intervenţie a monseniorului Spellmann2 • Faptul în sine este riguros exact;
dau însă această interpretare cu rezervă3•
Stănescu

Ibidem, Fond Germania (telegrame), voi. V, f. 381
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1 Termenul desemna căsătoriile mixte între evrei şi neevrei, ca şi evreii ce aveau bunici
trecuţi la catolicism înainte de 1 935. Cei ce erau incluşi în categoria „mischling" erau privaţi de la
începutul regimului hitlerist de numeroase drepturi, iar unii dintre aceştia au fost deportaţi şi ucişi
la Auschwitz.
2 Monseniorul Spellmann a fost în perioada războiului arhiepiscopul New York-ului,
personalitate influentă în viaţa politică americană, având relaţii strânse cu preşedintele S.U.A.
F.D. Roosevelt. El a fost episcop pentru unităţile militare ale S.U.A., în care erau înregimentaţi
catolici.
3 La 26 martie 1 943, Legaţia română din Berlin telegrafia M.A.S.: ,,Măsuri în favoarea
categoriei «mischling» par a fi fost luate din câte am putut afla în executarea unui ordin al unuia
dintre colaboratorii cei mai apropiaţi ai fOhrer-ului. Dat fiind numărul prea mare al celor vizaţi,
Gestapoul ar fi primit ordin să suspende executarea acestor dispoziţii". (Ibidem, f. 405).
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1943, martie 26, Bucure �ti. Evreii cetăţeni români aflaţi în
Austria sunt ridicaţi de autorităţi pentru a fi deportaţi.
Se invocă un accept al guvernului român de a renunţa
la protecţia acestora

Ministerul Afacerilor Străine

Nr. 1 6 10

Direcţia Cabinetului şi a Cifrului

din 26 martie 1 943

De la Legaţiunea din Berlin

nr. 83/43 842/25 . III, orele 2 1 , 1 2, 1 943
Urmare la telegrama mea nr. 4384 1 :
Consulatul General din Viena mi-a telefonat că autorităţile poliţieneşti de acolo
procedează la ridicarea evreilor supuşi români.
Binevoiţi a-mi comunica dacă dispoziţiile cuprinse în telegrama dvs. nr. 5 1 201 din
august 1 942, rămân în vigoare sau dacă urmează să fac intervenţii în favoarea lor.
Stănescu

Ibidem, voi. 5, f 404
1 Telegrama se referea la revocarea unor ordine ale lui Ion Antonescu şi la circulara
guvernului român prin care se protesta împotriva unor măsuri discriminatorii impuse evreilor cetăţeni
români în Germania şi teritoriile ocupate de nazişti, ţinând seama de convenţiile diplomatice
internaţionale: „ Nu veţi mai protesta în contra măsurilor eventual luate de autorităţile germane
contra evreilor noştri". Vezi E.R. , voi. III, p. II, doc. 6 1 6; vezi şi doc. 385 din acest volum.
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1943, martie 27, Bucure� Referat al M.A.S. prin care se solicită

clarificarea situaţiei juridice a evreilor cetăţeni români
rezidenţi în Germania şi ţări ocupate de nazişti,
ameninţaţi cu deportarea

Ministerul Afacerilor Străine
Direcţiunea Afacerilor Consulare

Urgent - Confidenţial

Referat no. 1 89
din 27.IIl. 1 943
Situaţia evreilor din Germania şi întreaga Europă Centrală devenind din ce în ce
mai critică, deoarece ei sunt deportaţi în masă spre o destinaţie „necunoscută", atât
Legaţiunea din Berlin cât şi Consulatul General din Viena cer cu insistenţă instrucţiuni
dacă pot interveni în favoarea evreilor de naţionalitate română având paşaport naţional
în regulă, acordându-le protecţia consulară şi chiar diplomatică obişnuită sau dacă vor
trebui aplicate şi acum instrucţiunile ministeriale date la 2 1 august 1 942, în urma unei
înţelegeri verbale intervenite atunci între dl. mareşal Ion Antonescu şi dl. ministru
plenipotenţiar Killinger.
Consulatul General din Berlin a mai transmis recent şi o petiţie semnată de un
număr de evrei cu paşapoarte române, solicitând să fie admişi în ţară, avându-se în vedere
pericolul în care se găsesc.
Argumentul principal pentru respingerea acestor cereri, chiar dacă evreii respectivi
ar fi trimişi în Transnistria este, precum cred, că s-ar stabili astfel un precedent care n-ar
fi în interesul ţării.
Dintr-un alt raport, no. 2 1 1 5 din 1 1 martie a.c„ primit astăzi la Direcţiunea
Consulară, de la acelaşi Oficiu Consular din Berlin, reiese, pe de o parte, că un număr de
români titulari de paşapoarte româneşti locuind la Varşovia au fost internaţi, unii încă
din iunie 1 942, cărora li s-a pierdut urma. Printre aceşti evrei se găseşte şi o femeie Rosa
Robin Rubinov, pentru care Direcţiunea Generală a Poliţiei ne-a comunicat, sub no. 2 1 22
din 1 7 decembrie 1 942, că s-a aprobat eliberarea unui paşaport cu drept de înapoiere în
ţară şi fără menţiunea de evreică, menţiune înlocuită de altfel de câtva timp printr-un
semn secret 1 •
Cerându-se lămuriri asupra acestui caz, autorităţile germane răspund că aceste
măsuri au fost luate „în virtutea unei Convenţii între România şi Germania privitoare la
tratamentul de reciprocitate aplicat cetăţenilor evrei", convenţie despre care Direcţiunea
Consulară nu are cunoştinţă2•
Pe de altă parte, dl. ministru Filotti îmi comunică verbal că guvernul ungar a
reuşit să obţină de la guvernul german o asigurare că măsurile extreme proiectate şi în
curs de executare în contra evreilor unguri stabiliţi în Germania să fie suspendate timp de
un an.
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Faţă de acest tratament vădit discriminator aplicat în dauna evreilor români, faţă
de cei unguri, am onoarea a întreba dacă n-ar fi cazul să dăm Legaţiunii noastre din
Berlin instrucţiunile necesare să ceară insistent să se acorde cetăţenilor noştri de rasă
israelită un tratament identic cu cel acordat evreilor altor ţări şi în primul rând celor
maghiari.
Dacă chestiunea este de natură a ne interesa, propun respectuos ca ea să fie tratată
cu cea mai mare urgenţă, altfel va fi prea târziu.
Direcţiunea consulară se socoteşte datoare să ridice această chestiune, avându-se
în vedere atribuţiunile Consulatelor de a da protecţie cetăţenilor români în străinătate.
Asupra laturii politice a problemei, trebuind să luăm în consideraţie toate
eventualităţile posibile de mâine rezultând din războiul actual, nu intră în atribuţiunile
subsemnatului să emită o părere3 .
ss. Karadja

Ibidem, Fond 33, val. 32, f 435-436
1 Î n legătură cu această situaţie, M.A.S . solicita un aviz la Subsecretariatul de Stat al
Românizării, Colonizării şi Inventarului.
2 Vezi doc. 6 1 6 din E.R. , voi. Ill .
3 La 14 aprilie 1 943, Legaţia din Berlin comunica consulului general al României la Paris
că „guvernul român a aprobat reîntoarcerea în ţară a cetăţenilor români nearieni aflaţi în Germania
şi Franţa, a căror cetăţenie a fost revizuită; cerând ca, în cazul în care au paşapoarte româneşti
valabile, să Ii se acorde viza «bon pour se rendre en Roumanie» şi să intervină pe lângă autorităţile
germane să li se acorde viza de ieşire din Germania". (Ibidem, Fond Paris, voi. 735/1 O, f. 2).
Totodată, la 15 aprilie 1 943, se cerea întocmirea de urgenţă a listei bunurilor aparţinând evreilor
supuşi români din circumscripţia Consulatului de la Paris. (Ibidem, f. I ).
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1 943, mai 18, Paris. Tabel cuprinzând firme de comerţ
proprietatea unor evrei cetăţeni români ce urmau să
fie „arianizate" sau lichidate

Paris, 1 8 mai 1 943

Consulatul General Regal
al României
Domnule ministru,

Referindu-mă la adresa d-voastră no. 1 737/3a din 15 aprilie a.c., am onoarea a
face să vă parvină, aci alăturat, un tablou al bunurilor mobile şi imobile aparţinând evreilor
români din zona ocupată, pentru care autorităţile germane au cerut lichidarea1 •
Ţin, de asemeni, să aduc l a cunoştinţa d-voastre, că în luna septembrie 1 942,
evreii români din zona ocupată au fost deportaţi şi locuinţele lor au fost puse sub sigiliu.
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Încă din decembrie trecut, am cerut autorităţilor germane să-mi comunice măsurile
ce cred a lua în această chestiune

şi de îndată ce voi primi un răspuns,

nu voi lipsi a v-il

comunica.
Primiţi, vă rog, domnule ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţiuni.
Consul general, ss. Em. Pavelescu
Domniei sale, domnului Raoul Bossy, ministrul României la Berlin

Ibidem, Fond Paris, voi. 7 35/10, f 4
1 Paris, 28 aprilie 1 943. Dl. Eugen Staia, str. Dupont de Lages, nr. 3 , Paris. Consulatului
General al României, str. Bremontier nr. 17, Paris. Domnule consul general. Am onoarea să vă
remit, anexat, la cererea dv. tabelul unor afaceri aparţinând evreilor, care mi-au fost încredinţate în
vederea arianizării. ss. E. Staia. (Ibidem, voi. 689, f.n.).
Denumirea firmei

Afaceri lichidate

Afaceri în cun

Sediul

de lichidare
Tecucianu-Ooger

str. La Boetie

nr.

19, Paris
Propper

str. d' Abonkin

nr.

cămăşi,

arianizată şi omologată la

bonetărie etc.

10.242 (scris. no. 822214 1)

cump. sold stofe lichidată la 17.10.41 (vezi
scrisoarea

124 Paris

nr.

8623/41)

Ancelescu

str. de Port Royal

cămăşi,

lichidată (scrisoarea Dl".

nr. 3, Paris

bonetărie etc.

9537/42 din 8.243

Bergmann

st!". du Chemin

radio

în cun de lichidare şi de

Vert nr. 147 bis,

radiere din Registrul

Paris

Comerţului, conform autoriz.

9223/4 1 din 4.11.42
Isaac Diamandy,

str. Sady Camot

zis Jean Diamiand

nr.

Diamant

str. de Rivoli nr. 3, persoană şi

Feldstein

medic

Paris

comert nee:ăsite

str. de

radio

presupus bancher
administrator provizoriu

Marronniers nr. 2,

francez, P. Krause nu a

Champigny-sur-

renunţat, încă, la dosar şi la
afacere

Seine
Grunderg Leiba

continui investigaţiile pt
lichidarea aface1ii

1, Nanterre

str. de la Paix nr.

radio

voi face foarte curând

29, Vincennes

propuneri de lichidare şi

(Seine)

radie1·e din Registrul
Comertului

Littmann „ Cydes

str. Lafayette

CADET''

58, Paris

nr.

biciclete, radio

arianizare prin vânzarea
autorizată, prin înţelegere.
Sunt în tratative cu un eventual
achizitol" al acestui fond.

Tecucianu-Joby

str. Ferdinand no.

cămăşi

16, Paris şi str. de

arianizare omologată la

10.11.42, scrisoarea no. 8626/41

Rome no. 49. Paris
Uncar

str. St. Maur no.

croitor bărh

71, Paris

în cun de lichidare şi de
!"adiere din Registrul
Comertului

Laboratoarele

str. Cecile Faguet

produse

HEPHAS

no. 2, Pantin

chimice, alcool

luat legătura cu fosta

şi benzină

conducere a afacerii, în vederea

solidă

unei cât mai rapide arianizări.

afacere recent predată, am şi
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Comunicare similari, cuprinzând tabele cu firme aflate sau foste în proprietatea evreilor
cetăţeni români aflaţi în Franţa a ficut şi D. Triandafil ( 1 9 finne). Ibidem, voi. 696, f.n.

387
1943, mai 19, Bucure�ti.. M . A.E. cere oficiilor diplomatice
rapoarte asupra vizelor tratamentului discriminator
faţă de evreii cetăţeni români din Germania şi alte ţări
sub ocupaţie nazistă

Ministerul Afacerilor Străine
Direcţiunea Consulară
Redactor: Karadja

1 9 mai 1 943

Telegramă
Legaţia României la Berlin
Rog raportaţi amănunţit ce s-a făcut ca unnare la telegrama dvs. no. 1 1 6. Puneţi în
vedere Consulatelor să ne comunice, prin rapoarte individuale, toate vizele acordate până
acum evreilor români, telegrafiind vizele ce vor acorda de acum înainte. Ministerul va
mai fi ţinut întotdeauna la curent cu orice tratament discriminator acordat evreilor români
faţă de cei străini.
Lecca

Ibidem, Fond 33, voi. 32, f 243

Pe document, adnotarea: „25/5 am supus această minută d-lui secr. gl. Gh. Lecca în ziua de
1 9/5. D-sa era de părere că d. Radu Lecca să fie şi el consultat. Am trimis proiectul într-un plic
închis d-lui R. Lecca în ziua de 1 9/5. După repetate intervenţii verbale mi s-a comunicat abia ieri,
24 curent, că d. Radu Lecca este de acord. Între timp, funcţionarii d-sale au rătăcit copia încredinţată,
după cum mi se spune, încă din 22 curent unui om de serviciu pentru a-mi fi predată! Astfel fiind,
telegrama urmează să fie redactată din nou! ss. Karadja".
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1943, iunie 2, Berlin. Instrucţiuni privind normele pentru

aprobarea revenirii în ţară a evreilor cetăţeni români
aflaţi în ţările ocupate de către Germania nazistă. Ion
Antonescu aprobă ca ace ştia să fie trimi ş i în
Transnistria

Legaţiunea Regală a României, Berlin

Nr. 2488/P 1 3

2 iunie 1 943

Domnule consul general,
Ca urmare la adresa mea nr. 2430/P 1 3 din 28 mai trecut şi potrivit unor noi
instrucţiuni ale Ministerului Afacerilor Străine, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că
în vederea trimiterii eventuale în ţară a evreilor, având drepturi necontestabile la
na,tionalitatea română şi a căror repatriere o veţi socoti necesară ca o măsură de umanitate,
s-au stabilit următoarele norme:
1 . Cei în cauză vor fi obligaţi ca la frontiera română să dea declaraţiuni individuale
că nu vor desfăşura nici un fel de activitate politică dăunătoare statului.
2. Vor fi în scurt timp îndreptaţi spre Transnistria' .
3 . Nu li se va îngădui a aduce cu sine mesagii, scrisori, arme sau alte lucruri
nepermise.
4. Veţi binevoi a dispune totodată inventarierea tuturor bunurilor cc veţi putea
eventual lua în primire de la evreii în chestiune dând chitanţe în regulă. Aceste chitanţe
- contrasemnate de evreii interesati - vor fi trimise în copie în dublu exemplar Ministerului
Afacerilor Străine.
Primiţi, vă rog, domnule consul general, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Însărcinat cu afaceri, ministru plenipotenţiar, ss. M. Stănescu
Domniei sale, domnului E. Pavelescu, consul general al României, Paris
Ibidem, f 8
1 Vezi doc. 393 din volum.
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389
1943, iulie 6, Bucure� Rezoluţia lui Ion Antonescu în legătură
cu sancţiunile la care sunt supuşi evreii ce trec
clandestin graniţa în România

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General
Serviciul de docwnentare şi Informaţii

305957/D/43
Secret - Urgent

Domnule director general,
Referindu-ne la nota Serviciului special de Informaţii din l iulie c., intitulată
„Bulgaria. Fixarea domiciliului evreilor din Sofia", şi în care se arată că parte din aceşti
evrei încearcă să treacă frontiera clandestin în România, avem onoare a vă comunica
următoarea rezoluţie a domnului mareşal:

„Săfle împuşcaţi pe loc cei surprinşi că trec clandestin.
Cei care au reuşit să treacă slifle trimişi în Transnistria".
Vă rugăm să binevoiţi a face demersurile cuvenite pentru executarea acestei
rezoluţii.
Primiţi, domnule director, general, asigurarea distinsei noastre consideraţiuni' .
Secretar general, ss. Ovidiu Vlădescu
Şeful Serviciului de documentare şi informaţii, director, ss. Gh. Popa
Domniei sale, domnului Eugen Cristescu, director general, Serviciul Special de
Informaţii

A.N., Fond P.C.M., ds. 1266/1943, f 116
1 După cum rezultă din alte documente, dispoziţii asemănătoare nu s-au aplicat (vezi doc.
364 din volum).
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1943, iulie 8, Bucure�i. Cetăţenii străini care se bucură de
clauza naţiunii celei mai favorizate sunt scutiţi de
rechiziţie şi prestaţie obştească personală

Nr. 22576 A
8 iulie 1 943

Ministerul Afacerilor Interne
Direcţiunea Administraţiei de Stat
Ordin circular

Ministerul Afacerilor Străine ne comunică prin adresa nr. 428 1 3/943, că Legaţiunile
străine au făcut repetate demersuri la acel Departament, prin care au protestat contra
măsurilor administrative şi militare luate împotriva supuşilor statelor respective, aflaţi în
România.
Potrivit cu avizul Consiliului Juridic nr. 7 din 1 2 martie a.c„ cetăţenii străini
aparţinând unor state care au cu ţara noastră convenţiuni cuprinzând clauza naţiunii celei
mai favorizate, în materie de stabilire, nu pot fi obligaţi să presteze munca obştească sau
să plătească o sumă care să înlocuiască această prestaţie personală, deoarece această măsură
ar fi în contradicţie cu stipulaţiunile angajamentelor internaţionale.
Obligarea supuşilor străini proprietari de vehicule să efectueze transporturi de
folos obştesc, contra plată, ar putea fi echivalată cu rechiziţionarea de bunuri mobile, de
la care, în principiu, supuşii străini sunt scutiţi.
De asemeni� persoanele de naţionalitate străină, de origine evreiască, trebuie
considerate ca străini în genere şi ca atare nu sunt supuse regimului juridic al evreilor
cetăţeni români.
În consecinţă, ei nu pot fi ţinuţi să execute munca obligatorie.
Comunicându-vă cele ce preced, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a lua măsuri
ca supuşii străini creştini şi evrei, aparţinând ţărilor cu care România a încheiat Convenţiuni
de stabilire - prin care se prevede că cetăţenii ţărilor contractante sunt scutiţi de orice
rechiziţie sau prestaţie militară personală - să nu fie supuşi la prestaţii în bani sau natură 1 •
Ministru subsecretar de stat,
Director,
general de corp de armată, C.Z. Vasiliu
ss. Victor Russu

A.BC., Fond Primăria Bacău, ds. 2 /943, f 78
Pe document, rezoluţia: „Serviciul Ad-tiv.-Aprovizionare şi Of. Economic. Se vor conforma.
Primar, ss. prof. Toma Mihăilescu''.
I Vezi E.R. , voi. III, doc. 624.
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1943, iulie 15, Bucure� Cifre privitoare la evreii născuţi în

străinătate aflaţi pe teritoriul României. Situaţia lor
materială �i profesională

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
1 943, luna iulie, ziua 1 5

Secretariatul General
Direcţia Relaţiilor cu Departamentele
Notă (fragmente)
Sumar : situaţia evreilor născuţi în străinătate

Pentru completarea datelor iniţiale1, Institutul Central de Statistică înaintează la
1 3 iulie a.c. un referat şi o serie de hărţi cuprinzând situaţia evreilor născuţi în străinătate.
întocmită după formularele xa ale recensământului din 6 aprilie 1 94 1 .

·

Au fost înregistraţi ca atare (evrei născuţi în afara teritoriului României Mari)
1 7 . 6 1 5 persoane, adică 5,6% din totalul populaţiei evreieşti de la noi.
I.

Situa,tia lor după locul naşterii

se prezintă astfel : în Polonia 2 . 6 7 3 , în

Cehoslovacia 980, în Ungaria 4.6 1 3 , în Ţările Balcanice 2. 300, în U.R.S.S. 1 . 1 67 şi îi·
alte state 1 . 563 . total 1 3 .296.
Diferenţa de 4.3 6 1 reprezintă numărul copiilor minori, neactivi în vreo profesie,
şi a evreilor născuţi în străinătate care, constituind o primă generaţie, s-a considerat că ar
putea intra în categoria părinţilor lor.

II.

Pe provincii numărul acestor erei se prezintă astfel:

1 . Oltenia 256; 2. Munteni;i

5 .692, din care 5 . 344 în Bucureşti; 3 . Dobrogea 230; 4. Moldova 1 .796; 5 . Bucovinc:
1 . 360; 6. Transilvania 1 .765; 7. Crişana 2 . 5 1 0 ; 8. Banatul 4.048.
III. Din punctul de vedere al repartizării pe grupe de vârstă situaţia evreilor din
această categorie se prezintă după cum urmează: între O şi 20 ani 4 . 3 87 persoane, între
2 1 şi 40 ani 4. 1 02 persoane, între 4 1 şi 60 ani 5 . 704 persoane, peste 60 ani 3 .378 persoane
IV

Starea civilă a evreilor născu,ti în străinătate

este următoarea: necăsătoriţi

4 . 379, căsătoriţi 6.54 1 , văduvi şi divorţaţi 655, nedeclaraţi 6.082
V

Repartizarea pe profesiuni a acestor evrei

este agricultori l , meseriaşi-patroni

3 17, industriaşi 90, lucrători în fabrici şi ateliere 500, comercianţi-patroni inclusiv creditul
620, salariaţi în comerţ şi credit 936, avocaţi 23, medici 1 1 6, ingineri şi arhitecţi 57,
farmacişti 28, alţi liber-profesionişti l 02, alte ocupaţii 3 .074, întreţinuţi 9 .6 1 7, nedeclaraţi
2 . 1 76.

VI. Valoarea totală a averilor evreilor născu,ti în străinătate este de 388.84 5 . 920
lei, investită în 1 .695 clădiri şi 975 întreprinderi.
În ceea ce priveşte repartizarea pe ţară a acestor bunuri, este de subliniat că numai
în Bucureşti totalul averilor evreilor din această categorie se ridică la 1 58.234.458 lei.
Urmează apoi: Timişoara, cu un total de 94.259.043 lei, Aradul 55.605 . 5 17 lei.
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Galaţii 10.924.660 lei, Lugojul 8.269.736 lei, Braşowl 7.8 14. 100 lei, laşul 7.246. 160 lei.
Pe provincii, cele mai multe dintre întreprinderile şi clădirile, proprietatea evreilor
născuţi în străinătate, se grupează în Banat, Crişana, Muntenia şi Bucovina; în a doua
categorie intră Moldova şi Transilvania, iar la stărşit figureaz.ă provinciile Dobrogea şi
Oltenia, unde valoarea acestor bunuri este cu totul neînsemnată.
De la 1 septembrie 1 94 l şi până astăzi, numărul evreilor a scăzut probabil simţitor.
Într-adevăr, cifrele publicate în ziare ca rezultate ale recensământului special efectuat
prin Centrele Evreilor din România stabilesc ultimul număr al evreilor la cca. 273.000
suflete. Dacă în acest recensământ s-a cuprins şi Basarabia, şi Bucovina, aceasta însemnează
că pe teritoriul actual al ţării se află astăzi cu 103.000 mai puţini evrei decât în 1 94 1 şi cu
3 16.000 suflete decât în 1 930. În acest caz, populaţia evreiască a ţării s-ar fi redus nu cu
36,2% ci cu mai mult de jumătate, sau exact cu 53 ,7%.

A.N., Fond P. C.M., ds. 290/1943, f. 6-10, 12-16

1 La 20 august 1 942, I.C.S. a prezentat mareşalului Antonescu un document statistic privind
schimbările demografice în rândul populaţiei evreieşti între anii 1 930-1 94 1 . Vezi E.R. , voi. III,
doc. 462.
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1 943 , august 2, Berlin. Diplomaţi germ ani informează
Auswărtiges Amt despre protestul Legaţiei franceze
din Bucureşti împotriva faptului că evreii cetăţeni
francezi din Bucureşti sunt obligaţi să contribuie la
fondul de patru miliarde cerut evreilor români
Şeful Poliţiei şi Serviciului de Siguranţă
IV B 4

268/43 secret

Berlin, 2 august 1 943

Către, Ministerul de Externe al Reichului,
pentru domnul consilier de legaţie von Thadden
Berlin, Rauchstrasse 1 1
După cum comunică consilierul pentru problemele evreieşti pe lângă Legaţia
germană la Bucureşti, ataşatul comercial francez Sarret de la Legaţia franceză la Bucureşti
s-a adresat - cu scrisoarea de faţă din 8.6. 1 943 - preşedintelui Centralei Evreieşti pentru
a lua poziţie împotriva încasării de la evreii de cetăţenie franceză a contribuţiei la taxa
specială de 4 miliarde lei. Sarret îşi motivează intervenţia prin faptul că Ministerul de
Externe român ar fi asigurat Legaţia franceză cu prilejul măsurilor de expropriere luate
de statul român împotriva cetăţenilor români de origine evreiască, că nu va face nici o
discriminare pe bază de rasă faţă de cetăţenii francezi1 .
Consilierul pentru problemele evreieşti remarcă în plus că - potrivit unei informaţii
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pe care o deţine - ataşatul comercial francez Sarret ar fi făcut parte din Misiunea militară

franceză în România în timpul războiului mondial din 1 9 1 4- 1 9 1 8 şi că Sarret ar fi evreu.
Din ordin, ss. Eichmann

A.C.I.E.R., ds. 11/399, C.D.G.-A.G.B., f. 36
1 Vezi doc. 390 din volum.
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1943, august 3, Vichy. Ion Antonescu a anulat ordinul ca evreii
cetăteni români reveniti în tară să fie t rimisi în
Transnistria
I

I

I

I

Legation Royale de Roumanie en France

Vichy, în 3 august 1 943

Strict confidenţial

No. 2205/17 G/1943
Domnule consul general,

Domnul mareşal conducător a aprobat evreilor, cetăţeni români cu drepturi
necontestate la naţionalitate, aflaţi în Franţa, facultatea de a se reîntoarce în ţară în capitalele
judeţelor, fără să mai fie trimişi în Transnistria.

