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Dedic acest volum memoriei Marelui istoric
român, mentorului şi prietenului meu  

                                           GHEORGHE BUZATU

 Mentorul, prietenul s�i colegul meu de breaslă, Gheorghe Buzatu, a fost un 
Mares�al al Adevărului Istoric. Din rarele î�ntâlniri s�i foarte desele noastre mesaje am 
î�nvăt�at mai mult decât î�n anii universitari. Cred că nici un savant român din T� ară 
n-a făcut atât de mult pentru Basarabia s�i basarabeni cât a făcut Marele Gheorghe 
Buzatu. Este o pierdere irecuperabilă pentru s�tiint�a istorică s�i pentru oamenii care 
l-au s�tiut. A plecat dintre noi cel mai bun Om pe care l-am cunoscut, dar cărt�ile lui vor 
face din ce î�n ce mai multă lumină î�n lumea noastră plină de minciună. Cu tristet�e s�i 
deznădejde, Dumnezeu să se î�ngrijească de sufletul său. (20 mai 2013)

http://www.art-emis.ro/eveniment/1602-profesorul-gheorghe-buzatu-a-plecat-la-
intalnirea-cu-maresalul.html

http://mazarini.wordpress.com/2014/01/11/profesorul-gheorghe-buzatu-regreta-
tul-meu-prieten-si-mentor-i/

http://mazarini.wordpress.com/2014/01/11/profesorul-gheorghe-buzatu-regreta-
tul-meu-prieten-si-mentor-ii/

http://mazarini.wordpress.com/2014/01/18/profesorul-gheorghe-buzatu-regreta-
tul-meu-prieten-si-mentor-iii/

http://www.ziaristionline.ro/2014/01/18/in-basarabia-si-transnistria-nu-a-existat-
nici-un-fel-de-holocaust-impotriva-evreilor-marele-istoric-gheorghe-buzatu-a-confirmat-
descoperirile-istoricului-basarabean-alexandru-moraru-documente/

Alexandru Moraru, istoric-arhivist şi publicist – Chişinău

  

           Dedic acest volum memoriei Marelui istoric 
                            român, mentorului şi prietenului meu   
                                           GHEORGHE BUZATU 
               

    
                                                    Foto: Alexandru Moraru    
 

Mareşalul Adevărului Istoric 
Alexandru Moraru, istoric-arhivist şi publicist – Chişinău 

 
 Mentorul, prietenul şi colegul meu de breaslă, Gheorghe Buzatu, a fost un Mareşal 
al Adevărului Istoric. Din rarele întâlniri şi foarte desele noastre mesaje am învăţat 
mai mult decât în anii universitari. Cred că nici un savant român din Ţară n-a făcut 
atât de mult pentru Basarabia şi basarabeni cât a făcut Marele Gheorghe Buzatu. 

Este o pierdere irecuperabilă pentru ştiinţa istorică şi pentru oamenii care l-au ştiut. 
A plecat dintre noi cel mai bun Om pe care l-am cunoscut, dar cărţile lui vor face 
din ce în ce mai multă lumină în lumea noastră plină de minciună. Cu tristeţe şi 

deznădejde, Dumnezeu să se îngrijească de sufletul său. (20 mai 2013) 
  http://www.art-emis.ro/eveniment/1602-profesorul-gheorghe-buzatu-a-plecat-la-
intalnirea-cu-maresalul.html 
 

Foto: Alexandru Moraru  
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http://mazarini.wordpress.com/2014/01/11/profesorul-gheorghe-buzatu-regretatul-
meu-prieten-si-mentor-i/ 
 
 
http://mazarini.wordpress.com/2014/01/11/profesorul-gheorghe-buzatu-regretatul-
meu-prieten-si-mentor-ii/ 
 
 
http://mazarini.wordpress.com/2014/01/18/profesorul-gheorghe-buzatu-regretatul-
meu-prieten-si-mentor-iii/ 
 
 
http://www.ziaristionline.ro/2014/01/18/in-basarabia-si-transnistria-nu-a-existat-
nici-un-fel-de-holocaust-impotriva-evreilor-marele-istoric-gheorghe-buzatu-a-
confirmat-descoperirile-istoricului-basarabean-alexandru-moraru-documente/ 
 

„Dacă mor – este pentru Bucovina şi Basarabia. De ar fi să reîncep, 
aş face la fel!...”

        Mareşalul Ion Antonescu

Mareşalul Antonescu a trăit şi s-a jertfit exemplar pentru Basarabia şi 
Bucovina. În fond - pentru România Mare!

        Gheorghe Buzatu
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Mareşalului adevărului istoric
(în memoria savantului Gheorghe Buzatu)

Acerbă moarte, dintr-un gol venită, ca o boare
În amiezi, când ochiul ostenit visa răgaz de-un ceas,
Când creierul dorea un pic de miere-ntru ajutorare,
Iar mâna obosită cerșea o pauză de-o oră, ca popas.

Alături cărți prea scumpe, dragi prieteni și colegi,
Ce au sărit, ca lupii, cu moartea-ntr-un duiel aprins,
Dar soarta pregătită, ne înrobește-n crudele ei legi,
Căci funia vieții tale, la par, fără cruțări, s-a-ntins.

Și a învis netrebnica, e unică, a ta victorie ratată,
E bătălia ce nu a cerut nici cunoștințe, nici curaj,

Nici simțul patriotic, ce-a fost drapel în bună faptă,
Nici zâmbet, nici speranță nu a primit, șireata, nici un gaj.

Ca Mareșalul Țării ai fost prezent la datorie,
Și ploi torențiale, și fulgerele nopții te-au bătut,

Dușmanii, iritați de a sufletului tău superbă bogăție,
Săpau intrigi, în groapa cărora tot ei au și căzut.

Ce Om distins, cu o voință oțelită și mintea luminată,
Cu argumentele feroce prin încercări bizare ai trecut,

Îstoria a hărăzit, să o alegi ca pe-o iubire unică și blestemată,
Și te-ai supus: din adevărul pur tocmit-ai trainicul ei scut.

În tomuri aranjate, cu șiruri de sudori scăldate,
Zac cărțile, ce-au adunat a minții tale chin durut,

Și-n seri târzii, tăcute, de podul palmei tale însetate,
Deschid o filă cu Zelea Codreanu, martirul neamului răpus

Și glasul tău, ca un tandem, din depărtări răsună în cadență:
E datorie, tot firul de-adevăr, din neguri de trecut, să fie smuls
Și în cenușa timpului să scotocim a lui incontestabilă esență…

Acolo sus, cu Mareșalul Țării, cu patrioții, care te-au crescut,
Știu că visați a Patriei istorie să nu adoarmă-n praful din trecut

Și nu aveți odihna meritată, căt Țara ferecată-n lanțuri e la Prut,
Cât mafia masonică, cu dinți de mondială haită, ne-nghite în tumult.

Mereu alătui cu titanica-ți gândire și  setea de dreptate,
Chiar dacă ochiul meu nicicând pe viu nu te-a văzut,

Cu a veții nedreptate, cu nebunia celor fără carte,
Ca Mareșalul Adevărului istoric,

mă chemi s-adun dreptatea și să lupt
                                                                      Maria Vlas Botnaru
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Basarabia Mareşalului Antonescu
Nimic mai potrivit, în condiţiile în care militarul de excepţie, care a fost şi care avea să se 

impună decisiv în cele două războaie mondiale ale veacului trecut între personalităţile la nivel 
planetar, a fost crescut în spiritul naţionalismul luminos şi constructiv care – cultivat şi călăuzit 
de un N. Iorga şi un Ionel I. C. Brătianu, de un Take Ionescu şi un Octavian Goga, de un Al. 
Vaida-Voievod şi un Iuliu Maniu – a condus, exact în urmă cu nouă decade, la România Mare. 
Iar, în context, tânărul locotenent-colonel, ca şef al biroului operaţii din cadrul Marelui Stat 
Major în vremea primei conflagraţii mondiale, a recomandat şi înfăptuit trimiterea în ianuarie 
1918 a trupelor române peste Prut, în Basarabia, pentru salvarea provinciei noastre de pericolul 
extinderii valului revoluţionar bolşevic din fostul Imperiu ţarist, tot astfel după cum, în anul 1919, 
a participat direct la cel dintâi război anticomunist din istorie – campania împotriva Ungariei 
lui Bela Kun, care nu recunoscuse votul adunării plebiscitare de la Alba Iulie din 1 Decembrie 
1918. Erau drepturile naturale ale românilor de pretutindeni pe care Antonescu, deja în cursul 
evenimentelor, le-a comentat ca istoric şi le-a apărat (precum în lucrarea Românii. Origina, 
trecutul, sacrificiile şi drepturile lor, Bucureşti, 1919), pentru ca, în perioada 1919-1939, ca general 
şi demnitar, să preseze, fără succes, pentru consolidarea forţelor militare ce străjuiau România 
Mare, care, finalmente, în iunie-septembrie 1940, avea a se prăbuşi sub impactul antagonismelor 
interne şi presiunea imperialismelor rapace şi vecine, mari şi mici. Dintre toţi pretendenţii 
periculoşi la rapturile ţinuturilor străbune româneşti, URSS evident s-a situat pe primul loc şi 
a acţionat în forţă, la momentul potrivit, adică la adăpostul Pactului odios Hitler-Stalin din 
23 august 1939, într-un moment precis ales,  prin notele ultimative faimoase din 26-27 iunie 
1940, în urma cărora s-a declanşat procesul dezintegrării României Mari. A survenit, în context, 
un proces provocat şi care a declanşat o veritabilă reacţie în lanţ, de pe urma căreia România a 
fost deposedată nu numai de Basarabia, de nordul Bucovinei şi de Ţinutul Herţa, iniţial, dar, în 
consecinţă, şi de nord-vestul Transilvaniei şi de Cadrilater. Cu singura excepţie a Transilvaniei de 
nord-vest, revenită acasă în 1944-1945, pierderile de atunci s-au dovedit irecuperabile, cel puţin 
până în prezent, întrucât în privinţa viitorului nu este cazul să ne pronunţăm. 

Dar el, generalul Antonescu, din prima clipă s-a adresat şi a protestat deschis în faţa regelui 
trădător Carol al II-lea, blamând cedarea fără luptă a Basarabiei şi nordului Bucovinei şi relevându-i 
toate consecinţele nefaste, aşa încât, imediat ce a devenit în septembrie 1940 şef de guvern şi 
Conducător al Statului Român, avea să facă din restabilirea graniţelor naturale ale României Mari 
obiectivul prioritar al său şi, deopotrivă, al neamului întreg. Pentru atingerea acestui obiectiv, şi 
pentru nimic mai mult – cum ar fi spus din nou, precum la 1916, N. Iorga – NU, Ion Antonescu 
a intrat în război la 22 iunie 1941. 

Într-un atare context, 22 Iunie 1941 a semnificat, fără pretenţii halucinante, debutul 
Războiului Sfânt, iar momentul a constituit una dintre puţinele clipe astrale ale dăinuirii noastre 
prin şi peste veacuri, asemenea lui 24 Ianuarie 1859, 9 Mai 1877 sau 1 Decembrie 1918.

În celebrul Ordin de zi către Armată, din zorii zilei de 22 iunie 1941, Antonescu sublinia 
mobilizator şi pilduitor:

„ ... Ostaşi!
Vă ordon: Treceţi Prutul!
Zdrobiţi vrăjmaşul din răsărit şi miazănoapte.
Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri cotropiţi.
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Reîmpliniţi în trupul Ţării glia străbună a Basarabilor 
şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre ...”

A urmat, se cunoaşte prea bine, în iunie-iulie 1941, campania pentru eliberarea Basarabiei şi 
Bucovinei de Nord, mai precis bătălia celor 33 de zile, încheiată în deplin triumf. Iar generalul 
victorios a fost înălţat la rangul de Mareşal al României. 

Războiul din Răsărit a continuat, în programul Mareşalului reîntregirea       la Nistru urmând 
să conducă şi la cea dinspre Vest, iar, în consecinţă, România Mare – rezidită. Iată cum şi de ce, 
Mareşalul, prin fapte şi în fapt, devenea cel din urmă „Domn” pentru toţi Românii! ...

Totul, bineînţeles, în chip virtual. Întrucât Campania din Est declanşată victorios s-a 
transformat, nu după mult timp, într-o catastrofă şi care, combinată cu o alta internă, lovitura de 
stat nenorocită de la 23 august 1944, a determinat necondiţionat tragedia României, combinată 
cu aceea a Mareşalului. Acesta, destituit şi arestat, expediat la Moscova pentru anchetă şi readus 
la Bucureşti, pentru a fi mai departe interogat şi „judecat acasă”, apoi condamnat exemplar, adică 
la moarte; ceea ce s-a şi îndeplinit, cu colaborarea şi implicarea uneltelor de la Bucureşti fidele 
Kremlinului şi aliaţilor lui de moment. Astfel că, pentru        după-amiaza de 1 iunie 1946, s-a 
stabilit, cu acordul regelui Mihai I, execuţia ...

la 1 iunie 1946, la sfârşitul ultimei întrevederi cu mama sa, Doamna Baranga, Antonescu i-a 
declarat:

„Dacă mor – este pentru Bucovina şi Basarabia. 
De ar fi să reîncep, aş face la fel!...”

Din motive lesne de înţeles, vom prefera un singur exemplu, şi anume: textul integral al 
Concluziilor prezentate de Mareşalul Antonescu la Chişinău în 11 aprilie 1942 pe marginea 
inspecţiei sale în Basarabia în zilele imediat precedente:

„ ... Am terminat cu trecutul ruşinos al interesului personal.
Să ne întoarcem la spiritul lui Haret.
Mă lupt să reconstituiesc ROMÂNIA MARE, Trebuie să mă înţelegeţi, să mă urmaţi şi să mă 

ajutaţi.
De la sat trebuie să scoatem forţele de acţiune, de rezistenţă şi de producţiune ale neamului 

românesc.
Când vom ridica satul, nimeni nu va mai trece peste drepturile noastre sfinte”.

Gh. Buzatu
Bucureşri, 18 februarie 2008
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1 Ion Lupu Jertfă pe altarul Patriei, în revista „Plaiuri Trotuşene”, nr. 2 din iunie 1996, p. 4.
2 Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 1991, p. 5.
3 Anatol Petrencu, România şi Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, Chişinău, Editura 
Epigraf, 1999, p. 58.

ALINIERE LA MAREŞAL
- PENTRU ONOARE ŞI DEMNITATE -

(În loc de Introducere)
În Cartea de Aur a Neamului Românesc, alături de marii noştri voievozi şi ca 

urmaş demn al acestora, cu litere de foc şi sânge, stă scris numele eroului martir ION 
ANTONESCU, marele nedreptăţit al istoriei noastre, care, prin jertfa lui supremă, a 
încercat şi a reuşit în mare parte să înalţe poporul şi patria română la rangul de cinste şi 
demnitate care i se cuvine.

Născut la 2 iunie 1882 la Piteşti, în familia unui ofiţer, Ion Antonescu a fost propulsat 
în scurt timp, prin talentul său deosebit în arta militară, pe scara ierarhică superioară, încât la 
începutul Războiului Mondial din 1914-1918 era deja şef al Biroului Operaţii al Statului Major 
al Armatei de Nord, comandată de generalul Constantin Prezan, alături de care se va distinge în 
cursul operaţiunilor decisive pentru libertatea şi unirea tuturor românilor1.

Viaţa popoarelor este o veşnică şi încordată luptă; o luptă pentru drepturi şi pentru 
dreptate, o luptă pentru afirmare şi pentru înălţare - Aceste cuvinte ale Mareşalului Ion 
Antonescu, desprinse dintr-o cuvântare rostită la Radio Bucureşti la 5 noiembrie 1941, se 
raportează cel mai bine la situaţia României în epoca Războiului Mondial din 1939-19452.

În iunie-iulie 1940 România se găsea în situaţia unei ţări greu încercate de loviturile nedrepte 
ale istoriei. După doar 22 de ani de la Unirea cea Mare, porţiuni importante din trupul sfânt 
al patriei s-au pomenit din nou sub ocupaţie străină. La sfârşitul lunii iunie 1940, Basarabia şi 
Nordul Bucovinei, sub ameninţarea recurgerii la forţa armată din partea URSS, au fost cedate 
în urma notelor ultimative ale Kermlinului. Imediat după aceea, prin Dictatul de la Viena din 
30 august 1940, partea din nord-vest a României a fost cedată Ungariei horthyste, iar,  la 6 
septembrie 1940, a urmat Cadrilaterul, cu cele două judeţe din sudul Dobrogei, Durostorom şi 
Caliacra, ocupate de Bulgaria.

În aceste condiţii, regele Carol II îl aduce la conducerea ţării pe Ion Antonescu, singurul om 
capabil să-şi asume enorma răspundere de a opri ţara în alunecarea ei pe panta haosului şi de a 
pune ordine la hotare şi în interior. Ion Antonescu nu dorea puterea de stat, nu tindea spre funcţii 
şi privilegii. Chemându-l la palat, regele i-a spus: „– Antonescu, nu poţi refuza puterea. Tu eşti 
un patriot. Numai ţie pot să-ţi las ţara. Te-am considerat întotdeauna ca pe singura mea 
rezervă. Timpul tău a sosit”. Prin Decretul nr. 3 052, generalul Ion Antonescu a fost investit 
cu puteri depline, iar la 8 septembrie 1940, prin Decretul nr. 3 072 se crea o nouă instituţie, acea 
de Conducător al Statului, investit cu puteri discreţionare, concentrând atât atributele puterii 
legislative, cât şi cele ale puterii executive. 

În vara anului 1941, după declanşarea Războiului din Est la 22 iunie, chiar în toiul luptelor 
decisive ale Armatei Române şi ale aliaţilor ei împotriva bolşevismului, s-a iniţiat restabilirea 
administraţiei româneşti în Basarabia şi Nordul Bucovinei. La 7 iulie 1941, Ion Antonescu s-a 
adresat basarabenilor cu o Proclamaţie în care menţiona că datorită vitejiei ostaşilor români a fost 
spulberată cotropirea sălbatică a celor ce i-au ţinut în robie şi au răspândit pe pământul  românesc 
moartea şi focul3.
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În numeroase lucrări de specialitate de până la 1989, Ion Antonescu a fost prezentat ca un 
necruţător dictator, responsabil de moartea a sute şi mii de oameni, în special evrei. Ceea ce, însă, 
nici pe departe nu corespunde adevărului istoric. Esenţa respectivei probleme a fost atestată, de 
exemplu, de dr. Wilhelm Filderman într-un testament legalizat la New York în 1956, din care 
reţinem:

 „A fost mult acuzat regimul Mareşalului Ion Antonescu ca fiind înfeudat nazismului şi Mareşalul 
însuşi a fost executat de agenţii Moscovei ca fascist. Adevărul este că Mareşalul Antonescu este cel care 
a pus capăt mişcării fasciste în România, oprind activităţile teroriste ale Gărzii de Fier din 1941 şi 
suprimând toate activităţile politice ale acestei organizaţii. Eu însumi, răspunzând unei întrebări a 
lui Antonescu la procesul său – montat de comunişti –, am confirmat că teroarea fascistă de stradă 
a fost oprită în România la 21 ianuarie 1941, zi în care Mareşalul a luat măsuri draconice pentru 
a face să înceteze anarhia fascistă provocată de această organizaţie şi restabilirea ordinii în ţară. În 
timpul perioadei de dominaţie hitleristă în Europa, eu am fost în contact permanent cu Mareşalul Ion 
Antonescu care a făcut foarte mult bine pentru îndulcirea soartei evreilor expuşi persecuţiilor rasiale 
naziste… Eu am fost martorul unor scene emoţionante de solidaritate şi de ajutor între români şi 
evrei în momente de grele încercări din timpurile imperiului nazist din Europa. Mareşalul Antonescu 
a rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau măsuri dure contra evreilor…El este cel care mi-a 
dat paşapoarte în alb pentru salvarea de teroarea nazistă a evreilor din Ungaria a căror viaţă era în 
pericol! Datorită politicii sale, averile evreilor au fost puse sub un regim de administraţie tranzitorie 
care, făcându-le să pară pierdute, le-a asigurat conservarea în scopul restituirii lor la momentul 
oportun. Am menţionat aceste lucruri pentru a sublinia faptul că poporul român, chiar când a avut 
într-o măsură limitată controlul ţării, a demonstrat sentimente umanitare şi de moderaţie politică”4.

Prin anii 1944-1946 şi în cursul procesului comunizării României, atitudinea lui Wilhelm 
Filderman şi refuzul său de a urmări linia P.C.R. l-au transformat rapid într-o ţintă a autorităţilor 
comuniste. Sub acest aspect, el avea să scrie în 1956: „Ataşamentul meu pentru ideile democratice 
şi refuzul meu de a face jocul comuniştilor a deranjat profund autorităţile de ocupaţie şi urma să fiu, 
asemeni altor personalităţi ale vieţii publice româneşti, victima metodelor totalitare de lichidare. Am 
decis atunci să părăsesc clandestin ţara”.

Un alt argument, la cele menţionate, ni-l oferă dosarul care a aparţinut Preşedenţiei 
Consiliului de Miniştri al României C.B.B.T. /Biroul Militar, intitulat Evidenţa lucrărilor cu 
rezoluţiile dlui Mareşal. Limitele cronologice ale dosarului sunt: 30 martie 1942 – 1 ianuarie 
1944 şi acesta se păstrează la Arhiva Naţională a Republicii Moldova (fond 706/Administrarea 
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei), fiind împărţit în trei părţi: problema, rezoluţia Mareşalului 
şi destinaţia materialului5. Oferim, în continuare, un singur exemplu din dosarul nominalizat, 
spre a pune în evidenţă, în contextul celor expuse, rezoluţia Mareşalului Ion Antonescu:

„Ministerul Lucrărilor Publice raportează că Direcţia C. F. R. i-a făcut cunoscut că, printre 
mărfurile ce s-au transportat de la Odessa în ultimul timp, au sosit la diferite gări din Bucureşti şi 
pe adresa a diferiţi particulari, monumente de piatră din cimitirul israilit din Odessa şi vândute; de 
către Municipiul Odessa s-a dispus ca predarea acestor monumente să fie oprită şi ele să fie depozitate 
în magaziile C. F. R. 

4 O copie a acestui document se află în Arhiva Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei din Iaşi
  a Academiei Române
5 Dosarul integral este inclus în prezenta culegere (doc. nr. 20).
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6 Arhiva Naţională a Republicii Moldova, Chişinău, fond 706, inventar 1, dosar 51, fila 17.

Rezoluţia Mareşalului: Este o profanare. Un act odios şi necugetat, care poate avea consecinţe 
pentru întregul Neam. Ne-am dus în Transnistria să facem o operă de oameni civilizaţi, nu de devastare.

Să fie totul retrimis la Odessa, în contul ticăloşilor care au pus la cale această odioasă faptă.
Vor plăti imediat toate cheltuielile care s-au făcut şi se vor mai face. Execuţie Ministerul 

Lucrărilor Publice. Dacă nu vor plăti, să fie imediat trimişi în lagăr un an şi să li se confişte partea 
corespunzătoare din avere.

Aspre observaţii prin Guvernator, acelora din Administraţia Transnistriei cu concursul cărora s-a 
putut comite această infamie.

G-ralul Potopeanu să împiedice pe viitor asemenea acte şi să repare ceeace eventual s-a comis. Va 
discuta cu mine”6. 

Comentariile sunt, netăgăduit, de prisos. Totuşi, cititorul, în temeiul acestei  rezoluţii, a 
observat fraza: „dacă nu vor plăti, să fie imediat trimişi în lagăr”, ceea ce constituia o dovadă că, 
indiferent de naţionalitate, persoana care săvârşise vreo  infracţiune era trimisă în lagăr; fie român, 
ucrainean, evreu sau ţigan. Era pedepsit infractorul. Fără îndoială că au existat şi excepţii... Dar 
care trebuia să fie – ne întrebăm - atitudinea autorităţilor legale româneşti din Basarabia faţă de 
cele şapte persoane prinse noaptea în Chişinău pe când lipeau foi volante cu caracter prosovietic 
şi antiromânesc? Pentru o asemenea faptă, în URSS, în cursul războiului, persoanele vinovate, 
chiar dacă se recrutau dintre minoritari, erau puse necondiţionat la zid şi împuşcate fără anchetă 
şi judecată. Pe când, în România, acestea au fost anchetate, judecate şi în consecinţă trimise în 
lagăre de muncă. Sau poate trebuia – după cum recomandă unii pseudo-istorici - să fie lăsate să 
continue agitaţia comunistă în centrul oraşului Chişinău, deoarece legile ţării nu se răsfrângeau 
asupra minorităţilor naţionale?! Acelaşi lucru s-ar putea  spune şi despre speculanţii care, artificial, 
umflau preţurile la produsele alimentare ori le ascundeau, şoptindu-le... prieteneşte cumpărătorilor 
cum că: „cu ruşii era mai bine, nu”?

 Dar care trebuia să fie atitudinea autorităţilor legale româneşti în Basarabia şi Transnistria 
faţă de haitele care spărgeau casele văduvelor şi familiilor în care bărbaţii erau plecaţi pe front 
şi furau tot: de la ou până la bou? Să fi fost lăsaţi componenţii haitelor să-şi facă meseria de 
„minoritari” ori să fie arestaţi, judecaţi şi trimişi în lagăre la muncă?

Era război. Şi încă era cel mai sângeros război pe care l-a cunoscut omenirea. Iar războiul 
îşi avea legile lui. Este binecunoscut faptul: comunismul avea naţionalitate, iar în iunie 1940, 
când Chişinăul şi celelalte localităţi din Basarabia au fost ocupate de Armata Roşie, majoritatea 
minoritarilor a primit trupele inamice cu nespusă bucurie şi entuziasm. După 22 iunie 1941, deci 
după răsturnarea situaţiei şi revenirea României în graniţele ei fireşti până la Nistru, atitudinea 
populaţiei minoritare a devenit ostilă faţă de trupele şi autorităţile eliberatoare, iar, în multe 
cazuri, minoritarii au fost lăsaţi de sovietici cu „misiuni speciale” de spionaj şi pentru tot felul 
de provocări. Ceea ce desprindem dintr-un document depozitat în fondul Organizaţiilor Social-
Politice a Republicii Moldova, document intitulat Lista Centrului de partid, aruncat pe teritoriul 
Moldovei, din care aflăm că, din nouă persoane trimise între Prut şi Nistru de către autorităţile 
sovietice, şase erau evrei, cu toţii membri ai P.C.R. şi, în rest, câte un rus, un ucrainean şi un 
„moldovean”, acesta din urmă pe nume Maslov Iacov Mitrofanovici, care până la război îndeplinise 
funcţia de secretar al CR Slobozia al ULCTM. Cât despre cei dintâi şase comunişti terorişti: aceştia 
erau Scvorţov Mihail Iacovlevici, născut în 1908, cu ultimul loc de muncă – şef al Direcţiei cadre 
a Narcomatului de finanţe a RSSM, cunoscător al limbilor rusă, română, franceză, germană, ivrit, 
„aruncat” cu documente false, sub pseudonimul Stropşa Semion Iacovlevici; Morghenştein Izrail 
Marcovici, născut în anul 1903, ultimul loc de muncă – funcţia de preşedinte al executivului 
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orăşenesc Soroca, cunoscător al limbilor rusă, ucraineană, română şi ivrit, trimis tot cu documente 
false, sub  pseudonimul Mariuţan Dmitrii Antonovici; Boguslavschii Iacov Tovievici, născut în 
1907, fost funcţionar la fabrica de piele din Chişinău, cu documente false sub  pseudonimul 
Kvitko Mihail Iosifovici, cunoscător al limbilor rusă, ivrit, franceză, germană, română; Bruhis 
Ştrul Pincusovici, născut în anul 1904, ultimul loc de muncă – director adjunct responsabil pentru 
secţia politică al FZO din oraşul  Chişinău, tot cu documente false sub pseudonimul Kurnosov 
Efim Stepanovici, cunoscător al limbilor rusă, ivrit, română, germană; Grinberg Ester Srulievna, 
născută în anul 1914, cu ultimul loc de muncă la redacţia gazetei „Moldova Socialistă”, care ştia 
limbile rusă, ivrit, franceză, română, cu documente false, cu pseudonimul Dobrovolscaia Natalia 
Ivanovna şi, în sfârşit, Grinman Isaac Iosifovici, cu ultimul loc de muncă în redacţia gazetei 
„Moldova Socialistă” din Chişinău, cunoscător al limbilor rusă, evreiască, germană, franceză, cu 
documente false, beneficiar al pseudonimului Vlasov Zaharii Vasilievici7.

Cititorul, fără îndoială, a intuit că paraşutiştii în discuţie fuseseră aduşi din URSS, iar ultimele 
lor locuri de muncă dispuse în 1940-1941 în R.S.S. Moldovenească. Acest lucru înseamnă că în 
1941, după ce Ion Antonescu a ordonat trecerea Prutului, numiţii funcţionari poligloţi „s-au 
retras” în URSS, unde, după o sumară pregătire, au fost „lansaţi” în Basarabia pentru a îndeplini 
misiuni speciale  teroriste împotriva Statului Român, angajat, pe Frontul de Est, într-un război 
naţional, de la un capăt la altul (1941-1944).

În asemenea condiţii, care putea fi atitudinea autorităţilor române faţă de spionii Moscovei? 
Credem că, în cazul dat, nu mai conta naţionalitatea infractorilor. Mai mult decât sigur că, şi 
în cazul dat, Conducătorul Statului a întreprins măsurile cuvenite, astfel că grupa de spionaj 
menţionată în parte a dispărut fără urmă chiar la marginea pădurii din apropierea satului 
Bravicea, raionul Orhei (doi dintre terorişti fiind prinşi de premilitarii din localitate şi transmişi 
organelor justiţiei)8, unde a fost aruncată în noaptea de 24/25 septembrie 1941 dintr-un avion 
sovietic venit din localitatea Pokrovsk, regiunea Dnepropetrovsk, fapt confirmat, de altfel, prin 
scrisoarea secretă a secretarului C.C. al PC(b) din Moldova, N. Salogor, din 27 iunie 1946, 
adresată ministrului în exerciţiu al KGB al R.S.S.M., Mordoveţ9. 

Am prezentat un exemplu, din miile de cazuri atestate în documentele aflate în fondurile 
arhivistice ale principalelor arhive din Republica Moldova, care confirmă complicitatea multor 
reprezentanţi ai minoritarilor din Basarabia la „lupta în ilegalitate” desfăşurată împotriva Statului 
Român. Pentru astfel de motive, şi nu numai, cei arestaţi erau trimişi în lagărele de muncă, care 
nu trebuie confundate cu lagărele de concentrare naziste din Germania, Polonia etc. Dar, desigur, 
cititorul este invitat să consulte acest volum, deducând singur concluziile de rigoare!

Despre viaţa şi activitatea Mareşalului s-au publicat numeroase studii,  monografii, volume 
de amintiri, albume şi culegeri de documente. Un merit deosebit în cercetarea şi restabilirea 
adevărului despre România în cel de-al doilea război mondial, despre rolul important a lui Ion 
Antonescu în viaţa social-politică şi culturală a Ţării, în alungarea bolşevismului din teritoriile 
ocupate de URSS şi reîntregirea Patriei, revine istoricului Gh. Buzatu.Cărţile domniei sale 
reprezintă o contribuţie semnificativă pentru ştiinţa istorică şi pentru apropierea momentului 
în Mareşalul va fi fost reabilitat deplin, când, de pe numele lui, va fi ştearsă pecetea de „fascist” 
şi „antisemit”, aplicată de bolşevicii lui Stalin şi, ulterior, actualii propovăduitori kominternişti. 

Atunci, numai atunci, s-ar putea exclama: Aliniere la Mareşal! 

7 Idem, Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a RM, fond 51, inventar 4, dosar 60.
8 Vezi, mai jos, în culegerea de documente.
9 Ibidem.
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Condus de aceste idei nobile de restabilire adevărului istoric şi orientându-mă la scopurile 
distinsului şi regretatului istoric, pe care le realiza cu atâta profesionalism şi perseverenţă am decis 
să pregătesc prezentul volum de documente, care vor servi, asemenea unei cărămizi, la înălţarea 
postamentului întru nemurire Eroului Naţional, Marele Ion Antonescu. 

Pentru moment, să observăm că există un gol, lipsesc câteva piese din întregul tabloul al 
activităţii Mareşalului dincolo de Prut în 1941-1944.  Vin  cu ideea şi dorinţa de a umple acest gol 
aducând în faţa cititorului documente de arhivă - incontestabile argumente ale adevărului. Este 
vorba de inspecţiile făcute de Conducătorul Statului în Basarabia şi Transnistria, de dispoziţiile 
acestuia, de măsurile luate de autorităţile române în diferite situaţii, de atitudinea faţă de românii 
basarabeni şi transnistreni, faţă de minorităţile naţionale.

Editorul volumului a studiat şi colectat documentele incluse în prezenta culegere timp de 
opt ani. Sunt incluse 200 de documente, în majoritate scrise în română şi numai câteva în limba 
rusă (traducerea ne apartine). Din motive lesne de înţeles, pentru ca un cititor dornic să simtă 
mai bine epoca, am păstrat forma şi ortografia originală a documentelor. Cu regret, remarcăm, se 
vor întâlni şi unele greşeli ortografice, schimonosiri de nume sau localităţi, dar faptul confirmă că 
am respectat textul original. Este absolut necesar să precizăm, de asemenea, că mai mult de 90% 
dintre documentele selectate văd lumina tiparului pentru prima dată în Republica Moldova. În 
culegerea de documente au mai fost incluse şi cateva zeci de fotografii care confirmă vizitele şi 
inspecţiile Mareşalului în Basarabia.

În ansamblu, materialele se referă la diferite aspecte ale vieţii publice şi militare. Printe 
acestea: lupta autorităţilor împotriva ideologiei comuniste şi a pornografiei, răspândită cu atâta 
zel prin oraşele şi târgurile Basarabiei şi Transnistriei; deciziile privind copiii, pentru ca aceştia 
să fie curaţi, hrăniţi, sănătoşi şi toţi ca unul să frecventeze şcoala ; lupta împotriva şperţarilor, a 
criminalităţii şi a tâlhăriilor; grija faţă de pământ şi plantaţii; deosebita atenţie şi rolul important 
al Bisericii ortodoxe în educaţia spirituală a societăţii româneşti; combaterea sectelor religioase; 
necesitatea trecerii industriei şi comerţului în mâinile românilor etc.

Înainte de-a fi fost executat, Ion Antonescu s-a adresat soţiei sale cu o scrisoare în care, 
printre altele, releva10:

„Nimeni în această ţară nu a servit poporul de jos cu atâta dragoste, pasiune, 
dezinteres cum am servit eu. I-am dat totul, de la muncă până la banul nostru; de la 
suflet până la viaţa noastră, fără a-i cere nimic. Nu-i cerem nici azi.

Judecata lui pătimaşă de azi nu ne înjoseşte şi nu ne atinge. Judecata lui de mâine va 
fi dreaptă şi ne va înălţa. Sunt pregătit să mor, după cum am fost pregătit să sufăr. După 
cum şi viaţa mea, toată viaţa mea, mai ales în cei patru ani de guvernare, a fost un calvar; 
a ta, de asemenea, a fost înălţătoare!

Împrejurările şi oamenii nu ne-au îngăduit să facem binele pe care împreună am 
dorit cu atâta pasiune să-l facem ţării noastre!

Suprema voinţă a decis altfel. Am fost un învins, au fost şi alţii... mulţi alţii. După 
dreapta judecată, istoria i-a pus la locul lor. Ne va pune şi pe noi”!

Timpul acela, a şi sosit!  Să-l punem, deci, pe Mareşal în rândul celor mai valoroşi Bărbaţi ai 
Neamului Românesc! Acolo unde-i este locul !

Alexandru Moraru
10 Testamentul politic al Mareşalului Ion Antonescu, în revista ”Plaiuri Trotuşene”, nr. 2, 1996, p. 17.
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REZUMATUL  DOCUMENTELOR 

Doc. 1. Dare de seamă a poliţiei de reşedinţă Soroca şi a Primăriei oraşului Soroca privind 
măsurile luate împotriva răuvoitorilor, celor care au profanat bisericile şi au prigonit elementul 
românesc în perioada ocupaţiei sovietice (iunie 1940-iunie 1941), adresată instanţelor superioare, 
noiembrie 1941-martie 1942.

 Fondul arhivistic*Primăria oraşului Soroca din Arhiva Naţională a RM
Doc. 2. Tabelul nominal al locuitorilor deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de autorităţile 

sovietice în perioada ocupaţiei sovietice (iunie 1940-iunie 1941), întocmit de Primăria comunei 
Valea-lui-Vlad, plasa Corneşti, judeţul Bălţi.

 F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 3. Tabelul nominal al locuitorilor deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de autorităţile 

sovietice (iunie 1940-iunie 1941), întocmit de Primăria Zgărdeşti, judeţul Bălţi şi prezentată 
Prefecturii judeţului Bălţi.

 F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 4. Tabelul nominal al locuitorilor comunei Zgărdeşti, judeţul Bălţi, mobilizaţi forţat în 

armata sovietică de către autorităţile URSS în perioada nominalizată.
 F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate. 
Doc. 5. Tabelul nominal al locuitorilor comunei Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi, trimişi la 

lucru în Donbas (URSS) şi alte părţi de autorităţile sovirtice în perioada nominalizată. Întocmit 
de Primăria comunei şi prezentat Prefecturii jud. Bălţi.

 F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate. 
Doc. 6. Tabelul nominal al locuitorilor com. Corneşti, jud. Bălţi, deportaţi, concentraţi şi 

rechiziţionaţi de autorităţile sovietice de ocupaţie în perioada nominalizată. Întocmit de Primăria 
comunei şi prezentat Prefecturii jud. Bălţi.

 F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc 7. Tabelul nominal al evreilor din judeţul Bălţi executaţi, reţinuţi ca ostatici de Poliţia 

germană în intervalul 10-17 iulie 1941. Inspectoratul de Poliţie Bălţi către Inspectoratul Regional 
de Poliţie Chişinău.

 F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 8. 17 iulie 1941. Primăria oraşului Bălţi către Poliţia oraşului Bălţi, în care se solicită 

oameni pentru curăţirea şi reparaţia străzilor din oraşul Bălţi.
 F.A. Primăria oraşului Bălţi.
Doc. 9. 29 iulie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău către Poliţia oraşului Bălţi 

cu privire la strictizarea eliberării autorizaţiilor pentru vizitarea evacuaţilor din diferite lagăre de 
muncă. 

 F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 10. Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 9 august 1941, în care cet. Iancu Steinman 

nu recunoaşte că a fost informator al NKVD-ului sovietic.
Doc. 11. Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 16 septembrie 1941, întocmit de comisarul 

- adjunct al Poliţiei oraşului Bălţi Mihalcea Marin privind refuzul cet. Ghitelman Leova de a 
recunoaşte că în perioada când Basarabia era ocupată de URSS a activat în structurile comuniste.

* În continuare, prescurtat: F. A.
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Doc. 12. Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 8 august 1941 privind stabilirea identităţii 
cet. Stinman Iancu domiciliat în oraşul Bălţi.

Doc. 13. 10 august 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău către Poliţia oraşului 
Soroca privind semnul distnctiv, care trebuie purtat la haină de evrei. 

Doc. 14. 11 august 1941. Prefectura judeţului Bălţi către pretorul oraşului Bălţi privind 
repartizarea oamenilor la construcţia de şosele şi alte lucrări. 

Doc. 15. 12 august 1941. Prefectura judeţului Soroca. Corespondenţa cu instanţele 
superioare. Ordinul nr. 61 din 24 iulie 1941 al Conducerii şi Administraţiei Basarabiei privind 
măsurile luate de autorităţi pentru atragerea populaţiei minoritare evreieşti la munca de folos 
obştesc. 

Doc. 16. 16 august 1941. Prefectura judeţului Bălţi. Circulară către pretorii şi primarii din 
judeţ privind organizarea lucrului cu tineretul, munca de folos obştesc a tinerei generaţii pentru 
prosperarea Ţării. 

Doc. 17. 20 august 1941. Ordinul generalului Ion Antonescu privind organizarea 
administrativ-teritorială a Transnistriei. 

Doc. 18. 26 august 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Dispoziţia nr. 1051 
din 26 august 1941 către poliţia Soroca privind anularea imediată a semnelor distinctive ale 
evreilor purtate pe haine. 

Doc. 19. 28 august 1941. Primăria comunei Bădenii-Vechi, jud. Bălţi, către pretura plasei 
Borneşti. Raport privind pregătirea şcolilor din localitate pentru noul an de studii.

Doc. 20. 28.08.1941. Notarul comunei Cetireni, jud. Bălţi, către Prim-pretor privind 
refuzul de a angaja evrei pentru munci agricole şi lucrări publice. 

Doc. 21. 30 august 1941. Biroul Municipal al Poliţiei Chişinău (secţia siguranţă) către 
inspectoratul de Poliţie Chişinău despre descoperirea crimelor bolşevice împotriva populaţiei din 
Basarabia, depistate în localul fostului Consulat italian din or. Chişinău. 

Doc. 22. 30 august 1941. Primăria comunei (lipseşte denumirea) către Prim-Pretorul plasei 
Corneşti judeţul Bălţi privind refuzul de a folosi persoane de naţionalitate evreiască la muncile 
agricole şi de folos obştesc. 

Doc. 23. 30 august 1941. Primăria comunei Ciuciuleni, plasa Corneşti, judeţul Bălţi, către 
Prim- Pretorul privind organizarea tineretului la munca de folos obştesc.

Doc. 24. 30 august 1941. Notarul comunei Rădenii-Vechi către Prim-Pretorul plasei 
Corneşti. Raport de activitate privind munca de folos obştesc în perioada 17 iulie - 30 august 
1941.

Doc. 25. 31 august 1941. Primăria comunei Todireşti, jud.Bălţi, către Prim-Pretorul Preturii 
Corneşti privind refuzul de a primi evrei pentru muncile din raza comunei. 

Doc. 26. 8 septembrie 1941. Poliţia oraşului Bălţi. Scrisoarea cet. Romaşevici Clavdia din 
Bălţi adresată Chestorului Poliţiei Bălţi. 

Doc. 27. 5 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Primarul mun. Chişinău în 
care se solicită îmormântarea ortodoxă a cadavrelor românilor executaţi de NKVD-ul sovietic, 
depistate în spatele clădirii fostului Consulat Italian. 

Doc. 28. Primăria oraşului Chişinău către Direcţia Stării Civile privind măsurile luate pentru 
înhumarea creştinească a cadavrelor românilor basarabeni împuşcaţi de NKVD şi aruncaţi în 
gropi secrete. Fără dată.

Doc. 29. 9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Conducerea şi Administraţia 
Basarabiei privind crimele sângeroase ale NKVD-iştilor, săvîrşite în Biroul Central al serviciului 
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NKVD din Chişinău în perioada ocupaţiei sovietice iunie 1940-iunie 1941. Drama deţinuţilor 
politici, care până la ultima suflare au rămas credincioşi Patriei. 

Doc. 30. 9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Notă la ordinul nr. 100b al 
Guvernatorului Basarabiei privind investigaţiile şi depistările crimelor bolşevice în Basarabia.

Doc. 31. 7 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din          7 
septembrie 1941 privind descrierea metodelor NKVD-iste de lichidare fizică a deţinuţilor politici. 

Doc. 32. 9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Direcţia Generală a Poliţiei 
privind deshumarea victimelor bolşevice de la fostul Consulat Italian. 

Doc. 33. 16 septembrie 1941. Guvernatorul Basarabiei către Chestura Poliţiei Chişinău 
privind solicitarea informaţiei despre măcelul deţinuţilor politici din beciurile NKVD-ului.

Doc. 34. 8 iunie 1941. Copia sentinţei organelor de justiţie sovietice de condamnare la 
moarte prin împuşcare şi privaţiune de libertate pînă la 25 de ani a membrilor partidului „Frontul 
Renaşterii Naţionale” din Basarabia. 

Doc. 35. 12 octombrie 1941. Copia sentinţei organelor justiţiei sovietice pe cazul 
Cernevschii Vladimir Filip, membru al partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, condamnat la 
moarte prin împuşcare, cu confiscarea averii. 

Doc. 36. 10 octombrie 1941. Copia sentinţei organelor justiţiei sovietice pe cazul Filipescu 
David Milenti din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari, condamnat la moarte prin împuşcare. 

Doc. 37. Chestura poliţiei Chişinău. Informaţie privind măsurile criminale ale autorităţilor 
sovietice împotriva persoanelor publice, politice etc. din Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice 
(iunie 1940-iunie 1941).

Doc. 38. 7 septembrie 1941. Chestura poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din          7 
septembrie 1941 privind înmormântarea victimelor terorii bolşevice în număr de 75 de oameni.

Doc. 39. 31 august 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din 31 august 1941 
privind deshumarea cadavrelor terorii bolşevice în perioada iunie 1940 - iunie 1941. 

Doc. 40. 5 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Primarul oraşului. Chestorul 
poliţiei solicită formarea unei comisii, care s-ar ocupa de organizarea înmormântării victimelor 
sistemului comunist. 

Doc. 41. 8 septembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca. Conducerea lagărului de prizonieri nr. 
5 din Soroca către Poliţia oraşului Soroca referitor la Şmil Schneider. 

Doc. 42. Poliţia oraşului Soroca. Lista evreilor din Soroca, comunişti sau care au activat în 
diverse organizaţii comuniste pînă la şi în timpul regimului comunist. Fără dată.

Doc. 43. Poliţia oraşului Orhei. Lista meseriaşilor din oraşul Orhei şi suburbii pe categorii. 
Fără dată.

Doc. 44. 14 septembrie 1941. Prefectura oraşului Bălţi. Informaţie de la Pretorul de 
Corneşti, judeţul Bălţi, privind organizarea muncii de folos obştesc. 

Doc. 45. Poliţia oraşului Bălţi. Adresarea dnei Ezincher Eugenia şi a fiicelor ei, în care 
confirmă că acestea au trecut la religia ortodoxă. 15 septembrie 1941

Doc. 46. 17 septembrie 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Scrisoare de însoţire a cererii cet. 
Romaşevici Clavdia din or. Bălţi, în care solicită eliberarea din lagăr a soţului său Leon Ghetelman. 

Doc. 47. 23 septembrie 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Guvernatorul Basarabiei către 
comandantul legiunii de jandarmi din Bălţi, în care ordonă interzicerea ieşirilor evreilor de pe 
teritoriul lagărelor. 

Doc. 48. 23 septembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie. Informaţie şi lista nominală 
a evreilor din Rîmnicul Sărat, care au refuzat să execute muncă de folos obştesc şi au dispărut din 
raza localităţii. 
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Doc. 49. 25 august 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Adresare către subalterni privind 
purtarea de către evrei a unui semn distinctiv pe haină. 

Doc. 50. Prefectura Judeţului Bălţi. Ordonanţa nr. 7 (anexă la documentul 49).
Doc. 51. 12 septembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Ordinul 

Mareşalului Antonescu nr. 1051 din 26 august 1941 privind anularea semnelor distinctive, 
purtate de evrei. 

Doc. 52. 18 octombrie 1941. Cercul Recrutar Soroca. Dispoziţie privind pregătirea unei 
informaţii despre dislocarea detaşamentelor de muncă. 

Doc. 53. 2 noiembrie 1941. Poliţia de reşedinţă Soroca. Circulară privind evadarea cet. 
Becker Fani din lagărul de concentrare Mărculeşti. 

Doc. 54. 2 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Tighina. Circulară privind dispoziţia 
Mareşalului Ion Antonescu de a permite repatrierea polonezilor şi ucrainenilor din Basarabia.

Doc. 55. 3 noiembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Privind dispoziţia 
Mareşalului Ion Antonescu de a nu permite trimiterea peste Nistru a basarabenilor cu soţii născute 
din evrei. 

Doc. 56. 6 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Soroca. Informaţie privind familia evreului 
Boico David, soţia şi copiii căruia sunt creştini. 

Doc. 57. 9 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Soroca. Informaţie privind ordinul 
Mareşalului Antonescu despre interzicerea deplasării evreilor dintr-o localitate în alta. 

Doc. 58. 15 noiembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Informaţie privind 
cet. Hana Dorfman, care a ascuns numele său adevărat, şi soţul căreia a plecat cu bolşevicii peste 
Nistru. 

Doc. 59. 22 noiembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Informaţie privind infracţiunea 
comisă de Andrei Liviţchii şi Mihail Savov din comuna Pavlovca. 

Doc. 60. 4 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Procurorul delegat către Curtea 
de Apel Chişinău privind cet. Babenco Terente, care a ajutat la incendierea morii lui Iacob 
Cazacenco. 

Doc. 61. 4 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Rechizitorul nr. 10 privind 
dovada de vinovăţie a lui Babenco Terente. 

Doc. 62. 8 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Procurorul delegat către 
Procurorul General privind arestarea lui Gaidargi Constantin şi Ivanov Dumitru pentru dare de 
mită şefului de post al comunei Deljiler. 

Doc. 63. 8 decembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca către Inspectoratul Regional de Poliţie 
Chişinău. Notă telefonică privind confirmarea sau infirmarea trecerii unor persoane la religia 
ortodoxă. 

Doc. 64. 9 decembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca către Inspectoratul Regional de Poliţie 
Chişinău. Notă telefonică privind cet. Margareta Stossel, căsătorită cu romînul Vasile Ursu şi 
trecută la creştinism. 

Doc 65. 15 decembrie 1941. Prefectura Judeţului Tighina către Pretura plasei Taraclia. 
Circulară privind ordinul Mareşalului Antonescu referitor la pretenţiile cercurilor provacatoare 
ucrainene faţă de limbile vorbite în Transnistria. 

Doc. 66. 15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei. Directoratul Economiei Naţionale 
către Pretura Taraclia, judeţul Tighina, privind refacerea comerţului şi a micii industrii.

Doc. 67. 15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Raport de anchetă 
al Comisiei pentru cercetarea neregulilor de la ghetoul din Chişinău. 
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Doc. 68. 13 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Formular perfectat de plugarul 
Babii Vladimir din comuna Coloniţa, judeţul Lăpuşna, în care susţine programul Mareşalului 
Antonescu de reorganizare a satului. 

Doc. 69. 13 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Lista locuitorilor neştiutori 
de carte din comuna Coloniţa, plasa Budeşti, care s-au legat să susţină programul Mareşalului 
Antonescu prin cuget şi faptă. 

Doc. 70. 15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Rugămintea cet. 
Constantin Rădulescu din Cricova către Mareşalul Antonescu de a i se ridica pedeapsa aplicată. 

Doc. 71. 15 decembrie 1941. Poliţia oraşului Orhei. Lista evreilor din Cercul de Recrutare 
Fălciu, care nu au prestat muncă de folos obştesc şi nu au achitat taxele militare.

Doc. 72. 19 decembrie 1941. Poliţia oraşului Orhei. Cercul de Recrutare din Bihor către 
Chestura Poliţiei din Orhei privind un grup de cetăţeni evrei, care se eschivează de respectarea 
legilor Ţării. 

Doc. 73. 1 aprilie 1938. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Corpul 3 de Armată – Statul Major 
către Prefectul Judeţului Lăpuşna referitor la individul Meer Elbert. 

Doc. 74. 31 martie 1938. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Scrisoarea lui I. Iorga adresată 
Corpului 3 de Armată Chişinău referitor la individul Meer Elbert. 

Doc. 75. 31 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Circulară a 
Ministerului Apărării Naţionale privind interacţiunea între structurile statului. 

Doc. 76. 12 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Statul Major al 
Armatei către Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei. Direcţia sanitară solicită de 
urgenţă cuptoare de deparazitare pentru armată. 

Doc. 77. 20 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Guvernatorul 
Basarabiei către Directoratul Economiei Naţionale privind numărul mare de specialişti din 
industria textilă în Chişinău, care nu pot fi angajaţi în câmpul muncii.

Doc. 78. 28 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Şeful Secţiei Militare sancţionat de 
Mareşalul Antonescu pentru nereguli în lagărele de muncă. 

Doc. 79. 7 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Inspectoratul Pregătirii Premilitare 
către Statul Major menţionează, că premilitarul Gheorghe Munteanu din comuna Onceşti, Orhei, 
a urmărit şi capturat o paraşutistă sovietică, iar premilitarul Ion Oprea din comuna Alcedar, 
Orhei, a urmărit şi capturat pe paraşutistul sovietic Dormon Stepan, fapte eroice pentru care se 
solicită premii băneşti.

Doc. 80. 10 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Notă telefonică de la Guvernământul 
Basarabiei în legătură cu telegrama căpitanului Constantinescu privind situaţia animalelor de casă 
repatriate din Transnistria. 

Doc. 81. 23 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Informaţia căpitanului     C. 
Constantinescu privind situaţia critică a vitelor repatriate din Transnistria în judeţul Orhei. 
Scrisoare adresată Preşedintelui Consiliului de Miniştri. 

Doc. 82. 13 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedintele Consiliului de 
Miniştri către Ministerul Apărării Naţionale referitor la cazul Constantinescu. 

Doc. 83. 1 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Comandamentul Corpului 2 de 
Armată către Preşedenţia Consiliului de Miniştri referitor la procesul de evacuare în Transnistria 
a persoanelor implicate în activitate comunistă, subversivă, infracţiuni economice etc. 

Doc. 84. 18 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Inspectoratul General al Jandarmeriei 
către Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Informaţie privind activitatea şefului de post din 
Căinarii-Vechi, Soroca; în cazul repartizării vitelor. 
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Doc. 85. 25 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de Miniştri 
despre refuzul preotului musulman Sebat Huseim de a face serviciul militar în calitate de preot, 
din motiv că în armată sunt prea puţini soldaţi de această confesiune.

Doc. 86. 6 iunie 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedenţia Consiliului de Miniştri 
despre aprobarea solicitării preotului musulman Sebat Huseim de a face serviciul în Unitatea 
Corpului de Munte pentru nevoile religioase ale ostaşilor şi locuitorilor din Crimeia. 

Doc. 87. 25 mai 1942. Guvernământul Basarabiei. Direcţia Superioară Tehnică către 
Guvernământul Basarabiei privind adunarea armelor de pe fostele câmpuri de luptă. 

Doc. 88. 28 august 1942. Curtea de Apel Chişinău. Nota nr. 1979 din 28.08.1942 
referitor la judecătorul Perciun Vasile de la Tribunalul Cetatea Albă, care a avut şi are o activitate 
antiromânească, iar în autobiografia sa, prezentată autorităţilor sovietice, menţionează şi activitatea 
sa comunistă. 

Doc. 89. 15 iulie 1942. Curtea de Apel Chişinău. Nota nr. 1410 din 15 iulie 1942 privind 
îndepărtarea judecătorului Perciun Vasile din magistratură. 

Doc. 90. 28 august 1942. Curtea de Apel Chişinău. Procurorul General către Guvernatorul 
General al Basarabiei privind trimiterea în judecată a judecătorului Perciun Vasile de la Tribunalul 
Cetatea Albă. 

Doc. 91. 15 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Biroul Cenzurei Militare către 
Directorul Economiei Naţionale. 

Doc. 92. 15 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Tabelul nominal al cenzurei aflate 
în exerciţiu către 15.04.1942. 

Doc. 93. 30 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Ministerul Afacerilor externe 
către Direcţia Poştală Chişinău privind supunerea cenzurii a două scrisori din corespondenţa 
diplomatică a Elveţiei şi măsurile luate. 

Doc. 94. 30 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Directorul Afacerilor Administrative 
către Prefectura Lăpuşna cu explicaţii pe marginea cazului cu corespondenţa diplomatică elveţiană. 

Doc. 95. 11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Directorul Afacerilor Administrative 
către Prefectul Judeţului Lăpuşna privind responsabilitatea lucrului cu corespondenţa diplomatică 
şi cazurile de erori la prelucrarea scrisorilor şi a telegramelor. 

Doc. 96. 18 februarie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Şeful Biroului Administrativ de 
la Prefectură către ziarele „Basarabia” şi „Universul” referitor la donaţiile de la populaţia judeţului 
Lăpuşna pentru susţinerea statului şi Patriei. 

Doc. 97. 11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Guvernatorul Basarabiei către 
Chestura Poliţiei Chişinău privind înregistrarea oficială a ziarelor. 

Doc. 98. 11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Redacţia ziarului „Basarabia” către 
Directorul Economiei Naţionale din Guvernământul Basarabiei. Se solicită piele de talpă pentru 
colaboratorii redacţiilor ziarelor „Basarabia” şi „Raza”. 

Doc. 99. 17 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Chestura Poliţiei mun. Chişinău 
către Prefectura Judeţului Lăpuşna. Informaţie despre ziarele care apar în Basarabia şi tirajul 
acestora. 

Doc. 100. 17 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna.Lista personalului redacţional şi 
administrativ al ziarelor „Basarabia” şi „Raza”. 

Doc. 101. 29 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Parohia Bisericii „Sf. Alexandru” 
din or. Călăraşi către Directoratul Românizării, Colonizării şi Inventarierii. Se solicită permisiunea 
de a aduna materiale de construcţii (piatră) pentru reparaţia bisericii. 
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Doc. 102. 20 februarie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Şeful Poliţiei de la Prefectura 
Poliţiei Chişinău Nicolae I. Turcu către Prefectul Judeţului Lăpuşna despre necesitatea procurării 
şi răspândirii cărţii sale „Demascarea comunismului din România”. 

Doc. 103. 28 februarie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi către Prim-Pretorul Plasei Corneşti. 
Informaţie circulară privind situaţia industriei de producere a alcoolului şi necesitatea restabilirii 
acesteia, despre construcţia unei fabrici de producere a alcoolului la Bălţi. 

Doc. 104. 29 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Studiu al Secţiei Militare privind 
distribuirea atribuţiilor administrative şi juridice între Guvernatorul Basarabiei şi Comandamentul 
Corpului 3 de Armată. 

Doc. 105. 5 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major General către 
Preşedenţia Consiliului de Miniştri (secţia militară) privind depistarea unei reţele de legătură cu 
ghetoul din Chişinău. 

Doc. 106. 13 ianuarie 1942. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Informaţie 
circulară privind mărturiile false ale cet. Hana Chetroser şi cet. Rahila Gherş Drocman.

Doc. 107. 3 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei către Preşedenţia Consiliului de 
Miniştri privind eliberarea autorizaţiilor de intrare şi ieşire din ghetou. 

Doc. 108. Primăria oraşului Soroca. Guvernământul Basarabiei către Primăria oraşului 
Soroca despre libera deplasare a evreilor din ghetou. 3 august 1942

Doc. 109. 10 septembrie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Poliţia oraşului Bălţi către 
Prefectura Judeţilui Bălţi. Informaţie circulară privind interzicerea trecerii de la un cult religios 
la altul. 

Doc. 110. 12 octombrie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri către Guvernatorul Basarabiei privind perfectarea listelor şi dosarelor ostaşilor rămaşi în 
Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice din iunie 1940-iunie 1941 pentru a fi recompensaţi de 
Statul Român. 

Doc. 111. 25 septembrie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către 
Preşedenţia Consiliului de Miniştri. Circulară privind numărul de ostaşi din Basarabia şi Bucovina, 
care urmează a fi remuneraţi de Guvernul Român. 

Doc. 112. 23 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri către Mareşalul Ion Antonescu privind decalajul de solde primite de jandarmii din Ţară 
şi jandarmii aflaţi în Transnistria.

Doc. 113. 6 mai 1942. Guvernământul Basarabiei către Mareşalul Ion Antonescu cu 
rugămintea de a fi lăsaţi în funcţie prefecţii judeţelor Ismail, Orhei, Cahul şi Tighina până la 
încheierea campaniei agricole. 

Doc. 114. 4 august 1942. Primăria oraşului Bălţi către Şeful Poliţiei oraşului Bălţi. Se 
solicită lista completă a locuitorilor oraşului Bălţi, care au fost deportaţi, omorâţi, trimişi la lucru 
în URSS în perioada ocupaţiei sovietice din iunie 1940-iunie 1941. 

Doc. 115. 9 iulie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Ordin circular privind cultele autorizate 
şi protejate de statul român. 

Doc. 116. 31 decembrie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Secretarul General pentru Culte 
şi Arte către Şeful Poliţiei oraşului Bălţi referitor la Legea nr. 927 din      30 decembrie 1942, 
conform căreia toate asociaţiile religioase şi sectele religioase sunt desfiinţate, iar bunurile materiale 
şi arhiva sunt trecute în posesia statului. 

Doc. 117. 11 iunie 1942. Guvernământul Basarabiei. Guvernatorul Basarabiei către 
Preşedenţia Consiliului de Miniştri referitor la închiderea caselor de rugăciuni şi atitudinea 
statului faţă de sectele religioase. 
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Doc. 118. 1 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Secretarul General pentru Culte şi 
Arte către subsecretarul de stat al cultalor şi artelor referitor la rolul subversiv al sectelor şi măsurile 
luate pentru stăvilirea invaziei asupra credinţei strămoşeşti.

Doc. 119. 1 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Telegrama credincioşilor baptişti din 
comuna Sărata Mereşeni, Judeţul Lăpuşna, adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a 
redeschide Casa de rugăciuni din comună. 

Doc. 120. 7 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Parchetul Militar Cernăuţi către 
Preşedenţia Consiliului de Miniştri privind poziţia Mareşalului Antonescu faţă de baptişti, 
adventişti de ziua a 7-a şi creştini după evanghelie. 

Doc. 121. 9 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Scrisoarea soldatului român Alexandru 
Popov, adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a redeschide casele de rugăciuni. 

Doc. 122. 5 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Nota Statului Major al Armatei din 
5 martie 1942 privind posibilităţile de întrebuinţare a sectanţilor în armată şi în interes general. 

Doc. 123. 12 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Şeful Cabinetului Militar către 
Marele Stat Major referitor la aprobarea de către Mareşalul Antonescu a propunerii privind 
încorporarea în armată a baptiştilor sectanţi. 

Doc. 124. 22 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri referitor la trimiterea sectanţilor pe front. 

Doc. 125. 18 mai 1942. Guvernământul Basarabiei. Telegrama credincioşilor comunităţii 
religioase baptiste din comuna Budeşti, judeţul Lăpuşna, cu rugămintea de a redeschide casa de 
rugăciuni. 

Doc. 126. 20 august 1942. Prefectura Judeţului Cahul către toate primăriile privind 
dispoziţia Mareşalului Antonescu de a se confisca literatura pornografică şi a-i trimite pe autorii 
şi difuzorii acesteia în lagăre de muncă prin hotărâre de judecată.

Doc. 127. 30 noiembrie 1942. Prefectura Judeţului Tighina. Cererea personală a lui 
Ion Pânzari, sculptor şi artist plastic, care-şi propune serviciile pentru executarea a diferitor 
monumente, busturi etc. 

Doc. 128. 1 septembrie 1942. Prefectura Judeţului Tighina către Pretura Plasei Comrat 
privind colectarea exponatelor de muzeu în scopul inaugurării Muzeului Bisericesc, plasat în 
sediul primului Mitropolit al Basarabiei Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Doc. 129. 8 mai 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedintele Consiliului de Miniştri 
către Ministerul apărării Naţionale refritor la ordinul Mareşalului Antonescu privind interzicerea 
schimbării prefecţilor militari activi din Transnistria, Basarabia şi Bucovina.

Doc. 130. 8 mai 1942. Curtea de Apel Chişinău. Instrucţiuni (propuneri) privind primirea 
Mareşalului Antonescu în vizită şi inspecţie. 

Doc. 131. 7-11 aprilie 1942.Prefectura Judeţului Bălţi. Dispoziţii şi ordine emise de 
Mareşalul Antonescu în urma inspecţiei, efectuate în Basarabia în zilele de 7-11 aprilie 1942.

Doc. 132. 2 august 1942. Prefectura Judeţului Cahul. Informaţie circulară către primării 
privind apariţia unui număr însemnat de agenţi sovietici în Basarabia cu scopuri de sabotaj şi 
terorism, care se folosesc de documentele şi hainele ostaşilor şi ofiţerilor români căzuţi pe front. 

Doc. 133. 16 iulie 1942. Prefectura judeţului Tighina. Adresarea dnei Maria Antonescu 
către toate femeile din România Mare referitor la susţinerea armatei prin muncă, prin donaţii de 
haine călduroase etc. 

Doc. 134. martie 1942 – ianuarie 1944. Guvernământul Basarabiei. Evidenţa lucrărilor cu 
rezoluţiile Mareşalului Antonescu în perioada 30 martie 1942 –  1 ianuarie 1944.
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Doc. 135. 11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile Mareşalului Antonescu 
în urma inspecţiei, efectuate în Basarabia în perioada 7-11 aprilie 1942. 

Doc. 136. 1 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Informaţie a Parchetului Curţii Marţiale 
a Corpului 3 de Armată referitor la fostul director de bancă din Moghiliov – David Segal. 

Doc. 137. 10 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Se solicită Preşedinţiei Consiliului 
de Miniţtri înlocuirea a 100 de medici evrei, care şi-au îndeplinit munca obligatorie de 90 de zile 
în Transnistria cu alţi 100 de evrei din Regat. 

Doc. 138. 11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la executarea dispoziţiei privind înlocuirea medicilor 
în Transnistria. 

Doc. 139. 11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi 
la Guvernământul Transnistriei. 

Doc. 140. 27 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri referitor la îndeplinirea misiunii de înlocuire a medicilor din Transnistria. 

Doc. 141. 12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Secretarul Cabinetului către Marele 
Stat Major. Se menţionează că termenul de 90 de zile de muncă a medicilor evrei în Transnistria 
a expirat şi urmează să fie trimişi alţii. 

Doc. 142. 12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi în 
Transnistria (promoţia a 4-a, 25.04.1943 – 25.07.1943). 

Doc. 143. 11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei către Preşedintele Consiliului de 
Miniştri referitor la medicii evrei care s-au prezentat şi care nu s-au prezentat pentru 90 de zile de 
lucru în Transnistria. 

Doc. 144. 11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi 
în Transnistria pentru 90 de zile (promoţia a 3-a). 

Doc. 145. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi în Transnistria pentru 
90 de zile (promoţia a 2-a) şi celor nerepartizaţi. Fără dată.

Doc. 146. 20 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Secretarul Cabinetului de Miniştri 
către Guvernatorul Basarabiei referitor la schimbul promoţiilor de medici evrei trimişi la lucru 
temporar în Transnistria. 

Doc. 147. 27 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Guvernatorul provinciei 
Transnistria de la Marele Stat Major referitor la procedura de repartizare a medicilor evrei în 
diferite promoţii pentru lucru în Transnistria. 

Doc. 148. 22 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedenţia 
Consiliului de Miniştri referitor la trimiterea forţată la lucru în Transnistria a farmacistului evreu 
Şoimulescu Mircea, care fiind repartizat în promoţie, n-a executat ordinul.

Doc. 149. 30 octombrie 1943. Guvernământul Basarabiei către Marele Stat Major referitor 
la executarea dispoziţiilor de repartizare a medicilor în Transnistria. 

Doc. 150. 16 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Regimentul 37 Infanterie către 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la înmînarea medaliei „Cruciada contra bolşevismului”. 

Doc. 151. 19 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei către Regimentul 32 Dorobanţi 
referitor la scutirea de mobilizare a ostaşului Minculescu Ion din motiv că acesta este ataşat de 
presă la Subdirecţia Propagandă. 

Doc. 152. Guvernământul Basarabiei către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la 
termenul de pedeapsă pentru farmacistul Şoimulescu Mircea. Fără dată.

Doc. 153. 25 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei către Prefectura Judeţului Tighina 
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referitor la procedura de înlocuire a inscripţiilor ruseşti cu cele româneşti şi modul de aplicare a 
ultimelor în biserici şi alte locuri publice. 

Doc. 154. 2 iunie 1943. Prefectura Judeţului Tighina către Guvernământul Basarabiei. Se 
solicită acordarea mijloacelor pentru reconstruirea bisericii din comuna Varniţa, distrusă în urma 
bombardamentului sovietic în vara anului 1941. 

Doc. 155. Prefectura Judeţului Tighina. Lista eroilor români căzuţi pe câmpul de luptă în 
plasa Tighina. Fără dată.

Doc. 156. 3 septembrie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Invitaţie pentru Mitropolitul 
Basarabiei la sfinţirea localului noii primării din comuna Pugăceni. 

Doc. 157. Prefectura Judeţului Tighina. Lista eroilor români căzuţi pe câmpul de luptă 
împotriva bolşevismului în raza Judeţului Tighina. Fără dată.

Doc. 158. 12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei către Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri referitor la colonizarea Transnistriei.

Doc. 159. 29 mai 1943. Guvernământul Basarabiei. Procesul-verbal al şedinţei din 29 mai 
1943 al Comisiei Centrale pentru Repatrierea Românilor aflaţi la răsărit de Nistru şi pe Bug.

Doc. 160. 19 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Notă de propuneri privind 
organizarea primirii şi plasării românilor de la est de Bug, prezentată de Consiliului de Miniştri 
de către Cabinetul pentru Basarabia, Bucovina şi Transnistria. 

Doc. 161. 31 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Serviciul Special de Informaţii către 
Preşedinţia Cabinetului de Miniştri referitor la începutul evacuării celor circa 3000 de români din 
comuna Moldavskoe din Caucazul de Nord. 

Doc. 162. 2 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei către Marele Stat Major referitor la 
repartizarea a 3300 de români din satul Moldavanca, regiunea Cuban. 

Doc. 163. 22 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Comisia Centrală pentru 
Repatrierea Românilor de la Est de Nistru şi de Bug către Guvernatorul Basarabiei referitor la 
instrucţiunile de organizare a repatrierii românilor. 

Doc. 164. 13 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Decizia Comandamentului Suprem 
de Armată nr. 1613 privind desfăşurarea repatrierii românilor. 

Doc. 165. 5 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Scrisoarea cet. Obreja Paulina, 
adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a fi aranjată ea şi alte 15 femei repatriate din 
Crimeea. 

Doc. 166. 5 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Dispoziţiile Mareşalului Antonescu 
referitor la adresarea dnei Obreja Paulina. 

Doc. 167. 20 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Ministru Subsecretar de Stat către 
Mareşalul Antonescu. 

Doc. 168. 15 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 
Rezoluţiile Mareşalului Antonescu referitor la diverse cazuri şi darea de seamă privind derularea 
procesului de repatriere. 

Doc. 169. 20 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei.Notă informativă privind problema 
amplasării a 200 de familii de români moldoveni repatriaţi din regiunea Cuban şi a 300 de familii 
din Crimeia. 

Doc. 170. 29 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Cererea românilor repatriaţi din 
regiunea Cuban (Rusia), adresată Mareşalului Antonescu. 

Doc. 171. 29 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Cererea românilor repatriaţi din 
Crimeia, adresată Mareşalului Antonescu. 
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Doc. 172. 2 iunie 1943. Prefectura judeţului Tighina către Primăria com. Varniţa şi 
Hârbovăţ referitor la măsurile de organizare a Zilei Eroilor la 3 iunie 1943.

Doc. 173. 1 iunie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Protopopia Judeţului Tighina către 
Prim-Pretorul Plasei Tighina referitor la reconstrucţia bisericii din parohia Varniţa.

Doc. 174. 6 februarie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Informaţie circulară referitor 
la ordinul Mareşalului Antonescu privind oficierea unui parastas în memoria eroilor căzuţi la 
Stalingrad. 

Doc. 175. 14 mai 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Pretura Plasei Tighina către Primăria 
comunelor Ţânţăreni, Bulboaca, Gârbovăţ, Fârlădeni, Chiţcani şi     I. G. Duca referitor la 
organizarea unei vizionări colective a filmelor „Războiul Sfânt” şi „Viaţa şi patimile Domnului 
nostru Isus Hristos”. 

Doc. 176. Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor – monumente istorice din Judeţul 
Tighina şi celor construite înainte de anul 1850. Fără dată.

Doc. 177. Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor din judeţ, considerate monumente 
istorice. Fără dată.

Doc. 178. Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor – monumente istorice din judeţul 
Tighina. Fără dată.

Doc. 179. 2 iulie 1942. Guvernământul Basarabiei. Secretarul General al Ministerului 
Apărării Naţionale către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la atitudinea statului faţă de 
ostaşii români din Basarabia şi Bucovina de Nord, care în perioada ocupaţiei Basarabiei din iunie 
1940 – iunie 1941 au rămas în Ţară.

Doc. 180. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Rezultatele inspecţiei Şcolii Agricole din Cricova şi 
comuna Ciopleni, vizitate de Mareşalul Antonescu. 16 iunie 1943

Doc. 181. 16 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile 
Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării judeţelor Cetatea albă, Chilia şi Ismail în ziua 
de 16 iunie 1943. 

Doc. 182. 25 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile 
Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării comunei Şoldăneşti şi Judeţului Orhei.

Doc. 183. 25 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile 
Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării judeţelor Cetatea albă, Chilia şi Ismail.

Doc. 184. 18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Elena Ceapă din or. 
Soroca referitor la arestarea şi deportarea în Rusia a soţului ei Ştefan Ceapă, fost funcţionar la 
Primăria Soroca. 

Doc. 185. 18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Ana Rotaru din or. 
Soroca referitor la soţul ei Ion Rotaru, arestat de NKVD pentru activitate antisovietică. 

Doc. 186. 18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Zinaida Paleologul 
referitor la arestarea soţului ei Vladimir Paleologul şi fratelui acestuia – Alexandru de către NKVD 
în perioada de ocupaţie sovietică din 1940-1941.

Doc. 187. 18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Aglaia Vasiliu din or. 
Soroca referitor la deportarea rudelor sale. 

Doc. 188. 24 mai 1944. Guvernământul Basarabiei. Parchetul Curţii Marţiale către 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la individul Segal David, fost director de bancă. 

Doc. 189. 26 ianuarie 1944. Guvernământul Basarabiei. Notă privind concluziile 
delegatului Comitetului Internaţional de Cruce Roşie de la Geneva, făcute cu ocazia vizitei la 
ghetourile din Transnistria. 
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Doc. 190. Scrisoare anonimă adresată Mareşalului Ion Antonescu despre comportamentul 
compromis şi de corupţie al şefului gării Iargara, judeţul Cahul Alexandr Timoşcov, rus de 
naţionalitate.

Doc. 191. Scrisoarea inspectorului silvic Victor Paşcovici din oraşul Cernăuţi adresată 
Mareşalului cu rugămintea de a permite expedierea unul colet poştal cu haine calde de iarnă 
pentru fiul său, care luptă pe front.

Doc. 192. Scrisoare adresată Conducătorul Statului Ion Antonescu din partea unui grup de 
locuitori din comuna Mărculeşti, judeţul Soroca despre activitatea antinaţională şi zecile de cauze 
de corupţie şi delapidări ale primarului din localitate.

Doc. 193. 23 ianuarie 1943. Rugămintea instructorului major Vlad Gheorghe Gheorghe 
către Mareşalul Ion Antonescu fiind învinuit că în trecut a fost legionar.

Doc. 194. 12 aprilie 1943. Scrisoarea semnată de Guvernatorul Basarabiei şi Directorul 
Industriilor către Preşedenţia Consiliului de Miniştri despre activitatea atelierului pentru reparat 
cilindri de mori din oraşul Odessa.

Doc.195. 8 martie 1943.Nota nr.500.657 privind situaţia tuturor fabricilor din oraşul 
Odessa cu rezoluţia Mareşalului Ion Antonescu

Doc.196. 12 mai 1943. Nota telefonică urgentă adresata Guvernământului Transnistriei 
despre incediul de proporţii organizat de duşman în gara feroviară Tiraspol.

Doc. 197. Raport informativ pregătit de Biroul II Informaţii pentru perioada 1- 30 
septembrie 1943 privind starea de spirit al populaţiei din Basarabia şi Bucovina.

Doc.198. Darea de Seamă al Guvernatorului Transnistriei Gheorghe Alexianu adresată 
Mareşalului Ion Antonescu efectuată în urma inspecţiei făcute de domnia sa în zilele de 3, 4 şi 5 
noiembrie 1941 şi mai amănunţit în oraşul Odessa.

Doc.199. (faximil) Informaţie strict secretă prezentată de Secţia I Informaţii adresată  
Preşedenţiei Consiliului de Miliştri privind acordul Mareşalului Ion Antonescu de a folosi în 
interes militar în regiunea oraşului Nicolaev ca mână de lucru evrei şi ţigani.

Doc.200. (faximil pe 2 file) Nota informativă privind neîndeplinirea dispoziţiei Mareşalului 
Ion Antonescu  de a transmite toate produsele alimentare obţinute pe pe loturile şcolare şi 
bisericeşti către cantinele şcolare.
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1941
Documentul 1

POLIŢIA DE REŞEDINŢĂ SOROCA

DARE DE SEAMĂ

Asupra acţiunei de prigonire, vrăjmăşire, schingiuire, incendiere, profanării de biserici, etc., 
a elementului românesc din Basarabia din partea străinilor de neam.

I.-Formele sub care s-a manifestat diferitele acţiuni de prigonire.
În cursul anului de ocupaţie a Basarabiei de către U.R.S.S., Soroca ca dealtfel întreaga 

Basarabie, a servit drept câmp de expermentare pentru infiltrarea structurii bolşevice de conducere, 
în administrare, economie, învăţământ şi trai.

Ţinându-se seama de bună starea economică şi libertatea individuală în care trăise populaţia 
Basarabeană până la ocuparea de către U.R.S.S.: activitatea organelor sovietice transferate pentru 
introducerea regimului de conducere bolşevic în Basarabia a urmărit concomitent cu organizarea 
administrativă a Provinciei, înlăturarea de la început prin toate mijloacele posibile a tuturor 
elementelor care datorită situaţiei sociale, ar fi putut influenţa populaţia în contra regimului bolşevic.

Măsurile luate de bolşevici în cursul acţiunei de prigonire, vrăjmăşire etc. au fost următoarele:
a. Măsurile administrative,
b. Presiunea economică,
c. Învăţământul,
d. Distrugerile bunurilor materiale.
a.-Măsurile luate pe cale administrativă:
1. Arestarea şi condamnarea la moarte a tuturor celor socotiţi ca duşmani  convinşi ai 

bolşevismului.
2. Arestarea şi condamnarea la muncii silnice a celor succeptibili a deveni duşmani ai 

regimului bolşevic, dintre acei care şi în trecut au manifestat sentimente ostile bolşevismului.
3. Distrugerea eventualului nucleu de rezistenţă activă faţă de regimul bolşevic, prin 

dislocarea claselor sociale, - deportării, distrugerea economică etc., - şi prin infiltrarea urei între 
clasele înstărite şi cele sărace, aceasta făcându-se atât pe cale de propagandă cât şi prin promovarea 
în toate ramurile de activitate numai a elementelor provenite din clasele de jos, creându-se astfel 
o barieră între elementele ce puteau fi comunizate şi cele indezirabile.

4. Complecta izolare a provinciei Basarabene, atât de România cât şi de U.R.S.S.: a/Pentru 
a se distruge astfel orice influenţă împotriva regimului bolşevic ce ar fi putut veni de peste Prut şi 
care ar fi putut creea grupări active în contra regimului bolşevic.

b.-Pentru a întârzia deziluzia ce trebuia să vină după o cunoaştere mai apropiată a realităţilor 
vieţei bolşevice, ca urmare a contactului între populaţia Basarabiană şi cea Sovietică.

B.-Presiunea economică asupra unităţilor economice individuale agricole şi industriale, în 
vederea încadrării lor în regimul colectivizării bunurilor făcându-se pe două căi:

 a.-exproprierea şi confiscarea bunurilor industriale şi agricole, a gospodăriilor mari şi 
mijlocii,

 b.-impunerile fiscale insuportabile rezistenţei financiare şi economice a unităţilor 
producătoare agricole şi industriale.

C.-Pe calea schimbării învăţământului în cadrul concepţiilor comuniste, urmărindu-se astfel, 
distrugerea totală a sentimentului naţional, religios şi familiar, precum şi infiltrarea gradată a urii 
faţă de tot ce nu se încadra concepţiilor comuniste. Distrugerea bunurilor culturale ce nu purtau 
pecetea ideologiei bolşevice.
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D.-Incendierile şi distrugerile de bunuri materiale la care s-au dedat bolşevicii la începerea 
războiului şi care au degenerat în devastări barbare a localurilor publice, bisericilor magazinelor, 
cooperativelor alimentare, etc.

II.- Categoriile de minorităţi cari s-au dedat la asemenea acţiuni.
Evreii sunt unica categorie de minoritari care datorită însăşi conceptelor de viaţă materialistă 

profesate, ca urmare a infiltrării perceptelor religiei mozaice prin esenţă materialistă, s-a încadrat 
rapid şi fără reticenţe faţă de structura statului bolşevic.

De altfel această categorie de minoritari, în afară de câteva mici ramificaţii politice, /de ex. 
Sioniştii, revizioniştii/, şi sociale /clasele avute/, se bucura şi de încrederea conducerii bolşevice 
datorită mai ales faptului că au fost promotorii şi organizatorii activi ai mişcării comuniste 
subversive, înainte de ocuparea Basarabiei.

Datorită încrederii politice de care se bucurau evreii, erau promovaţii cu preferinţă în 
posturile de conducere în toate ramurile vieţii astfel încât aveau rolul preponderent în organizarea 
Provinciei ocupate. Tot ei erau acei care manifestau sentimente de mari simpatii faţă de regimul 
bolşevic.

Datorită acestui fapt de a fi putut acapara posturile conducătoare, evreii având încurajarea 
tacită a comuniştilor veniţi de peste Nistru, s-au dedat la acţiuni de manifestare făţişe şi pline de 
ură contra a tot ce era român şi creştin.

În ceea ce priveşte evreii vom menţiona că în afară de categoriile persecutate, /clasele avute 
şi membrii partidului sionist şi revizionist evreesc/, aderenţa evreilor faţă de regimul bolşevic a 
fost totală.

În afară de evrei nu au fost decât cazuri izolate de prigonire a elementelor naţionale şi creştine 
din partea celorlalţi minoritari. /Cazuri concrete vezi Capitolul 3/.

În ceea ce priveşte atitudinea generală a celorlalte categorii de minoritari de pe cuprinsul 
oraşului Soroca, nu reesă aderenţa lor faţă de regimul bolşevic în cursul anului de ocupaţie, 
aceasta datorându-se faptului că existau deosebiri mari în ceea ce priveşte concepţiile de viaţă 
naţională şi de viaţă a acestor categorii de minoritari, concepţia idealistă, înstărirea materială 
de care se bucurau până la venirea bolşevicilor şi starea culturală superioară, celei ce urma să fie 
introdusă de bolşevici.

III.Ce anume fapte au săvârşit:
Începând din prime zile ale ocupării, evreii din spirit de răzbunare şi ură avută de tot ce era 

român s-au dedat la prigonirea elementului românesc rămas pe teritoriul cedat, aceasta făcându-
se pe toate căile posibile: prin arestare din proprie initiaţivă şi predarea în mâna N.K.V.D.-ului 
sovietic a elementelor nesimpatizante de evrei, prin denunţuri făcute contra aceloraş N.K.V.D., 
prin insulta unităţilor armatelor române în retragere, prin devastarea şi ruperea drapelelor şi a tot 
ce reprezenta simbolurile româneşti ca portrete etc.

Datorită rolului conducător ce-l aveau în comitetele executive sovietice unde erau preferaţi, 
tot lor li se datoreşte şi întocmirea şi aprobarea listelor de indezirabil din elementele locale parte 
din care au fost deportaţi parte arestaţi şi condamnaţi.

În Soroca, listele deportaţilor şi condamnaţilor politici au fost întocmite de către preşedintele 
comitetului executiv orăşenesc, /echivalent primărie/, evreul basarabean Moghenstern Isdrail din 
Soroca, membru activ al partidului comunist care încă înaninte de cedare a fost condamnat de 
autorităţile româneşti pentru activitate subversivă comunistă.

Vom menţiona că elementele cele mai urmărite şi prigonite au fost poliţiştii, jandarmii 
şi magistraţii precum şi familiile acestora. /Ex. Cazurile poliţiştilor Liftan, Vânoagă, Zăbrian, 
Murafa, Tâmciuc, Barbu, Magistratul Prisecaru, arestaţi şi condamnaţi/.
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/Vezi anexa listele deportaţilor şi condamnaţilor politici/
Ca urmare acestor acţiuni de prigonire s-a ajuns la completa terorizare a populaţiei rămase 

iar prin treptata depopulare şi scoatere din sânul populaţiei a elementelor active naţionaliste şi 
creştine, se ajungea la desfiinţarea nucleului de rezistenţă activă naţională şi religioasă.

IV.Unde se află astăzi cei ce s-au făcut vinovaţi de aceste fapte.
În marea majoritate, toţi acei care s-au făcut vinovaţi de aceste fapte sunt în prezent plecaţi 

în U.R.S.S., unde au plecat odată cu retragerea trupelor sovietice.
Evreii a căror număr se ridica la 5400, parte au plecat înpreună cu bolşevicii circa 2000, iar 

restul circa 3400, au fost evacuaţi la Bug.
Cei rămaşi făcând parte din alte categorii de minoritari a căror vinovăţie s-a dovedit au fost 

trimişi Curţii Marţiale şi condamnaţi.
Exemple:
Carpis Ion, ucrainean, a maltratat şi a asuprit populaţia românească fiind funcţionar sovietic. 

Români asupriţi: Cristescu Afanasie, Tofan Serafima. Înaintat Curţii Marţiale Iaşi cu nr. 589/941, 
recidivist şi înaintat Curţii Marţiale Chişinău cu Nr. 3861/942, condamnat amendă corecţională 
şi internare lagărul Onesti Noi.

Dvornicov Vasile, ucrainean, a instigat contra statului Român, a ofensat conducerea Statului 
Român, a instigat populaţia a se opune trupelor româno-germane la dezrobirea Basarabiei. 
Înaintat Curţii Marţiale Iaşi cu Nr. 1001/941 şi condamnat 3 luni închisoare. Români prigoniţi: 
Vasile Boris, Manea Sârghei, Bejenaru Gheorghe, Trăistaru Ion.

Grabceac Galina, ucraineană, a denunţat pe românca Cristal Antonina care era funcţionară 
pentru motivul că făcea propagandă filoromânească, a fost una din instigatoarele şi organizatoarele 
asociaţiunilor politice bolşevice. Înaintată Curţii Marţiale Chişinău.

Vasiliev Zenovia, rusă, a manifestat contra Statului Român a ultragiat un maior român reţinut 
de bolşevici căruia i-a luat şi o geantă cu 16000 lei. Înaintat Curţii Marţiale Iaşi cu Nr.1113/941, 
a prigonit pe românii: Bejenaru Vladimir, Prepeliţă Vera, Chilia Bejenaru şi Bejenaru Andrei.

Leşanu Haritina, poloneză, a manifestat în public sentimente de ură şi ostile faţă de regimul 
român. Înaintat Curţii Marţiale Chişinău cu Nr. 1155/941, condamnată amendă corecţională.

Vahnovschi Teodor, polonez, a arestat şi predat N.K.V.D.-ului sovietic pe agentul poliţienesc 
Tâmciuc Petre. Înaintat Curţii Marţiale Chişinău cu Nr. 10927/943.

Stepanov Teodor, ucrainean, preşedinte al comitetului executiv al cărui organizator a şi fost 
în care calitate a prigonit elementele româneşti ca familia agentului poliţienesc Barbu, locuitorii: 
Mărgineanu Vasile, Hrincu Timofte, Procopie Dumitru şi Cibotaru Ion. 

Înaintat Curţii Marţiale Iaşi cu Nr. 285/941 şi condamnat 3 ani închisoare /amnistiat/.
Guziev Anatolie, rus, a ars dosarele cinematografului unde se găsea în serviciu sub sovietici. 

Înaintat Curţii Marţiale Iaşi şi condamnat pentru distrugere.
Boicu Pavel, polonez, a rupt şi călcat în picioare talouri reprezentând MM.LL. Regale ai 

Statului Român. A prigonit populaţia românească iar în calitate de conducător al ocolului silvic 
sovietic prigonea pe cei care vorbeau româneşte manifestând sentimente dispreţuitoare faţă de 
limba românească. A prigonit românii Cărăruleanu Dtru, Lupaşcu Nicolai, Spiridon Dorogan. 
A fost deferit Justiţiei.

Tamarovschi Anton, rus, a fost cu serviciul în Poliţie Sovietică, în care calitate a prigonit 
elementele româneşti, silea cu forţa populaţia a trece peste Nistru, a semnalizat bolşevicilor, 
bănuit de spionaj. Înaintat Curţii Marţiale Iaşi cu Nr. 673/941, condamnat, internare în lagăr. 
A pierdut naţionalitatea română pentru fapte ostile Statului Român. Români prigoniţi: Urmaciu 
Pavel, Ciobanu Mihai.
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Obuhovschi Diomid, ucrainean, preşedinte al Crucii Roşii şi a Semilunei Roşii în care 
calitate a manifestat sentimente anti româneşti.

Înaintat Curţii Marţiale Iaşi cu Nr. 999/941. A fost internat în lagăr. A prigonit pe români: 
Bulat Mihail, Captarenco Mihail, Cazacu Mihai, Dumitru Radu, Rimis Teodor.

Petrenco Constantin, rus, a prigonit populaţia românească din Bujorovca silind-o forţat şi 
prin terorizări brutale a preda recolta statului sovietic. A prigonit pe românii: Tacu Pavel, Turcanu 
Nicolai, Ilies Vasile, Hrincu Maria. Înaintat Curţii Marţiale Chişinău cu Nr. 84 din 1942.

Draganciuc Boris, rus, la 28 iunie 1940 a predat bolşevicilor un camion cu muniţii pe care 
a sustras-o armatei române unde a fost concentrat, în curs de cercetare numitul fiind mobilizat.

Dultev Pavel, rus, a fost cu serviciul la Poliţia Sovietică în care calitate       a prigonit plin 
de ură elementele româneşti. A prigonit românii: Eftodie Ana, Anghelina Costica, trimes Curţii 
Marţiale Chişinău cu Nr. 8707/943.

Davidovici Liubovi, armeancă, în calitate de conducătoare a serviciului sanitar sovietic a 
ofensat armata română a Statului Român şi Conducerea Românească. A prigonit elementele 
românesti ca: Dr. Bivol, Chirosca Maria, Sandu Elisabeta, Vornicov Ion şi Vesca Ion.

Tot în oraşul Soroca a avut loc şi profanarea şi distrugerea capelei creştine de pe lângă Liceul 
de fete local precum şi ruperea drapelului românesc ce se găsea la acest Liceu fapt în legătură cu 
care cercetările sunt în curs. La toţi cei care s-au dedat la fapte ostile faţă de statul şi conducerea 
română li s-a cerut retragerea nationalităţii române.

/În ceea ce priveşte distrugerea de bunuri materiale ca mori, uzini localuri publice, şcoli etc. 
vezi fotografiile anexate/

În ceea ce priveşte acţiunea acestor elemente străine de neam în manifestările ei asupra armatei, 
autorităţilor şi populaţiei româneşti, această acţiune a variat după cele trei epoci, astfel: în primele 
zile ale cedării Basarabiei, manifestările acestea au constat printr-o revărsare de entuziasm din 
partea evreilor, la intrarea trupelor sovietice, prin insulte aduse armatei, autorităţilor româneşti, 
prin prigonirea şi arestarea reprezentanţilor autorităţilor dintre acei care nu au avut posibilitatea 
de a se refugia, în timpul vremelnicei ocupaţii sovietice datorită posturilor conducătoare pe care 
le acaparase şi având sprijinul binevoitor al autorităţilor sovietice aceste elemente streine de neam 
şi-au putut permite prigonirea populaţiei româneşti rămase în teritoriul cedat, prigonire în masă 
prin pregătirea listelor de deportaţi, denunţuri, arestări etc.

În timpul desfăşurării acţiunei militare prin devastări, distrugeri şi prin cea mai deşanţată 
propagandă de ură în contra României.

                       Şeful Politiei                                                 Primarul orasului Soroca                       
L.Ş.                 Ion Popescu                                                           V. Munteanu
                         semnătura                                                                       semnătura

Şeful Biur. Siguranţei
Comisar C. I. Bogdan
Semnătura

Anexe:
Tabelul de elemente româneşti care au fost arestate condamnate şi deportate în timpul anului 

de ocupaţie sovietic.
28 mărturii scrise a membrilor familiilor celor condamnaţi şi deportaţi.
Fotografii ce reprezentă distrugerile comise de sovietici /2/ bucăţi.

F. 1812, inv.2, d.9, f.40-46
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Documentul 2
Primăria Comunei Valea-lui-Vlad, 
Plasa Corneşti, 
judeţul Bălţi

TABLOU-NOMINAL No. I
de locuitorii deportaţi, condamnaţi şi arestaţi din comuna Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi.

Numele şi 
Pronumele

Comuna şi 
Judeţul

Data când a fost 
deportat sau 
arestat

Originea etnică Observaţiuni

Gorea Filimon
Gorea Anna
Gorea Stefan
Gorea Deomid
Gorea Vasile
Gorea Iacob
Gorea Alexandru
Lupaşcu Gheorghe
Lupaşcu Valentina
Lupaşcu Nadejda
Lupaşcu Olga
Lupaşcu Claudia
Tabără Mihail
Buznea Afanasii
Pralea Alexandru

Valea-lui-Vlad
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

13 Iunie 1941
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

3 Mai 1941
”

Român
”
”
”
”
”
”
”
”
”
” 
”
”
”
”

Se certifică de noi exactitatea prezentului tablou

Notar
L.Ş. semnătura
Şef de Post
Semnătura

F. 120, inv. 1, d.667(2), f.663



31

Basarabia Mareşalului Antonescu 1941-1944. Documente şi Materiale

Documentul 3
Primăria com. Zgărdeşti Jud. Bălţi 

Tabel No.1

de Românii din com. Zgărdeşti Jud. Bălţi, deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de către 
autorităţile sovietice pe timpul vremelnicei ocupaţii a Basarabiei.

No. Numile şi 
Pronumile Satul Data când a fost 

deportat
Originea 

etnică Observaţiuni

1. Roşca Profir Zgărdeşti 13 Iunie 1941 Român Deportat cu soţia şi 2 
copii

2. Roşca Mihail - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 4- 
”-

3. Strătan Gavriil - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 4- 
”-

4. Livovschi Neculai - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 1- 
”-

5. Strătan Alexandru - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
6. Baciu Vasile Ghiliceni - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 3- 

”-
7. Dobrovici Gheorghe Cozeşti - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- 2- 

”-
8. Leu Ion Ion Zgărdeşti Aprilie 1941 - ”- Condamnat la 5 ani
9. Grimalschi Alex. Cozeşti Septemb. 1940 Polon. - ”- - ”- - ”- - ”-5- ”-
10. Oboroc Ion - ”- - ”- Român - ”- - ”- - ”- - ”-5- ”-
11. Năstase Ion Mândreşti 13 Iunie 1941 - ”- Deportat cu soţia şi 4 

copii
12. Popa Climente - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ” – ”-
13. Bunduche C-tin. Ciulucani - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-3- ”-
14. Popa Haralambie - ”- Aprilie 1941 - ”- Condamnat
15. Sorocianu Ion - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-

Prezentul tabel se confirmă de noi:

L.Ş. Notarul Comunei Zgărdeşti                                        Şeful Postului Jandarmi
 Semnătura                                                                                     Mândreşti
                                                                                                     Semnătura

F.120, inv.1, d.667 (2), f.668
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Documentul 4
Prim. Com. Zgărdeşti Jud. Bălţi

Tablou N. 2

De locuitorii din comună mobilizaţi în armata sovietică

Nr. Numile şi pronumile Satul Data mob. O r i g i n e a 
etnică

Observaţiuni

1. Leu Ion Ion Zgărdeşti Iunie 1941 Român Nu s-a reântors
2. Iţco Trifan - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
3. Cucoşi Sava - ”- - ”- - ”- S-a reîntors
4. Bulmaga Timofei - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
5. Dode Andrei - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
6. Butnaru Pavel Vlad Cozeşti - ”- - ”- Nu s-a reîntors
7. Bulat Anton Mândreşti - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
8. Drăguţanu Chiril V. - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
9. Zalenschi Mihail F. - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
10. Eşanu T. Mihail - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
11. Moisei Efim I. - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
12. Ciobanu Pavel Ghe. - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
13. Năstase Petru I. - ”- - ”- - ”- S-a reîntors
14. Josanu Teodor T. Ciulucani - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
15. Vlaico Serghei - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
16. Chiorescu Harion Băceni - ”- - ”- Nu s-a reîntors
17. Dorojniac Pentelei - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
18. Cărăuş Filip Ciulucani - ”- - ”- S-a reîntors
19. Copiimulţi Ion T. Ghilicei - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
20. Tihon Teodor - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
21. Danciu Pavel - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
22. Stratan Terinte - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
23. Caţăr Ion Ştefan Câşla - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-
24. Caţăr Teodor Alex. - ”- - ”- - ”- - ”- - ”- - ”-

 
Prezentul se certifică de noi:
L.Ş. Notarul Comunei Zgărdeşti                                                Şef post Jand.
                Semnătura                                                                     Semnătura 

F.120, inv.1, d.667(2), f.670
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Documentul 5
Primăria Comunei Valea-lui-Vlad, Plasa Corneşti, Judeţul Bălţi

Tabel-Nominal N.4

De locuitorii trimişi la lucru la Dombass şi alte părţi de Sovietici
din comuna Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi

Nr. Numele şi Pronumele Comuna şi 
Judeţul

Data când au 
fost trimişi

Originea 
etnică

Observaţiuni

1. Coşciug Alexei V.l.-Vlad 20 aug. 1940 Român Reîntors
2. Coşciug Vera - ”- - ”- - ”- - ”-
3. Surdu Sîrghi - ”- - ”- - ”- - ”-
4. Balan Andrei - ”- - ”- - ”- - ”-
5. Nemţanu Filip - ”- - ”- - ”- - ”-
6. Stamatin Alexandru - ”- - ”- - ”- - ”-
7. Gheorghiţă Ion Th. - ”- - ”- - ”- - ”-
8. Ciuntu Ştefan Er. - ”- - ”- - ”- - ”-
9. Ciuntu Pavel Er. - ”- - ”- - ”- - ”-
10. Turuta Foma - ”- - ”- - ”- - ”-
11. Jarovlea Ion - ”- - ”- - ”- - ”-
12. Rotaru Nicolai - ”- - ”- - ”- - ”-
13. Creţu Pavel - ”- - ”- - ”- Lipsă
14. Sava Grigore - ”- - ”- - ”- - ”-
15. Glinca Sava - ”- - ”- Rus - ”-
16. Huţu Sârghi - ”- - ”- Român Reîntors
17. Popa Marfa - ”- - ”- - ”- - ”-
18. Turuta Mihail - ”- - ”- - ”- - ”-
19. Grati Dumitru - ”- - ”- - ”- - ”-
20. Carcea Chirilă - ”- - ”- - ”- - ”-
21. Tuchitalatu Nadejda - ”- - ”- - ”- - ”-
22. Munteanu Sava - ”- - ”- - ”- - ”-
23. Satvschi Iosif - ”- - ”- Rus Lipsă
24. Buşila Chirilă - ”- - ”- Român Reîntors
25. Huţcal Vasile - ”- - ”- Ucrainean - ”-
26. Scoropat Dumitru - ”- - ”- Român Lipsă
27. Scoropat Anna - ”- - ”- - ”- - ”-
28. Scoropat Ilie - ”- - ”- - ”- Reîntors
29. Palii Vera - ”- - ”- - ”- - ”-
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30. Gânju Pantilimon - ”- - ”- - ”- - ”-
31. Panaguţă Alexandra - ”- - ”- - ”- - ”-
32. Golodnâi Valentina - ”- - ”- Rus Lipsă
33. Luca Ştefan - ”- - ”- Român Reîntors
34. Zgureanu Ion C. - ”- - ”- - ”- - ”-

F.120, inv.1, d.667 (2), f.665

Documentul 6 
TABEL-NOMINAL

de locuitorii din raza acestei comuni deportaţi, concentraţi şi recheziţionaţi
de autorităţile sovietice – Corneşti, Bălţi.

Nr. 
crt.

Numele şi Pronumele 
capului de familie

Nr. membrilor 
deportaţi

Gradul de rudenie Observaţiuni

1. Alexandru I Mihalaş Singur Cap familie Deportat
2. Ioan I Safciuc -”- -”- -”-
3. Vasile Stasiuc -”- -”- -”-
4. Grigore N. Martea -”- -”- -”-
5. Vasile I Mihalaş -”- -”- -”-
6. Gheorghe Chirilov -”- -”- -”-
7. Ion Gh. Colţişor -”- -”- -”-
8. Grigore Tudurache 5 -”- -”-
9. Ioan V Martea 5 -”- -”-
10. Dumitru P Targon 2 -”- -”-
11. Gheorghe Pioireanu 2 -”- -”-
12. Ioan Dumanschi 4 -”- -”-
13. Alexandru Blajă 1 -”- -”-
14. Alexandru Roatru 2 -”- -”-
15. Caetan Nemeţ singur -”- -”-
16. Ioan Musteaţă 1 -”- -”-
17. Gheorghe Ciobanu 2 -”- -”-
18. Alecu Diaconu singur -”- -”-
19. Gheorghe Comanac 5 -”- -”-
20. Ioan Urzică 1 -”- -”-
21. Nicolai Clorsac 1 -”- -”-
22. Sagaidovschi Eugen singur necăsătorit -”-
23. Andrei Sumanschi -”- -”- concentrat
24. Motruc Vladimir -”- căsăt. -”-
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25. Nicolai Drozdov -”- -”- -”-
26. Vasile Godea -”- -”- -”-
27. Ioan Baltag -”- -”- -”-
28. Nicolai Gânga -”- -”- -”-
29. Gheorghe Boicu -”- -”- -”-
30. Filip A Bulericu -”- necăsăt. recheziţionat
31. Nicolai Olaru -”- căsăt. -”-
32. Călin Mânzăraru -”- -”- -”-
33. Balan Serghei -”- -”- -”-
34. Gheorghe Godea -”- necăsăt. concentrat la lucru
35. Ioan Darie -”- -”- -”-
36. Mihail Andreeş -”- -”- -”-
37. Teodor Obadă -”- -”- -”-
38. Vasile Obadă -”- cap.fam -”-
39. Ioan Moroşanu -”- necăsăt. -”-
40. Vasile Babaru 1 cap.fam. -”-
41. Elisaveta Moroşanu singură necăsăt. -”-
42. Nistor Olaru singur -”- -”-
43. Petru Cucoară -”- -”- -”-
44. Dumitru Nicolaev -”- cap.fam. -”-
45. Teodor Moroşanu -”- necăsăt. -”-
46. Grigore Pâslaru -”- cap.fam. -”-
47. Ion Petre Cibotaru -”- necăsăt. -”-
48. Gheorghe Juncu -”- -”- -”-
49. Gheorghe Hanibani -”- -”- -”-
50. Petre Obadă -”- -”- -”-
51. Ion I Cornea -”- cap.fam -”-
52. Maximciuc Ştefan -”- -”- -”-
53. Rusnac Andrei -”- -”- -”-
54. Ţurcanu Petre -”- cap.fam. -”-
55. Guşanu Petre -”- -”- -”-
56. Gheorghe I Sârbu singur cap.fam. la închisoare
57. Chirică Lavrentie -”- -”- -”-
58. Timofte Brăguţă -”- -”- concentrat

Prezentul tabel se certifică de noi,
L.Ş.          Primar          Notar
              semnătura   semnătura 

F. 120, inv. 1, d.667 (3), f.721
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Documentul 7
TABLOU-NOMINAL

De evrei executaţi de Poliţia germană în intervalul de la 10-17 Iulie 1941, reţinuţi ca ostatici.

Nr. 
Crt.

Numele şi Pronumele Vârsta Profesiunea Domiciliul

1. Blanc Abram 27 ani Farmacist Bălţi
2. Blinder Favel 34 -”- Funcţionar -”-
3. Ratberg Peisach Alpert 48 -”- Industriaş -”-
4. Golovatăi Strul Berl 33 -”- Medic -”-
5. Berezin Aizic 19 -”- Liberă -”-
6. Gamerman Moise 60 -”- Haham -”-
7. Kaner Bercu 60 -”- Haham -”-
8. Toiter Ghidale 43 -”- Funcţionar -”-
9. Blanc Boruh 54 -”- Comerciant -”-
10. Brotman Iosef 53 -”- Dentist -”-
11. Sehtman Aizic 51 -”- Comerciant -”-
12. Golovatăi Leib 75 -”- Comerciant -”-
13. Grimberg Simon 45 -”- Idem -”-
14. Grips Abram 38 -”- Funcţionar -”-
15. Titerman Sumer 47 -”- Comerciant -”-
16. Soihet Smerel 44 -”- Comerciant -”-
17. Roitman Suhăr 62 -”- Idem -”-
18. Diagot Alexandru 48 -”- Contabil -”-
19. Corman Lev 32 -”- Medic -”-
20. Crasneanschi Smil 54 -”- Brutar -”-
21. Sorocher Aba 27 -”- Funcţionar -”-
22. Broţchi Boris 37 -”- Idem -”-
23. Cerches Iosef 39 -”- Comerciant -”-
24. Fainboim Smil 42 -”- Idem -”-
25. Poilişer Strul 32 -”- Idem -”-
26. Cicelniţchi Chiva 27 -”- Idem -”-
27. Rabinovici Aba 37 -”- Idem -”-
28. Sirote Abram 19 -”- Funcţionar -”-
29. Spighel Chiva 18 -”- Elev -”-
30. Başinschi Iţic 50 -”- Croitor -”-
31. Rabinovici Benţion 46 -”- Funcţionar -”-
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32. Bonuar Zisu 52 -”- Comerciant -”-
33. Svartzai Gheraş 62 -”- Brutar -”-
34. Acherman Simon 34 -”- Comerciant -”-
35. Cogan Zeilio 59 -”- Comerciant -”-
36. Teşler Naftule 34 -”- Frânghier -”-
37. Svartzai Benţion 21 -”- Fotograf -”-
38. Colţ Boris 34 -”- Profesor dans -”-
39. Corenblium Slioma 47 -”- Agricultor -”-
40. Borocin Menaşe 54 -”- Funcţionar -”-
41. Echerling Benţion 49 -”- Profesor -”-
42. Cuperman Strul 71 -”- Funcţionar -”-
43. Groisman Vigdor 45 -”- Contabil -”-
44. Soihet Naftule 44 -”- Funcţionar -”-
45. Toilţis Moise 49 -”- Idem -”-
46. Gherşingard Gherş 46 -”- Comerciant -”-
47. Ghertopschi Heim 61 -”- Funcţionar -”-
48. Coifman Abram Iosef 47 -”- Comerciant -”-
49. Roitman Gherş 38 -”- Misit -”-
50. Chişner Mendel 64 -”- Funcţionar -”-
51. Gherşcovici Smil 34 -”-  Droghist -”-
52. Damberg Mozes 46 -”- Funcţionar -”-
53. Acherman Moise 64 -”- Comerciant -”-
54. Boxer Mendel 41 -”- Misit -”-
55. Braneţchi Abram 20 -”- Comerciant -”-
56. Blinder Simon 27 -”- Morar -”-
57. Svarţman Slioma 41 -”- Tip.proprietar -”-
58. Calihman Mendel 55 -”- Contabil -”-
59. Suduarg Bention 44 -”- Hangiu -”-
60. Vargulis Iţic 51 -”- Hotelier -”-
61. Rabel Iosef 36 -”- Comerciant -”-
62. Mateevici Gherş 31 -”- Avocat -”-
63. Cogan Haim 32 -”- Comerciant -”-
64. Lazăr Leiba 41 -”- Medic -”-
65. Lazăr A. Herş 32 -”- Contabil -”-
66. Fuchelman Emanoil 42 -”- Comerciant -”-
67. Vasiliver Mihail 42 -”- Medic -”-
68. Crişcăuţchi Abram Ianochel 74 -”- Prop. moară -”-
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69. Fainberg Iosef 68 -”- Comerciant -”-
70. Spighel Leivi 18 -”- Elev -”-
71. Chijner Duvid 63 -”- Comerciant -”-
72. Lihştain Eguda 40 -”- Idem -”-
73. Soch Smil Iosef 56 -”- Comerciant -”-
74. Blinder Menaşe 55 -”- Funcţionar -”-
75. Zilhis Meilich 40 -”- Idem -”-
76. Landa Lipa 56 -”- Rabin -”-

F.694, inv.3, d. 142, f. 1,2,3

Documentul 8
  România
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLŢI
 SERVICIUL ADMINISTRATIV
1941 luna Iulie ziua 17 
  Nr. 53

Către
Poliţia oraşului

Bălţi

Cu onoare Vă rugăm să binevoiţi a pune la dispoziţia
Primăriei or. Bălţi circa 50-60 oameni, necesari pentru 

curăţitul străzilor oraş. Bălţi şi repararea lor.
Oamenii, Vă rugăm să-i puneţi la dispoziţia D-lui

Serbov Gh. – şeful serviciului salubrităţii al acestei Primării.

PRIMAR DELEGAT
L.Ş. (semnătura)

 
Secretar,

L.Ş. (semnătura)

F.694, inv.3, d.142, f. 49
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Documentul 9
No. II.c.         1941 Iulie 29
Confidenţial

INSEPCTAORATUL REGIONAL DE POLIŢIE – CHIŞINĂU
către

Poliţia oraşului Bălţi

Ministerul Afacerilor Interne este informat că poliţiile şi prefecturile din ţară eliberează cu 
multă uşurinţă autorizaţii diferitelor persoane, pentru vizitarea evacuaţilor din diferitele lagăre de 
muncă.

Dat fiind măsurile de ordin şi siguranţă ce trebuiesc păstrate în situaţia actuală, faţă de 
agitaţiile masei evreeşti, vă rog să binevoiţi a lua măsuri în raza poliţiei D-voastre, ca în viitor să 
nu se mai elibereze autorizaţii de călătorie pentru vizitarea evacuaţilor din lagărul Tg. Jiu, cât şi 
pentru alte lagăre de muncă.

Orice cerere de asemenea natură să fie înaintată Direcţiunei G-le prin Inspectorat, spre a fi 
aprobată de Secretariatul General din Ministerul Afacerilor Interne şi aceasta numai în cazul de 
forţă majoră bine justificată.

INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE
 Alfred Paximade
L.Ş. (semnătura) 

 Şeful Serv. de siguranţă      C. Hreniuc
        (semnătura) 

F. 694, inv.3, d.142, f.80

Documentul 10
PROCES VERBAL,

Anul 1941 luna August ziua 9 la Bălţi.

Noi, Mihalcea Marin, comisar ajutor pe lângă Poliţia oraşului Bălţi, biroul de siguranţă.
Sesizaţi fiind de către agentul nostru informator, ce ne dă anexă la notă informativă, prin care 

semnalează pe evreul Iancu Steinman, originar din acest oraş, frizer, actualmente aflat în lagăr, 
cum că sub regimul sovietic a fost informator al organizaţiei poliţiei secrete N.K.V.D. avînd mai 
multe misiuni pe acel timp, de a călători de la Bălţi spre Prut.

Interogat ca informator numitul Pozumschi V. din Bălţi str. Ştefan cel Mare N. 29, acesta ne 
dă o declaraţie aparte, semnată propriu, care vizată de noi spre neschimbare, se anexează la acte.

Interogat evreul bănuit ne declară: Mă numesc STINMAN Iancu, de ani 31, frizer, domiciliat 
acum în lagărul din Bălţi, sunt căsătorit, am 2 copii mici. În timpul ocupaţiei am avut frizerie 
proprie în strada Praporgescu n. 65, timp de 6 săptămîni după plecarea românilor. La mine 
veneau, se bărbiereau doi ingineri sovietici, anume Covaleov şi Spivac, acum dispăruţi. Ei locuiau 
vis-a-vis de mine. Mă duceam la ei acasă şi-i bărbieream, neavînd acum prăvălie. Le-am spus şi 
lor că merg destul de prost cu cîştigul. Ei mi-au propus un serviciul la Rediu Mare în gară, unde 
cântăream şi dădeam lemne din depozitul gării. Mi se plătea 300 ruble lunar. Acolo era şi un 
conducător mai mare sovietic. Am lucrat 4 luni şi apoi am fost dat afară şi judecat pentru lipsă 
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din cantitatea de lemne, lipseau 950 ruble.   Am fost judecat şi am plătit în rate, închisoare nu am 
făcut. Nu am făcut serviciul       de informaţiuni.

Declar, susţin şi semnez propriu.
Drept care s-a dresat prezentul proces verbal spre cele legale.

Comisar ajutor      Asistenţi

F.694, inv.3, d.142, f.119

Documentul 11

PROCES-VERBAL

Anul 1941 luna septembrie ziua 16 la Bălţi
Noi, Mihalcea M. Marin, comisar ajutor la Poliţia oraşului Bălţi, biroul de siguranţă.

Sesizaţi fiind din svon public, cum că jidanul Ghitelman Leova, de profesie chelner, fost 
cu domiciliul în oraşul Bălţi, iar în prezent internat în lagărul de muncă al evreilor din comuna 
Răuţel acest judeţ, ar fi desfăşurat sub ocupaţia bolşevică o asiduă activitate comunistă, fiind 
conducătorul unui comitet al chelnerilor. Iar în prezent deşi în lagăr a căutat ca printre chelnerii 
ce actualmente lucrează să se facă propagandă în sensul de a fi ajutat la lagăr cu bani, după 
modelul comunist.

Astăzi, data mai sus menţionată, procedând la cercetări se constată după cum urmează;
Interogat ne declară: Mă numesc Ghitelman Leon, născut la Soroca, în anul 1910, luna 

septembrie ziua 5, din părinţi evrei; Sima şi Beila, sunt de profesie chelner, căsătorit cu o creştină, 
Claudia Ramasevici, sub ocupaţia rusă, am şi un copil de 2 luni. Sunt botezat în religia evreiască, 
fost cu domiciliu în localitate strada Iafont n. 51. Sub ocupaţia bolşevică am lucrat una lună 
ca chelner la restaurantul „Voientorg”- ului, fost „Popov” din Bălţi. Nu am fost în organizaţiile 
lor comuniste şi nici ca conducător al chelnerilor. Nu am activat sub nici o formă şi am fost 
din contra suspectat, prin faptul că mă bănuia că am servit ca informator al poliţiei româneşti. 
Privitor la vizitele ce mi se făceau de către Vladimir Ramasevici, acesta fiind cumnatul meu, era 
trimis din cînd în cînd de către soţie pentru a-mi aduce hrană sau schimburi.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau susţin şi semnez propriu, după ce mi s-a citit din 
cuvânt în cuvânt.

Interogat Valentin Romasevici, ne declară, sunt în etate de 25 ani, de profesie chelner, 
căsătorit, domiciliat în strada Lafon n. 51. Este adevărat că am fost la lagărul evreilor de la 
Răuţel, unde am adus mâncare şi îmbrăcăminte pentru cumnatul meu Leon Ghitelman, aflat 
închis în acel lagăr. Este adevărat că el m-a rugat spre a colecta bani pentru ajutorarea sa, din 
rîndul chelnerilor. Nu am reuşit să adun căci nimeni dintre foştii săi colegi chelneri nu a voit ca 
să-l ajute. Altceva nu mai ştiu nimic. Propagandă comunistă nu am făcut. Declar susţin şi semnez 
propriu.

 Drept care s-a dresat prezentul proces verbal spre cele legale.

 Comisar aj.       Asistenţi

F. 694, inv.3, d.142, f.82
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Documentul 12
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI
POLIŢIA OR. BĂLŢI

I N T E R O G A T O R
PENTRU

stabilirea identităţii individuale Stinman Iancu
Anul 1941, luna august, ziua 8

1. Numele de botez: Iancu
2. Numele de familie: Steiman
3. (Mai zis şi):
4. Născut în anul 1910, luna martie, ziua 23
5. Locul naşterii: Bălţi
(Domiciliul anterior şi actual) str. Unirii 81
6. În ce religie este botezat şi la care biserică ? Mozaică
7. Ce naţionalitate are ? Evreu
8. Cărui Stat (cărei ţări) este supus ? (cuvânt indescifrabil)
9. Care este ocupaţiunea principală ? Frizer
10. Ce alte meserii sau alte ocupaţiuni mai cunoaşte şi exercită ? Nu
11. Ce mijloc de existenţă a avut şi are ? (cuvânt indescifrabil) 
12. Este căsătorit (căsătorită) ? Da 
13. Care este numele de botez şi de familie al soţului (dacă este vorba de soţie, să se arate 

numele de familie pe care dânsa purta înainte de căsătorie): Reisa – Soliman
14. Cîţi copii are ? 2
15. Numele copiilor, sexul şi vârsta: Berta şi Lielia minore
16. Numele şi pronumele tatălui: Sloim Steiman
17. Numele de botez şi de familie al mamei: Netia Gherşenovici
18. Părinţii sunt în viaţă (dacă nu, să se arate data şi locul morţii fiecăruia din ei) ?:
19. Unde se găsesc părinţii şi cu ce se ocupă ? În lagăr
20. Unde au fost născuţi părinţii ? Tatăl la Teleneşti, Orhei, mama la Bălţi
21. Numele şi pronumele fraţilor şi surorilor şi unde domiciliază fiecare din ei ?: (cuvinte 

indescifrabile)
22. Ce alte rude mai are individul în România sau alte ţări şi în ce localităţi locuieşte fiecare 

anume ?
23. De când a venit individul în România (a se arăta precis anul, luna, ziua) ?: De la naştere
24. Pe la care punct de frontieră a intrat în ţară ?
25. Cu ce acte de călătorie ?
26. Posedă acum vreun act de călătorie*) (În caz afirmativ, se va arăta ce act anume posedă, 

când a fost eliberat, sub ce număr şi în ce oraş; se va mai arăta când expiră valabilitatea actului de 
călătorie):

27. Individul posedă bilet de liberă trecere; de care perfectură a fost eliberat, sub ce număr 
şi la ce epocă ?

28. La ce legaţiune sau consulat din ţară a fost sau este înscris:
29. Prin ce localităţi din ţară a mai stat (Se va arăta anume localităţile unde a stat, la ce epocă, 
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cât timp a stat în fiecare din ele, cu ce s-a ocupat în acele localităţi, la cine a fost în serviciu şi pe 
cine mai cunoaşte în acea localitate):

30. A tras sorţi în ţara lui ? Da
31. A servit în armată ? 33 art. 932
32. La care anume corp, regiment, companie şi ce contingent ? (Să se ia numărul şi data 

livretului militar şi numele autorităţilor militare care l-a eliberat):
33. Ce alte acte de serviciu mai posedă ? (să se menţioneze anume acele acte):
34. A fost vreodată osândit pentru crimă sau delicte ? (pe cât timp şi în care închisoare şi-a 

făcut pedeapsa): nu
35. Certificat de liberare din arest are ? Nu
36. Ce limbă înţelege ? Rusă, româna, evreiască
37. Ce instrucţiune are ? (ce şcoală a învăţat şi unde ?): particular
38. Semnalmentele:
 Talia: 1,65
- Corpolenţa: slab
- Obrazul: rotund
- Tenul: şaten
- Fruntea: (cuvânt indescifrabil)
- Ochii: albaştri
- Nasul: drept
- Urechile: (cuvânt indescifrabil)
- Gura:
- Barba: (cuvânt indescifrabil)
- Bărbia: rotundă
- Sprîncenele: negre
- Părul: negru
- Mustaţa: neagră
- Figura (fotografia dacă se poate):
- Semne particulare: nu are
39. Observaţiuni particulare:

Semnătura individului interogat
                (semnătura) 

         L.Ş.                     Semnătura ofiţerului de poliţie**) 
                                       care a luat interogatorul
                                               (semnătura) 

*) Cînd se ia interogatorul unui individ, în scopul de a se cere expulzarea sau izgonirea lui 
din ţară, atunci actul de călătorie şi biletul de liberă trecere vor fi luate şi anexate în prezentul 
interogator dându-se în schimb individului o dovadă de către ofiţerul de poliţie care a luat şi 
redactat acest interogator.

**) Se va arăta desluşit care este anume funcţiunea principală a ofiţerului de poliţie care a 
redactat actul, în caz când el n-ar face parte din personalul poliţiei, precum şi poliţia pe lângă care 
funcţionează.

Toate declaraţiile luate trebuiesc a fi verificate, pe cât va fi posibil, cu actele pe care individul 
le are asupra lui.

F.694, inv.3, d.142, f.120 
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Documentul 13

INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE CHIŞINĂU
n. 88C         1941 August 10

Către
Poliţia Soroca

 Luaţi măsuri ca evreii din raza D-voastră să poarte obligatoriu un semn distinctiv format 
dintr-o stea cu şase colţuri (2 triunghiuri suprapuse) din stofă sau pânză de culoare galbenă de 
dimensiunile 7 cm, în diametru aplicat pe fond negru.

 Acest semn va fi purtat cusut pe partea stângă a pieptului.
 Veţi raporta executarea.

L.Ş.    INSPECTOR REGIONAL DE POLIŢIE
                            (semnătura) 
Şeful serv. Inf. şi Secret.
      (semnătura) 

F. 696, inv.1, d.31, f.60
 
Documentul 14
 R O M Â N I A
PREFECTURA JUD. BĂLŢI
 Serviciul Administrativ
 Nr. 1014
 11 august 1941

DOMNULE PRETOR,

 În conformitate cu ordinul telegrafic al M.U. Ialomiţa nr. 2881 B/941, avem onoare a vă 
ruga să luaţi imediate măsuri ca evreii să fie întrebuinţaţi pentru lucrul şoselelor şi pentru diferite 
lucrări de interes general, asigurându-li-se în schimb hrana şi tutunul.

 Deşi s-au dat mai multe ordine în acest sens, totuşi acestea nu au fost executate, întrucât 
evreii au fost văzuţi la lucru în foarte puţine părţi.

L.Ş.       Prefect
          (semnătura) 
                                                                                                    Şeful Serviciului
                                                                                                        (semnătura) 
Domnului PRETOR al plăşii Corneşti

F.120, inv.1, d.658 (1), f.77
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Documentul 15
ROMÂNIA
Prefectura jud. Soroca
Nr. 216
12 august 1941

Şefului Poliţiei oraşului Soroca

 Avem onoarea a vă trimite, mai jos în copie, spre ştiinţă şi conformare, ordinul N. 61 din 
24 Iulie 1941, al Conducerii şi Administrării Basarabiei.

L.Ş.                      PREFECT
                            (semnătura) 

                                                                                                Şeful Serv. Ad-tiv
 subdirector
 A. C. I. Popovici
Copie 
 Cu onoare vi se face cunoscut:
 1. Se vor face lagăre unde vor fi strânşi evreii din provincie, care să fie întrebuinţaţi la 

lucrările de refacere a drumurilor şi şoselelor, la repararea podurilor, astuparea tranşeelor, strângerea 
sârmei de pe câmp, etc.

 2. Evreii de la oraşe, se vor înscrie la primării în termen de 3 zile, arătând şi profesiunea 
ce o au. Ei vor fi organizaţi pe grupe conduse de un şef dintre ei şi întrebuinţaţi la lucrări; şeful 
grupei împreună cu întreaga familie, răspunde de modul cum membrii grupei execută lucrările.

 Pentru oraşul Chişinău, se vor accelera operaţiunile de înfiinţare a unui ghetto aşa cum 
am ordonat.

 3. În declaraţiile ce vor da, evreii de la oraşe, vor arăta:
- Profesiunea, atât a bărbaţilor cât şi a femeilor şi copiilor (în scopul organizării lor pe 

profesiuni) 
- Dacă la retragerea armatelor române în luna Iunie 1940 au locuit în acel oraş sau altă parte.

ÎMPUTERNICITUL CONDUCĂTORULUI STATULUI
PENTRU CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA BASARABIEI
GENERAL (ss) C. Gh. Voiculescu
 Pentru conformitate,
       (semnătura)

F.696, inv.1, d.31, f.68
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Documentul 16

ROMÂNIA        CIRCULARA
PERFECTURA JUDEŢULUI BĂLŢI
Serviciul Administrativ
Nr. 1336
16 august 1941

DOMNILOR PRETORI AI PLASILOR
DIN JUDEŢ ŞI DOMNULUI PRIMAR

al oraşului Bălţi

Motivat de ordinul Administraţiei Basarabiei Nr. 182/941, avem onoare a vă ruga să binevoiţi 
a lua urgente măsuri pentru organizarea tineretului premilitar şi extraşcolar, din raza Dvs. de 
activitate, pe comune sau sectoare în oraşe, în felul următor:

1. Până la organizarea definitivă a tineretului premilitar şi extraşcolar în formaţiuni de 
educaţie naţionale/patriotică şi cetăţenească, acest tineret (băieţi şi fete) va fi utilizat la diverse 
soiuri de muncă de interes obştesc.

2. În acest scop veţi face un apel stăruitor pe lângă tineret pentru ca astăzi, când ostaşii 
Români îşi încordează puterile alături de Aliaţii noştri, ca să împingă hotarul de Răsărit până 
acolo unde ni se întinde Neamul, tineretul în măsura puterii lui să se ofere la munca de refacere 
a Basarabiei. Nu se va întrebuinţa rigoarea – ea nu convinge – sfatul de îndrumare şi bunăvoinţa 
celor hotărâţi a îndruma munca de folos obştesc, căştigă sufletul şi dezvoltă mândria de sine a 
tineretului.

3. Munca de folos obştesc are pentru tineret un îndoit scop:
Primul de ordine educativ, să-l iniţieze în jertfa personală pentru obştie, să-l deprindă cu 

subordonarea intereselor individuale faţă de cele generale, să-l introducă în cultul muncii închinat 
neamului şi Patriei.

Al doilea – scop utilitar să menţină şi dacă e posibil să sporească producţia Ţării – prin 
înlocuirea în muncă a braţelor ce lipsesc.

4. Tineretul va fi întrebuinţat la munca de folos obştesc, potrivit puterii fizice şi sufleteşti a 
fiecăruia, potrivit sexului, a inclinaţiunilor şi deprinderilor ce are, fără a se pretinde eforturi care 
ar întrece puterea lui.

Se va da atenţiunea condiţiunilor de sănătate şi igienă, a organizării muncii, ferirea de 
accidente, şi în special se va face o judicioasă întrebuinţare a tineretului pentru ca spiritul de 
dreptate să domnească.

Se specifică deasemenea că abuzul (brutalităţile) sau utilizarea tineretului la munci în interes 
personal, va fi riguros sancţionată.

5. Participarea la munca de folos obştesc – tinerii (băieţi şi fete) de la 12-21 ani – după putere 
şi aptitudine.

ORGANIZAREA MUNCII DE FOLOS OBŞTESC

Prestarea muncii de folos obştesc se va face numai în zona comunei unde domiciliază tânărul.
 Formarea echipelor de muncă – găsirea muncii ce trebuieşte executată în comună – 
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repartiţia tinerilor (băieţi şi fete) la muncă, controlul muncii şi disciplină, cad în sarcina comitetelor 
formate după cum urmează:

a) În fiecare comună rurală sau urbană nereşedinţă, comitetul va fi format din:
- Comandantul premilitar (dacă este) – preşedinte.
- Primarul comunei – preşedinte în lipsa comandantului premilitar.
- Directorul sau directorii de şcoală.
- Preotul Paroh
- Şeful postului de Jandarmi sau înlocuitorul său
- Medicul sau agentul sanitar
- Sediul comitetului este la primăria comunei respective.
b) În fiecare comună urbană – reşedinţă de judeţ, comitetul pentru munca de folos obştesc 

se alcătuieşte din:
- Prefectul sau delegatul său ca preşedinte şi iniţiativă
- Primarul oraşului
- Directorii de şcoli secundare băieţi şi fete
- Comandantul Legiunei de jandarmi sau înlocuitorul său
- Subinspectorul premilitar
- Inspectorul şcolar judeţean
- Mediul Primar al judeţului sau delegatul său
- Şeful Poliţiei oraşului.
Din partea perfecturii, pentru oraşul Bălţi delegăm pe D-l Pretor Dumitru Stegărescu, care 

ne va înlocui în toate atribuţiunile reclamate de această organizare.
c) Atribuţiunile comitetelor.
- Comitetul face lista tinerilor din comună
- Întocmeşte lista de diverse soiuri de muncă ce se pot face în comună şi în zona comunei.
- Organizează munca, supraveghează cu grijă şi înţelegere părintească activitatea tineretului.
d) În oraşele reşedinţă lista tinerilor se întocmeşte de către directorii de şcoli, pentru tineretul 

şcolar şi extraşcolar şi de subinspectorii premilitari pentru tineretul premilitar.
Organizează munca ce urmează a se face, stabilindu-se echipe cu şefi şi pe categorii de muncă.
Recomandaţiuni.
Munca se va desfăşura cu cântece şi atmosferă de voieşie şi cu timp rezervat pentru odihnă.
Se vor face atenţi tinerii că munca oţeleşte pe om şi-l onorează, în timp ce lenea, nepriceperea, 

pasivitatea, îi scoboară demnitatea.

CÂTEVA EXEMPLE DE MUNCĂ CE AR ÎNDEPLINI TINERETUL

La sate.
Curăţirea şi repararea şoselelor în interiorul satelor şi împrejurimi. Astuparea gropilor. 

Nivelarea drumurilor. Curăţirea bălăriilor.
Curăţirea fântânilor – îngrijirea cimitirilor – curăţirea curţilor şi grajdurilor la infirmi, săraci 

şi văduve. La munca câmpului la părinţi, la vecini sau unde nevoia cere în sat.
La munca câmpului se poate executa: seceratul grâului, adunatul şi grămăditul fânului, culesul 

porumbului, căratul recoltei de pe câmp, îngrijirea vitelor, a păsărilor, păşunatul vitelor, etc.
La gospodărie: curăţirea casei, a curţii şi a întregii gospodării, la cusut, ţesut, prepararea 

hranei etc.
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În interesul comunei: telefonişti la primărie, curieri, factori poştari, echipe pentru stingerea 
incendiilor.

La oraşe.
Servicii la gospodăria părintească.
Întrebuinţarea la cartarea corespondenţei la oficiile poştale. Distribuirea corespondenţei.
Legătura între instituţii, curieri.
Serviciul de biurou la cancelarii şcolare, administraţii financiare, etc.
Concluziuni.
Chemarea la munca de folos obştesc, mai ales în împrejurările de astăzi, să fie socotită de 

fiecare tânăr ca o distincţiune, că în măsura puterii lui îşi poate servi Ţara.
Munca de folos obştesc, fiind o şcoală a vieţii, a caracterului şi voinţei, omul capătă prin 

muncă deprinderea de a-şi rezolva singur problemele vieţii.
Mic sau mare, tânăr sau bătrân, toţi în slujba patriei şi a neamului.
Rog a se păşi la executare, astfel ca până în ziua de 22 August a.c. comitetele comunale să fie 

constituite, iar munca de folos obştesc să înceapă a funcţiona.
La data de 25 August ni se va raporta modul în care aţi executat dispoziţiunile prezentului 

ordin.

L.Ş.            PREFECTUL JUDEŢULUI BĂLŢI
                      COLONEL P. HANGIU
                              (semnătura) 

F.120, inv. 1, d.658 (1), f. 112, 113, 114, 115

Documentul 17
Copie

IALOMIŢA
către

Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat

Domnul General Antonescu a numit ca împuternicit al Guvernului şi al domniei Sale pentru 
teritoriul dintre Nistru şi Bug pe Domnul Profesor Universitar Gheorghe Alexianu.

Autorităţile militare de toate categoriile sunt rugate a da cel mai larg concurs pentru realizarea 
misiunei ce are de îndeplinit.

Reşedinţa Guvernatorului Provinciei s-a fixat la Tiraspol unde se instalează de la 20.VIII.1941.
Se transmite mai jos textul decretului de funcţionare.
General Ion Antonescu Comandantul de Căpetenie al Armatei,
decretăm:
Art. 1 – Teritoriul ocupat dintre Nistru şi Bug cu excepţia regiunei Odessa, mărginindu-se 

spre Nord cu o linie Nord-Moghileiev Nordjmerinka, însemnat pe harta anexată prezentului 
decret, intră sub administraţia Română.

Art. 2 – Numim împuternicit al nostru pentru această provincie cu dreptul de a lucra cu 
depline puteri pe Dl. Profesor Universitar Gheorghe Alexianu.

Art. 3 – Împuternicitul nostru va lua prin ordonanţe toate măsurile socotite necesare pentru 
funcţionarea administraţiei şi pentru continuarea activităţii în toate domeniile în conformitate 
cu instrucţiunile ce i-am dat.



48

 Alexandru   MORARU

Art. 4 – Împuternicitul nostru va fi ajutat în conducerea provinciei de următoarele direcţiuni:
a) Direcţia Administraţiei şi a Comunicaţiilor
b) Direcţia Agriculturei şi a Economiei
c) Direcţia Învăţământului, Cultelor şi Propagandei
d) Direcţia Sănătăţii
e) Direcţia Financiară
Art. 5 – Funcţionarii numiţi în această provincie vor fi plătiţi:
a) cu salariul îndoit în lei
b) cu o alocaţie de întereţinere în R.M. până la maximum salariul îndoit în lei.
Art. 6 – RM. este singura monedă circulatoare în această provincie.
Art. 7 – Fixăm reşedinţa conducerii în TIRASPOL.
Art. 8 – Împuternicitul nostru va stă sub ordinile noastre directe şi ale Preşedenţiei Consiliului 

de Miniştri.
Dat astăzi 19 august la Cartierul nostru General.

ss/General Ion Antonescu   19.VIII.1941 Tighina
 conform cu originalul    Nr.1 din 19.VIII.1941
 ss/Gh. Alexianu 
                                   Şeful Marelui Cartier General
                                      General ss/Al. Ioaniţiu
p. conformitate     Nr. 1116 din 20.VIII.1941
 ss/Indescifrabil

F. 706, inv.1, d. 42, f. 59

Documentul 18

INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE CHIŞINĂU
N. 1051
1941 August 26

Către
Poliţia Soroca

Vă facem cunoscut că Domnul Preşedinte al Consiliului de Miniştri a hotărât ca nici un 
evreu să nu poarte vre-un semn distinctiv că este evreu, întrucât aceste semne pot da naştere la 
reacţiuni, cari nu sunt de dorit.

Luaţi măsuri urgente de întocmai executare.

INSPECTOR DE POLIŢIE
 Alfred Pacsimade
     (semnătura) 
L.Ş.
Şeful Serv. de Informaţii
 şi Secretariat
 (semnătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 108
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Documentul 19

ROMÂNIA
Primăria Com. Bădeni-Vechi
 Jud. Bălţi
 N. 215
 28 August anul 1941

ONOR
Preturei plasii Corneşti

La ord. D-STRE N. 1325/941

 Avem onoarea a vă raporta următoarea situaţie a localurilor de şcoli din această comună:
I. În comună sunt două localuri de şcoli, - şcoala N.1 cu 3 săli de clasă şi şcoala N.2 cu 2 săli 

de clasă.
II. Toate sunt în curs de reparaţie
III. Şcoala N.1 a fost aproape distrusă de sovietici, însă cu locuitorii prin muncă de folos 

obştesc, în cursul acestei săptămâni s-au renovat toată din nou şi în curând va fi terminată şi pusă 
în stare bună.

IV. Localurile sunt încăpătoare pentru toţi copii şi nu este nevoie de înfiinţarea altor localuri.

L.Ş. (semnătura) 

F. 120, inv. 1, d. 658 (1), f. 247

Documentul 20

ROMÂNIA
Notarul Comunei Cetireni
 JUDEŢUL BĂLŢI
 n. 238
 luna August, ziua 28

Domnule Prim-Pretor,
La ord. N 775/941

Avem onoare a vă raporta că nu avem nevoie de evrei pentru munci agricole şi lucrări publice 
pe raza acestei Comune.

L.Ş. Notar, 
(semnătura) 

F. 120, inv. 1, d. 658 (1), f. 99
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Documentul 21
CHESTURA POLIŢIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
 Biroul Siguranţei
 Nr. 2709. S
 1941 August 30

către
INSPECTORATUL DE POLIŢIE CHIŞINĂU

Făcând informaţii şi cercetări pentru a se stabili locul de înhumare al victimelor politice ale 
teroarei roşii am putut stabili astăzi următoarele:

În localul fostului Consulat Italian de pe strada Viilor în prezent ars complect, în partea din 
fund a curţei, în apropierea unui beci, într-un loc viran îngrădit cu scânduri înalte în parte arse, 
se găsesc două gropi mari proaspete, în care se află îngropaţi mulţi oameni dintre cei împuşcaţi în 
ajunul retragerii trupelor roşii din localitate.

S-au găsit deasemenea două tărgi pline de sînge şi cu urme de gloanţe mai ales la extremităţi, 
ceea ce denotă că persoana pusă pe targă dacă avea convulsiuni se mai trăgea în ea în cap cu 
revolvere pentru a se asigura că este moartă (loviturile de armă se văd la capătul tărgei).

Execuţia se făcea în beciul Consulatului unde sunt urme evidente de aceasta şi unde s-au 
găsit şi cele 2 tărgi.

Bănuim că, în tot locul înconjurat cu gard şi care are o suprafaţă de 150-160 metri aproximativ, 
se află îngropate cadavre de deţinuţi politici.

În timpul stăpânirii ruseşti aci îşi avea sediul birou central al serviciului N.K.V.D. local şi aci 
se făcea ultimile cercetări şi cele mai riguroase pentru deţinuţi.

Mâine vom face deshumarea cadavrelor pentru identificarea cadavrelor a victimelor teroarei 
bolşevice din localitate.

 CHESTORUL POLIŢIEI,
 Maior, Al. Vasilescu.
                                                                                                      Seful Bir. Siguranţă
 T. Andreescu

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 21

Documentul 22
 ROMÂNIA
 Primăria Comunei
 Jud. Bălţi
1941 luna August ziua 30

Domnule Prim-Pretor
La ord. Dvs. N. 775/1941

Avem onoarea a Vă raporta că nu avem nevoie de evrei, întrucât muncile agricole se execută 
de către locuitori, iar lucrările de drumuri, şanţuri etc., se execută cu tinerii premilitari şi muncă 
de folos obştesc.

    Primar 
(semnătura) 
Dsale, 
Dlui Prim-Pretor al plăşii Corneşti

F. 120, inv. 1, d. 658(1), f. 104
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Documentul 23
Primăria Com. Ciucilueni
 Plasa Corneşti
 Judeţul Bălţi
 N. 239
 30 august anul 1941

Domnule Pre-Pretor.
La ordinul Dv. No. 769/941

Am onoare a vă raporta că am organizat munca de folos obştesc în raza acestei comuni, după 
cum urmează:

Atât tineretul premilitar cât şi tineretul extraşcolar băieţi şi fete s-au invitat la oficiul şcoalelor 
primare din toate satele ce compun comuna. Li sa citit instrucţiunile primite de la Dv. Întreg acest 
tineret, a ascultat cu multă bunăvoinţă aceste instrucţiuni şi după aceasta toţi au fost împărţiţi, 
pentru a executa lucrări de curăţitul spinelor, repararea drumurilor, curăţitul buruienilor şi 
bălălăriilor din grădini şi pe marginile drumurilor comunale şi judeţene.

Rugându-vă să bine voiţi a dispune.

    Notar,
(semnătura) 

D-SALE 
Domnului Prim-pretor al Pl. Corneşti jud Bălţi

F. 120, inv. 1, d. 658(1), f. 118
 
Documentul 24
ROMÂNIA
NOTARUL COM. RADENI-V.
 Jud.Bălţi
 N. 240
 30 august 1941

DOMNULE PRIM-PRETOR,
La ord. D-STRE N. 1475/941

 Avem onoare a vă raporta că de la data de 17 iulie şi până la 30 august a.c. s-a executat de 
noi, în raza acestei comune următoarele lucrări, - toate prin muncă de folos obştesc:

I. S-a curăţit de spini şi mărăcini suprafaţa totală de 252 hectare al Eforiei de păşunat din 
comună.

II. S-a curăţit de mărăcini curtea bisericii, îngrijit pomii fructiferi şi amenajat mormintele a 
2 eroi morţi pentru PATRIE şi înmormântaţi în curtea bisericii.

III. S-a curăţit de mărăcini şi renovat complect localul de şcoală N. 1 care a fost complect 
distrusă de sovietici, urmând a fi pusă în curând în stare bună. Pomii fructiferi din curtea şcoalei 
au fost îngrijiţi şi s-au renovat gardurile din jurul şcoalei, iar o porţiune s-au făcut din nou.

IV. La şcoala N. 2 s-au făcut o sobă din nou, s-au luat măsuri de reparaţie,    s-au făcut 
curăţenie în curte care era plină de mărăcini şi s-au împrejmuit complet împrejur toată curtea cu 
grădina şcoalei.
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V. La cimitirul uman din satul Rădeni-V. s-au curăţit de mărăcini şi spini de care era invadat, 
s-au amenajat mormintele şi s-au îngrijit TROIŢA EROILOR.

VI. Localul de primărie şi magazia de unelete agricole care erau devastate de sovietici, a fost 
complect renovate şi pusă în stare bună de curăţenie.

VII.  Localul Postului de jandarmi a fost îngrijit, amenajat şi împrejmuită toată curtea cu 
grădina împrejur (Casa a fost rămasă de la evreul H. Goldenberg devastată). 

VIII. S-au curăţit, amenajat şi îngrijit un număr de 212 fântâni şi cişmele din raza comunei.
IX. S-au construit din nou două podeţe de lemn şi unul de tuburi pe drumul Rădeni-

Bahmut (două) şi unul la ciuşmeaua Chicu. S-au reparat un podeţ la ciuşmeaua D. Cujbă.
X. Drumurile comunale: s-au reaparat şi lărgit drumul Rădeni-Corneşti pe o distanţă de 

5 km. Drumul Rădeni-Pârliţa pe o distanţă de 4 km. Drumul Rădeni-Mileşti – pe 3 km. S-au 
deschis şi lărgit un drum la ciuşmeaua D. Cujbă, care a fost închis de fostul Preşedinte la sovietici 
D. Motelică. S-au lărgit, amenajat şi împrejmuit locul viran din faţa primăriei care a fost devastat 
de armatele sovietice.

XI. S-au adus la primărie un număr de 200 stâlpi de stejar pentru instalarea telefonului din 
pădurea Statului. S-au adus 15 steri nueli şi 10 steri pari pentru împrejmuit la instituţiile publice.

Toate aceste lucrări s-au executat prin muncă de folos obştesc cu un număr de 968 zile cu 
braţele şi 542 zile cu carele. Din cauza muncilor agrivole şi din cauză că o parte de locuitori pleacă 
zilnic la căratul pietrei pe şoseaua naţională Iaşi-Chişinău nu s-a putut executa mai mult.

Rugându-vă să bine voiţi a dispune.

L.Ş. Notar I. Bârcă 
    (semnătura) 

D-sale 
DOMNUL PRIM – PRETOR AL PLASII CORNEŞTI

F. 120, inv. 1, d. 658 (1), f. 146, 147

Documentul 25
România
Primăria Comunei Todireşti
 Jud. Bălţi
 N. 148
 31 august 1941

Domnule Prim-Pretor
La ord. D-stră, N. 775/941

Avem onoarea a vă raporta că în raza acestei comune nu este nevoie de evrei pentru muncile 
din raza comunei.

    Notar               Secretar
(semnătura)   (semnătura) 
D-sale 
D-lui Prim-Pretor al Preturii Corneşti

F. 120, inv. 1, d. 658 (1), f. 107
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Documentul 26
Domnule CHESTOR,

 Subsemnata Ramasevici Clavdia, domiciliată în oraşul Bălţi, strada General Lafont Nr. 51 
vin cu onoare a Vă ruga să binevoiţi a-mi aproba rugămintea:

 Subsemnata fiind creştină m-am măritat cu bărbatul meu, care s-a născut din părinţi 
creştini în oraşul Soroca, avînd numele de familie Sete, iar la botez a primit numele Leon. Mai 
târziu a fost adoptat de către o familie evreiască zisă Ghetelman, care i-a împrumutat numele său.

 Din căsătoria subsemnatei cu el a rezultat un copil botezat în catedrala din Bălţi, primind 
numele de Valentin.

 Deoarece bărbatul meu se găseşte actualmente în lagărul de muncă din Bălţi în str. Şcoalei, 
fiind luat drept evreu, Vă rog a-l reţine tot în acest lagăr din oraş până când subsemnata voiu 
dovedi cu actul de naştere al lui care se găseşte în arhiva Mitropoliei din Chişinău şi la catedrala 
oraşului Soroca, act pe care nu l-am putut scoate până în prezent din cauză că nu am putut căpăta 
autorizaţie de călătorie.

 Dar l-am cerut prin poştă.
 Încă o dată vă rog să dispuneţi reţinerea soţului meu care este român creştin ortodox, - în 

lagărul din Bălţi până când voiu dovedi şi cu act, cele declarate prin alăturata declaraţie.
 Astăzi soţul meu poartă numele de Ghetelman Leon pe când el este născut Sete Leon.
 Cu respect, Ramasevici K.
       (semnătura) 

Domniei Sale,
Domnului CHESTOR al Poliţiei oraşului Bălţi.

F. 694, inv. 3, d. 142, f. 313

Documentul 27
CHESTURA POLIŢIEI CHIŞINĂU       COPIE
Nr. 25         Conf. Personal
1941 Septembrie 5

 DOMNULE PRIMAR

 Avem onoare a vă comunica că în spatele clădirei fostului consulat italian  s-a descoperit 
un cimitir, unde au fost îngropaţi toţi românii executaţi de organele N.K.V.D.

 Până în prezent s-au scos din două gropi comune 40 cadavre, fiind în curs de desgropare. 
Întrucât urmează să fie înhumaţi în cimitirul ortodox cu pompa cuvenită ca eroi ai neamului, 
cât de urgent posibil, vă rugăm să binevoiţi să dispuneţi să se formeze o comisiune de către 
Primăria Oraşului, care să se îngrijească de cele necesare. Comisiunea urmează să fie prezentă 
mâine dimineaţă 6 sept. Orele 8 la Chestura Poliţiei.

Cel mai urgent lucru este facerea de coşciuge.

 CHESTORUL POLIŢIEI
 ss. Maior Vasilescu
 conform cu originalul

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 10
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Documentul 28

STĂRII CIVILE
DOMNULE GENERAL,

LA ORDINUL dvs. Nr. 100C, din 8 septembrie 1941, avem onoarea a Vă face cunoscut, că 
iniţiativa desgropării, reînhumării cadavrelor desgropate din str. Viilor, cât şi iniţiativa solemnităţii 
şi desfăşurarea ei în bune condiţiuni a fost luată de D-l Chestor al Poliţiei Municipiului Chişinău.

Această Primărie a contribuit numai cu 75 coşciuge din scânduri şi 13 coroane din flori 
naturale adunate din grădinile publice ale Municipiului Chişinău.

Nu cunoaştem dacă s-au îndeplinit formele legale pentru desgroparea şi înhumarea din nou 
a cadavrelor, adică dacă s-a obţinut autorizaţie de desgropare din partea Parchetului respectiv şi 
s-au făcut autopiere necesară, cât şi identificările cadavrelor.

Aceste relaţiuni, credem că se pot da de D-l Chestor al Poliţiei Municipiului Chişinău.
 PRIMARUL
 MUNICIPIULUI CHIŞINĂU,

 Colonel A. Dobjanski.
 SECRETAR GENERAL,

DOMNIEI SALE,
DOMNULUI GENERAL C. GH. VOICULESCU, GUVERNATORUL BASARABIEI.

Loco
F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 9

Documentul 29
Siguranţei

1941, Septembrie 8

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA BASARABIEI
Loco

Avem onoare a vă raporta că, urmărind stabilirea actelor de atrocitate şi banditism, comise 
de autorităţile sovietice în timpul ocupaţiei până la evacuarea Basarabiei, s-au cules o serie de 
informaţie privind desfăşurarea acţiunei teroriste asupra populaţiei locale, terorism, executat mai 
ales prin intermediul serviciului N.K.V.D.-ului şi a brigăzilor de securitate N.K.G.P. înfiinţate în 
ultimul timp.

Totodată în ziua de 30 August a.c. s-a reuşit să se identifice şi unul din locurile amenajate 
special pentru executarea şi înmormântarea deţinuţilor politici.

În locul fostului Consulat Italian de pe strada Viilor, în prezent ars complet, în partea din 
fund a curţii într-un loc viran camuflat cu scânduri înalte în parte arse, se găsesc mai multe gropi 
mari, unele proaspete iar altele mai vechi în care se află îngropaţi deavalma mai mulţi oameni 
politici executaţi.

S-au găsit şi 2 tărgi pline de sânge cu urme de gloanţe la extremităţi, ceea ce denotă că 
persoanele puse pe tărgi dacă aveau convulsiuni, li se trăgea focuri de revolver în cap pentru a se 
asigura că este mort (loviturile de armă se văd la capătul tărgilor).
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Din informaţiunile culese şi din cercetările făcute reiese că execuţia se făcea după sistemul 
CEKA, prin împuşcare pe la spate în cap de către doi călăi, dintre care unul evreu şi altul rus care-
şi exercitau atribuţiile în mod consecutiv.

Deasemeni s-au găsit mănuşi lungi de cauciuc pline de sânge, cu care se ridicau cadavrele 
însângerate şi se aruncau în groapă.

Execuţia se făcea în beciul consulatului, unde sunt urme evidente de aceasta şi unde s-au 
găsit şi cele 2 tărgi şi mănuşile.

Tot locul viran este înconjurat cu gard pe o suprafaţă de circa 150 m pe 60 m.
În timpul stăpânirii ruseşti, aici îşi aveau sediul Biroul central al serviciului N.K.V.D. unde 

se făceau ultimile şi cele mai riguroase cercetări pentru deţinuţii politici.
S-au mai găsit şi o căldare şi un panou de carton cu numeroase perforări de gloanţe care din 

cercetări era folosit pentru exerciţii de tragere în vederea execuţiei. Lovituri de gloanţe şi cîteva 
proectile se mai află şi azi în peretele subteranii unde se făceau împuşcările.

Efectuându-se deshumarea s-au scos din gropi comune un număr de 75 cadavre până în 
seara zilei de 7 septembrie a.c. când s-a întrerupt lucrul. După actele găsite la ei în majoritate 
sentinţe de condamnare s-au identificat numiţii: Tanţu Pavel şi Tanţu Petre (primul funcţionar la 
postul de radio local, iar secundul învăţător) fii fostului perfect de Lăpuşna, Vasile Tanţu şi Maior 
în Regimentul Moldovenesc. Preotul Tudorache, Nazarov subdirector la Banca oraşului, Tâslaru 
Ion, Banu Ilie, funcţionar C.F.R. Doroftei Dionisie (informator C.III.A.) Truscă Ene Grigore, 
Schiba Nicolae, Vieru Dumitru, Guţu Teodor căpitan pensionar, Roşca Ilarion şef de secţie de 
Jandarmi în Comuna Străşeni, Suruceanu (fără alt nume, deoarece nu s-a putut ceti în sentinţă), 
Popescu Ion, funcţionar comunal şi Bădăluţă, fost primar în Comuna Durleşti. Dintre cadavrele 
neidentificate se observă un cadavru îmbrăcat în rasă preotească, elevi din liceu identificaţi după 
şepci, studenţi şi restul de cadavre după îmbrăcăminte par a fi oameni intelectuali.

 Dintr-o groapă au fost scoase 15 cadavre dintre care unul a fost identificat după sentinţă 
a lui Cernevschi Vladimir, fost şef de secţie de gardieni publici la chestura Chişinău, ceilalţi 
neidentificaţi. Toţi sunt legaţi la mâini, iar Filipenco, fost agent la C.III.A armată, are şi picioarele 
legate.

Sentinţele au fost date la tribunalul Militar al N.K.V.D.-ului semnate de colonelul Zonov şi 
sergenţii Grigorenco şi Gucianov, iar secretar Gruzinschi.

Cadavrele au fost ţinute expuse la dispoziţia publicului pentru a se putea identifica după ce 
au fost desinfectate de medicul Legist Filatov Petre.

În ziua de 7 septembrie 1941 s-a oficiat un serviciu religios de un sobor        de preoţi în 
frunte cu Mitropolitul Bălan al Ardealului, după care cadavrele au fost băgate în sicrie de lemn 
împodobite cu flori şi aşezate pe care cu boi, în formă de cortegiu şi înmormântate în cimitirul 
ortodox, într-un loc rezervat pentru aceasta.

Coşciugele şi carele cu boi au fost puse la dispoziţie de către Primăria locală care a fost 
anunţată de noi.

 Chestorul Poliţiei
 Maior Al. Voiculesc
                                                                        Şeful Bir. Siguranţei
                                                                              T. Andreescu

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 3, 4, 5
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Documentul 30
NOTĂ

La ordinul 100 B al Guvernatorului:

1. Poliţia a cules informaţii asupra terorismului rusesc, conform instrucţiilor de serviciu ce le 
are, le-a verificat şi a strâns probe şi corpuri delicte.

La deshumare s-a procedat cu autorizaţia Curţii Marţiale, singura instanţă judecătorească 
din localitate.

După identificarea victimelor şi încheierea acţiunei informative privind cazul celor de la 
Consulatul Italian, a extins investigaţiile şi în alte direcţii în legătură cu aceasta (subteranele 
mitropoliei, identificarea altor locuri de cercetare, strângere şi a unor deţinuţi politici, secte 
naţionalişti români).

Cu identificarea cadavrelor şi stabilirea împrejurărilor asasinatelor acţiunea poliţenească era 
în mod legal încheiată, iar ceremonia funebră şi tot aspectul propagandistic al acestui caz, căruia 
i-a dat mai multă importanţă ofiţerii şi trupa germană, veniţi în adevărat pelerinagiu cu aparate 
fotografice şi blocnotesuri, revenea altor autorităţi.

Poliţia din primul moment a sesizat prin buletinul informativ Comandamentul Militar, 
Inspect. de Poliţie, Prefectura de Judeţ plus Conducerea Consistorului Mitropolitan, Primăria şi 
Serv. de propagandă pentru măsuri.

Cu toate că măsurile de desinfecţie s-au luat tardiv şi incomplet, personalul nostru a stat în 
aerul infect, expus molipsirii, de la început şi până la sfârşit, făcându-şi datoria şi dând conscurs 
tuturora prin îndeplinirea unor acte ce depăşesc atribuţiile poliţiei şi-i jignesc prestigiu (punerea 
cadavrelor în coşciuge, strângerea carelor, efectuarea lucrului în condiţii antihigienice, etc.). 

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 6

 
Documentul 31

PROCES - VERBAL 
Astăzi şapte Septembrie, anul una mie nouă sute patru zeci şi unu.

Noi Dimitriu Elefterie Comisar Şeful Bir. Judiciar şi Traian Andrescu, Comisar Şeful Bir. 
Siguranţei.

Ca urmare la procesul-verbal din 31 August 1941, cu privire la deshumarea cadavrelor dint 
str. Viilor din curtea Consultaului Italian, îngropate de către organele N.K.V.D-ului, asasinate 
după un scurt interogatoriu de acestea ca fiind suspecţi, făcând cercetări a se stabili felul cum au 
fost asasinaţi am interogat pe numitul Lazo Andrei de ani 54, de origine etnică român, care este 
domiciliat pe str. Sfatul Ţării (Viilor) vis-a-vis de fostul Consulat Italian, acesta declară:

Pe timpul ruşilor în localul donat de guvernul român mareşalului Badoglio, a fost instalată 
secţia operativă a N.K.V.D.-ului, care a fost instalată cam pe la Crăciun în anul 1941. Aici erau 
mereu aduşi arestaţi, de către două maşini, una neagră şi alta gri, ambele mari şi puternice. Acestea 
erau maşini dube cu vreo 10 celule, în care se băgau arestaţii. Maşinile nu circulau decât noaptea 
între orele      23-4 dimineaţa. Cu acestea se ridicau arestaţii, iar locul pe unde treceau provocau 
teroare. De multe ori se auzeau noaptea focuri de armă, dar în ziua de 13 Iulie a.c. a auzit mai 
multe focuri sub forme de save, care au durat cam până în ziuă. În continuare a auzit că execuţia 
era făcută de doi călăi, pe care nu-i cunoaşte la figură, dar ştie că unul era evreu, iar celălat rus. 
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Adaugă că toţi vecinii din împrejurimi spuneau despre călăul rus când se ducea la execuţie mama 
sa o bătrână rusoaică credincioasă care în tot timpul cât fiul ei lipsea de acasă se ruga cu candila 
aprinsă lui Dumnezeu pentru el.

Mai menţionează că atunci când se făceau arestările privea discret pe fereastră cum erau 
transportaţi arestaţi şi cel care scăpa de acolo făcea impresia că ar fi scăpat de la mare groază.

Continuând cercetările şi controlându-se de noi cu amănunţime întreaga clădire, s-a constatat 
că execuţia se făcea în beciul clădirei, unde sunt urme evidente de lovituri ale proiectilelor. În 
acest beciu au fost găsite şi două tărgi pline de sânge cu urme de gloanţe la extrimităţi, ceea ce 
denotă că victimele puse pe targă, dacă mai aveau convulsiuni, li se trăgeau focuri de revorver în 
cap spre a se convinge că a murit.

Tot în beciu au fost găsite şi o pereche de mănuşi de cauciuc cu care se ridicau cadavrele 
pentru a fi transportate la groapă. Pe mănuşi se văd pete mari de sânge.

S-au mai găsit şi una căldare de tablă cu găuri provocate de gloanţe precum şi un panou pe 
care era desenat un craniu de om deasemnea perforat de proiectile, folosite pentru exerciţii de 
tragere.

Din gropile de unde s-au scos cadavrele au mai fost găsite şepci de elevi de liceu, haine de 
străjeri, insigne studenţeşti, haine militare, rase preoţeşti, precum şi uniforme ale  funcţionarilor 
de la Soc. de Tramvaie Chişinău.

Toate acestea a fost aruncate în gropi peste cadavre, pentru motivul de a face să dispară orice 
urmă.

Anexăm şi copia despre sentinţele traduse din limba rusă după original a fraţilor Tanţu şi 
Cernevschi Vladimir.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal spre cel legal.

 L.Ş. Comisari, 
  (semnătura) 

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 1, 2, 3

Documentul 32
Chestura Poliţiei Chişinău
Bir. Siguranţei

Direcţiunea Generală a Poliţiei

 Urmare la telegrama Nr.__ procedându-se la deshumarea celor arestaţi şi executaţi de 
N.K.V.D., serviciul judeţean şi îngropaţi în curtea localului fostului consulat italian de pe str. 
Viilor nr. 102, s-au scos din gropile comune până astăzi 54 de cadavre de bărbaţi, care după 
aspectul lor precum şi din diverse acte reiese că sunt intelectuali. Victimile în majoritate au fost 
executate prin împuşcare în cap din spate.

Într-o groapă s-au găsit toate cadavrele cu mâinile legate.
S-a mai găsit o căldare şi un panou având desenat un craniu cu numeroase perforări de 

gloanţe care denotă că a fost folosite în vederea execuţiei.
S-au identificat până acum între cadavre: doi fraţi Tanţu Petre şi Pavel, fiii fostului Prefect de 

Lăpuşna, preotul Tudorache, Nazarov etc.
La Tanţu Petru s-a găsit în buzunar sentinţa de condamnare dată de Tribunalul N.K.V.D. 

la data de 23 Iunie a.c. pentru motivul că inculpatul e fiu de ofiţer din fosta armată imperialistă.
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S-a găsit costume preoţeşti, de elevi de liceu şi de studenţi.
Se constată că împuşcarea s-a făcut în serii, iar cadavrele au fost aruncate în gropi comune în 

stare muribundă şi în dezordine. Deshumarea continuă.
Totodată raportăm că în subteranele Palatului Metropolitan local, unde se afla instalată 

Consistoriu bisericii şi fabrica de lumânări şi unde sub ruşi era secţia de spionaj a N.K.V.D.-ului 
s-au descoperit mai multe celule individuale unde erau deţinute persoanele cele mai suspecte şi 
mai importante care trebuiau să fie cercetate cu o grijă deosebită.

În aceeaşi subterană pe lângă birourile de cercetări amenajate s-au găsit instrumente speciale 
de tortură folosindu-se îndeosebi curentul electric.

Instalaţiile au încercat să le distrugă dar sunt în măsura de a fi reconstruite.
Suntem în căutarea persoanelor ce au fost anchetate şi au rămas în viaţă.
Cadavrele urmează a se înmormânta la cimitirul ortodox.

Chestorul Poliţiei
Maior Al. Vasilescu

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 22, 23
 
Documentul 33
GUVERNANTUL BASARABEAN
Nr. 231/c

16 septembrie 1941

Domnule chestor,

 În urma ordinului expres al Domnului Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului, ne 
veţi înainta de urgenţă patru copii de pe întregul dosar în legătură cu descoperirile de la fostul 
Consulat Italian, cuprinzând în afară de datele anchetei, fotografii făcute la faţa locului, (patru 
serii) foto copii după sentinţele găsite asupra victimelor (patru serii) declaraţii, etc.

 Trebuie să fim în posesia acestui material până la 20 septembrie a.c.

L.Ş. GUVERNATORUL BASARABIEI
 LT. COLONEL D. Rădulescu 
              (semnătura) 

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 32

Documentul 34      (tradus din rusă – Al.Moraru)
Extras din sentinţă

în numele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

 Sesiunea în deplasare a Tribunalului Militar al Circumscripţiei Odesa, în componenţa 
juriştilor militari Grigorenko, Stepanov şi alţii,

 în anul 1941, iunie, ziua 8, în oraşul Chişinău, în urma examinării în proces judecătoresc 
închis a dosarului cu privire la acuzarea lui:

 1. Tislaru Ivan Pavlovici, anul naşterii 1896, locuitor al oraşului Chişinău, RSSM, supus 
român, din ţărani-mijlocaşi, conform statutului social – slujbaş, cu studii începătoare, până la 
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arest a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, fost membru al partidului „Frontul 
renaşterii naţionale”, fără antecedente penale.

2. Banu Ilia Ivanovici, anul naşterii 1885, român, supus român, din ţărani-mijlocaşi, conform 
statutului social - slujbaş, fost membru al partidului „Frontul renaşterii naţionale”, cu studii 
începătoare, a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, locuitor al or. Chişinău, fără 
antecedente penale.

3. Doroftei Deonisii Ivanovici, anul naşterii 1910, originar şi locuitor al oraşului Chişinău, 
din familie de slujbaşi, slujbaş, cu studii începătoare, fost membru al partidului „Frontul renaşterii 
naţionale”, a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, fără antecedente penale, 
cetăţean român.

4. Truşco Ene Gheorghivici, anul naşterii 1895, originar din satul Valdo-Vineşti, judeţul 
Roman, român, supus român, din ţărani mijlocaşi, conform statutului social - slujbaş, cu studii 
începătoare, a lucrat ca conductor principal în transportul feroviar, locuitor al or. Chişinău, fără 
antecedente penale.

5. Schiba Nicolai Andreievici, anul naşterii 1905, originar din oraşul Permi – URSS, rus, 
supus român, fost membru al partidului „Frontul renaşterii naţionale”, cu studii medii, a lucrat 
ca conductor principal în transportul feroviar, locuitor al or. Chişinău, fără antecedente penale.

6. Vieru Dmitrii Fiodorovici, anul naşterii 1893, originar şi locuitor al or. Chişinău, 
moldovean, supus român, din ţărani săraci, conform statutului social - slujbaş, fost membru al 
partidului „Frontul renaşterii naţionale”, cu studii începătoare, a lucrat ca conductor principal în 
transportul feroviar, locuitor al or. Chişinău, fără antecedente penale.