În consecinţă, veţi putea acorda viza de intrare în ţară celor intrând în această

categorie, anunţând Prefectura judeţului unde se vor înapoia şi urmând instrucţiunile
confidenţiale din Manual II, 25.
Pentru a putea stabili o unitate de vedere şi acţiune între Legaţiune şi Oficiul dvs. ,
vă rog ca, înainte de a păşi la vreo acordare de viză, să binevoiţi a face o anchetă discretă
asupra numărului evreilor intrând în categoria de mai sus şi, în general, a-mi semnala tot
ce veţi crede util în această chestiune.
Primiţi, vă rog, domnule consul general, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni 1 .
p. ministru, d.o., ss. D . Metta
Domniei sale, domnului Emil Pavelescu, consul general al României la Paris

A.M.A.E., Fond Paris, voi. 735/10, f. 10
1 Legaţia României de la Berlin, într-o comunicare din 4 august 1 943, trimisă Consulatului
General al României la Paris, după ce se referă la măsurile arătate mai sus, adaugă: ,,În acelaşi
timp vă fac cunoscut că guvernul german a acordat un ultim termen până la 26 august a.c., după
care urmează ca toţi evreii cetăţeni străini - deci şi români - care nu vor li părăsit teritoriul Reichului
sau teritoriile ocupate de armata germană să fie consideraţi ca intrând sub prevederile generale ale
legilor germane cu privire la evrei. Pentru acei evrei, care, fiind grav şi real bolnavi, sunt
intransportabili, urmează să-mi comunicaţi telegrafic înainte de data de 26 august, numele, pronumele
şi localitatea unde rezidă, pentru a putea obţine o amânare de termen în favoarea lor". (Ibidem, f 1 1 ).
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1943, august 25. Demers adresat lui Mihai Antonescu pentru a
se afla situaţia fiului ziaristului Emil D. Fagure, fost
membru al Parlamentului român, care locuia în Franţa
Domnule prim ministru,
Subsemnata Ştefania doctor Segal, domiciliată în Bucureşti, bulevardul Elisabeta
nr. 95, prin prezenta am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune şi încuviinţa aducerea în
ţară a nepotului meu Rene Max Fagure, cu ultimul domiciliu în Grenoble - Franţa, şi
internat în lagărul de la Châlons-sur-Saone, apoi la Drancy (linia Le Bourget) lângă
Paris, apoi la Compiegne şi se crede că în urmă la Chateau Thierry.
Nepotul meu este fiul lui Emil D. Fagure (Honigmann) ziarist, fost deputat şi
senator, decorat cu ordinul „Bene merenti" el. I-a cu ordinul „Ferdinand", cetăţean român
dinainte de anul 1 9 16.
Cum şi fiul său este, de asemenea, cetăţean român, de categoria II-a şi cu dorinţa
de a reveni în ţară, îmi pennit eu, mătuşa sa, să fac apel la bunăvoinţa domniei-voastre de
a-l readuce în ţară.
Subsemnata sunt văduva răposatului doctor Iosif Segal, fost medic militar, fost
medic şef al Spitalului de Izolare din Ploieşti, fost medic în războaiele din 1 9 1 3 şi 1 9 16,
care pentru meritele sale a fost distins cu încetăţenirea pe front în 1 9 1 3 , decorat cu Crucea
Meritului Sanitar şi Steaua României cu Spade.
Nepotul meu este în vârstă de 18 ani şi a fost internat din cauză că a fost prins pe
când [încerca] să treacă graniţa cu intervenţiunea [intenţia] de a se repatria.
În speranţa că cererea mea va fi satisfăcută, vă rog a primi, domnule ministru,
asigurarea respectului ce vă păstrez.
Ştefania doctor Segal

Ibidem, voi. 729, fn.
I Această cerere a fost trimisă, prin Legaţia română din Berlin, Consulatului General al
României de la Paris, care a comunicat M.A.S. unnătoarele: „Întrucât tânărul Fagure nu se găsea în
circumscripţiunea Consulatului din Paris, am intervenit de îndată ce am primit sus-menţionata
telegramă (din 20 septembrie 1 943 n.n.) a d-voastre, pe lângă Legaţiunea noastră din Vichy spre
a ne pune în măsură de a cunoaşte situaţiunea exactă a susnumitului. Legaţiunea din Vichy, cu
adresa nr. 2720 din 4 octombrie a.c. ne-a comunicat unnătorul răspuns telegrafic: «În ce priveşte
solicitarea telegrafică asupra [situaţiei] tânărului Rene Max, fără părinţi, iată amănunte: plecat la
7 decembrie 1 942 la Annemasse, arestat în aceeaşi zi la a doua încercare de a trece frontiera, a
doua zi trimis la Châlons sur Saone, după o lună trimis la Drancy; 1 1 februarie plecare spre Est
Birkenau-Silezia Superioară sau Lublin-Polonia cu alţi 2.000, nu se mai ştie)). Semnat Coing Roy
3 1 Rue General Rambaud, Grenoble. De altfel, după cum am avut onoarea a vă raporta, autorităţile
de ocupaţie ne-au informat că toţi acei care au fost în lagărele din teritoriul ocupat au fost deportaţi
din Franţa şi orice intervenţiune urmează să fie făcută numai pe lângă autorităţile gennane din
Berlin. Comunicându-vă cele de mai sus, am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să se trimită
întreg dosarul d-lui Fagure Legaţiunii noastre din Berlin. Consulul general, ss. Pavelescu''. (Ibidem).
-
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1943, august, Sofia. Evreii cetăţeni români din Bulgaria sunt
retrimişi de către autorităţi în România

Trimiţător: Anonim
Primitor: Nissim Pessah Levy, str. Calomfirescu 63, Craiova
Legaţia română din Sofia a intervenit pe lângă autorităţile bulgare pentru ca evreii
de cetăţenie română să nu fie depărtaţi din Sofia. Acum bulgarii trimit pe toţi aceşti evrei
în România: „Noi am rămas aici ca români şi asta mulţumită Legaţiei . . . Azi am primit
aviz din partea oficială de aici, unde ne face cunoscut că până la 20 septembrie a.c.
trebuie să părăsim ţara şi să ne ducem în România. Noi am anunţat aceasta la Legaţie, ne
a luat notă şi va face intervenţie, dar răspuns vom primi după 1 0 zile de la Legaţie„ .
Pentru aceasta te rog frăţeşte să fi aşa de bun şi să ne seri unde ne putem duce. La Bucureşti
avem voie să ne stabilim? sau alt oraş? şi unde? Eu voi putea găsi undeva de lucru? Ai
undeva cunoscuţi pentru o recomandaţie din partea voastră, pentru ca să pot intra la
serviciu?„.
Cred că ai înţeles toate durerile noastre" . . .

Ibidem, Fond 71 România, voi. 73 bis, Buletin informativ pe luna august 1943,
p. 51 7
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1943, septembrie 23, Paris. Toţi evreii români care au fost

internaţi în lagărele din teritoriul ocupat al Franţei au
fost deportaţi; numai autorităţile germane din Berlin
sunt în măsură să indice lagărele unde se găsesc

Consulat General Royal de Roumanie

260 l/J.A.

Domnule ministru,
Referindu-mă la adresa ministerului no. 76258 din 1 1 septembrie a.c., am onoarea
a vă comunica că toţi evreii români care au fost internaţi în lagărele din teritoriul ocupat
al Franţei au fost deportaţi.
Informându-ne pe lângă autorităţile de ocupaţie, ni s-a comunicat că nu pot da
nici o indicaţiune asupra acestora şi că numai autorităţile germane din Berlin sunt în
măsură a da lămuriri în ceea ce priveşte lagărele unde se găsesc în prezent.
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Am onoarea a vă înapoia cele două acte anexe, urmând a fi trimise, spre cele de
cuviinţă, Legaţiunii din Berlin.
Consul general, ss. Em. Pavelescu
Domniei sale, domnului Mihai Antonescu, preşedintele Consiliului de Miniştri
ad-interim, ministrul afacerilor străine etc.

Ibidem, Fond Paris, voi. 698, f 2
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1943, septembrie 30, Vichy. Legaţia României comunică M.A.E.

francez disponibilitatea pentru a facilita reintrarea în
România a evreilor cetăţeni români aflaţi în Franţa

Legaţia Regală a României Vichy

27 1 5/1 79/1 943

Către,
Ministerul Afacerilor Externe Vichy
Răspunzând notei nr. 4 1 93 din 25 septembrie 1 943, Legaţia Regală a României
are onoarea să aducă la cunoştinţa Ministerului Afacerilor Externe că formalităţile pentru
repatrierea primei serii de 21 cetăţeni români de origine israelită sunt în curs de desfăşurare.
Imediat după ce cei interesaţi vor fi în posesia vizei de tranzit germane, Legaţia le
va recomanda obţinerea vizei de ieşire din Franţa.
Totuşi, dacă Ministerul Afacerilor Externe consideră util ca autorizaţia de ieşire
din Franţa să fie solicitată în prealabil, Legaţia i-ar fi îndatorată dacă ar fi încunoştinţată,
pentru a da instrucţiuni în acest sens.
Legaţia aduce mulţumiri prealabile Ministerului Afacerilor Externe, pentru
amabilitatea sa.
ss. D. Hiott
Vichy, 30 septembrie 1 943
Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii Internaţionale

lbidem, f. n.
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1943, octombrie 27, Vichy. Reprezentanţa diplomatică română
informează M.A.E. francez despre locul unde se află
un evreu cetăţean român ce urma să plece cu un grup
de muncitori străini în Germania

Legaţia Regală a României Vichy

2999/176

Ca urmare a notei sale no. 263 3/1 76/1 943 din 23 septembrie 1 943, Legaţia Regală

a României prezintă omagiile sale cele mai distinse Ministerului Afacerilor Externe şi

are onoarea să-i aducă la cunoştinţă că cetăţeanul român Louis Schwartz, al cărui nume
se află pe prima listă a celor care urmează să fie repatriaţi, anexată la sus-numita notă, ne

informează, printr-o telegramă, că a fost găsit la Tulle urmând a se pune la dispoziţia

directorului serviciului pentru munca obligatorie şi că ar fi susceptibil să fie încorporat
într-un grup de muncitori străini.

Legaţia solicită Ministerul Afacerilor Externe să binevoiască a interveni, prin

mijloace legale, astfel încât dispoziţiile să fie date cât mai curând posibil, fie directorului
serviciului muncii obligatorii de la Tulle, fie la Prefectura de la Borreze, pentru ca dl.

Louis Schwartz să fie scutit de această obligaţie, ţinând cont că a solicitat repatrierea sa.

Legaţia mulţumeşte anticipat Ministerului Afacerilor Externe pentru amabila sa

intervenţie.

ss. D. Hiott

Ministerul Afacerilor Externe [al Franţei]
Serviciul Controlului Străinilor Vichy

Ibidem, voi. 735/10, p. 267
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Vichy, 27 octombrie 1 943

399

1 943, noiembrie 2, Bucure�ti. Referat al lui C. Karadja,

funcţionar superior în M .A.E., în legătură cu măsurile
adoptate în trecut şi cele ce ar urma să fie luate în
continuare pentru a ameliora situaţia evreilor cetăţeni
români aflaţi în ţări străine

No. 269

Strict secret
Referat (fragmente)

Având în vedere influenţa cunoscută a evreilor în Statele Unite este de datoria mea
să raportez cele ce urmează:
. . . Ca un act de loialitate faţă de domnul prim ministru şi faţă de ministerul ce
servesc, expunerea ce urmează este sinceră, arătând situaţia precum a fost şi este, iar nu
cum am dori să fie . . .
Începând cu ziua de 1 Septembrie 1 93 8 , Legaţiunile şi Consulatele noastre au fost
obligate să aplice diferite dispoziţiuni administrative neprevăzute de nici o lege, hotărâri
luate adesea chiar în mod ilegal.
Fiind atunci în post la Berlin, nu mi-a fost prea greu să explic evreilor români de
acolo că dispoziţiunea ministerială comunicată prin circulara no. 49252 din 22 august
1 94 1 , oprind înapoierea în ţară a cetăţenilor nearieni, a fost dictată de dorinţa Guvernului
de atunci de a evita pogromurile, dacă o masă compactă de evrei s-ar fi înapoiat deodată
în România. Cei în cauză au acceptat această explicaţie „tant bien que mal", înţelegând
că ea avea o raţiune.
Cu mult mai greu a fost să explic evreilor măsura ştampilării paşapoartelor cu
cuvântul „EVREU", cu litere mari, măsură resimţită ca o adevărată ofensă de toţi nearienii,
ordinele ministeriale no. 1 7 1 67 din l i martie 1 94 1 şi no. 20 144 din 20 martie 1 94 1 .
Cu toate că nu eram decât un organ de execuţie al poruncilor Guvernului, m-am
socotit dator să atrag, prin raportul no. 1 2967 din 28 martie 1 94 1 , binevoitoarea atenţiune
a Ministerului, asupra efectului ce era să producă această măsură în toate ţările afară de
Germania. Ea nu putea aduce Statului nici un folos, un semn convenţional secret
îndeplinind întocmai scopul de identificare urmat, fără a ofensa pe nimeni. Preluând mai
târziu Direcţiunea Consulară, am revenit la această chestiune, redactând adresa nr. 62455
din 22 august 1 94 1 către domnul general Leoveanu, pe atunci directorul general al
Siguranţei. Abia în noiembrie 1 942, am reuşit în să să obţin revocarea măsurii ca
necorespunzând intereselor Statului I adresa Siguranţei Generale no. 5260 Cab., din 16
noiembrie 1 942/. În timpul cât această dispoziţiune a rămas în vigoare sunt convins că
ne-a adus serioase pagube morale atât în ţările neutre cât şi în cele actualmente duşmane.
Mai grave decât măsurile generale arătate, în sine destul de serioase, au fost
numeroasele hotărâri ilegale luate pe vremuri de Comisiunea Interministerială Specială,
care nu aproba la timp prelungirea paşapoartelor legal deţinute de minoritarii noştri evrei,
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hotărâri administrative contra cărora m-am văzut nevoit să protestez în numeroase cazuri
în cursul anilor 1 94 1 şi 1 942, neputând admite ca acest Departament să devină un simplu
organ de transmisiune a poruncilor neîntemeiate date de o comisiune neînfiinţată prin
lege, şi ca atare lipsită de răspundere legală.
În urma cererii mele, domnul secretar general Davidescu şi ministrul plenipotenţiar
Lecca, împărtăşind acest punct de vedere, au binevoit să semneze unele din aceste adrese,
contrasemnate în aceste cazuri de mine.
Începând cu toamna 1 942, relaţiunile Departamentului cu Direcţiunea Generală a
Poliţiei au redevenit normale, deoarece asemenea avize negative ilegale, refuzând prelungiri
de paşapoarte legal emise, au încetat.
În toamna anului 1 94 1 , subsemnatul a aflat însă întâmplător, că guvernul proiecta
promulgarea unei legi pe care o prevedea de la început ca inaplicabilă. Era vorba de
înzecirea taxelor militare datorate de evrei în străinătate.
Neavând acces la domnul prim ministru, am obţinut totuşi, fără greutate, o audienţă
la domnul ministru al justiţiei de atunci, căruia i-am expus chestiunea, verbal, neputând
coresponda oficial, deoarece legea nici nu era încă promulgată. Intervenţiunea mea a
venit, însă, prea târziu, legea no. 2978 din 29 Octombrie 1 94 1 fiind publicată câteva zile
mai târziu în Monitorul Oficial.
Cu toate că Ministerul Finanţelor nu era în stare măcar să fixeze cotele legale
datorate de evrei în fiecare caz individual, în lipsa unei documentaţii asupra veniturilor
acestora, şi că Marele Stat Major s-a socotit necompetent la această materie, textul legii a
devenit un prilej pentru unul dintre ataşaţii noştri militari, să oprească printr-un veto
ilegal, pe timp îndelungat, prelungirea paşapoartelor solicitate de evrei români în vârstă
de 1 8-60 ani, ceea ce nu mi s-a raportat însă decât în luna septembrie 1 942, cu prilejul
unui caz ivit la Viena (Schrattner, vezi adresa redactată de subsemnatul şi trimisă
Direcţiunii Generale a Poliţiei, sub no. 6902 1 din 4 septembrie 1 942).
După multe dificultăţi, am reuşit, în sf'arşit, să cad de acord cu Departamentele
competente (Ministerul de Interne, Direcţiunea Generală a Poliţiei, Ministerul Finanţelor,
Armatei şi Justiţiei) delegaţii acestora găsind că legea era într-adevăr inaplicabilă.
Instrucţiunile necesare (aci alăturate) oprind definitiv orice ingerinţe ilegale în
prelungirea paşapoartelor aprobate în regulă, au fost publicate la Manual IV, 4 1 •
Dat fiind însă că lipsa de acte de identitate însemna, încă din anul 1 94 1 , pentru
evreii din Germania, deportarea cu destinaţii necunoscute, este de temut că neeliberarea
pe timp îndelungat în Europa Centrală, a unui număr însemnat de paşapoarte, cu toate că
erau aprobate în regulă, ordinele ministeriale respective fiind trimise Oficiilor la timp, să
fi costat viaţa multor evrei români, nevinovaţi de nimic, deoarece nu puteau plăti unele
taxe militare necunoscute (urcându-se în tot cazul până la sute de mii de lei anual)
înapoierea acestor evrei în România, pentru prestarea muncii de folos obştesc era bineînţeles
oprită de autorităţile noastre.
Mai rău încă decât cele expuse până acum, a fost totuşi când s-a revocat hotărârea
luată de Consiliul nostru de Miniştri, în luna septembrie 1 94 1 şi comunicată Oficiilor
prin circulara sa no. 8 1 557 din 1 1 noiembrie 1 94 1 , de a se da „întreaga protecţiune
tuturor cetăţenilor români din străinătate, fără nici o distincţiune semnalându-se toate
cazurile în care persoana sau proprietatea lor ar fi lovită de măsuri discriminatorii",
dându-se în schimb Oficiilor în ziua de 2 1 August 1 942, instrucţiuni să îngăduie ca evreii
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români să fie trataţi pe picior de egalitate cu cei germani, Bră ca Legaţi.wrile sau Consulatele
noastre să protesteze în contra măsurilor luate.
Acest ordin din

2 1 August 1 942 a însemnat de fapt că evreii noştri din Europa

Centrală să rămână mult timp fără nici o protecţiune2.
Abia la 6 aprilie 1 9433, în urma referatului subsemnatului no. 1 89 din 27 martie
1 943, am reuşit să obţinem o revocare, cel puţin parţială, a ordinului din 2 1 august 1 942,
Guvernul Regal ne mai admiţând vreun tratament discriminator în dauna evreilor noştri
din Europa Centrală, rămaşi încă în viaţă, propunându-se totodată Guvernului german,
readucerea lor eventuală în ţară.
Situaţia de fapt şi de drept în care s-au aflat astfel pe un timp îndelungat evreii
români aflaţi în Europa Centrală, n-a rămas evident fără rezultate pentru aceşti nenorociţi.
Când domnul vicepreşedinte al Consiliului a binevoit să îngăduie, în primăvara
anului acestuia, în urma stăruinţelor mele înapoierea lor în România, n-au mai fost mulţi

500 câţi erau, nu s-au putut înapoia în România
20, precum sunt informat, doi dintre ei rămânând încă în Austria.

de salvat. La Viena de pildă, din circa
decât circa

Cifrele pentru Berlin şi celelalte Consulate vor fi desigur similare.
Domnul vicepreşedinte al Consiliului este rugat să binevoiască a hotărî dacă trebuie
să lăsăm această chestiune până mai târziu sau dacă este oportun să culegem de pe acum
o documentaţie precisă sub formă de tablouri statistice ce ar întocmi Consulatele noastre,
arătând:

1 . Câţi evrei au primit paşapoarte naţionale în anii 1 940, 1 94 1 , 1 942 şi 1 943 .
2. Câţi evrei s-au înapoiat în România, primind viza necesară.

3 . Câţi evrei au rămas pe loc, fiind încă în viaţă şi liberi.
4. Câţi sunt, după ştirea Consulatelor, încă în viaţă în lagăre de concentrare şi
5. Câţi evrei au „dispărut" între timp" .
Domnul vicepreşedinte va binevoi poate a lua în consideraţie dacă este probabil
sau nu ca această chestiune să fie ridicată într-o zi de străini, în cazul când Germania n-ar
câştiga războiul.
Alte ţări ca Elveţia, Suedia şi chiar Ungaria, au avut grijă să salveze pe evreii lor la
timp.

Ai noştri au fost trataţi altfel însă, deoarece organele competente ale acestui Departament

n-au putut primi la timp, cu toate stăruinţele depuse de subsemnatul, ordinele necesare . . .
Dacă Directorii răspunzători pentru executarea ordinelor domnului prim ministru
ar fi putut veni din când în când la contact personal cu Domnia-sa pentru a referi, am
convingerea că domnia-sa ar fi revocat la timp, multe din măsurile arătate mai sus, pe
care nu le-a putut aproba, dându-ne în schimb, instrucţiunile cuvenite.

Măsuri propuse
Având în vedere cele astfel arătate, am onoarea a ruga pe domnul vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri, să binevoiască a hotărî :
a. Dacă n-ar fi oportun să dăm Oficiilor în străinătate, eventual printr-un capitol
deosebit din Manual, publicat sub semnătura domnului prim ministru, ordine precise să
trateze pe toţi cetăţenii români, fie ei de origină română sau minoritari, cu o egalitate
perfectă şi de a-i servi cu promptitudine, înaintând Ministerului fără întârziere, şi cu
aprecierile necesare, orice reclamaţiune sau plângere ce ar primi.

• La acest pasaj este adnotarea: „nu mi s-a dat nici un răspuns!".
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b. Dacă vor trebui cerute sau nu liste ale tuturor evreilor încă în viaţă, cărora li
s-au refuzat, pentru o cauză sau alta, prelungiri de paşapoarte în străinătate, de la intrarea
noastră în război, pentru a se putea reexamina fiecare din aceste cazuri.
c. Dacă trebuie sau nu să cerem o listă nominativă a evreilor cu paşaport naţional
aflaţi în Elveţia, Portugalia, Spania şi Turcia, adică în ţările unde ar putea duce o acţiune
dăunătoare României.
Domnul vicepreşedinte va binevoi poate să aprecieze totodată dacă n-ar trebui
acordată oricând şi la cererea celor interesaţi, viza de înapoiere în România, evreilor
români aflaţi în ţările neutre, având în vedere că un singur evreu având legăturile necesare
în Elveţia sau în altă parte, ne poate aduce, în împrejurările de astăzi, mai mult rău decât
o mie de evrei în interiorul ţării'.
Nu cred că, pe de altă parte, ar fi cu putinţă

să silim acum pe evreii aflaţi în

străinătate, să se înapoieze în ţară. Ei ar cere în acest caz, un drept de azil care ar putea fi
acordat de autorităţile străine competente. Aceşti evrei ar avea atunci un nou prilej a ne
delaima şi a ne păgubi, intervenind pe lângă reprezentanţii consulari şi diplomatici
americani din Elveţia sau alte ţări.
d. Mai rog pe domnul vicepreşedinte al Consiliului să binevoiască a hotărî, precum
am arătat mai sus, dacă este oportun sau nu să cerem Consulatelor noastre din toate ţările,
cifre precise asupra evreilor români din străinătate.
Rarele Consulate care, având cartotecile lor ţinute la zi, vor fi aplicat dispoziţiunile
principiale pe care Ie-am dat pentru „cercetări asupra celor care n-au dat de mult semn de
viaţă" (Manual II, 5 A

§

39-44), ar trebui să fie în stare să prezinte Ministerului toate

datele necesare în cel mai scurt timp. Adevărul este însă că Manualul nu este aplicat în
mai nici o ţară, precum am arătat verbal şi în scris. Orice încercare de raţionalizare a
serviciului este zadarnică în condiţiunile de astăzi . . .
Bucureşti, 2 noiembrie 1 943
Karadja
Directorul Afacerilor Consulare

Ibidem, Fond 33, voi. 32, f 437-449
Pe document, adnotarea: „Trimis D-lui Secret. gen. Davidescu personal în ziua de 2 noiembrie
1 943, înapoiat în ziua de 24/1 1 /943 cu următoarea adnotaţie din mâna d-lui şef de cabinet secret.
gen. Davidescu, C. Demetrescu: «La dosar în aşteptarea d-lor Buzeşti a înaintat d-lui vicepreşedinte
o notă de măsuri cu privire la această chestiune. C. Demetrescu». Adică eu lucrez şi sunt directorul
respectat şi răspunzător! Un favorit al Secretarului general îşi însuşeşte referatele mele care trec
prin cenzura d-sale (!)".