7. Guţu Fiodor Ivanovici, anul naşterii 1899, originar din oraşul Gorodici-Nou, judeţul 
Soroca, moldovean, supus român, di ţărani săraci, conform statutului social - slujbaş, fost membru 
al partidului „Frontul renaşterii naţionale”, cu studii medii, a lucrat ca agent de primire-predare 
a bunurilor dintr-o ţară străină în URSS, fără antecedente penale, 

- de infracţiune, prevazută în art. 54-6 alin.1 din Codul Penal al Republicii Sovietice Socialiste 
Ucrainene,

a stabilit:
În baza celor expuse, Tribunalul Militar consideră demonstrată vinovăţia acuzaţilor Tislaru, 

Banu, Truşco, Schiba, Guţu, Dorofeti şi Vieru, în infracţiunea, prevăzută la art. 54-6 alin. I din 
CP al RSSU, şi conducându-mă de art. 87-I din CP al RSSU,

a condamnat:
Pe Tislaru Ivan Pavlovici, Banu Ilia Ivanovici, Truşco Ene Gheorghievici, Schiba Nicolai 

Andreievici şi Guţu Fiodor Ivanovici - la pedeapsa capitală prin ÎMPUŞCARE, fără confiscarea 
averii din motivul lipsei acesteia.

Pe Doroftei Deonisii Ivanovici şi Vieru Dmitrii Fiodorovici – la 25 ani de detenţie fiecare şi 
5 ani de interdicţie de drepturi fiecare, fără confiscarea averii din motivul lipsei acesteia.

Termenul de pedeapsă pentru Doroftei şi Vieru, avându-se în vedere ancheta preliminară, se 
va calcula: pentru Doroftei – de la 12 iulie 1940, pentru Vieru – de la 9 septembrie 1940.

Sentinţa poate fi contestată la Colegiul Militar al Judecătoriei Supreme a URSS, prin 
Tribunalul Militar al Circumscripţiei Militare Odesa, în decurs de 5 zile din momentul înmânării 
copiei sentinţei.

Confirmat prin semnături.
Corect: SECRETARUL
     (semnătura)        F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 40
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 Documentul 35
Extras din sentinţă

în numele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

 În anul 1940, octombrie, ziua 12, sesiunea în deplasare a Tribunalului Militar al 
Circumscripţiei Militare Odessa în şedinţă judiciară închisă în oraşul Chişinău, în componenţa:

Preşedintelui: juristului militar tov. Zonov 
Membri: tov. Grigorenco
  tov. Guceanov 
Secretar: tov. Gruzinschi

Examinând dosarul privind acuzarea cetăţeanului Cerneavschi Vladimir Filipovici, născut 
în anul 1897, locuitor al oraşului Chişinău, cu studii începătoare, conform statut ului social - 
slujbaş, fost membru al partidului „Frontul renaşterii naţionale”, fără antecedente penale, - în 
infracţiunea prevăzută de art. 54-13 din CP al RSSU.

În conformitate cu cele expuse, Sesiunea în deplasare a Tribunalului Militar, recunoscându-l 
pe Cerneavschii drept vinovat în conformitate cu art. 54-13 din CP al RSSU,

a condamnat: 
CP al RSSU, cu 

pe Cerneavschii Vladimir Filipovici, în baza art. 54-13 din sancţiunea art. 54.2 din CP al 
RSSU, la pedeapsa capitală – prin împuşcare, cu confiscarea averii personale.

Sentinţa poate fi contestată prin recurs la Colegiului Militar al Judecătoriei Supreme a URSS 
în timp de 5 zile de la data înmânării copiei sentinţei.

Autentifică prin semnături:
Secretarul Tribunalului Militar
Juristul militar de rangul III
          (semnătura) 

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 42

Documentul 36
Extras din sentinţă

în numele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

În anul 1940, octombrie, ziua a 10, Sesiunea Tribunalului Militar al Circumscripţiei Militare 
Odesa, în şedinţă judiciară închisă în oraşul Chişinău, în componenţa:

Preşedintelui: juristului militar tov. Zonov 
Membri: tov. Grigorenco
               tov. Guceanov 
Secretar: tov. Gruzinschi

Examinând dosarul privind acuzarea cetăţeanului Filipneco David Milentievici, născut în 
anul 1915, originar din satul Doroţcaia, RSSM, din culaci, neştiutor de carte, fără de partid, fără 
antecedente penale, - în infracţiunea prevăzută la art. 54-1 din CP al RSSU,
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în baza celor expuse Sesiunea în deplasare a Tribunalului Militar, l-a recunoscut pe Filipenco 
vinovat de activitate contra URSS şi

a condamnat:
pe Filipenco David Milentievici, în baza art. 54-13, cu sancţiunea art. 54.2 din CP al RSSU, 

la pedeapsa capitală – prin împuşcare, fără confiscarea averii din motivul lipsei acesteia.
 Sentinţa poate fi contestată la curtea de casaţie a Colegiului Militar al Judecătoriei Supreme 

a URSS în timp de 5 zile de la data înmînării copiei sentinţei acuzatului.

Autentifică prin semnături:
Secretarul Tribunalului Militar
Juristul militar de rangul III
          (semnăturile) 

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 44

Documentul 37
Chestura Poliţiei Chişinău

Referat,

Am onoarea a depune alăturatul dosar, încheiat de noi, privind arestarea şi executarea de 
către organele N.K.V.D.-ului a fruntaşilor naţionalişti din Chişinău în timpul regimului sovietic, 
raportând următoarele:

Urmărind stabilirea actelor de banditism comise de autorităţile sovietice în timpul ocupaţiei 
până la evacuarea Basarabiei, s-au cules o serie de informaţiuni privind desfăşurarea acţiunei 
teroriste asupra populaţiei locale, terorism executat mai ales prin intermediul serviciului N.K.V.D-
ului şi a brigăzilor de securitate N.K.G.P. înfiinţate în ultimul timp.

După cotropirea provinciei, organele N.K.V.D.-ului s-au instalat în localul Consulatului 
Italian din localitate, casă donată mareşalului Badoglio de către cetăţeni Municipiului Chişinău, 
drept omagiu recunoaşterii istorice a Unirii Basarabiei de către Italia, unde şi ales locul de tortură 
şi de execuţie bolşevicii.

Din primele zile de la instalare au fost ridicate de acasă, persoane cu acţiuni naţionaliste, 
foşti demnitari, oameni politici, membri ai partidelor de dreapta, descendenţi ai ofiţerilor din 
fosta armată Ţaristă, precum şi deputaţi din fostul Sfat al Ţării, martori din vremea proceselor 
comuniste şi acuzatori, spunând familiilor că îi deportează în Siberia.

În ziua de 30 august a.c. s-a reuşit să se identifice şi unul din locurile amenajate special 
pentru executare şi înmormântare a victimilor.

În localul fostului consulat Italian, în prezent complet ars, în fundul curţii într-un loc viran 
camuflat cu scânduri înalte, în parte arse, se găsesc mai multe gropi, unele proaspete iar altele mai 
vechi în care s-au găsit îngropaţi de-a valma mai mulţi oameni politici executaţi.

Efectuându-se deshumarea după ce în prealabil s-a cerut aprobarea Curţii Marţiale cu adresa 
Nr. 2715/941 singură instanţă judecătorească din localitate.

S-au scos din patru gropi un număr de 75 cadavre, în asistenţa medicului Filatov Petre, 
procedându-se după toate regulile sanitare.

Sub îngrijirea sus zisului medic şi agenţilor sanitari care îl secundau, cadavrele scoase, au fost 
înşirate pe iarba de pe platoul din spatele clădirii, unde au fost examinate de el, procedându-se la 



62

 Alexandru   MORARU

identificare, în care scop s-a dat circulară Comisariatelor din localitate, pentru a se aviza populaţia 
şi familiile celor care au fost arestaţi pentru a se prezenta la locul unde se găseau cadavrele pentru 
a fi recunoscute.

Din cele 75 de cadavre s-au identificat următorii:
Tanţu Pavel şi Tanţu Petre, identificaţi după sentinţa de condamnare găsită în buzunarele 

hainei lor.
Numiţii au fost executaţi cum reiese din sentinţă pentru faptul că sunt fii fostului Prefect de 

Judeţ şi Maior în fostul Regiment Moldovenesc. Primul era funcţionar la postul Radio Local, iar 
secundul învăţător şi ofiţer de rezervă.

Preotul Tudorache, fost şef legionar, identificat după rasa preotească, recunoscut de colegii 
săi, deoarece la el nu s-a găsit copie după sentinţă.

Lazarov, subdirector de bancă, recunoscut după ochelari, care s-au găsit la el, precum şi după 
doi dinţi de aur. 

Tăslaru Ion, după copia de pe sentinţă, fost funcţionar la CFR pentru faptul că a fost înscris 
în FRN.

Banu Ilie, identificat după copia sentinţei, tot de la CFR pentru acelaşi motiv.
Doroftei Dionisie, după acelaşi act; numitul a fost pe timpuri informator la C.III.
Safcenco (fără nume, deoarece sentinţa este alterată şi nu se vede) pentru faptul că a fost fiu 

de ofiţer în Armata Ţaristă.
Truşcă Ene Grigore, Schiba Nicolae şi Vieru Dumitru din copia de pe sentinţă se constată că 

au fost membri din fostul Front al Renaşterii Naţionale.
Guţu Teodor, ofiţer pensionar, din sentinţă se constată că a fost împuşcat pentru faptul că a 

fost comandant în gărzile FRN.
Roşca Ilarion, şef de secţie de jandarmi, a fost executat pentru că a ocupat această funcţiune 

şi ar fi urmărit pe fost comunist Papaiani.
Suruceanu (fără alt nume) sentinţa fiind ruptă considerat ca explotator, numit fiind gospodar.
Bădăluţă deasemeni fără alt nume, datorită faptului că a fost primar în comuna Durleşti.
Popescu Ion, din sentinţă se vede că numitul a fost funcţionar comunal.
Cerneavschi Vladimir, executat pentru că făcea parte din FRN, numitul a fost şef de gardieni 

publici la Chestura Poliţiei Chişinău.
Filipenco David, fost informator la C.III.Ar. a fost condamnat la moarte şi  a fost găsit cu 

mâinile şi picioarele legate şi aduse cam în dreptul gâtului. Legat a fost găsit şi şeful de secţie 
Cerneavschi dimpreună cu cinsprezece cadavre care nu au putut fi identificate. Deasemenea au 
fost găsiţi unii legaţi de mîini cu sârmă.

Dintre cadavrele neidentificate se observă un cadavru îmbrăcat în rasă preotească; s-au mai 
găsit şepci de elevi de liceu, haine străjăreşti, militari, insigne studenţeşti, ghete, linguri, perii 
de dinţi, perne şi uniforme de la funcţionari soc. Tramvaie Chişinău, toate acestea au fost găsite 
aruncate în gropiile comune, pentru a dispărea toate urmele.

Parte dintre victime erau foarte sumar îmbrăcaţi aceasta a contribuit a nu se putea face 
identificare, şi ceea ce denotă că au fost ridicaţi noaptea din somn.

Sentinţele au fost date de tribunalul militar în două sesiuni, Primele au fost date în anul 
1940 octombrie 12 şi erau semnate de către Colonelul Zonov asistat de sergenţi Grigorenco şi 
Guceanov şi secretar Gruzinschi, ele erau date cu drept de apel şi casaţie în termen de cinci zile. 
Iar în a doua sesiune au fost date de tribunalul militar al N.K.V.D.-ului la 23 Iunie 1941 semnată 
de comisarul regimentului Kovanzi şi membri sergenţi Hiluri şi Calina.
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Acestea coplecturi de judecată se transportau la judecată din Odesa cum a fost prima comisie 
şi din Kiev secunda, şi judecau în două sesiuni pe an.

În ziua de 7 septembrie a.c. în urma adresei noastre Nr. 25 Confidenţia s-a anunţat primăria 
Municipiului Chişinău rezultatul deshumării şi s-au cerut a se lua măsuri pentru reânhumarea 
victimelor.

Aşezate în coşciuge confecţionate de către primărie şi puse pe care trase de boi împodobite 
cu flori după ce s-a oficiat un serviciu religios compus dintr-un sobor de preoţi în frunte cu 
Mitropolitul Bălan al Ardealului, s-a format un cortegiu până la cimitirul ortodox din localitate 
şi într-un loc rezervat a avut loc înhumarea.

Continuând cercetările pentru a se identifica sistemul de execuţie şi cercetată întreaga clădire 
a Consulatului s-a stabilit:

Executarea se făcea după sistemul CEKA, prin împuşcare pe la spate în cap de către doi călăi, 
din care unul era evreu şi altul rus şi îşi exercitau în mod consecutiv meseria.

Din declaraţiile luate de la vecini, se spunea că călăul rus avea o mamă bătrână, foarte 
credincioasă şi cînd fiul său se ducea la slujbă, aprindea candela şi se ruga pentru el.

Execuţia se făcea în beciul clădirii, unde se văd urme evidente făcute în pereţi de către 
proiectile.

Tot în acest beciu s-au mai găsit şi două tărgi pline de sînge cu urme de gloanţe la extremităţi 
ceea ce denotă că persoanele puse pe targă dacă aveau convulsiuni se trăgeau focuri de revorver în 
cap pentru a se convinge că este mort.

În acest beci s-a mai găsit o pereche de mănuşi de cauciuc cu pete de sânge, cu care se ridicau 
cadavrele însângerate şi se aruncau de pe tărgi în groapă.

În subterana clădirii au fost găsite o căldare de tablă care are numeroase perforări de gloanţe 
şi una bucată de carton pe care era desenat forma unui craniu, şi erau folosite pentru exerciţii de 
tragere la ţintă în vederea executării.

S-a mai stabilit de noi, că victimile erau luate de acasă cu o maşină dubă, cu mai multe celule, 
care nu circula decât seara, fiind de culoare neagră şi poreclită de locuitori „Vulturul Negru”, iar 
pe unde trecea băga groaza în cetăţenii oraşului.

Prin faţa clădirii nu putea trece nimeni, fiind bine păzită, iar paznicul care locuia în acea 
curte nu avea dreptul de a sta decât la anumite ore, dovadă că cercetat de noi nu ştia nimic din 
ceea ce s-a petrecut în acea casă.

Faţă de cele expuse mai sus, anexăm şi sentinţele găsite la victime, din care numai două au 
fost traduse de noi, urmând a se interveni la Direcţiunea Propagandei pentru a ni se transmite 
fotografiile luate cu ocazia deshumării precum şi fotografiile corpurilor delicte.

L.Ş. Comisari
 (semnăturile) 

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Documentul 38
PROCES-VERBAL

 Astăzi, şapte septembrie, anul una mie nouă sute patru zeci şi unu.
 Noi Dimitriu Elefterie Comisar Şeful Biroului Judiciar şi Traian Andreescu, Comisar 

Şeful Bir. Siguranţei.
 Constatăm prin prezentul act, că azi data de mai sus au fost înmormântate victimile 

teroriştilor bolşevici, asasinate în localul Consulatului Italian din localitate şi care au fost 
deshumate de noi găsindu-se un număr de şapte zeci şi cinci.

 Înhumarea s-a făcut în cimitirul ortodox din localitate în parcela de la intrarea prin poarta 
a doua în dreapta aleei.

 Drept care am încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.
L.Ş. Comisari 
(semnăturile) 

F. 679, inv. 1, d. 20958, f

Documentul 39
PROCES-VERBAL

 Astăzi, trei zeci şi unu august, anul una mie nouă sute patru zeci şi unu.
 Noi Dimitriu Elferie Comisar Şeful Bir. Judiciar şi Traian Andreescu, Comisar Şeful Bir. 

Siguranţei. – asistaţi de Comisari Aj. Demetrian Alex din Siguranţă.
 Fiind informaţi încă pe când funcţionam ambii în Direcţiunea generală a Poliţiei, făcând 

parte din echipa pentru Basarabia, unde ne ocupam numai de chestiunile care priveau starea de 
fapt din această provincie după ocuparea ei de către soviete, au fost puşi în cunoştinţă de către 
diferite persoane, care se repatriau, cum că în locul fostului Consulat Italian din Chişinău, este 
instalat o secţiune şi anume cea mai principală a organizaţiei N.K.V.D.-ului şi cum că această 
secţiune avea puteri discriţionale.

 Transportându-se în ziua de 26 august a.c. pe strada Viilor la fostul local a Consulatului 
Italian pentru a face investigaţii şi cercetări, printre vecini după două zile, s-a putut stabili cu 
preciziune că persoanele ce erau cercetate în acest local, după un sumar interogator, care nu dura 
mai mult de o jumătate oră, erau executaţi prin împuşcare.

 Cadavrul fiind îngropat în grădina din spatele clădirii.
 În ziua de 30 august s-a descoperit şi locul unde erau înhumate aceste cadavre.
 În urma intervenţiei făcute la Curtea Marţială cu Nr. 2715/941 pentru a se face săpături, 

acestea au început în ziua de 31 august a.c. sub conducerea noastră la care a asistat şi Doctorul 
Filatov Petre, deshumarea a fost făcută după toate regulile sanitare.

 Dându-se de primele cadavre, s-a raportat prin buletin organelor noastre superioare, şi s-a 
anunţat serviciul de propagandă, care a şi dat ordin imediat          să sosească în localitate şi un 
operator cinematografic.

L.Ş. (semnături) 
F. 679, inv. 1, d. 20958, f
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Documentul 40
CHESTURA POLIŢIEI CHIŞINĂU
Nr. 25          Conf. Personal
1941 Septembrie 5

DOMNULE PRIMAR

 Avem onoare a vă comunica că în spatele clădirei fostului consulat italian s-a descoperit 
un cimitir, unde au fost îngropaţi toţi românii executaţi de organele N.K.V.D.

 Până în prezent s-au scos din două gropi comune 40 de cadavre, fiind în curs de 
desgropare. Întrucât urmează să fie înhumaţi în cimitirul ortodox cu pompa cuvenită ca eroi ai 
neamului, cât de urgent posibil, vă rugăm săbinevoiţi să dispuneţi să se formeze o comisiune de 
către PrimăriaOraşului, care să se îngrijească de cele necesare. Comisiune urmează să fie prezentă 
mâine dimineaţa 6 septembrie orele 8 la Chestura Poliţiei.

 Cel mai urgent lucru este facerea de coşciuge.

 CHESTORUL POLIŢIEI
 ss. Maior Vasilescu
 conform cu originalul

F. 679, inv. 1, d. 20958, f. 10
 
Documentul 41

1941 luna Septembrie ziua 8
Lagărul de Prizonieri N. 5

Către POLIŢIA ORAŞULUI SOROCA

 La adresa Dvoastră N. 1525 S din 5 septembrie 1941,
 Am onoare a vă înainta prin jandarmul Soldat Neagoe Dumitru pe internatul evreu Smil 

Schneider din acel oraş pentru a fi trimis Curţii Marţiale C.4.A., Iaşi strada Roseti N. 4 conform 
telegramei N. 236626 din 2 septembrie 1941, ce ne-aţi trimis în copie.

 Bine voiţi a cunoaşte că acest evreu cunoaşte mai multe persoane din cele menţionate în 
telegramă. De alt fel aici în lagăr se găseau încă şase persoane cu acest nume (Schneider), dar care 
nu cunosc din persoanele menţionate în sus citata telegramă. – Rog confirmaţi primirea.

 L.Ş. Comandantul lagărălui de prizonieri nr. 5
 Lt. Colonel,
 (semntătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 131
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Documentul 42
Tablou

Despre evreii din Soroca, comunişti sau 
care au activat în diferite organizaţii comuniste
înainte precum şi în timpul Regimului sovietic

1. Chilman Şifra – 28 ani
2. Ghitman Golda – 18 ani
3. Gluhorschi Ghitl – 17 ani
4. Zisner Ghers – 38 ani
5. Grozman Ghil – 16 ani
6. Gluzman Aron – 19 ani
7. Zisner Cearna - 30 ani
8. Bercovici Fanea – 24 ani
9. Sacs Friga – 24 ani
10. Sacs Şindlea – 22 ani
11. Schnartzman Nesca – 19 ani
12. Scupinschi Freida – 18 ani
13. Blitstein Ghitel – 25 ani
14. Gwizman Inca – 18 ani
15. Frchtman Wolf – 30 ani
16. Spicgel Cramin – 32 ani
17. Ghitelman David – 30 ani
18. Ghun Dinu – 19 ani
19. Sapman Itelca – 19 ani
20. Ilschi Leizer – 43 ani
21. Ilschi Lia – 25 ani
22. Lileman Brirel – 18 ani
23. Burdman Chisil – 38 ani
24. Burdman Riva – 30 ani
25. Nudelman Friga – 25 ani
26. Sterculurg Insu – 27 ani
27. Carbet Haia – 26 ani
28. Podlag Leib – 16 ani
29. Landa Frima – 18 ani
30. Sneiderman Polda – 18 ani
31. Chisner Ghidalc – 50 ani
32. Chijner Feiga – 30 ani
33. Cmarusi – 20 ani
34. Gun Ghitl – 29 ani
35. Tulman Riva – 16 ani
36. Landa Ţipa – 17 ani
37. Itlea Cioclea – spionaj
Au activat sub regimul sovietic în diferite organizaţii bolşevice contra intereselor românilor 

rămaşi sub ocupaţia şi statului român.
F. 696, inv. 1, d. 31, f. 35, 36
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Documentul 43
Poliţia oraşului Orhei

Tablou
De meseriaşii din oraşul Orhei şi suburbii pe categorii

Nr.
Cr.

Numele şi pronumele Adresa Meseria
pe  categorii

Obser-
vaţiuni

1. Valerian Babencu I. Zadoveanu 14 frizer
2. Cupeţi Gheorghe T. Vladimirescu 52 ”
3. Munteanu Dumitru Chişinăului 11 ”
4. Tăran Pavel Slob. Doamnei ”
5. Calciu Onofrei R. Carol II 73 ”
6. Colomei Simion Bul. Ferdinant 51 ”
7. Calciu Ioan R. Carol II 73 ”
8. ŞornicVictor Str. Pilivan 21 Curelar
9. Anghel Constantin I. Sadoveanu 5 Cismar
10. Columb Iacob Constantin Plăîcintă f.n. ”
11. Zichirovici Gheorghe Pompierilor 22 ”
12. Gangan Mihail Hajdău Bogdan 13 ”
13. Rocu Nicolai T. Vladimirescu 80 ”
14. Covol Vladimir Pompierilor 10 ”
15. Dubenca Rodion Brateanu 102 ”
16. Rotar Anton Lipovenilor f.n. ”
17. Cioclu Spiridon Moruz 10 ”
18. Diniescu Emilian P. Rareş 2 ”
19. Xinofont Pali P. Centrală 24 ”
20. Leohomschi Timofei Hajdău Bogdan 92 ”
21. Leohomschi Vasile Hajdău Bogdan 92 ”
22. Hărtescu Ion G. Mihalache 10 ”
23. Tomov Simion Constantin Plăîcintă f.n. Ferar
24. Tomov Constantin I. Sadoveanu 1 ”
25. Torcovic Constantin Slobozia ”
26. Veveriţă Ioan P. Centrală 20 ”
27. Nedelcu Ion P. Centrală 14 ”
28. Turuta Teodor Lăpuşnenau 6 Ferar
29. Arbuzov Ştefan P. Centrală 12 ”
30. Robu Pavel Constantin Plăîcintă 10 Rotar
31. Robu Simion Constantin Plăîcintă 10 ”
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32. Zbărnea Iacob Slobozia Ferar
33. Arbuzov Dumitru P. Centrală 12 ”
34. Corcescu Andrei R. Moria 44 Dogar
35. Zahoreanu Ion P. Centrală 8 ”
36. Panciuc Vladimir Darabanţi 10 ”
37. Mihailov Alexandru I. Cristea f.n. ”
38. Colţă Gheorghe Darabanţi 10 ”
39. Stratulat Iacob Darabanţi 22 ”
40. Izuric Dominte I. Cristea f.n. ”
41. Melnic Iustin N. Iorga 68 ”
42. Vizitiu Ion P. Centrală 8 Cismar
43. Covali Ioan R. Carol II 84 Ferar
44. Covali Afanasie R. Carol II 84 ”
45. Ianiţi Anton R. Carol II 71 Lemnar
46. Verdeş Mihail R. Carol II 83 Ferar
47. Horţescu Pavel Hajdău Bogdan 47 ”
48. Ciubotar Ioan R. Carol II 47 Rotar
49. Nauşenschi Ion R. Carol II 52 Cismar
50. Prizorov Zaharia R. Carol II 33 Rotar
51. Tomov Andrei R. Carol II 33 Ferar
52. Botnaru Grigorie R. Carol II 93 Cismar
53. Botnaru Anton R. Carol II 93 ”
54. Ianiţi Alexandru Slobozia ”
55. Bolicuţă Alexandru B. Gărton 27 ”
56. Chiril Călin P.Speranţei 14 Lemnar
57. Strîmtu Grigorie Slobozia Cismar
58. Petula Anton Slobozia ”
59. Covali Efim Slobozia ”
60. Frunză Petrea Slobozia Cizmar
61. Ianiţi Ion T. Vladimirescu ”
62. Tomov Efimie Constantin Plăcintă 2 Ferar
63. Roşca Teodor Constantin Plăcintă 1 Lemnar
64. Chihai Pavel P.Centrală Ferar
65. Verdeş Grigorie R. Maria 44 ”
66. Didirenca Gheorghe P. Speranţei 13 ”
67. Popescu Vasile P. Mateevici 39 Lemnar
68. Socolov Grigorie P. Mateevici 37 ”
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69. Tomov Chiril R. Maria 31 Ferar
70. Chiril Călin Constantin Plăcintă 4 Ferar
71. Lipotă Timofei P. Centrală 18 Ferar
72. Ţurută Matei Lăpuşneanu 6 Dogar
73. Munteanu Grigorie Slobozia Ferar
74. Munteanu Iacob Slobozia ”
75. Munteanu Pricopie Slobozia ”
76. Munteanu Nicolae Slobozia ”
77. Munteanu Manole Slobozia ”
78. Munteanu Alexandru Slobozia ”
79. Munteanu Gheorghe Slobozia ”
80. Munteanu Mihail Slobozia ”
81. Munteanu Alexei Slobozia ”
82. Munteanu Anifonte Slobozia ”
83. Turuta Gheorghe Slobozia Rotar
84. Sorocovici Pintilie Slobozia Ferar
85. Droicu Mihail Slobozia ”
86. Bejinaru Alexei Slobozia Lemnar
87.  Sârbu Dumitru Slobozia ”
88.  Parfenie Gheorghe Slobozia ”
89. Popescu Sofroni Slobozia ”
90. Popescu Gavril Slobozia Cismar
91. Turuta Onisim B. Cărtan 21 Tâmplar
92. Balinschi Simion B. Unirea 21 Tâmplar
93. Midori Ion B. Unirea 55 Cismar
94. Taran Petrea I. C. Brăteanu 52 ”
95. Sveşcinca Iacob I. C. Brăteanu 34 Tâmplar
96. Popescu Marin R. Maria 81 Zidar
97. Cazacinschi Grigorie I. C.Duca 12 ”
98. Gherasim Cucutuză T. Vladimirescu 9 ”
99. Platon Alexei Sf. Gheorghe 12 Ferar
100. Botnaru Vasile Step. Soci Buda Lemnar
101. Galbură Dominte Step. Soci Buda Ferar
102. Josanu M. Step. Soci Buda ”
103. Josanu Gavriil Bolofon Maşinist
104. Cubulea Andrei Bolofon ”
105. Ignatov Petrea R. Carol II 95 Frănchieri
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106. Duşchevici C. R. Carol II 102 ”
107. Duşchevici Alexandru R. Carol II 102 ”
108. Laşcu Afanasie Step. Soci Buda ”
109. Vidimidov Ilarion R. Carol II 86 ”
110. Miloii Serghei Sf. Dumitru 77 Ferar
111. Nichitov Ioan Sf. Dumitru 77 ”
112. Soloveev Petrea Sf. Gheorghe 14 ”
113. Duleli Franţ B. Unirea 38 Tâmplar
114. Tomov Vasile Hajdău Bogdan 18 ”
115. Scorobocatov Mihail R. Maria 9 ”
116. Fetrov Mană N. Iorga f.n. ”
117. Munteanu Vasile Step. Soci Buda ”
118. Macarii Ioachim Petrarilor 7 ”
119. Lupaţcu Grigorie Gh. Coşbuc f.n. ”
120. Lipceanu Nicolae Sf. Gheorghe 14 ”
121. Nepanu Gheorghe R. Carol II f.n. Mecanic
122. Stici Constantin P. Mateevici 22 ”
123. Răileanu Iosif P. Mateevici 22 ”
124. Botnaru Alexei Slobozia Tâmplar
125. Ianiţi Vasile B. Unirea 8 Croitor
126. Musinschi Maftei Dorobanţi f.n. Brutar
127. Ciubotaru Nicolae Dorobanţi f.n. ”
128. Navischi Vladimir Sf. Gheorghe 35 ”
129. Livov Ortamei Dorobanţi f.n. ”
130. Gîlcă Tudosie I. C. Brăteanu 48 ”
131. Rogovschi Spiridon R. Carol II f.n. ”
132. Crăciun Andrei I. C. Brăteanu 40 ”
133. Petrea C. Sf. Gheorghe 36 Mecanic
134. Timoroschi Nicolae Sf. Gheorghe 39 Ferar
135. Ţornă Petrea R. Carol II 95 Dogar
136. Udovici Clim. Slobozia Frăchier
137. Dimcenco Izot Slobozia ”
138. Dimcenco Vasile Slobozia ”
139. Dimcenco Nazarie Slobozia ”
140. Dimcenco Ion Slobozia ”
141. Sviridon Alexei Slobozia ”
142. Sviridon Vasile Slobozia ”
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143. Sviridon Grigorie Slobozia ”
144. Uschevici Grigorie Slobozia ”
145. Duschevici Stepan Slobozia ”
146. Lemisov Procopie Slobozia ”
147. Hristofor Timofei B. Unirea 7 Mec. electrician
148. Olisevschi Toma Sf. Gheorghe 14 ”
149. Turuta Alexei Slobozia ”
150. Nugusevschi Toli B. Unirea 22 ”
151. Isbândă Andrei B. Hărtan 31 ”
152. Bejan Pavel Sf. Dumitru 19 ”
153. Belov David T.Vladimirescu 71 ”
154.  Canţăr Petrea I.Cristea f.n. ”
155. Sleserov Leon Dorobanţi 31 ”
156. Furnică Manoil Sf. Gheorghe 3 ”
157. Botnaru Vladimir R. Carol II f.n. ”
158. Amos Sipatov Step. Soci Buda Zidar
159. Ciumac Victor Moruz 4 ”
160. Ciumac Maftei N. Iorga 46 ”
161. Ciumac Andrei N. Iorga 46 ”
162. Hărtescu Grigorie I. Mihalache 10 ”
163. Hărtescu Ion I. Mihalache 10 ”
164. Rusu Timofei Dorobanţi f.n. ”
165. Petrov Petrovici Lăpuşneanu f.n. ”
166. Ianiţ Damian Lăpuşneanu f.n. ”
167. Colesnic Nică Constantin Plăcintă 4 ”
168. Colesnic Vasile Constantin Plăcintă 8 ”
169. Oxin Cotelea Lipovenilor 10 ”
170. Păscar Ioan Dorobanţi 10 ”
171. Soloveev Constantin Lipovenilor 12 ”
172. Soloveev Alimpie Lipovenilor 12 ”
173. Serejnic Serghei R. Maria 64 ”
174. Lipatov Carp R. Maria 56 ”
175. Vieru Alexandru Lăpuşneanu f.n. ”
176. Maslu Alexei P. Mateevici 4 ”
177. Ţară Simion I. Cristea f.n. ”
178. Ţară Mihail I. Cristea f.n. ”
179. Surgun Andrei Step. Soci Buda ”
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180. Ţîmbaliuc Dionisie Sf. Gheorghe 20 ”
181. Boldişor Sârghe I. Cristea f.n. ”
182. Dubălaru Ion I. Cristea f.n. Zugrav
183. Filipovici Ion Lăpuşneanu f.n. ”
184. Averion Sosin Lipovenilor 9 ”
185. Filipovici Gavriil P. Mateevici 15 ”
186. Ciolpan Gavriil P. Rareş 9 ”
187. Ciolpan Ion Moruz 6 ”
188. Hodoragea Teodor N.Iorga 68 ”
189. Hodoragea Gheorghe Moruz 7 ”
190. Botnaru Petrea P. Rareş f.n. ”
191. Arman Alexei Speranţei 3 ”
192. Gopas Pavel Dorobanţi 21 ”
193. Armar Andrei Dorobanţi 19 Zidar
194. Robu Filip Cimitirului 9 ”
195. Gingan Ioan R. Carol II 68 ”
196. Pilivan Ioan P. Mateevici 9 ”
197. Gusin I. N. Iorga10 Sobar
198. Macarie Pisanschi P. Mateevici 13 Lemnar
199. Macarie Sorin Pelivan 11 ”
200. Popescu Vsile Sf. Petru 44 ”
201. Zubir Vasile R. Carol II f.n. ”
202. Sibenico Serghei T. Vladimirescu 61 ”
203. Cobăleanschi S. Sf. Gheorghe 55 ”
204. Tomov Serghei Sf. Gheorghe 4 Zidar
205. Zahoreanu Ioan I. Cristea Dogar
206. Trofim Luca P. Rareş 3 Lemnar
207. Mosla Ilie B. Ferdinant 67 Zidar
208. Morfei Mihai Iorga 36 Croitor
209. Amorfei Toma Iorga 36 Croitor
210. Guan Dionisie Sf. Gheorghe ”
211. Pancu Iacob B. Ferdinant 124 ”

Acest tablou este complectat de noi
Agent Poliţionesc Lupaşcu 
(semnătura) 

F. 666, inv. 1, d. 260, f. 23, 24, 25, 26
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Documentul 44
MINISTERULUI AF INTERNE
 PRETOR DE CORNEŞTI
 Jud. Bălţi
 Nr. 1655
 14 septembrie 1941

DOMNULE PREFECT,
La ord. Dvs. Nr. 1336/941

 
 Avem onoare a vă raporta, că în toate comunele din această plasă, s-a organizat munca de 

folos obştesc cu tineretul premilitar şi extraşcolar, în conformitate cu despoziţiunile date de Dvs. 
prin ordinul de mai sus.

 Aceste munci de folos obştesc, vor consta din:
 Reparaţia drumurilor, podeţelor, curăţitul buruenilor, spinelor şi bălăriilor de pe drumuri, 

din grădini, din curţile Bisericilor, şcoalelor, de pe islaz, etc.
 Reparaţia şi curăţirea fântânilor din comuni şi sate.
 Lucrările se conduc de către Notari, ajutaţi de intelectualii din comuni,         – constituiţi 

în comitetele de munci pentru folos obştesc. – după programele de lucrări.

 PRIM-PRETOR,

D-SALE,
 DOMNULUI PREFECT AL jud. Bălţi.

F. 120, inv. 1, d. 658(1), f. 111

Documentul 45
Referat
15 Septembrie 1941

DOMNULE ŞEF,

 Referitor la stabilirea stării civile a D-nei EZINCHER EUGENIA şi a fiicei sale Iolanda 
Elena din Bălţi, str. Regina Maria Nr. 6, am onoare a Vă raporta că susnumita la cererea Noastră 
ne prezintă extractele de naştere, copii traducere din limba rusă, traduse de transaltori oficiali de 
pe lângă Tribunalul Lăpuşna, înregistrate la numerele Nr. 289 din 25 maiu 1935 şi 290 din 28 
Maiu 1935, prin care reese că numita s-a botezat în oraşul Odessa în anul 1915 Decembrie 15, 
iar fiica sa Elena s-a botezat în or. Nicolaiev în anul 1926 Octombrie 1.

Rugându-vă să binevoiţi a dispune.
  
  Ag. Tăbulac Ch. Vitalie
   (semnătură) 

F. 694, inv. 3, d. 142, f. 345
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Documentul 46
ROMÂNIA
Ministerul Afacerilor Interne
 Prefectura Judeţului BĂLŢI
 N.423, 1941 Luna Sept. Ziua 17

DOMNULE ŞEF AL POLIŢIEI
 Oraşul Bălţi

 Avem onoare a trimite, în original cererea locuitoarei Ramasevici Clavia, din oraşul Bălţi, 
prin care solicită a se elibera din lagărul de evrei a soţului ei Leon Ghetelman, fiind de religie 
ortodoxă şi vă rugăm să binevoiţi a dispune cuvenitele cercetări şi a ne da relaţiuni, pe baza 
dispoziţiunilor ce le aveţi, odată cu înapoirea anexei.

 L.Ş. PREFECT,       Şeful Serviciului,
  (semnătura)                    (semnătura)

F. 694, inv. 3, d. 142, f. 320

Documentul 47
ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI BĂLŢI      Confidenţial
Nr. 85
1941 Septembrie 23
DOMNIEI SALE
DOMNULE COMANDANT AL LEGIUNEI DE JANDARMI
BĂLŢI

 Avem onoare a vă comunica mai jos, în copie, ordinul Nr. 145/c/941 al Guvernământului 
Basarabiei, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă de executare.

 L.Ş. Prefect, (semnătura)    Şeful Serviciului, (semnătura)

Copie. „Cu începere de la 15 Septembrie 1941, interzic cu desăvârşire ieşirea din lagăre şi 
din ghetto-uri a evreilor.

 Sunt permise numai ieşirile pentru munci şi numai sub comanda militară.
 Orice abatere va fi aspru sancţionată, răspunzând în primul rând Comandanţii de lagăre 

şi de ghetto-uri.”
 GUVERNATORUL BASARABIEI
 General/ss/ C. Gh. Voiculescu
  Pt. conformitate
       (semnătura)   L.Ş.

F.694, inv.3, d.142, f.379
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Documentul 48
ROMÂNIA
Inspect. Regional de Poliţie
 Serviciul Sig.
 N. 468 c
 Ziua 23 luna sep. 1941

DOMNULE,

Vă înaintăm mai jos un tabel nominal de evreii aparţinînd cercurilor de recrutare R. Sărat şi 
domiciliaţi vremelnic în R. Sărat, cari, în urma verificării situaţiei lor, pentru scoaterea la munca 
de folos obştesc, au fost găsiţi absenţi, cu destinaţia arătată în tabel.

Având în vedere că toţi aceşti evrei s-ar putea sustrage în acest mod de la obligativitatea 
muncii de folos obştesc, vă rugăm a lua măsuri de urmărirea lor în circ. Dvs., iar în caz de 
identificare să fie trimişi la urmă sau obligaţi a efectua munca de folos obştesc unde se găsesc, 
făcându-se cunoscut cercurilor de recrutare şi judeţelor respective, evidenţa prezenţei şi lucrul lor.

L.Ş. INSPECTOR REGIONAL    ŞEFUL SERV. SIGUR.
  (semnătura)                 (semnătura)

Tabel

Nr.  
crt.

Numele şi Pronumele Ctg. Observaţii

1. Rezental D. Leizer 1941 Absent
2. Zovicevschi Iosef ” ”
3. Segal A. Hună ” ”
4. Caufman I. Mandi 1940 ”
5. Klein B. Janeş ” ”
6. Veisu V. Oscar ” ”
7. Sraghel D. Marcel ” ”
8. Soim S. Lazăr ” ”
9. Veis A. Oscar ” ”
10. Leibovici S. Huza 1939 Absent necunoscut
11. Leib Nohman Osie ” ”
12. Aurel Solomon Leon ” Plecat
13. Feldman H. Iosef ” ”
14. Cherson A. Macs 1938 Student Bucura
15. Vilderman S. Saul ” Student Paris
16. Rozen P. Lazar ” ”necunoscut
17. Erţenştein I. Darce ” Elev necunoscut
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18. Soner Emeric 1937 Necunoscut
19. Leibu Stern Smil 1935 Absent
20. Miloş M. Moritz 1935 Absent
21. Erision M. Mişu ” Student
22. Vizel L. Bernath ” Absent
23. Lemcovici Lois ” Student Paris
24. Gutman Iţic 1934 Farmacist
25. Glijenschi Peritz 1933 Absent
26. Avram I. Leon ” ”
27. Blum Iosif 1932 Croitor Paris
28. Abramovici B. Haim 1931 Necunoscut
29. Catz Moise 1930 Absent
30. Wiederman Moritz ” Plecat Paris
31. Taşler A. Herş 1929 Absent
32. Bolreanschi Meer ” ”
33. Miloş Carel 1928 ”
34. Solomon Isak ” ”
35. Friederich L. Kamil ” Plecat Gugeşti
36. Bercu Ghidale 1921 Necunoscut
37. Schratz Iţic 1920 ”
38. Pincu Avram Pincu 1919 ”
39. Nadler Iancu ” ”
40. Smil Strul Leiman 1918 ”
41. Lemcovici Iosef Isdrail 1916 ”
42. Hora Nathan 1915 ”
43. Steiner Marcu ” Absent
44. Coldenberg David 1914 Necunoscut
45. Moscovici Haim 1913 ”
46. Springhel Solomon ” absent

DOMNULUI ŞEF AL POLIŢIEI Soroca
  p. conformitate
   (semnătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 148, 149
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Documentul 49
         ROMÂNIA
Ministerul Afacerilor Interne
 Prefectura Judeţului BĂLŢI
 N. 1449
 1941 luna august ziua 25

DOMNULE ŞEF,

 Motivat de adresa Nr. 3659/941, a Cercului de Recrutare Bălţi, avem onoare a vă ruga 
să binevoiţi a lua urgente măsuri, ca până la 20 august a.c., toată evreimea să poarte semnul 
distinctiv o stea galbenă.

 Se trimite un extras după ordonanţa Nr. 7 a Armatei a III-a.

L.Ş. PREFECT       Şeful Serviciului
 (semnătura)          (semnătura) 

D-sale
D-lui ŞEF AL POLIŢIEI ORAŞULUI BĂLŢI.

F. 694, inv. 3, d. 142, f. 224

Documentul 50
ORDONANŢĂ Nr. 7

 Art. 3. Populaţia de origină etnică evreiască de orice sex şi vârstă, din întreg cuprinsul 
Municipiului Iaşi, în 48 ore de la publicarea prezentei ordonanţe este obligat să poarte cusută pe 
partea stângă a pieptului în mod vizibil pe fond negru cu 6 colţuri (două triunghiuri suprapuse) 
din stofă sau pânză de culoare galbenă de dimensiunile 7 cm în diametru.

 Art. 5. Contravenienţii de la art. 2 şi 3 se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 1 
lună la un an şi cu amendă de la 1000 la 10 000 lei.

F. 694, inv. 3, d. 142, f. 225

Documentul 51
INSPECTORATULUI REGIONAL DE POLIŢIE
 CHIŞINĂU
 Nr. 1799
 Anul 1941, Septembrie 12

Către
Poliţia de Reşedinţă, Bălţi

Urmare la ordinul nostru Nr. 1051 din 26 august 1941, vă facem cunoscut că din ordinul 
Domnului MAREŞAL ANTONESCU evreii nu vor mai purta nici un semn distinctiv.

Luaţi măsuri pentru executarea întocmai a prezentului ordin.

 INSPECTOR REGIONAL,    Şeful Serv. de sigur.
 Alfred Pacsimade         C. Cristescu
L.Ş. (semnătura)          (septembrie)

F. 694, inv. 3, d. 142, f. 361
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Documentul 52
 Nr. 18915         F. URGENT
 18 Octombrie 1941
CERCUL RECRUTAR SOROCA

Către
Poliţia Oraşului Soroca

 Cu onoare înaintăm în copie Ordinul Carpaţi Nr. 48411/B/1941 şi al Comandamentului 
4 Teritorial Nr. 91809 din 17 Octombrie 1941 telegrafic, rugându-vă să bine voiţi a ne comunica 
imediat următoarele date:

a) Unde se găsesc detaşamente de evrei pe raza judeţului Soroca
b) Efectivul numeric bărbaţi, femei, copii
c) Din ce localitate provin
d) Ce destinaţie sau întrebuinţare are
e) Dacă se mai găsesc în raza judeţului evrei rezleţi şi motivul pentru care nu s-au internat în 

lagăr până în prezent.
  Comandantul Serv. Recr Soroca
      Lt Colonel
     (semnătura) 

COPIE după Ordinul Comand. 4 Terit. Nr. 91809/1941
 Se transmite mai jos în copie Ordinul Carpaţi 48411/B/1941 pentru executare 1/ 

Cercurile de Recrutare vor lua imediat în subordine toate detaşamentele de evrei în raza lor luând 
legătură în acest scop cu autorităţile de resort prefectură de judeţ, Poliţie, Jandarmi.

 2/ Cercurile de recrutare vor raporta de executare până la 20 Octombrie 1941 înaintândun 
tabel cu toate detaşamentele de evrei de pe teritoriu în care să se arate pentru fiecare detaşament: a/ 
unde se găseşte detaşament de evrei, b/ efectivul numeric bărbaţi, femei, copii, c/ din ce localitate 
provin, d/ ce destinaţie sau întrebuinţare.

 Şeful de Stat Major
 Colonel (ss) Caracaş

COPIE după Ordinul Carpaţi Nr. 48411/b/1941
 M.C.G. ordonă ca începând de la primirea prezentului ordin toate detaşamentele de evrei să 

treacă sub ordinul Comandamentelor Teritoriale şi Cercurile de Recrutare pe raza cărora activează 
stop indiferent de motivul nici un evreu nu vă părăsi tabăra fără aprobarea Comandamentului 
Teritorial stop.

 D. O. Şeful Secţiei I-a
 Colonel (ss) Georgescu
L.Ş.    Conform cu originalul
    Şeful Biur I Recr Mobilizare
    Căpitan (semnătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 16



79

Basarabia Mareşalului Antonescu 1941-1944. Documente şi Materiale

Documentul 53
GUVERNAMENTUL BASARABIEI
POLIŢIA DE REŞEDINŢĂ SOROCA
Biroul Poliţiei de Siguranţă
N. 4223 din 2 Noiembrie 1941

Domnului COMANDANT AL LEGIUNEI JANDARMI
Soroca

 Avem onoare a vă înainta pe evreica BECKER FANI de 23 ani, originară din Cernăuţi 
care a fugit din lagărul de concentrare Mărculeşti şi vă rugăm să binevoiţi a dispune înaintarea sa, 
sub excortă, susmenţionatului lagăr, confirmându-ne primirea.

      p. ŞEFUL POLIŢIEI
 Comisar de serviciu C. Bogdan
            (semnătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 196

Documentul 54
ROMÂNIA        Confidenţial
PREFECTURA JUD TIGHINA
Nr. 185
2 Noiembrie 1941

Circulară
Către

Pretura pl. Taraclia

 Motivat de ordinul Guvernământului Basarabiei, Cabinetul Militar Nr. 3579 din 26 
Noiembrie, avem onoare a vă transmite mai jos în copie ord. Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, 
Cabinetul Militar Nr. 81 din 6/XI/941, relativ la repatrierea Polonezilor şi Ucrainenilor din 
Basarabia, pentru ştiinţă şi întocmai executare.

 L.Ş. PREFECT
  (semnătura) 

Copie.
 La Nr. 3491 din 30 oct. 1941 C.M.:
 Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă, că Domnul Mareşal Antonescu a pus pe raportul 

de mai sus următoarea rezoluţie:
1. „Să fie lăsaţi să plece individual prin Transnistria”
2. „Să se intervină şi prin Externe la Germani, deşi am mai făcut una. Dacă nu s-a primit, să 

se primească.”
 Vă rugăm să binevoiţi a dispune executarea dispoziţiunilor Domnului Mareşal Antonescu, 

cunoscând că s-a intervenit şi la Legaţia Germană prin Ministerul Afacerilor Străine.
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 SECRETAR GENERAL AL PREŞEDINŢIEI DE MINIŞTRI
   (SS) Ovidiu Vlădescu
         Şef. Secţiei Militare
       Maior (ss) Iamandi
   p. conformitate
   şeful Cancelariei,
   Al. Tapu (semnătura) 

F. 112, inv. 1, d. 456, f. 172

Documentul 55
INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE
CHIŞINĂU
Nr. 7297
Anul 1941, Noiembrie 3

Poliţia Soroca

 Conform ordinului Domnului Mareşal ION ANTONESCU, Conducătorul Statului, 
comunicat cu ordinul nr. 457/c. din 25 octombrie 1941 al Guvernământului Basarabiei, cu 
privire la situaţia Românilor creştini, basarabeni cu soţii născute din părinţi evrei.

 Cu onoare vi se face cunoscut că se opreşte trimiterea peste Nistru, a acelora cari sunt în 
această situaţie, cât şi a celora creştinaţi mai demult sau cari au fost cu adevărat buni români.

L.Ş. INSPECTOR REGIONAL,
 (semnătura) 
      ŞEFUL SERV. de SIGUR.
       C. Cristescu
       (semnătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 205

Documentul 56
ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI SOROCA
Nr. 6648
6 luna Noiembrie 1941

Domnului Şef al Poliţiei Soroca

 Cu onoare vă transmitem, mai jos, în copie ordinul N. 5379/941 al Guvernământului 
Basarabiei, Subdirecţiunea Contenciosului şi vă rugăm să binevoiţi a ne da urgente relaţiuni 
asupra situaţiei individelor în cauză.

 L.Ş. PREFECT      Şeful Cancelariei
  (semnătura)          (semnătura)
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Copie.
 La raportul Dvs. N. 4858/941, referitor la tratamentul ce urmează a fi aplicat soţiei şi 

copiilor evreului Boico David, internat în lagărul Nr. 5 din Vârtejeni, avem onoare a vă face 
cunoscut următoarele:

 În principiu, soţia creştină, deasemenea şi copii, dacă atât ei cât şi mama sunt creştini, nu 
urmează soarta soţului şi tatălui evreu.

 În cazul concret, al situaţiunii soţiei şi copiilor lui David Boico, veţi dispune a se stabili 
prin acte, emanate de la autorităţile Statului român, dacă soţia şi copii sunt creştini, dovadă 
că sunt creştini urmând a fi făcută de numiţii, şi dacă se va constata că sunt creştini nu vor fi 
internaţi în lagăr.

L.Ş. Guvernator /ss/ General C. Gh. Voiculescu
 Directorul Contenciosului
 (ss) Indescifrabil
 pentru conformitate
 (semnătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 210

Documentul 57
ROMÂNIA

PREFECTURA JUDEŢULUI SOROCA
Nr. 6855
9 luna Noiembrie 1941

D-lui Poliţai al or. Soroca
 Motivat de adresa N. 19552/941 a Cercului de Recrutare Soroca, cu onoare vă transmitem 

mai jos, în copie, ordinul M.St.M. N. 17782/941, spre ştiinţă şi conformare.
 L.Ş.   PREFECT     Şeful Cancelariei
             (semnătura)         (semnătura)
Copie
 „Din Ordinul Domnului Mareşal Antonescu este interzisă orice deplasare a evreilor 

dintr-o localitate în altă, fiecare rămâne în localitatea unde se găseşte.
 Rog dispuneţi ca până la noi ordine să nu se elibereze evreilor nici un fel de permis de 

circulaţie de către Comandamente Teritoriale şi Comendamentul Militar al Capitalei.”

 Seful Marelui Stat Major
 General /ss/ N. Mazarini.
 Pentru conformitate
 (semnătura) 

F.696, inv.1, d.31, f.219
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Documentul 58
Către

INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE
CHIŞINĂU

Referindu-ne ordinului D-vs Nr. 9341 din 15 Noiembrie 1941, avem onoare a raporta că 
evreica Ectareina Lazu, care în realitate se numeşte Hana Ghetroster a fost înaintată Legiunei de 
Jandarmi Soroca, pentru a fi trimisă la urmă pentru cercetări.

Numita este originară din com. Năpădeni jud. Bălţi şi venise la Soroca să-şi caute de lucru, 
pretinzândcă-i căsătorită cu un oarecare Mihail Lazu încă de acum  2 ani la Năpădeni şi că soţul 
său este concentrat de bolşevici în Rusia.

După cum ne-a comunicat Primăria Comunei Năpădeni cu adresa Nr. 1697 din 22 
decembrie a.c. toate afirmaţiunile susnumitei că este căsătorită cu un român şi că se numeşte 
Ecaterina Lazu, sunt injuste. Numele ei adevărat după tată este Hana Dorfman, iar după soţ este 
Hana Ghetroster, care este tot evreu şi-i plecat cu bolşevicii odată cu retragerea lor peste Nistru.

 ŞEFUL POLIŢIEI     ŞEFUL BIR. DE SIG.
 Isar Aurelian              Ion Racea
              (semnătura)

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 262
 
Documentul 59

PARCHETUL TRIBUNALULUI CHILIA
RECHEZITOR

Nr. 8

Noi, Primul-Procuror al Tribunalului Jud. Chilia
Văzând că din actele alăturate, adresate în contra numiţilor Andrei Livinschi şi Mihail Savov 

ambii din Comuna Pavlovca, Jud. Chilia, acte adresate de Postul de Jandarmi Pavlovca, primite 
pe lângă adresa N. 5524 din 22 Noiembrie 1941, rezultă că sunt indicii suficiente că a comis 
faptul prevăzut şi pedepsit de   art. 353 Cod penal (incendiu) prin aceea că la începutul lunei Iulie 
1941 în timp ce trupele sovietice se retrăgeau din Basarabia au stropit cu petrol şi au dat foc la 
magazia de cereale a unui german ce s-a repatriat în Germania din Comuna Pavlovca jud. Chilia 
Satul Demir-Hagi şi cu această ocazie au ars şi circa 8-10 vagoane de orz aflat în acea magazie.

Văzând art. 224 din Codul de procedură penală Mihai I cerem d-lui Judecător de Instrucţie 
să binevoiască a proceda la instruirea afacerii, cu concluziuni de arestare, faptul fiind grav şi fiind 
temeri de dispariţie, susnumiţilor inculpaţi şi martorilor din lucrări.

Se alătură dosarul lucrărilor adresate de şeful Postului de Jandarmi Pavlovca Jud. Chilia.
Se înaintează şi inculpaţii.
Dată la parchetul nostru din Palatul Justiţiei astăzi 24 Noiembrie 1941
 L.Ş. Prim-procuror, delegat,
            (Remus Tomşa)      Prim Secretar 
            (semnătura)        (semnătura) 

F. 173, inv. 4, d. 46, 
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Documentul 60
N. 834
1941 luna Decembrie 4

Domnule Procuror General,
În conformitate cu dispoziţiunile art. 195 codul pr. penală, avem onoare a vă aduce la 

cunoştinţă că Legiunea de Jandarmi Chilia pe lângă adresa N. 6124 din 4 decembrie 1941 ne-a 
înaintat actele adresate cu privire la individul Babenco Terente Ananei, învinuit că în timpul 
retragerei bolşevicilor din Basarabia, în seara de 8-9 Iulie 1941, a asistat şi ajutat la incendierea 
morii lui Iacob Cazacenco din Comuna Caramahmet Jud. Chilia, moară în valoare de circa 
6.000.000 lei.

Contra numitului am deschis acţiune publică pentru faptul de complicitate la delictul de 
incendiu, prevăzut şi penal de art. 121 c.p. combinat cu art. 353 cod penal şi prin rechezitoriul 
introductiv N. 10 din acea zi l-am înaintat instruirea afacerei, cu concluziunile noastre de arestare, 
faptul fiind grav şi fiind teamă de dispariţie şi arestarea fiind în interesul Instrucţiei.

 Tot odată avem onoarea a vă înaninta şi copie de pe rechezitoriul N. 10 din 4 decembrie 
1941, emis în cauză.

 L.Ş. Procuror delegat,
 (Remus Tomşa)       Secretar,
 (semnătura)                 (semnătura)
Domniei Sale
Domnului Procuror General de pe lângă
 Curtea de Apel Chişinău

F. 173, inv. 4, d. 46, f.
Documentul 61

PARCHETUL TRIBUNALULUI CHILIA
RECHEZITOR

Nr. 10
Noi, Primul-Procuror al Tribunalului Jud. Chilia
Văzând că din actele alăturate, adresate în contra numitului Babenco Terente Ananei, român, 

de origine rus, major de 39 ani, din Comuna Caramahmet jud. Chilia, rezultă că sunt indicii 
suficiente că a comis faptul de complicitate la delcitul de incendiu, prevăzut şi penat de art. 121 
c.p. conbinat cu art. 353 cod penal, prin aceea că în timpul retragerei bolşevicilor din Basarabia, 
în seara de 8-9 Iulie 1941, a asistat şi ajutat la incendierea morii lui Iacob Cazacenco din Comuna 
Caramahmet, moara în valoare de circa 6.000.000 lei.

Văzând art. 224 din codul de procedură penală Mihai I, cerem d-lui Jude Instructor să 
binevoiască a proceda la instruirea afacerii, cu concluziuni de arestare, faptul fiind grav, fiind 
teamă de dispariţie şi arestarea fiind în interesul Instrucţiei susnumitului inculpat şi a martorilor.

Se alătură dosarul cu actele dresate de şeful Postului de Jandarmi Caramahmet Jud. Chilia.
Dată la parchetul nostru din Palatul Justiţiei astăzi 4 decembrie 1941
L.Ş. Prim-procuror, delegat,
  (Remus Tomşa)       Prim Secretar
     (semnătura)          (semnătura) 

F.173, inv.4, d.46, f.
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Documentul 62
ROMÂNIA
Parchetul Trib. Chilia
Nr. 912
1941 luna Decembrie ziua 8

Domnule Procuror General,

În conformitate cu dispoziţiunile art. 195 procedură penală avem onoare a vă aduce la 
cunoştinţă că Legiunea de Jandarmi Chilia pe lângă adresa N. 6345 din 8 decembrie 1941 ne-a 
înanintat lucrările dresate de Şeful Secţiei de Jandarmi Tătăreşti Jud. Chilia contra indivizilor 
Gaidargi M. Constantin şi Ivanov C. Dumitru, învinuiţi pentur faptul de mituire, precum şi 
suma de trei mii lei corp delict.

Contra sus numiţilor indivizi am deschis acţiune publică.
Contra lui Gaidargi M. Constantin pentru faptul prevăzut şi penat de art. 1 din Decretul 

lege pentru modificarea art. 250 c.p., publicat în Monitorul Oficial N. 286 din 2 decembrie 1941 
prin aceea că în seara de 4 decembrie 1941 a oferit drept mită suma de trei mii Şefului de Post 
al Comunei Deljiler pentru a-i da autorizaţie să deschidă casa de rugăciuni a baptiştilor din acea 
comună, numitul fiind adept al acestei secte.

Contra lui Ivanov C. Dumitru pentru faptul prevăzut şi penat de art. 121 cod penal, 
combinat cu art. 1 din Decretul Lege pentru modificarea art. 250 c.p. publicat în Monitorul 
Oficial N. 286 din 2 decembrie 1941, prin aceea că a asistat şi ajutat pe coinculpatul Gaidargi 
Constantin la comiterea delictului de mituirea, strângând trei mii lei de la locuitorii baptişti, bani 
pe care i-a dat inculpatului Gaidargi Constantin care la rândul săi i-a oferit drept mită Şefului de 
Post al Comunei Delijer.

Afacerea a fost trimisă Domnului Jude Instructor local pentru instruirea, cu concluziunile 
noastre de arestare, faptul fiind grav şi fiind necesar deţinearea în interesul instrucţiei .

Totodată, avem onoare a vă înainta şi o copie după rechezitorul emis în cauză, spre cele 
legale.

L.Ş. Procuror delegat,
(Remus Tomşa)           Secretar,
(semnătura)       (semnătura) 
 
Domniei Sale
 Domnului Procuror General de pe lângă
 Curtea de Apel Chişinău

F. 173, inv. 4, d. 46, f. 36
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Documentul 63
Notă telefonică

Nr. 6171 din 8 decembrie 1941
Poliţia oraşului Soroca

Către
Inspectoratul regional de Poliţie Chişinău

Ordinul telefonic Nr. 14735/941 raportăm că în acest oraş se mai găsesc următoarele evreice:
1. Perla Zeilic Sorochin de 36 ani căsătorită legitim la 15 Iunie 1940 cu Ion   Afanasie 

Coman, român, nu este botezată, locuieşte în str. Cituz nr. 14
2. Elena Bogferman de 43 ani trecută la creştinism şi căsătorită legitim la 18 august 1918 cu 

Timofte Neamţu, român, locuieşte str. Regelui Carol Nr. 13
3. Clara Iacob Crischer de 46 ani trecută la creştinism la 18 august 1917 obţinând numele 

de Claudia şi căsătorită legitim la 17 iulie 1917 cu Timofte Ciobanu român în prezent decedat, 
locuieşte str. Princepele Carol Nr. 12

4. Elena Chitroser de 28 ani căsătorită legitim în anul 1939 cu Mihail Lazu român 
actualmente aflat în Rusia unde a fost dus de autorităţile sovietice.

Numita la 16 Iunie 1941 a trecut la creştinism împreună cu sora sa Claudia de 13 ani şi un 
fiu Eugen de 6 ani toţi trei locuiesc în str. General Văitoianu.

ŞEFUL POLIŢIEI
 Gh. Petreanu
 (semnătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 231

Documentul 64
Notă telefonică

Nr. 6171 din 9 decembrie 1941
Către

Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău

 Ordinului telefonic Nr. 14735/1941 şi urmare raportului nostru telefonic  Nr. 6171 din 
8 Decembrie 1941 raportăm că în acest oraş se mai găseşte evreica MARGARITA STOSSEL de 
43 ani, căsătorită legitim în anul 1925 cu Dr. Ursu Vasile român şi trecută la creştinism la data de 
2 august 1936. Locuieşte în strada Regina Maria nr. 78.

 Şeful Poliţiei
 (semnătura) 

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 230
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Documentul 65
ROMÂNIA

PREFECTURA JUD TIGHINA
Nr. 7009
15 decembrie 1941

Circulară
Către Pretura plăşii Taraclia

Motivat de ordinul Nr. 56/941 al Guvernământului Basarabiei, Directoratul Afacerilor 
Administrative, avem onoare a vă trimite, mai jos în copie, ordinul Ministerului Afacerilor Interne, 
Nr. 11707/941, cu anexele ei, primit pe lângă ordinul Preşidenţiei Consiliului de Miniştri, Nr. 
173/C.B.B.T., confidenţial, rugându-vă să binevoiţi a lua cunoştinţă şi a dispune măsuri de 
executare, când va fi cazul.

 L.Ş. PREFECT      Şeful cancelariei,
   (semnătura)          (semnătura) 
Copie după adresa Nr. 1107/941 a Ministerului Afacerilor Interne.
În conformitate cu ordinul D-lui Ministru al Afacerilor Interne:
Am onoare a vă trimite, alăturat, în copie, ordinul Preşedenţiei Consiliului de Miniştri Nr. 

4082/1941, însoţit de o notă informativă, rugându-vă să binevoiţi a dispune executarea ordinului 
în rezoluţie a Domnului Mareşal Antonescu.

 SECRETAR GENERAL
 COLONEL /SS/ n. Pătruţoiu

Copie de pe adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri nr. 4082/M. din 19 Noiembrie 
1941, către Ministerul Afacerilor Interne Nr. 11707 din 20/XI/1941.

La buletinul DVS. Nr. 283 din 17 Noiembrie 1941 (pag. 5), cu onoare vă trimitim alăturata 
notă informativă, referitoare la activitatea iredentistă a cercurilor ucrainene din Capitală.

Pe această notă, Domnul Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului, a pus următorul ordin 
în rezoluţie:

„Cui nu-i place în ţara românească, să plece. Cine se amestecă, şi să tragă consecinţele.”
Deci Ministerul de Interne le va da avertisment şi dacă continuă să mai aibă gură, afară din 

ţară, sau în lagăr.
Vă rog să binevoiţi a dispune.
   D.O.
 ŞEFUL CABINETULUI MILITAR
 Colonel, /ss/ Davidescu
 p. conformitate:
 Şef de Cabinet, Căpitan (ss) P. Băleanu
Copie de pe nota informativă.
Cercurile emigrante ucrainene din Bucureşti, îşi exprimă nemulţumirea deoarece 

Guvernatorul civil al Transnistriei a aprobat ca în această Provincie să se vorbească pe lângă limba 
oficială română şi limbile germană şi rusă.

Ucrainenii susţin că în Transnistria afară de români cari vorbesc limba moldovenească – 
majoritatea populaţiei este formată din ucraineni şi în nici un caz de populaţia rusă.

Faptul că s-a permis să se vorbească limbă rusă, este interpretat în sensul că Statul Român 
caută să deznaţionalizeze populaţia ucraineană, din această provincie.

 p. conformitate:
 (semnătura) 

F. 112, inv. 1, d. 456, f. 117
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Documentul 66
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
DIRECTORATUL ECONOMIEI NAŢIONALE
CHIŞINĂU          Confidenţial

Pretura Taraclia
Judeţul Tighina

 Avem onoarea a vă trimite mai jos în copie, adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri 
– Cabinetul Militar – Nr. 4411/M/1941, cu privire la hotărârea luată de Domnul Mareşal 
Antonescu asupra măsurilor ce urmează a se lua în vederea reorganizării comerţului şi mica 
industrie, mai ales în mediul rural transmisă acestui Directorat cu adresa Nr. 15792/1941, a 
Preşedenţiei Consiliului de Miniştri şi înregistrată la noi sub Nr. 4721/941.

L.Ş. p. DIRECTORUL ECONOMIEI NAŢIONALE
 INSPECTOR COMERCIAL
           (semnătura) 
Copie, după adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri – Cabinetul Militar – Nr. 4411/M. 

1941 – CONFIDENŢIAL-
În şedinţa de colaborare ţinută la Statul Major al Armatei, s-a adus la cunoştinţă Domnului 

Mareşal Antonescu, că prin evacuarea evreilor din Bucovina şi Basarabia, comerţul şi mica 
industrie au fost aproape dezorganizate.

Zdruncinarea produsă astfel vieţii economice s-a simţit mult în sânul populaţiei, mai ales în 
mediul rural.

Pentru înlăturarea acestui neajuns s-a propus şi Domnul Mareşal Antonescu a aprobat 
următoarele măsuri:

1. Să se reorganizeze comerţul şi industria la sate, făcându-se apel la români şi îndeosebi la 
tineret.

2. Statul şi Instituţiile de credit sprijinite de Stat să acorde credite românilor destoinici, 
care doresc să întemeieze un comerţ sau o mică industrie în provinciile desrobite, iar invalizii de 
război, subofiţerii pensionari, tinerii absolvenţi ai şcolilor practice comerciale şi industriale, vor 
trebui să fie preferaţi.

3. Pe lângă firmele individuale să fie sprijinită averea şi dezvoltarea cooperativelor organizate 
pe comune sau pe judeţ.

4. Paralel cu măsurile pentru sprijinirea românilor de a organiza întreprinderi comerciale 
şi industriale, este necesar a se lua altele care să împiedice pe minoritari de a se infiltra în viaţa 
economică a satelor şi a provinciilor desrobite.

Această ultimă măsură, dat fiind natura ei, trebuie luată şi aplicată cu toată discreţiunea, dar 
şi cu multă hotărâre.

 D.O.
ŞEFUL CABINETULUI MILITAR
Colonel /ss/ R. Davidescu
 p. conf.
 M. Stavilla
 (semnătura) 

F. 112, inv. 1, d. 456, f. 173
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Documentul 67
RAPORT DE ANCHETĂ

AL COMISIUNEI INSTITUITĂ CONFORM ORDINULUI 
DOMNULUI MAREŞAL ION ANTONESCU, 

CONDUCĂTORUL STATULUI, 
PENTRU CERCETAREA NEREGULELOR 

DE LA GHETOUL DIN CHIŞINĂU.

Comisiunea, formată din Domnii: General de Divizie Niculescu Constantin, Comandantul 
Militar al Capitalei, ca Preşedinte şi General Magistrat Stroe Ştefan, Inspectorul Justiţiei Militare, 
Laurenţiu Preoţescu, Preşedintele Curţii de Apel Chişinău, Traian Niculescu, Procurorul General 
al Curţii de Apel Chişinău, Lt. Colonel Alexandru Mădârjac, Procuror Instructor la Curtea 
Marţială a Capitalei şi Inspector General Păunescu, de la Banca Naţională ca membrii, toţi numiţi 
din ordinul Domnului Mareşal Ion Antonescu, transmis cu Nr. 217 din 4 decembrie 1941, de 
către Secretariatul General al Preşidenţiei Consiliului de Miniştri, şi-a început lucrările, privitoare 
la anchetarea neregulilor din ghetto-ul Chişinău, în ziua de 4 decembrie 1941.

 Ni s-a încredinţat, drept material documentar de bază, din partea Preşedenţiei Consiliului 
de Miniştri: o notă informativă, raportul Nr. 741/941 al Parchetului Lăpuşna, raportul din 1 
Decembrie 1941 al Secretariatului General al Preşedenţiei către Domnul Mareşal, copie de pe 
raportul de anchetă al Comisiei instituită pentru cercetarea dispariţiei unei cantităţi de aur, 
provenită de la KISEL KREMER şi alţii, din ghettou şi o notă rezumativă intitulată „Ghettou”, 
prin care sub denumirea de „Jaf organizat”, se trasează direcţiile neregulilor săvârşite, determinând 
astfel obiectivele cercetării şi anume: lipsa de organizare a ghettou-lui, înlesnirea comiterii de 
infracţiuni, prin amestecul creştinilor cu evreii din ghettou şi meţinerea unei situaţiuni a celor 
internaţi, evadări din ghettou, intrare în ghettou a diferitor persoane suspecte şi fără control, 
datorită cărora s-au înlesnit şi săvârşit tranzacţiuni în dauna Statului, lipsa de organizare în 
strângerea aurului de către B.N.R., jafuri şi crime săvârşite cu ocazia evacuărilor şi trecerilor peste 
Nistru.

 Deasemenea, Domnul Ministru al Justiţiei, ne-a mai încredinţat şi raportul Nr. 512 din 
3 decembrie 1941 al Domnului Procuror General al Curţii de Apel Chişinău şi câteva anexe, 
referitor la unele nereguli şi infracţiuni săvârşite, tot în legătură cu lagărele evreilor din Basarabia.

 În scopul executării misiunii date, Comisiunea s-a transportat în ziua de       6 decembrie 
1941, la Chişinău, după ce în prealabil s-a determinat programul de lucru. S-a hotărât anume, 
să se parcurgă pe etape, fazele generatoare de infracţiuni şi nereguli în legătură cu înfiinţarea, 
oragnizarea şi evacuarea ghettou-lui, precum şi verificarea în linii generale a tuturor consecinţelor 
decurgând din activităţile de mai sus, cum ar fi:

- Opera de proteguire şi conservare a bunurilor mobile şi imobile ce intră în patrimoniul 
Statului, exercitate de organele administrative ale Basarabiei;

- Condiţiunile juridice ce nasc pentru evacuaţi şi averile rămase pe urma lor, pe baza actelor 
de Guvernământ şi legiuirilor edictate;

- Imixtiunile în atribuţii, drept rezultat al suprapunerii anumitor împuterniciri izvorâte din 
legi, atât pentru Guvernământul Basarabiei, cât şi pentru Înaltele Comandamente Militare.

 În activitatea sa urmată, Comisiunea s-a deplasat în Ghettou şi la Orhei, a ascultat 137 
informatori, cu parte din ei procedând şi la confruntări şi a procurat tot materialul documentar 
oficial, în legătură cu lagărele şi ghettourile din Basarabia.
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Înainte de a păşi la expunerea constatărilor şi concluziunilor noastre, drept rezultat al 
cercetărilor executate, socotim necesar a prezenta, unele fenomene care punctează în chip deosebit, 
atmosfera generală şi activitatea provinciei de peste Prut.

Sunt indicaţiuni care vor servi în cumpănirea hotărârilor ce se vor lua şi care se referă la:

A. Psihoza specială, înclinată către delaţiuni şi exagerare.
Frământările sociale din ultimul timp, motivate în parte de unele greutăţi iniţiale în 

organizarea administrativă, sentimentele de răzbunare, lipsa de scrupulozitate şi de control a 
conştiinţei multora, au deslănţuit în Basarabia o adevărată avalanşă de pretinşi informatori, care 
prin: note informative, denunţuri sau şoapte, au creat o atmosferă de permanentă suspeciune, ce 
contribuie, pe deoparte la îngreunarea operei de reconstrucţie şi aşezare normală a vieţii de acolo, 
iar pe de altă parte, la necomplecta şi uneori nereala înconoştiinţare a Conducerii Statului, asupra 
stărilor de fapt din Basarabia.

La crearea atmosferei menţionate mai sus, a contribuit în bună măsură              şi ambiţiile 
nesatisfăcute a unora din localnici, care se aşteptau la aşezarea lor în diferite funcţiuni publice.

Factorii de la care provin asemenea manifestări sunt:
1. Elemente din masa cetăţenilor, care sub masca anonimatului, sau a falselor identităţi, 

comunică în scris, reprezentanţilor aparaturei administrative sau Comendamentelor Militare, 
diferite informaţiuni, auzite sau inventate, expunându-le prin prisma exagerării, sau adeseori prin 
acea a sentimentului de răzbunare şi invidie.

Asemenea denunţuri nu au ocolit nici exponenţii cei mai neînaintaţi ai vieţii publice, 
cum spre exemplu: Generalul Zwiedineck, fost Subsecretar de Stat al Românizării, şi Generalul 
Athanasiu, Comandantul Corpului 3 Armată.

Conselierul Dardan de la Curtea de Apel Chişinău, ne-a mărturisit că a fost informat că, 
însăşi N.K.V.D.-ul comunist, s-a speriat de mulţimea denunţurilor din Basarabia. Primise peste 
50.000.

2. Unii intelectuali, care se pretind bine informaţi, simţindu-se obligaţi a se aşeza pe o linie 
de interes sau pentru a-şi satisface sentimentele de răzbunare.

Dăm două exemple edificatoare:
a. Avocatul Cernăuţianu Ilie, din Chişinău, comunică Căpitanului de rezervă Cepescu, de la 

Guvernământul Basarabiei că ştie multe lucruri cu privire la traficurile ce se fac în ghettou.
Comisiunea, ţinând socoteala de poziţiunea informatorului propus şi a garanţiei de seriozitate 

ce prezintă, a dispus chemarea lui.
La interogatoriul luat, ne-a declarat că „a auzit vorbindu-se” de pe la grefierii de la Curtea 

de apel, că se putea obţine o amânare a plecării evreilor evacuaţi, contra 10.000 lei. Nu dă nici o 
preciziune, nu face nici un control şi lansează ştirea.

Deasemenea, ne-a mai declarat, că grefierul Adascăliţi de la Curtea de Apel, i-a spus că în 
ziua plebiscitului, Avocatul Hogaş de la Primărie, vorbind cu          Dl. Sălceanu, i-a comunicat 
că evreul Schur îi ţine un milion la dispoziţie, ca să-i înlesnească rămânerea în Chişinău.

Şi aici, transmite informaţie din auzite şi aceasta comunicată prin a treia persoană, 
informaţiune care se plasează cu totul în domeniul neseriozităţii.

b. Locotenentul de rezervă Constantin Bădescu, funcţionar la Ministerul de Interne şi 
actualmente domiciliat în Craiova, se prezintă Primarului Municipiului Chişinău şi îi cere să 
facă imediat o descindere la imobilul din str. Mihai Viteazul Nr. 23, locuinţa Int. Cpt. Roescu, 
de la Guvernământ, unde s-ar găsi multe obiecte preţioase şi mari cantităţi de aur. S-a executat 
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descinderea şi nu s-a găsit nimic, fapt care a determinat suspeciunea colportată că valorile au 
existat, însă au fost sustrase.

Întrebat de Comisiune, ce l-a determinat să facă acest denunţ verbal, ne-a răspuns prin 
declaraţie scrisă că, pur şi simplu, a vrut să se răzbune pe Căpitanul Roescu cu care avusese un 
incident, încheind depoziţia cu următoarea frază, care-i carecterizează în întregime mentalitatea: 
„... considerîndu-mă complect satisfăcut, servindu-i de lecţie şi în viitor şi să ţină minte că i-am 
făcut şi eu boala”.

3. Agenţii informatori de Stat. Din lipsa unui control serios în recrutarea lor şi a insuficienţei 
pregătirii profesionale, dau note informative lipsite de seriozitate şi obiectivitate. Adesea ori 
traficau cu însăşi funcţiunea lor. Dăm cîteva exemple:

a. În ziua de 9 Decembrie 1941, parvine Comisiunei, o notă informativă cu menţiunea 
expresă că provine din „Constatare personală”, prin care se afirmă că, la data de mai sus, a văzut 
ieşind din Chişinău, prin bariera Hănceşti, două camioane încărcate cu mobilă şi covoare şi că în 
unul din ele se afla lângă şofer, Colonelul Eugen Dumitrescu.

Ori, este ştiut că încă de la 5 Decembrie, Colonelul Dumitrescu, era arestat la Parchetul 
Militar C.M.C., iar camioanele urmărite prin toate Legiunile de Jandarmi, în traseul lor probabil, 
n-au fost găsite.

b. Agenţii speciali de informaţie: Madan Constantin, Cojocaru Ion, Nedu Ion, Marin 
Gheorghe şi Const. Ionescu, ataşaţi Guvernământului, pentru opera informativă, înscenează, cu 
asentimentul superiorilor lor, înlesnirea evadării unor evrei, sub pretextul de a descoperi pe acei 
care se ocupau cu asemenea practici şi cu acest prilej îşi însuşesc o importantă cantitate de aur 
de la evreii, obiect al înscenării. Toţi se află arestaţi şi în cercetarea Cabinetului de Instrucţie al 
Tribunalului Lăpuşna.

4. Acţiunea subversivă întreţinută de mişcarea legionară.
Lt. Colonelul Pallade ne prezintă nota informativă cu Nr. 2505 din 10 Noiembrie 1941, 

prin care se menţionează că, mişcarea legionară din Moldova, Basarabia şi Bucovina, a trimis 
instrucţiuni tuturor centrelor judeţene, pentru a crea şi întreţine o atmosferă defavorabilă 
actualului regim, în care scop:

a. Acolo unde există evrei să se formuleze reclamaţiuni, prin care să se arate că cei bogaţi, au 
cumpărat funcţionarii şi Comisiunile militare, pentru a-i scuti de munca obştească.

b. Să se formuleze reclamaţiuni, pe tema averilor rămase de pe urma evreilor evacuaţi, 
indicându-se fapte din care să iasă în relief favoritismul interesat.

În acţiunea aceasta, se recomandă să activeze numai legionarii care au luptat pe front şi sunt în 
prezent demobilizaţi, iar insinuările să fie difuzate în pătura de jos şi în special printre femeile celor 
imobilizaţi, pentru a-şi crea astfel o masă de nemulţumiţi, în scopul unor viitoare demonstraţiuni.

Deasemenea, ni s-a mai prezentat, o altă notă informativă cu Nr. 2784 din 27 Noiembrie 
1941, precum şi raportul Nr. 2770 din 2 Decmbrie 1941, al Biroului Statistic Militar Iaşi, către 
Marele Stat Major, Secţia II-a, prin care se arată că, tot din rândurile legionare porneşte o acţiune 
de defăimare a armatei. Se menţionează câteva cazuri concrete, care conduc la convingerea 
subliniată mai sus.

B. Ambianţa prielnică de alunecare în domeniul incorectitudinei.
Până la ocuparea Odessei, a dăinuit pe întreg teritoriul Basarabiei, atmosfera de războiu, drept 

rezultat normal al mişcărilor de trupe, trenuri de răniţi şi măsuri de siguranţă pentru asigurarea 
spatelui trupelor de operaţii, etc.
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În aceste condiţiuni, instrumentul de ordine din cadrul aparatului adminsitrativ îşi exercită 
mai greu atribuţiunile.

Pe de altă parte, situaţia evreilor supuşi restricţiunilor impuse de imperative superioare, excită 
în bună măsură înclinarea către abuz. Aceasta s-a accentuat       pe măsura ce nevoile de trai ale 
evreilor îi constrângeau mai mult şi dorinţa de libertate, îi făcea să recurgă la toate combinaţiunile 
posibile, dând astfel frâu liber tentaţiei celor de care depindea înlesnirea oricărui avantaj, ce li se 
putea face.

Deasemenea sentimentul unanim, că ei erau deja scoşi de sub ocrotirea legilor, făcea ca orice 
părticică de autoritate, să-şi amplifice puterea şi să încurajeze samovolnicia.

În special, cu ocazia evacuărilor, atât înainte de pornire, cât şi pe traseele urmate, când 
convoaiele acestor evrei, se reduceau la simple turme anonime, fără personalitate şi fără identitate, 
când viaţa lor nu mai reprezinta o noţiune demnă de protejat, atmosfera abuzivă a crescut în 
intensitate, contaminând ca o molimă, aproape toate conştiinţele, cu rosturi sau fără rosturi, în 
asemenea operaţii.

Predomina ideea nerăspunderei, care înflăcăra şi trezea instinctele primare. La adăpostul 
ei, chiar unele proeminenţe ale cinstei şi probităţii, au sărit de pe linia conduitei lor şi s-au 
învălmăşit în ambianţa încălcărilor de legi. Cazul căpitanului Alexăndrescu, pe care-l vom expune 
în curpinsul raportului de faţă.

În toate acestea de mai sus, a ajutat fără îndoială, agitaţia şi fuga naturală către salvare, din 
partea evreilor, care au pus în slujba disperării lor, toate moravurile atavice ce-i caracterizează.

Deşi, în bună măsură, materialul informativ asupra activităţilor delictoase din Basarabia, 
în legătură cu evreii, a fost viciat din lipsă de seriozitate şi adeseori copleşit de sentimente de 
răzbunare, totuşi Comisiunea a putut culege din complexitatea lui, unele indicaţiuni preţioase, 
care ne-a putut conduce pe făgaşul îndeplinirei misiunei date.

Sprijiniţi pe aceste informaţiuni şi parcurgând întreg sistemul de investigaţiuni îngăduit unei 
cercetări, am reuşit să prezentăm în raportul de faţă, date, în majoritate precise, asupra: înfiinţării 
ghettoului din Chişinău şi lagărelor din Basarabia, a vieţii în ghettou şi lagăre, a evacuărilor, 
neregulelor şi infracţiunilor săvârşite, în legătură cu aceste situaţiuni, după cum urmează:

I. Înfiinţarea ghettou-lui din Chişinău şi a lagărelor din Basarabia
A. Situaţia generală din Chişinău, în primele zile după ocupare. 
În ziua de 18 Iulie 1941, trupele Româneşti depăşiseră în înaintarea lor desrobitoare, Capitala 

Basarabiei, care se mistuia prin foc şi-şi zguduia temeliile dinamitate de către armata roşie, care 
se retrăgea.