1 Acest document era un îndreptar diplomatic şi consular elaborat de M.A.E. pentru uzul
funcţionarilor ministerului:
2 E.R , voi. ill, doc. 6 1 6.
3 Vezi doc. 385 din volum.
• La acest paragraf este adnotarea: „am obţinut aceasta pentru ţările sub ocupaţia germană

cel puţin!".
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1943, noiembrie 12, Vichy. Legaţia României informează

Ambasada Germaniei despre măsurile luate pentru
reîntoarcerea în ţară până la 1 ianuarie 1 944 a evreilor
cetăţeni români aflaţi în Franţa
3 172/17G/ 1 943

Legaţia Regală a României

În unna Notei Verbale no. 2956 din octombrie trecut, Legaţia Regală a României
îşi prezintă complimentele cele mai atente Delegaţiei din Vichy a Ambasadei Germaniei
la Paris şi are onoarea să-i aducă la cunoştinţă că au fost luate măsuri astfel ca până la l
decembrie viitor să fie remisă, stimatei delegaţii, lista cetăţenilor străini de origine israelită
care doresc să se reîntoarcă în România şi că, până la 1 ianuarie 1 944, aceste plecări să fie
efective.
În acelaşi scop, este necesar ca Legaţia să intre în posesia, în cel mai scurt timp, a
listei cetăţenilor români care au fost arestaţi, astfel ca să poată stabili care sunt persoanele
care au drepturi certe la naţionalitatea română şi care, în consecinţă, pot reveni în România.
Legaţia profită de această ocazie pentru a adresa cele mai vii mulţumiri onoratei
delegaţii.
ss. Dinu Hiott
Vichy, 1 2 noiembrie 1 943
Delegaţiei de la Vichy a Ambasadei Germaniei

Ibidem, Fond Paris, voi. 698, p. 1 76
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1943, noiembrie 18, Berlin. Dificultăţile pe care le ridică obţinerea

de la autorităţile germane a informaţiilor privind evreii
cetăţeni români internaţi în lagărele naziste

Legaţia României din Berlin

Nr. 69 Conf./P. 1 3

Confidenţial

1 8 noiembrie 1 943
Domnule vicepreşedinte al Consiliului,

Am onoarea a raporta că în timpul din urmă primesc numeroase cereri din partea
ministerului nostru al Afacerilor Străine pentru a face intervenţiunile necesare pe lângă
autorităţile germane în scopul stabilirii locului unde s-ar ?fia unele persoane de religie
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mozaică, supuse române şi care se găsesc internate în diferite lagăre, fie din Germania,
fie din teritoriile ocupate, pentru a se cere informaţiuni asupra soartei lor şi pentru a fi
repatriate în România.
Evident, nu am lipsit a face de fiecare dată intervenţiunile în chestiune, potrivit
ordinelor primite.
Rezultatul a fost invariabil negativ. Autorităţile germane ne-au comunicat pentru
toate aceste cazuri că se găsesc, principial, în imposibilitate de a da informaţiuni asupra
persoanelor internate. Cât priveşte posibilitatea eliberării vreuneia din aceste persoane,
în scopul repatrierii în România sau în ţările ocupate, unde locuiau înaintea internării şi
de aceasta nici nu poate fi vorba.
În toate răspunsurile primite, la intervenţiunile noastre, se arată că internarea
persoanelor în chestiune s-a făcut la o dată când guvernul român ar fi fost de acord cu
aceste măsuri luate de autorităţile germane şi că internarea evreilor, făcută pe această

bază, nu poate fi socotită decât definitivă, şi că, principial, nu se mai poate reveni asupra ei.
Sunt dator a raporta domniei-voastre că în toate răspunsurile relative ce primesc
se pune din partea autorităţilor germane şi o neîndoielnică nuanţă de reproş asupra
schimbării noastre de atitudine, în această privinţă. Astfel stând lucrurile, este nevoie:

1. Or de o acceptare a situaţiei actuale, în care caz ar fi inutil a se mai face vreo
intervenţiune pentru evreii ce se găsesc internaţi, neputându-se, pe de o parte, schimba cu
nimic situaţia lor, iar pe de altă parte, creându-se o stare de iritare inutilă a autorităţilor
germane, care ne reproşează instabilitatea noastră în problema evreiască şi au aerul a fi
surprinse de numeroasele noastre intervenţii pentru evrei;

2. Or a se lua o atitudine hotărâtă din partea noastră, declarând fonnal că înţelegem
să ne rezervăm drepturile noastre suverane asupra cetăţenilor români , oricare ar fi originea
lor. Căci şi în cazul când este vorba de represalii contra evreilor, acest lucru poate fi făcut
de noi, pentru evreii supuşi români, iar în nici un caz de Gennania.
*

*

S-a cerut din partea noastră să ni se arate când şi în ce formă s-ar fi făcut acceptarea
noastră a internării de către Gemrnnia a evreilor supuşi români. Mi s-a afirmat că aceasta
ar fi fost verbală. Eu n-am cunoştinţă de ea1•
Dacă ea n-a existat, ar fi necesară soluţia de la punctul 2.
Dacă, totuşi, a existat, atunci trebuie să rămânem la soluţia de la punctul 1 .
În orice caz, situaţia actuală, a unor intervenţiuni, care n-au nici un rezultat practic,
ci produc numai nemulţumiri, se impune a fi curmată cât mai devreme.
Primiţi, vă rog, domnule vicepreşedinte al Consiliului, asigurarea prea înaltei mele
consideraţiuni.
Ministrul României la Berlin, general Ion Gheorghe
Domniei Sale, domnului prof. Mihai Antonescu, vicepreşedinte şi preşedinte al
Consiliului de Miniştri, ministrul afacerilor străine

B.A.R, A.I., Fond XXW, ds. 3342, f. 103-104
Pe document, rezoluţia: ,,D-lui vicepreş. al Dir. Cons. Rog a se întocmi un referat asupra
al[iniatului] final al pag. 1 . ss. Indescifrabil''.
1 E.R„ voi. m, doc. 6 1 6 şi doc. 402 din volumul prezent.
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1943, noiembrie 24, Bucure�. Referatul lui C. Karadja privitor
la raportul generalului Ion Gheorghe din 18 noiembrie
1 943 şi la pre su pusa acceptare verbală a lui I .
Antonescu privind regimul cetăţenilor români de
origine evreiască din ţările ocupate

Nr. 277

Strict secret

Referat
Prin raportul menţionat din 1 8 noiembrie a.c., ministrul nostru din Berlin s-a
socotit dator să atragă binevoitoarea atenţiune a guvernului regal asupra protecţiunii date
în trecut şi a celei viitoare, a cetăţenilor români nearieni în Europa Centrală.
Organele competente ale ministerului, adică Oficiul nostru consular din Berlin,
condus pe atunci de subsemnatul (în anii 1 93 8 - 1 940) şi Direcţiunea consulară a
Departamentului (începând cu luna iulie 1 94 1 ), n-a lipsit să arate în multe rânduri domnilor
titulari ai departamentului nostru cum drepturile României, formal recunoscute prin
Tratatul de Stabilire, Navigaţiune şi Comerţ cu Germania, din 23 martie 1 935, erau
sistematic nesocotite de autorităţile centrale şi locale germane, când era vorba de bunurile,
libertatea şi viaţa cetăţenilor români de origine evreiască, stabiliţi în Germania. Prin
numeroase referate, ne-am mai simţit datori să arătăm că multe măsuri pozitive luate (a
se vedea între altele referatul subsemnatului no. 269, din 2 noiembrie a.c. ) 1 , împreună cu
pasivitatea adesea arătată de diplomaţia şi serviciul consular românesc, erau pe cale să
aducă cu sine, cum au şi adus de fapt, un tratament discriminator în dauna cetăţenilor
noştri, faţă de alţi supuşi străini, în primul rând maghiari, stabiliţi în Germania.
Neavând posibilitatea de a primi ordine precise, cerute în multe rânduri , Direcţiunea
Consulară, în primul rând competentă pentru redactarea instrucţiunilor devenite necesare,
a trimis Oficiilor diplomatice şi consulare române, unele directive sub formă de principii
generale expuse în „Manualul Diplomatic şi Consular".
În mai multe rânduri şi încă până în luna iunie 1 942, acest Departament a mai
putut da instrucţiuni Legaţiunii noastre din Berlin şi consulatelor dependinte să nu admită
fără protestare, vreun tratament nedrept sau neomenos, acordat cetăţenilor români,
rămânând în picioare principiul stabilit de Consiliul nostru de Miniştri, în luna septembrie
1941 (circulara ministerială no. 8 1 557 din 1 1 noiembrie 1 94 1 ), de a se da „întreaga
protecţiune tuturor cetăţenilor români din străinătate, fără nici o distincţiune, semnalându-se
toate cazurile în care persoana sau proprietatea lor ar fi lovite de măsuri discriminatorii" .
Situaţia s-a schimbat în ziua de 2 1 august 1 942, când acest departament a primit
ordinul să transmită Legaţiunii noastre din Berlin, o poruncă să intervie ca evreii români
să fie trataţi pe picior de egalitate cu cei germani, fără ca Legaţiunile sau Consulatele
noastre să protesteze în contra măsurilor luate.
Unele din rezultatele acestui ordin sunt acum expuse pe scurt de ministrul ţării din
Berlin, în raportul susmenţionat şi anume:

444
https://biblioteca-digitala.ro

1 . Autorităţile gennane ne-au comunicat că se găsesc, principial, în imposibilitatea
a da informaţiuni asupra persoanelor internate (fiind vorba de mii de evrei cetăţeni români,
stabiliţi în Germania).
2 . Că internarea persoanelor de atunci dispărute, „s-a făcut la o dată când guvernul
român ar fi fost de acord cu aceste măsuri luate de autorităţile germane şi că internarea
evreilor, făcută pe această bază, nu poate fi socotită decât definitivă şi că, principial, nu se
mai poate reveni asupra ei".
Ultima afinnaţiune este probabil cu atât mai adevărată, cu cât este mai puţin probabil
ca mulţi dintre aceşti evrei români să mai fie în viaţă.
3 . Cerându se din partea Legaţiunii prin ce acord internarea de către Germania a
evreilor români ar fi fost acceptată de noi, s-a răspuns că această învoială ar fi fost
-

„

verbală ".

•
*

*

Domnul prim ministru este acum rugat să binevoiască a hotărl care va fi atitudinea
noastră pe viitor, deoarece ne găsim în faţa celor două alternative expuse la pag. 2 din
raportul de la Berlin, la care am onoarea a mă referi2.
Ca o modestă contribuţie Ia dezlegarea acestei probleme, în primul rând politică,
subsemnatul se socoteşte dator să amintească următoarele principii de drept:
a. Nu este obişnuit, în practica diplomatică, ca dispoziţiunile formale cuprinse
într-un Tratat solemn încheiat şi ratificat, cum este cel româno-german din 23 martie
1 935, să fie abrogată printr-o simplă „acceptare verbală", unilaterală, făcută de una din
înaltele părţi contractante.
Valoarea legală a unei atare renunţări verbale (neconfirmat în scris) din orice
parte ar fi venit ea, este o chestiune de drept public intern, în acelaşi timp ca una de drept
internaţional. Juriştii noştri de drept constituţional se vor putea pronunţa poate asupra
valorii legale ce ar putea avea pentru noi şi faţă de Germania o atare renunţare verbală, în
situaţiunea de drept în care se află astăzi ţara noastră.
b. Când o renunţare verbală, dacă a avut într-adevăr loc, a devenit un prilej pentru
cealaltă parte beneficiară a renunţării, să nesocotească „principiile dreptului internaţional
pozitiv, regulile de moralitate universală şi drepturile fundamentale ale umanităţii" , o
atare concesiune, obţinută fără ca principiile în joc să fi fost câtuşi de puţin studiate şi
fără ca nici un organ răspunzător al statului să fi dat un aviz, nu poate, după umila părere
a subsemnatului, să aibă vreo valoare juridică, decăzând statul român din drepturile sale
suverane, recunoscute prin Tratate.
Nu este, deci inexactă afirmaţiunea făcută de acest Departament în „Manualul
Diplomatic şi Consular", că statul român nu a renunţat niciodată, nici tacit, nici formal,
la dreptul de a da cetăţenilor săi sprijinul şi protecţiunea „în măsura stabilită de legile
noastre interne şi de principiile de drept internaţional recunoscute" (Manual VI, 26 § 18-20).
Faţă de cele astfel expuse, am deci onoarea a ruga respectuos pe domnul
vicepreşedinte al Consiliului, să binevoiască a da acestui departament, toate instrucţiunile
pe care domni-sa le va socoti necesare.
ss. Karadja
Bucureşti, 24 noiembrie 1 943
Ibidem, f

105-109
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1 E.R. , voi. ID, doc. 6 1 6.

2 Vezi doc. 401 din volum.

403

1943, noiembrie 30, Bucureşti. Ordinul lui M. Antonescu ca

supuşii străini să fie exceptaţi de la regimul de muncă
obligatorie

Într-un aide-memoire trimis lui Mihai Antonescu de către Legaţia Elveţiei la
Bucureşti la data de 30 noiembrie 1 943 se protestează împotriva unui comunicat publicat
la Brăila care se referă la ordinul mareşalului Antonescu de a lua la muncă obligatorie pe
toţi evreii fără deosebire de naţionalitate, ceea ce încalcă convenţiile internaţionale privind
regimul evreilor cetăţeni străini în România 1•

A.M.St.M., RSEM. 945, C0380-381

Pe document, rezoluţia:
,,D. ministru Enescu (conducătorul Ministerului Muncii - n.n.) este rugat să dea dispoziţii
la Brăila ca supuşii străini să fie exceptaţi de la regimul de muncă obligatorie".
1 Legaţia Elveţiei protestează şi împotriva faptului că evreii polonezi cu paşapoarte chiliene
sunt obligaţi să presteze munca obligatorie, în caz contrar fiind deportaţi în Transnistria. M.A.S.
cere anularea acestei dispoziţiuni (Ibidem, C0384, C0422). În ianuarie 1 944, printr-un alt demers
al Legaţiei Elveţiei în această problemă se obţine amânarea prezentării actelor de cetăţenie până la
1 aprilie 1 944, ceea ce înseamnă şi amânarea deportării. (Ibidem, C0669).

404

1943, decembrie 16, Bucure�. Evreii refugiaţi din Galiţia prinşi
pe teritoriul României vor fi predaţi pentru cercetare
delegatului M . St.M. la Cernăuţi

1 6 decembrie 1 943

Marele Stat Major
Secţia II
Către,
Comasdamentul Etapelor de Est

Am onoare a vă aduce Ia cunoştinţă că evreii care fug din Galiţia şi sunt prinşi pe
teritoriul ţării nu vor mai fi retrecuţi imediat peste frontieră, ci vor fi trimişi de autorităţile
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care i-au prins, direct sau prin posturile de jandanni, delegatului Marelui Stat Major la
Cernăuţi, pentru cercetări.
După trierea lor, delegatul Marelui Stat Major va reţine pe suspecţi, iar pe ceilalţi
îi va preda organelor jandarmeriei. Comunicaţi în acest sens organelor interesate în
subordinea dvs.
Şeful Marelui Stat Major,
Şeful Secţiei a II-a,
colonel, ss. Ionescu
gen., ss. I. Şteflea

Ibidem, Secţia II Informaţii, R S.E.M. 1356, C0433
-
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1943, decembrie 16, Herment-Franţa. Primăria acestei localităţi
informează Legaţia României asupra situaţiei unei
familii de evrei cetăteni români arestati de autoritătile
germane
'

'

'

Republica Franceză

Departamentul Ruy de Dome
Arondismentul Clermont-Ferrand

Libertate-Egalitate-Fraternitate

Cantonul Herment
Primăria Herment
16 decembrie 1 943
Legaţiei Regale a României în Franţa
no. de referinţă 2996/17/943
Domnule,
Ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră din 10 decembrie a.c., cu privire la adresa
actuală a cetăţenei române doamna Metsch Victoria, cu regret vă fac cunoscut că această
persoană, ca şi cei doi copii ai săi, Martha şi Kurti, au fost transportaţi la 1 noiembrie
1 943 de către autorităţile germane, venite special să le ridice de la Herment, eu ignorând
cu totul destinaţia care a fost dată acestei femei ca şi adresa ei actuală.
Vă rog să primiţi, domnule, asigurarea celei mai înalte consideraţii 1 .
Primarul, ss. Indescifrabil

A.M.A.S., Fond Paris, voi. 702, p. 801
1 La 2 1 septembrie 1 943, reprezentantul României la Vichy răspunde unei scrisori a Victoriei
Metsch din 1 O septembrie, solicitând să i se confirme dacă semnatara sau soţul ei sunt înmatriculaţi
la unul din oficiile consulare din Franţa în perioada 1 93 8-1 943. În caz contrar, trebuia să achite
suma de 2 . 1 60 franci şi amenda legală pentru faptul că timp de 6 ani nu a îndeplinit obligaţia de a
plăti anual taxa de înmatriculare. Totodată i se aduce la cunoştinţă că Legaţia a primit autorizaţie
de a-i prelungi paşaportul pe o durată de un an plătind o taxă de 930 franci. Odată cu scrisoarea i se
trimitea paşaportul şi actul de naţionalitate. (Ibidem, p. 74 ) .
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1944, ianuarie 29, Bucure"1- Rezoluţia lui Mihai Antonescu
„pentru toţi purtătorii de paşapoarte româneşti sau
cetăţeni români în genere suntem obligaţi de legi şi
de principiile de drept şi de umanitate să le dăm
ocrotire"

29.1. 1 944

Direcţiunea Consulară
Redactor: Karadja
Romanoleg Berlin

Veţi primi prin curier precizări asupra protecţiei de dat cetăţenilor români evrei
stop. Între timp rugăm notaţi şi comunicaţi Consulatelor de carieră prin telegramă cifrată
următoarea rezoluţie a domnului vicepreşedinte al Consiliului: „Pentru toţi purtătorii de
paşapoarte româneşti sau cetăţeni români în genere suntem obligaţi şi de legi şi de
principiile de drept şi umanitate să le dăm ocrotire" stop. Pe temeiul acestui ordin general
precis rog interveniţi urgent în chestiunea Abramovici despre care tratează raportul dvs.
no. 6080 şi în chestiun

� evreicelor Gisela Blumenfeld şi Claudine LaSt despre care tratează

telegrama ministerială no. 6922 din 23 noiembrie 1 943 stop. După informaţiunile primite
de minister din izvor particular în lipsă de raport al Oficiului Consular competent reiese
că aceste două femei bătrâne s-ar afla Ia lagărul Birkenau bei Neuberun Oberschlesien
stop. Interveniţi urgent pentru a obţine înapoierea lor în România şi telegrafiaţi rezultatul 1 •

Ibidem,, Fond Germania (telegrame), voi. 7, p. 64

Lecca

1 La I O februarie 1 944, M.A. S . comunica Legaţiei din Berlin că în septembrie 1 943 a
intervenit pentru eliberarea din lagărul de muncă din Birkenau a tânărului Joseph Desire Hatfner şi
repatrierea lui, cerând urgent rezultatul demersurilor „activând la nevoie rezolvarea neîntârziată a
cazului". (Ibidem, p. 73).
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1944, februarie 2, Bucureşti. C.N.R. comunică.M.A.E. ordinul
transmis autorităţilor în subordine ca în legătură cu
măsurile de expropriere a supuşilor străini să nu se
procedeze la nici o evacuare a acestora

Subsecretariatul de Stat

al Românizării,

Colonizării şi Inventarului

Nr. 82906
din 2 februarie 1 944

Centrul Naţional de Românizare
Către,
Ministerul Afacerilor Străine
Răspunzând adresei dvs.

nr.

5 1 1 8 din 25 .1. 1 944 privitor la revocarea măsurilor de

expropriere luate contra supuşilor străini, avem onoarea a vă face cunoscut că, în baza
deciziunii domnului ministru subsecretar de stat al românizării, colonizării şi inventarului
Ovidiu Vlădescu, C.N.R.-ul a dat dispoziţiuni cu ordinul circular nr. 7 1 858 din l .XIl. 1 943,
tuturor administraţi ilor generale C.N.R., să nu procedeze la nici o evacuare a evreilor
supuşi străini, până ce întreaga problemă nu se va rezolva definitiv pe cale de lege.

În urma intervenţiei

Legaţiei Suedeze pentru supuşi iranieni, conform deciziunii

domnului ministru Ovidiu Vlădescu, am dat dispoziţiuni cu ordinul circular nr. 82079
din 29.1. 1 944, tuturor administraţiilor generale C.N.R., să nu se pretindă chirie evreilor
supuşi străini foşti proprietari şi nici să nu fie evacuaţi, urmând a se ţine evidenţa acestor
imobile ocupate de ei, precum şi contabilitatea sumelor datorate la zi, pentru ca în funcţie
de legea ce va veni să putem lua măsurile cuvenite.
Măsurile menţionate au fost comunicate şi d-lui vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri M. Antonescu1•2.
Director general,
Director,
ss. Indescifrabil

ss. Indescifrabil

Ibidem, Fond 33, voi. 14, f 376
I Vezi doc. 408 din volum.
2 Legaţia Elveţiei la Bucureşti solicită ca sub incidenţa acestor prevederi să intre şi alte ţări
decât cele ce au încheiat convenţia de reciprocitate sau bucurându-se de clauza naţiunii celei mai
favorizate. Se enumeră: Belgia, Chile, Egipt, Imperiul Britanic, S.U.A. şi altele ale căror interese
le reprezintă.

449
https://biblioteca-digitala.ro

408

1944, februarie 28, Bucureşti. Evreii de naţionalitate străină
aparţinând unor state care beneficiază de Convenţia
de stabilire nu cad sub incidenţa legii care prevede
exproprierea bunurilor urbane proprietate evreiască.
În notă Jurnalul Consiliului de Miniştri care cuprind
această dispoziţie

Nr.

202

şedinţa de la 28 februarie

1 944

Domnule ministru,
Articolul I al legii nr. 60 din 3 februarie 1 944 pentru exceptarea de la aplicaţiunea
legii nr. 254 din 28 martie 1 94 1 a bunurilor urbane aparţinând unor evrei de naţionalitate
străină, prevede că „drepturile reale principiale purtând asupra bunurilor urbane, ale
căror titulari sunt evrei, naţionali ai statelor cu care România a încheiat convenţii de
reciprocitate sau cu clauza naţiunii celei mai favorizate, nu cad sub incidenţa legii nr. 254
din 28 martie 1 94 1 ".
„Stabilirea statelor, ai căror naţionali intră în prevederile aliniatului precedent, se
va face prin Jurnal al Consiliului de Miniştri, pe care instanţele judecătoreşti şi autorităţile
administrative îl vor considera ca act de interpretare a convenţiilor internaţionale" 1 •
Prin alăturatul Jurnal se stabilesc categoriile de evrei ce nu cad sub incidenţa legi
nr. 254/28 martie 1 94 1 , asupra cărora Ministerul Afacerilor Străine a dat avizul său
favorabil, adăugându-se la aceştia şi evreii de naţionalitate iraniană.
Dacă şi domniile voastre sunteţi de acord cu cele ce preced, vă rugăm să binevoiţi
a semna alăturatul proiect de Jurnal al Consiliului de Miniştri.
Vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
Ministru subsecretar de stat al
românizării, colonizării şi inventarului,
şi ministrul afacerilor străine,
ss. Ovidiu Vlădescu
ss. Mihai Antonescu
Nr. 3 9654
28 februarie 1 944

A.N., Fond P. C.M. furnale, ds. 603/1944, f 275

1 Jurnal nr. 202
Consiliul de Miniştri în şedinţa sa de la 28 februarie 1 944.
Luând în deliberare referatul domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru
al Afacerilor Străine şi al d-lui ministru subsecretar de stat al românizării, colonizării şi inventarului
cu nr. 39654 din 28 februarie 1 944, privitor la aplicarea legilor de trecerea bunurilor evreieşti
aparţinând evreilor, cetăţeni străini, în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare;
Având în vedere dispoziţiunile legii nr. 60/3 februarie 1 944, pentru exceptarea de la
aplicaţiunea dispoziţiunilor legii nr. 254/28 martie 1 94 1 , a bunurilor urbane aparţinând unor evrei
de naţionalitate străină:
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Decide:
Art. 1 . Nu cad sub incidenţa legii nr. 254/28 martie 1 94 1 evreii de naţionalitate: argentiniană,

elveţiană, franceză, iraniană, italiană, spaniolă, suedeză şi turcă, care au avut naţionalitatea respectivă
la data de 28 martie 1 94 1 şi nu au pierdut-o ulterior.
Art. 2 . Domnul ministru subsecretar de stat al românizării, colonizării şi inventarului şi
domnul director general al Centrului Naţional de Românizare sunt însărcinaţi cu aducerea la
îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului Jurnal.
Mareşal Antonescu, Mihai Antonescu, I. Marian, I. Petrovici, I. Marinescu, C. Al. Atta
Constantinescu, Ovidi � Vlădescu, general D.I. Popescu (Ibidem, f. 1 76).
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1944, martie 24, Berlin. Consulatul General al României
informează M.A.E. despre scoaterea la licitaţie de către
autorităţile germane a averii a 14 evrei cetăţeni români

Consulatul General al României

Berlin W 3 5

Domnule ministru,
Prin nota-verbală In.II.A.4995 din 26.Vl. 1943, Ministerul german al Afacerilor
Străine a informat Legaţiunea noastră din Berlin că autorităţile germane au dispus vânzarea
la licitaţie publică, în folosul statului român, a averii a 1 4 cetăţeni români de origine
evreiască „evacuaţi din Berlin".
În urma instrucţiunilor primite din partea Legaţiunii, m-am pus în legătură cu
autorităţile poliţieneşti din Berlin (Geheime Staatspolizei) cerând:
1 . Să mi se comunice localitatea în care suszişii cetăţeni au fost evacuaţi;
2. Să întocmească şi să-mi trimită un inventar al obiectelor aflate în locuinţele
celor evacuaţi;
3 . Ca averile suszişilor să fie vândute în mod separat, pentru ca venitul obţinut să
poată fi pus la dispoziţia fie a proprietarilor, fie a moştenitorilor lor.
Drept răspuns la intervenţia mea, Poliţia Secretă din Berlin (Geheime Staatspolizei,
Staatpolizeistelle Berlin) îmi trimite un tablou nominal al celor 14 evrei evacuaţi, cu
arătarea sumelor obţinute la vânzarea mobilelor la licitaţia publică. Din acest tablou rezultă
că suma totală realizată cu această ocaziune se ridică la RM.