Colonelul D. Tudosie, Subşeful Statului Major al Armatei 4, este numit Comandant Militar 
al Chişinăului şi împrejurimilor sale, unde intra în ziua de 19 Iulie, cu un personal redus, de 
însoţire şi siguranţă.

Oraşul prezenta în întregimea lui, aspectul tragediei trăite. Ruine fumegânde la fiecare pas, 
cadavre de oameni şi animale, presărate în tot locul, bande de derbedei şi corbi ai nenorocirilor, 
care jefuiau, dezertori şi elemente înarmate, din arma comunistă, care stăpâneau periferiile, 
precum şi paralizia totală a oricărei activităţi de trai.

Stabilirea ordinei şi siguranţei era preocuparea de căpetenie, atât în scopul reluării unui 
ritm normal de viaţă în oraş, cât şi pentru acela de a asigura liniştea necesară în spatele trupelor 
de operaţii. Cu toate eforturile depuse, elementele de turbare îşi continuau activitatea, prin 
semnalizări luminoase, focuri de armă în timpul nopţii şi dezordini periferice.
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B. Prezenţa elementului evreiesc
Rămaşi în număr destul de însemnat, marcau prima şi cea mai serioasă piedică în opera de 

reconstrucţie şi stabilizare a liniştei şi siguranţei publice.
Această constatare se deduce din următoarele stări de fapt:
1. Trecutul nu prea îndepărtat a celor 22 ani de stăpânire Românească în Basarabia, era 

destul de încercat, de permanenta ostilitate pe care ei o manifestaseră contra tuturor intereselor 
Româneşti. Ignorând cu totul bunăvoinţa stăpânirii noastre, care-i egalase cu Românii în făgaşurile 
tuturor drepturilor, ei nu-şi luau totuşi ochii şi gândurile de la răsăritul secerei şi ciocanului, 
formând din pământul Basarabiei, pepeniera principală de recrutare a majorităţii infractorilor 
contra siguranţei Statului şi ordinei publice.

2. În Iunie 1940, când trupele Româneşti, au trăit dureroasele clipe ale retragerei fără luptă, 
amarul tuturor umilinţelor, tot evreii l-au provocat. Slăvind zgomotos fericirea roşie care se 
apropia, pălmuiau prin batjocoră şi sfidare, obrazul crispat al ostaşului Român, care se supunea 
fără voie, unei ruşini copleşitoare.

3. Aceiaşi atitudine de persecuţie şi apăsare şi-au imprimat-o faţă de românii vremelnic 
rămaşi sub stăpânirea comunistă. Mărturiile preotului Burjacovski Vladimir, profesor Ilica şi 
Avocat Constantin Stroenescu, date în faţa Comisiei, evidenţiază din plin ura desfăşurată de 
aceste elemente, contra a tot ce era românesc în Basarabia îngenunchiată.

4. Evreii care au însoţit trupele ruseşti în retragere, au căutat deasemeni să-şi manifeste 
sentimentul de duşmănie, faţă de Ţara Românească, care-i ocrotise, prin distrugerea propriilor lor 
imobile, pentru a nu rămâne intacte în patrimoniul Statului, iar parte din acei rămaşi, în prezenţa 
trupelor române de ocupaţie, au contribuit în largă măsură la sabotarea dispoziţiunilor de ordine 
şi siguranţă, luate iniţial de Comandamentul Militar.

 
C. Iniţiativa înfiinţării ghettoului din Chişinău şi sectorul destinat pentru aceasta
Faţă de starea de fapt arătate şi drept urmare a unei consfătuiri între Guvernatorul Basarabiei 

şi Colonelul Tudosie, s-a hotărât înfiinţarea unui ghettou în Chişinău, începând de la 22-23 Iulie 
1941, adică după 4 zile de la intrarea Colonelului Tudosie în Chişinău.

S-a destinat pentru ghettou, partea de jos a oraşului, spre Visternicieni, la început într-o 
cuprindere mai mare şi ulterior restrânsă, pentru a se uşura posibilităţile de pază şi siguranţă.

D. Înfiinţarea lagărelor în restul Basarabiei.
În ce priveşte restul Provinciei, unde periculozitatea elementului evreiesc era aceiaşi, s-a 

dispus prin ordinul Nr. 61 din 24 Iulie 1941, al Guvernatorului Basarabiei, către Prefecturile de 
judeţ, de a se face lagăre în care să se strângă toţi evreii.

Centrele de strângere, au fost la: Rautel, Limbeni şi Râşcani, pentru evreii din judeţul Bălţi; 
Pădurea Alexandru cel Bun şi Rubleniţa, pentru cei din judeţul Soroca; Secureni şi Edineţ, pentru 
cei din Hotin şi Nordul Bucovinei.

Deasemenea, la Orhei, Cahul, Ismail, Chilia Nouă şi Bolgrad.
Constatându-se însă că, unele lagăre, nu corespondeau unor condiţiuni acceptabile de viaţă, 

s-au luat măsuri de mutarea lor, după cum urmează: evreii din lagărele de la Pădurile Alexandru 
cel Bun şi Rubelniţă, au fost cazaţi la Vetujeni, iar cei de la Rautel, Limbeni şi Râşcani, la lagărul 
de la Mărculeşti.

În ziua de 16 august 1941, dată când aşezarea în lagăre era aproape terminată, au fost aduşi 
din Transnistria în Basarabia, fără prealabilă formalitate, de către Germani, pe podul de la Iampol-
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Cosăuţi, un număr de 13.000 evrei, sub pretextul că ar fi fost dintre aceia fugiţi din faţa trupelor 
noastre.

Aceşti evrei, au fost dirijaţi şi cazaţi tot în lagărul de la Vertujeni.
 
E. Ordine, instrucţiuni iniţiale
De la început, trebuie să remarcăm că, atât Marele Cartier Genral, cât şi Guvernământul 

Basarabiei şi Comandamentul Militar al Chişinăului, nu au dat instrucţiuni prin care să se 
stabilească reglementarea regimului de aplicat lagărelor şi ghettoului.

 S-au dat iniţial numai directivele în mare, iar dispoziţiunile de detaliu, au fost aplicate 
în măsura întâmpinării diferitelor greutăţi în conducere, pentru aceste motive, vom arăta mai 
jos, desfăşurarea numeroaselor defecţiuni, deduse din această lipsă de bază şi în parte regimul 
deosebit, aplicat la diferitele lagăre, datorită lipsei unei concepţiuni unitare de ansamblu.

 Deasemenea, nu s-au dat instrucţiuni nici cu privire la ţinerea statisticii nominale a 
evreilor instalaţi în lagăre şi ghettoul din Chişinău.

F. Operaţiunea instalării în ghettou.
S-a făcut prin avertisment la locuinţele evreilor din oraş, după care s-au transportat însoţiţi 

de patrule militare, de poliţie, sau singuri în ghettou, unde fiecare a fost liber să se cazeze după 
puterile sale.

Nu s-a dat nici o dispoziţiune însă, asupra cantităţii de bagaje îngăduită fiecăruia a lua, asupra 
condiţiunilor de trai ce-i aşteptau, ori asupra resurselor de întreţinere. Datorită acestui fapt, s-a 
remarcat o evidentă zăpăceală în grijile puse de internaţi pentru cazare, şi în special, numeroase 
reveniri în oraş pentru a-şi complecta lipsurile, cu obiecte ce le ridicau din fostele locuinţe. Aceste 
reveniri, pe baza autorizaţiunei emanate de la Comandamentul Militar al ghettou-lui, au dăinuit 
până în Septembrie, antrenând cu ele, un întreg cortegiu de tranzacţiuni şi subtilizări de valori, 
din partea evreilor internaţi, care erau edificaţi cu situaţia şi soarta ce li se destinase. (Declaraţia 
Int. Cpt. Roescu şi Dr. Potcoavă Voina).

Acesta din urmă, în calitatea sa de şef al Serviciului de Inventariere de pe lângă primăria 
Municipiului Chişinău, face la 6 septembrie 1941, un raport către Primar, în care arată textul 
că: „Comndamentul ghettou-lui din localitate, încuviinţează evreilor să vină în oraş, însoţiţi de 
soldaţi, ca să ridice din obiectele lor casnice, care le-au aparţinut. Unii din aceştia duc obiectele, 
deja inventariate, iar alţii scot lucrurile casnice din locuri ascunse şi le trasnportă, insistînd în 
concluzii, pentru a se interveni ca să înceteze această stare de fapt.

În rezumat, ghettoul din Chişinău, a fost înfiinţat la 4 zile după intrarea trupelor româneşti în 
localitate, fără însă a avea la baza lui, ordine sau instrucţiuni precise, ceea ce a îngăduit comiterea 
diferitelor abuzuri şi infracţiuni.

II. Măsurile conservatorii pentru bunurile rămase în patrimoniul Statului
În cadrul acestui capitol, ne referim la bunurile mobile şi imobile, aflate pe teritoriul Basarabiei 

şi foste proprietăţi a evreilor sau persoanelor juridice evreieşti. Trecerea lor în patrimoniul Statului, 
s-a reglementat şi definitivat prin legea Nr. 2507 din 3 Septembrie 1941.

Până la această dată, nu se stabilise un regim legal cu privire la destinaţiunea ce urma să li se dea.
Operaţiile, încă în curs, necesitatea de asigurare a spatelui frontului, dispoziţiunile de ordin 

tactic şi adesori administrativ, luate de Marele Cartier General, care constrângea în parte autoritatea 
administrativă, au împiedicat desigur, la început, desfăşurarea unei opere de bună gospodărie.
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Administraţia Basarabiei a luat totuşi o serie de măsuri, cu scopul de a pune la adăpost averea 
Statului. Anume, la 29 Iulie 1941, se dă ordinul Nr. 146, către Prefecturi şi Primării, pentru 
inventarierea proprietăţilor şi bunurilor urbane evreieşti. La 2 august 1941, se da, ca urmare, alt 
ordin cu Nr. 307, în acelaşi scop. La 4 septembrie 1941, odată cu apariţia Legei Nr. 2507, se dau 
instrucţiunile cu  Nr. 386, asupra modului de administraţie şi de folosinţa imobilelor intrate legal 
în patrimoniul Statului. Deasemenea, s-a edictat şi o ordonanţă, pe baza Decretului Lege Nr. 161 
din 10 Iulie 1941, obligând pe toţi locuitorii să depună, în termen de 48 de ore, obiectele ce nu 
le aparţineau sau care au fost furate.

Asupra situaţiei bunurilor din Chişinău şi aceasta, în măsura în care chestiunea venea în 
atingerea cu obiectul misiunei ordnate, am constatat următoarele:

A. Guvernământul a dat ordinile menţionate mai sus, dar n-a hotărât şi mijloacele de 
executare. Lipsa de personal şi de fonduri afectate scopului urmărit, a fost cea mai principală 
piedică pentru a se realiza ceva.

B. Iniţial, nu s-au luat măsuri, pentru oprirea violărilor domiciliilor şi devastărilor ori furtului 
de mobilier.

S-ar fi putut preveni toate aceste abuzuri, dacă ar fi fost posibilă sigilarea locuinţelor fără 
stăpân şi intensificarea pazei pe străzi.

C. S-au tolerat imixtiuni în administrarea bunurilor, astfel: Comenduirea Pieţei, repartiza la 
început locuinţele; numai în August acest atribut a fost trecut Primăriei; deasemenea Cercul de 
Recrutare a ridicat şi transportat multe materiale.

D. Nu s-a dat urmare, la întâmplările judicioase, ale organelor de execuţie, destinate 
inventarierei şi valorificării imobilelor. Astfel, Şeful Serviciului de Inventariere de la Primărie, 
Voinea Potcoavă, înaintează la 26 Septembrie 1941, raportul Nr. 585, către Directoratul 
Românizării din Guvernământ, în care face o serie de propuneri concrete, în scopul garantării şi 
valorificării bunurilor Statului şi anume referioare la:

1. Necesitatea înfiinţării fişei de imobil şi a dosarului special pentru fiecare imobil.
2. Necestitatea evaluării imobilelor şi mobilierului, de comisiuni special cu drept de 

contestaţie la un for superior.
3. Necesitatea reparării imobilelor, pentru a evita degradările şi a le face capabile de 

productivitate.
4. Necesitatea repartizării imobilelor pe sectoare şi a întocmirii unui regulament, prin care să 

se desvolte normele stabilite, pentru administrarea bunurilor Statului.

E. S-au format succesiv prea multe Comisiuni, de evaluare şi inventariere. Prima, a fost aceea 
numită de Primărie, urmată de alta a Guvernământului, condusă de Int. Cpt. Roescu, şi în sfârşit 
în Noiembrie, se înfiinţează pentru comisiuni, prezidate de magistraţi, fapte care au condus la 
situaţia că, nici astăzi, după 6 luni de la ocuparea Chişinăului, să nu se ştie precis care-i averea 
mobilă şi imobilă a statului, în acel Municipiu.

F. Începând de la 4 Septembrie 1941, când apare legea Nr. 2506, care instituie plenipotenţa 
administrării Basarabiei în mâinile Guvernatorului, cu controlul singur al Conducătorului 
Statului, nu s-a făcut integral uz de acest atribut, pentru a imprima linia de autoritate necesară.

Un exemplu: La 17 Octombrie 1941, Direcţia Romanizării din Guvernământ, cere 
Comandamentului Militar al Chişinăului, să i se aprobe ridicarea din ghettou a unor mobile, 
spre a fi colectate în depozitele sale.

I se răspunde de către Comandament cu Nr. 3554 din 18 octombrie 1941, că nu se aprobă 
până nu se vor termina toate lucrările de evacuare.
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Din acest exemplu, deducem că Guvernământul, deşi ca un organ cu deplină autoritate în 
materie, totuşi s-a lăsat în acest caz, subordonat Comandamentului Militar al oraşului Chişinău.

G. Situaţia aproximativă a imobililor de pe raza Municipiului Chişinău, care au intrat în 
patrimoniul Statului:

- 1906 imobile în stare locuibilă
- 359 imobile distruse
- 70 imobile în stare rea
 În aceste imobile se găsesc:
- 6525 apartamente locuibile;
- 323 apartamente nelocuibile.
 Importanţa ce dăm acestui capitol, este justificată de constatarea că averea mobilă rămasă 

de la evrei, iniţial a făcut obiectul unei serii întregi de jafuri.
Pentru documentare, ne referim la declaraţiunea Colonelului Tudose, care subliniază textual că:
„În primile 8 zile, nu exista în oraş nici o unitate de poliţie germană.         Din această 

cauză, formaţiunile militare germane, organizate sau nu, sau izolate în grupuri, au săvârşit acte 
de forţă, ridicând şi transportând tot ce are mai bun şi mai de valoare din depozite, case părăsite 
sau părăsite, intrând în conflict şi trecând peste pazele militare române, cu autoritate şi dreptul 
de cuceritor. Aceste acte, au fost, în repetate rânduri, aduse la cunoştinţă Armatei, Domnului 
Guvernator şi Domnului Mareşal. Căutarea şi însuşirea de valori, pe care le socoteau ascunse 
prin case, mobilier, canapele, duşmele, era atracţiunea tuturora, la care se asociau, prin imitaţie, 
şi militarii izolaţi români. Conţinutul depozitelor şi materialelor din fabrici, au fost în bună 
parte însuşite de formaţiunile germane. Oriunde se instala o santinelă română, după puţin timp, 
apăreau formaţiuni auto-germane, dădeau la o parte santinela şi în timpul folosit de acesta pentru 
raport, încărcau şi plecau”.

Concomitent cu starea iniţială de turburare şi nesiguranţă, haimanalele periferiilor, oameni 
fără căpătâi şi într-o bună măsură locuitorii suburbanelor sau satelor apropiate, cutreierau străzile, 
intrau prin case şi dedându-se la nevoie şi la acte de violenţă, furau tot ce le ieşea în cale.

Martorul Voina Potcoavă, arată şi el în declaraţie că mahalalele erau pline de mobilier furat.
În rezumat: NU a existat de la început un plan precis asupra procedurei ce trebuia urmată, 

pentru a se asigura averea ce revenea Statului.
Mai ales, la început a existat imixtiunea autorităţilor militare în această chestiune, care au 

împiedicat lucrările organelor îndreptăţite.
Nici acum, operaţiunea de statistică şi evaluare, nu este încă clarificată.

III. Funcţionarea ghettou-lui din Chişinău şi a lagărelor
A. Paza ghettou-lui şi organizarea ei
Ghettoul depindea de Comandamentul Militar al oraşului Chişinău, condus succesiv de: 

Colonel D. Tudosie, de la 18 Iulie-1 septembrie 1941; General Panaiţu, de la 1-7 septembrie; 
Colonel Dumitrescu Eugen, de la 7 septembrie-15 noiembrie 1941.

Paza ghettoului s-a făcut de diferite unităţi, care din cauza deplasării lor, în raport cu 
necesităţile operative, se schimbau mereu.

Dintre unităţile care au concurat la pază, cităm:
- Compania 1-a din Reg. 50 Infanterie
- O unitate din Reg. 68 Infanterie
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- Compania 10 Poliţie – Locot. Puşcaşu
- Compania de fumizare – Cpt. Poenaru
- Batal. 20 mitr. Div. Lt. Col. Grigorescu şi Locot. Pop Emil de la 9-27 Octombrie 1941
- Compania 23 Poliţie, transformată ulterior în Comp. Jand. Mobilă Chişinău, de la 27 

Octombrie 1941, sub comanda Cpt. Paraschivescu.
Paza şi siguranţa în ghettou nu s-a putut face în condiţiuni bune care să garanteze o asemenea 

operaţie. Ca prime măsuri, intrările şi ieşirile corespunzătoare străzilor care străbăteu cartierul, 
s-au baricadat prin garduri înalte de scânduri care mărgineau ghettoul.

Datorită acestui fapt, prin unele case şi curţi care dădeau în aceste străzi de limită, se putea 
intra şi ieşi în voie şi se puteau transporta clandestin orice obiecte.

Lipsa de efective, faţă de lungimea apreciabilă a cercului de pază cca. 4 km, a fost una din 
cauzele principale a situaţiei expuse mai sus.

Efectivele de pază au variat între 80-250 oameni, acest din urmă număr fiind atins abia la 
27 octombrie 1941.

Înafară de insuficienţele remarcate, menţionăm şi alte piedici, rezultate din însăşi aşezarea 
ghettoului şi anume:

1. Existenţa în cartierul respectiv a circa 100 familii de creştini, care locuiau acolo. Pentru 
acestea nu se putea face vreo restricţiune cu privire la circularea, ieşirea şi intrarea în ghettou.

2. Existenţa în acelaşi cartier a manutanţei, depozitului de grâu şi cereale, a Cercului de 
Recrutare Lăpuşna, fabricelor de săpun, sifoane şi frânghii, pentru care iarăşi opreliştile în 
circulaţie, nu se puteau îngrădi prea mult.

3. Drumul către aeroport care era foarte circulat, străbătea ghettoul în lungul lui.
Datorită acestor străi de fapt, înlesnirea tuturor traficărilor era aproape naturală, deasemenea 

şi posibilităţile de evadare.

B. Condiţiunile de viaţă în ghettou
Acestea nu au fost determinate de o reglementare judicioasă şi precisă. Fiecare bogat şi sărac, 

trăia pe cont propriu.
În acest scop, se autoriza intrarea în ghettou a căruţelor ţărăneşti care aduceau diferite produse 

alimentare. Colonelul Tudose le-a făcut o brutărie proprie, spital şi farmacie.
Componenţa socială a ghettou-ului era aproximativ următoarea:
- 4.148 bărbaţi, 4.476 femei şi 2.901 copii. Total 11.525 suflete.
 Dintre aceştia, erau trecuţi peste 50 ani: 
- 1.502 bărbaţi şi 1.704 femei. Total 3.206 suflete.
Ca stare materială, majoritatea erau săraci, dintre care cca. 3.000 lipsiţi complect de mijloace, 

fiind ajutaţi, chiar înainte de a fi introduşi în ghettou, de comunitatea evreiască. Cu mijloace 
proprii de trai, fiind mai avuţi, erau cam 2000 evrei şi numai 200 dintre ei puteau fi socotiţi 
bogaţi.

Faţă de această situaţie, exceptând pe acei 3000 ajutaţi de Comunitate, cei mai mulţi îşi 
procurau bani pentru existenţă, din vânzarea diferitelor obiecte ce aveau.

Până la începerea evacuărilor când s-a dat o dispoziţie categorică de oprire a vânzărilor în 
ghettou, tranzacţiile nici nu au fost îngăduite nici nu au fost oprite express.

 Lipsa oricărei indicaţiuni din partea Comandamentului Militar, a înlesnit traficuri şi de 
înstrăinare, a valorilor în dauna Statului.
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C. Alte organe existente în ghettou
1. Pentru menţinerea ordinei s-a înfiinţat, chiar de la început o circumscripţiune poliţienească 

sub conducerea Comisarului Virgil Ionescu, care avea la dispoziţia sa un grup de gardieni publici. 
Acestui instrument poliţienesc destinat colaborării cu Comandamentul Militar, nu i s-a remarcat 
nicăieri intervenţiunea, pentru împiedicarea, descoperirea şi relaxarea abaterilor săvârşite.

Această stare se datoreşte în parte şi prea marei presiuni a autorităţilor militare, precum şi 
recomandaţiilor date chiar de şefii poliţieneşti, de a sta cât mai mult în espectativă.

2. Conglomeratul evreesc din ghettou avea şi el un organism propriu de conducerea sub 
forma unui comitet compus din 20 persoane, sub preşedinţia lui Guttmann Landau. Comitetul 
lucra direct cu Comandamentul Militar al Chişinăului, unde-şi expunea doleanţele; deasemenea 
dirija executarea dispoziţiunilor ordonate, cu privire la scoaterea evreilor pentru munca obştească 
şi a celor ce urmau să fie evacuaţi şi, în fine, exercita opera de ajutorare a săracilor şi de asistenţa 
bolnavilor şi neputincioşilor.

D. Mortalitatea
Pe cale naturală, n-a dat un procent prea mare. La Chişinău au murit 441 evrei, din care vreo 

20 s-au sinucis în preajma evacuării. Procentul mai mare, a fost în lagărul de la Vertujeni, cca. 
1800 evrei şi anume majoritatea dintre cei 13.000 trecuţi în Basarabia de către germani şi care se 
găseau într-o deosebită stare de mizerie fiziologică. Lt. Col. Pallade, din declaraţia căruia reţinem 
toate aceste date, ne reproduce un incident sugestiv cu privire la modul cum înţelegeau germanii 
să-i trateze. Anume, cu ocazia trecerii evreilor la noi, văzând că autorităţile române le destribuia 
pâine şi ceai, au protestat textual: „de ce le mai daţi pâine şi ceai ? Noi îi împuşcăm.”

E. Comportarea organelor de pază în ghettou
Sub aspectul general, tratamentul evreilor din ghettou, rezultat din felul de comportare 

a soldaţilor, gradaţilor, organelor militare de conducere, a fost omenesc şi civilizat. Mărturii 
numeroase confirmă aceasta. (Guttman Landau, Dumitru Sili, Solomon Sur, Ilie Bodoi, Nina 
Zoltur, Cpt. rez. Balinski, ş.a) 

F. Intrările şi ieşirile din ghettou până la începerea evacuărilor
În timpul conducerei Colonelului Tudose, exceptând oarecare largheţe ce s-a dat, unora 

din evrei, care reveneau la fostele lor locuinţe, pentru a-şi mai ridica din lucrurile lăsate, regimul 
intrărilor şi ieşirilor în ghettou a fost ţărmuit de bună ordine.

Autorizaţiile se eliberau exclusiv de Comandamentul Militar.
La început, când poftele de jaf se deslănţuiseră şi răpirile de femei evreice deveniseră mai 

frecvente din partea soldaţilor, în special din armata germană, Colonelul Tudose, a luat măsuri 
drastice de a le împiedica, prin oprirea intrării în ghettou, a oricărui ostaş, indiferent de armata 
căreia aparţine. Deasemenea şi pentru vehicule, precum şi pentru orice persoană care nu avea nici 
o legătură cu ghettoul.

A înfiinţat patrule puternice de control pentru interzicerea intrărilor în ghettou, cu consemnul 
ca în caz de opoziţie să se facă uz de armă.

Autorizaţiile curente erau numai pentru creştinii locuitori ai ghettoului, ţăranii care aduceau 
provizii şi organele stabilimentelor aflate acolo.

Acelaşi regim s-a continuat şi sub conducerea, de căteva zile, a Generalului Panaiţiu, după 
care odată cu venirea la comandă a Colonelului Eugen Dumitrescu, s-a întronat toleranţa şi 
neregula.
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Toleranţa, în sensul că trierile celor ce intrau sau ieşeau, nu se mai executau cu stricteţea 
dinaninte, iar favoritismul îşi făcuse drum larg.

Nereguli, în sensul că, persoane fără nici o indicaţie, decât acea că se găseau în graţiile 
Comandamentului Militar al oraşului, al ghetou-lui, al şefului de Stat Major, al Comenduirei, 
intrau şi ieşeau când voiau, practicând tot felul de tranzacţii şi abuzuri, pe care le vom semnala la 
capitolul infracţiunilor săvârşite.

Cităm dintre aceştia pe: Nadia Terzi, Maria Liciofski, Zina Flaiser, Gabriela Gherştein, ş.a.
Deasemena, o martoră (Nina Zoltur) ne-a declarat că a văzut maşini militare, care scoteau în 

oraş pe unele fete mai frumoase, din ghettou.

G. Paza şi viaţa în lagăre
În celelalte lagăre din Basarabia, viaţa se desfăşura în aceiaşi formă şi cu aceleaşi mijloace.
Paza se făcea de către jandarmii legiunilor respective, însă în condiţiuni mai bune, în special 

la Vertujeni şi Mărculeşti, pentru că şi plasamentul lagărelor era mai propriu unei asemenea 
destinaţiuni.

În rezumat:
1. Organizarea şi funcţionarea ghettou-ului din Chişinău şi a lagărelor, s-a manifestat prin 

lipsă de instrucţiuni, care să precizeze modul de comportare al organelor de excuţie.
2. Paza ghettou-lui din Chişinău a fost făcută în condiţiuni mediocre din cauza lipsei de 

efective cu totul reduse, faţă de care nu se putea asigura o pază serioasă.
3. Întreaga funcţionare a ghettou-lui din Chişinău era lăsată în mâna organelor militare, 

autorităţile civile evitînd, sau eschivîndu-se de la orice acţiune.
4. În timpul în care ghettoul era sub comanda Colonelului Tudose, se remarcă grija acestuia 

pentru a organiza o viaţă cât mai omenească evreilor, cât şi pentru a împiedica orice abuz.
Odată cu venirea la comandă a Colonelului Dumitrescu, începe seria abuzurilor şi 

infracţiunilor menţionate în raport.

IV. Evacuările
A. Ordine şi dispoziţiuni de bază
Din memoriul Guvernatorului Basarabiei, cu privire la situaţiunea ghettoului din Chişinău, 

adresat Preşidenţiei Consiliului de Miniştri, reiese că hotărârea asupra operaţiunei de evacuare a 
evreilor din Bucovina şi Basarabia, peste Nistru, a fost luată într-un Consiliu la Tighina, la care au 
participat toţi Guvernatorii de provincii. S-au dat cu acel prilej, indicaţiuni precise asupra felului 
cum urma să se execute operaţiunea. Marele Cartier General a fost însărcinat         cu dirijarea 
operaţiunei, împreună cu Marele Pretor, General Topor şi Inspectorul de Jandarmi al Basarabiei, 
Colonel Meculescu, ca organe de excuţie.

Din partea Marelui Cartier General, a fost însărcinat Lt. Col. Pallade, cu întocmirea planului 
de evacuare.

B. Instrucţiunile date, itinerarii, puncte de trecere
La 7 septembrie 1941, Marele Pretor, Generalul Topor, dă Inspectoratului Jandarmi Chişinău, 

sub formă de „Notă”, următoarele instrucţiuni:
1. Operaţiunea de evacuare a evreilor, începe la 12 septembrie 1941, cu lagărul Vertujeni 

spre Cosăuţi şi Rezina.
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2. Grupe de maximum 1600 inclusiv copii, trec însă peste Nistru maximum 800 pe zi.
3. Câte 40-50 căruţe de fiecare grup.
4. Grupele pleacă din Vertujeni din două în două zile.
5. La fiecare trecere, câte un ofiţer de jandarmi de la Legiune.
6. Itinerariile se fixează de către Lt. Col. Pallade cu comandanţii Legiunei.
7. Trecerea fără nici o formalitate
8. Două plutoane suplimentare ca ajutor.
9. Jandarmii posturilor teritoriale, să dea concurs la curăţirea terenului şi îngroparea morţilor 

cu ajutorul locuitorilor.
10. Modul de comportare faţă de cei ce nu se supun ? (Alexianu) 
11. Să nu fie vămuiţi. Vor fi împuşcaţi cei ce jefuiesc.
Urmare acestei note, Colonelul Meculescu, Inspectorul Jandarmeriei din Basarabia, dă 

instrucţiuni de detaliu, Legiunilor de Jandarmi, comunicându-le totodată şi itinerariile fixate, 
împreună cu Lt. Col. Pallade.

Traseele stabilite şi urmate de coloane, au fost următoarele:
1.  Pentru acei din Nordul Basarabiei şi Bucovina: de la lagărul Vertujeni, prin Soroca – 

punct de trecere Cosăuţi şi prin Mateuţi – punct de trecere Rezina; cei din Bucovina prin punctul 
de trecere Atachi.

2.  Acei de la Sudul Basarabiei, au fost dirijaţi, de la Cahul, Bolgrad, Ismail, Chilia Nouă, 
Vâlcov, prin Tarutino, punct de trecere Purcari.

Din situaţia prezentată Comisiunei, de către Inspectoratul de Jandarmi Chişinău, rezultă că, 
prin punctele de trecere, mai sus menţionate, au fost evacuaţi din Basarabia 55.867 evrei, iar din 
Bucovina 45.558 evrei.

Total 101.405 evrei.
Actualmente, în ghetoul din Chişinău se mai găsesc 17 evrei rămaşi cu autorizaţie specială; 

34 bolnavi în spitalul ghettoului; 14 care formează personalul spitalului (doctori, infirmiere, 
ciocli); 15 însoţitori ai bolnavilor şi 6 copii rămaşi de la un orfelinat. Total 86 evrei.

C. Executarea evacuărilor din ghettoul Chişinău
Evacuarea din acest ghettou a început la 12 Octombrie 1941, pe coloane de cîte 1500 evrei.
Pentru ordinea plecării şi formarea convoaielor, s-a împărţit cartierul pe sectoare. Cei în 

cauză, erau anunţaţi prin Comunitate, de organele Comandamentului Militar al ghettoului, cu o 
zi înainte, pentru a se pregăti de plecare. Nu s-a dat dispoziţie precisă, asupra cantităţii şi naturii 
bagajelor ce aveau dreptul să ia cu ei.

Ca normă, se admite să ia fiecare cât putea să ducă în braţe.
Dacă până la această epocă viaţa în ghettou luase oarecum aspectul de ordine şi linişte, de aici 

înaninte pornind, s-a deslănţuit o atmosferă de frământare şi îngrijorare.
Frica de necunoscut, greutăţile călătoriei şi svonurile care turburau spiritele, i-a determinat 

pe evrei pe de o parte, a recurge la toate manevrele pentru a încerca să evadeze şi a scăpa de plecare 
sau a o întârzia, iar pe de alta, au dat ocazie la săvârşirea multor abuzuri şi nelegiuiri.

Mulţi din evrei, fugeau în preziua plecării, din sectorul destinat evacuării, în altul, căruia îi 
venea rândul mai tîrziu, ascunzându-se prin poduri, pivniţe, etc., pentru a nu fi găsiţi.

Vânzările clandestine în ghettou, începuse să se intensifice mai mult ca oricând; tranzacţiile 
cu metale preţioase deasemenea.

Executarea marşului se făcea: pe jos cei valizi; în căruţe pentru cei bătrâni, bolnavi şi copii. 
Tot în căruţe se încărcau şi bagajele.
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Coloanele mărşăluiau foarte greu, dezordonat şi cu producere de încurcături, pentru că:
1. Datorită sezonului de toamnă, începuse ploile şi frigul.
2. În general, numărul vehiculelor era insuficient, unele se stricau pe drum, parte trase de 

boi, parte de cai.
Iniţial, dispoziţiunea Marelui Pretor, a fost ca să dea 40-50 căruţe, la un convoi de 1500 

evrei.
Totuşi faţă de numărul mare al bătrânilor, bolnavilor şi copiilor, care nu puteau merge pe jos, 

Legiunile au fost nevoite să scoată mai multe căruţe.
Au întâmpinat însă multe greutăţi din cauză că Guvernământul dăduse ordinul Nr. 4029/941, 

de a nu se mai face nici o rechiziţie, pentru a nu se împiedica muncile agricole, iar la 28 octombrie 
1941, un altul cu Nr. 519, prin care aprobă a se scoate numai o căruţă la 70 oameni.

Prefecturile executau dispoziţiunile Guvernământului şi, în consecinţă, refuzau să satisfacă 
cererile Legiunilor de Jandarmi. Cu acest prilej, au fost cazuri de directă împiedicare, a operaţiunei 
de evacuare.

Astfel, primarul comunei Văscăuţi din jud. Soroca, nu numai că a refuzat să dea concurs la 
strângerea căruţelor, dar a îndemnat locuitorii să fugă cu căruţele pe câmp. (Raportul Nr. 345 
din 2 octombrie 1941, al Inspectoratului Jandarmi Chişinău, către Perfectura judeţului Soroca.) 

La toate acestea, se mai adaugă şi pofta de speculă a ţăranilor căruţaşi, cărora nu li se fixase 
de autoritatea care-i rechiziţiona, un quantum determinat pentru serviciul prestat. În scopul de 
a profita cât mai mult de pe urma pribegilor, îi ţine pe foarte mulţi, şi în special pe cei bănuiţi 
a fi avuţi, într-o permanentă presiune. Sub ameninţarea că îi dă jos din căruţe, sau simulând 
răsturnarea vehiculelor, îi forţau să le dea diferite obiecte şi bani.

După scurgerea câtorva coloane, acest sistem popularizându-se, se vedeau căruţaşi, care în 
scopuri de câştig, aşteptau la răscruci de drumuri, pentru a-şi oferi serviciile, cu căruţele lor.

Eşaloanele erau conduse de jandarmi, în mod obişnuit, sub comanda unui subofiţer, care 
repartiza un ostaş pentru paza a cinci căruţe. Unii din ei fraternizau prin neintervenţiune, cu 
manevrele lipsite de omenie ale căruţaşilor.

Dintre acei, care mergeau pe jos, mulţi rămâneau în urmă, din cauza neobişnuinţei, a 
greutăţii drumului şi epuizării fizice.

Toate aceste cauze, dădeau coloanelor aspectul unor linii întrerupte; itinerariile nu se puteau 
respecta şi uneori eşaloanele se întâlneau cu acelaşi punct.

Etapele de odihnă se făceau în câmp sau pe lângă păduri, pentru a se evita staţionarea prin 
sate, şi prin aceasta eventualele atacuri, jafuri sau vexaţiuni, din partea ţăranilor. Şi aşa, cu aceste 
precauţiuni luate, s-au semnalat cazuri când în timpul odihnei, ţăranii au ieşit de prin porumburi 
sau şanţuri, unde aşteptau coloanele şi se dădeau la acte de jaf.

Pe timpul parcursului, hrana evacuaţilor se procura prin mijloace proprii.
Cei morţi pe drum, se îngropau la primele etape.
În celelalte lagăre, executarea evacuărilor, s-a făcut în genere după acelaş sistem.

D. Trecerea peste Nistru
Coloanele sosite la Rezina, erau luate în primire de o formaţiune de jandarmi, sub comanda 

Locot. Rez. Popoiu, care avea însărcinarea să execute operaţia de trecere peste Nistru. Îi primea, îi 
trecea încolonaţi până la Rubleniţa în Transnistria, unde îi dădea în primire jandarmilor de acolo, 
însărcinaţi cu această misiune. Trecerea se făcea pe jos şi în căruţe.

Evreii evacuaţi din Bucovina, au fost aduşi în trenuri până la Atachi. Datorită acestui fel de 
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transport, şi-au luat cu ei, mari cantităţi de bagaje. De aici însă, urmând a face drumul pe jos sau 
în căruţe, până la trecerea Nistrului, iar în Transnistria numai pe jos, nu le-a fost îngăduit a-şi lua 
asupra lor decât numai bagajele strict necesare şi posibile de transportat în această situaţie nouă.

Restul bagajelor rămase, au fost depozitate prin grija jandarmilor şi organelor BNR la Atachi 
şi Mărculeşti.

Cu privire la dreptul de proprietate asupra lor, s-au născut discuţiuni între Guvernatorul 
Bucovinei, care pretindea că-i aparţin, fiind provenite de la evreii evacuaţi de acolo şi între 
Guvernământul Basarabiei, care pretindea că-i aparţin ca unele ce se găsesc pe teritoriul său.

Aceasta s-a raportat telegrafic încă de la 14 Noiembrie 1941, Marelui Carteir General, iar 
astăzi încă lucrează o Comisiune pentru inventarierea şi plasarea lor.

În rezumat
Evacuarea s-a executat în condiţiuni grele şi se caracterizează prin dificultăţi întâmpinate 

în parcurs, datorită lipsei de vehicule şi jafuri comise de populaţia comunelor situate pe traseele 
convoaielor. Căruţaşii au exploatat împrejurarea, căutând să stoarcă, prin toate mijloacele, sume 
de bani şi lucruri de la evrei.

Dificultăţile de transport şi vremea rea, au înlesnit aceste jafuri, practicate uneori cu 
complicitatea, sau cel puţin cu toleranţa escortelor.

V. Operaţia cumpărării valorilor  de la evreii evacuaţi, prin Comisiunile BNR
Din piesele cercetării urmat de Comisiune, se arată că după trecerea prin punctul Rezina, 

a aproximativ 10 convoaie, cu un efectiv de circa 8000 evrei, toţi necontrolaţi, Locot. Popiu, 
însărcinat cu transportul lor peste Nistru, a făcut cunoscut erarhic şefilor săi, că germanii îi 
controla în Transnistria, ridicându-le toate valorile şi devizele aflate asupra lor. Era pe la începutul 
lunei Octombrie 1941.

Preşedenţia sesizată, dă o notă Ministerului de Finanţe, cu Nr. 8507 din      5 Octombrie 
1941, care la rândul său, trimite adresa Nr. 269274 din 14 Octombrie 1941, Guvernământului 
Basarabiei, prin care fixează normele de schimb.

În ziua de 8 Octombrie 1941, centrala BNR, a fost înconştiinţată de către Preşedenţie şi 
drept urmare trimite la Chişinău, în ziua de 9 Octombrie 1941, cu avionul, o comisiune, sub 
prezidenţia d-lui Bucur Jugăreanu.

Concomitent se dă şi de către Guvernământ, ordinul telegrafic Nr. 9 din      9 octombrie 
1941, către Prefectura Bălţi şi Soroca, cu norme în vederea schimbului.

Delegaţii BNR s-au împărţit în 3 Comisiuni, lucrând astfel: una prezidată de dl. Bucur 
Jugăreanu la Visterniceni, Orhei şi Rezina; a doua la Mărculeşti şi a treia la Cetatea-Albă.

Din fiecare comisiuni făceau parte: Delegaţii BNR un delegat al armatei şi experţii necesari 
pentru valorificarea aurului şi a pietrelor preţioase.

Delegatul armatei, cerut chiar de către Comisiunea BNR, a avut rostul de a înlătura, prin 
prezenţa lui, suspiciunile care ar fi putut naşte de pe urma operaţiunilor ce se executau.

Comisiunile au lucrat în condiţiuni foarte grele, din cauza scurgerei convoaielor pe diferite 
direcţii şi deci a nevoiei de a se deplasa, a lipsei de locuri proprii şi a timpului defavorabil. Au 
lucrat adeseori noaptea, în ploaie şi fără lumină suficientă.

Criteriile de schimb şi evaluare, date de Ministerul de Finanţe, Direcţia Generală a Mişcării 
Fondurilor, au fost următoarele:

- Plata în ruble, la paritatea 1 rublă = 40 lei.
- Aur plătit în greutatea şi fineţea lui, cursul oficial
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- Pietrele şi alte obiecte preţioase, plătite pe baza unei evaluări făcută de un expert specialist 
şi numai pe o cotă de 20% din evaluare, care ar fi echivalentă cu proporţia dintre aurul la cursul 
oficial şi aurul la cursul liber.

- Li se puteau schimba şi Lei, contra Kassenschein la paritatea de una contra 60 lei. Cu 
moneda Românească nu puteau, nici într-un caz, trece peste Nistru.

Operaţia de control şi schimb se făcea astfel:
- Schimbul de Lei în ruble, se făcea la început, pe bază de liste nominale. Ulterior, din cauza 

aglomeraţiei lucrărilor, s-a renunţat la acest sistem, fiind totodată socotit ca o formalitate inutilă.
- Pentru bijuterii, monezi de aur şi valute, s-au întocmit la început chitanţe individuale, 

cu specificarea detaliată a valorii şi sumei plătite. Acestea se puneau în plicuri separate, care 
se depuneau în casete speciale. Ulterior, din aceleaşi motive arătate mai sus, şi spre mai multă 
simplificare, s-a renunţat la sistemul chitanţelor individuale şi s-au făcut pe tabele.

După terminarea lucrului, casetele cu plicuri şi valori, se depuneau în autoduba BNR, care 
însoţea Comisiunea. Duba se încuia, iar cheia o lua Preşedintele Comisiunei. Paza se făcea cu 
santinele militare, care aveau consemnul de a nu permite nimănui descuierea, decât în prezenţa 
întregei Comisiuni.

În oraşele unde Băncile Naţionale aveau tezaur, cum a fost cazul la Orhei, casetele cu valori 
se depuneau acolo, tezaurul se închidea, luându-se: una din chei de Preşedintele Comisiunei, iar 
a doua de către delegatul Armatei.

 La data de 22 Octombrie 1941, Cpt. Paraschivescu, Comandantul Comp. 23 Poliţie, 
înaintează un raport, în care semnalează unele pretinse lipsuri în procedura urmată de Comisia 
BNR.- Evidenţia lipsa unui registru de casă pentru schimbul rublelor, lipsa unei case de fier 
pentru depunerea valorilor, în locul plicurilor şi cutiilor de lemn care se întrebuinţau şi necesitatea 
înfiinţării unui registru de control, pentru aceste valori.

Guvernământul sesizat de acest raport a verificat observaţiile făcute de      Cpt. Paraschivescu 
şi a contestat că procedura ce se urma, prezenta toate garanţiile unei cinstite operaţii.

În rezumat:
Operaţiunile făcute de Comisiunile BNR, au fost regulate şi nu au dat prilejul să se constate 

vreo abatere de la linia cinstei şi conştiinciozităţii.

VI. Infracţiunile săvârşite în legătură cu ghettoul
A. Jafuri în oraş, imediat după retragerea bolşevicilor.
Din cauza lipsei de forţe necesare pazei municipiului, a dezordinei şi panicei rămase de pe 

urma luptelor, opera de jaf s-a deslănţuit în stil mare, în această perioadă de timp.
Au cooperat la comiterea acestor nelegiuiri, haimanalele periferiilor, sătenii suburbanelor şi 

a comunelor apropiate şi într-o formă organizată, trupele germane. Mai puţin trupele Române 
aflate în trecere.

Jafurile se exercitau, mai mult asupra locuinţelor părăsite, ridicându-se mobilier şi orice 
lucru de valoare.

Germanii şi-au însuşit conţinutul depozitelor şi materialelor din fabrici, înlăturând, cu drept 
de cuceritori, pazele militare române. Din locuinţele particulare, preţuiau în special scoarţele 
ţărăneşti, articolele de îmbrăcăminte şi pianele.

Această stare a durat 8-10 zile de la ocuparea Chişinăului.
 De la început, din lipsă de mijloace nu s-a putut exercita o cercetare pentru identificarea 

infractorilor, aşa că astăzi această operaţiune ar fi mult prea tardivă.
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 B. Violuri, jafuri şi scoateri samovolnice din ghettou
 1. În primele zile de la instalarea evreilor în ghettou 5-6 femei s-au plâns Comunităţii că 

ar fi fost violate de către soldaţi şi anume dintre acei aflaţi în trecere. Faptul ne-a fost declarat de 
către: Leib Rapaport, Dr. Leia Telis şi Sadagurschi Nuhim, care a precizat că a fost chiar martor 
ocular, la violarea unei fete, de către un frizer. Nu ni s-a putut da vreo preciziune, nici asupra 
victimelor, nici asupra autorilor.

 2. Tot din declaraţiile celor de mai sus, şi fără a ni se da alte preciziuni, comisiunea a fost 
informată că în aceiaşi epocă de stabilire a evreilor în ghettou,       s-au întîmplat cazuri de jaf în 
dauna evreilor, de către soldaţii aflaţi în trecere.

 3. Singur informatorul Buicovschi Iţic Nuhim, ne declară că, în una din zilele lunei 
septembrie 1941, un sergent major al cărui nume nu-l ştie, a intrat în locuinţa sa din ghettou şi 
i-a luat cu forţa o plapumă, o cuvertură şi o casetă de lemn.

 4. În legătură cu operaţiunea de instalare a evreilor din ghettou, Colonelul Tudose, ne-a 
declarat că, germanii, prin abuz de putere, scoteau la început, grupuri sau numai câte un evreu, 
pe care îi întrebuinţau la identificarea locuinţelor unde s-ar fi putut descoperi, materiale sau valori 
ascunse. Aceasta, cu toată opoziţia unităţii române de pază.

 Faţă de această situaţiune, Colonelul Tudose a fost nevoit să dea dispoziţiuni, ca să fie 
împuşcat, orişicine va mai intra, prin abuz, sau cu forţa în ghettou.

 5. Un caz concret de însuşire de bunuri, l-am stabilit în sarcina Cpt. Paraschevici Ioan, 
Comandantul Legiunei de Jandarmi, mobilă Chişinău, care făcea paza ghettoului. Acesta abuzând 
de calitatea sa şi prin mijlocirea soldatului de ordonanţă Trifan Ion, a luat din depozitul de lucruri 
a ghettoului, rămase de pe urma evacării, obiecte casnie şi veselă, pe care le-a trimis soţiei sale la 
Bucureşti, în coşuri şi în mai multe transporturi. Faptul este dovedit, cu declaraţiile: soldatului 
Trifan Ion, sergentului Dumitrache şi fruntaşului Radu Florea, care l-au ajutat la săvârşirea faptei 
şi la transportarea obiectelor însuşite. Deasemenea, cu ocazia mai multor percheziţii domiciliare, 
efectuate în Bucureşti şi a confruntărilor ce au avut loc între cei de mai sus, s-au identificat 
majoritatea obiectelor sustrase.

 Ofiţerul se află arestat, în cercetarea Curţii Marţiale a Corpului 3 Armată.

 C. Încercări şi evadări din ghettou
 Până la evacuare, mai puţin, şi în timpul evacuării mai mult, s-au săvârşit încercări de 

evadare şi evadări din ghettou.
 Cazurile constatate de Comisiune, sunt următoarele:
 1. Kisel Kremer şi Veinşencher Smil, au fugit din ghettou şi au fost prinşi în gara Chişinău, 

când încercau să plece cu trenul. Faptul s-a petrecut în ziua de        22 Octombrie 1941. 
Susnumiţii au fost arestaţi şi trimişi în ghettou prin Chestura locală. Declară că nu le-a înlesnit 
nimeni încercarea de fugă şi că au ieşit clandestin din ghettou.

 2. Germanii au înlesnit fuga următorilor evrei: Şpanermann, Mortcovici Samuel, Kalikman 
Allermann, Boşerman, familiile Gherman, Cervinschi, avocat Sudit, Abramovici şi Gherstein. 
Familia Gherstein, compusă din tată, mamă, fiu şi fiică, a plătit unei maşini germane, condusă de 
un subofiţer şi doi soldaţi, suma          de 150.000 lei, până la Bucureşti. Informaţiile le avem de la 
agentul Galtov           şi recunoaşterile în faţa Comisiunei, a tuturor membrilor familiei Gherstein 
şi a numitului Mortcovici Samy.

 3. Schwartzberg Melich, a fost adusă la Bucureşti cu trenul, de un pretins agent acoperit 
de poliţie, Petrescu. A plătit 20.000 lei şi o verighetă de aur. Recunoaşte faptul.
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 Cazul se află în cercetarea Curţii Marţiale C.3A.
 Buicainschi Iţic Nuhim, a plecat singur, venind cu trenul la Bucureşti. Recunoaşte faptul. 

Se cercetează de Curtea Marţială C.3 A.
 5. Familia Marcu Cohn (soţ şi soţie) şi Cernevschi (soţ, soţie şi copii), au fost transportate 

la Bucureşti cu trenul de către agenţii poliţieneşti Rohan Ion, Neamţu şi Stoenescu, plătind 
primii 50.000 lei şi ultimii 100.000 lei. Recunosc fapta şi se află în cercetarea Curţii Marţiale C.3 
Armată.

 6. Solomon Spanerman, Perlmutter Şaia, Levensohn cu soţia şi un copil, Cristal, Weisser 
şi fratele şi soţia, au fost aduşi la Bucureşti, cu o maşină, între 10-14 Octombrie 1941, de către 
Căpitanul Doicescu Ilie din Comandamentul Apărării Antiaeriene. Faptul a fost săvârşit cu 
ajutorul concubinei sale, Nadejda Sumnevici şi a lui Eugen Dumitriu din Chişinău. Se pretinde 
a fi luat 2.000.000 lei. Primii doi sunt arestaţi, iar întreaga cauză se află în cercetarea Curţii 
Marţiale a Corpului 3 Armată.

 7. Apoteker cu familia, a evadat din ghettou şi s-a refugiat în Bucureşti, în noaptea de 
15-16 octombrie 1941. Se bănuieşte a fi fost ajutat în această acţiune de maiorul rez. Mardare 
Petre din Bucureşti şi cu care susnumitul, avea legături comerciale. Cazul se cercetează la Curtea 
Marţială a Corpului 3 Armată.

 8. Familia Şpanermann, compusă din mamă şi doi copii, împreună cu Iosif Voloveţ, au 
convenit cu un fruntaş de la aviaţie, ca să-i ducă la Bucureşti, pentru suma de 6.000 lei. S-au 
îmbarcat în maşină şi după ce în parcurs le-au mai luat încă 2000 lei, la o distanţă de 30 km de 
Chişinău, şoferul a oprit vehicolul, sub pretext că trebuie să pună apă la radiator. După această 
operaţie, a simulat că maşina nu poate fi pusă în mişcare, decît fiind împinsă de ocupanţi. S-au 
dat toţi jos, au împins maşina care a plecat, lăsându-i în drum. Informaţiile din declaraţia lui 
Voloveţ Iosif.

 D. Traficuri cu bijuterii şi metale preţioase
 1. La început intrau în ghettou, foarte mulţi militari germani, care cumpărau aur, 

prin mijlocirea unui samsar, numit Lew. (Declaraţia comisarului Virgil Ionescu, care avea 
circumscripţiunea în ghettou).

 Deasemenea, martorul Neaga Andrei, ne-a declarat că un ceasornicar a vândut nişte aur 
unor soldaţi germani, care i-au plătit preţul în mărci scoase din uz.

 2. Informatorul Buicanschi Iţic Nihim, ne precizează că, un oarecare Spingeanu, fost 
proprietar al magazinului „Csapian-Spingeanu” din Chişinău şi actualmente domiciliat în 
Bucureşti, venea cu maşina în ghettou şi cumpăra pietre preţioase şi obiecte de aur. Deasemenea, 
vizează şi pe Nadejda Terzi, fostă concubină a Colonelului Eugen Dumitrescu.

 Se vor sesiza instanţele judiciciare, cu desăvârşirea cercetărilor.
 În curs de instrucţie, la instanţele respective sunt următoarele cazuri, pentru fapte de trafic 

de metale preţioase:
 1. Harbuz Leonida, care a fost prins în ghettou cu 273 gr aur, cumpărate de la Sişma 

Polea. Se cercetează la Curtea Marţială.
 2. Cpt. rez. Serbănescu Vasile şi Maior rez. Mardare Petre, sunt bănuiţi a fi înlesnit unui 

evreu, însoţit de două evreice, ca să-şi scoată din ascunzişurile aflate în str. Eminescu nr. 10 şi str. 
Carol nr. 46, obiecte valoroase şi metale preţioase. Prima operaţie s-a făcut chiar în prezenţa soţiei 
Medic Cpt. Popa, locatarul imobilului din str. Eminescu nr. 10. Faptul se află în cercetarea Curţii 
Marţiale C3.A.
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 3. Faptul că evreii aveau metale preţioase şi bijuterii asupra lor şi că transfucţionau cu 
ele, pentru a-şi creia mijloace de trai, s-a verificat şi cu ocazia unei curse, întinsă de Căpitanul 
Paraschivescu, Comandantul ghettoului, cu ştiinţa D-lui Comandant al C.3 A şi asistenţa unui 
procuror militar.

 Anume: în ziua de 29 Octombrie 1941, servindu-se de un agent interpus, evreul 
Sadagurschi Iosif, a simulat că oferă evreiilor: Roza Ataţchi, Sico Lipoveţchi, Keleramn Tabia şi 
Capitel Avram, posibilitatea de a fi scoşi din ghettou şi lăsaţi liber în ţară, în schimbul unor pietre 
preţioase şi bani. În acest scop, s-au confecţionat cinci autorizaţii false din partea Corpului de 
Armată, care prin intermediul numitului Sadagurschi, au fost înmânate celor în drept, aducând 
în schimb Comandamentul ghettoului, următoarele valori: un inel de damă cu două briliante, un 
ceas bărbătesc de aur, două ceasuri de aur pentru dame, una pereche cercei de aur, un lanţ agăţător 
de aur şi două brăţări de aur, care toate au fost confiscate şi depuse BNR. Autorizaţiile false s-au 
retras, iar evreii au fost evacuaţi.

 E. Traficuri cu autorizaţiile pentru ieşire în oraş, pentru amânarea plecărilor în evacuare şi 
traficuri de influenţă

 Asemenea infracţiuni s-au întâmplat exclusiv sub conducerea Col. Eugen Dumitrescu şi 
prin mijlocirea concubinei sale Nadejda Terzi.

 Această femeie avea oricând intrare liberă în ghetou şi sub protecţia şi cu ştiinţa 
Comandantului militar, a exploatat din plin această situaţie.

 Fixase preţuri şi anume 1000-1500 lei, o autorizaţie pentru ieşirea în oraş, şi de la 5000-
70.000 lei, pentru amânarea plecării de la convoi la altul.

 În mod obişnuit, tranzacţiunile le exercita în casa evreului Venişencher, cu care era în 
strânse legături de afaceri. Deasemenea, mai avea în complicitate şi pe evreul Maghidovici, care-şi 
instalase chiar un fel de birou, pentru asemenea practici.

 A dat următoarele autorizaţii, descoperite de noi, contra diferite sume de bani.
 1. În alb, pentru amânarea plecării la 21 Octombrie 1941, lui: Mulamud David, 

Nisemboim Mina, Meifeţ Ion, Zina Fleischer, Maghid Raia, Zilbrabg Uşer, Svalboim Paulina, 
Davidovici Motel, Cogan Aron, Torban Cresea şi Rabinovici Işer. Toate au fost găsite asupra 
susnumiţilor.

 2. A tranzacţionat cu avocatul Rabinovici, vinderea a 7 autorizaţii, pentru rămânerea până 
la ultimul convoi, contra sumei de 35.000 lei, din care primise acont 15.000 lei. Susnumitul 
avocat fiind sfătuit de către cumnatul său Kisel Kremer, să nu mai dea bani, pentru că va rămâne 
să plece cu ultimul convoi, din cauza soţiei sale, care era grav bolnavă, a cerut restituirea acontului, 
de la Nadia Terzi. Aceasta a dat banii înapoi, însă drept represalii pentru fapta lui Rabinovici, a 
intervenit la Col. Dumitrescu şi acesta a hotărât că să fie expediat imediat, deşi soţia lui era 
netransportabilă şi avizul medicului ghettoului, recomanda amânarea plecării.

 3. Evreul Iaroslavici, a primit 3-4 autorizaţii de amânare, plătind pentru ele un inel cu 
briliante, în valoare de 72.000 lei.

 4. Mura Voloveţ şi Ida Spanerman, au plătit pentru 3 autorizaţii la fel, câte 5000 lei şi 
stofă pentru un palton, cu căptuşeală şi blană de guler. Le-au dat prin intermediul evreului Simha 
Glukman.

 Nadia Terzi a recunoscut, în parte, acuzaţiile ce i se aduc, confirmând cu ocazia confruntării 
dintre ea şi Colonelul Dumitrescu că, a luat pentru autorizaţii lei 100.000, pe care i-a înmânat 
ofiţerului. Colonelul Dumitrescu a recunoscut şi el că i-a dat Nadiei Terzi câteva autorizaţii, dar 
nu interesat.
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 Dealtfel, Colonelul Dumitrescu, a lucrat şi pe cont propriu, în scopurile de mai sus.
 5. În ziua de 23 Octombrie 1941, Colonelul Dumitrescu a primit de la Kisel Kremer 

suma de 700.000 lei, dintre care 500.000 lei număraţi chiar în localul Comunităţii, iar 200.000 
lei, tirmişi prin avocatul Sapirin, pentru a nu-l trimite la Balta.

 Aceasta s-a întâmplat chiar a doua zi, după ce Kremer fusese prins în gara Chişinău, 
încercând să fugă şi după ce Colonelul Dumitrescu îl supusese la un control riguros. După plătirea 
sumei menţionate mai sus, i-au fost ridicate toate restricţiunile.

 6. A primit pentru satisfacerea aceloraşi înlesniri, în mai multe rânduri, sume de bani de 
la Sapirin, iar de la Nina Vecselstein 30.000 lei, ca s-o îngăduie a pleca cu ultimul convoi.

 Din declaraţiile evreului Sebel Iţco Aizic, reiese că s-au eliberat căteva sute de asemenea 
autorizaţii.

 Faptele de sub acest capitol se verifică prin recunoaşterea parţială a celor implicaţi, precum 
şi prin declaraţiile date în faţa Comisiunei, de către: Colonel Meculescu, Neaga Andrei, Kisel 
Kremer, Guttman Landau, Izidor Bikman, Schwartberger Michel, Lt. Pop Emil, Pulferman 
Gherş, Mura Volovetz, Ida Spanerman, Alex Margulius şi Sebel Izco Aizic.

 F. Abuzuri de putere şi de încredere
 Port ilegal de uniformă
 Autoritatea organelor însărcinate cu supravegherea şi prevenirea ordinei în activitatea 

ghettoului şi a evacuărilor, a fost adeseori întrebuinţată în scopuri direct contrarii şi anume, 
pentru a înlesni, sau săvârşi diferite abuzuri.

 Comisiunea a constatat următoarele cazuri:
 1. Colonelul Dumitrescu a ordonat Cpt. Alexandrescu, Şeful său de Stat Major, ca să 

trimită la Bucureşti, un soldat curier, pentru a transporta corespondenţă între Comunitatea 
ghettoului şi comunitatea evreilor din Capitală.

 Curierul a făcut mai multe curse în acest scop, şi de fiecare dată, s-ar fi plătit pentru 
acest serviciu Col. Dumitrescu câte 100.000 lei, iar Cpt. Alexăndrescu câte 50.000 lei. – Această 
informaţie o deţinem de la evreul Sebel Iţco Aizic, fără însă a mai fi coroborată cu altă dovadă.

 2. Evreul Sapirin, avocat, vice-preşedintele comunităţii din ghettou, a fost transportat 
cu maşina Comandamentului Militar al Chişinăului, de către Căpitanul Alexăndrescu, pentru 
a lua contact cu comunitatea din Capitală. A stat o zi în Bucureşti şi a fost înapoiat la Chişinău 
în acelaşi mod. Evreul a călătorit în uniformă militară, pentru a evita neplăcerile unui control pe 
drum. Se pretinde de Cpt. Alexăndrescu că acest evreu a fost adus la Bucureşti, după îndemnul              
Col. Dumitrescu, în locul avocatului Sudit, care fusese cerut de Preşidenţie şi care la acea dată 
era dispărut. Faptul este recunoscut de Cpt. Alexăndrescu şi confirmat de numeroşi informatori 
(Guttman Landau, Sebel, ş.a.) 

 3. În ziua de 1-2 Noiembrie 1941, Guttman Landau, Preşedintele comunităţii din ghettou, 
roagă pe Cpt. Alexăndrescu ca să ia suma de 250.000 lei şi să o predea evreului Sapirin, care plecase 
cu un convoi în evacuare. – Sapirin trebuia găsit în traseu şi suma remisă după Visterniceni, 
localitatea unde se făcea de către Comisiunea BNR controlul evreior evacuaţi. Ofiţerul, după o 
persistentă negaţiune şi pus în situaţiunea de a fi confruntat cu Guttman Landau, a sfîrşit prin a 
recunoaşte că a luat banii şi că i-a înmânat Colonelului Dumitrescu, care i-a dat şi lui 100.000 lei. 
Pretinde că aceşti bani, i-a cheltuit pentru acte de binefacere şi nevoile Comandamentului, care 
nu avea nici un fond alocat.

 Cazul de mai sus, s-a deferit Curţii Marţiale a Corpului 3 Armată.
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 4. În ziua de 23 octombrie 1941, sunt prinşi în gara Chişinău, evreii Kisel Kremer şi Smil 
Veinşemker, care voiau să fugă. Se trimit prin Chestura locală, sub stare de arest, Comandantului 
ghettoului, Lt. Pop, care-i primeşte, împreună cu suma de 34.995 lei, găsiţi asupra lor.

 Loct. Pop pretinde că Lt. Col. Grigorescu, Comandantul Batal. 20 Mitraliere, care făcea 
paza ghettoului şi care a fost faţă la predarea evreilor şi a ordonat că a doua zi să-i cheme sub 
pretextul predării banilor (lui Kremer 22.995 lei şi lui Veişencher 12.000 lei) şi să-i pună să 
semnze, însă să nu le predea sumele respective. Susţine că a executat dispoziţia dată, chemându-i 
pe cei de mai sus, chemare la care s-a prezentat Simcha Kremer, fratele lui Kissel Kremer şi 
Veischencher în persoană, care semnează de primire, fără însă a li se restitui vreun ban. Suma de 
34.995 lei, pretinde că a fost predată Lt. Col. Grigorescu. Acesta neagă imputaţiunea de mai sus.

 Faptul a fost deferit Curţii Marţiale a C.3 A.
 5. În ziua de 15 decembrie 1941, se execută la locuinţa Lt. col. Grigorescu din Sebeş-Alba, str. 

Drumul Sibiului nr. 21, o percheziţie domiciliară, pentru a se constata ce a transportat susnumitul 
din Basarabia şi care este provenienţa celor transportate. Se găsesc foarte multe obiecte, materiale şi 
animale aduse cu trenul din Basarabia, fără a putea justifica, decât foarte puţine din ele.

 Cercetarea urmează a fi complectată de Curtea Marţială C.3 A., unde ofiţerul se află 
arestat.

 Pe data de 10 Ianuarie 1942 a fost pus în retragere, prin aplicarea art. 58 din L.I.A.
 6. Tot susnumitul ofiţer, a luat în campanie cu unitatea ce comanda – Bat. 20 Mitr. Div. – 

pe concubina sa, Maria Licicovschi. A îmbrăcat-o milităreşte, purtând-o după el în această situaţie, 
de la 22 Iunie – 25 Noiembrie 1941, dată când s-a întors în Garnizoana Sebeş-Alba. Faptul 
este stabilit cu recunoaşterea Mariei Licicovschi şi declaraţia informatorului, Lt. Sămărgiţeanu S. 
Aurel.

 Cu judecarea cauzei, s-a sesizat Curtea Marţială a Corpului 3 Armată.
 7. Cu ocazia evacuărilor, a fost însărcinat printre alţii şi Serg. Major Saftenco din Legiunea 

Jandarmi Orhei, ca să facă pază trecerei peste Nistru.
 A găsit din executarea acestui serviciu, prilej de a-şi procura bani, speculând starea de 

nenorocire a evacuaţilor. Anume, oferea camere de dormit, acelora care erau obligaţi să rămână 
o noapte în Rezina, contra diferitelor sume de bani. S-a descoperit una din aceste fapte prin 
constatarea că, a luat de la Mura Volaveţ şi Erlich suma de 5.000 lei, dând o cameră la 5 familii 
ca să se adăpostească o noapte.

 Faptul este stabilit din declaraţiile date şi confruntările urmate, între susnumitul subofiţer, 
Mura Volaveţ şi Ida Spanerman.

 Cazul se cercetează la Curtea Marţială a Corpului 3 Armată.
 8. Unul din sistemele întrebuinţate de Colonelul Dumitrescu, pentru a scoate sume de 

bani de la evrei, era şi acela de a-i ameninţa cu diferite măsuri, sau a pretexta executarea anumitor 
ordine superioare.

 Un caz concret ni-l expune informatorul Sebel Iţco Aizic, care din ordin superior, urma 
să trimită 400 evrei din ghettou, pentru lucru la Tiraspol. Evreii văzând în executarea acestui 
ordin, posibilitatea dispariţiei celor ce vor fi trimişi, au început tratativele cu Col. Dumitrescu, 
prin reprezentanţii comunităţii, Bittman şi Sapirin, care i-au dat acestuia de trei, patru ori, câte 
100.000 lei, pentru a temporiza îndeplinirea pretextatei dispoziţiuni superioare.

 Nu s-a trimis nici un evreu la Tiraspol.
 În ziua de 18 Decembrie 1941, în urma unei confruntări executate de Comisiune, între 

colonelul Dimitrescu Eugen şi concubina sa Nadejda Terzi, confruntare care a avut drept rezultat, 
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constatarea premtorie a actelor de trafic pe care susnumitul le practica prin mijlocirea şi cu ajutorul 
acestei femei, ofiţerul dându-şi seama probabil, că se deschisese definitiv calea dovedirii faptelor 
ce săvârşise, s-a sinucis cu un foc de revolver.

 9. În scopul de a se verifica anumite svonuri relative la evadarea evreilor din ghettou, Lt. 
Colonelul Rădulescu, Directorul de Cabinet al Guvernămâtului, încuviinţează agentului special 
Const. Madan, să stimuleze înlesnirea plecării câtorva evrei, care urmau să fie surprinşi de un 
magistrat militar, în flagrant delict de dare de mită.

 Agentul Madan recrutează vreo 13 evrei dintre cei mai bogaţi, în frunte cu Kisel Kremer, 
fiind ajutat în operaţia ce urma să execute de către alţi patru agenţi speciali de la serviciul de 
informaţii, afectaţi Guvernământului şi anume: Gheorghe Manu, Ion Cojocaru, Ion Nedu şi 
Constantin Ionescu. Pentru transport a stabilit să i se dea suma de 1.200.000 lei. Stimulând 
plecarea şi după solicitarea unui acont din suma convenită de 1.200.000, evreii sunt duşi la sediul 
centralei Serviciului Special din Chişinău, unde sunt arestaţi.

 Magistratul Militar care-i însoţea a dresat un proces-verbal asupra percheziţiei sumare ce 
s-a făcut evreilor, după care plecând au fost luaţi în primire de către cei cinci agenţi speciali, care 
au şi procedat în beciul Serviciului, la o a doua şi riguroasa perchiziţie.

 Cu acest prilej, au găsit asupra evreilor circa 1200 monezi de aur, 2 ceasuri de aur şi 
20.000 lei în bancnote.

 Din aceste valori, au predat Parchetului Militar ceasurile de aur şi câteva monezi, iar restul 
le-au împărţit frăţeşte între ei.

 Toţi se află arestaţi, în cercetarea Cabinetului de Instrucţie, de pe lângă Tribunalul Lăpuşna.

 G. Jefuiri în parcursul evacuării
 Coloanele de evacuaţi se prezentau sub un aspect cu totul neregulat. Din cauza celor 

rămaşi în urmă şi a căruţelor care adeseori se stricau pe drum, se formau inevitabile întreruperi 
în continuarea lor şi în special se lungeau uneori pe distanţe de câţiva kilometri. Paza nu putea 
fi omogenă în asemenea condiţii, cu atât mai mult cu cât şi efectivele erau reduse. Repartiţia era 
făcută de un jandarm la cinci căruţe.

 Datorită acestor goluri şi neputinţei de a se exercita o supraveghere suficientă, din cauza 
motivelor arătate mai sus, s-au constatat cu ocazia acestei operaţiuni, numeroase încercări şi 
săvârşiri de jafuri, în dauna evreilor. Deasemenea şi în timpul popasurilor, care aveau loc noaptea, 
sub ocrotirea întunericului şi a pazei insuficiente, s-au remarcat cazuri de jaf.

 Din cercetarea urmată, am constatat:
 1. În primul rând căruţaşii au fost aceia care, fie sub imperiul ameninţărilor exercitate, fie 

prin acte de rapt expresse şi-au însuşit din lucrurile pe cari evreii le aveaua supra lor.
 De cele mai multe ori, ei nu reclamau din frica răzbunării jefuitorilor.
 Informaţiuni asupra acestor fapte, ne-au fost date de către Lt. Col. Lazăr Radu, Maior 

Bechi, Jandarm Serg. Major Harbagiu Ioan, Guttman Landau, Alexandru Margulitus.
 2. Ţăranii şi derbedeii au luat deasemenea parte activă la opera de jaf, pe traseele de 

evacuare.
 Se strecurau printre coloane şi uneori chiar, prin atacuri directe şi furau ce le ieşea în cale.
 Astfel:
 În drumul spre Rezina, câţiva ţărani din comuna Bieşti, au ieşit înaintea unui convoiu şi 

au furat pachetele evreilor din căruţe. Escortele i-au prins, li s-au dresat actele de şeful postului 
Curleni şi au fost deferiţi justiţiei (declaraţia Maiorului Bechi).
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 La Atachi, populaţia civilă se strecura printre jandarmi, în lagărele evreilor, în timpul 
nopţii şi furau. S-a întărit paza şi au încetat jafurile (declaraţia Lt. Col. Palade).

 În traseul de la Visterniceni la Orhei, ţărani şi derbedei au încercat să atace căruţele 
evreilor, pentru a jefui. Au intervenit escortele, care i-au oprit şi împrăştiat. (declaraţia Sublt. 
Penişoară Pericle) 

 La Orhei, un gardian şi un civil, au furat în timpul nopţii, lucrurile unei evreice (declaraţia 
Mura Volaveţ) 

 În drum de la Orhei spre Rezina, un grup de ţărani au încercat să jefuiască un convoi. 
Au fost prinşi, li s-au dresat acte şi înaintaţi Tribunalului Orhei (declaraţia Maiorului Bechi). 
Deasemenea, tot pe acest traseu, nişte căruţaşi, au luat bocancii din picioare de la trei evrei, care 
murisiră pe drum (declaraţia Alex. Margulius).

 3. Un caz concret, este acela privitor pe evreul Sapirin, căruia i s-a furat pe traseul ghettou-
Visterniceni, de către un soldat, suma de 20.000 lei şi 2.000 ruble, iar pe traseul Visterniceni-
Orhei, i s-a furat bagajul (declaraţia Bucur Jugăreanu şi Kisel Kremer).

 4. La Perisecina, doi soldaţi care făceau serviciul la o moară, au luat din bagajele lui 
Pulferman Ghers, toate obiectele de bucătărie, iar la Orhei, soţiei acestuia i s-a furat, de către alţi 
doi soldaţi şi un subofiţer, poşeta, mai multe obiecte de toaletă şi îmbrăcăminte. Tot în această 
localitate, evreul Pulferman Ghers, a oferit unui Sublocotenent vânzarea portofelului său, pentru 
suma de 600 lei. Ofiţerul a luat obiectul şi sub pretextul că se duce să schimbe banii pentru a-i 
înmâna suma, a plecat şi nu s-a mai întors.

 Deoarece identificarea tuturor făptuitorilor, nu s-a putut face, din cauza lipsei iniţiale de 
diligenţă, din partea organelor cărora li s-au reclamat diferitele cazuri, precum şi din aceia că cele 
mai multe acţiuni de jaf nu au fost reclamate atunci când s-au săvârşit, comisiunea a însărcinat 
pe Lt. Mag. Luca Popescu, de la Curtea Marţială C.3 Armată, să execute reconstituirea tuturor 
nelegiuirilor semnalate pe traseul de evacuare, să identifice pe toţi infractorii şi să-i defere justiţiei.

 H. Complicitatea căruţaşilor pentru a ascunde obiectele de valoare aparţinând evreilor 
evacuaţi, în scopul de a se sustrage controlului Comisiunei BNR

 Căruţaşii, în afară de faptul că se dedau la acte de jaf, au servit totuşi şi de complici ai 
evreilor, pentru a păgubi Statul, prin ascunderea obiectelor de valoare pe care aceştia le posedau.

 Au fost descoperite următoarele cazuri:
 1. Hândarenco Ioan, căruţaş din Chişinău, str. Poşta Veche, a ascuns pentru evreul Bragar 

şi fiica lui, 19.000 lei, 4050 ruble şi 2 ceasuri de mână, bărbăteşti.
 2. Neamţu Gh., căruţaş din Chişinău, str. Visterniceni Nr. 25, a ascuns de la evrei, două 

ceasuri de buzunar, un ceas de mână bărbătesc, o tabacheră de argint şi 10.000 lei.
 Faptele ambilor, au fost descoperite de către Preşedintele comisiei BNR Bucur Jugăreanu 

şi delegatul Armatei, Lt. Stănculescu. Valorile au fost confiscate, iar infractorii trimişi Curţii 
Marţiale C.3 Armată.

VII.Greutăţi întâmpinate şi constatări
 A. Greutăţi întîmpinate
 Comisiunea a ţinut seamă în primul rând de materialul informativ dat de Preşedinţie 

Consiliului de Miniştri şi menţionat la începutul raportului de faţă. Indicaţiunile cuprinse de 
aceste note, conţin prea puţine preciziuni, pentru ca misiunea comisiunei să poată fi executată 
numai pe baza lor.
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 La aceasta, s-au mai adăugat, o serie întreagă de dificultăţi, drept rezultat al stărilor de fapt 
existente, de la săvârşirea diferitelor infracţiuni şi până la primirea ordinului de anchetă, datorită 
cărora posibilitatea de administrare a probelor şi descoperire a adevărului a întâmpinat mari 
greutăţi.

 Acestea sunt:
 1. Lipsa iniţială de reacţiune din partea victimelor. Aproape majoritatea evreilor, fie din 

ghettou, fie în traseele de evacuare, care au fost victemele diferitelor încălcări de legi, nu au 
reclamat imediat, organelor în drept, din frica de a nu-şi înrăutăţi situaţiunea.

 Toţi trăiau în panică, versiunile cele mai alarmante cu privire la soarta lor îi turburau, aşa 
că au adoptat metoda tăcerii, ca să aţâţe pofta de răzbunare.

 Chiar şi evreii pe care i-am găsit în ghettou şi care au o situaţiune mai precizată, precum 
şi acei câţiva întorşi din drumul spre evacuare, au rezistat foarte mult până ce au început să 
vorbească, cu toate garanţiile date de Comisiune, că nu li se va întâmpla nimic.

 Datorită acestui fapt, probele prime, care formează baza oricărei cercetări şi care nu se pot 
culege decât imediat după săvârşirea unei infracţiuni, au dispărut.

 Comisiunea n-a putut să facă, cu privire la acest capitol, decât o operă de reconstituire, 
bazată pe elemente de fapt dispărute, care uneori, diminuează desigur forţa probantă a concluziilor.

 2. O altă piedică a fost aceea constituită de complexitatea situaţiunilor delictuase şi a 
marelui număr de factori răspunzători. Într-adevăr, toate episoadele prin care au trecut evreii, 
de la instalarea lor în ghettou, viaţa în ghettou, procedura evacuării, parcursul traseelor de către 
coloane şi trecerea peste Nistru, au fost însoţite de variate abateri de la căile legale, iar autorii s-au 
recrutat din toate straturile sociale şi profesionale, aflate pe teritoriul Basarabiei: ofiţeri şi soldaţi 
români, elemente din armata germană, funcţionari publici, particulari, oameni fără căpătâi şi de 
periferie, căruţaşi, etc.

 Majoritatea nu au fost de la început identificaţi, iar acum realizarea acestei opere, constituie 
una dintre cele mai grele probleme. În limita posibilului, urmează să o facă, organele judiciare 
sesizate cu desăvârşirea diferitelor cercetări şi judecarea infracţiunilor descoperite.

 Cu toate aceste împiedicări expuse mai sus, totuşi Comisiunea a stabilit foarte multe 
constatări, din care rezultă: unele defecţiuni în organizarea administrativă a ghettoului, făcând 
posibilă comiterea administrativă a ghettoului, făcând posibilă comiterea de infracţiuni; unele 
stări de fapt care înlătură parte din acuzaţiunile aduse prin notele informative date Preşidenţiei; 
infracţiunile calificate, ce urmează să fie rezolvate de instanţele represive.

 B.Constatări
 1. Starea de spirit din Basarabia. Atragerile în curse.
 a. Din cercetările executate, ne-am convins că unul din fenomenele speciale, care îngreuiază 

în mod vădit progresul de viaţă şi posibilitatea de raţională îndrumare a treburilor publice în 
Basarabia, este starea de spirit specifică acestei provincii.

 Se remarcă o înclinare deosebită către defăimare şi suspiciune. Toate straturile sociale 
contribuie la desfăşurarea acestor sisteme de manifestare.

 Curajul răspândirii unei ştiri, sau pretinse informaţiuni, nu şi-l ia nimeni. Aproape toţi 
lucrează sub masca anonimatului, sau falselor identităţi.

 Alimentează în special, această stare, pătura intelectuală, nemulţumiţi care aşteptau să fie 
înscăunaţi în slujbe şi chiar agenţii informativi ai poliţiei şi siguranţei.

 Dacă la această stare de spirit se adaugă faptul că autorităţile trimit fără să controleze 
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nenumărate denunţuri, pe baza cărora se deschid anchete şi cercetări, se poate deduce uşor, 
sentimentul acelora care ar fi avut dorinţa să se manifeste printr-o activitate plină de iniţiativă şi 
care totuşi se ştiu supuşi la suspiciuni, anchete şi defăimări, bazate pe fapte cu totul neîntemeiate. 
Pe lângă aceasta, faptul că se dau curs acestor informaţiuni înainte de a li se verifica sursa sau 
temeinicia, încurajează pe defăimători, anihilând totodată în largă măsură iniţiativele şi bunele 
intenţiuni, care într-o provincie ca Basarabia sunt aşa de necesare.

 Deasemenea, tema evreiască şi posibilitatea lor de exploatare, ca unii care nu se mai 
bucurau, în aparenţă, de protecţia legilor, a înlesnit dezvoltarea unui suflu viciat şi înclinat către 
abuz şi bun plac.

 Cei de mai înainte înrăiţi s-au găsit în mediul cel mai prielnic de expansiune delictuasă, 
iar parte din acei ce fuseseră neintinaţi şi nepătaţi, s-au lăsat alunecaţi pe făgaşurile primilor, 
îngroşind astfel numărul infractorilor.

 La toate acestea se mai adaugă şi propaganda defăimătoare a elementelor legionare, în 
scop de compromitere a operei constructive, ce se realizează de către Conducerea Statului.

 b. Un sistem dăunător prestigiului autorităţii şi bunelor reguli procedurale, sunt aşa zisele 
curse, ce am constatat că se utilizează în Basarabia.

 În scopuri de a se descoperi unele infracţiuni, faţă de care activitatea de prevenire eşuase, 
sau nu se aplicase deloc, organele administrative, ajutate de acele judecătoreşti, recurg la asemenea 
procedee.

 Reamintim, cursa întinsă unor evrei din ghettou, din inspiraţia Guvernământului şi cu 
ajutorul a cinci agenţi de Poliţie (Madan, Nedu ş.a.), care s-a soldat fără nici o descoperire, dar 
cu arestarea agenţilor care în îndeplinirea datoriei, jefuiseră pe evrei, în dauna Statului de o mare 
cantitate de aur ce aveau asupra lor.

 Deasemena, tot în ghettou, altă cursă contra unor evrei bănuiţi a avea mari cantităţi de 
metale preţioase şi valori, al cărei rezultat a fost cu totul mediocru.

 Asemenea procedee, pe lângă că sunt direct contrare prescripţiunilor legale în materie de 
cercetare, dar mai prezintă dezavantajul că, sub masca manifestărilor lor acoperite, se dă cel mai 
favorabil prilej executanţilor să cadă ei întâi, în rândul infractorilor.

 Totodată şi victimile sunt puse în postura de a fi provocaţi la comiterea reală şi complectă 
a infracţiunei, iar opiniei publice i se oferă prilejul de a crede          că însăşi autoritatea se pretează 
prin organele ei, la săvârşirea de fapte ilegale, de pe urma cărora îşi creiază beneficii.

 2. Imixtiuni în atribuţii şi fricţiuni
 Am constatat că diferitele organisme, cu atribuţii de dirijarea activităţilor din provincia de 

peste Prut, nu au mers pe o linie de înţelegere şi colaborare, necesară relizărilor.
 Câteva exemple:
 a. La 6 Noiembrie 1941, Marele Cartier General Secţia II-a, ordonă cu       Nr. 17558, 

Inspectoratului de Jandarmi din Basarabia, să trimită peste Nistru, pe evreicele Sara Surruci, 
căsătorită cu creştinul Vasile Surruci şi pe Meter Coca, adăugând că trecerea se va executa, chiar 
dacă evreicele sunt căsătorite cu români sau botezate.