27972,05.

Înaintându-vă aci alăturat în traducere tabloul primit, am onoarea a vă ruga să
binevoiţi a-mi comunica unde şi în folosul cui urmează să depun suma de mai sus, care se
află pentru un moment la dispoziţia acestui Consulat General la Poliţia Secretă din Berlin.
Observ că valoarea averii, destul de apreciabilă, a d-nei Gisela Blumenfeld (punctul
5) nu se află consemnată în tablou. Am cerut autorităţilor competente informaţiuni
suplimentare şi nu voi lipsi a vi le comunica de îndată ce le voi primi.
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Mai adaug, că repetatele mele intervenţiuni în vederea stabilirii domiciliilor celor
cetăţeni români evacuaţi, au rămas până acum fără rezultat.
Consul general, ss. George Traian Gallin
Domniei Sale, domnului ministru al afacerilor străine

A.M.A.E., Fond 33, voi. 32, f 374
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1944, a p rilie 7, Berlin. Autorităţile germane reiterează

răspunsul negativ la cererea de eliberare a unor evrei
cetăţeni români din lagărele naziste
Legaţiunea Berlin

Nr.

Data: 6.IV., ora 1 6,3 0

1 2 9/44779

1 944

Relativ la diferitele intervenţii ce ni s-au ordonat a face la Auswărtiges Amt
privitoare la eliberarea din lagăr a unor evrei, raportez că rezultatele au fost în toate
cazurile negative. Autorităţile germane se menţin încă la punctul de vedere că internările
de evrei supuşi români în lagărele germane s-au făcut pe baza consimţământului care ar
fi fost dat de noi în trecut ca acestor persoane să li se aplice acelaşi regim ca şi evreilor
supuşi germani, sau celor din teritoriile ocupate. Un alt motiv de refuzare a eliberării
acestor evrei din lagăre este acela că autorităţile germane nu admit principial eliberarea
cuiva odată ce a fost internat într-un lagăr.
După cum am mai raportat dvs. această problemă nu poate fi rezolvată prin
intervenţii individuale şi pentru cazuri disparate în felul cum s-a făcut până acum, ci
numai prin luarea de poziţie direct de la guvern la guvern pentru a se face respectată
suveranitatea noastră asupra supuşilor români, indiferent de originea lor. Aceasta,
bineînţeles, dacă d-voastră socotiţi că este oportun din punctul de vedere politic şi al
intereselor noastre naţionale să întreprindem tocmai în momentele de faţă un asemenea
demers.
Spre informarea d-voastră sunt dator a raporta că un asemenea demers în aceste
momente ar fi interpretat aci ca un act direct inamical faţă de Germania, după cum sunt
de fapt interpretate şi intervenţiile ce fac aproape zilnic în această chestiune, fără a ajuta
cel puţin în vreun chip pe evreii în cauză.
General, ss. Ion Gheorghe

Ibidem, f 8-9
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1944, aprilie 27, Bucure� Radu Lecca solicită M.A.E. să continue

demersurile pentru repatrierea evreilor cetăţeni români
aflaţi în lagărele din Silezia Superioară şi Franţa
Bucureşti, 24 aprilie 1 944
Nr. 6392, 27 aprilie 1 944

Comisariatul General pentru
Problemele Evreieşti
Domnule ministru,

Avem onoarea a vă face cunoscut cele ce urmează:
Cu memoriul nr. 9920 din 11 aprilie 1 944, Centrala Evreilor din România ne
arată că în urma convenţiei germano-române din 1 943, privitoare la repatrierea evreilor
cetăţeni români aflători în ţările de sub controlul Axei, un număr redus de evrei din
această categorie şi anume din Franţa (zona nord şi zona sud) şi Belgia au şi fost repatriaţi.
Centrala Evreilor din România ne arată, în memoriul ei, că mai sunt evrei români
îndeosebi în lagărele de concentrare din Silezia Superioară (de ex. Bleichner lângă Breslau
şi Auschwitz) şi în Franţa (conform listelor aflătoare astăzi în posesia Legaţiei din Vichy
şi a Consulatului General Român din Paris), evrei care aşteaptă să fie repatriaţi.
Socotim că din aceste categorii este locul a se interveni pentru repatriere pentru
acei evrei care în nici un moment n-au pierdut naţionalitatea română şi care au dovedit că
nu pot fi consideraţi indezirabili din punct de vedere al activităţii lor politice şi comerciale
din trecutul lor, fie în Franţa, fie în România.
În acest sens, vă rugăm să binevoiţi a facilita întoarcerea în patrie a celor vizaţi bineînţeles în acord cu forurile competente germane.
Primiţi, vă rugăm, domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre stime şi
consideraţiuni 1 •
Comisarul general pentru problemele evreieşti, ss. Radu D . Lecca
Domniei sale, domnului ministru al afacerilor străine

Ibidem, voi. 30, f 12S
1 În legătură cu acest demers al lui Radu Lecca, Direcţia Afacerilor Consulare din
M.A.S. a elaborat următorul referat, la 2 mai 1 944 :
„Comisariatul General pentru Problemele Evreieşti ne cere prin adresa no. 6392 din 27
aprilie a.c., anexată în original, să intervenim pentru repatrierea evreilor cetăţeni români aflaţi în
lagărele de concentrare din Silezia şi Franţa. Direcţiunea Consulară are onoarea de a solicita
instrucţiuni precise asupra urmării ce va trebui dată zisei adrese. Amintesc că nici una din
intervenţiunile individuale flcute până acum prin Legaţiunea noastră din Berlin pentru repatrierea
în România a unor evrei internaţi (intervenţii făcute în conformitate cu rezoluţia principială a
domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri pe referatul Direcţiunii Consulare no. 302 din
12 ianuarie a.c.) n-a dus la rezultatul dorit, autorităţile germane refuzând „principial" să elibereze
pe cei internaţi în lagăre". (Ibidem, p. 146).
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1944, mai 26, Bucure�ti. M.A.S. cere să se facă demersuri în

continuare pentru protecţia evreilor cetăţeni români
a flaţi în străinătate. Este menţionat şi numele fiului
dr. W. Filderman
26 mai 1 944

Ministerul Afacerilor Străine
Direcţiunea Consulară
Romanoleg Berlin

Cu toate cele expuse în telegrama dvs. nr. 12 9 din 6 aprilie nu ne este posibil să ne
dezinteresăm de soarta cetăţenilor noştri nearieni care solicită protecţia la care au un
drept legal în deplin acord cu principiile de drept internaţional şi de umanitate stop.
Vă rog deci binevoiţi a face tot ce vă stă în putinţă pentru ocrotirea, eliberarea şi
repatrierea celor în cauză stop.
Deosebit de interesante sunt cazurile evreilor cetăţeni români deportaţi din Franţa
în Germania cu toate că figurau pe listele persoanelor ce urmau să fie repatriate recent cu
consimţământul şi sprijinul autorităţilor germane stop1•
I n această categorie figurează ş i numitul Filderman [Ranetti] fiul l ui W. Filderman],
menţionat în telegrama dvs. nr. 1 37 din 6 aprilie şi Adela Breger cu copiii respectivi şi
Gedeon şi nepoata Clara Mehr stop. Motivele de culpabilitate fără precizări invocate de
ambasadorul german faţă de ministrul nostru din Vichy este desigur eronată fiind vorba
de femei şi copii stop. Au mai fost deportaţi din Franţa Jean şi Adela lancovici.
Davidescu

Ibidem, Fond 33, voi. 32, f 10 f/v
1 Vezi doc. 396 din volum.
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1944, mai 30, Bucure� Rezoluţia lui Ion Antonescu în legătură

cu o notă a guvernului S.U.A. care avertizează asupra
tratamentului discriminator la care sunt supuşi evreii
din Ungaria şi România

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Secretariatul General al Centralizării Informaţiilor
Notă
1 944, luna mai, ziua 30
În Buletinul de Informaţii de la 26 mai 1944, s-a prezentat domnului mareşal
alăturata notă a Serviciului Special de Informaţii referitoare la un avertisment al guvernului
american privitor la tratamentul evreilor din Ungaria, avertisment care vizează şi guvernul
român.
Pe această notă domnul mareşal a pus rezoluţia:
Trebuie un răspuns la nota americană relativă la evrei.
Ei {formulare inexactă, Antonescu referindu-se nu la evrei, ci la emitentul notei guvernul american - n. n.} trebuie întrebaţi dacă ştiu de persecuţiile la care au fost
supuşi românii în Ungaria în ultimii 4 ani şi de ce nu au luat atitudine şi pentru aceşti
nenorociţi ".
Vă rugăm să binevoiţi a lua cunoştinţă şi a dispune'.
„

Ibidem, Fond Ungaria (general), voi. 65, p. 146
1 Această notă are în vedere un pasaj din documentul S.S.I., întocmit la 25 mai, care, după
ce arată că „Guvernul american depune eforturi serioase pentru a uşura soarta evreilor din Europa
şi priveşte cu o deosebită simpatie intenţiile şi tentativele acestora de emigrare", atrage atenţia
guvernului român că „mesagiul de mai sus a fost transmis guvernului ungar şi trebuie bine înţeles
că el se adresează şi guvernului român oricare ar fi motivele pretinse de acesta chiar dacă ar invoca
presiunea germană". (Ibidem, f. 42).
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1944, mai 31, Bucure�. D.L. care modifică u n articol din legea

nr. 309/1943, prevăzând pedeapsa cu moartea alături
de alte delicte şi pentru trecerea frau du loa să a
frontierei de către evrei venind din alte ţări

Monitorul Oficial nr. 123 din 29 mai publică următorul Decret-lege:
Art. unic. La finele articolului din legea nr. 309 din 8 august 1 943, se adaugă
următorul aliniat final 23 :
„23 . Trecerea frauduloasă a frontierei săvârşită de evreii ce vin din alte ţări" 1 •
"'

Art. 2 din aceeaşi lege prevede aceeaşi pedeapsă pentru complicii şi favorizatorii
acestor evrei2.

Ziarul Universul, nr. 148/31 mai 1944
1 Vezi doc. 389 din volum.
2 Ordinul de a împuşca pe evreii care trec fraudulos frontiera spre România şi a complicilor
acestora a fost dat de mareşalul Antonescu cu mult timp înainte de emiterea acestui Decret-lege,
după cum rezultă dintr-un document al Curţii marţiale din Cernăuţi din 20 ianuarie 1 943 prin care
se propunea: „să se execute ordinul d-lui mareşal Antonescu de organele de pază a frontierei de a
se împuşca pe loc evreii care încearcă să treacă graniţa şi dacă sunt prinşi asupra faptului însoţiţi de
complici să li se aplice aceeaşi pedeapsă. Numai aşa vom putea rezolva problema. Preşedintele
Curţii Marţiale, col. mag. Gh. Cristescu" (A.M.A.E., Fond 71 România, voi. 72, f. 740 f/v).
Legea din 8 august 1 943 prevedea pedeapsa cu moartea împotriva tâlhăriei, a purtării
uniformei fără drept (M.O.P.I, nr. 1 79, p. 681 5-8 1 6). După cum rezultă din unele documente măsura
capitală împotriva evreilor ce treceau graniţa în mod fraudulos în România nu a fost aplicată.
Astfel Frederic Nanu, reprezentantul diplomatic al României la Stockholm informa pe Paul Frănkel,
reprezentantul „Congresului Mondial Evreiesc", la data de 1 1 august 1 944: Jn ce priveşte ordinul
românesc ca evreii fugiţi din Ungaria să fie împuşcaţi la graniţa românească, vă pot comunica că el
a fost dat publicităţii doar ca mijloc de intimidare, întrucât există temerea unui aflux în masă.
Autorităţile de graniţă primiseră însă ordin să nu facă uz de arme şi într-adevăr nici un singur evreu
refugiat n-a fost ucis" (Vezi Martiriu/, doc. 42, p. 264).
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1944, iunie 9, Budapesta. Legaţia română informează asupra

situaţiei evreilor cu paşapoarte române aflaţi în
evidenţa acestui oficiu diplomatic şi care ar trebui
urgent repatriaţi

De la Legaţiunea din Budapesta nr. 403/53 1 8, data 9.VI., ora 20/1 944
Referire la telegrama d-voastră no. 2425 :
Numărul evreilor cu paşapoarte române în regulă înmatriculaţi la această Legaţie
este de 35 familii cu 52 membri în total. Majoritatea sunt originari din Transilvania de
Sud, restul din Vechiul Regat. Trei dintre ei posedă imobile la Budapesta iar doi, magazine.
Cum guvernul ungar cere răspuns urgent la propunerea de repatriere anunţând că
după 1 iulie vor fi internaţi, poate şi deportaţi, rog a mă autoriza formal a le da viză de
înapoiere în ţară şi a da instrucţiuni punctului de frontieră Curtici ca să fie admişi pe
teritoriul nostru.
În privinţa evreilor în număr de 1 0 care invocă cetăţenia română, fără a poseda
paşapoarte trimit Direcţiunii consulare un amănunţit raport spre a clarifica situaţia.
Chestiunea lor urmează a se rezolva separat de a celor în regulă 1 •
Filotti

Ibidem, Fond Ungaria (telegrame), voi. 11, f 138
Pe document, rezoluţia: „D-lui v.preş. al Cons. + Dir. Cons. Rog a se transmite urgent
răspunsul sosit de la Min. Af. Interne. 1 3 .VI. 1 944. ss. Indescifrabil".
1 La 1 6 iunie 1 944, Mihai Antonescu transmitea Legaţiei din Budapesta: „Răspuns 403.
Puteţi da viza tuturor purtătorilor de paşapoarte româneşti sau având dreptul la protecţia românilor".
(Ibidem, f. 1 39).
La 17 iunie, secretarul general al M.A.E., Gh. Davidescu transmitea Legaţiei din Budapesta:
„Ministerul de Interne încuviinţează acordarea vizelor necesare stop. Comunicaţi prin rapoarte
toate vizele acordate acestor evrei români cu drepturi necontestate şi daţi instrucţiunile necesare
Consulatelor în subordine". (Ibidem, f. 1 6 1 ).
La 12 iulie 1 944, M.A.S. cerea Legaţiei Române din Budapesta să intervină urgent pentru
a obţine din partea autorităţilor germane autorizaţia ca evreii ce deţin paşapoarte române şi au
primit viza de intrare în ţară să poată pleca din Ungaria. (Ibidem, f. 26).
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1 944, iunie, Bruxelles. Cetăţeanul român A . Rosenfeld

informează familia din Bacău, eliberarea sa dintr-un
lagăr prin demersurile C onsulatului General al
României din Bruxelles

Trimiţător:
Primitor:

L.

A.

Rosenfeld, 1 . Champe des Oiseleurs, Bruxelles

Solomon, strada Cristoveanu nr. 3 , Bacău

„Nu v-am scris până în prezent, cauza este că am fost internat într-un lagăr de pe
ziua de

22 aprilie.

Demersurile făcute de către Consulatul General al României la Bruxelles au izbutit

să mă elibereze, cât şi pe Leni, pe ziua de 1 1 iunie. Aţi aflat probabil din Bucureşti, că s-a
decis reîntoarcerea în ţară în cursul lunii iulie" 1 •

Ibidem, Fond 71 România, voi. 73 bis, p. 472

1 La 3 februarie 1 944, M.A.S. cerea relaţii Legaţiei din Berlin despre Abraham Ghelman
„cetăţean român cu drepturi bine stabilite'', înregistrat la Oficiul Consular din Bruxelles şi care „a
fost transportat în Germania, probabil Silezia, la 1 O octombrie 1 942", solicitând o intervenţie
pentru repatrierea susnumitului şi comunicarea rezultatului. (Ibidem, Fond Gennania (telegrame),
voi. 7, p. 65).
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1944, august 1, Bucureşti. Referat al M.A.S. care arată că până

la acea dată „cetăţenilor noştri nearieni li se aplică un
tratament discriminator, faţă de cel acordat evreilor
unguri, suedezi, elveţieni etc.
Nr . 430. 1 august 1 944

Strict confidenţial
Referat

În chestiunea evreilor români din Germania
Spre mijlocul lunii decembrie 1 943, am avut onoarea a atrage binevoitoarea atenţie
a domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri în calitatea mea de director consular
- asupra grelei probleme a protecţiei diplomatice şi consulare datorate cetăţenilor noştri
evrei, aflaţi în Europa Centrală.
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Am putut face aceasta, numai după pierderea unui timp îndelungat şi preţios, prin
faptul că numeroase referate înaintate domnului vicepreşedinte al Consiliului, în cursul
anilor 1 941-1943, pe cale ierarhică, adică prin secretaru/ general, cum era regula pe
atunci, nu i-au ajuns sub ochi, precum a binevoit să-mi comunice domnul vicepreşedinte
al Consiliului personal, prin telefon în ziua de 1 4 decembrie 1943, cererile mele de audienţă
făcute în cursul anului 1 943 neputând fi nici ele satisfăcute.
"'

*

*

În ziua de 25 ianuarie 1 944, Direcţia Consulară, ale cărei referate ajungeau pe
atunci până la domnul vicepreşedinte al Consiliului, a primit următoarea rezoluţie, dată
pentru un caz izolat:
Eu nu am nevoie să dau instrucţiuni pentru fiecare caz în parte. Pentru toţi
purtătorii de paşapoarte româneşti sau cetăţeni români în genere, suntem obligaţi şi de
legi şi de principiile de drept şi umanitate să dăm ocrotire. ss. Mihai Antonescu ".
Acest ordin, nefiind de atunci revocat, seJVeşte încă astăzi de instrucţiune principială
pentru conducătorul fostei Direcţii Consulare ca şi pentru succesorul său în spe.
Pentru a putea da organelor noastre diplomatice şi consulare instrucţiunile necesare
devenite într-adevăr urgente, dacă urmează să mai sosească în timp util, avem nevoie de
avizul dvs. pe care vă rugăm să binevoiţi a ni-l da după cum veţi socoti că ar cere interesele
statului.
În lipsă de instrucţiuni, oficiile noastre nu pot acorda acestor evrei vreo protecţie
consulară sau diplomatică.
În asemenea condiţiuni, este evident că cetăţenilor noştri nearieni li se aplică un
tratament discriminator, faţă de cel acordat evreilor unguri, suedezi, elveţieni etc.
Ni se comunică de altfel că guvernul ungar ar fi reuşit să obţină o amânare a
măsurilor proiectate în contra supuşilor săi evrei.
Directorul Afacerilor Consulare,
Ministrul Afacerilor Străine,
ss. Karadja
Ministru plenipotenţiar, secretar general,
Gh. Davidescu
„

Ibidem, Fond 33, voi. 32, f 425 f/v
Pe document, rezoluţia: ,,Eu nu am dat niciodată, nici verbal, nici scris, o renunţare la
principiul elementar de protecţie purtătorilor de paşapoarte româneşti. Rog pe dl. ministru Davidescu
să întrebe pe dl. Steltzer prin cine, când şi în ce formă s-a putut face o asemenea renunţare. ss.
Mihai Antonescu".

459
https://biblioteca-digitala.ro

Capitolul VIII
Atitudinea autorităţilor româneşti faţă de evreii
din nordul Ardealului
martie - septembrie 1944
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1944, martie 30, Budapesta. Legaţia României informează

M . A.E. despre măsurile discriminatorii adoptate
împotriva evreilor din Ungaria

Budapesta,

Legaţiunea Regală a României

30 martie 1 944
3305/p.

Nr.

Budapesta
Domnule ministru,

3 1 martie a . c . , publică
1 200/944 M.E., 1 2 10/944 M.E. şi 1 220/944 M.E.

Monitorul Oficial Maghiar (Budapesti KtizlOny) din
ordonanţele noului guvern maghiar nr.

privitoare la situaţia evreilor din Ungaria 1 .
Potrivit primei ordonanţe este interzis evreilor să angajeze în gospodărie creştini
în calitate de servitori, menajeră, doamnă de companie, guvernantă etc. Dispoziţiunea se
referă şi la creştinii care au un membru al familiei evreu, sau în locuinţa cărora locuieşte
un evreu. Ordonanţa se pune în aplicare începând din

30

aprilie

1 944.

Ordonanţa a doua dispune licenţierea tuturor evreilor din serviciul statului, a
municipiilor, comunelor, instituţiunilor publice, Băncii Naţionale Maghiare, a Centralei
Institutelor de Credit şi a Centralei Cooperativelor. De asemenea evreii nu pot

fi

notari

publici, interpreţi oficiali, experţi judecătoreşti, judecători sindici. Toţi avocaţii evrei
urmează să fie şterşi din Barourile avocaţiale până la

A

31

mai

1 944.

treia ordonanţă dispune că evreii trebuie să fie eliminaţi din Sindicatele de

presă, precum şi din Sindicatele artistice.
Ordonanţele de mai sus [cu privire] la determinarea noţiunii de evreu au în vedere
paragrafele

9

şi 1 6 din Legea

1941 .XV privitoare la apărarea

rasei .

Potrivit acestei legi nu este a se considera ca evreu cel care are cel mult un bunic
născut evreu, cel ce are

2

bunici născuţi evrei nu se consideră evreu dacă s-a născut

creştin sau dacă a fost botezat creştin înainte de a împlini

7

ani.

Noţiunea de evreu astfel cum este definită în legea de mai sus, este adoptată şi în
armată, unde potrivit ordonanţei

2870/94 1

M.E. a guvernului maghiar, evreii nu fac
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serviciu militar activ ci numai serviciu militar auxiliar. Acest serviciu îl fac fără a avea vreun
grad militar chiar dacă înainte de apariţia ordonanţei au obţinut vreun grad în armată.
Sunt exceptaţi de la dispoziţiunile ordonanţelor de mai sus, evreii care au fost
decoraţi cu medalia de vitejie el. I de aur, cu medalia de argint el. I de două ori sau cu
„Ordinul Coroanei el. III cu spade", mai departe evreii invalizi de război cel puţin 75%
precum şi evreii care şi-au câştigat deosebite merite în timpul revoluţiei din 1 9 1 9 sau în
timpul cât teritoriile ungureşti au fost sub stăpânire străină, au avut o atitudine deosebit
de ungurească.
Noul guvern maghiar printr-o ordonanţă care va apare zilele acest.ea a dispus că
începând de la 5 aprilie 1944 toţi evreii trecuţi de 6 ani, fără deosebire de sex, să poarte la
braţul stâng steaua galbenă de mătase sau stofă mare de 1 O cm2•
ss. Eugen Filotti
Domniei Sale, domnului Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
ministrul afacerilor străine Bucureşti
Ibidem, Fond Ungaria (general), voi. 65, p. 36-38
Pe document, rezoluţia: ,,Dir. Pol.
Indescifrabil".

+

Min. de Interne, copie spre informare. 14.04.1 944. ss.

I La 1 8 martie 1 944, trupele hitleriste au ocupat Ungaria, obligându-l ulterior pe regentul
Horthy să abdice şi a fost instaurat un guvern condus de elemente fasciste în frunte cu Sztojai.
Acest guvern a intensificat măsurile discriminatorii împotriva evreilor, inclusiv deportarea a 400.000
evrei (împreună cu cei din partea de nord a Ardealului) în lagărele de exterminare din Polonia şi
alte zone ocupate de Germania nazistă.
2 S.S.I. transmitea o informaţie similară la 1 5 aprilie 1 944. (A.M.St.M., R.SEM. 1 602,
C0053).
·
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1944, aprilie 24, Berlin. Ministerul de Externe german atrage
atenţia Legaţiei din Bucureşti asupra faptului că un
număr mare de evrei din Ungaria au trecut în România
în vederea emigrării
·

Berlin, 24 aprilie 1 944

Ministerul de Externe
Inl. II A. 1443

Către Legaţia germană din Bucureşti
„Exchange" transmite din Washington
„După un raport al lui John Pehle, director al Serviciului refugiaţilor de război
(Kriegsfliichtlingsamtes), aproximativ 50.000 de evrei l au fugit în România unde au fost
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internaţi şi puşi în relativă siguranţă. Reuşita acestei acţiuni se datoreşte eforturilor comune
române şi ale Crucii Roşii Internaţionale. Refugiaţii urmează să fie transportaţi prin
Turcia spre Palestina şi Egipt2.
Este bine să se informeze ce se cunoaşte acolo în această chestiune, îndeosebi dacă
este vorba de evrei unguri.
semnează v. Thadden

B.A.R -A.I., Fond XXW, ds. 3314, f. 146. A.N., Colecţia microfilme S. U.A., rola
486, T 120-4657, K 1508 k 342396, Ref. Deutschland, Inl. II A/B, ]udentum in
Rumânien.