 Ori, încă de la 22 Octombrie 1941, Domnul Mareşal I. Antonescu, a ordonat cu Nr. 
15033, către Guvernământul Basarabiei, ca să se oprească trecerea peste Nistru, a evreicelor 
căsătorite cu creştini, sau a evreilor creştinaţi mai demult.

 b. În conformitate cu art. 486 C.J.M., în zona de operaţii sau interioară, autoritatea 
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militară superioară, poate edicta ordonanţe cu fapte şi pedepse, menite a garanta siguranţa 
Armatei, apărarea ţării şi ordinea publică.

Drept urmare a acestor dispoziţiuni legale şi în vederea scopurilor de mai sus, Generalul 
Comandant al Corpului 3 Armată, cu circumscripţie teritorială corespunzătoare aproape în 
întregime Ţinutului Basarabiei, a emis ordonanţele necesare.

În acest timp însă şi Guvernatorul Basarabiei, fără a avea un drept, în sensul de mai sus, 
izvorât din lege, a emis ordonanţe, cu infracţiuni şi pedepse.

Cităm, ordonanţa Nr. 24 din 15 Noiembrie 1941, prin care Guvernatorul creiază infracţiuni 
şi prevede pedepse de la 1 lună pînă la 2 ani închisoare, fără a determina însă şi competenţa.

Suprapunearea unor asemenea atribute nelegale, peste acele legale şi care revin exclusiv 
autorităţii militare, diminuiază efectul măsurilor represive.

3. Constatări în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea ghettoului
Comisiunea a constatat încă de la început că, din cauza lipsei de organizare şi îndrumare, 

cu privire la ghettou şi viaţa care se desfăşoară în el, s-a dat prilej pentru practicarea tuturor 
abuzurilor şi traficurilor.

A contribuit în largă măsură la aceasta şi neexercitarea unei directive erarhice, care, începînd 
de la 4 Septmebrie 1941, revenea Guvernământului.

Trebuie însă de subliniat că şi această autoritate superioară s-a găsit, pînă la ocuparea întregului 
teritoriul al Basarabiei de către trupele Române, în situaţia de a nu-şi putea exercita atributele 
în mod complect, din cauza presiunei inerente care se resimţea, asupra tuturor ramurilor de 
activitate, din partea Marilor Comendamente Militare şi a nevoilor de siguranţă ce se luau, în 
spatele trupelor operative.

O consecinţă în plus, a deficienţei menţionată mai sus, este faptul că nici Col. Dumitrescu 
n-a fost îndepărtat la timp din comandă, deşi deveniseră aproape notorii, abuzurile sale. N-a 
plecat decât odată cu desfiinţarea Comendamentului Militar al Chişinăului.

 Înafară de cauzele de mai sus, care au format sursa iniţială a neregulilor, mai reţinem şi pe 
acelea izvorâte din lipsa oricărei reglemntări a regimului de vânzări şi cumpărări, a obiectelor ce 
parţineau evreilor.

Datorită acestui fapt, s-a ajuns la situaţia ca evreii să nu-şi poată vinde obiectele mai de preţ, 
decât persoanelor care căpătau autorizaţie de intare în ghettou. În modul acesta se creiau anatagii 
numai persoanelor care puteau obţine aceste autorizaţiuni şi care din lipsa oricărei concurenţe, 
beneficiau de un adevărat monopol generator de fraude şi abuzuri.

 
4. Constatări în ceea ce priveşte evacuările
a. Operaţia evacuării s-a executat în condiţiuni destul de grele, datorită următoarelor cauze:
- Scoaterea evreilor din ghettou se făcea anevoios pentru că nimeni din ei, nu acceptau cu 

voie bună aplicarea acestei măsuri.
Întrebuinţau toate mijloacele de a se sustrage, sau amâna plecarea prin: fuga în alte cartiere 

nedestinate eşaloanelor ce urmau să plece; ascunderea prin pivniţi, poduri etc.; cumpărarea de 
autorizaţii pentru amânarea plecării, practică din care se creiase un adevărat negoţ.

- Coloanele de evacuaţi se formau greu şi nu îşi puteau menţine continuitatea, pentru că: 
majoritatea o formau bătrânii, femeile şi copii, care nu rezistau călătoriei pe jos, iar căruţele erau 
puţine; vehiculele se stricau foarte des şi nici nu erau acţionate de o tracţiune animală omogenă; 
paza convoaielor se făcea cu efective foarte reduse.
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b. Mai contribuiau la îngreuierea acestei operaţii şi exploatarea neomenoasă de către căruţaşi.
Menţionăm câteva exemple:
- Căruţaşii din Atachi, pretindeau evreilor veniţi din Bucovina, cîte 4.000 lei ca să le transporte 

bagajele la punctul de trecere, deşi distanţa era de cca. 4 km.
- Deasemenea, unii dintre acei rechiziţionaţi pentru traseul Orhei-Rezina, întrebuinţau 

ameninţări şi diferite sisteme de intimidare, pentru ca să determine pe evrei, a le da cât mai mari 
sume de bani, sau din lucrurile de aveau.

S-au luat măsuri de îndreptare, de câte ori, s-au semnalat asemenea cazuri.

5. Trierea evreilor din ghettou, în vederea evacuării
Din cauza lipsei de organizare iniţială, precum şi din aceea a neluării de relaţii suplimentare, 

de la fortul conducător, cu privire la executarea operaţiunei de internare în lagăr, s-a procedat la 
punerea în aplicare a acestei măsuri, aproape fără nici o regulă.

Internarea n-a avut nici un criteriu. Au fost vârâţi în ghettou: foştii demnitari a căror situaţie 
merita să fie apreciată; evreice măritate cu creştini; evrei însuraţi cu creştine; mame evreice cu 
copii creştinaţi; evrei botezaţi, etc.

Această situaţie a dăinuit, până după începerea evacuărilor, cînd domnul Mareşal I. 
Antonescu, fiind sesizat de cererea avocatului Stepanovschi din Chişinău, a formulat pe cale 
rezolutivă, normele de triere, pentru oprirea trecerii peste Nistru, a unor categorii dintre ei şi 
anume: a evreicelor căsătorite cu creştini; a celor creştinaţi mai demult; acei care au fost cu adevărat 
buni români. Oricând s-a transmis Guvernământului, de către Preşedinţie, cu Nr. 15035 din 22 
Octombrie 1941.

În timpul anchetei s-au prezentat Comisiunei, mai multe persoane, care solicitase 
Guvernământului să fie cuprinse în cadrul normelor stabilite de Domnul Mareşal I. Antonescu 
şi care fiind respinse, ne-au cerut să intervenim, pentru soluţionarea favorabilă a situaţiunei lor.

Studiind documentele care ne-au fost depuse, am constata că, într-adevăr cazurile lor meritau 
o atenţiune specială, ele referindu-se la:

a. Faptul dacă o creştină este măritată cu un evreu, soţul se bucură de aceiaşi dispoziţiune 
luată, pentru evreicele măritate cu creştini.

b. Dacă o evreică este măritată cu un creştin, astăzi mort şi are un copil creştinat din această 
căsătorie, urmează condiţiunea de favoare dispusă, sau trebuie să fie izolată de copil şi evacuată.

c. Care este întinderea noţiunei de „bun Român” şi care aceea a situaţiunei de „a fi creştinat 
mai demult”. Menţionăm cazul evreicei Claudia Bragar, care în dorinţa de a se căsători cu un 
român, s-a botezat în iulie 1940 la Chişinău, sub regimul de teroare contra creştinităţii, exercitată 
de bolşevici.

Guvernământul, fără a cere explicaţiuni necesare în asemene cazuri, a luat hotărâri care 
puteau depăşi înţelesul ordinului Domnului Mareşal.

Pentru că am considerat că acele cazuri prezentate, meritau o revizuire, prin prisma celor 
menţionate mai sus, Comisiunea a intervenit la Domnul Guvernator, cu adresa Nr. 9 din 20 
Decembrie 1941, pentru a lua cunoştinţă şi dispune.

6. Constatări în ce priveşte administrarea bunurilor care urmau să revină în patrimoniul 
statului

În conformitate cu ordinul Domnului Mareşal I. Antonescu, Guvernământul Basarabiei, dă 
la 22 Iulie 1941, un ordin telegrafic tuturor Prefecturilor de judeţ, de a face imediat inventare 
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pentru bunurile rămase de la ruşi, germanii şi evreii evacuaţi sau deportaţi, astfel ca să i se poată 
prezenta situaţia generală, odată cu ocuparea întregului teritoriu.

Din cauza lipsei însă, a unei procedări organizate, în Chişinău, acest inventar nici astăzi nu-i 
terminat şi nici nu s-a putut ţine o evidenţă a mişcării acestor bunuri.

De aici, au rezultat foarte multe posibilităţi de sustragere, sau schimbări de destinaţie, a unei 
bune părţi din patrimoniul Statului.

Trebuie să adăugăm însă, activitatea în acest sector, a organelor Jandarmeriei din Inspectoratul 
Basarabiei, care s-a remarcat prin luarea şi aplicarea unor măsuri imediate şi judicioase, cu privire 
la bunurile rămase, de pe urma retragerii inamicului.

Anume prin Posturile de Jandarmi şi toate organele erarhice, s-au adunat aceste bunuri, s-au 
inventariat cu forme legale şi s-au conservat, punându-le la dispoziţia statului.

7. Constatări în ce priveşte modul cum au lucrat comisiunile BNR
Cumpărarea valorilor şi schimbul leilor, cu ocazia evacuării, s-a început după ce trecuse peste 

Nistru 10 coloane de evacuaţi, din cauza înconştiinţării făcută cu întârziere BNR-ului.
Din toate informaţiile culese, am stabilit că, operaţiunea s-a desfăşurat sub auspiciile cinstei 

desăvârşite.

8. Constatări, în ce priveşte, modul de comportare a ofiţerilor şi trupei, în ghettou şi traseele 
de evacuare

Din numeroasele declaraţii date în faţa Comisiunei, am constatat că, în general, omenia şi 
bunul tratament, au fost criteriile de manifestare faţă de evrei, din partea ofiţerilor şi trupei de 
pază, precum şi a jandarmilor-escorte. Au fost văzuţi soldaţi care cu ocazia evacuării, ajutau pe 
evrei la îmbarcarea în căruţe, sau îşi dădeau pâinea evreilor.

Jandarmii-escorte, erau percheziţionaţi la terminarea conducerii fiecărui eşalon.

9. Constatări cu privire la unele imputaţiuni, cuprinse în Notele Informative ale Preşidenţiei
a. Privitor la ridicarea de mobilier şi veselă de către Corpul 3 Armată, din depozitul aflat în 

ghettou, am stabilit următoarele:
- La data de 23 Octombrie 1941, Corpul 3 Armată sosind de pe front în Garnizoana sa de 

reşedinţă Chişinău şi fiind cu totul lipsit de cele necesare instalării Comendamentului şi popotei 
ofiţerilor, a obţinut aprobarea Comendamentului Militar a Municipiului şi a delegat un ofiţer să 
ridice din ghettou, mobilierul şi vesela de care avea nevoie.

Toate obiectele ridicate au fost inventariate şi înregistrate asupra Comendamentului. 
Constatarea a făcut-o şi Guvernământul prin Int. Cpt. Roescu, acoperind prin aceasta lipsa 
iniţială a formalităţii că aprobarea trebuia cerută de la Guvernământ, iar nu de la Comendamentul 
Militar.

Totodată, ţinem să subliniem faptul constatat că, ofiţerii Comendamentului Corpului 3 
Armată şi ai unităţilor de subordine stabiliţi în Chişinău, deşi erau veniţi de pe front şi meritau ca 
atare o solicitudine deosebită pentru cazarea lor, au fost instalaţi totuşi în condiţiuni submediocre. 
Funcţionarii inferiori şi particulari veniţi mai demult în Chişinău, erau aşezaţi în case bune, 
centrale şi adeseori cu tot confortul, iar aceşti ofiţeri, pioni ai eroismului şi sacrificiului pentru 
ţară, stau pe la periferii în condiţiuni grele şi în lipsuri.

b. Nu s-a putut constata că soldaţii care erau de pază la intrarea ghettoului, primeau bacşişi 
pentru a îngădui intrările şi ieşirile. Cele câteva cazuri izolat ce ni s-au semnalat, nu pot fi socotite 
ca o regulă generală.
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 c. Convoaiele de evrei, căruţe şi bagaje, nu le primeau nemţii la Nistru, ci formaţiunile 
de jandarmi români, care-i şi escortau la punctele de destinaţie, conform itinerariilor stabilite de 
Inspectoratul Jand. În Transnistria. Deasemenea, nu se verifică nici informaţiunea, că mai tîrziu, 
convoaiele erau ajunse din urmă de maşini în care se încărcau evreii, iar căruţele cu bagajele lor 
rămâneau pe loc, pentru a fi însuşite.

 d. Maiorul Vasilescu, fostul Chestor de la Chişinău, a fost trimis în cercetare Curţii 
Marţiale a C.3 Armată şi constatându-se nevinovăţia sa a fost clasată.

 e. Cumpărarea de valori şi schimburile, s-au efectuat la Visterniceni şi nu în ghettou, 
pentru că Comandantul Militar al Chişinăului, a refuzat Comisiunei BNR îngăduinţa de a 
executa aceste operţiuni în ghettou, sub motivul că nu are local adecvat, iar evreii înştiinţaţi, ar 
ascunde sau subtiliza valorile înaninte de cotrol, pe câtă vreme dacă nu ştiau despre acest control, 
care urma să li se facă, plecau în evacuare cu toate valorile asupra lor.

 f. Inspectoratul de Jandarmi din Basarabia, a sancţionat pe toţi jandarmii de pe teritoriu, 
care au fost dovediţi cu nereguli sau abuzuri.

 Pentru cei mai mulţi s-a intervenit la Inspectoratul General al Jandarmeriei, pentru 
agravarea pedepselor, iar parte din ei au fost trimişi în faţa instanţelor militare.

PREŞEDINTE 
 Gl. C. Niculescu (semnătura) 
 Membri
 (semnăturile) 
F.706, inv.1, d.69, f. 1-46

Raport special
RAPORT DE ANCHETĂ NR. 2

AL COMISIUNEI INSTITUITĂ CONFORM ORDINULUI 
DOMNULUI MAREŞAL ION ANTONESCU, 

CONDUCĂTORUL STATULUI, PENTRU CERCETAREA NEREGULILOR
DE LA GHETTOUL DIN CHIŞINĂU

 Cu ocazia cercetărilor executate de comisiune, s-a constatat unele stări de fapt deosebite, 
care neputând fi înglobate în cuprinsul raportului principal, am socotit necesar a le expune 
separat, în raportul de faţă.

 Aceste constatări sunt:
 I. Situaţia juridică a evreilor evacuaţi şi a proprietăţilor imobiliare ale acestora.
 A. Numărul evreilor internaţi şi evacuaţi.
 Dintr-o statistică sumară, prezentată comisiunei de către Lt. Colonel Pallade, delegatul 

Marelui Cartier General pentru înfiinţarea lagărelor şi evacuarea evreilor, rezultă că ar fi fost 
internaţi: la Vertuzeni 23.000 evrei, la Mărculeşti 11.000 evrei şi la Chişinău în ghettou 11.525 
evrei. La aceştia se mai adugă, evreii de la Orhei, Cahul, Ismail, Chilia Nouă şi Bolgrad, unde 
numărul lor nu a depăşit 1000 de internaţi în fiecare localitate.

 Aproximativ, au fost în total 75-80.000 evrei.
 Din situaţiunea prezentată comisiunei, de către Inspectoratul de Jandarmi Chişinău, 

însărcinat cu executarea evacuării, rezultă că prin diferitele puncte de trecere stabilite, pentru 
evacuare au fost trecuţi din Basarabia 55.867 evrei, iar din Bucovina 45.538 evrei.

 Total: 101.405 evrei.
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 În ce priveşte evreii din Basarabia, rezultă că între numărul celor internaţi de circa 75-
80.000 evrei şi numărul celor evacuaţi de 55.867 evrei, este diferenţă de circa 25.000 evrei, care 
au murit de moarte naturală, au evadat sau au fost împuşcaţi după metodele pe care le vom arăta 
mai jos.

 B. Sistemele de identificare a evreilor internaţi şi evacuaţi
 Pentru identificarea lor în lagăr, sau în ghettoul din Chişinău, nu a fost nici o dispoziţiune 

specială verbală sau scrisă.
 Singur criteriul numeric era acela care determina atât capacitatea lagărelor, cât şi formarea 

convoaielor de evacuaţi.
 Numai în ghettoul din Chişinău, s-a încercat facerea unei statistici nominale, cu privire la 

evreii internaţi acolo, care însă nu a fost terminată.
 O primă consecinţă a acestei situaţiuni, a fost neputinţa identificării evreilor evadaţi din 

lagăre şi deci implicit a imposibilităţii de a se descoperi, atât autorii, cât şi acei care au înlesnit 
comiterea acestor infracţiuni.

 În instrucţiile date la 7 septembrie 1941, cu ocazia evacuării de către marele pretor, 
Generalul Topor, se recomandă expres ca trecerea evreilor peste Nistru să se facă fără nici o 
formalitate.

 Următor acestei norme, evreii au fost evacuaţi în loturi strict numerice, situaţiune în care 
parcurgeau traseele şi erau trecuţi peste Nistru.

 La punctele de trecere, s-au dat ordine chiar de delegatul Marelui Stat Major, Maiorul 
Tarlef, ca să se ridice de la evrei orice act s-ar afla asupra lor. (declaraţia Lt. rez. Popoiu şi Lt. Colonel 
Pallade). Deasemenea şi Colonelul Emil Broşteanu, Inspectorul Jandarmilor din Transnistria, 
ne-a declarat că evreii erau primiţi acolo, fără nici o identificare.

 C. Consecinţele ce decurg din această situaţiune
 1. Stabilirea drepturilor de proprietari asupra diferitelor imobile din Basarabia
 În conformitate cu Decretul Lege Nr. 2507 din 3 Septembrie 1941, privitor la unele 

măsuri legislative pentru Basarabia şi Bucovia de Nord, Statul Român intră prin efectul legilor 
de românizare intevrenite după 28 Iunie 1940 şi a acelei legi, în stăpânirea bunurilor situate pe 
teritoriul Basarabiei, ce aparţineau evreilor sau persoanelor juridice evreeşti la data de 28 Iunie 
1940, ori care evreii sau persoanele juridice evreeşti le-au dobândit după această dată.

 Rezultă din această lege că sistemul de expropriere a imobilelor ce aparţin evreilor din 
Basarabia, se face după aceleaşi criterii, ca pentru evreii din Vechiul Regat şi că în consecinţă, 
va trebui să se stabilească criterii de compensaţii şi urmare de proceduri judiciare necesitate de o 
asemenea operaţiune.

 Procedura însă nu se va putea realiza din cauza lipsei de identitate în care se găsesc 
actualmente evreii evacuaţi. Pe de altă parte, evacuarea silită a evreilor peste Nistru, nu poate 
constitui situaţiunea prevăzută de lege – adică găsirea de bunuri abandonate – căci proprietarii 
nu au părăsit, prin libera lor voinţă, bunurile ce le aparţineau, ci ei au fost evacuaţi în mod silit.

 În aceste împrejurări, legiuitorul trebuia să intervină în mod expres, soluţionând problema, 
aşa cum ea se găsea determinată de condiţiunile de fapt.

 2. Consecinţe eventuale
 Pentru orice ipoteză de viitor, în care s-ar putea din nou, în interesul superior al Ţării, 
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să se angajeze discuţii referitoare la aşezarea evreilor care au locuit în Basarabia şi Bucovina în 
momentul realipirii, se va putea exagera în mod voit, de către cei interesaţi, numărul acestora 
peste acel real şi de asemenea se vor putea opera substituiri de persoane din cauza lipsei oricăror 
lucrări de statistică şi identificare.

 Mai menţionăm că aceleaşi serioase piedici şi din aceleaşi cauze, va întâmpina Statul, în 
orice altă lucrare, înainte de a se pune în discuţiune, problemele mai sus enunţate.

 II. Împuşcarea evreilor
 A. În timpul internării
 1. Din ghettoul Chişinău
 La 1 august 1941, se prezintă Preşedintelui Comunităţii din ghettoul Chişinău, un 

Locotenent german, care a cerut să-i predea pentru lucru, în căteva ore, un număr de 250 bărbaţi 
şi 200 de femei.

 Evreii au fost adunaţi, iar la ora hotărîtă s-a prezentat ofiţerului german, însoţit de trei 
soldaţi care după ce i-a triat, alegând în special intelectuali şi femei frumoase, în care scop, dintr-o 
declaraţiune din dosar, rezultă că a fost folosit chiar binoclu – a plecat cu acest grup de 450 evrei. 
În seara aceleeiaşi zile, s-au întors dintre cei plecaţi, un număr de 39 evrei bătrîni, care au declarat 
că restul de 411 evrei au fost împuşcaţi, lângă Visterniceni şi că au fost special trimişi ca să anunţe 
acest eveniment.

 A doua zi, a venit în ghettou chiar Locotenentul german, care a confirmat săvârşirea 
acestui fapt.

 Verificarea s-a mai făcut de către însăşi Preşedintele Comunităţii, însoţit de 20 evrei, care 
au fost trimişi la groapa comună unde fuseseră înmormântate cadavrele celor împuşcaţi, pentru a 
o acoperi chiar ei, deoarece înhumarea, se făcuse cu totul superficial.

 Acest fapt a fost confirmat şi de Colonelul Tudose, Comandantul Militar al Chişinăului.
 Menţionăm că cu acest prilej, a fost omorât şi creştinul Ion Carmen din Ploieşti, care se 

afla în ghettou împreună cu soţia sa evreică, Fenia Carmen, el fiind venit în Basarabia încă din 
luna Decembrie 1941, la familia sa, pe care o lăsase sub ruşi.

 Alt caz este acela întâmplat la 7-8 August 1941, când un inspector de drumuri s-a prezentat 
în ghettou şi a cerut pentru lucru la şantierul Ghidighici un număr de 500 bărbaţi. I s-au dat 
aceşti evrei şi în plus 25 femei, ca să le pregătească hrana. După vreo săptămînă, s-au întors dintre 
dânşii 200 evrei, care deveniseră cu totul inapţi pentru muncă, iar restul de 325, nu s-au mai 
întors nici până astăzi. (declaraţiile lui Gutman Landau şi Sebel Iţico Aizic).

 2. În lagărul Tătăreşti, jud. Cetatea Albă
 În ziua de 9 August 1941, se prezintă Comandamentul lagărului din Tătăreşti, Cpt. rez. 

Vetu Gh. Ioan, Sublt. german Heinrich Frohlich din Marele Comandament al unităţii germane 
din Chişinău şi îi comunică că din ordinul Domnului Mareşal I. Antonescu, toţi cei 451 evrei 
aflaţi în susmenţionatul lagăr, trebuiesc executaţi imediat.

 Căpitanul Vetu, aduce faptul la cunoştinţa Comandamentului Legiunei, care îi ordonă să 
execute această dispoziţiune şi urmare căreia evreii au fost împuşcaţi.

 S-a încheiat un proces-verbal între ofiţerul german şi Cpt. De Jandarmi, proces-verbal 
care se alătură, în copie la acte.

 Menţionăm că, cu prilejul acestei executări Cpt. Vetu şi-a însuşit, de la evreii omorâţi, 
următoarele obiecte de valoare: trei ceasuri, un inel de aur, patru verighete de aur, un lanţ de 
metal şi suma de 20.000 lei. Inspectoratul Regional de Jandarmi a intervenit pentru ca ofiţerul să 
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fie trimis înanintea Consiliului de Reformă.
 Urmează să se hotărască:
 a. Dacă procesul-verbal original trebuie păstrat la Inspectoratul Jandarmeriei sau depozitat 

în altă parte.
 b. Dacă este oportun ca ofiţerul vinovat de jefuire a cadavrelor, să fie trimis şi în faţa Curţii 

Marţiale, unde s-ar desfăşura un proces public sau este suficientă reforma.

 3. În parcursul evacuării
 Cu privire la chipul în care organele de execuţie a evacuării, urmau să se poarte faţă de 

evreii care nu se supun, instrucţiunile din 7 Septembrie 1941 ale Generalului Topor, conţin 
următoarea dispoziţiune: „Modul de comportare faţă de cei ce nu se supun ? (Alexeanu)”.

 Declaraţia Locotenentului Roşca Augustin din Leginea de Jandarmi Roman şi însărcinat 
cu evacuarea evreilor de la Secureni şi Edineţ, este edificatoare asupra înţelesului dispoziţiunei 
menţionate mai sus.

 Într-adevăr ofiţerul declară în esenţă următoarele:
 „Fiind chemat de către Lt. Colonelul Pallade, delegatul Marelui Cartier General, pentru 

a-i da instrucţiuni asupra modului de evacuare, i-a comunicat cu acest prilej că va mai primi, fie 
prin jandarmerie, fie prin Cpt. Popescu, ofiţer informator de la Atache, un consemn special”.

 Acest consemn special, i-a fost comunicat de către Comandantul Legiunei Hotin, Maiorul 
Drăgulescu, care i-a spus că din ordinul Marelui Cartier General, evreii care nu se vor putea ţine 
de convoaie, fie din neputinţă, fie din boală, să fie executaţi. În acest scop, i-a ordonat să trimită, 
cu două zile înaninte de plecarea fiecărui convoi, câte un reangajat pe traseu, care cu ajutorul 
posturilor de jandarmi din localităţile pe unde urmau să treacă evreii, să facă din 10 kilometri 
cîte o groapă pentru circa 100 persoane, unde vor fi adunaţi acei rămaşi de coloane, împuşcaţi şi 
înhumaţi. La facerea gropilor şi înhumarea celor împuşcaţi, trebuaiu să ajute şi premilitarii din 
satele aflate pe traseul de evacuare.

 Locotenentul Roşca, a executat întocmai dispoziţiunile date, care au avut drept rezultat 
împuşcarea a circa 500 evrei, dintre acei evacuaţi pe traseul Secureni-Cosăuţi.

 Acelaşi sistem a fost întrebuinţat şi pentru convoaiele din traseul Edineţ-Cosăuţi, unde 
executarea evacuărilor a avut-o Locotenentul Popovici, din aceiaşi unitate şi de sub ordinile 
Locotenentului Roşca Augustin.

 Din cauza procedurei urmate, pentru facerea gropilor şi executarea înhumărilor, au luat 
cunoştinţă cu evenimentele care urmau să se întâmple, ţăranii din satele de pe traseu, şi care 
aşteptau pe la margine de drumuri, prin porumburi şi diferite ascunzişuri, faptul executărilor, 
pentru a se arunca asupra cadavrelor, spre a le jefui.

 Din declaraţia verbală a Locotenentului Roşca Augustin, reiese că operaţiunea de pregătire 
şi mai ales executarea ordinilor date au înregistrat momente aşa de dramatice încât cei ce au luat 
parte, vor purta multă vreme impresiunile reţinute în acele împrejurări.

PREŞEDINTELE COMISIUNEI
 (semnătura) 

 MEMBRI:
 (semnăturile) 

F. 706, inv. 1, d. 69, f. 47-55
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Documentul 68
ROMÂNE,

 Te legi cu tot cugetul şi fapta să sprijini pe Mareşalul Antonescu la împlinirea programului 
său de reorganizare a Statului şi a Naţiunii ?

EU
 Ababii Vladimir din com. Coloniţa, judeţul Lăpuşna, de meserie plugar, mă leg să sprijin 

prin cuget şi faptă pe Mareşalul nostru la împlinirea programului său de reorganizare a Statului şi 
a Naţiunii şi-mi aştept locul şi ceasul răspunderii ce voiu primi.

 
SEMNĂTURA, Ababii Vladimir
 
13 Noiembrie 1941

F. 339, inv. 1, d. 6213, f. 11

 
Documentul 69

TABEL
De locuitorii fără ştiinţă de carte din plasa Budeşti, judeţul Lăpuşna,
Care s-au legat să sprijine prin cuget şi faptă pe MAREŞALUL ANTONESCU,
La împlinirea programului său de reorganizare a Statului şi Naţiunii

Nr. Numele şi Pronumele Domiciliul Meseria
1. Foiu Ion Coloniţa plugar
2. Croitoru Gavril ” ”
3. Stavuţchi Gheroghe ” ”
4. Burcă Andrei ” ”
5. Burcă Vasile ” ”
6. Brăileanu Ion ” ”
7. Mirău Isai ” ”
8. Chetruşcă Ion ” ”
9. Brumă ” ”
10. Ursu Toader ” ”
11. Burcă Mihail ” ”

Total 11
(semnături) 

F. 339, inv. 1, d. 6213, f. 17
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Documentul 70
DOMNULE MAREŞAL,

 Subsemnatul Constantin Rădescu, licenţiat în drept şi proprietar din Craiova, în prezent 
mobilizat ca Loctenent de rezervă din Cavalerie, promoţia 1917 de războiu.

 Cu profund respect, îmi iau permisiunea de îndrăzni să vă rog să binevoiţi a reexamina 
cazul meu, de a fi pedepsit să execut un an internare în lagărul de la       Tg. Jiu, pentru faptul că, 
cu ocazia cercetărilor efectuate în garnizoana Chişinău de către o onorată Comisiune specială de 
anchetă, în faţa căreia am figurat ca martor, am dat o declaraţie după urma căreia sufăr această 
consecinţă deşi n-am avut nici o intenţiune de a cauza vre-un prejudiciu sau vre-un fel de jignire 
cuiva sau vreo mistificare de adevăr.

 În viaţa particulară, am fost funcţionar de carieră cu o vechime de 23 ani, în care timp am 
funcţionat ca pretor, prim pretor, subperfect şi prefect girant îndeplinindu-mi cu conştiinciozitate 
toate misiunile.

 Sunt ofiţer de rezervă din Cavalerie şi am luptat la Mărăşeşti, iar din anul 1939 şi până 
în prezent am fost concentrat şi mobilizat când pe frontul de Vest cînd pe frontul de Est, dând 
dovadă de jertfă până la sacrificiul când mi s-a cerut şi sunt gata a o face oricând.

 Sunt proprietar de mai multe imobile urbane în oraşul Craiova şi mai posed o fermă 
model în Comuna sub-urbană Mofleni jud. Dolj, unde mă ocup şi cu creşterea oilor Karakul în 
afară de alte diferite culturi acceptabile solului.

 Descind dintr-o familie onorabilă şi am legături sociabile cu oamenii iubitori de ţară Tron 
şi Conducător, fiind şi eu educat în acest sens.

 În toată activitatea mea atât în viaţa particulară cât şi cea ostăşească, n-am făcut fapte de 
cât în aşa fel ca după urma lor să posed o serie de distincţiuni şi să primesc laude şi onoruri.

 Este prima pedeapsă ce primesc în viaţa mea şi menţinerea ei ar avea urmări dezastruase 
atât pentru mine cât şi pentru avutul meu care într-un an de privare de libertate s-ar risipi, 
nesupravegheat şi lipsit de grija stăpânului, astfel că tot ce am, din momentul internării mele ar 
intra deodată cu mine în faza peirii, în plus faptul că avariaţiunile provocate de cutremur la clădiri 
nu vor putea fi reparate în această primăvară pentru a le face proprii de locuit.

 Terenul rural al proprietăţii mele va rămâne neânsămânţat şi la voia locuitorilor din 
Comună care vor afla de cauza absenţei mele.

 Domnule Mareşal, ferm convins că întotdeauna când cineva are dreptate o poate obţine 
de la Dvoastră aceasta îmi dă curajul să vă rog să binevoiţi a-mi ridica pedeapsa aplicată, pentru a 
putea rămâne mai departe la postul meu ostăşesc, asigurîndu-vă de tot devotamentul şi supunearea 
care v-o datorez.

 (semnătura) 
D-SALE
DOMNULUI MAREŞAL ION ANTONESCU CONDUCĂTORUL STATULUI 

ROMÂN.
f. 706, INV. 1, D. 69, F. 82
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Documentul 71
Tabel nominal

De evreii înscrişi în controalele Cercului de Recrutare Fălciu şi care nu au prestat muncă de 
folos obştesc şi nu au plătit taxele militare, obligatorii prevăzute de Regulamentul asupra 

Statutului militar al Evreilor
Nr. 
Crt. Numele şi pronumele Ctg. Nr. Mat.

1. Aron Nuhăm 1914 19
2. Aizic Iţic 1916 88
3. Argintaru Ţalic 1919 201
4. Avram Moise Şteinberg 1919 202
5. Avramovici Marcu 1919 214
6. Avram Avram 1920 260
7. Abalovici David 1920 270
8. Abramovici Strul 1924 427
9. Abranovici Aron 1925 460
10. Achilis Ianchil 1925 473
11. Acherman Gherşin 1925 480
12. Aronovici David Şloim 1926 529
13. Avram Erbliman 1927 558
14. Avram Aron 1927 578
15. Aroonvici Heller 1930 713
16. Aizic Haim Mihel 1931 758
17. Avram Aizic Sima 1931 760
18. Averbuch Leizer 1931 772
19. Abramovici Bercu 1931 775
20. Avram Aizic S.Leiba 1931 786
21. Avram Moise A.Haim 1932 824
22. Apter Haim 1932 845
23. Abramovici Nuta 1933 894
24. Alter Şmil 1934 921
25. Avram Spil 1934 937
26. Aizic Aron 1934 940
27. Apelbaum Herman 1936 1043
28. Alviţaru Lupu 1936 1049
29. Alviţaru Iosub 1937 1098
30. Avram Todiriş 1938 1152
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31. Aizichi Iosif 1938 1153
32. Avram Iulius 1942 1310
33. Avramovici H.Avram 1943 1384
34. Avram Strul 1943 1417
35. Avramovici Moisă 1943 1419
36. Aronovici Simon 1932 852
37. Aronovici Marcel 1944 1463
38. Brener Bercu 1914 15
39. Butnaru Aron 1914 40
40. Burăh Şulim Herşescu 1915 60
41. Bercu Leiba 1915 72
42. Boiangiu Av.Uşer 1915 76
43. Bercu Leiba 1916 93
44. Bichman Nachim Idel 1917 140
45. Berenştein Haim 1918 168
46. Bahtringher Av. Moise 1919 224
47. Barat Moritz 1921 311
48. Bercovici Lazăr 1921 315
49. Binim Moise 1924 437
50. Braunştein Meilech 1925 490
51. Bergher Moise Lupu 1926 537
52. Bercovici Şmil 1927 584
53. Berall S. David 1928 619
54. Bâc Şapsa 1928 624
55. Bueştien Iancu 1929 658
56. Beral Avram 1929 677
57. Bărbuţă Iosup Lupu 1930 727
58. Bremun Şloim 1930 728
59. Beral Neiman Hirsch 1931 763
60. Buhman Trebel 1931 785
61. Barat Bercu 1932 823
62. Breiman Albert 1932 834
63. Butnaru Emil 1933 867
64. Bercovici Avram 1933 870
65. Burolovici Şulim Herş 1933 875
66. Bărbuţă Aron 1933 885
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67. Brauner Lupu 1935 987
68. Blank Strul 1935 996
69. Bercovici Aizic 1936 1051
70. Bercovici Peisac 1936 1058
71. Bruner Haim 1937 1084
72. Benel Iţic 1937 1096
73. Berenştein Meer 1941 1250
74. Bercovici Marcel 1941 1269
75. Bergher Iancu 1942 1311
76. Berj Michel 1942 1312
77. Burăh Leiba 1942 1343
78. Bahman Iţic 1942 1344
79. Burăh Leib 1942 1351
80. Bercovici Bernard 1943 1385
81. Butnariu Moritz Mercus 1943 1386
82. Benerei Avram 1943 1418
83. Bercovici Aizic 1945 1553
84. Bichman Natan 1945 1554
85. Caufman Uşer 1913 2
86. Croitoru Ţalic 1913 7
87. Cojocaru Iţic 1913 9
88. Cană David 1914 31
89. Copcic David 1914 32
90. Cojocaru Lupu 1916 112
91. Ciuntu Herşescu 1917 129
92. Chetraru Avram 1918 163
93. Copel Pascali 1918 166
94. Chisingher Vilhelm Ernest 1918 177
95. Ciuntu Şloim 1919 228
96. Cronfeld Solomon 1921 320
97. Curbert Mordha 1923 373
98. Cahana Bercu 1923 384
99. Croitoru Leizăr 1923 397
100. Cahane Croitoru Bercu 1924 431
101. Cahana Leibu 1925 474
102. Catz I. Iosup 1925 485
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103. Cleper Lazăr 1926 513
104. Cahane Solomon 1926 518
105. Cligman Sloim Burăh 1927 575
106. Caufman Naftule 1931 767
107. Caner Pincu 1931 769
108. Carniol Leiba Leizer 1931 773
109. Cuşmaru Isdrael 1931 779
110. Ciobotaru Mihel 1931 789
111. Cuperman Şmil 1932 837
112. Caufman Zeilig 1932 843
113. Clier B. Moise 1933 874
114. Croitoru Strul Mendel 1933 877
115. Caner Moise 1933 878
116. Curelaru Ţudic 1934 926
117. Croitoru Şloim 1935 984
118. Cahane Zalman Jan 1935 991
119. Covrigaru Iţic David 1935 1009
120. Cuperman Froim 1938 1158
121. Ciuntu Marcu 1932 851
122. Caufman Rudolf 1940 1210
123. Cohn Leon 1940 1212
124. Cahana Leiba 1941 1251
125. Covrigaru Ilie 1941 1252
126. Cuperman Moise 1941 1200
127. Culbdrichi Heliade 1943 1388
128. Cahan Şloim 1943 1415
129. Bleper Softan 1943 1427
130. Clein Sami 1945 1557
131. Cojocaru Rubin 1944 1467
132. Cahane Sebastian Artur 1944 1468
133. Croitoru Iţicovici Benjamin 1944 1469
134. Cuperman Naftulea 1944 1470
135. Croitoru Iosif 1944 1471
136. Caufman Hemelică 1945 1559
137. Cojocaru Herşescu 1945 1561
138. David Bercu 1936 523
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139. Davidovici Mendel 1930 733
140. Dascalul Ghidali Marcu 1933 882
141. Dulberg Hună 1933 888
142. David Moritz 1934 927
143. David Marter 1935 989
144. Dascalul Şmil 1935 994
145. Davidsohn Max 1941 1253
146. Dascalul Mote 1943 1389
147. Eisig Solomon 1917 135
148. Enghel David 1924 435
149. Ehtman Şmil 1906 522
150. Eisenhandler Daniel 1929 655
151. Erlichman Mendel 1937 1086
152. Finchelstein Haim 1914 24
153. Fişman A. Meer 1915 74
154. Finchelstein David 1917 128
155. Fişman Mordia 1917 141
156. Fister Aizic 1923 393
157. Finchelstein Lazăr Herş 1924 416
158. Fisterman Şmil 1924 436
159. Faibovici Hascal 1926 517
160. Fălcianu Solomon 1927 568
161. Frişof Max 1929 661
162. Froim Hună Rivin 1929 648
163. Fişman Moise 1929 666
164. Faibiş H. Ilie 1931 782
165. Fisterman Leiba 1931 783
166. Froim strul 1933 884
167. Faerştein Virgil 1934 918
168. Friedman Max 1934 920
169. Fişer Şaie 1934 922
170. Farcaş Adolf 1934 923
171. Fişer Şloim 1935 981
172. Fisterman Aron 1935 1003
173. Faibiş M.Rubin 1935 1008
174. Froimovici Carol 1937 1103
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175. Froim Beniamin 1937 1109
176. Freidman Şmaer 1938 1140
177. Finchlştein Şmil 1938 1148
178. Fişel Carol 1938 1150
179. Froimovici Simon 1939 1191
180. Faibiş Lazan 1940 1225
181. Fişman Moise Iţic 1941 1277
182. Frenk Iţic Leib 1942 1314
183. Feraru Peisich 1942 1315
184. Froim David 1942 1316
185. Fişman Moise Ilie 1942 1350
186. Finchelştein A. Idel 1943 1442
187. Fridman Alex Şully 1943 1429
188. Fischer Jozel 1944 1472
189. Feraru Rufulea 1944 1490
190. Failand Iţic 1945 1563
191. Faibiş Beniamin 1945 1564
192. Glicman M. David 1914 14
193. Goldştein Strul 1914 22
194. Goldemberg Avram 1915 59
195. Goldştein Moise 1915 63
196. Goldştein Nistor 1917 133
197. Goldştein Avram 1919 219
198. Grisaru Iancu 1920 274
199. Grimberg Soil 1920 280
200. Goldemberg Iosif 1921 314
201. Gohman David 1923 398
202. Grosu Şmerl 1925 464
203. Glicman M.Leib 1926 515
204. Goldemberg Bercu 1926 528
205. Goldemberg Simon 1927 577
206. Goldştein Meer 1928 613
207. Gotleib Moise 1928 618
208. Goigberg Leib 1928 629
209. Goldştein Aron Moise 1929 651
210. Goldemberg Froim 1929 655
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211. Grimberg Simon 1930 715
212. Groper A. Herşescu 1930 734
213. Goldştein Bercu 1931 770
214. Guberman Moise 1931 771
215. Gheisman A. Hrişescu 1932 827
216. Grimberg Mendel 1932 838
217. Goldştein Iancu 1932 840
218. Groper A.Herşescu 1932 847
219. Glicman Moise Leiba 1933 879
220. Goiman Ioana 1934 931
221. Garfenchel Licher 1934 954
222. Goldştein Şaie 1935 980
223. Goldemberg Şmeer 1936 1039
224. Ghetler Moses 1936 1040
225. Goldştein Benţiem 1937 1110
226. Gropper Ioina 1938 1147
227. Grimberg A. Şmerl 1938 1157
228. Goldştein Avram 1939 1184
229. Goldemberg Leon 1939 1193
230. Goldemberg Aron 1940 1213
231. Goldştein Latieş 1940 1219
232. Gherman Ţailic 1941 1281
233. Galer Lică 1942 1317
234. Glicman Strul 1942 1318
235. Grimberg Moise Ghetrel 1942 1319
236. Goldemberg Şmil 1942 1320
237. Goldştein Avram 1942 1345
238. Grimberg Herşescu 1943 1390
239. Gusman Iancu Aizic 1943 1411
240. Garabagiu Ghers 1943 1412
241. Glicman Moise 1943 1423
242. Goldemebrg Mendel 1936 898
243. Glicman Avram 1944 1475
244. Heit Aron 1913 5
245. Haimovici Haim 1914 25
246. Herşcovici Bercu 1917 146
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247. Haimovici Peretz 1919 218
248. Heit Haim 1919 221
249. Huberman Herşescu 1919 225
250. Haim Iancu 1919 227
251. Horenştein Hendel 1920 269
252. Helingher David 1920 271
253. Herşcovici Herman 1920 272
254. Haimovici Mendel 1921 309
255. Huberman Iosif 1923 381
256. Herşcovici Haim 1924 420
257. Herşcovici Leiba 1924 441
258. Hahancovici Boris 1925 462
259. Harabagiu Motaş 1925 484
260. Hahamu Litman 1927 550
261. Herşcovici Aron Hună 1927 560
262. Haimovici Martin 1927 567
263. Haimovici Moise Haim 1927 589
264. Hahanu Strul 1929 663
265. Herşcovici Chiva 1929 673
266. Herşcovici Samoil 1932 817
267. Huberman Şaim 1933 883
268. Herşcovici Strul Iosub 1933 892
269. Haimovici Itel 1933 896
270. Herşcovici Zeilic 1935 988
271. Herşcovici Iancu Sulim 1936 1044
272. Haim zis Solomon David 1936 1052
273. Herşcovici Strul 1937 1099
274. Herşcovici Moritz 1938 1141
275. Haimovici Haim 1938 1154
276. Herşcovici Haim 1938 1159
277. Helfman David 1940 1215
278. Herşcovici Moisă 1940 1228
279. Haim Solomon Bernard 1940 1229
280. Heller Abraham 1941 1255
281. Herşcovici Moise Ilie 1941 1256
282. Harabagiu Haim 1941 1257
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283. Henic David 1941 1258
284. Herşcovici Ţalic 1942 1321
285. Haimovici Moisă 1942 1346
286. Heler Samoil 1943 1391
287. Herşcovici Herşescu 1944 1476
288. Haimovici Beniamin 1944 1477
289. Hascalovici Buium 1944 1479
290. Herşcovici Copel 1944 1480
291. Hanich Iţic 1945 1566
292. Herşcovici David 1945 1567
293. Halfman Avram 1945 1569
294. Herşescu Şaraga Simon 1945 1570
295. Iţic L. Lupu 1914 36
296. Iţicovici Marcu 1914 39
297. Iţic Meer 1915 75
298. Iancu Moise 1917 131
299. Iţic Iancu 1917 149
300. Iţic Ber Avram 1919 196
301. Iosub Fronea 1919 207
302. Iosif Leiba Iosif 1919 233
303. Iţicovici Şulim 1920 265
304. Iţicovici Solomon 1921 307
305. Iosifzohn Iaghe 1923 389
306. Iuclea Avram Iţic 1923 396
307. Iosupsphn Iosup 1925 479
308. Iţicovici Iosif 1927 573
309. Iţicovici Iasub 1927 580
310. Iosup Şmil 1927 588
311. Iancu Ismail 1928 616
312. Iancu Ber sin Fighel 1928 625
313. Iosub L. Moise 1931 761
314. Iosub Ilie 1931 776
315. Iţic Leiba Iţic 1931 793
316. Iosupovici Herşcu 1933 895
317. Iţicovici D. Iţic 1934 925
318. Iancovici Iancu 1934 945
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319. Imberg Herşescu 1934 948
320. Iosub Moise 1935 998
321. Ilie Sin Bercu Burăch 1935 1000
322. Ilie Şmil 1936 1004
323. Iancu Ghitman 1938 1138
324. Istric Herman 1940 1207
325. Iosipovici Şmil 1941 1265
326. Imberg Solomon 1941 1202
327. Iosupovici Strul Meer 1942 1322
328. Iţicovici Marcel 1944 1481
329. Iţicovici Nelu 1945 1572
330. Iancu Isidor 1945 1573
331. Klein Haim 1914 26
332. Kalman Ianchel 1926 526
333. Kirşenbaum Aron 1937 1108
334. Klein Siegfried 1939 1186
335. Leiba Sin Iţic 1913 4
336. Leiba Haim 1914 29
337. Lemerg Avram 1915 58
338. Leizerovici Zalman 1915 69
339. Leiba Zisu 1916 105
340. Leib Strul 1916 111
341. Lazarovici Moise 1917 134
342. Leizer Sima 1917 148
343. Leibovici Iosup 1918 167
344. Leibel David Herş 1918 169
345. Leib Hascal 1930 281
346. Lerer Osias 1923 374
347. Leizerovici Aron 1923 379
348. Leibovici Ilie 1923 383
349. Leiba Herşcu 1924 428
350. Leiba Pincu 1925 482
351. Leiba Iosif 1926 534
352. Leizerovici Moise 1926 538
353. Lobel Moritz 1927 572
354. Leiba A. Zeilic 1927 581
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355. Lemberg Iancu 1929 662
356. Leibovici M. Marcu 1930 708
357. Leibovici Iosub 1930 712
358. Leibovici Moise Iancu 1930 722
359. Lazarovici Solomon 1931 762
360. Lupu Ilie 1931 781
361. Leibovici Sami 1932 829
362. Levi Avram Herman 1935 993
363. Leibovici Zalman 1935 999
364. Leibovici Şmil 1936 1038
365. Lupu Şloim 1936 1046
366. Leibovici Hună 1936 1055
367. Leibovici Ilie 1937 1085
368. Leibovici Leiba Mendel 1937 1090
369. Leibovici Ilie Leiba 1937 1093
370. Limberg Şloim 1937 1094
371. Lupu Şmil 1937 1095
372. Leibovici David 1937 1100
373. Leibovici Simon 1939 1187
374. Leibovici Favel 1941 1259
375. Leibovici Butnaru Strul 1941 1266
376. Leizerovici Haim 1941 1278
377. Levensohn Marcel 1943 1428
378. Leiba David 1944 1484
379. Leizerovici Lipa Haim 1944 1485
380. Lander Moise 1944 1486
381. Leibovici Herman 1945 1588
382. Melecsohn Moisă 1914 13
383. Mandrahovici Max 1916 89
384. Moisă David 1916 91
385. Moscovici Marcu 1916 104
386. Meer Gherşin Lethman 1918 172
387. Melichsohn Avram 1918 173
388. Menke Carol 1919 203
389. Mihal Şmil 1919 206
390. Meer Haim 1921 305
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391. Mendel Moisă 1922 339
392. Merar Beniamin 1922 356
393. Marcovici Adolf 1923 338
394. Moscovici Iţic 1924 422
395. Marinov Marcu 1924 423
396. Marovici Meer 1925 466
397. Moisă Haim Leiba 1925 477
398. Moisă Marcu 1925 487
399. Moisă David Herşcu 1926 533
400. Melichsohn Mihail 1929 650
401. Modler Moisă Iosif 1929 681
402. Mihailovici Haim Val 1930 709
403. Meraru Faibiş 1930 731
404. Milştein Şmil 1929 643
405. Matieş Herşcu 1930 732
406. Matieş Herşcu 1930 735
407. Marcovici Iancu 1931 768
408. Marcovici Şmil Leib 1931 777
409. Moisă David 1932 828
410. Mihalovici Mendel 1932 833
411. Manas Marcu 1933 897
412. Moisă Natan 1935 985
413. Marcovici D. Leiba 1935 1001
414. Moisă Haim 1935 1005
415. Moscovici Şeiman Ceauşu 1935 1007
416. Melichsohn Isidor 1937 1091
417. Marcovici Simon Ceauşu 1937 1111
418. Marcovici Pincu 1938 1144
419. Marcovici Marcu 1938 1149
420. Marcovici Ionel 1940 1221
421. Mintzer Haim 1941 1260
422. Mosiă David 1941 1276
423. Mendel Şmil 1942 1375
424. Marcu Carol 1942 1326
425. Moisă Iancu 1942 1341
426. Măcărescu Nuhăm 1942 1347
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427. Moise Mendel 1942 1348
428. Marcovici Manoil 1943 1393
429. Menaş Şaer 1941 1286
430. Nachman Grodman 1917 127
431. Nuta David 1917 143
432. Nahancovici Psahi 1919 211
433. Nahim Iosub 1920 267
434. Nahim David Leib 1928 612
435. Nachim Şimlia 1929 693
436. Nusem Leiba 1930 718
437. Natanshon Şendel 1933 880
438. Nuhăm Moise 1934 936
439. Nachim Leiba 1940 1208
440. Nuhăm Ghidale 1941 1261
441. Nuhăm Şmil Herş 1943 1394
442. Nachim Aron 1943 1395
443. Nuham Saie Gherşin 1944 1487
444. Nisel Şmil 1944 1488
445. Nuhamovici Powel 1945 1575
446. Oviei Mendel Ştrul 1923 378
447. Paranschi Zeilic 1920 257
448. Pincu Ioină 1930 730
449. Polak Ilie 1932 825
450. Peritz Lupu 1934 939
451. Peritz Bernard 1936 1401
452. Polak Sami 1937 1113
453. Pincu Beniamin 1942 1349
454. Portuşi Leib 1926 542
455. Rabinovici Ilie 1915 53
456. Roşu Avram Iancu 1919 197
457. Rachbuch Lupu Meer 1919 199
458. Rabinovici Ioină 1919 230
459. Reidler Şmil 1920 262
460. Rivin Ilie 1920 263
461. Rubinştein Moses 1920 278
462. Rachbuch Şmil 1921 308
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463. Rabinovici Luzăr 1921 354
464. Rabinovici Moisă 1923 385
465. Rachbuch Samuel 1923 387
466. Redler Nachman Veloi 1924 419
467. Rachbuch Meer 1925 458
468. Rachbuch Moisă 1926 512
469. Rachbuch Moisă 1926 514
470. Rachbuch Şulim 1926 519
471. Rachbuch Iancu 1926 595
472. Raiter Leizer 1926 527
473. Rachbuch Leon 1927 569
474. Rosner Zalman Leiba 1928 622
475. Roşu Bercu 1933 873
476. Rosemberg Ilie 1934 946
477. Rivin Marcu 1934 947
478. Rivin Şmil 1937 1083
479. Rosen Avram 1937 1101
480. Rosenbaum Lazăr 1939 1185
481. Rachbuch Avram 1940 1222
482. Rachbuch Bercu 1942 1327
483. Reichstein Bercu Zalman 1942 1328
484. Rabinovici Moise Avram 1942 1329
485. Rachbuch Solomon 1942 1342
486. Rohman Iosif 1942 1399
487. Rubinstein Pincu 1943 1400
488. Rivin Moisă 1943 1424
489. Roth Mendel 1919 235
490. Rosen Samuel 1944 1491
491. Rachbuch Rubin 1945 1577
492. Steinberg Natan 1913 1
493. Strumer Moisă 1913 6
494. Şulim Ioil Meer 1913 8
495. Şmil Motas 1914 16
496. Segal Ghidale 1914 21
497. Simon Herscu 1914 35
498. Şaraga Strul 1915 66
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499. Segal Herşcu 1915 70
500. Sigler Berman 1916 95
501. Şmilovici Iosup 1916 102
502. Ştirbu Bercu 1917 144
503. Stoleru Iţic Aizic 1917 145
504. Saim Naftule Hertz 1917 150
505. Solomonovici Strul 1918 174
506. Stoleru Haim Bercu 1918 181
507. Steinberg Gitilib 1918 183
508. Saim Şmil Şaim 1918 198
509. Şefaru Haim 1919 200
510. Segal Isat 1919 212
511. Ştirbu Iancu 1919 216
512. Şneer Haim Meer 1919 220
513. Solomon Simon 1919 231
514. Singher Copel 1920 254
515. Şor Jean 1920 255
516. Şilman Manase 1921 304
517. Şarf Samuel 1921 310
518. Segal Mendel 1921 312
519. Schusingher Iosub 1922 344
520. Ştirbu Mutu Leiba 1923 391
521. Solomon Leiba 1924 421
522. Strul Ţalic 1924 430
523. Simfeld Meer 1925 461
524. Şaim David 1925 488
525. Solomonovici A. Moisă 1927 571
526. Schwartz Smerl 1928 610
527. Schwartz Leiba 1928 611
528. Segal Avram 1928 615
529. Şmil Leizer Ioină 1928 621
530. Segal Lazăr 1928 623
531. Super Strul 1928 634
532. Schwartz Gherşin 1929 654
533. Suliţeanu Leizer 1929 657
534. Şoil Marcu 1929 682
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535. Şapira Levi Iancu Bernard 1930 706
536. Şapira Levi Isak 1930 710
537. Şaim Şulim 1930 726
538. Solom Ţalic 1930 736
539. Şfartz Iţic 1931 757
540. Segal Strul 1931 764
541. Singher Iohan 1931 790
542. Strahman N. David 1932 822
543. Şapira Ştrul Rivin 1932 826
544. Soltanovici Benfamin 1932 830
545. Steimberg Moritz 1932 848
546. Şapira Emil 1933 865
547. Schwartz Isak 1933 872
548. Solomon David 1934 917
549. Şaim I. Herşcu 1934 543
550. Şapira Israel Leib 1934 952
551. Solomonovici Gherşin 1935 992
552. Solomon Leizer 1935 997
553. Solomon Ilie Peritz 1938 1143
554. Şneer Iancu 1938 1145
555. Solomon zis Haim Mendel 1940 1209
556. Şaraga Hendel 1940 1214
557. Şapira Alexandru 1940 1227
558. Şneer Iancu 1941 1267
559. Sfuleanu Adolf 1941 1260
560. Şulim Iancu Perchs 1941 1283
561. Şmil Haim 1942 1331
562. Scorţaru Iancu Leiba 1942 1335
563. Solomon Simon 1942 1336
564. Steinberg Jan Calude Gordon 1942 1337
565. Solomon Elichi 1943 1403
566. Schwartz Samuel David 1943 1404
567. Şapira Moisă 1943 1413
568. Şneer Meer 1943 1426
569. Simon Ioină 1941 1287
570. Şloim Friderich 1941 1288
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571. Simion Lupu 1944 1492
572. Scorţaru Nuhăm Haim 1944 1493
573. Sigler Isak 1944 1494
574. Şaraga Filip 1944 1495
575. Steimberg Lazăr 1944 1497
576. Scorţaru Meer 1945 1579
577. Suliţanu Iancu 1945 1580
578. Simon Iancu Meer 1945 1581
579. Scorţaru Şulim Zisu 1945 1582
580. Şmil Haim 1924 442
581. Şaim David 1915 78
582. Şfartz Iancu 1924 449
583. Schor Iosef 1919 176
584. Schwartz Aron 1927 574
585. Schwartz Israel 1929 664
586. Schwartz Ezrael 1932 836
587. Schwartz M. Isak 1934 924
588. Schwartz Hercules 1937 1080
589. Schwartz Leon 1943 1402
590. Tocilaru Lipa 1914 20
591. Tocilaru Iţic 1916 96
592. Tinichigiu Haim 1917 130
593. Talmaschi Avram 1923 385
594. Ţukel Moisă 1925 469
595. Terdiman Marcu 1927 579
596. Ţincher Bercu 1927 583
597. Ţudic Marcu 1934 929
598. Taiboş Marcu 1934 953
599. Ţucherman Arnold 1937 1082
600. Vaisemberg Haim 1917 146
601. Vexler Eizic 1919 232
602. Vexler Copel 1920 256
603. Volberg Şmil 1920 282
604. Veimberg Iosub Meer 1924 417
605. Valt Şaia 1928 614
606. Valt Şaiea 1929 678
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607. Valt Michel 1932 834
608. Veber Nusem 1936 1057
609. Veiderman Leizer 1941 1975
610. Veinderman Moise Meer 1943 1407
611. Veisman Marcus 1943 1410
612. Vexler Alfred 1945 1583
613. Weimberg Iosup 1941 1262
614. Weis Mote 1943 1406
615. Zeilig Şmil 1914 27
616. Zilberstein Moise 1917 139
617. Zisman Iţic (Ilie) 1919 222
618. Zilberman Leiba 1920 275
619. Zilberman Haim 1922 306
620. Zeilic Moisă 1923 377
621. Zelicman Moisă 1923 399
622. Zambilevici Şmil Leiba 1924 434
623. Zilberman Simon 1925 459
624. Zelicman Moisă 1925 476
625. Zeilic Leiba 1927 576
626. Zingher Herş 1928 620
627. Zilberman Avram 1928 627
628. Zilberfaie Nahman 1929 676
629. Zilberfaig Buium 1932 842
630. Zambilovici Strul 1934 919
631. Zilberman Moise 1934 934
632. Zambilovici Moisă 1936 1033
633. Zingher Nicol 1937 1112
634. Zambilovici Moisă 1938 1142
635. Zelichsohn Herman 1939 1188
636. Zilberman Gherş 1940 1226
637. Zeiţev Iosuber 1941 1263
638. Zilberman Gheţel 1942 1359
639. Zeilic Isak 1943 1430
640. Zugrav Ihil Iosub 1943 1586
641. Zilberstein Meer 1943 1787

F.666, inv.1, d.260, f. 191, 192, 193
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Documentul 72
Nr. 76696

La 19.XII.1941
CERCUL DE RECRUTARE BIHOR

Către
Chestura Poliţiei Orhei

 Am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să se cerceteze Bir. Populaţiei, pe teritoriul 
oraşului precum şi La comunitate evreiască din localitate pentru găsirea, prinderea şi trimiterea 
sub excortă la acest cerc pe nesupuşi la chemare:

Nr. 
Crt.

Numele şi 
pronumele

ctg Matr. Numele Părinţilor Domiciliul din cadrul 
cercului

1. Rosemblau Ştefan 1941 106 Samuil Serena Brînduzei 36 Arad
2. Kramer Ernest ” 587 Izidor Berta Amurgului 11 Bucur.
3. Fichcher Alexandru ” 1265 Ernest Reghina Tinca Jud. Bihor
4. Drumberger Eugen ” 1267 Iosif Cecilia Tinca ” ”
5. Schreir Francisc ” 1292 Adolf Ghizela Tinca ” ”
6. Fenyaşi Vasile ” 2444 Varton Rezi Brumărel 5 Arad
7. Korpf Tiberiu ” 2598 Fartin Margareta Cogălniceanu 8 c 2 Bucureşti
8. Sindenfeld Iosif ” 3280 Micşa Elisabeta T.Ionescu 8, Braşov
9. Friedman Aron ” 4634 Moise Molvina Sâmbăta Bihor
10. Silberştein Vasile ” 5626 Mauriţ Elena Beiuş ”
11. Klein Vasile ” 5637 Emil Rozalia ” ”

Comandantul Cercului de Recrutare Bihor
L.Ş.  (semnătura) 
Şeful Bir. Recrutare
Căpitan
L.Ş. Bolintineanu
(semnătura) 

f. 666, inv.1, d.260, f. 94
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1942
Documentul 73

Nr. 3856
1938 Luna aprilie ziua 1

Corpul 3 Armată-Stat Major
Biur. Adjutanturei şi Justiţiei

către
DOMNUL PREFECT AL JUDEŢULUI Lăpuşna

Cu onoare se trimite alăturata reclamaţiune privitoare pe individul MEER ELBER, secretar 
la Primăria Călăraşi Jud. Lăpuşna.

În conformitate cu ordinul în rezoluţie al Domnului General Comandant al C.3 A., rugăm 
a dispune soluţionarea.

 DIN ORDIN
ŞEFUL DE STAT MAJOR          Şeful Biroului Adjutanturei
Colonel         Căpitan
 I.Ştefănescu                Alex. Vâscu
L.Ş. (semnătura)              (semnătura)

F.339, inv.1, d.2321, f.7

Documentul 74
31 martie 1938

Bir. N. 3856
Domnule Comandant General

 Dorinţa Majestăţii Sale Regelui a fost întotdeauna de a se proteja elementul românesc 
asigurându-i o viaţă liniştită.

 De ce atuncea pentru Primăria Or. Călăraşi, Jud. Lăpuşna această dorinţă a Suveranului 
nu se repsectă.

 De ce postul de Secretar general al acestei instituţii este ocupat de un evreu, care provine 
dintr-o familie de comunişti spioni.

 Acest evreu se numeşte Meer Elbert şi este fratele a spioanei Rozalia Elbert, care pentru 
spionaj în favoarea Rusiei ispăşeşte acuma pedeapsa de muncă silnică la închisoarea Doftana.

 Acest Secretar Elbert pe mâna căruia se găsesc dosarele confidenţiale şi de apărarea pasivă 
este fratele al vestitului spion Zyrail Elbert, fugit de sub escorta românească şi a teroristei Liuba 
Elbert asemenea dispărută din Ţară sub urmărirea autorităţilor Române.

 Graţie banilor săi şi legăturilor cu diferite personalităţi politice, acest spion se menţine la 
postul său deservind mai mult pe duşmanii Ţării decât pe Ţara care îl tolerează.

 Este preşedintele tovarăşilor de la Macabi Haluţimi şi altor organizaţii similara din or. 
Călăraşi şi puterea lui după cum se vede este tare.

 Faceţi Vă rog Domnule Comandant General ca în locul spionului Elbert să stea un român 
autohton, care va fi atât de capabil cum este sus numitul.
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 Cred că puterea spionului nu va împiedica ca Dumneavoastră să procedaţi cu hotărâea în 
cazul lui.

 Cu respect, General !
 Dlui Comandant al Corpului 3 de Armată Chişinău. 

F. 339, inv. 1, d. 2321, f. 8

Documentul 75
ROMÂNIA

Ministerul Apărării Naţionale
DIRECŢIUNEA PERSONALULUI

Bir. I Inf./1
Adresa poştală:
M.A.N., Piaţa Valter Mărăcineanu, - Bucureşti

Telefon 4.28.00
Nr. 2335 din 31 DEC 1941

PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR PENTRU BASARABIA

BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA
Secţia I-a „Militară”

 În conformitate cu Ordinul Circular Nr. 51 din 23 Noiembrie 1941 al Ministerului 
Apărării Naţionale, Cabinetul Domnului Ministru, şi,

 Pentru executarea dispoziţiunilor Domnului Mareşal Antonescu, privitoare la legătura 
dintre Ministere şi Guvernămintele Provinciilor desrobite:

 Am onoare a trimite alăturata adresă – în dublu exemplar – împreună cu memoriul 
original al Colonelului VELCESCU MATEI, rugâd să binevoiţi a dispune să fie trimise Domnului 
Profesor Gh. Alexianu, Guvernatorul Civil al Transnistriei.

 DIRECTORUL PERSONALULUI
 COLONEL
 L.Ş. M. ILIESCU
  (semnătura) 

F. 706, inv. 1, d. 42(1), f. 73
 
Documentul 76
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE SECRETĂ-CONF.
 N. 42 Data 12 ian.1942
 Nr. 25449/E din 13 Ianuarie 1942
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Marele Stat Major General al Armatei
STATUL MAJOR AL ARMATEI

Secţia IV-a

către
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI

CIVIL AL TRANSNISTRIEI
Direcţia Sanitară

 La Nr. 7183/941;
 Am onoare a vă face cunoscut că situaţia cuptoarelor de deparazitare în armată este în 

prezent încă deficitară.
 Comanda de 100 cuptoare din care Direcţia Sanitară M-A-N- oferă acelui Guvernământ 

un număr de 20 cuptoare, contra rambursării costului, a fost livrată, dar cuptoarele neândeplinind 
condiţiile caietului de sarcini nu au fost recepţionate.

 În consecinţă vă rugăm să binevoiţi a dispune ca, cuptoarele de deparazitare necesare 
acelui Guvernământsă fie comandate direct fabricei.

 SUBŞEFUL STATULUI MAJOR AL ARMATEI
 GENERAL
L.Ş. N. Palangeanu
 (semnătura) 
 ŞEFUL SECŢIEI IV- a
Colonel
C. Nestorescu
 (semnătura) 

F. 706, inv. 1, d. 42(1), f. 42

 
Documentul 77

ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
DIRECTORATUL ECONOMIEI NAŢIONALE

Serviciul Comerţului
Nr. 1459 Data 20.I.1942

Onor
PREŞEDENŢIEI CONSILIULUI
DE MINIŞTRI
BUCUREŞTI

 Avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă, că în oraşul Chişinău, un număr mare de lucrători 
şi lucrătoare specializaţi în branşa textilă, solicită de la singura fabrică de textile Bogdan Ilie din 
str. 27 Martie Nr. 48, angajarea lor.
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 Această întreprindere însă, nu poate lucra decâtnumai cu 60 de lucrători neavând materie 
primă pentru aşi extinde activitatea.

 Spre a veni în ajutorul acestor lucrători mai ales acum în timpul iernei, avem onoarea a vă 
ruga să binevoiţi a interveni pe lângăMinisterul Armatei, Direcţia Intendenţei, să se dea fabricei 
menţionate mai sus, comenzi pentru confecţionarea de mănuşi, ciorapi, flanele, bluze pentru 
marinari etc., bineânţeles că la comenzile făcute să livreze şi materia primă necesară.

L.Ş. GUVERNATOR 
 (Semnatură) 

 DIRECTORUL ECONOMIEI NAŢIONALE
 Inginer Inspector Şef cl. 1

I.A./M.I.  (semnătura) 
13.I.42

F. 706, inv. 1, d. 42(1), f. 121

Documentul 78
28 Ianuarie
SECŢIA MILITARĂ

Domnului General STEFLEA
ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR AL ARMATEI

 Avem onoare a vă înainta, în copie, punctul a, din capitolul „IMIXTIUNI ÎN 
ATRIBUŢIUNI ŞI FRICŢIUNI” din raportul de anchetă, în legătură cu neregulile de la ghetoul 
din Chişinău şi în dreptul căruia Domnul Mareşal Antonescu a ordonat:

 „Generalul Steflea sancţiuni”.
SECRETARUL GENERAL AL

PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Ovidiu Vlădescu
COPIE:
 a) La 6 Noiembrie 1941, Marele Cartier General Secţia 2, ordonă cu     Nr. 17558, 

Inspectoratului de Jandarmi din Basarabia, să trimită peste Nistru, pe evreicile Sara Surruci, 
căsătorită cu creştinul Vasile Surruci şi pe Meier Coca, adăugând că trecerea se va executa, chiar 
dacă evreicele sunt căsătorite cu români, sau botezate.

 Ori, încă de la 22 Octombrie 1941, Domnul Mareşal Ion Antonescu a ordonat cu Nr. 
15035, către Guvernământul Basarabiei, ca să se oprească trecerea peste Nistru, a evreicelor 
căstorite cu creştini, sau evreilor creştinaţi mai demult.

 ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
 Maior

 Stelian Iamandi

F.706, inv.1, d.69, f.66
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Documentul 79

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE ŞI AL CULTELOR

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL EDUCAŢIEI EXTRAŞCOLARE
Bucureşti – str. Roma, 32-34

Direcţia Pregătirii Premilitare – Stat Major
7 februarie 1942

Nr. 23942
PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Cabinetul Civilo-Militar
Am onoare a vă raporta următoarele:
1. În ziua de 25 septembrie 1942, premilitarul Munteanu Gheorghe din comuna Onceşti 

jud. Orhei, a urmărit şi prins pe paraşutista Natalia Dobrovolscaia din Chişinău, aducând-o la 
Postul de jandarmi Onceşti din jud. Orhei Basarabia.

La percheziţia ce i s-a făcut de către organele jandarmereşti – s-a găsit asupra ei – un revolver 
Brovning 83 cartuşeşi suma de lei 10.000 precum şi 85 ruble.

2. În ziua de 19 Septembrie 1941, premilitarul Oprea Ion, ctg. 1944, din comuna Acedar 
jud. Orhei a urmărit şi prins pe paraşutistul Dorman Ştefan, fiind înarmat cu două grenade şi 
revorver „Mogan” cu 7cartuşeîn revolver şi 12 cartuşe rezervă.

Având în vedere actul de bravură a premilitarilor Munteanu Gheorghe şi Oprea Ion, cu 
onoare vă rugăm să binevoiţi a aproba, celor mai sus, un premiu în bani conform dispoziţiunilor 
în vigoare.

Pentru decorarea lor s-a intervenit la M.A.N. cu Nr. 23942/942.

INSPECTORUL PREGĂTIRII PREMILITARE
  GENERAL,
 C. Steffu (semnătura) 

ŞEFUL DE STAT MAJOR
Colonel, V. Georgescu

(semnătura) 

F. 706, inv. 1, d. 42(1), f. 261

Documentul 80
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE
N.22184          Data 10.II.1942

NOTA TELEFONICĂ
PRIMITĂ DE LA GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI ÂN LEGĂTURĂ CU

TELEGRAMA CĂPITANULUI CONSTANTINESCU
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Asupra situaţiei animalelor sosite din Transnistria în Judeţul Orhei, raportăm următoarele:
Au intrat prin punctele Rezina şi Criuleni un număr de 3.402 taurine, 11.306 ovine.
1. Situaţia taurinelor:
S-a distribuit la ferme, şcoli şi locuitori 3.361. Au fost tăiate 19 şi au murit în carantină 28, 

tinere între 6-12 luni, din cauza febrei aftoase.
2. Situaţia ovinelor
S-au distribuit la ferme, şcoli şi locuitori 10.281.
Au fost tăiate 243. au murit, pe parcursul Transnistria - locul de cazare 231, de struciloză 

428, toate în vârstă de 4-5 luni, bătrîne casetice 123.
Guvernământul a luat măsurile necesare, încă de la sosirea animalelor pe teritoriul Basarabiei, 

pentru repartizarea şi distribuirea lor, astfel că toate sunt puse la adăpost şi bine întreţinute la 
ferme, şcoli şi locuitori.

Pentru o clară orientare arătăm că de la începutul lui Ianuarie şi până astăzi au murit, drept 
consecinţă a maladiilor, 32 oi (şapte la ferma Saharna şi 25 la ferma Orhei).

Reclamantul, este după toate datele un om de rea credinţă şi intenţiuni, pentru că afirmaţiile 
ce face s-au dovedit prin Prefect, prin şeful Subdirecţiei Zootechnice şi Medicul Veterinar, a fi cu 
totul neântemeiate.

Socotim necesar să subliniem, că deşi ofiţer la Cercul de Recrutare Orhei, nu a găsit cale să 
raporteze şefului său direct şi nici să informeze prefectura condusă de un colonel sau serviciul 
veterinar condus de un medic, provenit tot din ofiţeri activi şi nici Guvernământul, care se află 
la 40 km de Orhei şi depăşind calea firească şi imediată unei măsuri, s-a adresat direct Domnului 
Mareşal.

 GUVERNATORUL PROVINCIEI BASARABIA
 General (ss) C. VOICULESCU

F. 706, inv. 1, f. 42(2), f. 241

Documentul 81
PREŞEDENŢIA              Orhei 11 Februarie 1942
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE
N. 21885                        Data 23.II.1942

MEMORIU

 Am fost informat că oile şi vitele aduse din Transnistria pentru complectarea lipsurilor din 
Basarabia, repartizate jud. Orhei, aflate la ferma Orhei şi Vainştoc sunt ţinute afară în ger, într-o 
stare de mizerie grozavă, nehrănite şi neadăpate, din care cauză mor zilnic 20-30 animale.

 Am căutat să verific veracitatea acestor informaţii şi m-am convins de realitate.
 Oameni simpli, şi intelectuali, martori oculari la faţa locului, întorşi de acolo descriau 

revoltaţi spectacolul îngrozitor şi lipsa de omenie ce li-se înfăţişase înanintea ochilor;
- Viţei abia născuţi, mureau lângă vacile pe jumătate îngheţate;
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- Zeci de vaci moarte de ger şi neângrijire;
- Răgetul îngrozitor a celor ce trăgeau să moară;
- Măcelari care tăia pe loc vite care trăgeau să moară;
- Parte din vite îngropate cu piei cu tot, cu picioarele şi capul afară;
- La ferma Orhei zeci de oi de reproducţie moarte, iar alte zeci care trăgeau să moară.
 În rezumat o situaţie îngrozitoare lipsită de cel mai elementar simţ de omenie şi o bătaie 

de joc sfidătoare în avuţia naţională.
 „CREDINŢA ŞI DREPTATEA, LEGEA ŞI MUNCA, CINSTEA ŞI CONŞTIINŢA, 

ORDINEA ŞI OMENIA, VOR FI DE AZI ÎNAINTE, DE LA CEL DE SUS PÂNĂ LA 
CEL MAI DE JOS SERVITOR AL PATRIEI, CARTEA SFÂNTĂ A ÎNDATORIRILOR 
NOASTRE”.

 Aceasta este porunca Domnului Mareşal Antonescu, aceasta este deviza ce o văd zilnic 
înaintea ochilor afişată pe peretele biroului meu.

 Călăuzit de această poruncă şi convins că-mi fac o datorie de conştiinţă, am raportat 
telegrafic, această stare mizeră DOMNULUI MAREŞAL ANTONESCU în ziua de 4.II.1942 
orele 10.

 În aceiaşi zi la orele 17, conţinutul telegramei, a fost cunoscut la Guvernă-mântul 
Basarabiei, cerându-se relaţii telefonice asupra situaţiei raportate de mine.

 Din informaţiile ce am, s-a comunicat telefonic că situaţia nu este aşa de alarmantă şi că 
vitele aflate la ferma Vainştoc sunt din cele bolnave de febră aftoasă şi că nu au murit decât 16 
vite, nevorbindu-se nimic despre oi.

 De notat că la această fermă se aflau la data de 4.II. a.c. când am raportat DOMNULUI 
MAREŞAL, 300 vite.

 Până a doua zi la orele 9 nu se mai găseau pe loc 30-40 de vite, restul fiind expediate 
noaptea şi dimineaţa în judeţ.

 Dacă erau bolnave de febră aftoasă cum se explică atunci că au fost trimise în judeţ, 
pentru a contamina întreg judeţ.

 Adevărul este cel raportat de mine.
 Nu s-a făcut o cercetare la faţa locului.
 Nu s-au ascultat martori.
 Nu s-a vorbit nimic de oile moarte şi de starea în care sunt ţinute.
 S-a căutat mistificarea adevărului, punând la adăpost vinovaţii care prin neglijenţa lor îşi 

bat joc şi irosesc avuţia naţională în timpurile cele mai grele de astăzi.
 Pentru a nu plana vinovăţia că am calomniat sau exagerat, cer să se facă o anchetă la faţa 

locului, cu care ocazie voi face dovadă afirmaţiunilor mele, întemeiate pe date precise.

 CĂPITAN
C. Constantinescu.
(semnătura) 
 din Cercul de Recrutare Orheiu

F. 706, inv. 1, d. 42(2), f. 296
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Documentul 82
13 Februarie 1942

22184
SECŢIA MILITARĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Cabinet 

 Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
 În ziua de 5 Februarie 1942 s-a primit la Preşedenţia Consiliului de Miniştri o telegramă 

a Oficiului Orhei cu Nr. 69-95-5-10 prin care se raporta direct Domnului Mareşal Antonescu, de 
către Căpitanul Constantinescu că vitele aduse din Transnistria pentru completare şi repartizate 
judeţului Orhei, sunt ţinute în ger, nemâncate şi neadăpate din care cauză mor zilnic 20-30 vite, 
cerând a se face anchetă de la centru.

 Din cercetările făcute de către Guvernământul Basarabiei, prin Prefectul Judeţului Orhei, 
Şeful Subdirecţiei Zootehnice şi Medicul Veterinar, rezultă că informaţiile date telegrafic de 
Căpitanul Constantinescu nu sunt întemeiate, susnumitul, după toate informaţiile fiind un om 
de rea credinţă şi intenţiuni.

 Căpitanul Constantinescu, ofiţer al Cercului de Recrutare Orhei, nu a găsit cu cale să 
raporteze şefului direct, ci raportăm direct D-lui Mareşal stări de lucruri neadecvate.

 Faţă de această situaţie, Domnul Mareşal Antonescu a ordonat trimiterea în judecată a 
Căpitanului Constantinescu, pentru raport inexact, pentru care vă rugăm a dispune cuvenite 
cercetări.

 PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Ovidiu Vlădescu
ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
Maior Stelian Iamandi

F. 706, inv. 1, d. 42(2), f. 298

Documentul 83
Corpul 2 Armată
Stat Major
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE SECRETĂ-CONF.
N. 985 Data 7.III.1942
Nr. 31338 din 1 Martie 1942

Corpul 2 Armată
Către

PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civilo-Militar

 La Nr. 269 din 19 Februarie 1942, către C.M.O.
 Am onoare a raporta următoarele:
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 I. Evacuarea evreilor din Odessa:
 
 1). Între 10 Ianuarie şi 28 Februarie a.c. s-au evacuat din Odessa 31.873 evrei (bărbaţi, 

femei şi copii).
 Bărbaţii toţi sunt în vârstă de peste 45 ani.
 2). Evreii evacuaţi au fost expediaţi cu calea ferată în satele din Nordul judeţului Berezovka.
 3). Lucrările de evacuare ale evreilor au fost dirijate de un Birou Central de Evacuare 

compus din:
  - Prefectul judeţului (Col. Velcescu) ca Preşed.
 - Primarul Oraşului (Gh. Pantea) 
 - Prefectul Poliţiei (Col. Popovici) 
 - Procoror Gl. al Curţii Marţ. (Lt. Col. Soltan) 
 - Delegatul C.2 A. (Maior Nicolicescu N.) 
 - Medicul Primar al oraşului (Dr. Şolcănescu) 
 - 2 delegaţi ai BNR şi
 - 2 delegaţi ai Minist. De Finanţe şi 6 birouri de circumscripţie, care au lucrat în Ghettou 

la identificarea, înscrierea (recenzarea) şi strângerea valorilor evreilor ce zilnic urmau să fie 
transportaţi.

 Aceste birouri erau constituite din:
- un ofiţer magistrat ca preşedinte
- un ofiţer delegat al armatei
- un delegat al BNR
- un delegat al Minist. Finanţe
- 2 locuitori delegaţi ai circ. respective
- un delegat al circ. Poliţiei respective.
 Operaţiunile de evacuare s-au efectuat conform prevederilor ordonanţei   Nr. 35 a 

Guvernământului Civil al Transnistriei şi Instrucţiunilor de detaliu date de acest Guvernămînt.
 Corpul 2 Armată, aflându-se în Odessa a intervenit prin autoritatea sa atunci când anumite 

greutăţi se opuneau aducerei la îndeplinire a prevederilor ordonanţei (Calea ferată germană nu 
punea vagoane la dispoziţie sau chiar a sistat transporturile între 25-31 Ianuarie a.c. din lipsă de 
combustibil, etc.) 

 Deasemenea a dat continuu îndrumări în ceea ce priveşte evacuarea – în special – a celor 
evrei care prin excelenţă puteau fi dăunători ordinei şi siguranţei (tineri, foşti comunişti etc.) 

 A urmărit să nu se sisteze transporturile şi a organizat razii pentru găsirea celor ce se 
eschivau (se alătură ordinul dat pentru prima serie de razii de 10 zile).

 4). La data de 28 Februarie 1942, situaţia evreilor rămaşi în Odessa era următoarea:
 a) În Ghettou 113 evrei (bărbaţi, femei şi copii), recenzaţi, gata a fi expediaţi.
 Aceştia sunt dintre cei ce s-au sustras şi au fost prinşi ulterior de către autorităţile poliţieneşti 

prin raziile efectuate şi chiar de armată.
 b) În Închisoarea Centrală, 1197 evrei, în marea lor majoritate bărbaţi între 18-50 ani.
 
Aceştia sunt dintre evreii care au activat în partidul comunist. Nu au fost evacuaţi până în 

prezent întrucât Guvernământul n-avea localuri amenajate, cele de la Alexandrodar (de lângă 
Oceacov) nu mai corespundeau situaţiei.

Deslegarea de a fi evacuaţi a obţinut-o prefectul judeţului telefonic de la Domnul Guvernator 
astăzi 28.II a.c., iar în ziua de 3 Martie ora 9 începe îmbarcarea cu destinaţia Wapniarka.
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 În închisoarea Prefecturei de Judeţ, un număr de circa 10 evrei (bărbaţi şi femei). Aceştia 
sunt diverşi mici infractori, care au condamnări date de diversele servicii pretoriale din Odessa. 
Ei se evacuiază la Wapniarka.

 În spital, se află în prezent, un număr de 1032 evrei (bărbaţi, femei şi copii), - care fiind 
bolnavi netransportabili, iar unii contagioşi, au fost reţinuţi până la vindecare, sau cel puţin până 
ce vor deveni transportabili.

 c) În afară de evreii menţionaţi mai sus, mai există în Odessa şi împrejurimi un număr 
destul de mare de evrei (aproximativ câteva mii) şi anume:

 - unii care s-au sustras calităţii de evreu prin însuşirea de acte false; au început a fi găsite 
prin raziile ce se fac şi denunţuri;

 - unii care s-au refugiat fie în împrejurimile oraşului, fie prin diferite ascunzători şi care 
deasemenea vor fi identificaţi şi evacuaţi pe măsura prinderilor.

 Evreii menţionaţi la aliniatul „a” vor fi evacuaţi împreună cu cei prevăzuţi la aliniatul „b”, 
(1032 + 113 = 1145), de îndată ce linia Odessa-Berezovca, actualmente în refacere, va fi redată 
circulaţiei, ei urmând a fi evacuaţi tot în Nordul jud. Berezovca.

 Astfel, până la data de 3 Martie a.c. vor fi evacuaţi un total de 33.880 evrei şi vor mai 
rămâne cei din spital şi Ghettou în număr de 1145 evrei, - înafară de cei ce vor mai fi găsiţi ca 
sustraşi sau ascunşi.

5). Operaţiunile de evacuare, în general au decurs curent cu greutăţi:
- unele inerente timpului rău în care au fost executate (ger, zăpadă mare) precum şi datorită 

unor lipsuri în mijloacele de transport (calea ferată a trebuit să înceteze timp de 6 zile transportul 
între 25-31 Ianuarie a.c. din lipsă de cărbuni) iar,

- altele şi cele mai importante, poliţiei şi siguranţei extrem de slabă calitativ şi cantitativ, 
precum şi insuficienţa jandarmilor.

Este absolut necesar să se întărească poliţia şi siguranţa cu elemente cu sentimente româneşti, 
elemente constatate ca pricepute şi devotate serviciului.

Retribuţia prezentă a acestor organe permite trimiterea la Odessa a elementelor celor mai bune.
Este necesar să se mai dea la Odessa, un batalion de jandarmi pentru           a curăţi complect 

şi temeinic Odessa de elementele evreieşti cele mai tinere (13-45 ani) şi cele mai periculoase.
În momentul de faţă birourile de evacuare se reorganizează în vederea punerii în aplicare a 

părţii a II-a a prevederilor ordonanţei Nr. 35 a Guvernămîntului şi anume a vânzării lucrurilor 
rămase în casele foste ocupate de evrei.

Această operaţiune va începe în ziua de 3 Martie 1942.
6). Se va raporta la fiecare trei zile situaţia în ceea ce priveşte evacuarea evreilor.
7). În ceea ce priveşte realizările obţinute în Odessa, lucrarea este în curs şi va fi înanintată 

pînă la 7 III a.c.

COMANDANTUL CORPULUI 2 ARMATĂ
GENERAL,
L.Ş. N. Dăscălescu 
(semnătura) 

Delegatul Corpului 2 Armată
Maior, Nicolicescu N.

(semnătura) 

F. 706, inv.1, d.42, f.47-49
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Documentul 84
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
Serviciul Jandarmeriei
Secţia a III-a
Nr. 55032

1942 luna III ziua 18
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI

Serviciul Jandarmeriei
Către

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civil şi Militar

PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
INTRARE SECRETĂ-CONF.
N. 443 Data 19.III.1942

 La Ordinul Dvs. N. 189 1C.B.B.T. din 6 Februarie 1942, referitor la un număr de 66 oi 
şi 8 boi, aflaţi în custodia şefului postului Căinarii Vechi – Soroca;

 Am onoare a vă raporta următoarele:
 La data de 23 Ianuarie 1942, cele 66 oi au fost predate de şeful postului Căinarii Vechi, 

locuitorului Irimia Iaruc, din acea comună, iar cei 8 boi la alţi locuitori, pentru întreţinere.
 La 28 Februarie 1942, oile au fost ridicate de la numitul locuitor de către Camera de 

Agricultură Soroca şi predate crescătoriilor de oi din judeţ, conform dispoziţiunilor ordinului N. 
1809/1942, al Guvernământului Basarabiei, iar cei       8 boi urma să fie ridicaţi de către Camera 
de Agricultură în ziua de 15 martie 1942, când delegatul Camerei urma să se deplaseze la faţa 
locului în acest scop.

 Aceasta fiind situaţia, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune de urmare.
INSPECTOR GENERAL AL JANDARMERIEI
GENERAL
L.Ş. (semnătura)
        Şeful Serv. Jandarmeriei
       Colonel C. Tobescu (semnătura) 

F.706, inv.1, d.42, f.52
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Documentul 85
PREŞEDENŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI
ŞI BUCOVINEI
N. 4794 Data 25.IV.1942

Ministerul Apărării Naţionale
Direcţiunea Personalului

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Secretariatul General

No. 114.575
 La N. 1750 C.B.B.T./1942;
 Am onoare a raporta următoarele:
 Cererea preotului musulman Sebat Huseim s-a înaintat pentru aviz Inspectoratului 

Clerului Militar.
 P.S. Sa Episcopul Armatei, cu N. 2587/942, face cunoscut că ostaşii de confesiune 

musulmană sunt prea puţini şi de aceea nu poate fi activat.
 Având în vedere că acest preot vrea să fie misionar în Crimeia deoarece cunoaşte limba, 

muzica şi obiceiul locuitorilor din acea regiune, cererea a fost înaintată M.St.M. – Secţia I-a 
pentru a decide dacă este cazul să fie mobilizat la o unitate din Crimeia.

 Îndată ce rezultatul va fi primit, se va raporta Dvs. situaţia.
 Cererea preotului Sebat Huseim a fost înaintată Preşedinţiei Consiliului de Miniştri prin 

Hatibatul Municipiului Craiova (str. Eugeniu Carada N. 12) cu N. 360 din 26.I.1942.

L.Ş. INSPECTORUL PERSONALULUI
COLONEL Gh. Sotir
(semnătura) 

ŞEFUL SERVICIULUI PERSONALULUI
LT. COLONEL Gh. Dimitriu 

(semnătura) 
F. 706, inv. 1, d. 42(2), f. 476

 
Documentul 86
PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR PENTRU 
ADMINISTRAREA BASARABIEI ŞI BUCOVINEI
N. 6756 Data 6.VI.1942

Ministerul Apărării Naţionale
Direcţiunea Personalului

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Secretariatul General

No. 15.423 4794/25.IV.1942/ C.B.B.T.

 Urmare la N. 114.575 din 18 Aprilie 1942:
 Am onoare a raporta că M.St.M. – Secţia I-a cu N.113.387 din 9 Mai 1942 a aprobat 

concentrarea preotului musulman Sebat Huseim la Corpul de Munte pentru nevoile religioase ale 
ostaşilor şi locuitorilor din Crimeia.
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Acel Comandament a dat ordin Corpului de Munte P.S. să concentreze pe preot şi să-l 
trimită în Crimeia.

Cele arătate mai sus, s-au comunicat preotului prin Hatibatul Municipiului Craiova cu N. 
15.423 de astăzi.

L.Ş. DIRECTORUL PERSONALULUI
COLONEL Gh. Sotir 
(semnătura) 

ŞEFUL SERVICIULUI PERSONALULUI
LT. COLONEL V. Constantinescu

(semnătura)

F. 706, inv. 1, d. 42, f. 485

Documentul 87
M.A.N. SUBSECRETARIATUL INZ. ARMATEI
DIRECŢIA SUPERIOARĂ TEHNICĂ
Direcţia Industriei de Război
S. VI.V.19

N. 712923 din 25 Mai 1942
GUVERNĂMÂNTUL TRANSNISTRIEI

Avem onoare a vă face cunoscut că pe câmpurile unde au fost lupte, există încă mari cantităţi 
de tuburi de muniţii de infanterie şi artilerie, a căror strângere este de o importanţă foarte mare.

În urma înţelegerii stabilite în Consiliul de Miniştri din 29 Aprilie a.c., această operaţiune 
s-ar putea face cu succes de Guvernământ, prin autorităţile comunale prin locuitori şi chiar prin 
elevii de şcoală.

Cu toate că materialul este al Statului şi deci trebuie să revină Statului, Subsecretariatul de 
Stat al înzestrării Armatei însă este de părere că s-ar putea acorda colectorilor o primă în vederea 
stimulării lor cum şi o cotă pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de Guvernămînt.

De aceia vă rugăm să apreciaţi asupra acestei propuneri şi în cazul când sunteţi de acord, vă 
rugăm să bine voiţi a stabili aceste cheltuieli care în totul nu trebuie să depăşească:

- 30 lei per kg pentru aramă, alamă, bronz şi plumb,
- 2 lei per kg pentru fierul vechi şi fonta veche.
Depozitarea este necesară a se face în localităţi cît mai aproape de staţiile CFR, formându-se 

depozite aparte de aramă, alamă, bronz, plumb şi depozite aparte de fier vechi şi fontă veche de 
unde apoi, prin grija colectorilor autorizaţi ai „Oficiului Metale Neferoase” şi uzinele „Reşiţa” 
se vor expedia conform indicaţiilor ce se vor da de către Subsecretariatul de Stat al Înzestrării 
Armatei.

Vă rugăm să binevoiţi a comunica măsurile Dvs., precum şi cantităţile şi localităţile unde se 
vor depozita aceste materiale.

SUBSECRETAR DE STAT AL ARMATEI pe lângă
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE GENERAL DE DIVIZIE,
Ss/Gh. M. Dobre
Pentru conformitate
Şeful Bir. 19 Col.
Lt. Colonel, Vasilescu (semnătura) 

F. 706, inv. 1, d. 42(1), f. 87
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Documentul 88
NOTA Nr. 1979
28 august 1942

 Ca urmare la nota noastră Nr. 1410 din 15 Iulie a.c. avem onoare a vă comunica 
următoarele:

 Judecătorul Perciun Vasile, de la Tribunalul Cetatea Albă, continuă să funcţioneze mai 
departe în calitate de judecător de şedinţă cu toată activitatea sa antiromânească din timpul 
ocupaţiei sovietice şi cu toate că autobiografia sa care a fost înaintată autorităţilor sovietice şi în 
care arată activitatea sa comunistă de înainte de răpirea Basarabiei, este cunoscută de Ministerul 
de Justiţie.

 În luna Iunie 1942, la Tribunalul Cet. Albă, venind în inspecţie D-l Prim Preşedinte al 
Curţii de Apel din Chişinău, Laurenţiu Preoţescu, însoţit de C. Dardan, procuror general la 
aceeaşi Curte, în faţa întregului corp judecătoresc şi funcţionari, i-au făcut judecătorului Perciun 
o aspră mustrare, numindu-l ticălos şi nenorocit, pe tema celor cuprinse în autobiografia sa pe 
care a înaintat-o bolşevicilor, fiind scos din şedinţă.

 Judecătorul Perciun nu a răspuns nimic, stând tot timpul cu ochii în jos.
 În prezent numitul primeşte salariul şi se plimbă fără să-i pese de cele ce    s-au petrecut, 

aşteptând începerea sesiunei de judecată care va începe la 15 Septembrie.

 Comunicat:
- Guvernământului Basarabiei
- Inspectoratului Jandarmeriei
- Inspectoratului Poliţiei.

F. 173, inv. 4, d. 59, f. 19

Documentul 89
NOTA Nr. 1410

15 Iulie 1942

 Perciun Vasile, fost judecător la răpirea Basarabiei de către soviete se află în Tighina unde 
a stat până în luna Septembrie 1940 când a venit în Chişinău în vederea repatrierei sale.

 Neputînd obţine repatrierea prin organele sovietice a recurs la Comisiunea Germană care 
i-a admis să plece împreună cu germanii care se repatriau din Basarabia, în locul unui cizmar de 
origine etnică german, care în schimbul unei însemnate sume de bani i-a cedat locul, şi astfel s-a 
repatriat prin punctul de frontieră Reni, ajungând la Galaţi.

 Aci s-a despărţit de grupul de germani şi a rămas în Ţară; mai târziu fiind reintegrat în 
magistratură funcţionând în Vechiul Regat până la ocuparea Basarabiei.

 În timpul şederei sale în Basarabia sub ocupaţia sovietică, numitul a făcut un memoriu 
autorităţilor sovietice, în care pe lângă faptul că solicita un serviciu, arăta şi activitatea sa comunistă 
din timpul când a funcţionat ca judecător în Justiţia Românească.

 Această autobiografie în original, actualmente se află în posesiunea procurorului Vorgulas 
de la Parchetul Trib. Tighina, fiind trimisă în copie şi Ministerului Justiţiei, care a dispus 
îndepărtarea sa din magistratură.
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 Înainte de răpirea Basarabiei, Perciun Vasile a funcţionat ca judecător în oraşele Comrat, 
Hotin şi Tighina, iar după izgonirea sovieticilor din Basarabia, înainte de a fi îndepărtat din 
magistratură a funcţionat la Tribunalul Cetatea Albă.

 Comunicat:
- Guvernămîntului Basarabiei
- Inspectoratului Jandarmeriei
- Inspectoratului Poliţiei.

F. 173, inv. 4, d. 59, f. 20
 
Documentul 90

Confidenţial
DOMNULE GENERAL GUVERNATOR,

La adresa D-vs. Nr. 3744 din 12 Septembrie 1942, prin care ne-aţi înaintat notele 
informative Nr. 1410 din 15 Iulie şi Nr. 1968 din 28 August a.c. ale C. I. Chişinău, pentru 
a vă comunica relaţiile necesare asupra celor semnalate, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă 
că judecătorul Perciun Vasile de la Tribunalul Cetatea-Albă, pentru atitudinea ce a manifestat 
prin autobiografia scrisă sub ocupaţia bolşevică, a fost trimis de Ministerul Justiţiei în judecata 
Comisiunii disciplinare de pe lângă Curtea de Apel Chişinău, având fixat termenul de judecată 
la 18 Septembrie a.c.

După terminarea procesului, vă vom comunica rezultatul şi măsurile ce vor fi luate în cauză 
de către D-l Ministru al Justiţiei.

PROCUROR GENERAL,
Secretar,
D-Sale
Domnului General guvernator al Basarabiei, Cabineutl Militar.

F. 173, inv. 4, d. 59, f. 22

Documentul 91
Biroul Cenzurei Militare

Către
Directoratul Econ. Naţionale

Avem onoare a vă înainta un tablou de personalul cenzurei aflat la serviciu la data de 
15.IV.1942, rugându-vă să binevoiţi a dispune eliberarea contra cost a pielei şi talpa pentru ghete 
după normele stabilite de Dvstre.

Totodată vă aducem la cunoştinţă că personalul arătat nu aparţine nici de o instituţie.

Şeful biroului Cenz. Militare
Adm. Cpt. 
L.Ş. A. Caponi 
(semnătura) 

F. 339, inv. 1, d. 2693, f. 168
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Documentul 92
Biroul Cenzurei Militare

Tabel
De personalul cenzurei aflat prezent la data de 15/4-1942

Nr. Numele şi Pronumele Ocupaţia Serviciul Membrii familiei
1. Caponi Anton Şef. Bir. 3
2. Constantinescu C. Cenzor 5
3. Terescencu Nicolae ” 4
4. Deliu Efrem ” /
5. Pascaru Ion ” 3
6. Bobeica V. ” 3
7. Pleşca Vasile ” 1
8. Labaevschi Mihai ” /
9. Codreanu Serg. ” 1
10. Socoliuc A. ” 3
11. Munteanu Maria ” 2
12. Filatov Eugeniu ” 2
13. Motelica Ş. Galina ” /
14. Terţiu Maria ” 2
15. Zupu Natlia ” /

Şeful Bir. Cemz. Milit.
Adm. Cpt. A. Caponi (semnătura) 

F. 339, inv. 1, d. 2693, f. 169

Documentul 93
ROMÂNIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AL COMUNICAŢIILOR
SECŢIUNEA GENERALĂ A POŞTELOR, TELEGRAFELOR ŞI TELEFOANELOR

Direcţia Poştală, Serv. E.1
Domnului Prefect al judeţului Lăpuşna
Chişinău

 Legaţiunea Elveţiei din Bucureşti ne-a reclamat prin Ministerul Afacerilor Străine că 
două scrisori recomandate N. 1645 şi 1863, prezentate la Chişinău au fost cenzurate contrariu 
dispoziţiunilor categorice prin care s-a interzis cenzurarea oricărei trimiteri poştale şi telegrafice 
aparţinând Corpului Diplomatic, adică Ambasadelor, Legaţiilor, Consulatelor şi Vice Consulatelor.
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Cercetând aceste plicuri pe care vi le trimitem anexate la prezenta se constată, că această 
abatere a fost săvârşită la Cenzura Chişinău de către Cenzorul N.7.

Vă rugăm să binevoiţi a identifica acest cenzor şi a dispune imediat înlocuirea lui, 
comunicându-ne numele şi măsurile luate pentru a le aduce la cunoştinţă Ministerului Afacerilor 
Străine.

DIRECTOR GENERAL,
COLONEL Gh. Teodorescu 
(semnătura)  

Director,
C. Ştefănescu

(semnătura)

F.339,inv.1,d.2693, f.175

Documentul 94
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
DIRECTORATUL AFACERILOR ADMINISTRATIVE
SERVICIUL Administraţiei Generale

Către
PREFECTURA JUDEŢULUI LĂPUŞNA

Nr. 12393 din 30 aprilie 1942

 La raportul Dvs. Nr. 3420/1942, avem onoare a vă face cunoscut că cenzurarea 
corespondenţelor poştale, în întreaga Provincie, se execută de Prefecturi în colaborare cu 
Garnizoanele respective.

 În Chişinău cenzura se execută de Comendamentul Corpului 3 Armată.
 Din informaţiunile date de Biroul 2 al C.3 A. Rezultă că adresa                 Nr. 28796/1942 

a Direcţiunii Generale a Poştelor, despre care se vorbeşte în ordinul nostru Nr. 10967 din 11 
Aprilie a.c., s-a primit la acel Boriu şi s-a luat cunoştinţă de conţinutul său.

DIRECTOR,
L.Ş. Gh. Gociman
(semnătura) 

Şeful Serviciului
V. Stoian

(semnătura)

F.339, inv.1, d.2693, f.206
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Documentul 95
ROMÂNIA
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
DIRECTORATUL AFACERILOR ADMINISTRATIVE
SERVICIUL Administraţiei Generale

DOMNULUI PREFECT AL JUDEŢULUI LĂPUŞNA
Nr.10967 din 11 Aprilie 1942

Direcţiunea Generală a Poştelor ne face cunoscut, prin adresa Nr. 28796/ 1942, că de la 
instituirea cenzurei s-a dispus că trimiterile poştale şi telegramele adresate Corpului Diplomatic, 
adică Ambasadelor, Legaţiilor, Consulatelor şi Viceconsulatelor, nu trebuiesc supuse cenzurei, 
întrucât sunt scutite de cenzurare.

Asupra acestei măsuri s-a atras atenţiunea oficiilor P.T.T. în repetate rânduri, iar după 
cucerirea Basarabiei toate dispoziţiunile de cenzură au fost comunicate şi oficiilor din această 
Provincie, pentru a se conforma întocmai.

În ziua de 24 Martie a.c., Domnul Prim Ministru Mihai Antonescu a atras atenţiunea 
Direcţiunii Generale a Poştelor că primeşte plângeri din partea Legaţiilor că la unele oficii încă se 
mai cenzurează corespondenţa diplomatică şi că majoritatea acestei corepsondneţe cenzurate este 
din Basarabia.

Pentru înlăturarea acestor nereguli, Direcţiunea Generală P.T.T. a dat imediat ordinul circular 
telegrafic Nr. 153 Cabinet, pentru ca diriginţii de oficii să-l comunice biuroruilor de cenzură 
respective, spre a se lua măsurile cuvenite de supraveghere.

Întrucât biurourile de cenzură sunt puse sub controlul Dvs. direct, avem onoare a vă ruga să 
binevoiţi a exercita un control cât mai riguros asupra modului cum se cenzurează corespondenţa, 
spre a nu se mai cenzura trimiterele poştale adresate Corpului Diplomatic, întrucît asemenea 
nereguli provoacă nemulţumiri şi neajunsuri autorităţilor noastre superioare.

L.Ş. Director
R. Ch. Christea
(semnătura) 

Şeful Serviciului
V. Stoian

(semnătura)
Comunicat:
Tuturor Prefecturilor

F. 339, inv. 1, d. 2693, f. 208

 
Documentul 96

Onor
Ziarelor Basarabia şi Universul

Loco.

Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a publica în cel mai apropiat număr al ziarului Dvs. că în 
cadrul activităţii Consiliului de Patronaj şi al operelor sociale Judeţean Lăpuşna, pentru „Ajutorul 
de Iarnă”, la coloctele din 6 şi 7 Decembrie    (şi 19 Decembrie) 1941, s-au adunat exclusiv de la 
populaţia rurală din judeţ sumele, productele şi efectele prevăzute în alăturata situaţie.
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Aceste contribuţiuni au fost cu totul binevole, fapt din care tragem concluzia că populaţia 
judeţului nostru este pe deplin convinsă de imperativul zilelor ce trăim.

Consiliul de Patronaj şi al Operelor Sociale aduce pe această cale cele mai călduroase 
mulţumiri tuturor donatorilor din Judeţul Lăpuşna, Chişinău, dat obolul cât de modest, în bani, 
producte, efecte, etc., cât şi tuturor autorităţilor care s-au străduit pentru obţinerea unor rezultate 
atât de frumoase care le face cinste.

Ajutoarele s-au distribuit după criteriile următoare:
1. Familiilor decedaţilor în război, invalizilor, celor în suferinţă prin mobilizarea susţinătorilor 

şi familiilor nevoiaşe cu copii mulţi.
2. În al doilea rând s-au atribuit alimente suficiente la cantinele şcolare, pentru buna lor 

funcţionare până la sfârşitul anului şcolar.
3. Banii s-au întrebuinţat de comitetele locale care au luat fiinţă în toate cele 80 de comune 

rurale din judeţ, în proporţie de 90%, iar restul s-a vărsat la C.E.C. la dispoziţia oficiului ajutorului 
de iarnă din Bucureşti.

Prefect
Şeful Biroului Ad-tiv al 
Consiliului de Patronaj

F. 339, inv. 1, d. 2693, f. 61

Documentul 97
Domnului Chestor

Poliţiei Municipiului Chişinău

Am onoare a vă transmite mai jos în copie, ordinul Domnului General Guvernator al 
Basarabiei N. 47/942, cu rugămintea să binevoiţi a verifica autorizaţiile în baza cărora apar ziarele 
din localitate şi eventual, dacă este caz să li se pună în vedere dispoziţiunile prezentului ordin.

D.C.
Şeful Cancelariei,
(semnătura) 
Copie.
Potrivit adresei Nr. 252/942 a Ministerului Propagandei, vă facem cunoscut că autorizaţiile 

pentru apariţia ziarelor şi revistelor în Basarabia se dau de către Serviciul Cenzurei din Ministerul 
Propagandei – Bucureşti, cu avizul Guvernământului dat pe baza referatului Serviciului Presei şi 
Propagandei şi în conformitate cu dispoziţiunile publicate în Monitorul Oficial Nr. 1507/1938 
privitoare la condiţiile cerute pentru redacţia şi administraţia gazetelor.

Pentru intrarea în legalitate în cazul când apar în judeţ ziare şi reviste care au obţinut 
autorizaţie pe altă cale şi fără împlinirea formelor cerute – veţi acorda un termen de 30 zile în care 
timp aceste autorizaţii vor fi preschimbate, iar pe viitor toate cererile pentru apariţia gazetelor şi 
revistelor vor fi înaintate Guvernământului.

 În aceste cereri se va arăta:
- Numele proprietarului
- Caracterul publicaţiei
- Tirajul
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- Felul de apariţie (zilnic, săptămînal, lunar etc.) 
- Costul abonamentului
- Posibilitatea de întreţinere pentru primele luni
- Girantul responsabil şi va fi însoţită de următoarele acte
- Actul de origine etnică a proprietarului
- Certificatul de cazier al proprietarului
- Lista personalului de redacţie şi administrativ.
- Actele de origine etnică a personalului de redacţie
- Actul doveditor că are firmă înscrisă la camera de Muncă.

GUVERNATORUL BASARABIEI
General,
/ss/ C.Gh.Voiculescu
p. conformitate, (semnătura) 

F. 339, inv. 1, d. 2693, f. 125

Documentul 98
MINISTERUL
PROPAGANDEI NAŢIONALE
ZIARUL „BASARABIA”
CHIŞINĂU
419 Aprilie 11 1942

DOMNULE DIRECTOR,

Avem onoare a Vă ruga să binevoiţi a acorda personalului redacţional şi administrativ al 
ziarelor „Basarabia” şi „Raza”, cantitatea de 15 (cinsprezece) kg piele de talpă, din stocul sosit 
zilele acestea prin I.N.C.O.P.

Totodată ţinem să vă facem cunoscut că din stocul trecut nimeni din personalul ziarelor 
noastre n-a obţinut piele de talpă.

Anexăm tabloul personalului respectiv.
Primiţi, Vă rugăm, Domnule Director, asigurarea stimei noastre.

L.Ş. DIRECTOR
(semnătura) 

Domniei Sale
Domnului DIRECTOR al Economiei Naţionale din Guvernământul Basarabiei Chişinău

F. 339, inv. 1, d. 2693
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Documentul 99
Chestura Poliţiei Municipiului Chişinău
Biroul Poliţiei de Siguranţă
Nr. 150 A
1942 Luna Aprilie ziua 17

către
PREFECTURA JUDEŢULUI LĂPUŞNA

La Nr. 3556 din 16 Aprilie a.c. avem onoare a vă face cunoscut că media publicaţiunilor ce 
apar în localitate de la desrobirea Basarbiei şi până la 31 Martie 1942, este următoarea, după cum 
ne este comunicată de directorii lor:

Nr 
Crt

Numele publicaţiei Cînd apare Media 
exem. 
tipărite

Media 
exem. 

nevîndute

Observaţiuni

1. BASARABIA Zilnic 8500 1000 Apare la Bucureşti în 15000 
exemplare

2. RAZA Săptăm. 16000 1500 24.XII.1941
3. B U L E T I N U L 

P R O V I N C I E I 
BASARABIA

Lunar 1000 ------- Apare de la 1 decembrie 1941

4. B U L E T I N U L 
MUNICIPAL AL 
Primăriei Chişinău

Bilunar 300 50 Apare de la 1 ianuarie 1942

5. MISIONARUL lunar 1000 ---- Reapare de la 1 ianuarie 1942
6. LUMINATORUL lunar 800 -----
7. MUGUREL lunar 600 200 Apare de la 1 martie 1942
8. LICURICI lunar 700 100 Apare de la 1 Ianuarie 1942

 
 S-a pus în vedere de către organele noastre directorilor ziarelor Basarabia şi Raza să prezinte 

şi personal D-vs astăzi 17 Aprilie 1942, până la orele 18, datele cerute.

L.Ş. Chestorul Poliţiei 
(semnătura) 
Şeful biroului siguranţei
 (semnătura)

F. 339, inv. 1, d. 2693, f. 161
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Documentul 100
TABLOUL

Personalului administrativ şi redacţional al ziarelor „BASARABIA” şi „RAZA”

Nr. Numele, pronumele Funcţiunea Nr. membrilor. 
familiei

Starea civilă

1. Pr. Vasile Ţepordei Director 10 Căsătorit-copii
2. Th. Ţepordei contabil 3 ” ”
3. Sergiu Matei Nica Secr.redacţie 6 ” ”
4. Neculai V. Coban redactor 5 ” ”
5. Sergiu Roşca redactor 5 ” ”
6. Nil Lunev Schidu redactor 4 ” fără copii
7. Ciobanu Andrei redactor 5 Căs. Cu copii
8. Calmâc Boris Aj. ad-tor 5 ” ”
9. Ivanov Dumitru casier 5 ” ”
10. Glavatinschi Nicolai redactor 4 ” ”
11. Sabin Popescu Lupu redactor 6 ” ”
12. Gherasimov Mihail expeditor 1 Necăsătorit
13. Dunăreanu Nicolai redactor 1 Necăsătorit
14. Durdufi Gheorghe expeditor 3 Căs. Cu copii
15. Racofux Boris expeditor 2 necăsătorit
16. Casso Petre încasator 2 necăsătorit
17. Tvardasic Ion expeditor 4 Căs. Cu copii
18. Crudu Sofia expeditoare 2 necăsătorită
19. Andras Suzana expeditoare 1 necăsătorită
20. Jugurt Nicolai curier 3 Căs. Cu copii
21. Conescu Sergiu expeditor 2 Căs. Fără copii
22. Dascăl Constantin lipitor afişe 8 Căs. Cu copii
23. Constantin Georgescu expeditor 2 Căs. Fără copii
24. Natalia Chelcică casieră 2 căsătorită
25. Donici Paul redactor 3 Căs. Cu copii.

94

L.Ş. DIRECTOR Ţepordei (semnătura) 
F. 339, inv. 1, d. 2693, f. 172
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Documentul 101
ROMÂNIA
ARHIEPISCOPIA CHIŞINĂULUI
Parohia bisericei „SF. Alexandru”
din com. urb. Călăraşi
jud Lăpuşna
Nr. 21 1942 Aprilie 29

DOMNULE DIRECTOR,
În numele Consiliului parohiei al bisericei parohiei ce o păstoresc, precum şi al meu personal, 

cu profund respect Vă înfăţişez, aci, alăturat, o cerere în cele ce urmează:
Biserica noastră a fost lovită de ghiulele şi incendiată de sovietici în luptele ce s-au dat în 

regiunea Călăraşi. În afară de aceste avarii, cutremurul din toamna anului 1940 a sguduit întreg 
edificiul Sf. Locaş – aşa că, o reparare şi renovare a bisericei noastre este absolut necesară.

În acest scop Consiliul parohial a apelat la bunii creştini şi parohieni ai bisericii, pentru a-şi 
da fiecare obolul său în această operă sacră. Nici unul din enoriaşi nu s-a arătat ostil înfăptuirei 
acestei reparaţiuni şi renovări, astfel că sperăm a vedea dusă la bun sfârşit această grea sarcină.

Rugămintea către Domnia Voastră este în a ne acorda o autorizaţiune specială pentru a putea 
aduna şi strânge, din ruinele caselor arse şi dărâmate a târgului Călăraşi, cărămizi şi piatră cioplită-
material de care vom avea nevoie la reparaţia bisericei ce o proiectăm în vara anului acestuia.

Respectuos Vă rugăm să binevoiţi a ne acorda această autorizaţiune, căci materialul adunat 
de prin ruini ne va fi de mare folos şi ajutor la reparaţiunea bisericei.

Rezultatul cererei noastre şi binevoitoarea rezoluţiune, ce ve-ţi benevoi a o pune, rog 
respectuos să ne o comunicaţi nouă-oficiului parohial, cît şi Primăriei locale.

Mulţumindu-vă anticipat, rămân cu stimă,
L.Ş. PAROH 
(semnătura) 
DOMNIEI SALE
 DOMNULUI DIRECTOR AL DIRECTORATULUI ROMANIZĂRII, 

COLONIZĂRII ŞI INVENTARIERE.
F. 339, inv. 1, d. 9021, f. 165

Documentul 102
DEMASCAREA COMUNISMULUI
DIN ROMÂNIA
DE NICOLAE I. TURCU

Domnule Prefect,
Fiind înconştiinţat că Ministerul de Interne cu ordinul Nr. 34866 A din      26 Ianuarie 

1942, a recomandat lucrarea mea intitulată „Demascarea comunismului din România” pentru 
preţuri şi primării, ne permitem a înainta un exemplar din care se constată materia ce tratează, 
aprobată fiind de Ministerul Propagandei Naţionale, pentru combaterea comunismului.

Dat fiind importanţa ei în actualele împrejurări, întrucât dă la iveală toate organizaţiunile 
subversive şi metodelor lor de activare împotriva Statului nostru, socotim că ar fi necesar să 
fie cunoscute de funcţionarii comunali, în special primarii şi notarii din judeţele Dvoastră spre 
a se putea feri de asemenea elemente discordante şi a interveni ei însişi pentru descoperirea 
organizaţiilor comuniste.
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Încredinţat fiind că veţi binevoi a aprecia importanţa lucrării prin cumpărarea unui număr 
corespunzător comunelor din judeţul D-voastră, vă rog să primiţi domnule Prefect distinsele 
mele consideraţiuni.

Costul unei lucrări este de 100 lei exemplarul şi comanda poate să fie făcută pe adresa Nicolae 
Turcu, şef de poliţie în Prefectura Poliţiei Capitalei la Chestura V Poliţie, str. Boteanu Nr. 5, 
Bucureşti, contra ramburs.

NICOLAE I. TURCU
Şef de poliţie în Prefectura Poliţiei Capitalei

Domnie Sale
Domnului Prefect al Judeţului Lăpuşna, La Chişinău
F.339, inv.1, d.2693, f.73

Documentul 103
ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI BĂLŢI
Nr. 2558
1942 Februarie 22

DOMNIEI SALE
DOMNULUI PRIM PRETOR AL PLSEI CORNEŞTI

Avem onoare a vă transmite mai jos, în copie adresa Nr. 3259/942 a Serviciului IX Regional 
de Inspecţie şi Control al Monopolului Alcoolului şi Taxelor de consumaţie, cu rugămintea să 
binevoiţi a lua cunoştinţă şi măsuri să se dea tot concursul delegaţilor de a colecta porumbul 
stricat.

PREFECT Stegărescu      Şeful cancelariei Vodislav
(semnătura) L.Ş.      (semnătura)
Copie
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
La cedarea Basarabiei, industria spirtului era reprezentată prin 4 fabrici de spirt industrial 

din porumb, una fabrică din spirt industrial din melasă, 15 fabrici de spirt din vin şi 26 Distilerii 
de vin.

La recucerire, aproape întreagă această industrie a fost distrusă. Astfel, toate fabricile 
industriale din porumb şi melasă au fost distruse fără posibilitate de refacere 15 fabrici de spirt din 
vin, una singură a fost găsită intactă, 5 în stare de reparabilitate şi restul distruse, iar distileriile, 6 
în stare bună şi restul distruse.

În faţa acestei situaţii, dat fiind că aproape întreaga industrie era proprietate evreiască, 
iar recolta vinului compromisă, însemna că iniţiativa particulară nu va începe vreo operă de 
reconstruire şi deci întreaga industrie a spirtului să fie periclitată, prejudiciind pe de o parte 
interesele financiare ale statului, iar pe de altă lipsind populaţia provinciei de un debuşeu de 
valorificare a cerealelor alterate, în special porumbul, care se găseşte în abundenţă mai în fiecare an.

Pentru a preântâmpina aceste neajunsuri, Ad-ţia Comercială a Monopolului Alcoolului a 
hotărît construirea a 3 fabrici de spirt industrial: una în Bălţi, una în Reni şi una în Chişinău.

Fabrica din Chişinău a fost pusă în lucru din luna Octombrie 1941, iar celelalte 2 vor fi puse 
în construcţie în primăvara acestui an. Fabrica din Chişinău, denumită „Fabrica Basarabiei”.
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Se construieşte pe terenul fostelor fabrici de spirt din vin „Izbînda şi Felix”. Din Bariera 
Sculeni, foste proprietate evreiască şi se construieşte din piesele găsite în stare mai bună şi de 
reparabilitate de la fostele fabrici de spirt distruse. Capacitatea ei de lucru va fi de cca 6000 litri 
alcool absolut în 24 ore - adică va prelucra cca 2 vagoane porumb pe zi, 2000 kg orz şi 200 
kg miei, având nevoie pentru întreaga campanie de lucru anuală, de cca 400 vagoane porumb 
stricat. Lucrările acestei fabrici sunt destul de avansate, astfel că ea va fi pusă în funcţiune cam pe 
la sfârşitul acestei luni. În acest scop am şi început colectarea de porumb stricat din regiune, atât 
proprietatea statului, provenit din capturi, cât şi prin cumpărare direct de la săteni. Cumpărarea 
se face în baza autorizaţiei de aprobare Nr. 3389 din 7 Ianuarie 1942 a Direct. Ec. Naţionale 
din Guvernământul Basarabiei pe care o ataşăm în copie, iar preţurile de cumpărare sunt cele 
oficiale, conform ordonanţei Guvernământului Basarabiei. Colectarea porumbului stricat se 
face la Depozitul judeţean M.A.T. din Bălţi şi prin unii delegaţi desemnaţi de noi, precum şi 
de ţărani care-i aduc direct la fabrică din comunele mai apropiate de Chişinău. Menţionăm că 
pentru fabricarea spirtului este convenabil să cumpărăm numai porumb stricat şi pentru faptul 
că diferenţa de randament în spirt între un porumb bun şi un porumb stricat cca 30 la sută 
pus la fabricaţie, este numai de 2 litri spirt la sută de kg porumb, pe când diferenţa la preţul de 
cumpărare al porumbului este mult mai mare. În consecinţă, fiind vorba de fabrica Statului, 
care pe lângă aportul fiscal adus de ea în bugetul Statului, care se cifrează la un venit de peste 
un miliard şi jumătate de lei anual, pe lângă că se creiază un mijloc de valorificare a porumbului 
stricat din această regiune, ce este în abundenţă în fiecare an, umple        un gol în industria 
provinciei noastre, fabricând spirtul necesar consumaţiei acestei provincii şi mai aduce şi venitul 
comercial de exploatare de câteva milioane lei anual. Vă rugăm domnule Prefect să binevoiţi a 
da dispoziţiuni organelor dvs. din judeţ să dea tot concursul delegaţilor noştri pentru colectarea 
porumbului stricat.

Şeful serviciului regional 13 ss. Odoroagă.
F. 120, inv. 1, d. 697, f. 42

Documentul 104
29 Ianuarie 1942
SECŢIA MILITARĂ

STUDIU
asupra

Conflictelor de competenţă născute din activitatea Guvernatorului Basarabiei în materie de 
ordonanţe penale, în concurenţă cu atributele Comandamentului Corp 3 Armată acordate prin 
Art. 486 Codul Justiţiei Militare.

În această problemă trebuie făcut un examen juridic al competenţei, adică trebuie să vedem 
care sunt puterile Guvernatorilor în cadrul legii care a născut Instituţia aceasta.

Art. 4, din D.L. pentru organizarea Basarabiei şi Bucovinei, în alineatul 3 fixează competenţa 
Guvernatorului:

„În calitate de autoritate supremă a provinciei, el are dreptul de a da Deciziuni şi elabora 
ordonanţe şi regulamente, aplicabile pe întreg teritoriul Provinciei”.

Aliniatul următor completează această idee:
„El este şeful poliţiei provinciale şi responsabil de menţinerea ordinei publice”.
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„În această calitate, el poate da ordine poliţiei şi siguranţei şi cere intervenţiunea Armatei în 
caz de necesitate”.

Rezultă din simpla enunţare a acestor texte, că Guvernatorul este în drept să ia măsuri pe cale 
de ordonanţă, măsuri care izvorăsc chiar din raţiunea de a fi a Guvernatorului.

În dreptul de a edicta orodnanţe există aşa dar un paralelism al puterilor Guvernatorului şi 
puterilor Comandantului Corpului III Armată.

Chestiunea de a se şti care dintre aceste măsuri prevalează, este de bună seamă delicată, 
pentru că nu există între Guvernatori şi Comandamentul Corpului III Armată un raport de 
subordinare ale unuia faţă de celălalt.

S-ar părea, din sfârşitul aliniatului 4 Art. 4 D.L. pentru organizarea Basarabiei şi Bucovinei, 
că Guvernatorul are o supremaţie în această materie, pentru că se spune că el cere la nevoie 
intervenţia Armatei.

Nu există însă în această o afirmare hotărîtă, nediscutabilă, ci o afirmaţie prezumată din 
sensul legii. Rămâne însă nediscutabil dreptul Guvernatorului de a edicta ordonanţe penale.

Cealaltă chestiune, a competenţei organelor chemate să aplice orodnanţele Guvernământului, 
- organele Justiţiei Militare sau organele Justiţiei Civile, - socotim că trebuie să se facă apel la 
principiile de procedură penală.

Dacă infracţiunea creată de o ordonanţă a Guvernatorului se referă la persoane şi fapte ce 
cad sub jurisdicţiunea instanţelor de judecată militară, evident se va urma acestă cale. Dacă însă 
se referă la fapte şi persoane care cad în prevederile legilor de drept comun, atunci competenţa va 
fi a instanţelor de drept comun.

Se ştie că în general competenţa militară fiind excepţională, nu poate fi extinsă acolo unde 
nu este atribuită prin text precis.

Competenţa generală aparţine prin urmare instanţelor şi organelor de drept comun.

SECRETAR GENERAL.
F. 706, inv. 1, d. 69, f. 72-74

Documentul 105
MARELE STAT MAJOR GENERAL Secţia II-a
Biroul Contrainformaţii
Nr. 49664 din 4 februarie 1942
MARELE STAT MAJOR Secţia II-a

Către
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Secţia Militară (cabinetul civilo-militar) 

La Nr. 144 din 28 Ianuarie 1942;
Am onoare a raporta:
La 4 Octombrie 1941, Marele Cartier General Secţia II-a, a primit o informaţie după care:
- În Chişinău, Strada Regele Ferdinand Nr. 39 locuieşte o evreică, măritată cu un creştin, în 

casa căreia se face legătură între Ghettou şi exterior prin:
- Evreica Meier Coca şi
- Avocatul Rabinovici, fostul colaborator al şefului NKVD-ului din Chişinău
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Verificarea făcută prin organele SSI a dus la constatarea că:
Într-adevăr în localul indicat domiciliază evreica Sara Sarucci, soţia unui fost funcţionar la 

Administraţia Financiară, rămas sub ocupaţia sovietică.
Ea are 3 fraţi şi 4 surori plecaţi în URSS încă de la deslănţuirea ostilităţii  cu Rusia.
Găzduia pe evreica Meier Coca, eşită clandestin din Ghettou, al cărei domiciliu actual nu a 

putut fi identificat.
Faţă de aceste informaţiuni, care pun într-o lumină suspectă pe evreicele Sara Sarucci şi Meier 

Coca, Marele Stat Major a dat ordinul Nr. 17558 din 6.XI.1941 Inspectoratului de Jandarmi 
Chişinău de a trimite la Est de Nistru pe aceste evreice.

Ordinul Nr. 15.035 din 22 Octombrie 1941 al Preşidenţiei Consiliului       de Miniştri, prin 
care se exceptau de la evacuare unele categorii de evrei, n-a fost comunicat Marelui Stat Major.

Dincontra, toate sugestiile au tins a impune ca în Basarabia să nu rămână nici un evreu ceea 
ce s-a realizat aproape în întregime. În Ghetto-ul Chişinău se mai găsesc numai 152 evrei.

După ce s-a luat cunoştinţă de ordinul Nr. 15.035/1941, M.St.M. a anulat trimiterea evreicei 
Surucci la Est de Nistru.

L.Ş. MARELE STAT MAJOR GENERAL
GENERAL I. Şteflea 
(semnătura) 
Şeful Secţiei 2-a

Colonel R.Dinulescu
(semnătura)

F. 706, inv. 1, d. 69, f. 78-79

Documentul 106
Către

INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE
CHIŞINĂU

 La ordinul Dvs. Nr. 20441/942 şi urmare la raportul nostru Nr. 4463/941, avem onoare 
a raporta următoarele relaţiuni asupra evreicelor Hana Chetroser, şi Rahila Gherş Drocman care 
susţin că sunt botezate, prima cu numele Lazu, iar cealaltă cu numele Popa.

 Din cercetările făcute şi din corespondenţa avută cu Postul Jandarmi Năpădeni, unde ele 
susţin că au fost botezate, rezultă că cele declarate de numitele sunt neadevărate.

 Numitele posedă însă certificate de botez eliberate de parohia Năpădeni Jud. Bălţi, 
alăturate în copie, din care rezultă că au fost botezate la data de 16 Iunie 1941, vă rugăm a ne 
comunica dacă susnumitele intră în prevederile ordinului     Nr. 7297 din 3 Noimebrie 1941.

Şeful Poliţiei
Isar Aurelian
Şeful Biroului Sigur.

F. 696, inv. 1, d. 31, f. 269
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 Documentul 107
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Cabinetul Militar
Nr.1330/c
3 Februarie 1942

PREŞEDINŢIE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVILO-MILITAR

La ordinul Nr. 146 din 28 Ianuarie 1942, am onoare a raporta următoarele:
1. Pînă la data de 22 Septembrie 1941, autorizaţiile de intrare în ghettou s-au eliberat de 

Comendamentul Militar al Chişinăului, după criteriile stabilite de acesta.
2. Constatându-se de către Guvernământ că aceste criterii erau lipsite de preciziuni şi 

stabilitate, Guvernământul a luat dispoziţiuni pentru remedierea răului, fixând următoarele 
norme în această privinţă, prin ordinul Nr. 235/c.

a. În principiu, intrarea persoanelor streine (inclusiv ofiţerii, subofiţerii şi trupa) în ghettou 
era interzisă.

b. Pentru cazurile de absolută necesitate, autorizaţiile se dau personal şi pe a lor răspundere:
- În Chişinău de către Comendamentul Militar al Municipiului.
- În localităţile unde grija ghettou-rilor şi lagărilor cădea în sarcina comandanţilor de 

Garnizoană: de către aceştia.
- În celelalte localităţi de către Prefecţi.
c. Dacă în lagărele din ghetto-urile existau indivizi, care în mod obişnuit locuiau în cuprinsul 

lor, se acorda autorizaţiuni permanente acelor indivizi, luându-se în acelaşi timp măsurile de 
supraveghere necesare pentru ca indivizii în chestiune să nu se transforme în curieri sau negustori.

d. Pentru a se putea exercita un control riguros şi sigur asupra persoanelor care intrau în 
ghettou cu autorizaţiuni, se proceda astfel:

- Nu intră simultan mai multe persoane decât numărul soldaţilor însoţitori.
- La intrarea şi ieşirea lor erau controlaţi.
- Vizitele în ghettou nu durau mai mult de o oră.
- Intrările pietonilor erau deosebite de intrările vehiculelor.

L.Ş. GUVERNATORUL BASARABIEI
GENERAL C. Gh.Voiculescu 
(semnătura) 

F. 706, inv. 1, d. 69, f. 80-81

 Documentul 108
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Cabinetul Militar
Nr.2872/c
3 August 1942

PRIMĂRIA ORAŞULUI SOROCA
Din ordinul Domnului General Guvernator am onoare a vă face cunoscut următoarele:
1. Guvernământul este informat că evreii, aduşi din Moldova pentru lucru în diferite centre 

din Basarabia, se bucură de o libertate şi îngăduinţă, care sunt în contradicţie cu regimul care s-a 
aplicat în general evreilor în această Provincie.
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Datorită lipsei de control şi supraveghere sau a unei inexplicabile tolernaţe din partea celor 
care au sarcina să vegheze la buna rânduială a lucrurilor, evreii frecventează cârciumile, vin la oraşe 
pentru cumpărărturi şi în modul acesta, iau contact cu populaţia şi pot pricinui prejudicii ordinei 
şi siguranţei statului.

2. Pentru a pune capăt acestei stări de lucruri, Domnul General Guvernator ordonă să se ia 
măsuri în cazurile de rigoare şi anume:

- nici un evreu să nu părăsească lucrul sau cantonamentele la care sunt destinate;
- plecarea din şi înapoi în cantonamente să se facă în grup, aşa fel ca împrăştierea lor să fie 

înlăturată,
- evreii care vor fi găsiţi în oraşe sau sate fără rost sau sub pretextul că fac aprovizionări, să fie 

imediat arestaţi şi trimişi la cantonamentele lor.
Aceste cazuri vor fi raportate de îndată, arătându-se nominal evrei găsiţi în vină, localitatea 

unde cantonează şi comendamentul detaşamentului de lucru.
3. Domnul General Guvernator vă roagă a lua toate măsurile ca să nu se stabilească nici un 

fel de contact între evrei şi populaţie.

L.Ş. DIRECTOR DE CABINET
LT. COLONEL V. Garaiac 
(semnătura) 

F. 1812, inv. 2, d. 9, f. 157

Documentul 109
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI

DOMNULE PREFECT,

Motivaţi de ordinul Nr. 19.499 din 2 Septembrie 1942, al Inspectoratului Regional de 
Poliţie Chişinău,

Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să ni se înainteze, cât mai urgent posibil, copie 
după ordinul Nr. 36592/1941, al Ministerului Cultelor, comunicat tuturor prefecturilor de judeţ 
din ţară, inclusiv Basarabia şi Bucovina, prin care nu se admite până la noi dispoziţiuni, nici un 
fel de trecere de la un cult la altul şi cu atât mai puţin de la un cult istoric la confesionalism sau 
la o asociaţie religioasă, fiindu-ne necesar.

ŞEFUL POLIŢIEI ORAŞULUI BĂLŢI
Dumitru Agapie

Şeful Bir. Siguranţei
Al. Svaricevschi

DOMNULUI PREFECT AL JUDEŢULUI BĂLŢI
f. 694, INV. 2, D. 290, F. 62
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Documentul 110
Bucureşti 12 Octombrie 1942
Nr. 13666 CBBT
ROMÂNIA
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL PENTRU ADM. ŞI ORG.
BASARABIEI, BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI
Secţia M Bir. 2

DOMNULE GUVERNATOR,
Avem onoare a vă înaninta alăturat copie de pe adresa Marelui Stat Major Nr. 57162 din 25 

Septembrie 1942, împreună cu situaţia numerică şi dosare cu ostaşii din Basarabia, care au rămas 
în ţară după cedarea teritoriilor respective.

Aceste dosare urmează a se păstra de Dvs. spre a-i avea în vedere la execuţia ordinului 
Domnului MAREŞAL ION ANTONESCU, privitor la recompensele ce urmează a se aproba 
acestor ostaşi.

Primiţi, vă rugăm, DOMNULE GUVERNATOR, încredinţarea deosebitei noastre 
consideraţiuni.

SECRETARUL GENERAL AL
PREŞIDENŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI
SECRETARUL CABINETULUI
Maior Stelian Iamandi

Domniei Sale
DOMNULUI GUVERNATOR AL PROVINCIEI BASARABIA, BUCOVINA
Cabinetul Militar       Şeful Biroului 1
p. conformitate                     Maior Rădulescu Ştefan

F. 706, inv. 1, d. 262, f. 6
 
Documentul 111
COPIE
MARELE STAT MAJOR Secţia I-a
Biroul 4
Nr. 57162 din 25 Septmebrie 1942
MARELE STAT MAJOR Secţia I-a

Către
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

CBBT

 Conform ordinului MAN Nr. 21147 din 1.VII.1942;
 Am onoare a înaninta alăturat:
 - O situaţie numerică şi 12 dosare cu ostaşii din Basarabia pe judeţe.
 - O situaţie numerică şi 6 dosare cu ostaşii din Bucovina pe judeţe.
 Aceşti ostaşi au rămas în ţară după cedarea teritoriilor respective.
 Vă rugăm să binevoiţi a le tirmite Guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei spre a-i avea în 
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vedere la executarea ordinului Domnului Mareşal Antonescu privitor la recompensele ce urmează 
a se acorda acestor ostaşi.

 Marele Stat Major cu Nr. 57162 B din 25 Septembrie 1942 a trimis Ministerului 
Agriculturii şi Domeniilor situaţii numerice pe provincii şi judeţe conform ordinului MAN de 
mai sus.

p. ŞEFUL MARLEUI STAT MAJOR
general (ss) I.Arhip
p. conformitate
Şeful Biroului 1
Maior Rădulescu Ştefan

F. 706, inv. 1, d. 262, f. 8

Documentul 112
ROMÂNIA           Bucureşti 23 Februarie 1942
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL MILITAR
PENTRU ADM. ŞI ORG. BASARABIEI, 
BUCOVINEI ŞI TRANSNISTRIEI

DOMNULE MAREŞAL,
Am onoare a supune aprecierii Domniei Voastre următoarele:
Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu raportul N. 37617/1942, raportează:
1. Există un desacord între dispoziţiunile Nr. 3410/1941 în fiinţă şi între măsurile aplicate 

de Guvernămîntul Transnistriei, prin aceia că se plătesc personalului jandarmeresc afectat 
Guvernământului Transnistria drepturi mai mari decât personalului aflat mobilizat în unităţile 
armatei de la Est de Nistru, dar Guvernământul nu a trimis declaraţiile personalului din 
Inspectoratul Jandarmeriei Transnistria la Administraţiile Financiare din ţară, potrivit prevederilor 
D.R. N. 2167/1941 (Art. 19), instrucţiunie N. 42900/1941 şi instrucţiunile N. 101275/ 1942 
ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru Administraţiile Financiare să plătească soldele la 
familiile personalului.

2. Există desacord în ce priveşte adresa N. 922/1941 a Guvernământului – prin care se arată 
că în Transnistria nu se plăteşte nici o misie de transport funcţionarilor şi deci nici janadarmilor, 
căci primesc pe lună solda în lei în ţară, o îndemnizaţie în RKKS în Transnistria, egală cu de 
două ori solda – şi cele raportate de Inspectoratul de Jandarmi Transnistria, care arată că această 
îndemnizaţie se plăteşte jumătate în lei şi jumătate RKKS.

3. Guvernământul a expediat statele de soldă pe lunile Septembrie, Octombrie, Noiembrie, 
Decembrie 1941 şi Ianuarie 1942 la Inspectoratul General al Jandarmeriei (şi care s-au primit de 
abia la 19 Februarie 1942), în loc să fi aplicat dispoziţiunile D.L. Nr. 2167/1941 prin a fi trimise 
declaraţiile personalului la Administraţiile Financiare respective, care, la rându-le să emită carnete 
şi să achite solda familiilor sau să depună la CEC solda celor necăsătoriţi.

Din această cauză nu s-au plătit drepturile de la Septmebrie 1941 familiilor celor din 
Transnistria iar atele de drepturi au rămas nelichidate.

Cere în acelaşi timp să se ordone asupra fixării definitive a salarizării la Est de Nistru.
Prin D.L. 101275/1942, se stabilesc următoarele drepturi ale mobilizaţilor, concentraţilor şi 

rechiziţionaţilor, precum şi familiilor lor, din unităţile şi serviciile armatei aflate la Est de Nistru:
a) În ţară, familia va primi lunar o soldă de campanie egală cu solda de pace plus 1/5, ce se 

plăteşte în condiţiunile D.L. Nr. 2167/1941 prin Administraţiile Financiare.
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Personalul de la Est de Nistru primeşte în mână:
b) Alocaţia de hrană de campanie prevăzută de D.M. Nr. 1283/1941;
c) Indemnitatea de combustibil şi echipament numai ofiţerilor activi;
d) O alocaţie de întreţinere pentru popotă egală pentru ofiţeri 1500 lei lunar, pentru 

subofiţeri, maeştri, gagişti şi funcţionari civili 500 lei lunar;
e) Câte 20 ţigări zilnic, de persoană, în mod gratuit;
f ) Odată pentru totdeauna echipamentul în natură gratuit pentru cei care iernează în 

Transnistria.
Drepturile cuvenite în baza D.L. N. 2167/1941, ce se aplică fără nici o deosebire personalului 

mobilizat la unităţile Aerului, Marinei, grănicerilor, Jandarmilor şi Pompierilor, se plătesc din 
creditul extraordinar special deschis pe seama Ministerului Apărării Naţinale.

Deasemeni, drepturile arătate în D.L. Nr. 3410/1941 se suportă din creditul extraordinar cu 
acoperire specială. (Art. 5) 

CONCLUZIUNI:
Deosebirile relevate de raportul Inspectoratului General al Jandarmeriei în regimul plăţii 

salariilor şi soldelor personalului unităţilor jandarmereşti afectate Guvernământului Transnistriei 
şi regimul salariilor pentru personalul unităţilor armatei române, plătite de Ministerul Apărării 
Naţionale sunt consecinţe ale situaţiunei următoare:

1. Transnistria nu se guvernează cu legiuirile româneşti, ci cu legislaţia sa proprie.
2. În materie de salarizare, Decretul Nr. 1 din 19 August 1941 este aplicabil tuturor 

funcţionarilor care depind de amintitul guvernămînt.
3. Atât prevederile bugetare cât şi normele de salarizare sunt cu totul altele decât cele curpinse 

în D.L. Nr. 2167 şi 3410 din 1941.
4. Egalizarea condiţiilor de salarizare trebuie să conducă la fixarea unui regim al salariilor.
5. În chestiunea întârzierei plăţii cotelor lăsate familiilor este vinovat Inspectoratul 

Jandarmeriei din Transnistria, pentru că lui îi revenea obligaţia, potrivit Art. 19 şi 20 D.L. Nr. 
2167/1941 să întocmească şi trimită declaraţiile la Administraţiile Financiare.

Din informaţiile ce avem, Inspectoratul Jandarmeriei Transistria nu şi-a îndeplinit această 
obligaţie din cauza amestecului în această chestiune a Guvernământului.

În sensul celor mai sus expuse propunem:
1. Declaraţiile personalului Jandarmeriei afectaţi Transnistriei să fie trimise direct 

Inspectoratului respectiv, Administraţiilor Financiare din ţară.
2. Salarizarea personalului jandarmeresc din Transnistria să fie egală şi uniformă ca pentru 

personalul unităţilor aflate la Est de Nistru şi în plus să se plătească misia de transport jandarmilor.
3. Să se fixeze să reglementeze chestinea salariilor pentru personalul din Transnistria, care 

suferă de două inconveniente:
a) În Decretul N. 1 din 19 August 1941 se arată că funcţionarii din această provincie vor fi 

plătiţi cu salariul îndoit în lei şi cu o alocaţie de întreţinere în RM, până la maximum salariului 
îndoit în lei.

Ori această situaţiune astăzi nu mai este valabilă pentru că funcţionarii primesc în realitate 
numai un salariu şi o alocaţie egală cu de două ori salariul.

b) Quantumul salariului şi al alocaţiilor depăşeşte totalitatea drepturilor ce se plătesc 
personalului armatei de pe front, ceea ce este nedrept.

Primiţi, vă rog DOMNULE MAREŞAL, asigurarea profundului meu respect.
SECRETAR GENERAL 
(semnătura) 

F. 706, inv. 1, d. 42, f. 196-200
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Documentul 113
GUVERNĂMÂNTUL 
PROVINCIEI BASARABI
Cabinetul Guvernatorului
Nr. 1443
1942 Mai 6

DOMNULE MAREŞAL,
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul BBT, prin adresa Nr. 753/ 1942, ne-a făcut 

cunoscut că potrivit ordinului Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia Personalului, Nr. 
237/1942, prefecţii militari activi urmează să fie înlocuiţi din funcţiunea de prefect pentru a fi 
trecuţi la comandă.

În această situaţie se găsesc următorii prefecţi:
Colonel Sergiu Atanasiu, prefectul judeţului Ismail;
Colonel Cristache Enescu, prefectul judeţului Orhei;
Colonel Dumitru Dobrescu, prefectul judeţului Cahul;
Lt. Colonel Petre Marinov, prefectul judeţului Tighina.
Acesta din urmă a fost înştiinţat de Marele Stat Major, prin ordinul               Nr. 113.471 

dion 3 Mai 1942 să se prezinte, în termen de 48 de ore la Reg. 8 Vînători de Munte.
În prezent, ne găsim în plină campanie agricolă, care necesită continuitate de acţiune şi o 

perfectă cunoaştere a situaţiei pe teren.
Aceleaşi condiţiuni se cer şi pentru executarea campaniei lucrărilor edilitare, a căror 

desăvârşire, după devastările bolşevicilor, se cere atât de urgentă în Basarabia.
Toate aceste lucrări, pe tărâm agricol şi edilitar, au fost organizate de actualii prefecţi pe teren.
Socotim, de aceea că o înlocuire a lor în împrejurările de azi ar prejudicia mult mersul 

lucrărilor.
Pentru a putea duce la bun sfârşit programul de lucrări iniţiate, avem absolută nevoie de 

concursul D-lor prefecţi susmenţionaţi.
Respectuos Vă rugăm, astfel, DOMNULE MAREŞAL, să binevoiţi a aproba să se revină 

asupra ordinului Ministerului Apărării Naţionale de înlocuirea acestor prefecţi şi a dispune să fie 
mobilizaţi pentru lucru în această provincie.

Primiţi vă rog, DOMNULE MAREŞAL, încredinţarea deosebitei noastre consideraţiuni.

L.Ş. GUVERNATOR,
General C. Gh. Voiculescu 
(semnătura) 

F. 706, inv. 1, d. 42(1), f. 73
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Documentul 114
ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLŢI
BIROUL M.O.N.T.
1942 luna august ziua 4
Nr. 573

DOMNULE ŞEF,
Urmare la adresele noastre nr. 470 din 3 Iulie 1942 şi Nr. 529 din 27 Iulie 1942, prin care 

am cerut să mi se înainteze un tabel nominal de toţi locuitorii din oraşul Bălţi, care au fost 
deportaţi, sau trimişi la lucru dincolo de Nistru.

- Idem, de toţi cei care au fost asasinaţi.
- Idem, pentru alte orori făptuite în acea epocă de organele administrative sovietice.
Iar D-Vs cu adresa Nr. 7443 din 2 August a.c. ne-aţi înaintat un tabel numai de persoanele 

deportate, deci lucrarea nu este complectă prin faptul că în ultimile 5 zile s-au prezentat şi se 
prezintă sumedenie de persoane cu cereri prin care reclamă că unii dintre mebrii lor au fost 
deportaţi sau trimişi la lucru.

În tabelul trimis de D-Vs. Nu s-a făcut această distincţie şi în consecinţă nu exprimă adevărata 
situaţie, Vă rugăm să binevoiţi a da cuvenitele ordine.

Lucrarea trimisă de D-Vs s-a înaintat Onor. Guvernământului Provinciei Basarabiei, 
Cabinetul Militar MONT Chişinău, iar în complectare, urmează să înaintăm ce se va mai primi 
de la D-vs. (Tabele suplimentare) 

PRIMAR 
(semnătura) 

Şeful Bir. MONT
(semnătura)

DOMNIEI SALE
DOMNULUI ŞEF AL POLIŢIEI ORAŞULUI BĂLŢI.

f. 694, inv. 3, d. 88(2), f. 602

Documentul 115
ORDIN CIRCULAR:

Nr. 43598 din 9 Iulie 1942
Avem onoare a vă comunica mai jos în copie Decizia Ministerială a Cultelor şi Artelor N. 

42352 din 9 Septembrie 1940 Mon. Of. N. 216 din 17 Septembrie 1946, pentru a lua cunoştinţă 
şi a vă călăuzi la nevoie.

DIRECTOR                        Şef. Serv. Cultelor
ss. T. Hotonog         ss. indescifrabil

Anexa Nr. 232
MINISTERUL CULTRELOR ŞI AL ARTELOR

CULTELE AUTORIZATE ŞI PROTEJATE DE STATUL ROMÂN
Decizia Ministerială Nr. 42352
Din 9 septembrie 1940
Mon. Of. N. 216 din 17 Septembrie 1940
Art. 1. Statul Român protejează şi autoriză funcţionarea pe teritoriul său a următoarelor culte 

istorice:
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 a) Cultul Creştin Ortodox Român, constituind religiunea dominantă în Stat.
 b) Cultul Român Greco-Catolic/unit/, considerat ca reprezentînd tot o Biserică 

Românească.
 c) Cultul catolic/de rit greco-rutean şi armenesc/
 d) Cultul reformat/calvin/
 e) Cultul evanghelic luteran
 f ) Cultul armeano-gregorian
 g) Cultul mahomedan.
 Art. 2. Statul Român constată numai existenţa de fapt a confesiunei mozaice, care urmează 

să se manifeste potrivit dispoziţiunilor Ministeriale ulterioare.
 Art. 3. Afară de cultele recunoscute de art. 1 din această Deciziune nu pot exista asociaţii 

religioase sau secte care de la data prezentei Deciziuni sunt desfiinţate de drept şi de fapt.
Pentru conformitate
Şeful Serviciului Cultelor
Preot ss. M. Bolboceanu
L.Ş. Pentru conformitate 
(semnătura) 

F.694, inv.3, d.197, f.77

Documentul 116
ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI BĂLŢI
Nr. 14.328
1942 Decembrie 31

DOMNIEI SALE
DOMNULUI ŞEF AL POLIŢIEI ORAŞULUI BĂLŢI

 Avem onoare a vă transmite mai jos, în copie, ordinul telegrafic Nr. 68770/ 942, al 
Ministerului Cultelor Bucureşti, cu rugămintea să binevoiţi a lua cunoştinţă şi măsuri de întocmai 
executare.

L.Ş. PREFECT                    Şeful cancelariei
(semnătura)              (semnătura)
 Copie. 
 În temeiul Legii 927, publicată în M.Oficial 305 din 30 Decembrie 1942, toate asociaţiile 

religioase, sectele din Ţară existente de drept şi de fapt, sunt desfiinţate, iar bunurile imobile, 
fondurile şi arhiva lor trec de drept în patirmoniul Statului stop Binevoiţi a lua imediat măsuri 
pentur punerea în siguranţă a acestor bunuri până la trimiterea Statului în posesie veţi dispune 
închiderea tuturor caselor de rugăciuni şi interzicerea oricăror adunări a actualelor asociaţii. Ne 
veţi înainta de urgenţă actele încheiate în executarea dispoziţiunilor noastre în comunele rurale, 
urbane şi municipii stop.

p.SECRETAR GENERAL AL CULTELOR ŞI ARTE
/ss/ Popa (semnătura) 
pt. Conformitate (smenătura) 

F.694, inv.2, d.290, f.78
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Documentul 117
ROMÂNIA

GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA
CABINETUL MILITAR

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI
DE MINIŞTRI
Cabinetul Civil Militar

Nr. 1620/c
11 Iunie 1942

La ordinul Nr. 28564/c CBBT am onoare a raporta următoarele:
1.Dispoziţiunile Domnului Mareşal Antonescu, cu privire la sectanţi, s-au primit pe 

următoarele căi:
a) Cu ordinul Nr. 193/c BBT din 2 Decembrie 1941 al Preşidenţiei Consilului de Miniştri 

ni s-a comunicat adresa Nr. 12.016 din 26 Noiembrie 1941, a Ministerului Afacerilor Interne în 
care era prevăzut că „Din ordinul Domnului Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului....toţi 
sectanţii să fie descoperiţi şi tirmişi în judeactă”.

b) Cu ordinul Nr. 281 din 11 Decembrie 1941 al Preşidenţiei Consiliului de Miniştri, prin 
care ni s-a comunicat că „Domnul Mareşal Antonescu, Conducătorul Statului, a ordonat ca cei 
38 membri: identificaţi că fac parte din secta milenistă din Comuna Broşteni Bălţi, să fie internaţi 
în lagăr”.

Dispoziţiunile acestea ale Domnului Mareşal Antonescu, au stat la baza măsurilor pe care 
le-a aplicat Guvernămîntul în chestiunea sectanţilor.

Aceste măsuri au vizat în primul rând pe propogandişti şi au fost transmise autorităţilor în 
subordine prin următoarele ordine:

-Nr. 66 din 10 Decembrie 1941, prin care s-a transmis autorităţilor pentru executare 
dispoziţiile de trimitere în judeactă a celor vinovaţi

-Nr.861/c din 16 Decembrie 1941 pentru internarea în lagăr a tuturor celor care sunt prinşi 
în flagrant delict de propagandă sectantă.

- Nr.916 din 23 Decembrie 1941, prin care s-a orodnat autorităţilor să dea un concurs neprecupeţit 
reprezentanţilor bisericii, în scopul înfăptuirii unei pocăiri prin convingere a celor rătăciţi.

- Nr.1127 din 22 Ianuarie 1942, prin care s-a dispus confiscarea revistei baptiste „Farul 
creştin”, care apare în Bucureşti.

Ca urmare a acestor dispoziţiuni au fost internaţi în lagăr de la desrobire şi până acum, un 
număr de 82 de sectanţi (în majoritate absolută propogandişti) din care:

- 38 au fost internaţi conform dispoziţiunilor Domnului Mareşal Antonescu.
- 17 au fost eliberaţi între timp.
În legătură cu această chesitune, am onoare a mai raporta că în afară de dispoziţiunile 

Domnului Mareşal Antonescu, s-a mai primit prin Preşedinţie Consiliului de Miniştri (ord. Nr. 
25446/CBBT din 9 Aprilie 1942) adresa Nr. 2882/1942 a Subsecretariatului de Stat al Cultelor, 
cuprinzând propuneri referitoare la chestiunea sectantă.

Aceste popruneri cu care Preşidneţia Consiliului de Miniştri s-a declarat de acord, constau din:
- Închiderea caselor de rugăciuni ale sectanţilor din provinciile realipite, până ce se va face 

o verificare minuţioasă a fiecărui credincios, cu privire la atitudinea avută sub regimul sovietic.
- Eliberarea celor aflaţi în închisori şi trimiterea pe front a celor valizi.
În acea adresă era anunţată o decizie asupra reglementării asociaţiilor religioase, potrivită 

împrejurărilor actuale, decizie care încă nu s-a dat până în prezent.

 L.Ş.  GUVERNATORUL BASARABIEI
  GENERAL C.Gh.Voiculescu (semnătura) 

F.706, inv.1, d.1010, f.53-55
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Documentul 118
România

Ministerul culturii naţionale şi al cultelor
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ŞI ARTELOR

CABINETUL
Nr. 2882/1942

Data 1 aprilie 1942
CONFIDENŢIAL

Către 
Preşidenţia Consiliului de Miniştri
Marele Stat Major cu adresa N. 53590/c din 8 Martie 1942, ne-a adus la cunoştinţă că, în 

Bucovina şi Basarabia de Nord au fost identificaţi până acum 12.500 sectanţi şi că zilnic sunt 
depuşi la închisorile din Cernăuţi, care în scurt timp nu vor mai fi încăpătoare.

Menţionăm, că aceste măsuri restrictive ale autorităţilor de Stat şi în provinciile mai sus 
arătate, au fost luate în urma ordinului circular al Ministerului nostru N. 38995/941, în scopul 
de a aduce liniştea sufletească credincioşilor din acele teritorii desrobite, oprind, până la noi 
dispoziţiuni, orice activitate sectară în acele regiuni ale ţării.

Acest ordin a fost comunicat şi Preşidenţiei Consiliului de Miniştri cu N. 44338/941.
Se constată că bunele intenţii ale Ministerului nostru sunt, deci, răstălmăcite de sectanţi, 

care se întrunesc clandestin, spre a fi închişi, pozând în martiri pentru ca astfel să poată face 
propagandă şi mai susţinută printre adepţii lor.

De altfel unii din aceşti sectanţi, în timpul ocupaţiei sovietice – după cum se ştie – s-au pus 
în serviciul autorităţilor respective.

Credinţa noastră este că şi azi, pentru atingerea obiectivului lor de dezagregare a credinţei 
strămoşeşti, la care se dedau în stil crescând, lucrează forţe oculte alianţa internaţională iudaică, 
francomasoneria, etc.

Aceşti sectanţi prin activitatea lor prozelitistă nu urmăresc, aşa dar, satisfacerea nevoilor 
spirituale, ci mai degrabă acţiuni politice dubioase. Căci lupta pentru Hristos trebuie să se facă 
azi, pe front, iar nu acasă în închisori. În consecinţă, socotim că soluţiile cerute de urgenţă în 
această problemă sunt:

1. Să se menţină închise casele de rugăciuni ale sectanţilor din provinciile realipite, până ce 
se va face verificare minuţioasă a fiecărui credincios, cu privire la atitudinea avută sub regimul 
sovietic.

2. Cei închişi să fie trimişi la vatra lor, iar bărbaţii valizi să fie tirmişi pe front.
3. Sf.Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va fi rugat să avizeze la cele mai eficace mijloace, 

pentru stăvilirea curentelor sectare.
4. Ministerul nostru pregăteşte o nouă decizie cu privire la reglementarea asociaţiilor 

religioase, cu un cuprins mai adecvat vremurilor aspre prin care trecem, al cărui proiect îl vom 
tirmite în prealabil Onor. Preşidenţii.

 L.Ş. SECRETAR GENERAL PENTRU CULTE ŞI ARTE
  Prof. Aurel Popa (semnătura) 

F.706, inv.1, d.1010, f.35



177

Basarabia Mareşalului Antonescu 1941-1944. Documente şi Materiale

Documentul 119
ADEVERINŢĂ
TELEGRAMĂ

 Dsale dlui Mareşal Ion Antonescu conducătorul statului român preşedintele consiliului 
de ministri bkr.

 Kisinau 4195 107 31 12 data ¼ ora 31/20
 Domnule Mareşal în numele crestinilor baptisti din cuprinsul comunităţii crestine baptiste 

din com Sarata Mereşeni oficiul Hâncesti jud Lăpuşna cu onoare va rugam sa binevoiti a dispune 
deschiderea şi redarea casei de rugaciuni din sat Sarata Mereşni pentru ca crestini baptisti sa se 
poata ruga lui dumnezeu în ea, mai ales avind în vedere apropierea sarbatorilor invierii Domnului 
nostru Isus Hristos   – va rugăm sa binevoiti a primi asigurarea dragostei şi intregului nostur 
devotament pentru patrie tron şi domnia voastra – presedinte stiei henafon secretar Buciacii 
Pintilie satul Sarata Mereseni com Hâncesti jud Lăpusna.

F.706, inv.1, d.1010, f.33

Documentul 120
N.30377 din 7 martie 1942

PARCHETUL MILITAR CERNĂUŢI
Către

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Civilo-Militar

BUCUREŞTI
Avem onoare a vă comunica că Domnul General Comandant al Div. 8-a Inf. Cernăuţi ne-a 

comunicat că în urma convorbirilor avute cu Domnul Mareşal Antonescu la înapoierea în ţară 
D-sa s-ar fi pronunţat că în mod greşit s-a prohibit funcţionarea sectanţilor: baptişti, adventişti 
de ziua 7-a şi creştini după evanghelie;

Că s-ar fi dat ordin cu această ocazie D-lui Colonel Davidescu de a-i reaminti Domnului 
Mareşal.

Cum încă până în prezent nu s-au primit dispoziţiuni în acets sens şi în scopul de a putea 
soluţiona numeroasele afaceri de această natură cu care am fost sesizaţi;

Avem onoare a vă reaminti chestiunea pentru a se da ordine în consecinţă.

L.Ş. Procurorul Curţii Marţiale
  Maior Magiostrat. A.Niculea (semnătura) 

F.706, inv.1, d.1010, f.30

Documentul 121
Domniei Sale
Domnului Mareşal ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
Bucureşti

Cernăuţi 9 Martie 1942
Domnule MAREŞAL,

Subsemnatul Alexandru Popov, cetăţean Român şi crescut în vechiul regat, în Jud. Tulcea, 
com. Jurilovca, în prezent domiciliat în Cernăuţi, str. Mărăşeşti Nr. 39, încă din anul 1923 am 
calitatea de predicator al Asociaţiei Creştine Adventiste de Ziua Şaptea din România, posedând 
Autorizaţia Onor. Minister de culte Nr. 19530/940.
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În anul 1936 am fost trimis de Conducerea sus zisei Asociaţii în Nordul Bucovinei tot în 
calitate de Predictor – Catihet. Aci, pe plaiurile Bucovinei şi ale Basarabiei, am lucrat cu râvnă 
între credincioşii creştini Adventişti de ziua şaptea – ruşi şi ucraineni de origine etnică – străduind 
să-i fac buni creştini înaintea lui Dumnezeu şi în acelaşi timp şi buni creştini şi patrioţi ai scumpei 
şi frumoasei noastre ROMÂNII.

Ca rezultat al acestei lucrări – numai şi numai în conformitate cu învăţăturile Sfintei 
Evanghelii a Mântuitorului nostru, Domn Isus Hristos, nici unul din credincioşii noştri nu a fost 
găsit în rândurile Legionarilor sau Comuniştilor. Credincioşii Asociaţiei noastre au fost şi sunt 
departe de orice influenţă dăunătoare statului şi Neamului Românesc!

Mărturisesc cu cugetul curat şi cu curajul românesc neânfricat înanintea lui Dumnezeu 
şi înanintea Excelenţei Voastre, Prea Înălţate Domn Mareşal, că prin activitatea mea am făcut 
servicii nu numai lui Dumnezeu, ci şi scumpei mele Patrii: României. Căci cei peste patru mii 
de Adventişti de Ziua Şaptea aflaţi în Bucovina şi Basarabia nu numai că au fost feriţi de idei 
primejdioase Neamului nostru, dar m-am străduit din răsputeri să-i învăţ pe aceşti sărmani 
oameni înapoiaţi dulcea noastră limbă Românească, să iubească pe Regele nostru şi tot ce este în 
legătură cu existenţa şi gloria Neamului nostru Românesc.

Când au năvălit barbarii bolşevici, eu, urmând principiul strict al Sfintei Evanghelii, conform 
căruia Păstorul trebuie să trăiască şi să moară alături de turmă, am rămas la postul meu în Bucovina 
cu domicilul în Cernăuţi. În tot timpul ocupaţiei sovietice am stat la postul meu de străjer şi 
păstor şi am vegheat cu riscul vieţii mele asupra turmei ferind-o de otrava comunistă. Când, în 
urma străduinţei mele şi a celorlalţi conlucrători – predicatori, se ivea totuşi vreun credincios 
al nostru, rătăcind înclina nu să îmbrăţişeze ideeia comunistă, ci pentur câştigarea existenţei, să 
ocupe un serviciu oarecare având câtuşi de puţină legătură cu interesele Statului Sovietic, atunci 
eu şi întreaga Biserică ne desolidarizam de unul ca acesta şi ştergeam numele lui din registrele 
bisericii noastre.

În ce priveşte stitudinea mea personală, cum şi a celorlalţi conducrători ai mei faţă de Românii 
rămaşi, care nu au reuşit decât târziu să se repatrieze, am îndulcit viaţa unora înlesnind plecarea 
altora peste graniţă în România. Despre acest lucru ar putea mărturisi un mare număr de martori 
Români, între care amintesc pe Dl.Octavian Scalat şi Preotul Profesor Părintele Bujorenau.

Acum, când Bunul Dumnezeu a găsit cu cale să cheme la cârma Ţării noatre pentru salvarea, 
păstrarea şi gloria Nemaului nostru pe EXCELENŢA VOASTRĂ, şi când Puternicul Dumnezeu 
a dat biruinţă vitejilor noştri ostaşi asupra barbarilor bolşevici, Vă asigur, EXCELENŢĂ, că 
poporul creştin Adventist de ziua şaptea din Bucovina şi Basarabia pe care-l reprezint, este tot 
atât e curat şi credincios Maestăţii Sale Regelui Mihai I şi Conduicătorului Statului, ca şi lui 
Dumnezeu!

Simţămintele acestui popor faţă de Excelenţa Voastră atât atunci când eram sub apăsarea 
bolşevică aşteptând cu dor eliberarea, cât şi acum: sunt acelea ale fiilor faţă de Părintele lor. Adevăr 
zic, nu mint!

Totuşi, eu şi poporul pe care-l reprezint, trecem prin mari suferinţe în acestă scumpă Ţară 
pe care o iubim! O prigoană din partea unor slujbaşi ai Statului Român s-a deslănţuit împotriva 
paşnicilor cetăţeni creştini Adventişti de ziua şaptea.

Cer iertare, Excelenţă, pentru această scrisoare obositoare!
Dar, nu mai putem! A ajuns cuţitul la os! Şi strigăm către Tatăl Românilor, Bărbat al legalităţii, 

dreptăţii şi umanităţii! Strigăm cu glas tare: faceţi dreptate fiilor Patriei, sute şi mii de Români!
 Iată durerile noastre:
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Sute de credincioşi Adventişti de Ziua Şaptea, bărbaţi şi femei sunt târâţi pe drumuri, duşi la 
Posturile de Jandarmi, bătuţi oribil, unora li s-a smuls părul din cap, altora li s-a spart timpanul 
de la urechi, mulţi zac bolnavi în pat; unii în timpul arestării au fost complet prădaţi, iar alţii îşi 
vând sculele agricole şi vitele pregătindu-se pentru închisoare. Şi un număr destul de mare stau 
încă închişi.

Şi toate acestea numai pentru ca să părăsească credinţa creştină Adventistă de Ziua Şaptea – 
recunoscută şi autorizată în Statul Român – şi să treacă la ortodoxism!

Pretutindeni prigoana aceasta a fost pretextată de existenţa unui ordin din partea Domniei 
sale Domnului Mareşal Ion Antonescu!

Permiteţi-mi, Domnule Mareşal, să redau mai jos unul din nenumăratele cazuri (recent 
întâmplat) – spre ştiinţă – de cele ce suferă unii fii ai Patriei noastre.

Subsemnatul am trimis o scrisoare către presbiterul comunităţii noastre din satul Şilăuţi, 
jud. Hotin a cărei copie o anexez. Potrivit celor scrise în scrisoarea mea, presbiterul s-a prezentat 
împreună cu alţi doi creştini la Dl.Şef de Post din Com.Grozinţi, jud.Hotin pentru a obţine 
eventual permisiunea de a face rugăciuni în Casa de Rugăciuni anume destinată pentru aceasta.

//Ţinem să amintim EXCELENŢEI VOASTRE că în unele din Casele noastre de Rugăciuni 
s-au instalat şcoli, iar în altele – spre marea noastră amărăciune – s-au făcut baluri fumându-se şi 
rostindu-se tot felul de cuvinte nepotrivite unui locaş de Închinăciune. Şi la toate acestea Domnii 
Şefi de Posturi respectici nu au zis şi nu au făcut nimic. În felul acesta credincioşii noştri au fost 
privaţi de la dreptul de închinăciune în locaşul lor anume destinat.// 

rezultatul acestei vizite la Dl Şef de Post din Grozinţi, Jud. Hotin binevoiţi a-l cunoaşte din 
copia scrisorii primită de noi pe care o redăm aici:

Copie
Şilăuţi 7 Martie 1942

Pacea Domnului frate Popov,
Frate Popov, cu mare durere scriu eu această scrisoare. Deja 17 ani (de credinţă) şi eu încă nu 

am avut aşa întirstare! Cum dumneata, frate ne-ai trimis la abator (la Dl Şef de Post) !? Cît timp, 
farte Popov eu m-am ferit, dar acum dumneata m-ai tirmis ca eu să merg singur. Şi acum iată 
ce este: eu acum mă aflu acasă deabia în viaţă, dar mai bine ar fi fost să mor, decât să fac aceasta! 
Frate Popov, cum ne-am dus noi Vineri (6.III.1942) la Şef pentru ca dânsul să deschidă adunarea, 
atunci dânsul nu ştia ce să facă cu noi, aşa s-a bucurat de noi, că era cât pe aci să ne ia viaţa!