1 Documentele de care dispunem până în prezent nu confirmă cifra prezentată mai sus.
2 Numeroşi evrei maghiari, copii şi maturi, s-au refugiat în România în perioada deportărilor
din primăvara şi vara anului 1 944, dintre care o parte semnificativă au emigrat în Palestina. (Vezi
doc. 321 , 366, 367, 372, 373 din volum).

420

1944, aprilie 30, Cluj. Notă informativă privitoare la pregătirile
pentru internarea evreilor în ghetou

Notă informativă

30 aprilie 1 944
Semnalez următoarele:
În urma măsurilor luate până în prezent împotriva evreilor din Maramureş, Ucraina
subcarpatică de unde au fost în întregime evacuaţi, circulă insistent zvonuri că şi în Cluj
se vor lua măsuri similare, evreilor unnând a li se fixa domiciliu într-un ghetou din
cartierul Iris ' .
Din acest motiv, este o adevărată panică printre evreii de aici. Foarte mulţi se
pregătesc să treacă în România, unde speră să treacă neobservaţi.
Se semnalizează astfel recenta dispariţie din Cluj a avocatului dr. Hirsch Elemer,
un mare sportiv, care ar avea numeroase legături printre români. Se crede că el ar fi reuşit
să treacă la noi, unde se camuflează, probabil, sub alt nume2.

A.M.St.M., RSEM. 1062, C0074

Pe document, adnotarea: „Se ştie şi din alte surse".
1 În ziua de 28 aprilie 1 944, Consiliul municipal din Cluj a amânat hotărârea de a se crea
un ghetou pentru evrei. Din 20 consilieri, numai 3 au votat pentru înfiinţarea ghetoului. (Ibidem,
C0083). La 5 mai 1 944, a luat fiinţă ghetoul, apreciindu-se că acesta cuprindea 1 8 .000 evrei (Ibidem,
C008 1 ) . Ziarul Estelap din 27 mai arăta că în ghetoul din Oradea sunt 30.000 evrei. (Ibidem,
C0099).
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2 Ministerul de Interne ungar a dat ordonanţa nr. 6 1 63/1 944 în care se preciz.a: „evreii, tlră
considerare a sexului şi vârstei, vor fi transportaţi în lagărele de concentrare desemnate. Strângerea
evreilor va fi făcută de Poliţie şi Jandarmerie. Autorităţile locale să desemneze lagărele
corespunzătoare. Evreii vor fi deportaţi" (citat după Drumul Holocaustului. Calvarul evreilor din
nord-vestul Transilvaniei sub ocupaţia Ungariei. 5.Xl. 1940 - 25XJ944, de Vasile T. Ciubăncan,
Maria I. Ganea, Ion V. Ranca, Editura Ciubăncan, Cluj-Napoca, 1 995, p. 44). Aceste ghetouri şi
lagărele de tranzit au luat fiinţă în municipiile Cluj, Oradea, Satu Mare, Târgu-Mureş şi în oraşele
Baia Mare, Sighetu! Marmaţiei, Bistriţa, Reghin, Sf. Gheorghe, Şimleu! Silvaniei, Pădurea
Bungurului de lângă Dej, Gherla. (Ibidem, p. 46-1 1 5).
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1944, mai 8, Budapesta. Legaţiunea României din Budapesta

s�sizează M.A.E. despre intenţia guvernului ungar de
a repatria evreii supuşi români aflaţi în Ungaria

Legaţiunea Regală a României Budapesta
Nr. 4327/P.

Budapesta, 8 mai 1 944
Urgent

Domnule ministru,
Drept urmare la raportul meu nr. 3 930 din 20 aprilie a.c., am onoarea a vă trimite
alăturat, în copie, nota verbală 1 ce primesc de la Ministerul Afacerilor Străine ungar, prin
care acesta arată că guvernul ungar are intenţia să procedeze la repatrierea evreilor supuşi
români aflători pe teritoriul Ungariei şi întreabă dacă guvernul român este dispus să-i
primească şi să colaboreze la această repatriere.
Nota menţionează că acestor evrei li se va da un termen de 4-6 săptămâni pentru
pregătirea plecării şi lichidarea afacerilor şi că guvernul ungar nu se va atinge de bunurile
lor imobile şi mobile.
Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune ca să fiu cât mai urgent în măsură să
dau răspuns Ministerului Afacerilor Străine ungar spre a evita ca aceşti supuşi români să
fie expulzaţi sau internaţi, ceea ce ar implica şi măsuri faţă de averile lor.
Adaug pentru ştiinţa dvs. că la Secţia Consulară de pe lângă acest Oficiu diplomatic
sunt înmatriculaţi 37 evrei capi de familii. Afară de aceştia mai sunt 9 evrei a căror
situaţie nu este clarificată şi pentru care s-au făcut rapoarte individuale.
Am cerut, de asemenea, situaţia evreilor din circumscripţiile consulare Cluj şi
Oradea şi nu voi lipsi a vă transmite datele îndată ce voi fi în posesia lor.
Cred că în hotărârea ce se va lua ar trebui să se ţină seama şi de consideraţiuni de
reciprocitate2•
ss. Eugen Filotti

A.M.A.E., Fond Ungarja (telegrame), voi. 11, p. 97-98
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Pe document, rezoluţia: „Tele-Budapesta. Răspuns la 4737 P. Vă rog să vă ocupaţi de
repatrierea celor care au paşaport român. Transmiteţi-mi situaţia lor, precum şi măsurile ce urmează
a fi luate de guvern în acest cadru. Mihai Antonescu".
l Notă verbală
Ministerul Regal al Afacerilor Externe are onoarea să informeze Legaţia Regală a României
că, având în considerare măsurile restrictive luate recent în Ungaria, n-ar dori să constrângă şi pe
evreii de naţionalitate română şi de aceea are în vedere, în interesul lor, repatrierea în România a
evreilor care se află în Ungaria şi care beneficiază de naţionalitatea susmenţionată.
Ministerul îşi permite, deci, să roage Legaţia Regală a României să binevoiască a-i aduce
la cunoştinţă dacă guvernul său ar fi gata să primească cetăţenii despre care este vorba şi să colaboreze
pentru repatrierea lor.
Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Ungariei doreşte să sublinieze că guvernul Ungariei
intenţionează să acorde acestor persoane un răgaz convenabil (4-6 săptămâni) pentru a avea
posibilitatea să-şi facă pregătirile de plecare şi să-şi lichideze afacerile; pe de altă parte guvernul
regal nu se va atinge de bunurile lor, fie mobile, fie imobile.
Ministerul îşi permite să roage Legaţia Regală a României să-i facă cunoscut punctul său
de vedere cât mai curând posibil.
Budapesta, 3 mai 1 944
Legaţia Regală a României la Budapesta. (Ibidem, p. 99).
2 La 25 mai 1 944, Mihai Antonescu transmitea Legaţiei din Budapesta următoarea telegramă:
,,Răspuns la 4327/P. Vă rog să vă ocupap de repatrierea celor care au paşaport român. Transrnitep-rni
numărul, situaţia lor precum şi măsurile ce urmează a fi luate de guvern în acest cadru". (Ibidem,
p. 1 00).
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1944, mai 4, Bucure �ti. M . A.I. a dat ordin ca evreii care se
refugiază din Ungaria în România să nu primească
vize de intrare
Bucureşti, 1 944 mai 4
Ministerul Afacerilor Interne
Nr.
3 1 39 4 mai 1944
Subsecretariat Stat Poliţie
Secret
Ministerul Afacerilor Străine - Cabinet
Am onoare a vă aduce la cunoştinţă că, din informaţiunile ce de,tinem, evrei din
Ungaria - datorită măsurilor restrictive luate contra lor - au început să se refugieze în
România, trecând clandestin frontiera şi folosind acte falsificate1.
Întrucât, potrivit dispoziţiunilor superioare esteinterzisă pătrunderea lor pe teritoriul
României, acest Departament a dat ordin Direcţiunii Generale a Poli,tiei să nu acorde
nici o viză de intrare în ţară evreilor din Ungaria2•
Vă rugăm să binevoiţi a aproba ca acel departament să dea dispoziţiuni similare
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reprezentanţei diplomatice şi consulatelor din Ungaria.
Ministru subsecretar de stat, general de corp de annată, C.Z. Vasiliu

Ibidem, voi. 11, p. 72
1 Vezi doc. 4 1 9n din volum.
2 Vezi doc. 4 1 4 din volum.
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1944, mai 25, Bucureşti. Relatare despre acţiunea de internare
în ghetouri a evreilor din Ardealul de Nord
25 mai 1 944

Direcţia Generală a Poliţiei
Ungaria

Operaţiunea de internare în ghetouri a evreilor din Ardealul de Nord a fost tenninată
în ziua de l 4 mai 1 94 1 .
În ghetoul din Cluj au fost internaţi, până în prezent, 20.000 evrei, dintre care
1 6.000 din oraşul Cluj, restul din provincie . . .
Ghetourile sunt împrejmuite cu sârmă ghimpată, fiind păzite, zi şi noapte, de
soldaţi germani. Înainte de a fi internaţi, evreii au fost deposedaţi de tot avutul, lăsându-le
asupra lor doar câteva rufe pentru dormit. Toate lucrurile de valoare: bani, bijuterii etc. au
fost ridicate de la evrei şi depuse la Banca Naţională.
Parte din mobilier a fost ridicat de germani şi transportat cu camioanele în
Germania. Începând din ziua de 16 mai, autorităţile maghiare au desfăcut însă sigiliile la
cădirile lor (ale evreilor), procedând la inventarierea averilor.
Înainte de a fi internaţi, mulţi dintre evrei au ascuns mari sume de bani şi bijuterii
pe la diferite personalităţi maghiare, române şi germane, care mai târziu au fost descoperite
de organele Gestapoului din Cluj şi arestate.
Însuşi şeful serviciului de contraspionaj maghiar din Cluj a fost pus sub urmărire
de către Gestapo, fiind învinuit că a protejat elementele evreieşti, facilitând trecerea lor
clandestină în România. . .
Avocatul român dr. Socol din Cluj, implicat în afaceri cu evreii, a fost arestat de
către organele Gestapoului 1 •
Ţiganul Crişan Vasile zis Tili, de la serviciul de contraspionaj maghiar din Cluj, a
favorizat, de asemenea, mulţi evrei să treacă clandestin în România, după ce înainte de a-i
trece frontiera i-a jefuit. Şi acesta a fost pus sub um1ărire de Gestapo.
·

*

*

*

Din verificările şi investigaţiile făcute de Poliţia Turda rezultă că, începând din
luna ianuarie a.c., mai mulţi evrei din Cluj au încercat să se sustragă măsurilor restrictive
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luate de autorităţile germane, trecând clandestin frontiera în România.
Unii dintre aceştia, reuşind să scape vigilenţei autorităţilor româneşti din zona de
frontieră, ar fi ajuns până la Constanţa, unde aşteaptă momentul potrivit spre a putea
trece spre Palestina.
Comandantul Gestapoului din Cluj, dr. Strohschneider, care a făcut recent o vizită
de curtoazie la Turda pentru a mulţumi Poliţiei de felul cum a înţeles să-şi dea concursul
în legătură cu dispariţia evreilor din Ungaria, a declarat că prin urmărirea şi prinderea
acestor evrei, autorităţile române au făcut un mare serviciu intereselor germane din Ungaria,
întrucât toţi erau implicaţi în diferite acţiuni subversive, găsindu-se asupra lor două aparate
de radio-emisiune, prin care transmiteau ştiri la Londra.
A mai declarat că unii dintre evreii prinşi în România şi care se aflau în slujba
Serviciului de contraspionaj maghiar din Cluj au fost favorizaţi să treacă în România
chiar de către acest serviciu, care le-a procurat acte de identitate false.
Verificată.
Sursă Poliţia Turda

A.M.St.M., RSEM. 1062, C0091-93
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1944, mai 26, Budapesta. Legaţia României relatează despre
deportarea evreilor din Ungaria şi în mod deosebit a
celor din Nordul Ardealului

Legaţia Regală a României la Budapesta Nr. 4916/P. Budapesta, 26 mai 1 944
Domnule ministru,
În urma constituirii ghetourilor în cele mai multe oraşe, mai ales în teritoriile
realipite Ungariei în ultimii ani, evreii din aceste regiuni au început a fi puşi la dispoziţia
autorităţilor germane şi deportaţi.
După informaţii din mai multe locuri, aranjamentul dintre Germania şi Ungaria
privitor la aceste deportări se poartă asupra unui număr de 300.000 evrei din totalul de
circa 1 milion al evreilor din Ungaria. Se pare că ei sunt duşi în părţile din Polonia unde
au fost transportaţi dinainte evreii din Germania şi din diferite ţări ocupate.
Transportul se face în câte 1 1 trenuri pe zi, în vagoane de marfă închise. În fiecare
vagon sunt încărcaţi până la 70 evrei fără deosebire de sex şi vârstă. Ei nu pot lua cu ei
decât câteva kg. de bagaje, restul averii lor mobile şi imobile fiind sechestrate şi luate în
primire de autorităţi. Se afirmă că vagoanele nu sunt deschise în timpul transportului nici
pentru a scoate cadavrele celor decedaţi. Se citează, de asemenea, numeroase cazuri de
sinucidere a celor ce urmează a fi transportaţi.
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Până cum au fost deportaţi toţi evreii din oraşele de nord ca Sighet, unde ei erau în
număr de circa 14.000 şi reprezentau aproape 60% din populaţie.
Se pare că tendinţa guvernului ungar este de a elimina definitiv în acest fel în
primul rând pe evreii din teritoriile realipite (Transilvania, Maramureş etc.), consideraţi
a fi mai puţin leali faţă de statul maghiar decât coreligionarii lor din Ungaria trianonică
şi, mai ales, din Budapesta, care până acum nu au fost nici închişi în ghetouri în totalitatea
lor, nici deportaţi. Evreii din Transilvania şi din Maramureş sunt, de asemenea, bănuiţi
de a avea sentimente pro-româneşti. Prin eliminarea lor şi aşezarea în locul lor de unguri
curaţi se tinde, probabil, la o mai pronunţată maghiarizare a acelor teritorii şi la
consolidarea stăpânirii ungureşti asupra lor. Sub acest raport, chestiunea merită a reţine
atenţiunea noastră.
Aceste tendinţe ale guvernului maghiar pot fi întrevăzute şi dintr-un lung editorial
apărut azi în ziarul de dreapta Uj Magyarsag şi în care evreii din teritoriile realipite sunt
acuzaţi de a fi avut atitudine contrară intereselor ungureşti în timpul stăpânirii străine.
Citez din acest articol: „Poate că evreimea se adaptează pretutindeni nu poporului cu care
convieţuieşte, ci statului respectiv pentru a trăi cât mai bine. Luăm la cunoştinţă aceasta.
În acelaşi timp, însă, trebuie să tragem în mod necruţător şi cu consecvenţă de fier toate
consecinţele". Articolul mai arată că „decăderea economică" a populaţiei maghiare din
acele teritorii s-ar fi datorat şi faptului că evreimea trecută în statele succesorale a refuzat
ungurilor ajunşi în soartă minoritară ajutorul ei economic.
ss. Eugen Filotti
Domniei Sale, domnului Mihai A. Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri, ministru al afacerilor străine - Bucureşti

A.M.A.E., Fond 33, voi.

36, f 1 24-1 26

Pe document, rezoluţia: ,,Dir[ecţia] Pol[itică] şi Min. de Int. spre informare".
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1944, mai 29, Bucure�. Legaţia germană, exprimându-şi
satisfacţia pentru măsurile împotriva evreilor unguri ce
trec ilegal în România, consideră că această trecere a fost
până în acel moment intens sprijinită de autorităţile
româneşti şi de populaţia română, din Ardeal
29 mai

Serviciul Special de Informaţii

1 944

Măsurile guvernului român pentru împiedicarea trecerii în masă a evreilor din
Ungaria în România, în urma măsurilor antisemite luate de autorităţile maghiare sub
controlul german, au produs satisfacţie la Legaţia germană din Bucureşti. Se subliniază,
totuşl, că din partea autorităţilor româneşti de la frontieră şi din partea popula,tiei
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româneşti din Ardeal trecerea refugiaţi/or evrei din Ungaria în România a fost până
acum intens sprijinită şi că va fi nevoie de o deosebită vigilenţă pentru ca dispoziţiile
guvernului să fie sever aplicate.
Anumite cercuri germane extremiste exprimă suspiciunea că toate aceste măsuri,
inclusiv Decretul-lege din Monitorul Oficial de luni, care prevede pedeapsa cu moartea
pentru evreii ce trec din altă ţară fraudulos spre frontiera română 1 , se vor dovedi în practică
ineficace - până când „anumite elemente democratizante" nu vor fi îndepărtate din guvern2.

Pe de altă parte, Lega,tia a fost sesizată că numeroşi evrei din Ungaria au fost
aduşi direct la Bucureşti cu ajutorul unor elemente militare germane şi al unor membri
ai S.S.1. -ului, corupţi cu sume mari de către evreii respectivi sau de rudele acestora din
România. Ataşatul de Poliţie de la Legaţia germană, Richter, a început o anchetă în
această direc,tie.

Ibidem, Fond Ungaria (general), vol 65, p.

140

1 Vezi E.R„ voi. I, doc. 89. Vezi şi doc. 414 din volum.
.
2 După cum rezultă din unele documente, această dispoziţie nu a fost pusă în aplicare, fiind
considerată doar ca un mijloc de intimidare împotriva valului de emigranţi evrei din Ungaria ce
doreau să se salveze de la măsurile de exterminare naziste.
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1944, mai 30, Bucureşti. S . S . I . evidenţiază împotrivirea

episcopului Marton Aron faţă de internarea evreilor
maghiari
30.05 . 1 944

Serviciul Special de Informaţii
Notă

Episcopul Marton Aron înfierează măsurile luate de guvern
relativ la internarea evreilor
Episcopul romano-catolic de la Alba Iulia, Marton Aron, care administrează şi
Eparhia Clujului se află de câteva zile la Cluj unde a venit să facă vizitaţiunile canonice
obişnuite.
În ziua de

18

mai a.c„ fiind sărbătoare catolică, episcopul Marton a oficiat un

serviciu divin la Catedrala Catolică din Cluj, hirotonisind şi

3

preoţi.

La sî
arşitul ceremoniei religioase, el a ţinut o impresionantă predică, înfierând cu
toată energia atrocităţile comise împotriva evreilor, prin luarea de măsuri neomenoase şi
abuzive de către autorităţile ungureşti. Episcopul a evidenţiat, în special, tratamentul
lipsit de sentimentul creştinesc ce se aplică copiilor, femeilor şi bătrânilor internaţi în
ghetou.
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Din infonnaţiunile ce deţinem, reiese că înainte cu câteva săptămâni atât episcopul
reformat, cât şi protopopul catolic din Cluj, prin predicile ţinute, au protestat, de asemenea,
împotriva prigoanei evreilor, precum şi contra tratamentului ce li se aplică acestora în
ghetou1 •

A.M.St.M., RSEM. 1062, C0100

1 Relatând despre manifestările de mai sus, o notă informativă din 20 mai 1 944, arată că
Marton ar fi afirmat că „întregul popor maghiar priveşte cu îngrijorare tratamentul ce se aplică
astăzi evreilor. Ziarele locale au reprodus într-o formă cu totul atenuată cele declarate de acest
episcop. Autorităţile au primit cu enervare cuvântarea şi au cerut să interzică intrarea pe viitor în
Cluj a acestuia''. (C0087).
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1944, iunie 2, Budapesta. Un avocat român urmărit de justiţia
maghiară pentru că a înlesnit trecerea clandestină a
unor evrei de la Cluj în Vechiul Regat

Telegramă descifrată
De la Legaţiunea din Budapesta nr. 3 90/5045 2 iunie 1 944
Strict confidenţial
Răspuns la telegrama nr. 24 1 3 .
Socol a fost internat după ce Parchetul nu a găsit motive juridice pentru deschiderea
acţiunii publice. Este învinuit a fi înlesnit trecerea clandestină în România a unor evrei
din Cluj spre a-i scăpa de internarea în ghetou1 • D-l Haţiegan a însărcinat un avocat
ungur cu facerea apelului administrativ împotriva deciziunii. Cum acuzaţia pare a nu fi
lipsită de temei şi cum Gestapo-ul din Cluj are cunoştinţă de această chestiune şi îi acordă
atenţiune, mai ţinând seamă de alte imprudenţe ale lui Socol, am socotit, după avizul
Consulatului nostru din Cluj, că n-ar fi oportun de a lua sau a propune măsuri de retorsiune.
Rog a-mi da instrucţiuni pe baza celor de mai sus.
Menţionez că şi unii unguri au fost internaţi pentru fapte similare.
ss. Filotti

A.M.A.E., Fond Ungaria (telegrame), voi. 11, f 121
Pe document, rezoluţia: ,,D-lui v. preş. al Cons.

+

Dir. Pol. ss. Indescifrabil".

1 Oberstormfilhrer SS Barsickow comunica Ministerului oe Externe german că: ,,Există
informaţii în legătură cu faptul că evreii fugiţi din Ungaria în România sunt trimişi puterilor inamice
cu ajutorul navelor din Marea Neagră". (A.N„ Colecţia microfilme S.U.A„ rola 486+ 1 20 - 4657 K
1 508 K 342470 Ref. Deutschland, sul II AIB Jodentum în România).
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1944, iunie 2, Budapesta. Legaţia României transmite că evreii
din Nordul Ardealului vor fi trimişi în lagărele de
exterminare din Polonia

Telegramă descifrată
De la Legaţiunea din Budapesta nr. 3 9 1/5044 din 2.VI ora 2 1 ,40
Confidenţial pentru domnul vicepreşedinte al Consiliului
Referitor la telegrama d-voastră nr. 2373.
Avocatul Teodor Fischer' , lăsat întâi liber, a fost închis de curând în ghetoul din
Cluj, împreună cu ceilalţi membri ai sfatului evreiesc local. Este vorba ca evreii de acolo
să fie transportaţi în Polonia, cum s-a şi făcut cu cei din Sighet şi o parte din cei din
Oradea. Doctorul Sebastian a fugit la Budapesta unde se ţine probabil ascuns. Cum sunt
supuşi unguri şi cum măsurile se iau sub cel mai sever control al poliţiei germane, orice
amestec ar fi compromiţător pentru Legaţiune. Nu văd pentru ei nici o modalitate de
trecere în ţară.
Consulatul nostru din Cluj îmi comunică, de altfel, că reputaţiunea lor este foarte
dubioasă.
ss. Filotti

Ibidem, Fond 33, voi. 15, f 469
1 T. Fischer a fost deputat în Parlamentul României între anii 1 928-3 1 .

429
1944, iunie 13, Budapesta. Document strict secret despre
deportarea evreilor din Ungaria spre lagărele de
exterminare naziste

Telegramă
Budapesta, 13 iunie 1 944, ora 2,30
Sosire, 13 iunie 1 944, ora 10,30
Nr. 1657 din 13 .VI. În �exă la telegrama nr. 1474 din 25.5
Strict secret!
I. La 7 iunie s-a încheiat transportul evreilor din spaţiul carpatic şi Transilvania
(zona I şi II) la locurile de destinaţie cuprinzând 289.357 evrei în total, în 92 de trenuri de
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câte 45 de vagoane. Partea ungară explică faptul că nu s-a ajuns la numărul total apreciat
iniţial (cca.

3 1 O. OOO) din cauza recrutărilor survenite între timp la Serviciul militar evreiesc

de muncă obligatorie, în cadrul armatei ungare.

II.

La

10

iunie

1 944

s-a încheiat concentrarea evreilor din spaţiul de la nord de

Budapesta - de la Kosice până la frontiera cu Reichul - zona

11

şi

16 iunie cu 2 1 de trenuri.

III.

Transporturile se

67. OOO) nu va
fi realizată deoarece aprecierile ungare au fost în general exagerate şi de altfel şi în această
desfăşoară între

Cifra totală prevăzută (cca.

zonă au mai survenit în ultimul moment recrutări la Serviciul de muncă obligatorie.

III.

Înainte de expediere, lagărele au fost vizitate de Grell şi Hezinger şi, după ce

partea ungară şi detaşamentul special SD au făcut un triaj printre străinii aceştia au mai
fost odată verificaţi corespunzător prin apel, acţiune în care au mai fost depistaţi un
număr restrâns de străini şi scoşi de acolo.

IV

La

1 1 .6.

a avut loc o consfătuire între posturile germano-ungare implicate în

legătură cu acţiunea din zona IV (spaţiul de la est de Dunăre, fără Budapesta, până acum
nevizat). Aici s-a prevăzut concentrarea între

17

şi

24 ale lunii curente.

15
1 00.000 cwn

Transport cu

trenuri între 2 5 şi 2 8 luna curentă a unui număr total de 45.000 (deci nu de

se preconizase iniţial pe baza aprecierilor ungare). După încheierea acestei acţiuni, se va
desfăşura operaţia în zona V (spaţiul la vest de Dunăre până acum nevizat) pentru care au
fost stabilite discuţiile pentru

22 luna curentă. În ultima zonă, VI (zona oraşului Budapesta)

va începe apoi cam lajumătatea lunii iulie în condiţiile unor măsuri speciale de siguranţă 1•
ss. Veesenrnayer

A. C.I.E.R, ds. Ill/399, C.D.G. -D. G.B., f. 66-67
I într-o telegramă din Budapesta, cu data de 17 iunie 1 944, acelaşi Veesenmayer comunica
ambasadorului Ritter că „numărul total al celor transportati în Reich era de 326.003. Din cercurile
consulului general român din Cluj s-a aflat că evreii unguri refugiaţi în România au fost tratati
acolo ca refugiati politici şi guvernul român le-ar înlesni emigrarea în Palestina". (Ibidem, f. 74).
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430

1944, iunie 13, Bucure� Ziarul Ardealul, publicat de refugiaţii
ardeleni, face apel la Radu Lecca pentru sprijin material.
Se alocă 200 mii lei din fondurile strânse de la evrei

Ardealul
Organ liber de luptă şi afirmare românească
al expulzaţilor şi refugiaţilor ardeleni
Ziar de atitudine şi informare
Director: dr. Anton Ionel Mureşeanu

Bucureşti, 1 3 iunie 1 944
Nr. 2044

Domnule comisar general,
Atâtea noi suferinţe abătute asupra României au făcut pe mulţi să uite prima noastră
pierdere dureroasă 1 , aceea a Ardealului, care parte a intrat iarăşi sub dominaţiunea
ungurească, de la Oradea la Cluj, de la Maramureş la Satu-Mare şi Sălaj, de la Târgu
Mureş la Sf. Gheorghe, cu pitoreştile regiuni de la Sovata, Borsec, Tuşnad, Bicaz.
Noi ardelenii în refugiu suntem chemaţi prin gazeta „Ardealul" să ţinem mereu
aprinsă făclia dreptelor noastre revendicări şi să pregătim toate energiile româneşti pentru
ceasul supremelor opintiri, ca să redobândim ce am pierdut, să ne întregim ţara în hotarele
ei fireşti.
lată de ce venim să vă rugăm să sprijiniţi şi dvs. acţiunea noastră.
Am pornit la drumul sfintei noastre lupte, fără de nici un ajutor, convinşi de izbânda
noastră finală. Pentru a ne putea menţine şi asigura apariţia, deci a continua tot mai dârză
lupta, avem nevoie de sprijinul tuturor românilor de bine. Al tuturor românilor, care nu
trebuie să lipsească de la opera de reîntregire a României Mari.
Facem deci apel la sentimentele domniilor voastre de bun patriot şi vă rugăm să
binevoiţi a înscrie ziarul Ardealul cu o subvenţie în bugetul instituţiei ce cu onoare
conduceţi.
Astfel, vă înrolaţi şi domniile voastre în rândul celor care sprijinesc acţiunea de
recâştigare a Ardealului de Nord, azi subjugat printr-un tratat nedrept, pentru ca mâine,
când un soare nou va străluci peste plaiurile noastre dragi, să avem conştiinţa împăcată
că ne-am făcut datoria şi unii şi alţii.
Încrezători în solicitudinea domniilor voastre, vă rugăm să primiţi deosebitele şi
anticipatele noastre mulţumiri2.
Director, ss. dr. Anton Ionel Mureşeanu
Domniei sale, domnului ministru Radu Lecca, comisar general al Comisariatului
pentru reglementarea problemelor evreieşti în România

Ibidem, Fond Coresp. C.E.R, ds. 325M, f 38-40
Pe document, rezoluţia: „Se aprobă un ajutor de 200.000 lei. Radu Lecca. 1 3 .06. 1 944".
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1 Prima cesiune a fost în iunie-iulie 1 940, când Bucovina de Nord, Basarabia şi ţinutul
Herţa au fost ocupate de armata roşie.
2 C.E.R. a preluat cu ,,Bonul de ieşire nr. 42 1 9 din 1 3 iunie 1 944, suma aprobată de Radu
Lecca. Redacţia ziarului Ardealul a confirmat primirea acestei sume prin chitanţa nr. 1 1 58 din 1 3
iunie 1 944, adresată Comisariatului General pentru Problemele Evreieşti. (Ibidem, f. 38-39).

43 1

1944, iunie 24, Bucureşti. Notă a D.G.P. despre deportarea

evreilor din Ungaria şi Ardealul de Nord în lagărele
din Germania

Direcţia Generală a Poliţiei

24 iunie 1 944

Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă
Notă
Nr.

10441

-

S

Poliţia de reşedinţă Turda relatează că majoritatea evreilor din Ungaria şi Ardealul
de Nord au fost transportaţi, o parte din ei în Germania, o mare parte în Polonia, iar o
parte din ei, cei mai periculoşi, au fost internaţi în lagărul de la Kenyir-Mezo din Ungaria
Veche.
În ghetourile din Gennania au mai rămas vreo

600 evrei, printre care mulţi

neputincioşi, bolnavi etc. care în curând unnează şi ei să fie trimişi în Polonia.
Din cauza lipsei măsurilor sanitare şi a mizeriei în care se găsesc evreii din ghetouri,
mulţi dintre ei au murit, iar unii au încercat să se sinucidă.
Transportul evreilor în Germania şi Polonia s-a tăcut în mod neomenos. Au fost
îmbarcaţi câte 60 de persoane într-un vagon, punându-li-se la dispoziţie un butoi cu apă
şi un butoi pentru alte necesităţi, după care vagoanele au fost plumbuite şi transportate la
locurile de destinaţie.

A.M.St.M., R SEM. 1062, C0112-113
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1944, mai-iunie. Numărul evreilor deportaţi din nordul
Transilvaniei

Evrei deportaţi prin principalele puncte de îmbarcare
din nordul Transilvaniei (mai-iunie 1 944)1
16 mai
17 "
18 "
19 "
19 "
20 "
21 "
22 "
22 "
23 "
23 "
25 "
25 "
25 "
25 "
26 "
27 "
28 "
29 "
29 "
29 "
30 "
30 "
30 "
31 "
31 "
31 "
1 iunie
1"
2"
2"
3"
4"
5"

Sighetul Marmaţiei
Oktirmezti
Sighetu! Marmaţiei
Vişeul de Sus
Satu Mare
Sighet
Vişeu
Sighet
Satu Mare
Oradea
Vişeu
Oradea
Cluj
Ocna Slatina
Vişeu
Satu Mare
Târgu Mureş
Dej
Cluj
Satu Mare
Oadea
Târgu Mureş
Oradea
Satu Mare
Cluj
Baia Mare
Şimleul Silvaniei
Oradea
Satu Mare
Bistriţa
Cluj
Oradea
Reghin
Oradea
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3 .007
3 .052
3 .248
3 .032
3 .006
3 . 104
3 .028
3.490
3 .300
3 . 110
3 .028
3 . 145
3 . 130
3 . 3 17
3 .006
3 . 336
3 . 1 83
3 . 1 50
3 .417
3 . 306
3 . 166
3 . 203
3 . 1 87
3 . 300
3 . 270
3 . 073
3 . 106
3 .059
2.615
3 . 106
3 . 100
2 . 972
3 . 149
2 .527

Baia Mare
Dej
Bistriţa
Şimleul Silvaniei
Dej
Cluj
Târgu Mureş
Cluj
Oradea

5"
6"
6"
7"
8"
8"
8"
9"
27 "

2.844
3 . 160
2.875
l .584
1 .364
1 . 784
l . 163
1.447
2.819
1 3 1 .641

Tabel întocmit de L.R Braham după, datele culese de la lnaltul Carti.er Militar
Maghiar din Kosice (vezi Braham Randolph L., The Politics of Genocide. The
Holocaust in Hungary Columbia University Press, New York,. 1981, voi. I şi II şi
republicate în Remember, editată de F.C.E. din România, Bucureşti, 1985, p. 61-62).
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1944, iulie 8, Timi�oara. Raport al C.7 T. despre atitudinea
autorităţilor române din Beiuş faţă de evreii ce au
trecut fraudulos frontiera din Ungaria

Corpul 7 Teritorial
Către,
Ministerul de Război, cabinetul ministrului
Raport1
Din ansamblul cercetărilor, a pieselor aflate la dosar şi din confruntarea în parte a
diferitelor contraziceri, comisia a ajuns la următoarele concluzii:
- În ceea ce priveşte respectarea ordinelor superioare relativ la modul de procedare
cu evreii trecuţi fraudulos frontiera, primele două autorităţi (delegaţii M.St.M. şi Legiunea
de Jandarmi Beiuş - n.n.) au procedat legal trimiţându-i spre executare Batalionului 1/4
Grăniceri Beiuş, singurul organ însărcinat în acest scop.
Din acest moment, Bat. 1/4 Grăniceri Beiuş cade într-o serie de greşeli care sunt
următoarele:
- Lasă evreii să mănânce la Comunitate şi să vie în contact cu conaţionali de ai lor.
- Scapă de sub escortă pe evreul lager Izidor şi nu se ia nici o măsură de a fi prins
sau de a raporta cazul autorităţilor superioare.
- Se trimite spre a fi vărsaţi 14 (patrusprezece) evrei în loc de 1 5 (cincisprezece)
delegatului M.St.M„ lt. col. Căpuşe Eftimie la Arad, fără a i se atrage atenţia că unul
este lipsă.
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- Se trimite ca escortă pentru patrusprezece inşi singur plut. maj. Popescu Ristea,
din care cauză evreii nefiind bine supravegheaţi au fugit spre sinagogă şi au luat contact
cu alţi conaţionali de ai lor din Arad.
- Locot. colonel Perhaite Ioan schimbă ordinul iniţial, retrage plicul adresat
delegatului M. St.M. şi îl trimite direct la cazarma Batalionului său.
- Se trec peste frontieră evreii fără a se preciza printr-un tabel ce anume evrei au
fost daţi peste frontieră şi nici de data aceasta nu se precizează că unul este lipsă.
- Toate obiectele corpuri delicte şi banii au fost predaţi evreilor fără nici o dovadă,
chiar din gara Beiuş de la primirea lor.
Propuneri
Pentru ca această situaţiune să poată fi complet lămurită şi aplica sancţiuni contra
vinovaţilor am onoare a propune:
- Până la tenninarea cercetărilor toţi să fie puşi la dispoziţia Regimentului 4
Grăniceri şi deci înlocuiţi de la actuala misiune.
- Corpul de Grăniceri precum şi Inspectoratul de Jandarmi să dea noi instrucţiuni
organelor din subordine de la frontieră de modul cum trebuie să procedeze cu evreii
trecuţi fraudulos frontiera din Ungaria în România2•
Comandantul Corpului 7 Terit„ gen. de divizie Schmidt Carol

A.M.St.M., RSEM. 1365, C0208-209
1 Acest raport a fost întocmit pe baza unui ordin al Ministerului de Război, care se referea
la trecerea peste frontieră a unor evrei din Ungaria şi România. C . 7 T. a alcătuit o comisie de
anchetă formată dintr-un colonel şi doi locotenent-colonei.
2 Într-o notă nedatată, după ce se relatează cazul, se conchide: „Din împrejurările în care s
au produs faptele de mai sus, rezultă că în această chestiune au existat anumite persoane interesate
care, contravenind dispoziţiunilor în vigoare, au căutat să menajeze pc evreii ce urmau să fie
expulzaţi" (Ibidem, C0277).
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1944, iulie 18, Bucure �ti. Mihai Antonescu face cunoscut

Legaţiei române din Berna că a autorizat tranzitul
evreilor din Ungaria
Bucureşti , 18 iulie 1 944
Telegramă
Romanoleg-Berna
Pentru dl. ministru Pella

Răspuns la 1 3 9.
Am autorizat tranzitul tuturor celor care au trecut până acum în România.
Cifre n-au fost fixate şi nu mi-au fost prezentate.
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De altfel comunicaţi că avem cele mai mari greutăţi chiar cu evreii sub protecţie
română, pe care ungurii îi transportă precipitat în Polonia, nerăspunzând măcar la
intervenţiile noastre diplomatice în favoarea purtătorilor de paşapoarte româneşti 1 •
Mihai Antonescu

A.M.A.S., Fond Ungaria (telegrame), voi. 11/40, f

22

1 Vei doc. 4 1 8 din acest volum.
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1944, iulie 30, Turda. Document referitor la acţiunea de salvare
a evreilor din Ardealul de Nord

Într-o scrisoare din 30 iulie 1 944, destinatarul fiind Marton Ernest (preşedintele
organizaţiei sioniste din Transilvania, editor-şef al ziarului Uj kelet), iar expeditorul,
Raoul Şorban, se face referinţă la un moment al acţiunii de salvare a evreilor.
Turda, 30.VIl. 1 944
„Dragă doctore,
Am aşteptat telefonul în cauza sorei tale; nesosind la timp, automobilul se întoarse
lară s-o ia. Sper că s-a aranjat cu autorizaţia („ .)
8. Din Cluj primesc ştirea că 17 intelectuali români au fost arestaţi de unguri
pentru că au dat ajutor evreilor. Între ei: Traian Rebreanu, Traian Giurgiu, Creţu (Banca
Albina), prof. Nicoară (86 ani) etc.
9. Legătura cu Clujul am păstrat-o prin Bugnariu. Eu stau cât e util aici în Turda,
de unde plec la Sibiu.
Ar fi bine să trimiţi curierul pentru a-ţi comunica ştirile ce le voi primi în
unnătoarele zile.
De se întâmplă ceva excepţional te avizez telefonic.
Ieri au sosit din Ungaria vreo şapte evrei cu certificatele de repatriere, nu ştiu însă
numele lor.
Te rog (poate e inutil să-ţi amintesc) să nu neglijaţi chestiunea plecării mele şi să
contaţi pe eventualitatea plecării lui Bubi Socol.
Aştept scrisoarea ta şi indicaţiile".
Al tău, Raoul Şorban

După: Dan Dungaciu, Reţetele
Orientală, 1997, p. 16-19, 30-33

omeniei şi reţetele mistificării,
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Ed. România

436

1944, august 3, Budapesta. Legaţia României consideră că sunt

mari dificultăţi pentru repatrierea familiei Blatt din
Ungaria

Telegramă descifrată
De la Legaţiunea din Budapesta
Nr. 541/6896

Data: 3 .VIII, ora

22

1944

Referindu-mă la telegrama d-voastre 3 549:
Am făcut personal un demers la Legaţiunea Germaniei pentru repatrierea familiei
Blatt.
Consilierul de Legaţie care se ocupă cu chestiunile evreieşti mi-a promis

că va

face tot ce e posibil, dar mărturiseşte că are puţine speranţe ca între cei 400.000 evrei din
Ungaria transportaţi în Germania să poată fi găsită această familie.
Despre familia Margittay, am raportat cu telegrama no. 6570.
Aflu că delegatul din Berlin al Crucii Roşii Internaţionale, dr. Robert Schirrner, a
primit autorizaţiunea din partea autorităţilor germane să se intereseze de situaţiunea evreilor
deportaţi din Ungaria. Îmi permit deci a sugera să se întreprindă cercetări prin mijlocirea
Crucii Roşii Internaţionale.
Cotlarciuc

A.M.A.S., fond Ungaria (telegrame), voi. 11, p. 33
Pe document, adnotarea: „Dir. Cons. Am telegrafiat la Berlin. Dosar 6.Vill . 944 . ss.
Indescifrabil".
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1944, mai-august, Cluj. Acţiuni de ajutorare a refugiaţilor evrei
din Ardealul de Nord

Acţiunile de ajutorare a refugiaţilor evrei din Ardealul de Nord
. . . Munca aceasta primejdioasă nu a putut

fi

dusă la bun sfârşit fără colaborarea

intelectualilor, preoţilor şi ţăranilor români. Pe linia graniţei întinse româno-ungare, de
la Arad la Braşov, au apărut în multe locuri „breşe" (la Arad, Beiuş, Oradea, Luduş,
Sărmaş), iar pe Dealul Feleacului, zona Someşul Rece-Cluj-Aiton-Turda a oferit
posibilitatea salvării mai multor mii de evrei.
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În această activitate de salvare un rol central a avut prof. Raoul Şorban, care şi-a
mobilizat prietenii, CWloscuţii, a găsit printre ţăranii români, care locuiau pe linia graniţei,
oameni gata să ne fie de ajutor. El a fost cel care, cu pericolul vieţii, s-a întors la Cluj cu

l .200 de legitimaţii necompletate de membru al Partidului Naţional-Ţărănesc pe care le-a
primit de la Iuliu Maniu pentru a fi împărţite evreilor de acolo. Din păcate, aceştia fuseseră
între timp deportaţi. Profesorul Raoul Şorban a fost arestat de autorităţile ungare şi a
petrecut patru ani şi jumătate în închisoare. Yad Vashem din Ierusalim l-a desemnat
printre „Drepţii popoarelor" (Hasside Umoth Haolam), iar statul Israel l-a distins cu titlul
de „Cetăţean de onoare" 1 • Nu putem uita nici numele avocatului clujean dr. Aurel SocoP,
care a desfăşurat o activitate eroică şi primejdioasă pentru trecerea în România a refugiaţilor
evrei. Să cităm din cartea sa: „Cum avusesem întotdeauna şi am şi azi prieteni din toate
neamurile, deci şi evrei, m-a cutremurat gândul la ce îi aştepta şi mi-am zis că e o crimă

să nu încerc tot ce pot pentru a-i ajuta" . A ajutat într-adevăr şi a avut de suferit pentru
aceasta. A fost arestat împreună cu

1 2 refugiaţi evrei din Polonia şi a fost dus la Budapesta,

în închisoarea Gestapoului din Svâbhegy. După terminarea războiului s-a întors în
Transilvania, la Braşov, unde a murit de tânăr. Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu a emis
în

2 aprilie 1 944 o pastorală cu titlul: „Către preoţi şi mireni chemare pentru ajutorarea

evreilor", în care scria următoarele:
„Chemarea noastră se îndreaptă stăruitor către voi toţi, veneraţi fraţi şi prea iubiţi
fii, să-i ajutaţi pe evrei nu numai cu gândul, dar şi cu jertfa voastră ştiind că azi nu putem
face lucru mai bun decât această creştinească şi românească ajutorare, din caldă iubire
omenească. Prima preocupare a ceasului de faţă să fie această acţiune de ajutorare" .
. Eu însumi, însoţit de Ernest Hâtszegi, l-am vizitat pe ministrul prof. Emil Haţieganu.
Cererea mea a fost să intervină la autorităţile din Bucureşti în favoarea refugiaţilor care
vor sosi acolo, nu cumva să fie trimişi înapoi .
. . . Activitatea de salvare era supravegheată şi urmărită nu numai de autorităţile
ungare, ci şi de germani. Dr. Kauntz - consulul de la Cluj al Germaniei naziste - care
locuia de altfel în apropierea templului comunităţii clujene şi a locuinţei mele, a raportat
ambasadorului dr. Manfred Killinger de la Bucureşti despre activitatea de salvare din
Transilvania de Nord. Pe baza informaţiilor lui dr. Kauntz, Killinger a trimis un raport la
Berlin asupra faptului că evreii se refugiază din Ungaria în România, unde guvernul
român îi trateaz.ă ca refugiaţi politici şi le înlesneşte călătoria mai departe, spre Palestina�.
Legaţia română din Budapesta a emis în acele vremuri peste

5 1 .000

de vize de

tranzit, iar Ministerul de Externe al României a dat instrucţiuni ambasadelor de la
Budapesta, Berlin, Roma, Atena să protejeze evreii cu cetăţenie română. În anii 1 94 1 -

1944; conducătorii evreimii din România: dr. W. Filderman, şef-rabin dr. Alexandru Şafran,
Mişu Benvenisti au întins şi ei o mână de ajutor fraţilor evrei din Ungaria, deşi ei înşişi
erau preocupaţi de situaţia grea a evreilor din România. Prin intervenţia dr. Filderman, în

10

august 1 944, a sosit de la Budapesta la Bucureşti un grup de 40 de evrei cu paşapoarte

româneşti, deşi erau cetăţeni ungari4• Reiese din cele de mai sus ceea ce intuiam deja în
acele vremuri, anume că România, în faţa eşecurilor militare germane, nu a cedat integral
în faţa pretenţiilor naziste şi şi-a menţinut deschise porturile în faţa refugiaţilor, permiţând
şi înlesnind evadarea evreilor din cercul morţii, spre Palestina.

Moshe Carmilly-Weinberger, Istoria evreilor
Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 174-178

din Transilvania
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(1623-1944), Ed.

1 Discursul ţinut de prof. Raoul Şerban, cu ocazia acordării titlului de ,,Drept al Popoarelor"
de către Institutul Yad Vashem din Ierusalim în 1 987 (fragment):
,,Dacă într-un an operaţiunile de salvare a celor urgisiţi, participarea mea a devenit astăzi
mai vizibilă decât a altora, datorită titlului ce mi-a fost acordat la Yad Vashem, îmi revine obligaţia
de a releva pe cei ce au contribuit la reuşita acelei acţiuni datorită căreia s-au salvat de la deportare
în lagărele morţii câteva mii de evrei, în primăvara şi vara anului 1 944, prin trecerea lor peste
graniţă din Ungaria în România. Aceştia au fost: dr. Aurel Socot, avocat; studentul Vasile Moldovan;
comerciantul Mandel Lehnnan; dr. Emil Haţieganu, conducătorul comunităţii române din Ungaria;
episcopul greco-catolic dr. Iuliu Hossu şi secretarul său, preotul Vasile Aştileanu; protopopul ortodox
român al Clujului, Florea Murii.şanu; Gh. V. Giurgiu, redactorul şef al ziarului Tribuna Ardea/uliii;
prof. Tudor Bugnariu; preotul greco-catolic Titus Moga din Apahid� ministrul plenipotenţiar al
României la Budapesta, Eugen Filotti; consulul României la Oradea, Mihai Marina şi Ion Isaiu,
consilier în acelaşi Consulat; lt. col. Gurgu şi şoferul său Releanu; Dumitru Foica, funcţionar la
Prefectura din Turda; col. medic dr. Ghiţă Brad din Turda; avocatul dr. Iuliu Micşa din Dej; ministrul
plenipotenţiar Vasile Stoica din cadrul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri din Bucureşti; prof. dr.
Coriolan Tătaru din Sibiu; Letiţia Papu, scriitoare; fotograful Oprea (Opriş?) din Turda; lt.col.
Victor Cupşa, comandantul C.R. Turda ş.a''. (Dan Dungaciu, Reţelele omeniei şi reţelele mistificării,
Ed. Romanitatea orientată, 1 997, p. 6 1 ) .
2 Aurel Socol, Furtună deasupra Ardealului, Cluj, 1 99 1 , p. 4 1 -43, 68-7 1 , 79-94; J. Ancel,
op. cit„ VIII, p. 1 06, 1 39, 147-148, 1 50, 4 1 5, 5 1 4-5 1 5, 5 1 6-566, X, p. 1 82-1 83, 33 1 -337, 34 1 -343,

4 1 6-4 1 7 .
3 Vezi doc. 4 1 9 din volum.
4 Alte persoane care au contribuit la salvarea unor evrei din Ardealul de Nord:
Soţii Kalman şi Maria Appan , împreună cu fiul lor ?eter Csurka , comandantul unei
fonnaţiuni militare, au ascuns câteva zeci de evrei şi săptămâni de zile s-au îngrijit de alimentarea
lor, transportând alimente cu vehiculele unităţii militare.

Pap Alexandru a înlesnit evadarea din ghetou a mai multor persoane, pe care le-a ajutat să
fugă din Oradea.

Borodan Nicolae, a înlesnit trecerea unor grupuri de evrei peste graniţă în România.
Marc Pavel, ţăran din corn. Săcădat, a servit de călăuză pentru trecerea de evrei peste
graniţă în Român ia.

Szabo Maria a alimentat evrei fugiţi din ghetou şi ascunşi în oraş.
Mihai Marina , consul şi Ioan lsaiu , viceconsul la Consulatul Român din Oradea, au urmărit
internarea evreilor în ghetou şi deportarea lor, apoi au întocmit un memoriu informativ, ce au
trimis, prin intermediul profesorului V.V. Pella, delegatul României la Comisia Europeană a Dunării,
la Crucea Roşie Elveţiană.
Iosif Sziics a ocrotit evreii din detaşamentele de muncă.
Soţii Janos şi Iuliana Szakadati au sprijinit evrei fugiţi din ghetou.
Gheorghe Mangra , administrator şi Emil Maxim , profesor la Seminarul teologic grecocatolic, au ascuns copii evrei în clădirea Seminarului.
Eugen Noldek a ajutat cu alimente evrei fugiţi din ghetou şi ascunşi în oraş.
•

Soţii Ioan şi Margareta Pârvulescu au ascuns evrei, care nu au intrat în ghetou.
Margareta Antal a ajutat cu alimente evrei ascunşi şi le-a păstrat bunurile.
(A.C.I.E.R„ Fond III, 1 940-1944, ds. 289, f. 24 ) .
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1946, iunie 28, Cluj. Concluziile procurorului S. Al. Baicher
privind masacrul de la Sărmaş
Referat
Asupra dosarului privind masacrele săvârşite la Sănnaş în luna septembrie 1 944
Ca urmare a fluctuaţiilor frontului ivite după actul istoric de la 23 august 1 944,
comuna Sărmaş din fostul judeţ Turda, aflată în Ardealul de Sud, a fost temporar ocupată
de către trupele hortiste în ziua de 5 septembrie 1 944.
În ziua de 7 septembrie 1 944 poliţia comunei este preluată de către o companie de
jandarmi formată din cadrul şcolii de jandarmi din Zalău, având drept comandant pe
căpitanul Lancz Ladislau ajutat de către locotenenţii Vekerdy şi Fekete, de ajutorul de
sublocotenent Holosz, plutonierul major Horvath şi plutonierii Polgar şi Sabo.
În aceeaşi zi se constituie gărzi naţionale maghiare compuse din locuitorii unguri
ai comunei, de la vârsta de 1 5 ani în sus, oferiţi voluntari.
Comanda acestor gărzi naţionale se preia de către locuitorul Szekely Marton ajutat
de către Maruti Ştefan, Lucaci Mihai şi Szenteş Marton.
Agitaţia împotriva intelectualilor români şi a evreilor ia proporţii din zi în zi mai
sporite.
În chiar ziua următoare formării gărzilor naţionale locuitorul Siito Ioan intră în
casa lui Wais Mauriciu pe care, după ce îl terorizează, îl împuşcă în braţ. (vezi actele dos.
I, paginile 99, 49 1 , 497, 559).
În ziua de 8 septembrie 1 944 evr�ii din localitate sunt obligaţi să-şi însemneze
locuinţele cu câte o stea galbenă.
Kekes Iuliu şi Borbely Domenic. din garda naţională, pornesc apoi să verifice pe
teren dacă măsura aceasta s-a executat şi vopsesc ei în galben porţile caselor evreieşti care
n-au fost însemnate cu câte o stea.
În ziua următoare comandantul gărzilor naţionale Szekely Marton, dă ordin ca
toţi evreii din comună să fie ridicaţi şi internaţi apoi într-o casă izolată a unui picher fugit
din comună.
La ridicarea evreilor participă elemente din jandarmeria [neclar în text - n.n.] de
către membrii ai gărzii naţionale care i-au scos pe evrei din casele însemnate cu câte o
stea galbenă, predându-i apoi jandarmilor, conducându-i pe jandarmi şi acolo unde ştiau
că se adăpostesc evrei fără ca imobilul respectiv să fi fost însemnat cu steaua distinctivă.
Cei care au participat la denunţarea şi ridicarea evreilor din comuna Sărmaş sunt
în prim loc ajutoarele comandantului : Maruky Stef, Lucaci Mihai şi Szenteş Marton.
Participă de asemeni şi dau dovadă de un deosebit zel în ridicarea evreilor: Muradin
Ioan, Busz Carol, Bartha Mihai, Barabas Ludovic, Siitti Ioan. (v. actele dos. I, pag. 6, 10,
15, 62, 63, 67, 1 32, 134, 1 93 , 1 95, 1 98, 202, 203, 207, 3 1 8, 437, 487, 542, 547, 550).