Ne-a bătut peste obraz, peste cap, dar după aceea ne-a luat pe câte unul, ne-a descălţat, ne-a 
pus cu umerii pe duşamea, unul (din jandarmi) apucând cureaua şi făcând din ea un lanţ şi ne 
prinde de picioare, se aşează pe spate şi ridică (picioarele) în sus, altul bate cu maciuca peste tălpile 
picioarelor, iar al treilea prinde de capt şi astupă gura ca să nu ţipăm. Ne bat, după aceea ne bagă 
picioarele în apă şi din nou ne întreabă dacă voi lucra în ziua Sâmbetei şi dacă voi da declaraţie (de 
abzicere la credinţa creştină Adventistă de Ziua Şaptea) – trecând la credinţa creştină ortodoxă. 
Dar eu răspund „nu!”. Din nou ne bat şi din nou ne bagă picioarele în apă, şi aşa ne-au bătut în 
trei rânduri.

Şi la urma urmei eu mi-am pierdut cunoştinţa şi am spus că voi da declaraţie. Dar Sâmbăta 
nu voi lucra. Şi eu credeam că merg acasă, ca să scap într-un fel oarecare. Dar abia am ieşit noi la 
şosea şi în Bocicăuţi (un sat) ne-au ajuns pe mine şi pe Chiril (Cuşnir) şi ne-au spus: „Dacă nu 
vă duceţi chiar acum la Primărie, atunci hai înapoi la Post şi eu voi sta de vorbă cu voi în noaptea 
aceasta.” Şi mie mi-a fost deja groază. Şi dânsul (jandarmul) ne-a dus la Primărie şi ne-a silit să 
dăm declaraţie şi eu deabia am putut veni acasă. Şi acum, mă aflu bolnav în pat, cu picioarele nu 
pot umbla, capu mă doare şi nu aud de o ureche.

Acestea ne-au făcut nouă, şi astfel am făcut noi!
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Dacă doriţi şi nu vă lepădaţi de noi, frate Popov, atunci daţi-ne cel puţin câteva cuvuinte ca 
răspuns la prezenta scrisoare.

      /ss/ Iacovăţ Teodosie
Pentru conformitate, Alexandru Popov (semnătura) 

Originalul acestei scrisori îl păstrez la dispoziţia Excelenţei Voastre. Cuvintele aşternute pe 
aceste coli sunt izvorâte dintr-o inimă îndurerată. Făcând aceasta cred că fac un serviciu Excelenţei 
Voastre.

Eu şi poporul pe care-l reprezint convinşi fiind că prin doctrina şi practicile noastre rituale 
nu aducem atingere legilor de organizare a Statului, ordinei şi liniştei publice, respectând credinţa 
oricărui cetăţean,

Îmi permit, foarte respectuos, să implor bunăvoinţa Excelenţei Voastre pentru a ordona 
de urgenţă o anchetă dreaptă asupra faptelor care se petrec în Bucovina şi Basarabia de Nord în 
legătură cu credincioşii creştini Adventişti de Ziua Şaptea.

Respectuos rugăm ca, la facerea anchetei, să binevoiţi a dispune să fie de faţă şi un reprezentant 
al Uniunii Asociaţiei noastre din Bucureşti, str. Mitropolitului Ghenadie Petrescu Nr. 116.

Rugăm a dispune ca credincioşii creştini Adventişti de Ziua Şaptea din Bucovina şi Basarabia 
de Nord să fie lăsaţi liber să-şi exercite cultul lor în Casele lor de Rugăciuni, iar predicatorii – de 
altfel autorizaţi de Onor.Minister al Cultelor – să fie lăsaţi să îndeplinească serviciile de Catihet 
păstorind turma.

Nădăjduind în ajutorul grabnic al Excelenţei Voastre pentru ameliorarea suferinţelor 
credincioşilor noştri, ridicăm gândurile către Cel Atotputernic rugându-ne pentru mântuirea 
noastră şi a concetăţenilor noştri, pentru sănătatea Gloriosului Nostru rege MIHAI I şi pentru 
Viteazul şi Neânfricatul Bărbat Domnul Mareşal Ion Antonescu, pentru ca opera începută de 
Excelenţa Voastră să aibă un sfîrşit glorios, spre fericirea Neamului Românesc şi pentru mărirea 
Atotputernicului Dumnezeu în veci!

Să trăiţi, Domnule Mareşal!
Foarte umil şi neânsmenat creştin,

Dar un curajos Soldat Român,
Alexandru Popov
L.Ş. (semnătura) 

F.706, inv.1, d.1010, f.17-19
 
Documentul 122

COPIE
MARELE STAT MAJOR
Secţia II-a
Biroul 2
Nr. 53354
Din 5.III.1942

NOTĂ

 Devizia 8-a raportează:
 În Bucovina şi Bsarabia de Nord, activitatea sectelor religioase este în creştere, prejudiciind 

interesele statului prin refuzul de a presta munci de folos obştesc, propagandă antireligioasă, 
antimilitară, etc.
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 Până în prezent au fost identificaţi circa 13.000 sectanţi.
 Deşi o mare parte din ei, fac parte din sectele admise de a funcţiona, totuşi pe baza 

unei dispoziţiuni a Subsecretariatului de Stat al Cultelor prin care se interzice pentru teritoriile 
foste ocupate – practica sectelor religioase – sectanţii au fost încadraţi în legea pentru reprimarea 
infracţiunilor care pun în pericol siguranţa statului şi o mare parte din ei au fost deferiţi justiţiei.

 Până în prezent Curtea Marţială Cernăuţi a judecat 180 de sectanţi – pedepsele mergând 
pînă la 20 ani muncă silnică.

 În prezent se află depuşi în închisorile din Cernăuţi 500 de sectanţi în vederea judecăţii.
 Faţă de această situaţie, Marele Stat Major propune:
 1.Sectanţii care fac parte din elementele armatei să fie constituiţi în detaşamente şi 

întrebuinţaţi la lucrări de interes militar sau general.
 2.Restul să fie internaţi.
 3.Să se ia măsuri pentru reeducarea şi readucerea lor la credinţa strămoşească.
 
 (Marele Stat Major a intervenit în acest sens la Subsecretariatul de Stat al Cultelor) 

      ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR
        General (ss) I.Şteflea 
        L.Ş. (semnătura) 

F.706, inv.1, d.1010, f.3
 
Documentul 123

COPIE
PREŞIDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Militar – Bir. 2
Nr. 4147/M

Bucureşti 12.III.1942
MARELE STAT MAJOR GENERAL

Cabinet
 La Nota Nr. 53.354 din 5 Martie 1942, cu onoare comunicăm.
 Domnul Mareşal a luat cunoştinţă de raportul Diviziei 8-a, privitor la activitatea sectelor 

religioase în Bucovina şi Nordul Basarabiei, şi a aprobat propunerile făcute de Marele Stat Major. 
Cu privire la sectanţii care fac parte din elementele armatei, Domnul Mareşal a dispus ca să fie 
trecuţi pe front.

 Pentru porpunerile de la punctul 2 şi 3, s-a făcut comunicare Domnului Vice-Preşedinte 
al Consiliului de Miniştri.

 D.O.
 ŞEFUL CABINETULUI MILITAR
 Colonel (ss) R.Davidescu
      L.Ş. p.Conformitate
               (semnătura) 

F.706, inv.1, d.1010, f.2
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Documentul 124
MARELE STAT MAJOR
Secţia II-a
Biroul Contrainformaţii

Nr. 35668 din 22 Martie 1942
MARELE STAT MAJOR

Secţia II-a

Către
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Cabinetul Civilo-Militar pentru
Administrarea Bucovinei,
Basarabiei şi Transnistriei

Am onoarea a înainta copie de pe Nota Marleui Stat Major Nr. 53354/1942 şi copie 
de pe oridnul Preşidenţiei Consiliului de Miniştri Nr. 4147/1942, rugându-vă a interveni la 
Guvernământele Bucovinei şi Basarabiei pentru a dispune executarea propunerilor de la punctul 
2 şi 3.

 Marele stat Major a luat măsuri ca sectanţii ce fac parte din elementele armatei să fie 
trimişi pe front.

 L.Ş. ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR
  General I.Şteflea
       Şeful Secţiei II-a
      Lt.Colonel C.Ionescu (semnătura) 

F.706, inv.1, d.1010, f.1

Documentul 125
TELEGRAMĂ

Domniei sale Maresal Ioan Antonescu conducătorul statului român Bucureşti
 Chisinau 2272 – 113 18 8/30, data 18.05.1942
 Domnule Maresal – în numele crestinilor baptisti din cuprinsul comunitatii crestine 

baptiste din comuna Budesti jud Lapusna satul Bălţata  – cu adanca durere aducem la cunostinta 
dvstre urmatoarele – suntem opriţi a ne ruga Domnului în case noastre de rugaciune fiind 
inchisă şi deci cu onoare va rugam domnule Maresal sa binevoiţi a dispune deschiderea caselor de 
rugaciune din cuprinsul comunitatii noastre pentru ca crestinii baptisti sa poate ruga lui.

 
F.706, inv.1, d.1010, f.37
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Documentul 126
PRETURA PL STEFAN CEL MARE
JUDETUL CAHUL
Nr.89
20 August 1942

CĂTRE
PRIMĂRIILE DIN PLASĂ

 În conformitate cu ordinul Prefecturii Cahul Nr.301/942, vi se trimite mai jos în copie 
ordinul Guvernământului Basarabiei – Cabinetul Militar Nr. 2150/c din 6 Iulie a.c., spre executare 
cu posturile de jandarmi la cazuri, iar lunar să raporteze chiar negativ, în cadrul buletinului lunar 
de evenimente, conform ordinului Nr. 3 din 7 Februarie a.c. confidenţial.

 PRIM PRETOR
L.Ş  (semnătura) 
 COPIE
 Cabinetul Militar al Conducătorului Statului, prin ordinul Nr. 6846/942,    ne face 

cunoscut următoarele:
 Domnul Mareşal fiind informat că întreaga Basarabie şi în special Chişinăul este inundat 

cu literatura pornografică şi dizolvantă, literatură ce se vinde pe preţuri derizorii cu deosebire 
tineretului a ordonat:

 - Confiscarea imediată, în toată ţara, a întregii literaturi pornografice.
 - Trimiterea în lagăr imediat a vânzătorilor, autorilor şi tipografilor.
 - Darea lor în judecată, conform legii. Dacă nu este lege, să se facă, în sensul de mai sus.
 - Raport de executare.
 Faţă de cele arătate mai sus, Vă rugăm să daţi ordin organelor Dvs. în subordine, să ia de 

urgenţă măsurile cuvenite pentru a se aduce la îndeplinire ordinul de mai sus.
 MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
 General de Divizie
  (ss) C.Z.Vasiliu

F.2067, inv.1, d.3258, f.34

Documentul 127
PREFECTURA JUD.TIGHINA
Nr. 13501
14 Decembrie 1942

Către 
PRETURA PLASEI COMRAT

 Avem onoare a vă transmite, mai jos în copie, oferta D-lui Ion Pantazi, artist sculptor, 
autor de numeroase monumente, pentru cunoştinţă.

 L.Ş.
  ŞEFUL CANCELARIEI
         Pretor  C.Nastase (semnătura) 
        Şeful Bir.Ad-tiv
               A.Coşciug (semnătura) 
Copie:
30 Noimebrie 1942

Domnule Prefect,
Subsemnatul Ion Pantazi, artist sculptor, autor de numeroase monumente în cuprinsul ţării, 

expozant şi premiat de multe ori – am onoare a vă comunica că, execut artistic orice monument 
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public, busturi şi monumente ale voievozilor şi regilor, ale figurilor ilustre ale neamului, trecute 
în istorie, etc., în bronz, marmoră, piatră, granit, inclusiv soclurile respective, cum şi monumente 
funerare în cimitire.

Organizarea expoziţiei de orice natură, pe judeţe şi regiuni, etc.
În această calitate, îmi permit, Domnule Prefect, a oferi serviciile mele în judeţul Dvs. 

posedând în acelaşi timp garanţie morală şi materială.
Primiţi Vă rog asigurarea deosebitei mele stime.
  (ss) Ion Pantazi
   p.conformitate: (semnătura) 

F.112, inv.1, d.1619, f.231

Documentul 128
PREFECTURA JUD. TIGHINA
Nr. 10352
1 Septembrie 1942

Către
PRETURA PLASEI COMRAT

Cu onoare, trimitem, mai jos, în copie, ordinul Secretariatului General al Guvernământului, 
cu Nr. 2813/1942, cu rugămintea să binevoiţi a lua măsuri pentru înlăturarea, selectarea şi 
trimiterea obiectelor bisericeşti de valoare istorico-arheologică la Protopopiatul Tighina, cel târziu 
până la data de 10 Septembrie a.c.

Protopopiatul Tighina va supune obiectele trimise aprecierii Comisiunii judeţene a Expoziţiei, 
care se va pronunţa, după care operaţiune obiectele selectate se vor trimite la Chişinău.

Rugăm a respecta termenul dat.
 L.Ş.
  Şeful Cancelariei
  Pretor  C.Năstase (semnătura) 
Copie:
La data de 27 Septembrie a.c., cu un fast deosebit, se va face, în cadrul serbărilor Desrobirii 

şi inaugurarea Muzeului Bisericesc înfiinţat în imobilul fost sediu al primului Mitropolit al 
Basarabiei Gavriil Bănulescu, restaurat de Guvernământ.

În scopul înzestrării acestui Muzeu, vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri pentru a se aduna 
toate obiectele de valoare istorico-arheologică de la bisericele şi mănăstirile din judeţul Dvs. şi 
pentru a se transporta în timp util la Chişinău.

Trimiterea se va face pe adresa: Muzeul Bisericesc, biserica Soborul Vechi, str. Petre Rareş, 
Chişinău.

Pentru obiectele ce va primi, Muzeul va avea un registru de intrare şi va da chitanţe de 
primire.

Toate obiectele trimise pentru Muzeu vor purta un scurt istoric şi indicaţiuni asupra utlimului 
proprietar.

Donatorii vor reţine câte o copie sau fotografie, indicând pe ea că originalul se află depus la 
Muzeul Bisericesc din Chişinău.

 GUVERNATORUL PROVINCIEI BASARABIA
 General (ss) C.Gh. Voiculescu
 p.conforimtate:
  Şeful Bir.Ad-tiv A.Coşciug (semnătura) 

F.112, inv.1, d.1619, f.119
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Documentul 129
8 Mai 1942
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
DIRECŢIA PERSONALULUI
 La Nr. 236/942
 Avem onoare a vă comunica, că Dl Mareşal Ion Antonescu a ordonat ca Prefecţii militari 

activi din Transnistria, Basarabia şi Bucovina să nu fie înlocuiţi.
 SECRETAR GENERAL AL
PREŞIDENŢIEI CONSILIULUI DE
 MINIŞTRI
  Ovidiu Vlădescu
     Secretarul Cabinetului
     Maior Stelian Iamandi

F.706, inv.1, d.42, f.69

Documentul 130
INSTRUCŢIUNI
(PROPUNERI) 

pentru primirea Domnului MAREŞAL la vizita
şi inspecţii

 pentru remedierea numeroaselor lacune observate cu ocazia diferitelor vizite şi inspecţiuni 
făcute de Domnul Mareşal Ion Antonescu Conducătorul Statului, se dau mai jos următoarele:

INSTRUCŢIUNI
 VIZITELE SAU INSPECŢIUNILE POT FI DE DOUĂ FELURI:
- anunţate şi
- inopinate.
 I. VIZITELE ANUNŢATE
 Pot viza o instuţiune, o localitate sau o regiune. Ele pot fi prilejuite şi de un eveniment 

public de o importanţă deosebită.
 Dacă vizita este anunţată oficial primirea se va face cu companie de onoare, muzică şi 

drapel. Acolo unde lipseşte armata, o formaţiune a tineretului sau şcolilor va îndeplini acest 
oficiu.

 Ţinuta:
- de campanie pentru trupă,
- a zilei pentru autorităţi
- uniforme sau costume naţionale pentru şcoli.
 Populaţia participă în mod ordonat la primirea Domnului Mareşal în cazul când vizita are 

caracterul unei serbări, ceea ce va fi întotdeauna dinainte anunţat.
 Domnii Guvernatori, Prefecţi şi comandanţi de garnizoane, prin organele subordonate 

(siguanţa, jandarmerie, poliţie şi comenduiri de piaţă), vor lua toate măsurile de ordine impuse 
de împrejurări.

 Pentru fiecare caz în parte, autoritatea locală superioară, va întocmi un program de detaliu 
al vizitei, care va fi supus din vreme Domnului Mareşal. Dacă timpul nu permite, acest program 
va fi prezentat la sosire.
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 ÎNTÂMPINAREA-RAPORTUL
Întâmpinarea poate avea loc: 
- la gară
- la aerodrom sau
- la intrarea în localitate.
 În principiu întâmpinarea se va face de organul guvernului şi cel militar, împreună cu 

principalii şefi ai autorităţilor locale:
- guvernatorul, dacă există,
- prefectul de judeţ,
- primarul localităţii
- comandantul garnizoanei
- comandantul legiunii de jandarmi
- şeful poliţiei.
După caz şi numai dacă se ordonă vor veni şi următorii reprezentanţi ai autorităţilor locale:
- medicul şef al judeţului
- inginerul şef al serviciului tehnic
- agronomul şef al judeţului
- inginerul şef al serviciului silvic
- reprezentantul şcolii
- reprezentantul biserciii
- şeful justiţiei
La cerere, numărul de automobile necesare va sta la dispoziţie, la locul de sosire.
La Scoborâre, prefectul şi comandantul garnizoanei dau raportul. Ordinea se inversează, 

dacă comandantul garnizoanei este general comndant de divizie.
Formula de prezentare este:
„Să trăiţi Domnule Mareşal”, după care urmează raportul:
- prefectul poate pronunţa o scurtă formulă de bun sosit;
- comandantul militar, raportează după regulile ostăşeşti.
Duă trecerea în revistă a unităţii de onoare, urmează prezentarea restului autorităţilor care poate 

avea loc, în caz de vreme rea, în salonul de onoare al gării sau într-o încăpere amenajată ca atare.
 Formula de prezentare este:
 „Să trăiţi Domnule Mareşal sunt (numele, funcţia) ”,
- militarii salutând ostăşeşte,
- civilii, prin descoperire.
 Fiecare în sfera sa de activitate va fi în măsură să dea relaţiuni imediate la cererea Domnului 

Mareşal, despre mersul serviciului, greutăţi şi propuneri. În timpul convorbirii personale civile 
rămân cu capul descoperit.

La trecerea în revistă urmaeză pe Domnul Mareşal, în afară de comandantul companiei de 
onoare, comandantul garnizoanei, guvernatorul sau prefectul şi parte din suita personală. Toate 
celelalte persoane rămân pe loc în cea mai desăvârşită ordine şi atitudine.

În cazul când Domnul Mareşal porneşte pe jos să străbată un parcurs oarecare, impus sau 
dorit, indiferent în ce scop (vizită, revista şcolilor, populaţiei şi tineretului, etc.) se vor adăuga la 
cei de mai sus numai acei reprezentanţi ai autorităţilor, care vor fi indicaţi de persoana locală cea 
mai înaltă în grad în acord cu şeful suitei Domnului Mareşal.

Aceste persoane vor forma un grup distinct şi vor urma în ordine la câţiva paşi distanţă.
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 Poliţia sau jandarmeria, va lua măsuri ca nimeni din mulţime să nu se mai adauge acestui 
grup. Nu se va împiedica populaţia să se grupeze, dacă doreşte, în apropierea locului unde se 
găseşte Domnul Mareşal. Va fi însă păstrată ordine fără nici o bruscare.

 Dacă este nevoie de o deplasare în automobil:
 Automobilul N.1 va fi rezervat Domnului Mareşal şi invitaţilor Domniei Sale.
 Automobilele N.2 şi 3 pentru adjutanţi şi suită.
 În celelalte maşini vor lua loc autorităţile locale, în ordinea vechimii.
 Comandantul elgiunei de jandarmi şi şeful poliţiei vor precede într-un automobil convoiul 

deschizând drumul. Pe cât posibil acest automobil va fi deschis şi un agent de circulaţie, aşezat 
lângă şofer, va face cu un disc regulamentar toate semnalele cerute de ordinea unei bune circulaţii.

 Circulaţia locală nu va fi oprită decât în cazuri excepţionale şi limitat.
 Se interzice aruncarea cu flori sau întâmpinarea cu petiţii sau diferite plângeri verbale. 

Cazuri cu totul excepţionale, vor fi aduse la cunoştinţă prin adjutanţi.
 Toate instituţiunile publice de Stat sau particulare vor lua în măsură să primească pe 

Domnul Mareşal şi să-i arate activitatea lor din toate punctele de vedere.
 Personalul superior al instituţiei, aliniat pe un rând aşteaptă pe Domnul Mareşal la intrare 

în ţinuta zilei (sau de serviciu).
 Şeful instituţiei, întâmpinând pe Domnul Mareşal, dă raportul, după formula cunoscută.
 Un exemplu: „Domnule Mareşal sunt (numele) medicul şef al spitalului „Regina Maria”, 

unde am în tratament 350 bolnavi”.
 După raport şeful instituţiei prezintă funcţionarii, indicându-le funcţia, când Domnul 

Mareşal ajunge în faţa lor. Dacă un funcţionar se prezintă individual întrebuinţează formula 
cunoscută.

 Exemplu: „Să trăiţi Domnule Mareşal, sunt X.Z., medicul chirurg al spitalului”.
 Vizita propriu-zisă a localului şi activităţii instituţiei va avea loc după un plan dinainte 

stabilit care să arate întreaga activitate într-un minimum de timp.
 Imediat după prezentare, fiecare subaltern trece la locul unde îşi exercită real activitatea. 

Dacă în acel moment activitatea este suspendată personalul rămâne adunat pe locul de prezentare.
 Toate uşile de pretutindeni, de la camere, săli, cămări, dulapuri, magazii, etc. vor fi 

descuiate şi chiar deschise, în măsura în care nu vatămă buna stare a imobilului sau sănătatea 
personalului.

 Nimeni din personalul instituţiei nu se mişcă de la locul său. Decât dacă este solicitat cu 
atare sau este chemat din ordin.

 În tot timpul acestei vizite însoţeşte pe Domnul Mareşal:
- guvernatorul sau prefectul judeţului
- primarul
- şeful superior al instituţiei inspectate
- parte din suita personală a Domnului Mareşal
 Şeful instituţiei însoţind şi adesea, chiar precedând pe Domnul Mareşal dă explicaţiile 

necesare.
 Toţi ceilalţi şefi de autorităţi rămân la intrare şi aşteaptă înapoierea Domnului Mareşal.
 La terminare, şeful instituţiei conduce pe Domnul Mareşal până la automobil.
 Fiecare instituţie, autoritate, şcoală, unitate militară, etc., este obligată să aibă şi să prezinte 

la cerere sub formă de grafice, întreaga sa activitate, după modelele în vigoare sau ce se vor da de 
Ministerele de resort.
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 Fiecare funcţionar trebuie să răspundă despre activitatea lui la întrebările puse, într-o 
atitudine demnă, fără gesturi scurt şi precis.

 Dacă se dă o masă oficială în onoarea Domnului Mareşal, vor fi invitaţi reprezentanţii 
autorităţilor civile şi militare şi aşezaţi în ordinea lor de însemnătate, astfel:

- Domnul Mareşal la mijlocul mesei, pe una din laturile cele mai convenabile,
- În faţă, şeful autorităţii care oferă masa.
 Primirea la masă se face aşteptând în picioare fiecare la locul său. La plecare Domnul 

Mareşal este condus numai de şefii autorităţilor locale.
 Dacă vizita are loc într-o ramură rurală, prefectul,comandantul cel mai mare în grad al 

trupelor, comandantul legiunei şi pretorul respectiv, întâmpină pe Mareşal la gară, aerodrom sau 
la intrarea în judeţ (dacă vine cu automobilul) şi după ce prezintă raportul, îl însoţeşte şi conduce 
pe itinerarul ales, la comuna respectivă.

 În acest caz autorităţile comunale vor întâmpina pe Domnul Mareşal chiar în faţa primăriei 
sau la locul solemnităţii, după aceleaşi reguli indicate mai sus.

 La sosire, primarul urează „Bun sosit”, apoi prezintă pe rând rostul funcţionarilor primăriei.
 Restul solemnităţii se desfăşoară conform programului întocmit.

CONFERINŢE ADMINISTRATIVE
 Adeseori, vizita într-o localitate se termină cu o conferinţă generală administrativă.
 Aci, fiecare şef de instituţie la cerere este chemat să informeze pe Domnul Mareşal despre 

activitatea, greutăţile şi propunerile necesare bunului mers al instituţiei respective.
 La aceste conferinţe, ce nu au un caracter public asistă numai şefii autorităţilor, anunţaţi 

şi întruniţi din vreme.
CAPITOL SPECIAL

 Dacă primirea se face cu onoruri militare se aplică prescripţiunile Cap. 9 din Reg.Serv.în 
Garnizoană.

 Şefii autorităţilor locale stau în ordine pe linia şi după caz la dreapta sau la stânga companiei 
de onoare (de preferat la stânga).

 Campania de onoare, dă onorul.
 Muzica militară intonează prima strofă din Imnul Regal apoi, onorul la general.
 În locul solemnităţii, publicul va fi aranjat în cea mai perfectă ordine, pe corpuri 

profesionale, în cap cu autorităţile care nu au luat parte la întâmpinare.
 Primarul, face întâmpinarea tradiţională de „Bun sosit”.
 Dacă are loc un serviciu religios, reprezentantul bisericii va prezenta CONDUCĂTORULUI 

crucea sau Sf.Evanghelie.
 După aceasta va începe solemnitatea, conform programului stabilit.
 Se recomandă ca atât slujba cât şi discursurile, să dureze cât mai puţin.
 Dacă vizita este anunţată la biserică, reprezentantul local al bisericii va întâmpina pe 

Domnul Mareşal la intrare cu crucea sau Sf. Evanghelie, chiar dacă în acel moment nu este 
serviciu religios public. Un mic Te-deum va avea loc.

 La terminarea slujbei sau a vizitei reprezentantul bisericei va conduce pe Domnul Mareşal 
până la ieşire.

VIZITE INOPINATE (NEANUNŢATE) 
 În unele cazuri Domnul Mareşal face vizite inopinate.
 Când s-a aflat de sosirea Domnului Mareşal în localitate:
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ÎN COMUNELE RURALE:
 Primarul, sau în lipsa sa Notarul,

În comunele urbane de reşedinţă:
 Prefectul, Primarul, Poliţaiul şi Comandantul Militar mai mare în grad din loclaitate şi 

În comunele urbane nereşedinţă:
 Primarul, Preotul, Poliţaiul şi Comandantul militar mai mare în grad din localitate, se 

vor prezenta şi se vor pune la dispoziţia Domnului Mareşal, pentru a-i da lămuririle necesare, 
însoţindu-l în inspecţiile ce eventual le va face la autorităţile locale, civile şi militare, la şcoli, 
biserici, etc. unde toţi trebuie să se găsească sau să treacă la posturile lor.

PRESCRIPŢIUNI FINALE
 Toate instituţiunile vizitate vor raporta ierarhic despre vizita primită desfăşurarea ei şi 

rezultatele (aprecierile sau observaţiile Domnului Mareşal).
 Instituţiunile vizitate pot prezenta spre semnare Domnului Mareşal cartea lor de aur.
 În principiu, vizitele vor fi filmate şi publicate prin grija Ministerului Propagandei (P.P.) 
 Comunicatele prin presă şi radio şi articolele de presă în legătură cu aceste vizite, vor fi 

văzute în prealabil de Direcţia Presei de pe lângă Preşidenţia Consiliului de Miniştri.
F.173, inv.2, d.401, f. 255-260

 
Documentul 131

DISPOZIŢIUNILE ŞI OPINIILE
DATE DE

DOMNUL MAREŞAL ION ANTONESCU, CONDUCĂTORUL STATULUI,
Cu

Ocazia inspecţiunei făcută în Basarabia în zilele
De 7, 8, 9, 10 şi 11 Aprilie 1942

I. ADMINISTRAŢIA
1) Administraţia trebuie să fie sănătoasă şi constructivă.
Prin administraţie trebuie să facem educaţie neamului.
Să se pună cea mai mare grijă în selecţionarea funcţionarilor administrativi, care trebuie să 

constituie un corp de prestigiu şi demnitate.
Printr-o administraţie de muncă constructivă şi disciplină, vom reface Ţara.
Funcţionarii administrativi, vor putea ajunge pe cele mai înalte trepte ierarhice, prin muncă 

şi merite.
Prefecţii vor fi funcţionari de carieră.
Trebuie să simplificăm problemele şi personalul administrativ, pentru a creea o administraţie 

de iniţiativă şi de acţiune.
Viitoarea structură a Statului, va înlătura rigiditatea administrativă, excesivă şi ineficienţă.
S-a încercat în trecut, sub forme diferite ca acele ale Directoratelor şi Ţinuturilor să se 

realizeze pe baze mai largi iniţiativa şi răspunderea activităţii locale. Aceste forme de organizare 
administrativă nu şi-au atins scopul, fiind paralizate prin aceiaşi trimitere spre centru, adeseori în 
problemele cele mai mici şi prin aceleaşi măsuri de forme şi corespondenţe inutile.

Constatările făcute asupra realizărilor din Basarabie, în toate ramurile de activitate, în 
cadrul largei autonomii ce s-a acordat Basarabiei, întăresc convingerea că această autonomie şi-a 
ajuns scopul de a realiza cât mai grabnic, mai complect şi mai temeinic, opera de redresare şi de 
promovare materială şi morală a Provinciei.
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2) Activitatea constructivă a administraţiei trebuie să înceapă prin definitiva înlăturare a 
formalismului birocratic, care printr-o serie de înregistrări, referate şi treceri în registre, nu face 
decît să întârzie şi să paralizeze activitatea administrativă.

Ne-am obişnuit a ne ascunde, sub pretextul legalităţii şi al răspunderii, după un noian de 
formule juridice, expuneri de motive şi tipicuri ipocrite, care nu au alt rost decât acel al unui 
formalism de laşitate.

Trebuie ca prin selecţionarea funcţionarilor, prin organizarea dreptului de iniţiativă şi severa 
sancţionare a celor ce vor abuza necesitând funcţiunea şi răspunderile, să îndepărtăm formalismul 
hârtiilor şi dosarelor inutile, care nu fac decât să zădărnicească pe oamenii de bună credinţă în 
acţiunea lor.

În fiecare birou nu trebuie să existe decât un singur funcţionar, care să se ocupe cu operaţiunile 
de înregistrare şi corespondenţă.

Toţi ceilalţi funcţionari, eliberaţi de dosare şi registre, să fie întrebuinţaţi pentru o activitate 
în teren, practică, reală şi creatoare.

Corespondenţa pe care o va face funcţionarul rămas în birou, să fie strict necesară.
Dacă o situaţiune este cerută a doua oară, funcţionarul va avea obligaţia     să răspundă:
„Am mai dat această situaţiune cu Nr....din....; sau să raporteze: „La situaţia Nr..., nu s-a 

produs nici o schimbare”.
Prin înlăturarea birocratismului, vom ajunge la simplificare a aparatului administrativ. Vom 

avea funcţionari mai puţini, cu rosturi efective şi mai bine remuneraţi.
Activitatea tuturor funcţionairlor să fie practică şi în teren.
Diferite organe administrative să nu lucreze izolat, că să se integreze într-o activitate de 

ansamblu, coordonată şi colaborată.
Măsurile date trebuie să fie necesare, iar cel ce primeşte ordinul, să aibă posibilitatea de a-l 

executa: ca timp, ca mijloace, şi ca pricepere.
3) Toţi funcţionarii, indiferent de grad şi funţiune, trebuie să se încadreze în situaţiunea 

momentului.
Abuzul şi incorectitudinea nu numai că aduc compromiterea funcţiunei şi autorităţii, dar 

constituie un rău exemplu pentru administraţi.
Nu se poate face o administraţie sănătoasă, fără educaţie şi fără exemplu.
Aceste imperative trebuies înţelese de voie şi chiar de nevoie. Cei ce se vor face vinovaţi, vor 

răspunde chiar cu viaţa.
Guvernământul să ia măsuri pentru a se înfiinţa în fiecare capitală de judeţ din Provincie 

consumuri, de unde funcţionarii să se poată aproviziona cu preţurile de cost.
Să se înfiinţeze în fiecare capitală de judeţ câte o grădină de zarzavat, model, care să dea, în 

mod gratuit, sau la preţurile de producere, zarzavaturi pentru funcţionari.
Imobilele foste evreeşti să se dea în folosinţă, gratuit, funcţionarilor, în special preoţilor şi 

învăţătorilor. Funcţionarii uzufructuari ai acestor imobile, vor avea obligaţia să plătească numai 
cheltuielile de întreţinere şi impozitele.

Slujbaşii Statului trebuie să fie demni. Să aibă o ţinută ordonată şi îngrijită, să fie curaţi şi bărbieriţi.
Indiferent dacă se găsesc la ţară sau la oraş, ei trebuie să se impună subordonaţilor şi prin 

ţinută.
Funcţionarii nu sunt suficient de disciplinaţi. În genere, nu ştiu să se prezinte şi să vorbească.
Trebuie să tindem la o militarizare a lor, exteriorizată prin ţinută corectă, cuviincioasă şi prin 

vorbă.
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La inspecţiunile ce se fac, personalul instituţiei ce se inspectează, trebuie să fie adunat, pus în 
linie şi aliniat. Fiecare funcţionar să se prezinte milităreşte, raportând cum se numeşte ce funcţiune 
îndeplineşte şi să fie gata ca prin răspunsuri scurte şi precise să dea toate relaţiunile cerute.

4) D-nii prefecţi şi organele de control administrative, trebuie să se intereseze, cu ocazia 
inspecţiunilor de biserciă, şcoală, post de jandarmi şi celelalte instituţiuni din cuprinsul judeţului, 
nu numai de unităţile administrative propriu zise.

5) Organele administrative să dea tot concursul preoţilor pentru combaterea sectelor 
religioase, care susţinute de duşmanii noştri dinafară, au căutat să mineze structura Statului şi să 
ducă de la răzvrătire religioasă şi socială, la una politică.

6) Primarii din comunele rurale vor fi onorifici, pentru a se putea plăti mai bine notarii.
Primarilor onorifici li se va putea da o indemnizaţie de transport. Această indemnizaţie nu va 

fi mai mare de lei 1.500 lunar, pentru a nu reedita sub forma indemnizaţiilor sistemul din trecut.
7) La prefecturi, preturi şi primării, se vor găsi grafice şi situaţii explicative, care să arate 

oricui starea, în care se găseşte instituţia, din toate punctele de vedere.
Şi la celelalte organe ataşate prefecturilor sau preturilor, trebuie să existe asemenea grafice.

II. ŞCOALA
1) Învăţătorii şi profesorii de toate gradele, trebuie să fie conştienţi de misiunea lor şi 

necesitatea ca în şcoală să se facă nu numai instrucţiile, dar şi educaţie.
Trebuie să profităm, prin opera naţională pe care trebuie s-o facă şcoala, de avântul actual, 

pentru redresarea spirituală şi materială a naţiunei.
2) Este de dorit ca în fiecare comună să existe câte o grădină de copii, unde copiii să fie ţinuţi 

şi ocupaţi toată ziua.
3) Frecvenţa în şcolile primare trebuie să ajungă la cel puţin 90-95%.
Copiii să fie obligaţi a veni la şcoală, iar atunci când lipsesc, învăţătorii să facă control pentru 

a vedea motivul.
Părinţii şi copiii să fie convinşi, prin explicaţiunile ce li se vor da, asupra necesităţii venirei 

la şcoală.
Să nu se întrebuinţeze în contra copiilor bătaia, sau alte mijloace neumane. Atunci când se va 

constata că nu vin la şcoală fără motiv serios, să se ridice din avantagiile date părinţilor.
Dispoziţiunile referitoare la amenzile şcolare, trebuie înterpretate în sensul, că amenda nu se 

aplică, numai acolo unde lipsa copilului de la şcoală este justificată prin substituirea copilului în 
locul părintelui său, la munca agricolă, în meserii sau în comerţ.

4) Înfiinţarea şcolilor secundare teoretice, nu trebuie să ne preocupe deocamdată, deoarece 
avem încă un procent mare de intelectuali care nu pot fi plasaţi, iar acolo unde necesităţile sunt 
mult mai mari, la învăţământul practic, se resimte lipsa elementelor pregătite în această direcţie.

Nu vom putea face ceva temeinic, decât atunci când vom reuşi să ne formăm elementele 
necesare în toate ramurile de activitate, pregătind prin şcoli practice executanţi mulţi şi buni.

Trebuie să ne formăm cadre pentru sate, pentru a avea meseriaşi şi comercinaţi români, 
suficienţi şi bine pregătiţi.

Este necesar să se înfiinţeze centre tehnice de pregătire pentru cadrele satului, cel puţin, în 
fiecare plasă.

Cele constatate la centrul agricol practic de la Făleşti, trebuiesc introduse în toată Provincia.
În regiunile în care ocupaţiunile principale sunt diferite îndeletniciri manuale ca: olăritul, 

împletitul rachiţei şi papurei, pescuitul, albinăritul, etc., să se înfiinţeze şcoli practice de specializare 
a acestor îndeletnciri.
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Pregătirea în aceste şcoli medii practice şi în şcolile de meserii să nu se facă teoretic, ci practic, 
căutându-se a se dezvolta cât mai mult latura tehnică a acestor şcoli.

În acelaşi timp profesorii, trebuie să facă educaţia morală, cetăţenească, eroică şi patriotică a 
copiilor.

5) Pe lângă toate şcolile să se înfiinţeze ateliere, pentru ca băieţii să înveţe, câte un meşteşug, 
iar fetele să capete educaţia unor bune gospodine.

6) Copii trebuiesc vizitaţi şi acasă, pentru ca profesorii să cunoască mediul şi condiţiunile în 
care trăiesc.

Fiecărui copil trebuie să i se întocmească fişa şcolarului.
7) Curăţenia copiilor trbuie să preocupe în mod deosebit pe dascăl.
Să se facă zilnic inspecţia curăţeniei copiilor şi săptămânal vizita medicală.
Prin ordine şi curăţenie extraordinară, vom introduce ordinea sufletească.
Să se caute ca pe lângă cât mai multe şcoli, să se înfiinţeze băi şi dispensare.
8) Cantinele şcolare, trebuie să ia neapărat fiinţă pe lângă fiecare şcoală.
Copiilor săraci să li se dea la cantina, în fiecare zi, mâncare caldă, suficientă şi substanţială.
Fiecare gospodină să pregătească cu rândul mâncare pentru cantina şcolii, sau să dea alimente.
La bucătăria cantinei, fetele să înveţe a găti.
O femeie trebuie să ştie să facă mâncare, a coase şi a spăla.
Şcoala trebuie să înveţe, în primul rând, gopsodărie pe fete.
Copiii trebuies bine hrăniţi şi îngrijiţi.
O naţiune nu poate să prospere, dacă nu este sănătoasă şi bine hrănită.
Să facem această educaţie şi să începem cu copilul.
9) Şcolile trebuiesc dotate, cu cât mai multe şi mai noi materiale didactice.
10) În activitatea extraşcolară, corpul didactic să-şi aducă toată colaborarea în acţiunea pe 

care o duc căminele culturale şi să contribuie ca activitatea acestor cămine să fie cât mai practică 
şi cu cât mai multe roade.

11) Şcoala trebuie să scoată, adevărata elită românească.
12) Şcoalele care nu corespund misiunii noului stat românesc, se vor militariza, pentru ca pe 

lângă şcoală să se întroneze disciplina atât necesară în organizaţia statului.
13) învăţătorii şi profesorii, trebuie să aibă vocaţie, cultură, şi în special suflet.
14) Materialul adunat prin donaţie, după prelucrare în atelierele şcolare şi şcolile medii 

practice, să fie împărţit sub forma obiectelor în care a fost transformat, nu numai locuitorilor 
săraci, dar chiar şi acelora ce au făcut donaţia.

În felul acesta se va putea face o educaţie sănătoasă şi pilduitoare.
15) Trebuie să se înfiinţeze cât mai multe internate şi, în special, pe lângă şcolile cu caracter 

practic, unde vin mai mulţi elevi săraci şi de la sate.
Deasemeni, să se înfiinţeze cât mai multe cămine pentru ucenici.
16) O grijă deosebită trebuieşte purtată orfanilor de războiu. Aceştia vor fi scutiţi de taxe şi 

vor primi întreţinerea gratuită în cămine.
17) S-au găsit şcoli primare la ţară, care încă mai aplică sistemul rotaţiei, deşi nimic nu 

îngăduie aceasta. Să se ia imediat măsuri pentru îndepărtare.
18) Intregul aparat profesoral, indifernet unde se găseşte, la sat sau la oraş, trebuie să se 

prezinte elevilor într-o ţinută curată şi îngrijită.
Prin rostul lor de educatori, ei trebuie să fie exemplu viu în faţa şcolarilor şi din acest punct 

de vedere.
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III. BISERICA
1) Credinţa este forţa morală de rezistenţă a acestui neam.
Pentru susţinerea şi promovarea credinţei, preoţii trebuie să se întoarcă cu totul la altar.
Ei trebuie să devină adevăraţi misionari, iar din biserică să facă forţa vie şi temeiul moral al 

unei educaţiuni de înălţare şi propagandă naţională.
2) Preoţii trebuie să se lepede în întregime de materialism şi de dorinţa trufaşă de a strânge avere.
Să nu mai pretindă anumite sume pentru prestarea serviciilor religioase, căci această tarifare 

a cultului este una din cauzele care a îndepărtat pe credincioşi de biserică şi a înlesnit difuzarea 
otravei sectante.

A propovădui poporului mila, în timp ce eşti dominat de cea mai mare zgârcenie şi a-ţi 
îndrepta gândul şi rugăciunea către cer, îndeplinid un serviciu de salariat, înseamnă a contrazice 
cele mai elementare principii de educaţiune umană şi socială.

În contra celor ce în loc de operă misionară, vor coborâ ideia de înaltă morală creştină, pe 
care trebuie s-o reprezinte prin menirea şi activitatea lor, să se ia cele mai aspre măsuri.

3) Sectele religioase patronate în bună măsură de duşmanii noştri dinafară, aveau de scop să 
mineze structura statului şi să producă anarhia.

Activitatea misionară de luminarea rătăciţilor, victime învăţăturilor eretice, să se facă prin 
operă de apostolat şi convingere, luându-se măsuri administrative numai acolo unde se va constata 
rea credinţă şi subversivitate,

4) Mănăstirile trebuiesc transformate în cuiburi de cultură, de muncă, întărire sufletească şi 
de educaţie, ca pe vremurile voevodale.

Mănăstirile care se vor îndepărta de la tradiţia cu care sihastria a împletit dea lungul veacurilor 
un fir luminos în istoria neamului nostru, vor fi transformate în sanatorii, în orfelinate, în şcoli 
de îndrumare ţărănească.

La mănăstiri trebuie să se facă ceea ce s-a făcut la centrul practic agricol de la Făleşti.
Pentru aceasta fiecare eparhie va trimite stareţii mănăstirilor, pentru a vedea la centrul practic 

Făleşti, în ce direcţie trebuie îndrumată activitatea monahală, spre a putea fi cu adevărat de folos 
neamului şi ţării, în aceste timpuri.

Ordinea şi curăţenia în mănăstiri, organizarea muncii în ateliere, după planuri bine chibzuite, 
trebuie să constituie preocuparea conducătorilor acestor sfinte lăcaşuri.

IV. JUSTIŢIA
1) S-a introdus o mult mai aspră sancţionare a infracţiunilor celor mai frecvente şi în special 

a celor în contra ordinei şi intereselor publice.
Paralel cu această înăsprire a pedepselor, trebuie să obţinem prin educaţie şi prin înlăturarea 

cauzelor determinante ale criminalităţii, o cât mai complectă redresare morală a naţiunei.
Pentru avort, care prin sporirea considerabilă a practicei sale şi prin pătrunderea în lumea 

satelor, ameninţa în mod direct şi grav natalitatea şi vitalitatea naţiunii, s-a introdus severa 
sancţiune a pedepsei cu moartea.

Justiţia trebuie să colaboreze la combaterea acestui flagel şi la opera de reducere a criminalităţii 
şi infracţiunilor, prin severitatea, care va aplica sancţiunile.

2) În pretoriul tribunalelor, magistraţii trebuie să facă educaţie justiţiabililor, care trebuie să 
se prezinte curaţi şi cu o ţinută îngrijită.

Pentru aceasta, exemplul trebuie să sporească chiar de la magistraţi şi de la înfăţişarea 
imobilelor instanţelor.
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V. HRISOAVELE STRĂMOŞEŞTI
Iureşul prin care a trecut Basarabia a distrus şi a răvăşit arhivele şi bibliotecile.
S-au pierdut numeroase documente şi hronice străvechi în care se păstrează vii şi grăitoare 

slova şi gândirile strămoşilor din eroice timpuri voevodale.
Se va înfiinţa un birou special la Guvernământ, care să adune şi să cerceteze tot acest material 

documentat istoric.

VI. HIGIENA SOCIALĂ
1) Problema farmaciilor se va rezolva, prin repartizarea unui număr de farmacişti din cei 

reuşiţi la examenul ce s-a ţinut la Bucureşti.
2) Să se facă cât mai multe fântâni higienice la sate.
Trebuie separate fântânile pentru adăpatul vitelor, de cele destinate oamenilor.
Problema apei de băut este de cea mai mare importanţă în Basarabia.
Analiza apei din fântâni, să se facă, cel puţin, o dată la două luni, obligatoriu.
3) Să se ia măsuri, pentru a avea la timp şi în cantităţi suficiente, materialul necesar pentru 

perioada de chininizare care va începe în curând.
4) Să se facă cât mai multe spitale şi dispensare, utlizându-se munca de folos obştesc.
5) Trebuieşte dusă o campanie temeinică, pentru combaterea bolilor sociale.
Medicii trebuie să afle pe suferinzi şi să-i cheme la tratament.
Tratamentele şi medicamentele sunt gratuite.
6) Avem o mortalitate infantilă ridicată. Să se intervină cât mai drastic pentru combaterea 

acestui flagel naţional cu măsuri şi medicamente care se vor da în mod gratuit.
7) Bolnavilor din spitale, să li se dea o hrană cât mai abundentă şi substanţială. Economia la 

hrană, este o economie rău înţeleasă.
Un bolnav prost hrănit se vindecă mult mai greu.
Prin spital, se va ridica starea higienică şi sanitară a populaţiei.
8) Spitalul şi dispensarul trebuie să fie modele de ordine şi curăţenie.
9) Se va înfiinţa câte o maternitate în fiecare judeţ şi apoi în fiecare plasă.
În aceste maternităţi se vor da îngrijiri gratuite, femeile sărace fiind obligate să vină la spital 

pentru a naşte.
Guvernământul să înceapă realizări în acest sens.
10) Medicii, să depună toată grija şi să ia toate măsurile pentru a contribui la stavilirea 

cazurilor de avort.
11) Organele sanitare să depună o intensă activitate, pentru a se întrona în toate părţile 

curăţenia
Curăţenia trebuie să înceapă din interior, nu de la faţadă.
Organele sanitare, să meargă din casă în casă şi să stea de vorbă cu ţăranii, pentru a-i îndruma.
 12) S-a găsit în spitalele inspectate, personal de origine etnică străină.
 Să fie înlocuiţi străinii cu români, pretutindeni.

VII. ECONOMIA NAŢIONALĂ
1) Trebuie să trecem tot comerţul şi toate industriile din mâna străinilor, în mâna românească.
Este o bătălie care am început-o, pe care o vom continua şi o vom câştiga.
Orice loc vacant, să se dea numai românilor.
2) În privinţa dirijării cerealelor trebuieşte creată o cotă a rezervelor, al cărei cuantum se va 

fixa ulterior.
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Este necesar să asigurăm viitorul, pentru a putea face faţă oricărei vitregii ce s-ar ivi.
3) Pentru a asigura şi prin măsuri de viitor naţionalizarea industriei şi comerţului, este necesar 

ca toţi ucenicii care vor fi mâine patroni, să fie numai de origine etnică română.
Acolo unde patronul nu se conformează, magazinul sau atelierul să fie închis.
Organizarea căminilor de ucenici este o problemă care trebuie să preocupe, căci educaţia pe 

care o va prelua acest tineret, depinde soliditatea comercianţilor de mâine.
4) Problema lânii şi a pielilor trebuie să preocupe, în mod deosebit, Directoratul Economiei 

Naţionale.
Colectarea trebuie să se facă în bune condiţiuni. Să se ia toate măsurile ca întreagă cantintate 

de predat, să ajungă la destinaţie.
Culpabilii vor fi pedepsiţi cu internarea în lagăr.
5) Nu avem specialişti pentru comerţul cu produsele ţărăneşti: ouă, unt, lapte, păsări, etc., 

care până acuma era exclusiv în mâinele evreieşti.
Trebuie să ne formăm cât mai curând elemente.
Deocamdată colectarea acestor produse se va face prin organele       INCoop-ului care este 

tot o instituţie de Stat.
Înaninte de a se începe operaţiunile de colectare, trebuie să se facă o bună organizare.
Este necesar să se înfiinţeze şcoli de colectare, în fiecare judeţ.
6) Comercianţii din Basarabia vor fi ajutaţi, impunându-se la impozite mai mici decât 

comercianţii din Regat.

VIII.AGRICULTURA
1) Rolul jandarmului agricol este să facă poliţia, luând măsuri în contra acelor ce nu se 

conformează dispoziţiunilor date, după ce se va raporta mai întâi cazul comitetului agricol local, 
care va hotărâ pedeapsa ce urmează să se aplice vinovatului.

Jandarmul agricol va fi plătit.
2) Tractoarele să lucreze zi şi noapte, căci timpul e scurt şi destul de întârziat.
O grijă deosebită trebuie să se dea aprovizionărilor cu carburanţi şi repartizării lor pe teren, 

pentru că numai aşa se poate lucra incontinuu şi cu spor.
Tractoarele, pentru a da randamentul necesar, trebuie să fie bine îngrijite şi întreţinute.
Să se întrebuinţeze personal cât mai bine pregătit.
3) Trebuie să facem cât mai mari economii la cereale, pentru că nu se ştie cum va fi anul 

agricol, ce recoltă vom obţine şi ce greutăţi vom avea de întâmpinat.
Să se păstreze toate seminţele pentru însămânţările de toamnă şi pentru anul viitor, atât la 

grâu, cât şi la celelalte cereale.
Pentru hrană să substituim cerealele cu cartofi, legume, etc.
Să se extindă cât mai mult cultura cartofului, deasemeni şi cea a dovlecilor.
4) Să se facă răsadniţe pentru cultura leguminoaselor, în proporţie cât mai mare.
Trebuie să trecem de la o cultură unilaterală, la una multilaterală şi să ne pregătim din timp 

pentru ca în perioada de după război, ca ţară agricolă, să putem face faţă în toate ramurile de 
cultură.

5) Triorarea seminţei şi experienţele de geminare să se facă cu toată atenţiunea, căci pentru a 
avea o recoltă bogată şi selecţionată, trebuie să punem în pământ seminţa cea mai bună.

6) Loturile şcoalelor şi bisericilor, care sunt prea departe, să fie schimbate cu loturi în imediata 
apropiere a satului.
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Aceste loturi trebuie să fie cultivate cu tot soiiul de plante. Ele vor constitui un mijloc de 
educare agricolă pentru elevi şi un model pentru ţărani.

Terenurile repartizate şcolelor şi bisercilor, care nu-şi vor primi întrebuinţarea, căreia a fost 
afectate, să se treacă imedit în patrimoniul Statului.

Produsul acestor terenuri să se întrebuinţeze pentru şcoală şi biserică şi în special, pentru 
cantinele şcolare.

7) Organele administrative şi de specialitate, să facă o permanentă propagandă în mijlocul 
locuitorilor, pentru o cât mai mare economie în consumul cerealelor.

S-ar putea să fie un am secetos şi orice rezervă este bine venită.
8) Ucrainenii şi polonezii veniţi în Basarabia, să fie obligaţi a-şi face munci agricole chiar cu forţa.
Dacă va fi nevoie, să fie rechiziţionaţi pentru muncile agricole ale altora, contra plată.
9) Să se dea toată atenţiunea problemei pomicole şi celei a legumelor uscate.
10) Ţăranii să fie instruiţi şi sfătuiţi pentur cultura peştelui. Să li se dea toate ajutoarele 

pentru înfiinţarea iazurilor de peşti.
11) Să nu se mai lase răzoare care aduc anual Ţării o pagubă de circa un miliard.
Aceste răzoare să fie însămânţate, în special cu cânepă.

VIII. bis. ÎMBUNĂTĂŢIREA INVENTARULUI AGRICOL
1) Guvernământul trebuie să aibă deosebită grijă, pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

inventarului agricol viu şi mort, care în prezent lasă mult de dorit.
I.N.Coop-ul va ajuta înfăptuirea acstui deziderat prin acordarea de credite ţăranilor, pe 

termen lung.
2) Organele de specialitate trebuie să depună o intensă activitate pentru ai educa pe ţărani şi 

a-i determina să-şi îngrijească cât mai mult inventarul.
Să se instituie premii pentru gospodarii cu vitele cele mai frumoase şi mai bine îngrijite şi să 

se procure ţăranilor sculele necesare pentru îngrijirea vitelor.
Nu se poate face o agricultură temeinică cu vite proaste.
Vita proastă, muncă proastă. Vita sănătoasă, hrănită şi bine îngrijită, muncă de folos.
3) Pentru locuitorii a căror vite au fost rechiziţionate de armata germană, se vor întocmi de 

urgenţă tabele de către fiecare judeţ, înanintându-se Guvernământului.
Pe baza tabelelor întocmite, li se vor da acestor locuitori alte vite, în locul celor rechiziţionate, 

din vitele de pripas intrate în patrimoniul statului şi chiar dintre vitele de pripas ce-au fost 
repartizate unor locuitori.

IX. ZOOTEHNIE
1) Pentru reproducători, Guvernământul va face un plan de realizări, de lungă durată.
Să se ia măsuri, pentru a se creşte un cal regional (găgăuţ).
În special în Sudul Basarabiei trebuieşte activat această direcţie. Din această parte a Provinciei, 

ne veneau în trecut faimoşii cai tătăreşti.
Prin grijă şi perseverenţă putem ajunge să refacem avuţia naţională.
2) Trebuiesc majorate, printr-o acţiune imediată, crescătoriile de porci. Carnea se va 

industrializa pentru consumul intern şi pentru export, atît de Stat cât şi de particulari.
3) Să se înceapă o acţiune de îmbunătăţirea rasei oilor, prin încrucişări şi selecţionare.
Să se dea o deosebită grijă rasei Karakul.
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X. CREDITUL ŞI COOPERAŢIA
1) Conducerea băncilor populare şi creditelor să fie încredinţată ţăranilor fruntaşi şi 

gospodarilor înstăriţi.
Preoţii şi învăţătorii să îndrume creditul şi cooperaţia, dar să lase activitatea directă şi 

conducerea în seama gospodăriilor din sat, pentru a se dedica în întregime misiunei lor principale.
2) Se vor înfiinţa bănci ţărăneşti, care vor acorda credite pe termen lung ţăranilor.
Aceştia să fie sfătuiţi şi îndrumaţi pentru folosirea cu rezultate bune a creditelor ce li se acordă.

XI. RIDICAREA SATULUI ŞI ŢĂRĂNIMII
1) În opera de reconstrucţie naţională pe care am început-o, toată atenţiunea trebuie 

îndreptată asupra satului, izvorul viu şi permanent al forţelor naţiunei.
Trebuie s-o luăm de jos, de la ţăran şi să ne ridicăm încet în sus.
Trebuie să ridicăm masa ţărănească, pentru că dă viaţă Neamului românesc.
Ridicarea satului nu trebuieşte făcută numai sub aspectul fizic. Trebuiesc totodată ridicate şi 

cultivate elitele satului.
Munca ţăranului trebuieşte îndrumată, dirijată şi pusă sub control, intesificată şi ordonată.
În acelaşi timp trebuie să ne ocupăm şi de partea sufletească şi spirituală a ţăranului nostru.
2) În cadrul muncii de folos obştesc să se refacă drumurile şi podurile din sate. Să se 

construiască biserici, şcoli şi spitale.
3) Studenţii să fie întrebuinţaţi la muncă, în sate, pe tot timpul verii, în specialitatea respectivă.
4) Să se înfiinţeze în fiecare sat o grădină de legume sătească, o livadă, o stupină, ateliere şi 

o pădure comunală.
5) Să se pregătească în şcoli medii practice, elemente cu care să se încadreze viaţa tehnică a satului.
6) Să se construiască şcoli, biserici şi primării model pe plăşi.
Nu există un mai bun educator, decât exemplul.
Din moment ce se va face dovadă că se poată realiza într-un loc, se va realiza acelaşi lucru în 

toată plasa.
7) Trebuie să ajungem în scurt timp, ca tot ce este consum ţărănesc să se confecţioneze în 

atelierele satului.
8) Să dispară şapca şi haina rusească, să dispară aspectul murdar şi să se introducă costumul 

naţional strămoşesc.
9) Să se facă în fiecare comună gospodării comunale model.
10) Guvernele trecute scoteau venituri din cârciume.
Noi trebuie să închidem încetul cu încetul, toate cârciumile şi să scoatem bani din munca 

ţăranilor.
11) Să dispară toate gardurile urâte şi murdăria din faţa caselor.
Împrejurul fiecărei case să fie o grădină de flori şi una de zarzavat.
12) Locuitorii a căror imobil au fost distruse de război vor fi ajutaţi de autorităţi, care vor 

depune toată solicitudinea pentru a le reconstrui casele, cu sprijin material şi muncă de folos obştesc.
13) Populaţia de la sate este timidă, neâncrezătoare, nu ştie să vorbească, nu ştie să salute.
Aceasta înseamnă că autorităţile comunale şi superioare nu stau de vorbă cu sătenii.
Să se remedieze de urgenţă această situaţiune.
Cu ocazia inspecţiunilor, pretorii, prefecţii şi orice alte autorităţi de Stat, să stea de vorbă cu 

lecuitorii satelor, să le viziteze gospodăriile, să le dea sfaturi, într-un cuvânt să caute a face legătura 
sufletească între ţăran şi reprezntanţii autorităţii.
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În ceea ce priveşte salutul, toţi locuitorii Provinciei vor fi invitaţi să salute prin descoperire, 
ridicând căciula sau pălăria cu braţul drept, în aceiaşi poziţie ca şi cum ar executa salutul roman.

14) De la sate trebuie să scoatem forţele de acţiune, de rezistenţă şi de producţie ale neamului 
românesc.

Când vom ridica satul, nimeni nu va mai trece peste drepturile neamului românesc.

XII.CONSOLIDAREA TERENURILOR FUGITIVE
ŞI INUNDABILE. AMELIORAREA TERENURILOR DEGRADATE.

ÎMPĂDURIRI. ISLAZURI COMUNALE.
1) În toată Provincia să se facă păduri şi pepeniere comunale.
Trebuie găsită formula pentru refacerea pădurilor distruse şi a masivului Corneşti.
2) Să se facă perdele de salcâmi, atât de necesare ca zonă de protecţie.
3) Organizarea pepenierilor să se facă cu sămânţă strânsă în regiune, nu cumpărată din altă parte.
4) Să se facă împăduriri cât mai masive pe terenurile degradate.
5) Islazurile comunale să fie cultivate cu plante furajere, pentru a da un maximum de 

randament, nu cum se întâmplă astăzi, când sunt întrebuinţate numai pentru păşunat.
6) Să se ia măsuri pe plantare pentru nisipurile călătoare din sudul Provinciei.

XIII. DRUMURI ŞI COMUNICAŢII
1) Pentru lucrările la drumuri, se vor organiza batalioane de evrei din Vechiul Regat.
Evreii concentraţi în aceste batalioane, vor primi drepturile de hrană şi soldă pe care le 

primesc osataşii noştri.
2) Telefonul să fie introdus în fiecare comună din Provincie.
3) Să se lucreze cât mai mult la drumuri, cu munca de folos obştesc.

XIV. REFACEREA EDILITARĂ A PROVINCIEI
1) S-a instituit o comisiune, care va întocmi planurile de refacere pentru fiecare oraş din 

Basarabia.
Planul Chişinăului este aproape gata.
Până la terminarea acestor planuri de refacere, administraţiile locale să-şi construiască şi 

refacă imobilele bune şi încăpătoare pentur toate instituţiile.
2) Oraşul Bălţi va fi mutat în partea de sus a actualului oraş, unde terenul este mai ridicat.
3) Comunele şi judeţele, să nu aştepte prea mult de la centru, fiindcă în momentul de faţă 

toate forţările sunt pentru armată şi război.
Să lucreze cât mai mult din iniţiativă şi să folosească la maximum mijloacele proprii. Să nu 

se aştepte totul de la Stat.
4) Odată cu reconstrucţia, trebuie să se schimbe aspectul evreiesc al oraşelor Basarabiei şi să 

se treacă la stilul naţional, moldovenesc.
5) Fiecarei clădiri oficiale să i se facă curte, cu pomi, cu grădini şi cu flori.

XV. SPORIREA VENITURILOR ADMINISTRAŢIILOR
LOCALE, ÎN SCOPUL OPEREI DE EDILITATE

1) Comunele, atât cele urbane, cât şi cele rurale, vor fi dotate cu terenuri şi industrii din cele 
rămase de la evrei.

Aceste bunuri intră în patrimoniul comunelor şi vor fi exploatate în scopul operei de edilitate.
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Astfel comunele vor avea mari venituri proprii şi vor putea realiza importante lucrări de edilitate.
2) Armata nu va putea reţine terenurile proprietatea comunelor, arendate pentu grădini.
Toate aceste bunuri vor reveni comunelor, iar armatei i se vor da alte terenuri, din imobilele 

intrate în patrimoniul Statului.

XVI. STATISTICA
Se atrage în mod deosebit atenţiunea, tuturor organelor administrative, administraţiilor 

publice şi instituţiilor de Stat, de a întocmi şi folosi date statistice cât mai complecte şi precise, căci 
numai aşa se vor putea orienta şi vor lucra, în activitatea ce depun, pe baza realităţilor ştiinţifice.

XVII. COLONIZAREA
1) Colonizarea este o problemă căreia trebuie să i se dea toată atenţiunea, urmărindu-se 

îndeaproape executarea ei.
Trebuie să se ştie în fiecare moment care este situaţia familiilor de colonişti.
Autorităţile administrative, atât cele de unde pleacă, cât şi cele de la locul unde sosesc 

coloniştii vor da cîte un delegat la 15-20 familii, care să se ocupe de aceste familii, ajutându-i în 
tot ce au nevoie pentru a intra în viaţa normală.

Operaţiunea colonizării trebuie să se bazeze pe un plan amănunţit şi bine studiat.
Preşidenţia va controla modul în care se execută colonizările.
2) Casele şi loturile coloniştilor, vor fi trase la sorţi.
3) S-a luat măsura de a nu se mai primi nici un german în Sudul Basarabiei. Cei veniţi vor 

reintra în vechile lor prorietăţi.
4) Se ca organiza şi rezerva în fiecare comună depopulată, câte un loc funciar pentru 10-15-

20 cavaleri ai ordinului „Mihai Viteazu”, dându-li-se şi casele cele mai bune.

XVIII. BUNURILE
INTRATE ÎN PATRIMONIUL STATULUI

1) Se vor repartiza comunelor urbane şi rurale terenuri agricole şi industrii, care intrând în 
patrimoniul comunelor, vor alimenta prin veniturile exploatării lor fondul operei de edilitate.

2) Imobilele clădite rămase de la evrei, se vor da în folosinţă funcţionarilor publici, în special 
preoţilor şi învăţătorilor.

Beneficiarii vor avea obliagaţia să plătească impozitele şi să facă cheltuielie necesare de 
întreţinere.

3) Pe terenurile agricole intrate în patrimoniul Statului să se facă, prin plantaţii, linii de 
dearcaţie la cîte o suprafaţă de 50 şi 100 ha.

4) În privinţa impozitelor ce trebuie să se plătească pentru terenurile şi proprietăţile rămase 
de la evrei, se urmează regula generală, indiferent dacă este vorba de Stat sau particulari.

XIX. OPERA DE ROMÂNIZARE
1) Opera de românizare pe care trebuie s-o facem, nu este de suprafaţă. Este o operă totalitară, 

radicală şi definitivă.
Astăzi avem posibilitatea s-o facem şi dacă n-o facem rămânem răspunzători în faţa neamului.
Trebuie să fim şi conducători şi muncitori, în propria noastră ţară.
2) În funcţiunile publice, în comerţ şi în industrii, vor fi pimiţi numai românii şi numai în 

limita locurilor libere, cetăţenii minoritari.
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 3) Să nu se elibereze certificate de naţionalitate decât românilor adevăraţi, pentru a nu 
reedita greşelile şi abuzurile din trecut.

XX. POLITICA
ORDINEA ŞI SIGURANŢA

 1) Singura politică de astăzi, este politica muncii de sus şi până jos, singura doctrină prin 
care vom putea salva naţia.

 În locul învrăjbirii, trebuie să introducem ordinea şi disciplina, printr-o intensă activitate 
în domeniul social şi al înfrăţirii.

 2) Românii care au greşit sub bolşevici, trebuiesc iertaţi.
 Acei ce s-au făcut vinovaţi de acte grave de răzvrătire şi ură în contra Statului, armatei şi 

autorităţii româneşti trebuiesc aspru pedepsiţi şi chiar cu moartea.
 3) Comuniştii vor fi duşi pe front şi trecuţi peste linii la bolşevici.
 4) În oraşe şi târguri, paza trebuie să şi-o facă comunele prin guarzii de poliţie.
 Companiile de garnizoană, nu vor mai face pază.

F.120, inv.1, d.308, f. 1-16
 
Documentul 132
PRETURA PL ŞTEFAN CEL MARE
JUDEŢUL CAHUL
N.83 Secret
2 August 1942

CĂTRE
PRIMĂRIILE DIN PLASĂ,

În conformitate cu ordinul Prefecturii N.281/942, vi se trimite mai jos în copie nota 
informativă, pentru a lua riguroase măsuri pentru preântâmpinarea celor semnate.

 PRIM PRETOR
 (semnătura)      p. Şeful Cancelariei

COPIE
Suntem informaţi că în Capitala şi în întreagă ţară s-au strecurat un însemnat număr de 

agenţi sovietici cu scopul de a produce acte de sabotaj.
Ei folosesc actele militarilor români, căzuţi pe front sau făcuţi prizonieri, având aceleaşi 

semnalmente.
Sunt ajutaţi în această activitate şi de faptul că parte din ei umblă în uniformă militară 

română.
Ei au făcut imediat legătură cu agenţii comunişti din ţară care activează în acest sens, fiind 

plasaţi în apropierea uzinelor şi parte din ei chiar în regiunile petrolifere.
Este necesar executarea unui control serios tuturor lucrătorilor din fabrici militare, precum şi 

intensificarea controlului în regiunile petrolifere, unde prin actele din apropierea instalaţiilor de 
forat, s-au putut cu uşurinţă plasa cu ajutorul banilor pe care îi au asupra lor.

F.2067, inv.1, d.3258, f.24
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Documentul 133
Bucureşti 16 Iulie 1942

ROMÂNCE,
Armata noastră ne-a redat strămoşeasca mândrie şi înfrutând duşmanul,   ne-a apărat 

pământul şi viitorul.
Datoria noastră este nu numai de a-i cinsti vrednicia, dar şi de a munci pentru ostaşii noştri.
Soldatul nostru trebuie să aibă îmbrăcăminte călduroasă, şi să simtă în lupta şi jertfa lui, nu 

numai ocrotirea Statului dar şi căldura grijei noastre.
Pentru a ajuta Armata, Consiliul de Patronaj a hotărât ca în zilele de 29-30 August, să 

adune orcie fel de îmbrăcăminte pe care cei cu conştiinţă românească şi grijă de propria lor casă 
o dăruiesc pentru soldaţii noştri care luptă şi ne apără.

 ROMÂNCE,
În căminul vostr găsiţi, căciuli, flanele, ciorapi, mânecuţe, fulare, pulovere, gneunchere, 

blănuri, mănuşi, şi altele.
Pentru mulţi, păstrarea lor în cămin nu serveşte la nimic.
Aceleaşi lucruri, pot acoperi trupul vrednicului nostru soldat.
În aceste haine dăruite, soldatul nostru va simţi căldura Patriei şi a sufletului vostru.
Strângeţi din cămin orice îmbrăcăminte călduroasă.
Reparaţi-o, curăţaţi-o şi fiţi gata ca în zilele de 29 şi 30 August să o daţi Consiliului de 

Patronaj, care îşi va face datoria să o trimită Oştirei noastre.
Cu încredere deplină în sufletul de românce şi în dăruirea, pe care de atâtea ori am încercat-o, 

chem din nou femeia română să ne ajute a ne îndeplini datoria noastră de femei, de mame şi soţii, 
faţă de vitejii noştri.

MARIA MAREŞAL ANTONESCU

F.112, inv.1, d.1619, f.68
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Documentul 134
EVIDENŢA

LUCRĂRILOR CU REZOLUŢIILE
DOMNULUI MAREŞAL

30 martie 1942-1 ianuarie 1944

Chestiunea Rezoluţia Unde s-a 
îndrumat

1.Dl Prof.Alexianu solicită ca funcţionarii ceruţi 
nominal să fie detaşaţi la acel Guvernămînt, 
motivând că fiind cunoscuţi de Domnia Sa, 
Guvernământul poate să le acorde toată încrederea 
necesară.

Da. 
În Administraţia Transnistriei 
este angajat tot prestigiul ţării.
 Trebuie să facem dovadă că 
suntem capabili să administrăm 
şi o ţară mai mare. Pentru 
aceasta trebuiesc oameni aleşi 
şi siguri ca energie, pricepere, 
conştiinţă şi cinste.

14.466/19.XI.941
Min.Af.Interne

2.La punctul vamal „Podul Mareşal Ion 
Antonescu”, s-au confiscat de la Caporalul Cucu 
Avram, mobilizat la Spitalul de Campanie Nr. 
9, 2 geamantane cu diferite alimente şi mărfuri 
dubioase, precum şi un inel de aur cu piatră de 
rubin, 2 inele de aur simple, un inel metal alb şi un 
lingou rotund de metal alb necunoscut, împreună 
cu suma de lei 25.000 şi o scrisoare adresată de 
plot. major Ungureanu Badea, de la acelaşi spital, 
soţiei sale, în care între altele o informă că a strâns 
mulţi bani şi că nu pierde timpul zadarnic.
 Geamantanele purtau sigiliu spitalului şi eticheta 
de verificare cu semnătura Comandantului, 
probabil falsificată.
 Susnumitul Caporal a declarat că prin intemrediul 
acestui plot. A primit 45 zile concediu şi 
geamantanele îi fuseseră încredinţate spre a fi duse 
la Bucureşti.

Să fie imediat arestat şi pus în 
lanţuri.

3.803/30.III.942
Minis.Apărării. 
Naţionale

3.Corpul 2 Armată a cerut Guvernământului 
Transnistriei suspen-darea din serviciu a 
următorilor funcţionari incorecţi, de la Prefectura 
Poliţiei Odessa:
 a) Stavrat Emil, comisar şef de siguranţă;
-arestat de Curtea Marţială la 6.I.a.c., pentru că a 
întrebuinţat personalul subaltern spre a-i aduce 
obiecte furate din oraş spre a le tirmite la Focşani.
-a adresat familiei sale o scrisoare compromiţătoare 
în care arată aceste operaţiuni,
 b) Neagu Matei, comisar ajutor;
-a fost surprins cu mai multe obiecte furate în gara 
Odessa, primite de la şeful său Stavrat Emil, spre a 
fi duse la Focşani.
 Cazul este în curs de cercetare la Curtea Marţială.
 c) Zurbagiu Aurel, agent poliţenesc;
-pentru aceleaşi motive ca şi comisarul ajutor 
Neagu Matei.

În lagăr şi în judecată.
 Mi se va raporta de executare.

3.022/CBBT/30 
Martie 1942
Guv. Transnistria
Min.Af.Interne
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d) David Gheorghe, agent poliţenesc;
-arestat pentru că la percheziţia domiciliului 
făcută, i s-a găsit obiecte de valoare, pe care şi le-a 
însuşit.
 e) Bucşa Vasile, agent poliţenesc;-i s-au adresat 
acte pentru însuşire de obiecte, cu ocazia unei 
percheziţii făcute.
 f) Tuţa Chioru, agent poliţenesc;
-trimis în judeactă pentru violare de domiciliu şi 
tâlhărie.
4.Inspect.Gral al Jandarmeriei infor-mează:
 În ziua de 6 Martie a.c. 3 ostaşi germani au 
împuşcat pe locuitorii Alexandru Cojocaru, şeful 
poliţiei comunale şi Maxim Jivilică, ajutorul său 
din comuna Speia, jud. Tiraspol.
 Ambii sunt români care au adus reale servicii 
trupelor române, înaninte de ocuparea 
Transnistriei.
 Execuţia a avut loc la îndemnul femeii Tudora 
Chiroşca, al cărei soţ se află în armata roşie. Ea 
serveşte de interpretă soldaţilor germani. Sunt 
bănuieli că această femeie se află în serviciul 
comuniştilor şi are misiunea să îndemne pe 
soldaţii germani la crime, pentru a se răzbuna 
contra românilor şi pentru a provoca neânţelegeri 
între germani şi români.

Ce înseamnă asta ?
 Protest scris Generalului 
Rotkirch.
 Nici un german să nu se mai 
amestece.

510/CBBT/18.
IV.1942
Marele Stat Major
Secţia Legături cu 
Armatele Aliate

5.Guvernământul Transnistriei cer să se aprobe 
ridicarea pavelelor de granit de pe aerodromul 
Berezovka pentru a fi întrebuinţate la pavarea 
şoselei Tiraspol-Berezovka.
6.La intervenţia noastră, Secţia de Legături cu 
Armatele Aliate ne face cunoscut că au fost 
descoperiţi asasinii celor doi români transnistrieni, 
asasinaţi în com.Speia jud. Tiraspol, în persoanele 
ostaşilor germani: frt. Muller, soldat Staller şi 
Franz din aviaţie, ajutaţi de femeia Kiliroşchin 
Fedora Davidovna. Fiind judecaţi de tribunalul 
militar al Misiunii Aeriene germane din România, 
au fost pedepsiţi:
 -Frt. Muller la 5 ani închisoare şi pierderea 
drepturilor militare şi civile pe timp de 3 ani şi
 -sold.Staller, 9 luni închisoare pentru abuz.
 -femeia Kiliroşchin Fedora este arestată de 
organele româneşti şi urmează a fi judeactă de 
instanţele noastre.

Să fie împuşcată fără întârziere. 
Judecata să se facă în 3 zile.

7.Din darea de seamă informativă a 
Guvernămîntului Transnistriei, rezultă:
 -starea de spirit a funcţionarilor şi populaţiei 
civile bună.
 -Manifestările politice şi curente subversive n-au 
fost semnalate.-Sabotaj economic, au fost câteva 
cazuri izolate (tractoriştii făceau să dispară piesele 
de la tractoare şi în special bujiile, pentru a opri 
arăturile) 

Să fie împuşcaţi ca exemplu 943/CBBT/22.VI. 
1942
Guv. Transnistriei
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8.Locuitorii şi lucrătorii din grupul de kolhozuri 
din Com.Marianovca jud. Ananiev sunt 
nemulţumiţi de faptul că Ing.Pavlovschi, conduce 
şi în prezent acel grup.
 Numitul a deţinut acest post şi sub ruşi şi la 
intrarea trupelor române în Ananiev, a impus 
personalul să ucidă vitele şi să distrugă inventarul 
agricol după care a fugit.
 Poliţia oraşului Ananaiev e condusă de numitul 
Transnistriei, care a fost comunist. Datorită 
lui mulţi moldoveni din satul Mai Nou, au fost 
deportaţi sub regimul sovietic.

Să fie îndepărtaţi 1.219/28.VII. 1942
Guv. Transnistriei

9.Guvernământul Transnistriei semna-lează că 
în ultima vreme o avalanşă întreagă de persoane 
fără nici un rost şi care umblă setoase de afaceri, 
au început să vină din ţară în Transnistria şi în 
special pe piaţa Odessei, unde încearcă tot felul de 
afaceri şi comerţuri.
 Asupra populaţiei a început să se reverse o 
mentalitate ciudată de oameni care nu ascultă 
dispoziţiile luate de autorităţi, care trec în 
Transnistria lei tot felul de mărunţişuri fără nici 
o valoare fiind de cele mai multe ori înşelaţi de 
negustorii abili din Odessa şi ajung ca să deprecieze 
în felul acesta şi moneda din Transnistria şi leu 
ţării.
 În ultima vreme camioanele particulare şi 
trăsurile sunt aslatate de sute de femei cu costume 
care de care mai elegante, care forfotesc în Odessa 
fără nici un rost.

Slăbiciunea este a 
Guvernământului că nu-i 
arestează.
Dacă continuă toate familiile 
funcţionarilor să fie imediat 
trecute peste Nistru. Informaţii 
neve-rificate din ce în ce mai 
numeroase, par să pre-cizeze 
că cuibul aface-rismului este în 
jurul primarului.
 Totul va sfârşi prin a fi 
descoperit. Pedepsele pe care le 
voi aplica vor fi fără precedent 
în caz când oricine va abuza de 
onoarea Neamului şi de buna 
noastră credinţă.
 Dl.Gral Vasiliu să deplaseze în 
Odessa şi centrele mari aparatul 
necesar pentru control. Să se 
aresteze toate aceste frumoase, 
oricine ar fi ele şi să fie internate 
în lagăre speciale făcute în 
Transnistria. Să mi se raporteze 
în scris toate măsurile luate şi 
internă-rile făcute. Repede, să 
se facă imediat.

10.227/3.
VIII.1942
Min.Af.Interne
Guv.Basarabiei
Guv. Transnistriei

10.Dl.General Manoliu Comandantul M.U. 
Şoimul – Crimeea, raportează că în diferite centre 
din Crimeea se găsesc familii româneşti care 
doresc a merge în România.
 În vederea plecării şi-au vândut toate bunurile şi 
acum în preajma iernii se văd expuşi să rămână 
fără adăpost, hrană şi fără posibilitate de ajutor.

Uşurinţă românească.
Cine i-a îndrumat să vândă? 
Cum putem pro-ceda cu 
uşurinţă.
 Trebuie statistică.
Trebuie pregătită pro-blema, 
pentru toţi românii de la Est de 
Bug.
 Trebuie un serviciu special 
care să facă statistica, să 
cerceteze serios fiecare caz: un 
al organ corespunzător în ţară 
să se ocupe după instrucţiile 
Guvernului cu aducerea, 
cazarea, etc.

9.837/12.
VIII.1942
SS al Românizării
Institutul Central 
de Statistică
9.411/14.
VIII.1942
Marele Stat Major
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Nu putem aduce în ţară pe 
oricine.
 Eu dau desmetici afară şi nu 
pot aduce alţii.
S.S. al Românizării să ia 
problema în mână.

11.Marele Stat Major raportează că, la controlul 
făcut avionului poştal în ziua de 13.IX.942, s-a 
constatat că Guv. Transnistriei prin intervenţia 
D-nei Irina Burnaia, Comandanta Escadrilei 
Bugului, s-a încărcat în avion o cantitate apreciabilă 
de alimente cu destinaţia Bucureşti.

 Abuzul să înceteze. Să 
se dea adevertisment 
Guvernământului.
 Marele Stat Major să continue 
controlul.
 Dacă neregulile continuă, 
toată aviaţia pusă la dispoziţia 
Guvernământului să fie retrasă.
 Minis.Finanţelor şi BNR să 
organizeze control inopinat şi 
periodic la toate avioanele de 
cursă cu străinătatea.
 Unii piloţi fac contrabandă de 
devize.

13.439/3.X.942.
Guv.Transnistriei
Marele Stat Major, 
Secţia IV-a
Minis Finanţelor
BNR

12.Serviciul de Control şi Anchete din Preşedeinţia 
Consiliului de Miniştri prezintă rezultatul anchetei 
referitor la incidentul petrecut între populaţia 
ucraineană din Moghilău – Podolsc şi autorităţi.

Aprob propunerile făcute.
 Să se atragă atenţie     D-lor 
Alexianu şi Gral Vasiliu. 
Abuzurile să fie cercetate şi 
sancţionate. Rezultatul acestei 
dispo-ziţii să-mi fie comunicat.
 Să se termine scandalul cu evreii. 
Alimentele să le fie date global 
prin Comunitate.
 Evreii să nu aibă dreptul să se 
aprovizioneze direct.
 Cei ce nu execută, să fie aruncaţi 
peste Bug.
 Iridenta ucraineană trebuie 
sancţionată sever.
 Nu se fac însă acte de 
constrângere a conştiinţei lor 
naţionale.
 În şcoală şi biserică să se 
procedeze conform cu dorinţele 
lor. Să li se dea preot şi învăţător.
 Primarul să fie schimbat dacă 
este lipsit de tact.
Nu cumva este ofiţerul care a 
fost prefect de Soroca şi a fost 
anchetat vara trecută de agitaţii 
în favoarea sa în judeţul Soroca.

2.097/18.XI.942
Min.Af.Interne
Guv.Transnistriei

13.Guvernământul Transnistriei face propuneri 
cu privire la încurajarea artei româneşti.

Foarte bine.
 Să fie tratată populaţia cu cea 
mai mare omenie, de toţi.
 Este cea mai bună politică.
 Ruşii nu se vor uita niciodată.