Atmosfera în care s-a făcut ridicarea evreilor şi sentimentele nutrite de către cei
care au participat la ridicarea lor se caracterizează pe deplin prin declaraţia lui Maruty
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Ştefan care afinnă că „până trăieşte un evreu nu va fi Ungaria Mare" (dos. I, pag. 1 5).
Parte dintre membrii gărzilor naţionale nu s-au mulţumit numai cu denunţarea
evreilor din comuna Sărmaş şi predarea lor jandarmilor.
Ei urmăresc până şi familiile evreieşti refugiate în alte comune, îi conduc pe
jandarmi acolo unde ştiau că ei se adăpostesc şi îi aduc apoi în comuna Sărmaş pentru a
fi internaţi împreună cu ceilalţi evrei.
Astfel: Zolt Ludovic denunţă familia LOvi ridicată apoi din comuna Naoiu (dos. I,
pag. 559).
Szenteş Marton denunţă familia Ficher de asemeni ridicată din aceeaşi comună
(dos. I, pag. 560).
Muradin Ioan şi Lucaci Mihai denunţă în scris familia Şahan ridicată de asemeni
din comuna Naoiu şi adusă la Sărmaş (dos. I, pag. 486).
Au fost adunaţi în total 126 de evrei care au rămas internaţi 8 zile, răstimp în care,
sub comanda plutonierului Horvath, au fost torturaţi, puşi la corvezi grele şi la munci de
batjocură.
Într-una dintre nopţi au fost scoase din lagăr şi violate de către jandarmi şi trei
dintre membrii gărzilor naţionale fetele Hasz şi Waisz.
Cei din garda naţională care au participat la acest viol au fost: Busz Carol, Siito
Ioan şi Soos Ştefan (v. dos. I, pag. 44 1 , 452, 465).În ziua de 1 6 septembrie 1 944, au fost
ridicaţi în lagăr 20 de bărbaţi şi duşi la 6 km. depărtare, pe dealul „Sascut" unde au fost
obligaţi să sape 2 gropi mari.
În seara aceleiaşi zile, din ordinul cpt. Lancz şi sub comanda plut. Horvath cei 1 26
de evrei au fost scoşi din lagăr, încărcaţi în 12 care trase de boi şi duşi până Ia poalele
dealului „Sascut".
Carele s-au reîntors în comună după ce i-au lăsat pe evrei la punctul Sascut.
După câtva timp a sosit o maşină încărcată cu jandarmi unguri dinspre comuna
Cămăraş, iar la orele 2 noaptea evreii au fost conduşi spre cele două gropi săpate din
timpul zilei.
Asasinarea evreilor a început la orale 2 noaptea şi a durat până la 5 dimineaţa.
Cu prilejul deshumării cadavrelor, în februarie 1 945, s-a constatat că evreii au fost
totodată torturaţi, mulţi dintre ei având capetele sparte, membrele fracturate şi prezentând
leziuni de arme albe.
Acţiunea jandarmilor maghiari fascişti s-a exercitat însă nu numai asupra evreilor
din comună dar şi asupra unora dintre români.
La incitarea moşierului ungur Bethlen Daniel se alcătuieşte o aşa-zisă listă neagră
a celor proscrişi (declaraţia Betegh Alexandru, dos. I, pag. 494).
Această listă este completată prin denunţurile unora dintre maghiarii din comună
care îi denunţau pe români din spirit de răzbunare.
Menţionăm astfel pe Carol Lulea, denunţător al avocatului Nanu şi a dr. Mora
(dos. I, pag. 63).
Cei aflaţi pe lista proscrişilor au fost ridicaţi de acasă prin surprindere, nu li s-a
pennis să ia cu dânşii nimic, internaţi în lagăr şi supuşi unui regim sălbatic de maltratări
şi înjosiri, terorizaţi fiind totodată prin înscenări de execuţii.
Într-una din zile au fost astfel scoşi cu toţii într-o curte şi obligaţi să meargă în
genunchi la biserică, după care au fost obligaţi cu toţii să facă tumbe, indiferent de vârsta
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înaintată a unora dintre internaţi.

În noaptea de

1 2 spre 1 3 septembrie a intrat în camera celor internaţi locuitorul

Soos Ştefan care după ce i-a trezit pe români lovindu-i cu cizma, l-a recunoscut pe un
anume Socaci Petre cu care se afla în duşmănie şi pe care l-a maltratat sălbatic timp de
jumătate de oră, lăsându-l plin de sânge. De asemeni a mai bătut cu patul armei pe un
grănicer român incitându-i totodată şi pe jandarmii fascişti împotriva lui prin afirmaţiunea
că îl cunoaşte de când a scos ochii unui ungur.
În ziua de 15 septembrie a avut loc un triaj al românilor deţinuţi în lagăr, parte
dintre ei au fQst eliberaţi, iar restul trimişi în deportare în Ardealul de Nord.
Imediat după arestarea evreilor şi a unora dintre români, Szekely Marton,
comandantul gărzilor naţionale şi Csiraki Ion, ajutor de primar instituit de către
jandarmeria fascistă, i-au îndemnat pe sătenii maghiari să intre în casele celor internaţi şi
să ia din lucruri orice le place.
Î n capul jefuitorilor se aflau tocmaj cei care au îndemnat masele la jaf.
Au participat la acest jaf mai toţi locuitorii comunei.
S-a jefuit în văzul public, mulţi au cărat lucrurile cu carul, alţii umblau după
dulapuri pentru că nu mai aveau unde le pune lucrurile furate din case. (v. dos. I, pag.
423, 465 precum şi pag. 57, 58, 62, 64, 69, 8 1 , 85, 86, 1 32, 129, 206, 2 1 3 , 3 18, 4 1 6, 420,

423, 426, 429, 43 1 , 440, 454, 475).
Sckiraky Ion, Muradin Ion ş i lncze Martin a u spart ş i devalizat vagoanele încărcate
cu mobilă ale acelora care voia să se refugieze din comună, dar n-au mai avut timp (vol.
I, pag. 491).
S e anexează tabloul locuitorilor l a care s-au aflat lucruri furate din casele evreieşti.
Trebuie să se mai menţioneze de asemeni şi acţiunea preotului catolic al comunei,
anume Teleki Dezideriu, care pe timpul ridicării evreilor şi românilor a fost tot timpul în
intimitatea căpitanului Lancz Ladislau. Nu există dovezi precise împotriva lui în legătură
cu asasinarea evreilor sau deportarea românilor dar sunt elemente din care s-ar putea
deduce că a avut un rol activ, activitatea sa în acest răstimp urmând a fi adâncită.
În orice caz el se face vinovat de o tentativă de favorizare a infractorilor criminali
de război.
Deşi bine cunoştea asasinarea evreilor, aşa după cum rezultă din unele note scrise
ale tatălui său, totuşi, în ianuarie 1 945 el încearcă să deruteze cercetările întreprinse în
legătură cu masacrul de la Sărmaş înaintând o cerere subprefectului, cerere în care susţine
că cei 1 26 evrei din comuna Sărmaş au fost transportaţi la Cluj şi de aci în Cehoslovacia,
de unde s-au şi primit ştiri de la dânşii, că gropile comune de pe dealul „Sascut" cuprind
cadavrele unor accidentaţi cu prilejul răsturnării unui autocamion.
Toţi cei învinuiţi au fost cercetaţi mai întâi de către Tribunalul Militar al Coi:pului

6 Armată Sibiu şi apoi de către Tribunalul Poporului din Cluj .
La data de 20 iunie 1 946 (dos. 107/946) se încheie actul d e acuzare prin care sunt
trimişi judecăţii 104 criminali de război aparţinând unor loturi cu totul deosebite, fără
nici o legătură între ele.
Printre aceste loturi se află şi lotul criminalilor de la Sărmaş.
Sunt însă trimişi judecăţii penale numai următorii: cpt. Lancz Ladislau, plut. major
Horvath Ştefan, Jocot. jandarmi Veczey, sublocot. Halsz, sublocot. Seckety, plut. maj .
Szabo, plut. major Polgar, care au făcut parte din conducerea companiei de jandarmi ş i în
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sarcina cărora s-au dovedit acte precise de participare la crimele menţionate.
Mai sunt trimişi judecăţii soldaţii jandarmi Pall Alexandru şi Pannel Ioan, singurii
identificaţi că au participat la asasinarea evreilor pe dealul Sascut, precum şi locuitorul
Soos Ştefan faţă de care s-a făcut dovada maltratărilor săvârşite împotriva românilor
deţinuţi în lagăr.
Actul de acuzare nu pomeneşte nimic de ceilalţi locuitori ai comunei Sărmaş care
au participat direct sau au contribuit la crimele săvârşite împotriva evreilor şi românilor,
deşi parte dintre ei au fost interogaţi ca acuzaţi şi au şi fost arestaţi puţină vreme.
Nu se dispune faţă de aceştia nici trimiterea în judecată şi nici clasarea.
Dintre cei trimişi în judecată 8 erau dispăruţi, întrucât se retrăseseră odată cu
armatele hitleriste, fiind prezenţi numai Paneze! Ioan şi Soos Ştefan.
Întregul lot, I 04 criminali de război a fost judecat de către Tribunalul Poporului
Cluj în ziua de 28 iunie 1 946 (dos. 9/946).
Prin hotărârea pronunţată în cauză au fost condamnaţi la moarte infractorii
dispăruţi, iar dintre cei prezenţi au fost condamnaţi : Panczel Ioan la 20 ani muncă silnică,
iar Soos Ştefan la 5 ani temniţă grea.
N-au fost trimişi judecăţii şi urmează a se relua cercetările faţă de:
Sută Ioan, pentru faptul că din ură rasială l-a terorizat pe Weiss Mauriciu trăgând
apoi asupra lui un foc de armă care l-a rănit la braţ (Decret 207/1 948, art. 1 , pct. d).
Zold Ludovic, Szenteş Marton, Muradin Ioan şi Lucaci Mihai, pentru faptul că
prin denunţuri verbale sau scrise au îndrumat jandarmii fascişti maghiari să ridice trei
familii evreieşti dintr-o comună unde se adăposteau, familii aduse apoi la Sărmaş şi
asasinate în noaptea de 1 6/l 7 septembrie 1 944 (Decret 207/948, art. I , pct. d, comb. cu
art. 1 20 Cod Penal).
Kechkes Juliu, Borbely Domenic, Maruty Ştefan, Lucaci Mihai, Szenteş Marton,
Szekely Marton, Muradin Ioan, Busz Carol, Bartha Mihai, Barabaş Ludovic, Barabaş
Ştefan, Incze Iosif, Szasz Ştefan, Sinko Ludovic, Borbely Ludovic, Sută Ioan, pentru
faptul că prin acţiunea lor determinată de ura rasială au contribuit şi au ajutat la ridicarea
evreilor şi internarea lor în lagăr în vederea exterminării lor ulterioare (Decret 207I 1 948,
art. I, pct. d comb. cu 1 2 1 pct. a Cod Penal).
Busz Carol, Suto Ioan şi Soos Ştefan, pentru faptul de a fi scos din lagăr într-una
din nopţi fetele Haas şi Weisz şi a le fi violat împreună cu jandarmii fascişti (Decret 207I
1 948, art. I , pct. d).
Bethlen Daniel şi Carol Luka, pentru faptul de a fi alcătuit liste de proscrişi români
care apoi au fost internaţi în lagăr de către jandarmii fascişti maghiari, maltrataţi şi parte
din ei deportaţi apoi. (Decret 207/ 1 948, art. I , pct. d comb. cu art. 1 20 C.P.).
Szekely Marton şi Csiraki Ion pentru faptul de a fi îndemnat locuitorii comunei
să-şi însuşească ilicit bunuri private din teritoriul în care s-a purtat războiul şi de a-şi fi
însuşit ei înşişi din bunurile aflate în casele evreilor asasinaţi şi românilor deportaţi (Decret
207/1 948, art. I , pct. b, comb. cu art. 1 20 C. Penal, decret 207 / 1 948, art. I , pct. b, art. I O I
Cod Penal).
Teleki Desideriu, pentru faptul de a fi încercat să favorizeze pe infractori prin
afirmaţi.uni mincinoase menite a deruta cercetările (Decret 207/l 948, art. 4, alin. 3 comb.
cu art. 98, Cod Penal).
De asemeni faţă de acelaşi învinuit urmează a se adânci cercetările pentru a se

484
https://biblioteca-digitala.ro

constata dacă n-a provocat sau n-a ajutat deţinerea evreilor în lagăr şi apoi asasinarea lor,
sau deţinerea românilor în lagăr urmată de deportarea unora dintre ei.
Urmează a se mai releva că, aşa după cum rezultă dintr-o notă informativă depusă
la dosar, Tribunalul Poporului din Budapesta a procedat şi el la judecarea celor vinovaţi
de pogromul săvârşit în comuna Sărmaş.
Procesul s-a judecat în ziua de 9 februarie 1 948, iar prin hotărârea pronunţată în
cauză au fost condamnaţi la moarte Geza Lakatoş, Nicolae Mattyassy, Francisc Bodogry,
Anton Muller şi Jean Rosza.
Au m� fost de asemeni condamnaţi Francisc Horvath la muncă silnică pe viaţă,
Koloman Savic la 1 5 ani şi Anton Brandeburg la 5 ani muncă silnică.
Toţi aceştia sunt militari şi nu figurează în actul de acuzare întocmit de către
Tribunalul Poporului din Cluj, culpa lor stabilindu-se probabil în raport de alt aspect al
masacrelor săvârşite în comuna Sărmaş 1 •
2 iunie 1 9 5 1

A.S.RI. 40030, voi. 6, f 30-35
1 Actul medico-legal privind masacrele de la Sărmaş a fost publicat în broşura M. Carp,
Sărmaş - Una din cele mai oribile crime fasciste, p. 34-3 5 . Vezi şi Martiriul evreilor din România.
1940-1944, Bucureşti, Editura Hasefer, 1 99 1 , p. 1 98-1 99.
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1946, iunie 15, Carei. Proces-verbal de constatare privind
masacrele de la Carei

Nr. 536 S
din 1 5 iunie 1 946

Comisariatul de Poliţie Carei
Biroul Siguranţei
I

Proces-verbal de constatare
Astăzi 1946, luna iunie, ziua 1 5
Având în vedere ordinul nr. 666 din 28 februarie 1946 prin care Tribunalul Poporului
din Cluj ne ordona să cercetăm: l . De cine a fost înfiinţat şi unde ghetoul; 2. Modul şi
condiţiunile în care s-a înfiinţat ghetoul; 3 . Cine a fost şeful ghetoului; 4. Cine a strâns
evreii în ghetou; 5 . Cine a făcut percheziţie personală; 6. În ce condiţiuni a fost ghetoul;
7. Care era starea sanitară; 8. Câţi au fost omorâţi în ghetou; 9. Cine era primarul oraşului;
10. Cine era şeful Poliţiei; l i . Cine era medicul; 12. Cine a ales locul ghetoului; 1 3 . Cât
a durat ghetoul; 14. Unde au fost duşi din ghetou evreii.
Având în vedere ordinul nr. 162 1 din 5 iunie 1 946 Tribunalul Poporului Cluj prin
care se urgentează executarea lucrărilor ordonate prin ordinul nr. 666 din 28 februarie
1 946.
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Noi, comisar aj. Farcaş D. Mihai, şeful Comisariatului de Poliţie Carei şi comisar

dr. Victor Moldovan, şeful Bir. Siguranţei în baza cercetărilor făcute constatăm următoarele:
1 . Ghetoul a fost înfiinţat din ordin superior de către pri marul oraşului dr.
Schusteritsch Adalbert, fapt pe care îl constatăm din procesul-verbal dresat în ziua de 2 1
martie 1 946, fila nr. 1 /1, pe teritoriul oraşului Carei, la început pe teritoriul fostei fabrici
de hârtie care a fost demontată, pe urmă în cartierul evreilor. Anexăm harta oraşului cu
delimitarea, fila nr. III.
2. În ziua de 26 aprilie 1 944 primarul oraşului Carei, dr. Schusteritsch Adalbert a
fost chemat la o conferinţă administrativă la Satu Mare, unde a luat parte subsecretarul de
stat maghiar Endre Vasile împreună cu ofiţerii de jandarmi de la maior în sus toţi primarii
şi subprefecţii din Ardealul de Nord. Din Carei a fost numai singur primarul în această
conferinţă. (fila nr. 1/1). Pentru executarea hotărârilor şi ordinelor primite la această
conferinţă administrativă secretă, primarul dr. Schusteritsch Adalbert a dat dispoziţii
medicului primar dr. Kovacs Iosif şi inginerului Karacsonyi Carol să se deplaseze la
fabrica de cărămidă Reiter şi Non pentru a verifica dacă sunt acte pentru internare de
persoane (fila nr. 6 1 /I). Pe urmă a convocat o şedinţă secretă la care au luat parte Bujdos6
Iosif, preşedintele Partidului Crucii cu Săgeţi, dr. Benedek Iuliu, şeful detaşamentului
agenţilor de Poliţie, Runyai Alexandru, şeful gardienilor auxiliari din Carei şi dr. Eles
Vasile, referentul cauzelor evreieşti (fila nr. 1 1/IV, memoriile lui Buidos6) la care şedinţă
s-a hotărât modul de executare a internării evreilor în ghetou, precum şi locul unde să fie
aşezaţi (Vezi harta oraşului, III).
3. Şeful ghetoului a fost, după cercetările noastre, Bujdos6 Iosif, care a încredinţat
această funcţiune subalternilor săi conducători ai tineretului Crucilor cu Săgeţi, Marozsan
Ştefan şi Balintfi Francisc pentru ghetoul de la Fabrica de hârtie, iar cartierul evreiesc a
fost încredinţat numitului TOrtik Ştefan, membru al Partidului Crucii cu Săgeţi, având în
subordine încă 5 persoane din partid (vezi fila nr. 3 1/1).
4. Pe baza ordinului primarului dr. Schusteritsch Adalbert şi a şefului de Poliţie

dr. Csukly Zoltan au fost fonnate echipe ( 1 6 la număr) compuse din 45 membri, anume
un gardian public, un gardian auxiliar, un membru de încredere al Partidului Crucilor cu
Săgeţi şi un funcţionar al Primăriei însărcinat cu dresarea proceselor-verbale despre banii
şi valorile ridicate.
5 . Percheziţiile personale au fost efectuate de către echipele, moaşe, anume d-na
Keszenheimer Gizela, domiciliată în Carei, str. Luther nr. 1 2 ; Lesko Etelca, str.
Malinovszchi nr. 1 3 şi Farcaş Ileana, domiciliată în Satu Mare, Spitalul de Stat şi de
femei din organizaţia Crucea Roşie din localitate, anume Csapo Maria Carei, str. Tudor
Vladimirescu nr. 26, soţia lui Ember Geza domiciliată în Carei Mari, str. Ghenciului nr.
4 5 ; Haidu Etelca Ilieana domiciliată în Carei Mari, str. Moftinului nr. 45; Kurteanu Elena,
domiciliată în Carei Mari, str. Mare a Haiducilor nr. 29; Nyeste Veronica, domiciliată în
Carei, str. Cimitirului nr. 22, s-a prezentat voluntară.
6 . Ghetoul a fost înfiinţat în cele mai proaste condiţiuni. La fabrica de hârtie
populaţia a fost aşezată într-o şură cu acoperişul stricat, oamenii se culcau pe pământul
gol. Persoanele oficiale şi anume Maroşan Ştefan şi Balintfi Francisc se purtau în modul
cel mai brutal şi neomenesc faţă de populaţia internată. În cartierul evreiesc au fost
aglomerate 1 . 9 5 1 persoane din oraş, socotind de fiecare persoană câte 40 cm loc de dormit.
Liniştea celor internaţi a fost mereu conturbată de către soldaţi din fonnaţiuni S . S . , de
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către oamenii de încredere ai Partidului Crucilor cu Săgeţi şi de alte personalităţi oficiale.
7. Starea sanitară a fost cât se poate de proastă din cauza aglomeraţiei prea mari, lipsa
latrinelor şi lipsa apei potabile. Epidemie n-a fost deoarece ghetoul a durat abia 1 O zile.
8. Nu a fost omorâtă nici o persoană în ghetou.
9. Primarul oraşului a fost dr. Schusteritsch Adalbert. dom. în Carei, Calea Lenin
nr. 9.
10. Şeful Poliţiei a fost dr. Csu.kly Zoltan, dom. în Cegloo, Ungaria.
1 1 . Cine a fost medicul? Medicul primar a fost dr. Kovacs Iosif, medic primar în
oraşul Carei Mari, str. Tudor Vladimirescu nr. 4.
12. Din cercetările noastre rezultă că locul ghetoului a fost stabilit de către primar
împreună cu o comisiune arătată la punctul 2,
1 3 . În Carei ghetoul a durat 10 zile.
14. Evreii din ghetou au fost transportaţi cu trenul în ghetoul din oraşul Satu
Mare, de acolo deportaţi în Germania (Auschwitz).
Având în vedere ordinul nr. 1621 din 5 iunie 1 946 constatăm că domiciliul actual
al primarului oraşului Carei din acel timp este: Carei, Calea Lenin nr. 9, domiciliul
actual [al] şefului Poliţiei, dr. Csu.kly Zoltan după informaţiunile noastre este în oraşul
Cegloo, Ungaria.
Persoanele particulare care au contribuit la strângerea evreilor, internarea şi
deportarea lor sunt următorii: Bujdos6 Iosif, domiciliază în Ungaria după informaţiile
noastre în oraşul Debrecin; Runyai Alexandru, şeful gardienilor auxiliari domiciliază în
Ungaria în oraşul Eger; Torok Ştefan, -dom. în Carei, str. Liszt Francisc nr. 20; Ratz
Ştefan, hornar, Piaţa Stalin 2; Ba.Iintfi Francisc, str. Ghenciului nr. 18; Marozsan Ştefan,
dispărut din Carei, după informaţiunile noastre se. găseşte în oraşul Debrecin; Gonczy
Alexandru, preot reformat domiciliază actualmente în Ungaria, oraşul Debrecin, după
informaţiile noastre el este ţinut în evidenţă în acel oraş, pentru jafuri şi acte de barbarism
comise în contra populaţiei româneşti în anul 1 940, precum şi în contra populaţiei evreieşti
cu ocazia internărilor în ghetou, iar la refugiul său în toamna anului 44 a dus potirele de
aur şi argint precum şi tot tezaurul parohiei reformate din localitate, pentru care fapt este
urmărit şi de autorităţile ungureşti; Majer Vasile administrator al Partidului Crucii cu
Săgeţi, dom. în Carei, str. Capleni 1 •

Ibidem, ds. 12, f 2-3
Proces-verbal
Astăzi, în ziua de 12 mai 1 946
Noi, comisar aj. Farcaş Mihai, şeful Comisariatului de Poliţie Carei şi comisar dr.
Moldovan Victor, şeful Bir. Siguranţei fiind în curs de cercetare a cazului de purtare
abuzivă şi brutală în timpul strângerii populaţiei evreieşti în ghetoul Carei, am procedat
la interogarea învinuitului Racz Ştefan, în vârstă de 45 ani, de religiune gr. catolic, locul
naşterii Carei, de cetăţenie română, domiciliat în Carei, str. Libertăţii nr. 9, având
ocupaţiunea hornar, starea civilă căsătorit, cu un copil, situaţie militară satisfăcută, avere
nu are, pedepse suferite: internat 4 luni la Zalău, asupra faptului de care este acuzat
declară următoarele:
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În preziua strângerii evreilor în ghetou în primăvara anului 1 944 am primit ordin
de la şeful Partidului meu Crucile cu Săgeţi, dl. Bujdos6 Iosif să mă prezint seara la
adunarea partidului. Cu această ocazie am primit ordin ca a doua zi dimineaţa să ne
prezentăm în curtea Poliţiei. A doua zi dimineaţa am fost prezent unde am fost repartizat
într-o echipă de către şeful Poliţiei de a merge în oraş pentru strângerea valorilor, banilor
şi a populaţiei evreieşti. Echipa a fost formată de un gardian public, numele nu-l cunosc,
Reszler Anton, funcţionarul Primăriei Kricsfalusi Francisc gardian auxiliar, şi Brancz
Ioan încredinţat politic şi el.
Conform instrucţiunilor primite am procedat la ridicarea banilor, valorilor de la
locuitorii evrei. Am fost în cca. la 6-7 locuri. Rolul meu a fost de a asista şi de a controla
executarea ordinelor primite. Menţionez că gardianul public s-a purtat brutal rupând
chiar şi cerceii din urechea femeilor. Valorile şi banii au fost preluate de noi, dresându-se
procesele-verbale în trei exemplare şi predate casieriei Primăriei. Locuinţele au fost sigilate
şi încuiate, iar locuitorii trimişi în ghetoul din localitate, care au avut ca şef pe numitul
Torok Ştefan, iar ca subşef pe Balintfi Francisc. Eu am lucrat numai o zi şi jumătate la
strângerea populaţiei şi pe urmă două zile am fost curierul de legătură între ghetou şi
autorităţi. Cu această ocazie am scos din ghetou pe d-şoara Schlezinger care în prezent e
căsătorită cu dl. Benedek din Carei, pe care am servit-o ajutând-o să aducă 2 şi jumătate
saci făină de la moara Nagy Iosif, pe care am împărţit-o la evreii care au fost lipsiţi. Şeful
ghetoului Torok Ştefan s-a purtat cât se poate de aspru cu locuitorii evrei, refuzându-le
multe cereri elementare de a-şi procura lucrurile trebuincioase, pentru alimentaţie şi
întreţinerea sănătăţii. Menţionez că eu am fost membru numai de 3 săptămâni în partid şi
nu aveam nici banderola cu insigna partidului şi chiar cu ocazia scoaterii d-şoarei
Schlezinger din ghetou am fost nevoit să-mi procur de la alţii, căci numai aşa puteam s
o scot.
Altceva nu mai am de declarat.
Prezenta declaraţie o susţin şi o semnez.
ss. Racz Ştefan (Raţiu Ştefan)
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal spre cele legale.

Ibidem, f. 35

I Declaraţie
Subsemnatul Schnell Anton, casierul Primăriei oraşului Carei, declar că atunci când, în
primăvara anului 1 944 evreii s-au strâns în ghetou şi s-au luat de la ei banii, inele şi bijuterii de
către Comisiunile formate în acest scop, dl. dr. Schusteritstch Bela, primarul de atunci al oraşului
C arei, a dispus verbal că o casă de fier din cele două case de bani proprietatea Primăriei să fie
întrebuinţată pentru aşezarea plicurilor închise şi sigilate care conţineau banii şi alte obiecte mai
mici ca inel, bijuterii etc. luate de la evrei. O cheie de la această casă de fier a fost lăsată la mine,
iar cheia de control s-a predat d-lui Joo Ştefan, funcţionar la Primăria oraşului Carei.
După terminarea strângerilor evreilor la ghetou, dl. primar de atunci, dr. Schusteritsch
Bela, a numit o comisie compusă din 4 membri cu scopul ca această comisie să constate dacă
plicurile conţin de fapt sumele etc. arătate de comisiunile care au executat operaţiunile de adunarea
plicurilor.
Această comisie procedând la revizuirea plicurilor sigilate şi închise, a trecut tot ceea ce
s-a găsit în plicuri într-un tabel.
După terminarea revizuirii plicurilor, toată suma rezultată, inelele şi bijuteriile aflate în
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plicuri, s-au predat de către dl. primar, d-lui Nemeth Ioan, comisar principal de finanţe
(penzOgytirifabiztis) din Carei.

O copie după tabelul sus-amintit am reţinut şi subsemnatul, dar acest tabel la începutul
anului 1 945 a fost cerut de la mine de către dl. Kaufmann Andrei, ajutor de primar de atunci, care
a fost şi preşedintele consiliului evreiesc, tabelul acesta nu mi-a fost restituit de către dl. Kaufmann
aşa că acela şi astăzi se găseşte în posesia numitului.
Carei, la 1 1 iunie 1 946
Casierul Primăriei oraşului Carei , ss. Schnell Anton (Ibidem, f. 1 1 ).

440

1944, mai-septembrie, Şomcuţ.l-Mare. Masacre în ghetoul
evreilor din Şomcuţa-Mare

Ghetoul din Şomcuţa-Mare
În 5 mai 1 944, după ce evreii din Plasa Şomcuţa-Mare au fost strânşi, acuzata

Esposi Elisabeta,

în ziua de 5 mai 1 944 fiind chemată de jandarmii din comună,

încredinţaţi cu strângerea şi paza evreilor în ghetou, să facă percheziţii corporale femeilor
evreice internate, plină de satisfacţie pentru rolul încredinţat, cu porniri antisemite, a
procedat la percheziţionarea femeilor cu multă brutalitate şi sadism.
Într-o cameră, anume destinată, erau introduse femeile şi fetele evreice, unde acuzata
dispunea la dezbrăcarea la piele, le ordona să se întindă pe un pat şi după ce le făcea
percheziţie corporală, le căuta în organele genitale, introducându-şi degetele cu multă
brutalitate în vagin, cauzând dureri femeilor pe care le vizita şi care plângeau şi infectându
le cu diferite boli, căci nu avea nici măcar mănuşi.
A făcut percheziţii vaginale chiar şi fetelor de 8- 16

ani,

pe care le-a deflorat, în

urma căror acte cele mai multe au rămas bolnave şi plângeau de durere. Astfel a
percheziţionat pe Grunstein Ana de 20 de ani şi Grunstein Irina de

8 ani.

Tot în mod brutal a percheziţionat în vagin pe Fridman Elena, Feier Livia de 1 6
ani, pe care a deflorat-o, cauzându-i dureri mari în urma cărora a fost bolnavă multe zile
în urmă, pe Goldberger Riki de

1 8 ani,

a brutalizat-o şi a batjocorit-o în timpul când îi

făcea percheziţie vaginală, spunând că vrea să vadă câte fete evreice sunt cinstite din
comună, iar după terminarea percheziţiilor, a declarat că din toate fetele evreice din
Şomcuţa numai

4 au fost virgine.

La fel a percheziţionat vaginal deflorând-o cu multă brutalitate pe Jancovici
Gabriela, pe care cu toată opunerea ei a aruncat-o pe o targă şi i-a introdus degetul în
vagin umplând-o de sânge şi care din cauza durerilor a ieşit afară pe jumătate dezbrăcată.
În acelaşi mod a percheziţionat pe Feferman Margareta, care a fost scoasă leşinată
şi plină de sânge din camera de percheziţii de către mama ei şi, având hemoragii puternice

pe timp de 30 de zile, rămânând bolnavă şi din această cauză a fost selecţionată la
Auschwitz.
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Tot din cauza hemoragiilor cauzate prin percheziţionarea într-un mod extrem de
brutal, a rămas bolnavă şi selecţionată la Auschwitz, Rozenber Ida din Bucium.
Din cauza opunerii şi rezistenţei soţia lui Herşcovici Carol, a fost lovită de acuzata
cu pantoful în cap şi prinzând-o şi întinzând-o de păr a lovit-o cu o coadă de mătură pe
care apoi după ce a trântit-o pe jos i-a vârât-o în vagin, cu toate ţipetele de durere a
victimei şi opunerea ei, umplând-o de sânge pe tot corpul şi chiar pe faţă şi rupându-i
hainele, în urma căror maltratări a căzut bolnavă până la deportare.
În interogatoriul său, acuzata neagă că ar fi făcut cu brutalitate percheziţii vaginale,
şi că ar fi făcut percheziţii vaginale la fete pe care le-ar fi deflorat. Recunoaşte că a făcut
percheziţii vaginale la femeile căsătorite, însă n-a întrebuinţat violenţe.
Apărarea acuzatei este însă complet combătută prin depoziţiile martorilor audiaţi
şi în special a victimelor ei.
Martori: Grun Hella, Abiac Elisabeta, Feier Livia, Goldberger Rilei, Goldberger
Margareta, Ioanovici Gabriela, Weinberger Livia, Simon Ignatz, Hauser Safira şi Rozenberg
Iulu.

-

Faptele comise de acuzată se încadrează în prevederile art. 2 lit. h şi sunt pedepsite
de art. 3 din D.L. 3 1 2/1 945.

Acuzaţii: plut. Terek Jon şi plut. ma}. Kovacz Francisc şi plut. Kerekeş Anton, în
calitate de jandarmi de pază şi încredinţaţi cu anchetarea evreilor din ghetoul Somcuţa
Mare şi Baia Mare în Valea Borcutului, bănuiţi că şi-au ascuns valori, pentru a smulge de
la evrei mărturisiri asupra locului şi persoanelor unde şi-au ascuns valorile, au schingiuit
pe evrei într-o cameră anume destinată, bătându-i peste tălpile picioarelor şi peste tot
corpul cu bastoane de cauciuc până la leşin, după care aruncau apă pe ei pentru a-şi
reveni.

Acuzatul Lorencz Emeric, în calitate de detectiv, şi agent al Serv. Contrasp. fiind
comandant la ghetoul din Şomcuţa-Mare şi Valea Borcutului, trecând peste sentimentele
umane, din ură faţă de evrei, ajutat de nyllasişti, a împiedicat populaţia creştină să dea
mâncare evreilor, iar pe evreul Kestenbaum Alexandru, ce voia să ducă familiei sale
mâncare, l-a obligat să stea cu coşul cu mâncare în mână de la orele 1 8 până la 24 noaptea
neîngăduindu-i predarea alimentelor.
A luat parte la anchetarea şi torturarea evreilor bănuiţi că şi-au ascuns bunuri,
aplicând personal bătăi evreilor, printre care a fost şi Valdman Rozalia, pe care a bătut-o
cu bastonul de cauciuc la tălpile picioarelor şi a maltratat-o smulgându-i părul din cap.
Când s-a făcut deportarea evreilor fiind de pază la poarta ghetoului, a maltratat pe
bătrânul Kestenbaum, lovindu-l cu pumnii şi cu picioarele încât i-au căzut 4 dinţi din
gură rămânând bolnav şi neputând mânca, cărui fapt se şi datoreşte gazarea şi exterminarea
în lagărul din Auschwitz.
Cunoscând situaţia materială a evreilor din Şomcuţa-Mare, a dat indicaţiile cele
mai preţioase anchetatorilor asupra persoanelor care au ascuns valori, astfel că în cursul
maltratărilor unii evrei au declarat persoanele cărora le-au dat în păstrare valori, printre
ei fiind şi avocatul dr. Cornel Pop, care a fost internat în lagăr 4 luni.
Martori Israel Desideriu din Mureşul, Ferencz David şi Kestenbaum Alexandru
din [neclar în text - n.n. ] .
Faptele comise de acuzaţi se încadrează în prevederile art. 2, lit. h ş i se pedepsesc
conform art. 3 din legea nr. 3 12/945.

490
https://biblioteca-digitala.ro

Acuzatul Buboi Mihai lui Toader, ţăran, cu sufletul pierdut în rele şi pătruns în
ideologia fascistă propagatoare aurei de rasă, în anul 1 944, prin luna mai, într-o dimineaţă,
în loc să vadă de munca ogorului său pentru care a plecat la câmp de dimineaţa, observând
în grajdul din hotar, proprietatea lui Zadovschi Dochia că mişcă cineva suspect, cu furca
de fier în mână era îndreptat spre uşă şi deschizându-o brusc, a aflat în ea un număr de 1 8
evrei, bărbaţi, femei şi copii, între care şi martora Neuman Regina, care se eschivaseră de
deportare şi pe care cu un ton răstit şi ameninţător i-a întrebat: „ce căutaţi voi aici, scoborâţi
imediat jos în sat că acolo-i locul vostru, nu mai a�em nevoie de nici un evreu în ţara
ungurească". Femeile şi copiii au început să plângă şi să-l roage pe acuzat să-i lase în
pace, dar el furios, i-a ameninţat cu furca şi i-a acuzat să-l urmeze în sat - afirmând că
vor fi şi ei împuşcaţi, cum au fost împuşcaţi alţi 5 evrei în sat.
Între cei ascunşi acolo fiind numai 5 bătrâni şi 5 femei, restul fiind copii, n-au
avut curajul să se împotrivească acuzatului şi luându-şi bagajele, pe care cu greu şi multă
frică l-au putut duce cu ei noaptea, când au fugit din sat pentru a scăpa de internare au
plecat spre sat urmaţi de acuzat, care i-a predat jandarmilor, spunându-le că i-a găsit
ascunşi în câmp.
Pe drum pentru a-l răsplăti fapta mârşavă a cerut evreilor să-i dea lui banii şi
obiectele de valoare ce au asupra lor căci şi aşa li se vor lua de jandarmi şi martora
Neuman Regina i-a dat opt pengei ce avea asupra ei.
Toţi aceşti evrei au fost deportaţi apoi în Germania de unde nu s-a întors decât
martora Neuman Regina, restul fiind exterminaţi (vezi depoziţia martorilor Csabo Arpad,
Csigi Alexandru şi Neuman Regina).
Acuzatul la interogatoriul luat se apără susţinând că a fost rugat de evrei să-i
conducă în sat, fapte contrazise de martora Neuman Regina şi de însăşi logica faptelor,
deoarece nu se poate presupune că evreii în timpul zilei să aibă nevoie de călăuză când ei
în timp de noapte fără să fie conduşi de cineva au fugit din sat şi s-au ascuns în acel grajd,
deoarece erau toţi evrei din sat şi cunoşteau din copilărie toate meleagurile din
împrejurimile comunei.
Faptele acuzaţiilor se încadrează în prevederile art. 2, lit. h ca şi art. 3 (complice)
sunt ped. de art. 3 din D.L. 3 12 / 1 945 comb. cu art. 101 C.P.
Ghetoul din Vişeul de Sus

La data de 20 aprilie 1 944 a început strângerea evreilor din jud. Maramureş la
Plasa Vişeul de Sus fiind strânşi toţi evreii din Vişeul şi comunele din împrejurimi, în
total 1 8.000 de suflete.
Ţinuţi în condiţiuni extrem de neomenoase, fiind alimentaţi numai cu cartofi
împărţiţi câte 10 kg. la 14 persoane pe săptămână, 250 de gr. pâine şi 1 de ceapă, tot pe
câte o săptămână despuiaţi de toate bunurile şi hainele în afară de un rând, fiind de circa
3 săptămâni.
Acuzatul dr. Vajkovschi N. fiind numit şefal ghetoului, nu s-a îngrijit de întreţinerea
şi cazarea evreilor ţinându-i câte 40, 50 de persoane într-o cameră de 3x4 metri, unde din
cauza mizeriei au murit mai mulţi lipsind cu desăvârşire orice tratament şi îngrijire
medicală.
Fiindu-le confiscate toate alimentele cu care veniseră de prin comunele dinjur, nu
s-a îngrijit - deşi era de datoria lui - de aprovizionarea ghetoului cu alimente, înfometându-i mai
ales că a dat ordin soldaţilor de pază să nu admită ţăranilor să aducă alimente în ghetouri.
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La îmbarcarea în tren, a tolerat ca jandarmul de pază să maltrateze pe evrei iar cu
ocazia percheziţiilor ce li s-au făcut li s-au luat hainele de pe ei, pantofii din picioare,
actele, pe care le-a ars, iar bagajele le-a transportat cu căruţele la sinagoga din Vişeul de
Sus unde au fost jefuite în mare parte.
Faptele acuzatului se încadrează în prevederile art. 2, lit. h şi sunt pedepsite de art.
8 din legea nr. 3 12/1945.
Acuzatul căp. Marthey M. încredinţat cu supravegherea şi paza evreilor în ghetou
şi la îmbarcarea lor în tren atunci când au fost deportaţi, s-a purtat într-un mod extrem de
crud cu evreii internaţi maltratându-i, dând ordine şi tolerând pe jandarmi să comită cele
mai odioase crime. Astfel, într-un vagon unde erau îmbarcaţi copii, separat de familiile
lor, o mamă şi-a aşezat copilul în vârstă de 7 luni într-o perină, iar un jandarm luând
perina de colţ şi aruncând-o jos copilul s-a dezlegat şi căzând s-a lovit cu fruntea de şina
de cale ferată rămânând mort pe loc. Un alt copil în vârstă de 6 ani, rugându-se de un
jandarm să-i dea puţină apă, în loc să-i satisfacă această mai mult decât omenoasă cerere
jandarmul l-a lovit cu patul armei în cap rămânând mort pe loc.
Acuzatul căpitan Mathey M. , făcând inspecţie pe la vagoane şi găsind pe aceşti
doi copii morţi in vagon a ordonat să fie aruncaţi jos unde au fost lăsaţi până a doua zi
când au fost înmormântaţi creştineşte de preotul Coman Andrei din Vişeul de Jos, cadavrele
copiilor peste noapte fiind sfâşiate de câini. În registrele de stare civilă pentru morţi la
rubrica cauza morţii s-a trecut: „cadavre găsite" (taidit hulla).
Faptele acuzatului se încadrează în prevederile art. 2, lit. h şi sunt pedepsite de art.
3 din legea nr. 3 1 2/1 945.
Acuzaţii Juhasz Iosifşi Raszki N. Ambii plutonieri la secţia dejandarmi Vişeul de
Sus cu ocazia ridicării medicului evreu dr. Weiss Adalbert, şi internării lui în ghetou, deşi
au fost trataţi din punct de vedere medical în mai multe rânduri de acest medic, s-au
purtat într-un mod extrem de neomenos cu el cu ocazia transportului în ghetou, din care
cauză pe drum atât medicul Weiss, cât şi soţia lui într-un moment de neatenţie a acuzaţilor,
au înghiţit otravă, neputând suporta tratamentul impus de acuzaţi şi terorizaţi de gândul
deportării.
Ajunşi la gara Vişeu, în stare muribundă, acuzaţii au aruncat în vagon, fără nici o
considerare corpurile dr. -ului Weiss şi soţiei sale.
Cu ocazia ridicării la percheziţie, acuzaţii au confiscat de la medicul Weiss toate
bijuteriile şi obiectele de valoare, nelăsându-i să-şi ia cu ei nici măcar o bucată de pâine.
Faptele acuzaţilor se încadrează în prevederile art. 2, lit. h şi sunt pedepsite de art.
3 din legea nr. 3 12/1 945.

Ghetoul din Carei-Mari
Acuzatul dr. Crukli Zoitan, fost şef al Poliţiei Carei, a luat parte la conferinţa de la

Satu Mare cu subsecretarul de stat Andrei Laszlo şi a executat ordinele acestuia şi a
subprefectului dr. Boer Andrei cu privire la organizarea strângerii evreilor în ghetou a
deportărilor, depunând mult zel în executarea acestor dispoziţiuni ilegale şi neomeneşti.
Cei 2.500 de evrei din Carei-Mari din ordinul acuzatului, care a organizat echipele
de strângere, au fost despuiaţi de toate bunurile şi apoi internaţi la început în fabrica de
hârtie din marginea oraşului iar după stăruinţele primarului dr. Schusteritz Adalbert, a
schimbat locul ghetoului instalând pe evrei prin casele proprii din jurul sinagogii unde au
stat timp de 8 zile după care au fost transportaţi în ghetoul din Satu Mare.
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A dat ordin şi a tolerat cajandarmii şi membrii gărzilor civile formate din membrii
Partidului Naţional-Social să maltrateze pe evrei, oprindu-i să-şi procure alimente de la
persoane civile şi neîngrijindu-se de alimentarea şi starea sanitară a lor.
Faptele acuzatului se încadrează în prevederile art. 2, lit. h şi sunt pedepsite de art.

3 din legea nr. 3 1 2/1 945.

Acuzatul Busdogo Iosif, în calitate de preşedinte al Partidului Naţional Social de
sub preşedinţia lui Jarof şi Beck a depus mult zel în executarea măsurilor antievreieşti şi

mai ales cu ocazia internării evreilor în ghetou, s-a comportat în mod neomenos cu ei în
calitatea de şef al ghetoului ce-i fusese încredinţată de către acuzatul dr. Crukli Zoltan.
Imediat ce s-au luat primele măsuri antievreieşti privitoare la confiscarea şi
închiderea prăvăliilor, acuzatul revoltat de faptul că primarul dr. Schusteritz Adalbert n-a
admis la cererea lui ca la inventarierea prăvăliilor evreieşti să ia parte şi membrii din

partidul său, a reclamat pe primar Secţiei de Siguranţă din Ministerul de Interne,

cauz.ându-i

neplăceri numai din spirit şovin şi antisemit.

În ghetou s-a comportat ca un adevărat terorist înjurând şi maltratând pe evrei,
pentru orice vină şi chiar fără vină, pronunţându-se că în sfărşit scapă ţara de ei.
N-a luat nici o măsură împotriva membrilor echipelor de strângere organizate de
el, care au comis nelegiuiri împotriva evreilor ci din contra, i-a îndemnat şi tolerat să
facă.
Faptele acuzatului se încadrează în prevederile art. 2, lit. h şi sunt pedepsite de art.

3 din legea nr. 3 1 2/1945.

Acuzatul Braun Carol, după cedarea Ardealului de Nord înfiinţează la Turda Grupul
Etnic German în care sunt înglobaţi cca. 400 membri. În această calitate sfidând ordinele
autorităţilor româneşti ia dispoziţiuni care întrec sfera sa de activitate. Astfel, la sfărşitul
lunii aprilie 1 944, când Ungaria în baza legilor rasiale întreprinde prigoana cetăţenilor
evrei, un grup de 1 8 persoane ajutaţi de elemente democrate române din Cluj reuşea să
treacă frontiera în România, prin punctul Feleac pentru a se pune la adăpost de internare
în ghetoul înfiinţat atunci în Ardealul de Nord, acuzatul prinzând de veste depune toată
stăruinţa pe lângă conducătorii autorităţilor locale şi pe lângă Legaţia germană din
Bucureşti pentru a obţine trecerea evreilor peste frontieră în Ungaria, ameninţând că şefii
autorităţilor româneşti din Turda vor fi denunţaţi Legaţiei germane din Bucureşti dacă nu
vor da satisfacţie intervenţiei sale şi nu-i vor repatria pe evrei.
Alarmând şi Comandamentul german din Turda, după ce refugiaţii evrei sunt
trimişi de la Poliţie la Garnizoană, autorităţile fiind slabe, la câteva zile sunt încărcaţi în
camion şi transportaţi sub supravegherea şefului de Poliţie şi comandantului legiunii„ .

Ibidem, ds. 45, f. 89-97
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44 1
Cetăţeni români distinşi de statul Israel cu medalia „Yad Vashem"
de „Drepţi ai popoarelor" în anii 1 98 3 - 1 997

Agarici Viorica, Anatoiu T. Anghel, Antal Rozalia, Appan Caiman, Appan Maria,
Baias Wassyl, Baias Maria, Beceanu Dumitru, Cojoc Gheorghe, ·Crăciun Ana, Crăciun
Pavel, Demusca Letiţiana, Elena, regina-mamă, Farcaş Ştefan şi Rozalia, Florescu
Constanţa, Gabor Vas, Ghiţescu Alexandru, Grosz Rozalia şi fiul ei, Grosz Bandi, Hij
Simion, dr. , Hij Metzia, Kertesz Dezideriu, Lajos Peter, Mărculescu Emilian, Motora
Savin, Muranyi Rozsi, Omişor Ioana, Pantea Nona, Pocorni Egon, Pocorni Nicolina, Pop
Valer, Popovici Traian, Profir Grigore, Puti Alexa şi copiii, Puti Maria, Puti Teodor,
Simionescu Constantin, Sion Mircea Petru, Stoenescu Ioana, Stoenescu Pascu, Strul
Elisabeta, Suta Ioan, Szakadati Janos, Szakadati Iuliana, Şoroan Raoul, prof. , Tubak Maria.

Cf Revista Cultului Mozaic, 1 iulie 1990. \kzi şi Andrei Şiperco, Crucea Ro�ie
1939-1944, Ed. Enciclopedică, Buc., 1997, f 247

Internaţională în România.
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Schops, Andreas, 7
Schreiber, Ileana, 1

90, 340, 345, 3 54, 363, 383

Schulmann, Maximilian, sculptor, 1 70

Rosenberg, Lupu 70
Rosenfeld, A. 4 1 6

Schusteritsch, Adalbert, dr. 439, 440

Rosenstein, David 2

Schusteritstch, Bela 439

Rosental, Daniel, pictor, 3 9

Schwartz, Louis 3 98

Rosental, Mauriciu dr. 3 9

Schwefelberg, Arnold, fruntaş al vieţii
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Socol, Aurel, av. dr. 423 , 427, 437
Solomon, Axenfeld 287, 288
Solomon, L. 4 1 6
Solomon, Sally, 89
Solomonovici, Solomon 209
Soneers, Andrew L„ membru Congres
S.U.A. 354
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Tomşa, Ştefan 96
Tonciu, Gh. D. 89
Tonciu, Gheorghiţa Gh. 89
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Urseanu, Zozi, lt., 266
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Ţ
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