500.151/16.I.1943
Guv. Transnistriei
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14.Guv.Transnistriei solicită constituirea a 5 trenuri 
săptămânal pe distanţa Tiraspol-Razdelinaia – 
Odessa, pentru transportul de materiale necesare 
lucrărilor de pavarea şi împietruirea drumului 
Tiraspol-Odessa.
 Marele Stat Major, S.VI Transporturi propune să 
se renunţe provizoriu pentru 1943 la reconstrucţia 
de pavaje noi, care cere o fundaţie foarte bună, 
materiale mai multe, mai costisitoare şi o 
manoperă mai grea şi cere să se execute lucrări de 
împietruire aşa cum s-a lucrat în Basarabia.
 Materialele pentru aceste lucrări să se transporte:
 -cele locale necesare fundaţiei, cu mijloace locale;
 -cele de bună calitate, necesare pentru stratul de 
uzură, cu autocamioanele şi căruţele trimise prin 
Marele Stat Major, până la o anumită distanţă.
 -Transporturile cu trenul să înceapă mai târziu, 
când va fi posibil şi numai pentru distanţele mari.
 Domnul Gral G. Potopeanu luând cunoştinţă de 
cele relatate de Marele Stat Major, a pus următorul 
referat:
 „Sunt de părere să satisfacă cererea Guv. 
Transnistriei, numai după ce va fi sporită 
capacitatea secţiunei Razdelinaia-Tighina şi 
după ce se va termina evacuarea cerealelor şi 
întreprinderilor industriale (cele mai puţine la 
număr, greutate şi volum, care se vor evacua cu 
CF.) ”

Da.

Da.

Foarte bine.

506.353/24.
II.1943
Marele Stat Major

506.353/26.
II.1943
Guv. Transnistriei

15.Ministerul de Război înaintează situaţia 
materialelor de toate categoriile, capturate de 
Armata Română şi puse sub paza şi administrarea 
organelor sale.

Să se respecte dispo-ziţiile ce am 
dat. Care le calcă să fie imediat 
destituit.

506.451/25.
II.1943 SSAU
Guv Basarabiei
Guv.Bucovinei
CAPS

16.Organizaţia Z.l Odessa înaintează situaţia 
materialelor, subzistenţelor de toate categoriile 
distribuite Guvernă-mântului Transnistriei.

Lucrarea ne trebuie pentru pace.
 Va servi ca dovadă a atitudinii 
noastre civili-zate şi a ţinutei 
noastre demne.
 Putem, în virtutea dreptului de 
ocupant, să ridicăm totul.
 Putem să lăsăm să se distrugă 
totul, dacă nu avem spiritul de 
ordine.
 Datorită acestui spirit, am 
refăcut, am recon-struit, am pus 
capăt jafului localnicilor şi le-
am asigurat traiul ori imboldit 
voinţa.
 Va fi trecută Comisiei de 
la Externe, însărcinată cu 
strângerea, clasarea şi triorarea 
materialului documentar.
 Această comisie va cere D-lui 
Alexianu toate precizările şi 
completările pe care le va găsi 
necesare.

500.890/2.IV.1943
Minis.Af.Străine
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17.Măsuri luate de Guv. Transnistriei pentru 
efectuarea unor plăţi în lei.
-Invinuiri aduse Guv.Transnistriei în Consiliul 
Interministerial din 26 Mai a.c.
-Raportul D-lui Guv. Alexianu răspunzând 
acuzaţiilor aduse Guv. Transnistriei

Se duce o luptă surdă de 
dărâmare.
 Este regretabilă.
 Aş fi fericit ca toate teritoriile 
româneşti să aibă raportul ad-tiv 
scoalei, industriei, auto-rităţii 
şi contribuţiei în economia 
generală, situaţia pe care am 
constatat-o în inspecţia pe care 
am făcut-o în toată Transnistria.
 Să nu se mai ia pe viitor nici o 
măsură până nu se va asculta şi 
D-l Alexianu şi fără apro-barea 
mea.
 În Consiliul de Miniştri voi arăta 
ce am văzut acolo în comparaţie 
cu ce văd la noi şi ce am constatat 
sub raportul acuzaţiilor care s-au 
adus acelei provincii.
 Ca singur responsabil de reuşita 
regimului pe care l-am instaurat 
la 6 Septembrie 1940.
 Cer tuturor să ia lecţie de ce 
s-a făcut acolo în 2 ani de ad-ţie 
românească.
 Ce mai vrea, să se ducă să vadă şi 
apoi să acuze.
 Aceleaşi directive date de mine 
au fost executate acolo integral, 
iar când aici întâmpină o rezis-
tenţă surdă care urcă uneori până 
pe treptele miniştrilor.
 Încă odată aş fi fericit ca fermele, 
toate satele, şcolile, instituţiile, 
fabri-cile să aibă şi în ţară sufletul 
pe care-l au în Transnistria, unde 
au fost ridicate din rutină.

542.734/24.
VI.1943
Minis.Ec.Naţionale

18.În legătură cu repatrierea românilor de la Est 
de Bug în Transnitria, Domnul Prog. Alexianu 
arată că, luând contact în urma vizitei la Kiev, 
cu reprezentantul lui Volksdeutsche Mittelstelle 
pentru Transnistria Dl. Hoffmeyer i-a comunicat, 
sub rezerva aprobării D-lui Mareşal că, primim 
în Transnistria pe toţi românii de la Est de Bug 
dând în schimb altă populaţie din Transnistria. Dl 
Hoffmeyer urmând a supune chestiunea cercurilor 
competente din Berlin pentru a se putea trece la 
executare după adeziunea germană.

 Să se pregătească problema 
teoretic.
 Vom trece la execuţia numai la 
momentul oportun.
 Trebuie mutată popula-ţia 
pe familii şi sate în regiuni 
asemănătoare ca climă şi condiţii 
de muncă.

501.625/ 
8.VII.1943
Guv. Transnistriei

19.D-na Obreja Paulina solicită ocrotirea 
Domnului Mareşal pentru familiile de moldoveni 
repatriaţi din Crimeea.

 Imediat Gralul Voiculescu va 
plasa imediat pe fiecare după 
profesie şi le va da putinţă să 
muncească.
 

571.377/9.
III.1943
Guv. Basarabiei
Guv. Transnistriei
SS al Românizării
Min. Finanţelor
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Copiii să fie puşi în şcoli şi 
în cămine. Pentru mărci să se 
vândă ce sume sunt şi să decidă 
Dl.Neagu. Atrag atenţia să nu se 
mai întâmple acest lucru.
 Trebuie înfiinţat un organ la 
Tiraspol însărcinat special cu 
această misiune de a se ocupa, 
caza, plasa în Basarabia şi 
Transnistria, moldovenii veniţi 
din Rusia.
 Secretariatul studii şi propuneri 
de organizare şi Guvernul 
întocmire de instrucţiuni.
 Totul fără întârziere. Să se 
meargă în acord cu Dl.Alexianu 
şi Gl.Voiculescu.

20.Ministerul lucrărilor publice raportează 
că Direcţia CFR i-a făcut cunoscut că, printre 
mărfurile ce s-au transportat de la Odessa în 
ultimul timp, au sosit la diferite gări din Bucureşti 
şi pe adresa a diferiţi particulari, monumente de 
piatră din cimitirul israelit din Odessa şi vândute 
de către Municipiul Odessa, a dispus ca predarea 
acestor monumente să fie oprită şi ele să fie 
depozitate în magaziile CFR.

 Este o profanare.
 Un act odios şi necu-getat care 
poate avea consecinţe pentru 
întregul Neam.
 Ne-am dus în Tran-snistria 
să facem o operă de oameni 
civilizaţi, nu de devastare.
 Să fie totul retrimis la Odessa, în 
contul ticălo-şilor care au pus la 
cale această odioasă faptă.
 Vor plăti imediat toate 
cheltuielile care s-au făcut şi se 
vor mai face. Excuţie Ministerul 
Lucrărilor Publice. Dacă nu vor 
plăti să fie imediat trimişi în 
lagăr un an şi să li se confişte 
partea corespunzătoare de avere.
 Aspre observaţii prin 
Guvernator, acelora din 
Administraţia Transnistriei cu 
concur-sul cărora s-a putut 
comite această infamie.
 G-ralul Potopeanu să împiedice 
pe viitor asemenea acte şi să 
repare ceea ce eventual s-a mai 
comis.
 Va discuta cu mine.

302.321
Minis. Lucrărilor 
Publice.

 
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

CIRCULARA
 Din ordinul Domnului Ministru Subsecretar de Stat, am onoare a vă ruga a prezenta 

la Cabinetul Domniei Sale, până luni 3 Aprilie a.c., ora 12, raportul de activitate a Direcţiei 
D-voastre, de la 1 Noimbrie 1942, până la 27 Martie 1944.

 Raportul va cuprinde lucrările mai importante şi activitatea generală ale fiecărei Direcţii.
 Se vor anexa şi rezoluţiile Domnului Mareşal şi ale Domnului Vice-Preşedinte, - pe aceeaşi 

perioadă de timp.
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 Raportul va cuprinde, deasemenea şi problemele pe care fiecare Direcţiune le are în curs 
de rezolvare astăzi, arătând când i-a fost repartizată lucrarea şi, dacă i-a fost data cu termen, care 
este acest termen.

 D.O. (semnătura) 
D-SALE
 DOMNULUI DIRECTOR
 DIRECŢIA CBBT

PROBLEME MAI IMPORTANTE REZOLVATE
DE CABINETUL BBT ÎN INTERVALUL DE LA 1.XI.1943

PÂNĂ LA 27.III.1944

1) Guvernământul Transnistriei a cerut la 8 Noiembrie 1943 aprobare de a cumpăra de la 
Germani două avioane „Ju 52” dând ca preţ 3.000 tone benzină de 72 octeţi.

Această cumpărare s-a aprobat, iar ulterior la 15.III.1943, subsecretariatul de Stat al Aerului 
ne-a comunicat că cele două avioane urmează să fie cumpărate de SSA şi date spre folosinţă 
Guvernământului.

2) Pentru Românii de peste hotare s-au rezolvat următoarele probleme:
a) Banatul Sârbesc:
- Problema aprovizinării populaţiei româneşti din Banatul Sârbesc a fost luată în considerare 

de delegaţia economică a Guvernului, care a hotărât că această operaţiune să se facă de către 
„Agrara Banat” împreună cu I.N.C.O.O.P.-ul. Sunt în curs operaţiunile tehnice pentru aducerea 
la îndeplinire a acestei operaţiuni.

 -Chestiunea achitării subvenţiilor avanasate de către Societatea „Astra” a necesitat lucrări, 
care nu au dus încă la o soluţionare definitivă a problemei. Subvenţia a fost oprită pentru motivul 
că actele justificative depuse de conducerea „Astrei” nu au fost întocmite în conformitate cu 
dispoziţiunile prescrise de către Preşidenţia Consiliului de Mniştri.

b) Timoc:
- Problema trecerii timocenilor peste Dunăre pentru a-şi procura materialele strict necesare 

(sare, petrol, chibrituri, etc.) a făcut obiectul unei note prin care s-a arătat că prin măsura 
interzicerii trecerii lor, elementul românesc timocean este pus în inferioritate faţă de unguri, 
cărora li se permite trecerea pentru aceleaşi scopuri, din Banatul sârbesc în Ungaria.

Faţă de această situaţiune, Domnul Mareşal a pus următoarea rezoluţie:
„Rog pe Domnul M.Antonescu să se ocupe de această problemă cerând guvernului German 

să se poarte cel puţin la fel cum se poartă ungurii şi cu românii.
Se va discuta problema în Consiliul de colaborare internă”.
Domnul Vice Preşedinte al Consiliului de Miniştri a făcut intervenţia diplomatică cu privire 

la această problemă.
Nu cunoaştem nici rezultatul discuţiunii din consiliul de colaborare internă, nici rezultatul 

intervenţiei diplomatice a Domnului Vice Preşedinte.
- Datele statistice cu privire la repartizarea populaţiei pe neamuri din Timoc a fost complectată 

şi prezentată în formă definitivă la 14 Decembrie 1943.
- Aprovizionarea populaţiei româneşti din Timoc a prilejuit intervenţia D-lor Petre Florescu 

şi Petre Ionescu delegaţi ai Societăţii „Timoc” care au solicitat ca, având în vedere populaţia 
românească din Timoc reprezintă mai mult de jumătate din numpărul românilor din Serbia, să se 
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defalcheze suma de 175.000.000 lei, credit acordat de către Statul român pentru aprovizionarea 
Românilor din Serbia. Nota însoţită de detaliile trimise de către Siguranţa Generală a Statului a 
fost înaintată Domnului Vice Preşedinte. Până în prezent nu ni s-a comunicat rezoluţia Domniei-
Sale.

c) Macedonia:
- Ancheta cu privire la administrarea fondurilor bisericilor şi şcolilor din Macedonia va începe 

în curând. Sunt în curs operaţiunile pentru determinarea persoanelor din comisia de anchetă 
precum şi pentru determinarea obiectului precis al anchetei.

d) Chestiuni diverse:
- La 27 Noiembrie 1943 au fost înaintate Domnului Mareşal rezultate provizorii ale statisticii 

executate de Institutul Central de Statistică, cu privire la situaţiunea bunurilor părăsite de 
refugiaţii români din Transilvania de Nord şi din Judeţele Caliacra şi Durostor. Domnul Mareşal 
a pus următoarea rezoluţie:

- „Lucrarea trebuie ţinută continuu la curent, complectată şi perfecată.
Ea trebuie să facă parte din documentarea pentru conferinţa de pace, când va trebui să 

dezbatem problema dreptuilor şi a reparaţiilor pe toate feţele.”
„Pentru asta trebuie să nu ne surprindă evenimentele.
Să fim documentaţi pentru orice cât mai complect şi mai corect.
Statistica va lucra mână în mână în acest scop cu Ministerul de Externe, Comisariatul 

Refugiaţilor cu Departamentele. Eu am insistat destul şi am dat necontenit instrucţiuni în această 
privinţă.”

„Încă o dată să nu alergăm în momentul discuţiilor după documentare, după cum s-a făcut 
după războiul trecut când Brătianu s-a dus la Paris cu mâinele goale şi pentru fiecare problemă 
cera în fugă relaţii de la toţi.”

Rezoluţia de mai sus a fost comunicată Institutului Central de Statistică, Ministerului 
de Interne, Ministerului Afacerilor Străine, Ministerului Economiei Naţionale, Ministerului 
Românizării şi Comisariatului General al Refugiaţilor din Transilvania de Nord, Ministerului 
Agriculturii şi Domeniilor.

- Graficele lunare cu numărul refugiaţilor români din teritoriile cedate şi a ungurilor 
şi străinilor plecaţi definitiv din România se execută actualmente la heliograf, prin Societatea 
„Holiofoto”, achitându-se de către Casieria Centrală a Preşidenţiei bonurilor lunare.

Secţia Militară a Comisariatului Refugiaţilor a solicitat să li se trimită şi lor aceste grafice.
Menţionăm că Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direcţiunea Generală a Poliţiei 

şi Comisariatul General al refugiaţilor furnizează cu mari întârzieri datele necesare, fapt care 
împiedică depunerea regulată a graficelor lunare.

- În prezent se lucrează la centralizarea datelor trimise de toate Instituţiile, cu privire la 
ajutorarea de orice natură a Românilor de peste hotare, pe ţinuturi: Banatul Sârbesc, Timoc, 
Macedonia şi Est de Nistru.

3) La 25 Februarie 1944, Marele Stat Major a aprobat mobilizarea pentru lucru pe anul 
1944/1945 a personalului din serviciile Guvernământelor Basarabia, Bucovina şi Transnistria.

4) Lunile Noiembrie şi Decembrie au fost absorbite mai ales de problema evacuărilor de 
animale şi instalaţii industriale din fostul Guvernământ al Transnistriei.

În vedera acestui lucru s-au dat dispoziţiunile necesare atât Guvernământului Transnistriei 
cât şi Deprtamentelor de resort.
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Evacuări de animale
S-a organizat până în cele mai mici amănunte modul de cum urmează să se efetueze 

operaţiunile de evacuare.
Pentru acest lucru s-a cerut Guvernământului Transnistriei să comunice planul de evacuare 

care a fost supus Domnului Mareşal.
Deasemenea s-a comunicat acelui Guvernământ dispoziţiunile Domnului Mareşal, privind 

această problemă cerând să comunice zilnic situaţiile de animale expediate.
S-a cerut Guvernământului Basarabiei să efectueze un control la punctele de trecere de peste 

Nistru, precum şi pe itinerariile parcurse de coloanele de animale.
S-a intervenit la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor precum şi la Marele Stat Major să 

pună în dispoziţie medicii veterinari necesari pentru a fi întrebuinţaţi la comisiile de trecere 
sanitară, instituite la fiecare punct de trecere peste Nistru şi Prut.

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor era ţinut să comunice zilnic starea animalelor ajunse la 
punctele de destinaţie, felul cazării, întreţinerii, procentul de mortalitate, etc.

Faţă de rapoartele prin care se semnala că o bună parte din animale evacuate erau conatminate 
de febră aftoasă, din ordinul Domnului Mareşal s-a ţinut o conferinţă la Domnul General Dobre, 
prin care s-a hotărât măsuri de luat, pentru a se feri parte de animale din ţară de contaminare.

Cabinetul BBT a comunicat aceste măsuri Guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei precum 
şi tuturor Departamentelor de resort şi a urmărit zilnic executarea.

Până la data de 15 Decembrie 1943, s-a evacuat în ţară un număr total de circa 136.000 
capete de animale, care au fost distribuite potrivit normelor hotărâte, rămânând în cuprinsul 
provinciei Basarabia un număr aproximativ de 30.000 capete animale.

Evacuări în Industrii
S-a cerut Guvernământului Transnistriei, Basarabiei şi Bucovinei să propună o listă cu 

industriile care urmează a fi evacuate, arătându-se ordinea de urgenţă.
Tablourile trimise de Guvernăminte au fost comunicate Ministerului Economiei Naţionale, 

care a avizat asupra utilităţii industriilor propuse a fi evacuate, stabilind normele de urmat pentru 
această operaţiune.

Aceste norme s-au comunicat Guvernămintelor pentru executare, urmărindu-se zi de zi 
modul cum sunt aduse la îndeplinire.

Deasemenea, s-a cerut Ministerului Înzestrării Armatei să comunice care sunt industriile 
necesare pentru înzestrarea armatei şi s-au dat dispoziţiuni Guvernămintelor în consecinţă.

Paralel cu operaţiunile de evacuare de mai sus s-a organizat şi urmărit operaţiunea transportului 
de grâu pentru rezerva naţională, dându-ne dispoziţiuni Departamenetelor respective de a da 
concursul necesar pentru însilozare.

Deasemenea s-a urmărit executarea expedierilor de diferite cereale şi materiale mai ales din 
Guvernămîntul Transnistriei.

O problemă care necesită o deosebită atenţie era şi aceea de a se asigura livrările de produse 
petrolifere necesare celor trei guvernăminte.

Pentru acest lucru s-au făcut intervenţiile necesare la Marele Stat Major, Secţia VI-a 
Transporturi precum şi la societăţile furnizoare.

Situaţiile cu expedierile de cereale şi materiale, precum şi cele cu produse petrolifere erau 
prezentate zilnic Domnului Mareşal.

S-a urmărit şi executat ordinul Domnului Mareşal în ceea ce priveşte organizarea şi dotarea 
Centrului de Reeducarea Orfanilor minori de la Tarutino.

S-au făcut demersurile necesare pentru expedierea din Transnistria, a unei cantităţi de 
alimente destinate copiilor din Franţa.
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ANEXA NR. 1
REZOLUŢIILE

DOMNULUI MAREŞAL ŞI ALE DOMNULUI VICE
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

PE TIMPUL DE LA 1.XI.943 – 1.I.944
Chestiunea Rezoluţia

Guv.Transnistria aduce la cunoştinţă D-lui Mareşal măsurile luate 
de Guvernământ pentru rechiziţionarea cailor necesari Armatei, 
din satele germane, arătând şi greutăţile întâmpinate în executarea 
acestor rechiziţii.

 1) Ordin D-lui Alexianu că este 
suveran acolo şi să execute ordinele 
mele şi convenţia în vigoare, nu 
dispoziţiile D-lui Clodius.
 D-ul Clodius nu are calitatea a 
se amestica acolo, cum eu nu am 
avut calitatea a mă amestica în 
teritoriile ocupate de germani, unde 
populaţia românească nu s-a bucurat 
de tratamentul de care s-a bucurat 
populaţia nemţească în Transnistria.
 2) Comunicare Ministerului Externe 
care ste rugat să arate D-lui Kilinger 
procedarea D-lui Clodius care este 
inadmisibilă şi să i se comunice ordinul 
dat D-lui Alexianu.

 D-l Prof Alexianu raportează că preţul de rechiziţie variază între 
2.500 – 3.500 RKKS şi că în urma discuţiei avute la telefon cu             
D- G-ral Ionescu Sinaia a cerut să dea ordin comisiunilor ca să 
plătească preţurile cerute de germani.
 D-l Oberfunrer Hoffmeyer a comunicat D-lui Prof. Alexianu că nu 
poate pune la dispoziţie mai mulţi cai deoarece a primit dispoziţii 
de la D-l Ministru Clodius, de a nu se preda Guvernământului nici 
cota de cereale, nici cota de animale cuvenită potrivit convenţiei 
Mihai Antonescu – von Kilinger ci de a preda la dispoziţia 
Guvernământului numai aprovi-zionările şi animalele necesare 
armatei germane în şedere în Transnistria.

Da.

 Cu ce calitate a intervenit D-l Clodius 
să fie întrebat D-l von Kilinger de 
Ministerul de Externe.

 Marele Stat Major a raportat că pentru apărarea podului de la 
Tighina – Parcani este necesar:
 -defrişarea unei zone lată de cca.300 m la sud de CF între pod şi 
satul Parcani.
 -curăţirea de către proprietari a coroanei pomilor din grădinile de 
la sud de CF între Parcani şi Nistru.
 -în grădinile din zona arătată mai sus, să nu se mai cultive plante 
cu tijă înaltă (porumb, fl.soarelui, etc.), care împiedică vederea şi 
uşurează atât apropierea de pod cît şi de CF.

 Măsura aceasta trebuie luată ca 
prevenţie pentru toate lucrările de artă 
depozite, etc. atât în zona de operaţii 
cât şi din ţară. Instrucţii mai din vreme 
celor chemaţi să le execute.
 Marele Stat Major să discute cu mine 
în Consiliul de Colaborare.
 Da.
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 Intervenindu-se la Guv. Transnistriei, D-l Guvernator răspunde că 
toate cele cerute pentru apărarea podului, fiind legate de vegetaţia 
de primăvară şi vară, numai cu raţiune de a fi executate în timpul 
iernii.
 A luat măsuri ca la primăvară, să nu se mai cultive în jurul podului 
plante care ar împiedica vederea.
 D-l Ministru G-ral Sova raportează cantităţile de minereu şi fier 
vechi ce se găseşte colectat în Transnistria, făcând propuneri asupra 
transportării acestor materiale în ţară.

 Marele Stat Major în acord cu 
G-ralul Dobre şi Transnistria va face 
toate eforturile pentru transportarea 
întregului stoc de minireu şi fier vechi.

 Guv. Transnistriei cere a se da dispoziţiuni Min.Ec.Naţionale, Min.
Înzestrării, Marele Stat Major, SS al Marinei şi SS al Aprovizionării 
de a nu se mai cere relaţii scrise asupra celor ce se transportă în 
ţară din Transnistria, pentru a nu se da ocazie inamicilor noştri să 
cunoască această operaţie.

 D-l Vlădescu şi Col. Davidescu, 
instrucţiuni de la mine.

 D-l Guvernator Alexianu cere să se aprobe ca Guvernământul 
să înmagazineze cereale în magaziile de la Caracal ale 
societăţii„CEREMAG” care sunt rechiziţionate de C1 Armată şi 
sunt încă goale.

Da.

 Guv. Transnistriei înaintează un tablou de studiu în care se găseşte 
în momentul de faţă evacuarea industriei puse din Transnistria.

 General Dobre va studia:
 a) Dacă procedura D-lui Alexianu 
este legală;
 b) ce trebuie să facem în caz când 
nu este legală şi nu poate fi legală 
deoarece toate sunt capturi de război 
care aparţin Statului;
 c) controlul care trebuie organizat 
pentru asigurarea bunei păstrări 
sau puneri în funcţie în interesul 
economiei naţionale.

 D-l Prof.Alexianu referă asupra transporturilor minereului din 
Transnistria.

 Nu a adus nimeni nici o vină 
Guvernământul în această privinţă.
 Am apreciat situaţia la fel şi am găsit 
bune măsurile.

 Guv. Basarabiei raportează felul cum se execută transportul 
vitelor evacuate din Transnistria.

 Vitele bolnave trebuie să fie oprite pe 
loc şi foarte bine îngrijite.
 Control în această privinţă şi control 
al îngrijirii de Preşedinţie şi un 
veterinar al Armatei.
 Să se întrebe dacă nu au putut 
conatmina şi pe celelalte, pentru a 
vedea ce este de făcut.
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 D-l Alexianu cere ca pentru vitele ce se trimit în ţară, să dea 
Etapelor de Est din cotele ce are 100 vag. Fân balotat cu împrumut, 
urmând ca să-l dea înapoi din rezervele ce are în Guvernământ.

 Da imediat.
 D-l Alexianu m-a asigurat că are 
furajul necesar când i-am atras 
atenţia.
 Astăzi situaţia este f.gravă din punct 
de vedere al lipsei de hrană şi al 
epidemiilor pe care le răspândeşte 
dea lungul şi dea latul ţării, prin 
măsuri luate peste capul guvernului. 
Dacă D-l Alexianu ascultă sfaturile 
repetate ce i-am dat să înceapă de 
mult evacuarea treptată şi să nu facă 
o politică de mari stocaje de vite şi 
bunuri în Transnistria, astăzi nu s-ar 
fi creat situaţia din care economia 
naţională, ordinea economică şi 
starea sanitară a oamenilor şi vitelor 
va avea mult de îndurat.
 Se vor executa măsurile pe care le-
am ordonat la Consiliul de ieri şi D-l 
Rădulescu mă va ţine zilnic la curent 
cu situaţia.

 Guv. Basarabia raportează numărul animalelor trecute din 
Transnistria în Basarabia în ziua de 6.XI.943, prin punctele 
Rezina şi Tighina şi repartizarea lor pe judeţe.

 Trebuie ţinută în fiecare zi 
centralizarea generală a vitelor 
trecute.
 Trebuie organizat controlul 
deplasărilor, îngrijirii şi hranei lor 
până la destinaţie.
 Instrucţiuni de la mine în acelaşi 
timp cu Col.Davidescu.

 Min. De Interne raportează situaţia vitelor evacuate din 
Transnistria în ziua de 30 Noiembrie 1943, arătând numărul 
celor bolnave de febră aftoasă care au rămas în Basarabia.

 G-ralul Stavrat să asigure condiţii 
optime de adăpost, întreţinere şi 
îngrijire medicală a vitelor intrate 
în carantină, pentru a fi refăcute şi 
scoase în cele mai bune condiţii din 
iarnă.
 Va raporta situaţia şi măsurile luate.

 Guv. Transnistriei înaintează situaţia vitelor evacuate în interior 
până la 30 Noiembrie 1943

 Să se facă un control peste tot pentru 
verificarea şi stabilirea modului cum 
sunt adăpostite, hrănite, îngrijite şi 
valorificate.
 Rezultatul la sfârşitul lunei.
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 D-l Prof. Alexianu raportează D-lui Mareşal pierderile produse 
de Min.Ec. Naţionale în exporturile directe cu străinătatea pentru 
compensaţie.

 Aceiaşi poveste.
 D-l Alexianu acuză pe cei din ţară 
şi acei din ţară pe D-sa. Tragică 
moştenire. Aşa şi-a pierdut vremea, 
energia şi viaţa timp de 2.000 de ani 
poporul nostru.
 În loc de ceartă, colaborare recomand 
tuturor.
 Blestemul atavic face zadarnic 
strigătul meu.
 D-l G-ral Dobre îmi va arăta în cursul 
săptămânii obiecţiile D-lui Ghiolu la 
acuzările D-lui Alexianu.
 Anticipat afirm, că ori care ar fi 
adevărul în această problemă, am 
a mă plânge de întârzierile care se 
pun la departamentul Industriei şi 
Comerţului în privinţa soluţionării 
problemelor care i se pun.
 Industriaşul şi comerciantului i se cer 
în primul rând vederi largi şi riscuri.
 Cred că soluţia care se impune să 
lăsăm D-lui Alexianu libertate să 
închee orice contract pentru a putea 
vinde ce are şi a realiza devize sau 
aduce mărfuri pe căile comerciale 
fiindcă schimbările pe căi oficiale 
sunt total blocate.

D-l G-ral Guzin raportează că luând avizul Min. De Justiţie, 
tutunul şi ţigările sunt prohibite la import, ele nu pot fi importate 
decât cu avizul CAM-ului.
 Min. De Finanţe nu are dreptul să dea autorizaţie de a se vinde 
tutun şi ţigarete şi nici să acorde scutiri de taxe de monopol, astfel 
că dorinţa D-lui Alexianu nu se poate satisface.

 Să se comunice D-lui Alexianu să 
trimită ţigări numai la Preşidenţie 
la dispoziţia cu proces-verbal 
Cabinetului, pentru a fi distribuite în 
spitale răniţilor tot prin predare cu 
proces-verbal.
 Altfel nu poate desface ţigări în ţară.
 Poate vinde tutunul CAM-ului.

 Guv. Bucovina raportează că aprovizionarea cu untdelemn se 
face foarte greu din cauză că, comercianţii nu dispun de fonduri 
suficiente pentru a putea achita OFAUL-ului cu anticipaţie 
cantităţile cu care trebuie să se aprovizioneze.

 Să se ceară relaţii G-ralului Arbore.
 Să arate dacă a luat măsuri de 
îndreptare. Trebuie spart cu curaj 
cercul vicios.

 Guv. Transnistriei redă situaţia producţiei industriale pe luna 
Septembrie 1943 din care rezultă la uleiuri cantitatea de 1.643.202 
kgr.

Transnistria trebuie să intervină 
curând cu uleiuri în aprovizionarea 
ţării.
 D-l Alexianu să-mi arate printr-o 
notă specială ce poate face şi ce face.
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Guv. Transnistriei raportează că nu este de părere ca actele de 
gestiune ale Guvernă-mântului să fie predate la Înalta Curte de 
Conturi, ci să fie lăsate în grija Guvernă-mântului care luase 
măsuri să le depoziteze în Bucureşti – str. Călăraşi.

 Rămân la principiile trasate în 
rezoluţiile semnalate de D-l Alexianu.
 Aceasta nu înseamnă că se poate 
proceda arbitrar.
 Este profund regretabilă şi vina este 
a tuturor că s-a ajuns la această stare 
de spirit.
 În loc de unire, în aceste momente 
colaboratorii mei cei mai apropiaţi se 
sfâşie ca fiarele.
 Acesta este ecoul pe care l-au avut 
toate apelurile mele la unire.
 Istoria va judeca.
 Eu nu am timp, în aceste momente să 
mă ocup de procese.
 D-l Alexianu trebuie, însă, să înceteze 
a mai suspecta pe toţi, că sunt în 
contra Domniei sale.
 Demersul G-ralului Cuzin este făcut 
pe baza ordinului meu.
 Nu am suspectat ad-ţia D-lui 
Alexianu nici cinstea D-sale, când am 
dat aceasta dispoziţie.
 Este inadmisibilă ca arhiva 
Guvernământului să fie depusă într-o 
casă nevăzută de unde poate dispăre 
sau unde poate arde.
 Un astfel de fapt – incendierea 
depozitelor Atanasiu, a compromis 
definitiv regimul G-ralului Averescu.
 Dacă G-ralul Averescu având nevoie 
de partid şi de partizani a putut tolera 
şi acoperi ceea ce a tolerat şi acoperit, 
eu nu am nevoie nici de partid nici de 
partizani. Am nevoie de colaboratori 
care sa ne acopere de cea mai mică 
umbră de bănuială, fiindcă eu nu fac 
decât îndem şi ajut pe toţi să meargă 
pe drumul drept ferit de orice umbră 
de suspiciune.
 Să-mi dea deci, voie D-l Alexianu să 
apăr onoarea mea şi a regimului fără 
a-l bănui cu nimic.
 Arhiva Guvernământului trebuie 
depusă la Înalta Curte de Conturi la 
dispoziţia D-lui Alexianu.
 Dacă acolo arde, nu poate fi bănuit 
nimeni că   i-am dat foc.
 Se va face, deci cum a dispus.



217

Basarabia Mareşalului Antonescu 1941-1944. Documente şi Materiale

 Guv. Transnistriei cu N.910/1943 cere a se hotărâ ce destinaţie 
urmează a se da obiectelor preţioase şi monetelor provenite 
din confiscările ce s-au făcut ca urmare a contravenţiunilor 
constatate, la Ordonanţa pentru reglementarea circulaţiei 
metalelor preţioase în Transnistria.
 Luându-se avizul Ministerului de Finanţe, se supun D-lui 
Mareşal următoarele propuneri:
 1) Monedele de aur sau argint precum şi biletele de bancă străine 
să fie predate Băncii Naţionale.
 2) Titlurile de împrumut ale Statului Român se cuvin Statului,care 
prin MF le va anula şi amortiza, degrevând datoria publică cu 
valoarea corespunzătoare.
 3) Operaţiunea de predare şi evaluare să se facă în prezenţa unui 
delegat al Guv.Transnistriei ei.
 4) Evaluarea să se facă la BNR căci MF nu are unde depozita 
valorile.

 

Da.

Da.

Da.

Da.

 Indemnizaţiile cuvenite comisiunei să fie plătite din produsul 
rezultat fie din vânzarea obiectelor, fie din încăsarea valutelor sau 
a monedelor.

 Să nu coste comisiunea mai multă 
decât valoarea monedelor.

 Guv.Transnistriei cere ca Min. De Finanţe să-i avanseze suma 
de lei 500.000.000, în contul cerealelor expediate în ţară, pentru 
a putea face faţă nevoilor interne asigurând şi materia primă 
pentru funcţionarea industriilor.

 D-nii Mihai Antonescu, Neagu, 
G-ral Dobre, Arbore şi Popescu sunt 
rugaţi să vie la mine mâine la orele 
11.30
 Vor lua cunoştinţă şi vor discuta în 
prealabil această problemă.

 Min. De Finanţe comunică măsurile luate în legătură cu 
deplasarea unor anumite materiale şi alimente din Transnistria, 
menţinând propu-nerea ca Guvernământul să-şi contopească 
absolut toate fondurile într-un cont unic la BNR.

 Secretariatul.
 Să se comunice D-lui Alexianu.
 De acord cu Min. Finanţelor în 
privinţa contopirei fondurilor într-
un cont unic la BN.
 Ordine în consecinţă, raport de 
executare.

D-l Prof. Alexianu raportează situaţia financiară a Transnistriei 
şi documentează că afirmaţiunile D-lui Ministru Neagu că 
Transnistria este dificitară, nu corespunde realităţii.

Trebuie să se termine odată cu această 
contraversă.
 Este inadmisibil să fie necontenit 
tamponat, între afirmaţiile 
contradictorii ale celor două 
autorităţi; Guvernământul şi Min. De 
Finanţe.
 Toată această ceartă este în dauna 
armoniei, a realizărilor şi a bunei 
ordine în administraţia ţării.
 Trebuie să înceteze.
Conformându-se instrucţiunilor 
mele de a face pe toţi să intre în ordine
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arătându-mi obiectiv realitatea, 
G-ralul Guzin împreună  cu referenţii 
daţi din ordinul meu de D-l Prim 
Preşedinte al Înaltei Curţi de Conturi 
va proceda, după ce se va pune în 
prealabil de acord cu D-l G-ral Dobre, 
la examinarea situaţiei şi în zece zile 
îmi va refera.
 Nu se întâmplau toate acestea dacă 
D-l Alexianu nu ieşea din cadrul 
normal administrativ.
 Eu nu am în aceste vremuri, timp de 
procese între oameni.
 Orice secundă şi orice clipă de 
muncă mi se răpeşte cu neânţelegeri 
şi certuri, este o crimă în contra 
Statului.
 Toţi trebuie să fie înţelegători. Toţi 
trebuie, însă, să urmeze drumuri 
netede.

 IPSS Mitropolitul Visarion Puiu, roagă pe Domnul Mareşal să 
aprobe întoarcerea sa în ţară din Transnistria, urmând să plece în 
străinătate pentru căutarea sănătăţii, iar conducerea misiunei să 
fie încredinţată unui alt ierarh.

 Plecarea ips în momentele acestea ar 
fi o notă foarte rea şi pentru chiriarh 
şi pentru biserică. Toată opera de 
îndrumare spirituală făcută cu atâta 
trudă s-ar spulbera numai cu acest 
singur gest.
 Bolşevicii şi neâncrezătorii ar arăta 
poporului părăsit neseriozitatea 
noastră şi a acţiunei dusă până acum. 
Capul bisericii nu trebuie să plece de 
acolo decât odată cu capul ad-tiv.
 Să se comunice această rezoluţie:
 -I.P.S. Rezolutiv
 -IPS Visarion şi
 -D-lui Alexianu.

 IPSS Mitropolitul Visarion Puiu întreabă dacă atelierele de 
obiecte bisericeşti împreună cu tipografia Misunei trebuiesc lăsate 
la Odessa sau aduse în ţară şi adăpostite în Mănăstirea „Antim” 
la îndemîna institutului biblic, organizându-se şi dezvoltându-se 
sub privirile Sf.Sinod.

Da.
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 D-l Inspector Superior Special I.N.Stan trimite raportul jurnalizat 
sub N.882/1942, prin care răspunde memoriului D-lui General 
C. Calotescu întocmit în cazul cercetărilor făcute la Directoratul 
Romanizării Guv. Bucovinei.
 Se propune ca D-l Prof. Pavlescu să fie trimis în faţa justiţiei 
pentru fals.

 De acord.
 a) Să se deschidă acţiune publică.
 b) Să se ia măsurile prevăzute de 
legea contabilităţii.
 
Da. 

 D-l Prof. Alexianu a prezentat un proiect de ordonanţă pentru 
organizarea justiţiei represive în Transistria.

 Nu ştiu dacă împrejurările actuale 
militare ordonanţa mai este oportună.
 Totuşi în eventualitatea că frontu se 
va stabiliza pe actualul lui aliniament 
ceea ce ne va da putinţă să continuăm 
execitarea administraţiei noastre în 
Transnistria.
 D-l M.Antonescu este rugat să-
şi dea şi dânsul părerea între toţi 
juraţii ţării care sunt juriste ca să nu 
poată fi niciodată de acord cu nici o 
problemă.

 Instit. Central de Statistică face propuneri în legătură cu 
repatrierea românilor de la Est de Bug.

 D-l Alexianu va face cum va crede.
 Ce se prezintă să fie primit şi cazat în 
Transnistria. Mai departe nu putem 
merge. Provocăm un dezastru.
 Nu vom avea unde să-i adăpostim, 
cu ce să-i hrănim şi nici nu vom 
putea pune stavilă epidemiilor pe 
care le vor aduce şi care vor mâna pe 
toţi românii noştri după cum au fost 
mânaţi moldovenii în 1917.

 Pref. Jud. Tighina a comunicat Min. Afacerilor Interne că a sosit 
în Tighina familia Col.Cazac Breslavtzev Gh., căreia pentru fapte 
meritoase în favoarea armatelor române – germane i s-a aprobat 
colonizarea în Călăraşi jud. Ialomiţa.
 Pentru transportul bagajelor, Col. Are nevoie de 4 vagoane.
 Guv.Basarabiei neavând fonduri pentru asemenea transporturi, 
Min. Afacerilor Interne, întreabă cine suportă cheltuielile acestui 
transport.

 Să fie oprit în Basarabia în regiunea 
pe care o va hotărî G-ralul Stavrat.

 D-l. Prof. Alexianu roagă pe D-l Mareşal să aprobe cetăţenia 
română şi dreptul de liberă practică medicală în România D-lui 
Dr. Pavel Ceasovnicov, prof. Universitar şi rector al universităţii 
din Odessa.

 D-nii Marinescu şi Dr.Tomescu 
studiu şi propuneri.
 D-rului (Ceasovnicov) a îmbrăţişat 
cu căldură şi sinceritate cauza noastră 
în Transnistria.
 Trebuie să-i asigurăm existenţa la noi 
fiindcă nu putem să-l lăsăm pe mâna 
ruşilor.
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 Dir.Contabilităţii PCM face propuneri în cadrul legii, pentru 
lichidarea cheltuielilor făcute de D-l Diamandi în acţiunea 
intreprinsă în Grecia în 1941.

 Părerea Minitserelor Finanţe şi 
Propagandă.

 Institutul Central de Statistică prezintă rezultatele provizorii 
însoţite de graficile respective, relative la situaţiunea bunurilor 
părăsite de refugiaţii români din Transilvania de Nord şi judeţele 
Caliacra şi Durcator.

 Lucrarea trebuie ţinută continuu la 
curent complectată şi perfectată.
 Ea trebuie să facă parte din 
documentarea pentru conferinţa de 
pace, când va trebuie să dezbatem 
problema drepturilor şi a reparaţiilor 
pe toate feţele.
 Pentru asta trebuie să nu ne surprindă 
evenimentele.
 Să fim documentaţi pentru orice, cât 
mai complet şi mai corect.
 Statistica va lucra mână în mînă 
în acest scop cu Min. De Externe 
cu Comisariatul Refugiaţilor şi cu 
departamentele. Eu am insistat destul 
şi am dat necontenit instrucţiuni în 
această privinţă.
 Încă o dată să nu alergăm în momentul 
discuţiunilor după documentare cum 
s-a făcut după războiul trecut cînd 
Brătianu s-a dus la Paris cu mâinile 
goale şi pentru fiecare problemă cerea 
în fugă relaţii de la toţi.

 Guv. Transnistriei aduce la cunoştinţa D-lui Maresal, că armata 
germană venită în Transnistria a răspândit vestea că în foarte 
scurtă vreme ad-ţia Transnistriei va fi preluată de Armata 
Germană.

 Să i se comunice să fie liniştit.
 Comandamentul German care 
încearcă să-i sugereze această 
soluţie să le răspundă că de  ad-ţia 
Transnistriei mă ocup eu personal 
şi că trecerea ad-ţiei în mână 
germană ar fi interpretată că noi 
am fost incapabili în organizarea 
administrativă ceea ce nu este cazul. 
În plus ar fi o ofensă gratuită care s-ar 
aduce Armatei şi Ţării.

 D-l Guvernator Alexianu comunică rezultatul anchetei făcută 
de Preşidenţie la magazinele de desfacere ale Guvernământul – 
rap.că o anchetă nu se face decât atunci când este o neregulă în 
gestiune constatată.

 Nu se poate nimeni supăra de 
controlul care se face. El este 
generlaizat în stat. Mi se aplică chiar 
mie. Deci D-l Alexianu să se supună 
fără obiecţiuni controlului şi să fie 
fericit când i se semnalează nereguli.
 Chiar eu sunt controlat şi mulţumesc 
când mi se semnalează vreo neregulă.



221

Basarabia Mareşalului Antonescu 1941-1944. Documente şi Materiale

 Cine aduce o administraţie curată, 
nu are de ce să se supere că este 
controlat.
 Toţi trebuie să fim controlaţi în Stat.

 Dir. Geniului Rural a Guvernământului Transnistriei solicită 
aprobarea ca transpor-turile de tractoare, maşini, unelte, etc. ce se 
expediază din Transnistria să fie creditate în contul Preşidenţiei 
Consiliului de Miniştri.

 Am vorbit cu G-ralul Dobre, D-sa 
va lua imediat măsuri în sensul 
instrucţiunilor date.
 Să i se trimită urgent Nota.

 Guv. Transnistriei motivează că întârzierea treeratului şi 
deplasării tractoarelor spre interior se datoreşte lipsei de 
carburanţi şi aceasta reeşită din faptul că societăţile de petrol nu 
au fost achitate.

 Sunt în Transnistria depozite de 
carburanţi ale Armatei care erau în 
curs de evacuare în ţară. Pentru a evita 
cadrilul am dat instrucţiuni azi Col. 
Davidescu şi M.St. Maj. Să dispună 
ca armata să cedeze Transnistriei 
aceste depozite în măsura în care pot 
fi folosite şi să nu se mai trimită din 
ţară carburanţi pentru Transnistria.

 Prefectura Putna propune pentru intensificarea lucrărilor la 
Soveja:
-rechiziţionarea a 50 căruţe din satele învecinate cu Soveja, care 
să transporte toată iarna material pe şantier.
-concentrarea a 50 oameni din regiunile de munte, pentru 
doborârea arborilor şi fasonarea şindrilei.
-CAPS-ul să aprobe exploatarea parchetelor din apropierea 
Sovejei pentru şindrilă ce mai este necesară (20 milioane bucăţi).
-Să se acorde sinistraţilor credite pe termen lung pentru refacerea 
gospodăriilor.
-ministerele de resort să dea fondurile necesare construirii 
clădirilor publice, pentru alimen-tarea cu apă, lumină electrică, 
etc.
-guv.Transnistriei să pună la dispoziţie, ţevăria necesară 
alimentării cu apă şi sârma conductelor electrice.
 Pentru refacerea comunei Panciu. Prefectura Putna propune:
-să se pună la dispoziţie un fond de rulment de lei 30.000.000, cere 
să servească la debitarea, fasonarea şi transportul materialului 
lemnos de la Soveja la Panciu, pentru cumpărarea cherestelei 
şi transportului ei, acest fond urmând a fi rambursat pe măsura 
vânzării materialului.
-locuitorilor din Panciu care nu dispun de fondurile necesare, să 
li se dea gratuit 5.000 m.c. lemnărie de brad din Ocolul Soveja şi 
cu preţ redus cherestea uscată pentru tâmplărie şi duşmele de la 
fabricile CAPS de pe Valea Bistriţei.
-să se aprobe gratuitatea sau reducerea de transport la toate 
materialele de construcţie ce se vor transporta pe CFR pentru 
refacerea Panciului.

Da.

Da.

Da.

Da.

În limita posibilităţilor.
Să contribuie şi locuitorii.

Da.

 Preciziuni.
 Să se facă un împrumut garantat de 
Stat rambursabil.

Nu.
Sunt bogaţi după câte sunt informat.

Reducere.
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 Soc.Mutilaţilor invalizi din război ne trimite petiţia femeiei 
Natalia Costache Grădinaru din Broscăuţi jud.Dorohoi, prin 
care arată că soţul şi o fiică de 12 ani au murit din cauza unei 
mine de munca ogorului său, iar alt fiu în aceiaşi ocazie din cauza 
exploziei s-a îmbolnăvit de preudoepilepsie.
 Petiţionarea solisită D-lui Mareşal să o ajute în nenorocirea ce a 
lovit-o.

 Cercetare prin Prefectură. Să fie 
ajutată dacă este adevărat şi de judeţ 
şi de Preşidenţie cu 30.000 lei.
 Să se cerceteze zona de organele de 
pioneri în timpul cel mai scurt şi să 
se raporteze.

 Guv. Basarabiei ne informează că la lizierea cimitirului lipovonesc 
din Chişinău au fost găsite gropi comune în care s-ar afla cadavre 
de executanţi de către organele sovietice.
 În cimitirul ortodox s-a descoperit încă o groapă comună unde 
au fost îngropate 2 camioane de cadavre ale executanţilor în 
închisoarea Centrală.

 Să se fotografieze.
 Să se facă publicitate.

 Guv. Bucovinei a întocmit un proiect de ordonanţă pentru 
suspendarea aplicării dispoziţiunilor codului funcţionarilor 
publici pe anul financiar 1943/1944, în ceea ce priveşte 
numirea, înaintarea, transferarea şi încadrarea funcţionarilor 
administrativi din Provicnie.
 Guvernământul roagă să se aprobe acest proiect de ordonanţă, 
motivând aceasta pe faptul că o serie de titraţi universitari care nu 
erau funcţionari s-au întors acum de pe front şi au găsit pe foştii 
lor colegi încadraţi în funcţiuni superioare, de aceea au cerut să 
li se dea şi lor posibilitatea de a fi numiţi şi înaintaţi în condiţiuni 
excepţionale şi peste prevederile codului funcţionarilor publici.
 D-l Ion Marinescu, Ministerul Justiţiei avizează favorabil la 
darea acestei ordonanţe.
 Min. Finanţelor avizează nefavorabil asupra ordonanţei propuse 
motivând acest aviz pe consideraţiunile pentru care a avizat 
nefavorabil şi asupra altor proiecte de ordonanţă asemănătoare 
pe care le-au întocmit până acum Guvernămintele, precum şi 
pe faptul că prin Circulara N. 78743/943, Min. Finanţelor a dat 
dispoziţie ca să se blocheze o cotă din posturile vacante pentru a 
fi avansaţi funcţionarii mobilizaţi.

 De acord cu D-l Neagu

 Guv. Basarabiei raportează felul cum se execută transportul 
vitelor evacuate din Transnistria.

 Col. Davidescu şi D-l Rădulescu să 
discute cu mine.

 Pref. Jud. Brăila raportează că din animalele sosite în acel judeţ 
s-au distribui un număr de 6.620 capete.

 Min. De Interne să controleze cum 
sunt îngrijite, adăpostite, distribuite 
şi hrănite aceste vite şi să raporteze.

 Cabinetul B.B.T. prezintă Domnului Mareşal rezultatul 
controlului făcut de Comisia trimisă de Preşidenţia Consiliului 
de Miniştri, la animalele evacuate din Transnistria ce au sosit la 
Brăila.

 Fantastic.
 Să se ia imediat măsuri de 
transportul vitelor în diferite centre-
cazărmi, ferme şi sate, unde se găsesc 
adăposturi.
 Este o crimă ceea ce s-a făcut.
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 D-l Alexianu dă verbal asigurări 
contrarii. Realitatea este alta.
 Să fie înştiinţat imediat dacă este în 
Bucureşti sau împuternicitul său şi 
împreună cu Armata, Ministerele de 
Interne şi Agricultura să se treacă 
imediat la măsuri.
 Calea Ferată să pună cu precădere 
vagoane la dispoziţie.
 Colonel Davidescu instrucţiuni de la 
mine astăzi.

 Se prezintă D-lui Mareşal rezultatul controlului făcut la Centrele 
veterinare din Basarabia unde sunt cazate vitele evacuate din 
Transnistria, făcându-se propuneri.

 De acord.
 Măsuri imediate.
 Controlul execuţiei şi raport.
 Măsuri similare şi pentru cele intrate 
în ţară şi mânji.

 Min. Af. Interne raportează situaţia vitelor evacuate din 
Transnistria.

 Să se raporteze şi mortalitatea 
centralizându-se cu trecutul.

 D-nii Guvernatori ai Basarabiei şi Bucovinei roagă pe D-l Mareşal 
să binevoiască a aproba să se plătească Directorilor conducători 
de Directorate din cele 2 provincii, prin bugetele respective o 
îndemnizaţie fixă de reprezentare, de 25.000 lei lunar, cu începere 
de la 1 Aprilie a.c.

 D-l Neagu pentru a-şi da părerea.

 Cabinetul Militar trimite raportul 170 al Lt.Col Stavolca Iuliu, cu 
rezoluţia Domnului Mareşal.

 Este o crimă.
 Să se atragă atenţiunea D-lui Alexianu 
care a provocat această situaţie. 
Transnistrienii să fie toţi adunaţi 
prin Prefecturi, îngrijiţi hrăniţi şi 
îmbrăcaţi în contul Transnistriei de 
Prefecturi.
 După ce vor fi puşi în ordine vor 
fi trimişi în Transnistria prin grija 
Min.Interne. Secretariatul va urmări 
executarea.
 Toată opera făcută 2 ani în 
Transnistria, este dată peste cap cu 
asemenea procedee.
 Chiar astăzi şi zilnic să se controleze 
intrarea în ordine şi să fie la curent. 
Să intervină şi Patronajul.

 Se prezintă D-lui Mareşal rezultatul controlului executat la 
centrele veterinare şi de iernat pentru vitele sosite din Transnistria 
în Basarabia, făcut de un delegat medic veterinar din MAN şi un 
delegat al PCM.

 Generalul Stavrat să ia măsuri şi să 
raporteze.
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 Să prezinte D-lui Mareşal rezultatul controlului efetuat în judeţul 
Brăila de un delegat al preşidenţiei asupra stării în care se găsesc 
transnistrienii însoţitori ai vitelor evacuate din Transnistria.

 Să se aducă la cunoştinţă D-lui 
Alexianu, care va plăti sumele şi 
restitui afectele în materiale date de 
Guvernământ.
 Va lua măsuri în contra funcţionarilor.

 SSI semnalând activitatea refugiatului polon Muszinsky Jerzy 
aflat la Odessa, pentru a se interesa de situaţia refugiaţilor 
polonezi aflaţi în Transnistria, Cabinetul BBT propune a i se 
retrage delegaţia dată de Preşidenţia Consiliului de Miniştri.

REZOLUŢIA D-LUI VICE 
PREŞEDINTE
AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI
 Să se retragă.

 Guvernămîntul Transnistriei face cunoscut că în ziua de 30 
Noiembrie şi 1 Decembrie a.c., avioane inamice au bombardat 
portul civil şi militar Oceacov.

 Gral Jienescu studiu ce măsuri 
de apărare se pot lua în acord cu 
germanii sau pe cont prorpiu.

 Ministerul de Finanaţe cere avizul Preşidenţiei Consiliului de 
Miniştri asupra reântegrării agentului de control Silivestru 
Malanca care a fost suspendat din serviciu din ordinul Domnului 
Mareşal în afacerea „Zarojani”

Da, însă este totuşi vinovat.

 Face cunoscut că pe data de 1.XII.943 s-a instituit în Transnistria 
un Befehlshaber der Deutschen Truppen al cărui Comandant 
este numit Generalul de CA.Auleb.
 De la luarea în primire a acestei organizaţii de către Generalul 
Auleb, în întreaga Transnistriei domneşete în ce priveşte trupele 
germane, cea mai perfectă disciplină şi ordine.

 Să se treacă ca mulţumiri în scrisoarea, 
răspuns la notificarea care se face 
Gralul Auleb pentru comunicarea ce 
mi-a făcut de însărcinarea ce a primit 
– (Cabinetul militar)

Domnul Prof. Alexianu raportează că prin aşezarea unităţilor 
germane în Transnistria, se pune o problemă foarte importantă 
în afară de problema hranei acestor trupe căreia guvernământul 
Transnsitriei îi dă soluţia ordonată de Domnul Mareşal, adică 
acordă tot ce are ca producţie a provinciei în raport cu numărul 
trupelor, ţinând o evidenţă completă a tot ce se dă spre a se trece 
în contul de clearing româno-german.
 Problema nouă care se pune este aceea privitoare la diferitele 
servicii pe care le pretinde Armata Germană şi anume:
-Armata Germană foloseşte pentru reparaţii şantierele navale, 
ca şi marele steliere şi fabrici din Transnistria, foloseşte abatorul, 
foloseşte frigoriferele, foloseşte morile şi o serie întreagă de 
fabrici.
 Toate aceste instalaţiuni funcţionează în parte cu funcţionarii 
din ţară, în parte cu funcţionarii localnici şi lucrătorii localnici 
pe care Guvernământul îi plăteşte şi funcţionează acţionate de 
energie electrică pe care Guvernămîntul o procură cu carburanţii 
aduşi din ţară şi plătiţi în lei acolo.

-Am arătat astăzi Generalului Auleb 
principiile care trebuie respectate în 
raporturile noastre cu germanii în 
Transnistria.
 Ele sunt:
 a) O singură conducere, cea 
românească.
 b) O singură administraţie, cea 
românească.
 c) Plata în cadrul contingentărilor 
a tuturor furnitorilor româneşti 
– alimente, reparaţii, materiale, 
fabricate, etc.
 d) Reglementarea financiară în 
cadrul acordului general comercial 
româno-german.
 -Să se comunice raportul şi rezoluţia 
Domnilor M. Antonescu şi Alexianu.
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 Guvernământul Transnistriei nu are obligaţia ca să dea decât 
ceea ce este produs al Transnistriei şi aceasta bine înţeles după ce 
se acopăr cheltuielile de exploatare, iar tot ceea ce este cheltuială 
pe care Guvernământul trebuie să aducă materia primă din altă 
parte sau să plătească mîna de lucru trebuieşte şi dînsa plătită 
Guvernămîntului, parte din această cheltuială cu monedă locală, 
RKKB-uri, iar parte din ea în monedă cu care Guvernămîntul 
poate să cumpere materia primă necesară.
 Astfel, la foarte multe din stelierele şi industriile locale 
Guvernământul a adus mate-ria primă din Germania sau 
străinătate pe care a plătit-o în monedă străină şi care azi, la între-
buinţare trebuie să fie plătită Guvernământului. Cere examinarea 
situaţiei şi a se comunica hotărârea Domnului Mareşal.
 Cer a se reglementa plata livrărilor de carburanţi pentru 
Transnistria în sumă de 394.606.820 lei, pentru a se putea 
continua mai departe transporturile de produse petrolifere.

 Generalul Dobre va lua măsuri 
imediate în cadrul instrucţiunilor 
principale ce-am dat în această 
privinţă.
 Dacă chestiunea nu se rezolvă din 
cauza obiecţiunilor MF voi fi sesizat 
documentat.

 Pentru a se veni în ajutorul studenţilor români de peste hotare 
care vin la studii în România, se propune ca CNR să pună la 
dispoziţia Consiliului de Patronaj un local pentru înfiinţarea 
unui cămin.
 BNR propune să se ia măsuri ca instituţiile care trimit subvenţii 
în lei pentru populaţia românească din Banatul Sârbesc şi Timoc, 
pe viitor să se trimită aceste subvenţii în dinari, în felul acesta 
BNR ar putea schimba o cotă mica de dinari venindu-se astfel în 
ajutorul studenţilor fără a prejudicia interesele BNR.

Da.

Da.

 Ministerul Propagandei Naţionale propune ca ziarul „Nădejdia” 
să fie predat cu inventar Asoc. „Astra” în care timp să se controleze 
şi gestiunea acestui ziar.
 Deasemenea tipografia să fie condusă de o scoietate anonimă 
constituită din membrii Asoc. „Astra”.

REZOLUŢIA DOMNULUI VICE 
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI
De acord.
Să se facă anchetă gestionară la 
trecerea la „Astra”.

 Se prezintă Domnului Mareşal graficele cuprinzând numărul 
refugiaţilor români din teritoriile cedate. (Transilvania de Nord 
şi Cadrilaterul) şi a ungurilor şi străinilor plecaţi definitiv din 
România până la 1 Noimebrie 1943

 Acum este foarte bine întocmit.
 Aceasta este modleul care trebuie 
adoptat, formă, hârtie, metodă.
 În graficul Nr.9 să se adauge o 
coloană în care să se arate comparativ 
refugiaţii cu cei plecaţi.
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 Corpul Grănicerilor propune ca în cazul când germanii refuză 
să accepte trecerea românilor timoceni în România pentru 
apovizionări, să se încheie o convenţiune în baza căreia să fie 
distribuite timocenilor, prin grija autorităţilor germane, cote 
lunare de sare, petrol, tutun, ţigări şi chibrituri.

 Rog pe Domnul M.Antonescu să se 
ocupe de această problemă, cerând 
Guvernului German să se poarte cel 
puţin la fel cum se poartă cu Ungurii 
şi cu Românii.
 Se va discuta problema în Consiliul 
de Colaborare internă.

 În legătură cu cererea D-lui Al. Diamandi de a i se rambursa 
sumele de 9.333.372 lei şi 12 milioane drahme pe care le-a cheltuit 
din averea personală şi din creditele obţinute de D-sa cu ocazia 
deplasărilor efectuate în Grecia în 1941, intervenindu-se la M. 
Finanţe şi Propagandă, pentru a-şi sa părerea aceasta au răspuns:
 M.Finanţelor
 „Sumele reclamate se pot plăti numai în baza aprobării Domnului 
Mareşal din fondul pentru acoperirea cheltuielilor speciale, 
în măsura în care aceste cheltuieli sunt considerate justificate 
de D-sa, faţă cu instrucţiunile ce-a dat în această privinţă şi cu 
rapoartele ce s-au depus asupra acestor activităţi.”
 M.Propagandei Naţionale
 „Din partea acestui departament nu s-a acordat nici o sumă 
D-lui Diamandi, pentru acţiunea întreprinsă de Domnia Sa în 
Grecia.”

 Secretariat instrucţiuni de la mine.
 Dl.Diamandi trebuie să procedeze 
regulat. Să ceară succesiv şi la timp 
avansarea banilor de care are nevoie.
 Trebuie să facă dovadă creditelor 
obţinute. În ce priveşte drahmele, ele 
au evoluat ca valoare de la secundă la 
secundă, astfel încât dacă a contractat 
datorii cu drahme să i le plătim în 
drahme.
 Dacă însă când a luat drahme a gajat 
averea sa, că facă dovadă.

 Dl. Guvernator Alexianu propune ca din economia modestă pe 
care a realizat-o, să distribuie 1000 perechi bocanci şi 1000 perechi 
pingele – contra cost – profesorilor şi studenţilor universitari din 
Bucureşti şi profesorilor secundari.
 Deasemenea a vinde 250 per. bocanci pentru Universitatea din 
Sibiu şi 250 per. pantofi pentru Universitatea Iaşi.

Aprob.

 După comunicarea acestei aprobări Dl. Ministru Ghiolu ne 
înştiinţează că, din cauza lipsei totale de franci eleveţieni liberi, 
maşinile amintite nu pot fi plătite, BNR ne mai putând onora 
nici plăţile necesare economiei naţionale ci mai departe arată că 
aceste maşini au fost comandate de Guvernământ fără a cere în 
prealabil autorizaţia, care nu s-ar fi eliberat din acelaşi motiv.

Rezoluţia Domnului
Vice preşedinte
 Nu din vina mea a ajuns Statul la 
această situaţie.
 Să se ia măsuri pentru a ieşi din acest 
impas.
 Dl. Ghiolu mi-a spus chiar mie că 
Economia Naţională a aprobat acest 
import.
 Eu am obiceiul lucrărilor serioase.

 Guvernământul Transnistriei cere a se aproba aducerea a 
10.000.000 ţigarete „Mareşal Antonescu” şi „Odessa”, care să 
fie vândute în Bucureşti, iar suma realizată să se facă venit 
la Consiliul de Patronaj, mai puţin 25% din vânzări pentru 
acoperirea cheltuielilor.

 Generalul Guzin referat în 3 zile 
după ce va lua aviz D-lui Neagu.
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 Dl. Ministru Subsecretar de Stat Ghiolu, dă relaţii cu privire la 
importul celor 4 autoturisme din Elveţia, pentru Guvernământul 
Transnistriei, arătând că lipsa de devize libere de care suferim 
în momentul de faţă, se datoreşte situaţiei generale externe şi 
în special refuzului german de a permite tranzitul mărfurilor 
noastre către Elveţia.
 Intrările de franci elveţieni liberi, se ridică la 84 mii 688 din 
Ianuarie până în Octombrie 1943 şi reprezintă o sumă mai mare 
decât aceea pe acelaşi interval din 1942.

REZOLUŢIA DOMNULUI VICE 
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI
 „Răspuns Domnului Ghiolu.
 Cred şi eu că în 1942 nu erau intrări, 
fiindcă nu aveam ce exporta, pe când 
anul acesta am avut.”
 Numai cu transportul de petrol 
pentru care am stăruit eu şi francii 
eleveţieni pe care tot eu i-am obţinut 
de la Germani, am putut avea totuşi 
disponibil.
 În ce priveşte soluţia, sunt deacord ca 
să se facă plata din mijloacele noi ce 
se vor putea crea prin exporturi.

 Acordarea avansurilor solicitate de Dl.Guvernator Alexianu, 
pentru valorificarea recoltei din Transnistria.

Rezoluţia Domnului Vice preşedinte.
La acte.

Dl General Guzen prezintă propuneri cu privire la salarizarea 
funcţionarilor publici din Transnistria.

 Personalul civil are alte riscuri ca cel 
militar, dat fiind că este izolat şi nu 
poate să-şi apere viaţa ca un militar 
care lucrează încadrat.
 Totuşi trebuie reexaminată 
chestiunea cu Dl. Alexianu şi General 
Cuzen în faţa mea.

În legătură cu tasările constatate la silozurile din Ţândărei 
şi Madgidia, Dl Ministru Atta Constantinescu, comunică 
următoarele:
 La aceste silozuri s-au început sondaje noi.
 Din 28 silozuri se urmăresc 15, care prin faptul că nu au suportat 
până în prezent încărcătura maximă, nu au dat astfel proba 
definitivă.
 Rostul de 13 silozuri, au fost încărcate la maximum, dând 
rezultate bune.
 Nu toate silozurile au fost construite pe piloţi, din cauza că 
timpul construcţiei lor, se realiza o economie de 3 milioane, la 
valoarea de 15.800.000, ca aceea a silozului din Medgidia.
 Tocmai silozurile construite pe radiere de beton şi nu pe piloţi 
au suferit tasări.

În Consiliul de Miniştri Dl. Ministru 
Atta Constantinescu va expue 
problema arătând în sarcina cui cad 
răspunderile.

 Guvernământul Basarabiei cere aprobarea de a se atribui 
Centrului Tarutino materialele nece-sare din cele intrate în 
patrimoniul Statului.

 De acord.
 Secretariatul studiu şi propuneri 
pentru crearea cadrului legal.

 Societatea ortodoxă a Femeilor Române cere a se menţine 
activitatea şcoalei de fete din Transnistria, care a fost propusă de 
Guvernă-mântul Transnistriei, să fie închisă, din lipsă de fonduri.

 Să discute Domnul Alexianu cu 
mine această problemă şi a tipăririi 
unor lucrări la Odessa.
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 IPSS Mitropolitul Visarion Puiu Şeful Misiunii Ortodoxe din 
Transnistria, cere să i se aprobe întoarcerea în ţară, pentru 
căutarea sănătăţii, iar conducerea misiunei să fie încredinţată 
unei alte ierarhii.

Se aprobă.

 SSI informează Cabinetul BBT că Liceul Românesc mixt „Duca 
Vodă” din Tiraspol, care are 350 elevi are 350 elevi, din cauza 
afluirii de trupe germane în Transnistria, ar urma să fie evacuat 
în comuna Mălăeşti, la o distanţă de 15 km de Tiraspol, lucru ce 
ar nemulţumi mult populaţia.

 Să nu se evacueze liceul.
 Dispoziţii urgente.
 Sunt suficiente localuri în Tiraspol.

 Ministerul Culturii Naţionae înaintează adresa IPSS Patriarhului 
Nr. 2945 prin care deleagă cu conducerea misiunii bisericii 
ortodoxe din Transnistria pe Arhimedritul Dr.Antim Nica.

De acord.

 Guvernământul Transnistriei trimite un proiect de ordonanţă 
pentru modificarea competenţei instanţelor represive din 
Transnsitria pentru a fi aprobată şi semnată de Domnul Mareşal.

 Aprob.

 Guvernămîntul Basarabiei cere a se interveni la Minitserul de 
Finanţe pentru a deschide un credit de 20.000.000 lei pe seama 
Guvernă-mântului, necesar lucrărilor de amenajare în localităţile 
depopulate, destinate cazării Moldovenilor repatriaţi de la Est de 
Bug.

 Domnii Neagu, Vlădescu şi General 
Stavrat să discute cu mine, fie la 
consiliu, fie în cursul săptămânii dacă 
va veni Generalul Stavrat la Bucureşti 
pentru alte probleme.

F.706, inv.1, d.51, f.1-56

Documentul 135
GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA

CONCLUZIILE
DOMNULUI MAREŞAL ION ANTONESCU, CONDUCĂTORUL

STATULUI, LA 
Insepcţiunea făcută în Provincia Basarabia
în zilele de 7, 8, 9, 10 şi 11 Aprilie 1942

Timp de 5 zile, din zori şi până târziu în noapte D-l Mareşal Conducător a parcurs întreaga 
Provincie, cercetând şi inspectând totul, de la gospodăria umilă a pescarului din Delta şi până la 
cele mai înalte instituţiuni de Stat, în dorinţa de-a pune la baza operei de conducere şi reconstrucţie 
a Statului, izvorul viu şi permanent  al tuturor realităţilor şi pentru a verifica direct, măsura 
în care descentralizarea administrativă, în cadrul largei autonomii ce s-a acordat Basarabiei şi-a 
îndeplinit scopul de-a realiza cât mai grabnic, mai complect şi mai temeinic opera de redresare şi 
de promovare materială şi morală a Provinciei.

Numeroasele constatări, îndrumările date şi declaraţiunile făcute de D-l Mareşal în cursul 
acestei inspecţiuni, depăşesc prin importanţa lor covârşitoare cadrul unor probleme de interes 
local. Ele înfăţişează pe planul general de conducere a Statului, programul de înfăptuiri şi gândul 
Mareşalului; principiile viitoarei structuri administrative a Statului; normele de bază, îndreptarul 
şi crezul muncii tuturor, pentru consolidarea şi ridicarea Ţării, pentru promovarea economică, 
naţională a neamului, pentru vasta operă de reconstrucţie naţională comandată de Mareşalul 
Conducător.
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Pentru Provincia Basarabia, constatările, îndrumările şi declaraţiunile Conducătorului 
Statului, constituiesc bilanţul realizărilor urmărite printr-o muncă neobosită., perseverent şi 
continuu timp de 8 luni, de la desrobire şi până în prezent, bilanţ cu care se închee prima etapă 
de lucru a Guvernământului şi în acelaşi timp, directivele fundamentale ale programului pe baza 
căruia Guvernământul începe cel de la doilea capitol al activităţii sale.

Ordinele şi dispoziţiunile Mareşalului, au fost aduse la cunoştinţa Directoratelor şi judeţelor.
Redăm concluziunile cu care Conducătorul Statului şi-a încheiat inspecţiunea, în ziua de 11 

Aprilie 1942 la Bălţi.

CONCLUZIUNILE
D-lui Mareşal Ioan Antonescu, Conducătorul Statului la

Insepcţiunea făcută în Provincia Basarabia
În zilele de 7, 8, 9, 10 şi 11 Aprilie 1942

Declaraţiunile D-lui Mareşal, făcute la Bălţi
În ziua de 11 Aprilie 1942

Profitând de ocazia întoarcerei de pe front, am vizitat Basarabia de la gurile Dunărei şi până 
la Nord.

Nu sunt omul discursurilor, sunt omul acţiunei şi aceasta cer de la toţi.
Discursurile şi politica de astăzi, sunt acele ale muncii, munca intensă şi productivă, de la 

Conducător şi până la ultimul locuitor al ţării.
Muncind neobosiţi, vom ridica această ţară.
Prin muncă cinstită, vor promova elementele de merit.
Eu am pornit de jos şi am ajuns prin muncă, fără politică, ci din contra luptând mereu în 

contra politicii.
Nu putem întemeia un stat puternic, cu funcţiuni naţionale autentice, conştient şi prosper, 

fără o administraţie sănătoasă şi constructivă.
Lupt să modific administraţia pentru că prin administraţie să facem educaţia neamului şi să 

refacem Statul, punând la temelia sa o nouă ordine administrativă.
Trebuie să facem din ţara aceasta un stat al ordinei, al muncei şi al disciplinei.
Fac tot ce este posibil să purific administraţia şi s-o transform într-o adevărată magistratură, 

stăpână pe destinul ei şi conştientă de misiunea ce are de îndeplinit.
Voi transforma metodele de lucru şi tipicul unei administraţii de birou, voi pune cea mai 

mare grijă în selecţionarea funcţionarilor administrativi şi le voi da posibilităţi practice, pentru a 
creia un corp cu prestigiu moral şi toată independenţa de acţiune, necesare pentru ca administraţia 
noastră să se fromeze într-o sănătoasă tradiţie administrativă de muncă disciplinată şi constructivă, 
prin care vor reface ţara pe toate planurile şi vom asigura neamului nostru un viitor mai fericit.

Trebuie să simplificăm integral ghemul încurcat al Statului, problemele şi personalul 
administrativ, pentru a creea o administraţie de iniţiativă şi de acţiune, sub o singură directivă şi 
o singură conducere.

Cunoaşteţi care ştie punctul meu de vedere în privinţa birocratismului. Este lupta mea din 
totdeauna, împotriva hidrocefaliei Statului român şi hârtiilor inutile.

Am fost şi sunt duşmanul dosarelor. În toată activitatea mea, nu m-am încurcat în paperaserie 
şi chinozerie birocratică.

Nu vă încurcaţi în dosare şi hârtii şi nu copleşiţi pe alţii cu hârtii.
Activitatea Dvs. să fie practică şi în teren.
Noile legi structurale, ne vor scoate definitiv din haosul birocratic.
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O ţară nu se poate reconstrui, nu se poate ridica şi consolida, fără muncă, fără jertfe şi fără 
sacrificii.

Cer aceasta tuturor şi în primul rând funcţionarilor publici.
După cum ostaşul de pe front nu are odihnă, stând zi şi noapte cu arma în mână pentru 

a ne apăra graniţele, cei din spatele frontului trebuie să fie cuprinşi de acelaş elan al eforturilor 
necondiţionate, pentru salvarea Patriei şi binele public.

Sacrificiile grele pe care le-am făcut până în prezent, ne impun obligaţia  de-a consolida 
realizările noastre şi de-a promova viaţa Statului în toate domeniile.

Am făcut şi fac toate eforturile, pentru a da cât mai complicat posibilităţi materiale 
funcţionarilor.

Nu am putut da tot ce aşi fi vrut, fiindcă în momentul aceasta, toate sforţările mele au fost 
pentru armată şi pentru război.

Vreau să realizeze în scurt timp un corp funcţionăresc selecţionat, cu prestigiu moral şi o 
bună stare materială, în care fiecare va primi recunoaşterea îndreptăţită a meritelor ce va dovedi.

În privinţa şcoalei am constatat realizări evidente, şi o diferenţă enormă în raport cu ce-am 
văzut după izgonirea inamicului.

Cu toate greutăţile, s-au realizat – în special la şcolile medii – progrese uimitoare.
În şcoală trebuie să se facă nu numai instrucţie, dar şi educaţie.
Avem poate cel mai bine luat din Europa, dar l-am neglijat.
Dovada cea mai bună o face soldatul nostru, care cu cea mai mare uşurinţă, în scurt timp, 

s-a acomodat şi a învăţat să mânuiască cele mai complicate şi perfecţionate maşini de războiu, 
câştigând preţuirea şi consideraţiunea celei mai bune armate din lume.

Generaţia României Mari a fost la înălţime, pentru că în şcoală se făcea educaţie.
După ce greşelile trecutului au prăbuşit statul, copiii noştri, în ochii cărora ne 

compromiseserăm, erau să-l distrugă.
În 1940 eram pe marginea prăpastiei, pentru că toţi am dat exemplul rău.
Cu profesori educatori s-a creiat generaţia eroică care ne-a dat România Mare.
De la profesorii mei am primit educaţia de om onest şi mare patriot.
De biserică sunt foarte mulţumit şi constatat o completă redresare.
Fără credinţă ne prăbuşim.
Credinţa, este forţa morală de rezistenţă a acestui neam.
Datorită stărilor nenorocite din utlimul timp, preoţii se îndepărtaseră de misiunea lor de 

îndrumători spirituali, ceea ce a determinat înstrăinarea unor credincioşi de biserică.
Înstrăinarea sufletului românesc de credinţă, a învrăjbit pacea satelor noastre, disciplina şi 

liniştea sănătoasă a ţăranului şi a înlesnit difuzarea otravei sectante.
Din cele constatate în Basarabia, văd că majoritatea preoţilor sunt elemente, care chiar 

dacă au fost rătăcite în trecut pe drumuri de luptă şi vrăjmăşie şi-au păstrat idealismul, care este 
deasupra oricăror interese mărunte.

Din mănăstiri, vreau să fac cuiburi de cultură, de muncă, de întărire sufletească şi de educaţie, 
ca pe vremurile voievodale.

Mănăstirile în care voi găsi îndepărtate tradiţia cu care sihastria a împletit dealungul veacurilor 
un fir luminos în istoria neamului nostru, le voi transforma în sanatorii, în orfelinate, în şcoli de 
îndrumare ţărănească.

Trebuie să facem în toate domeniile operă de chirurg, fără de care – cu toată durerea sufletească 
– nu vom putea împlini opera de redresare a Ţării.
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Nimeni n-a făcut pentru credinţă ceia ce-am făcut eu. Am dreptul să şi pretind.
În domeniul sănătăţii, higienii şi ocrotirii sociale, este foarte mult de făcut.
Avem o deficienţă a personalului medical, din lipsa unui plan în politica şcolară din trecut.
Statul trebuie să ştie de ce personal are nevoie pentru a-şi încadra toate necesităţile funcţionale, 

pregătindu-şi în şcolile sale cadrele necesare.
Suntem în deficit cu 6.000 de medici.
Am luat măsura să fie sporit cât mai mult numărul studenţilor din Facultăţii de medicină, 

astfel că în scurt timp să putem avea toţi medicii de care avem nevoie.
În rezolvarea problemei higienei sociale, trebuie să începem prin a creea cât mai multe 

dispensare, spitale şi băi publice.
În special la sate, avem de îndeplinit din acest punct de vedere, un vast program.
Medicii şi personalul ajutător să treacă din sat în sat şi în fiecare casă, pentru a vedea 

condiţiunile în care trăiesc ţăranii, intervenind prin sfaturi şi măsuri.
Ei trebuie să facă tot posibilul pentru a afla suferinzii de boli sociale şi a-i chema la tratament.
Combaterea mortalităţii infantile, care este foarte ridicată, mă preocupă în mod deosebit.
Să se urmărească îndeaproape stârpirea flagelului avorturilor, pentru că alături de penalizare 

aspră a crimei de avort, să realizăm o cât mai complectă îndepărtare a acestui pericol naţional, 
printr-o acţiune educativă şi de lămurire a gravelor consecinţe pe care le prezintă şi prin măsuri 
de ordin medical, de ocrotire şi sociale, pentru protecţia muncii şi copilului.

Opera noastră de construcţie trebuie să înceapă de la sat.
Vreau ca în 4-5 ani, să nu se mai cunoască aspectele satului.
De la sat trebuie să pornească ridicarea naţiunei.
Tot ce este consum ţărănesc, trebuie să realizăm în atelierele satului şi să trecem ţăranilor 

români tot ce era în mâna jidovească, care desfăcea şurubul la cană, după care primea ordin 
dinafară.

Acuma cana este în mîna noastră.
Trebuie să avem în sat dulgher român, cismar român, fierar român, bărbier român şi 

comercianţi români.
Învăţătorii şi preoţii vor fi îndrumătorii cooperatismului, în interesul colectivităţii.
Am terminat cu trecutul ruşinos al interesului personal.
Să ne întoarcem la spiritul lui Haret.
Mă lupt să reconstituiesc România Mare. Trebuie să mă înţelegeţi, să mă urmaţi şi să mă 

ajutaţi.
De la sat trebuie să scoatem forţele de acţiune, de rezistenţă şi de producţiune ale neamului 

românesc.
Când vom ridica satul, nimeni nu va mai trece peste drepturile noastre sfinte.
Mă preocupă foarte mult şi chestiunea hrănirei ţăranului.
O naţie nu poate să prospere dacă nu este sănătoasă şi bine hrănită.
Să-i facem poporului această educaţiune şi să începem cu copilul, care va antrena şi pe cei mari.
Acesta este rolul educativ al cantinelor şcolare, care trebuie să fie susţinute şi ajutate.
Eu tot ce am dau şi vă sfătuiesc şi pe Dvs. să daţi pentru a contribui şi în acest mod la 

acţiunea de redresare pe care o ducem.
Am găsit în Crimeea un aspect moral şi ostăşesc care face cinste oricărui neam.
Soldatul nostru se bate înafara graniţelor tot aşa de bine ca şi pe pământul Patriei, fiindcă are 

acel bun simţ al conştiinţei că bătându-se acolo, apără hotarele Ţării.
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Ostaşul român a pus armata noastră, alături de neântrecuta armată germană.
Neamul românesc a făcut dovada că de unde era prăbuşit a putut să se redreseze şi prin 

atitudinea soldaţilor săi. Să se ridice în stima Europei.
Americanii deşi le-am declarat războiu, n-au acceptat declaraţia noastră.
Spre a ajunge aici, dacă nu aşi fi avut în faţă neamul pe care îl am, nu aş fi reuşit.
Pentru refacerea edilitară a Basarabiei, am instituit o comisiune care va întocmi planuri de 

sistematizare pentru fiecare oraş.
Planul Chişinăului este aproape gata.
Vreau să schimbăm aspectul evreesc al oraşelor Basarabiei şi să trecem la stilul moldovenesc.
Nu pot să încep din plin campania de reconstrucţie edilitară, fiindcă până ce vom câştiga 

războiul, trebuie să mărim producţia în interior nu s-o consumăm.
Prin acţiunea şi activitatea Dvs., stăruitoare şi de iniţiativă, veţi putea realiza mult sub 

aspectul edilitar.
Bălţi a fost cel mai distrus oraş din câte am văzut; datorită activităţii Dvs.  s-a redresat.
Am luat măsura să se dea comunelor proprietăţi funciare şi industrii din cele intrate în 

patrimoniul Statului, pentru ca prin exploatarea acestor bunuri să vă creaţi venituri pentru opera 
edilitară.

Nu spun nimic, ce nu pot să înfăptuiesc. Dacă pot, să înfăptuiesc mă adresez naţiunei, dacă 
nu, tac.

Când am luat conducerea acestui stat, nu am promis nimic nimănui; am cerut în schimb 
totul de la toţi şi am depus toată activitatea mea şi tot ce am pentru ridicarea acestei Ţări.

Am reuşit să acopăr cu aur toată emisiunea noastră monetară.
m-a costat războiul în prima lui fază 200 miliarde, totuşi bugetul nostru s-a soldat, într-un 

an de războiu, cu 25 miliarde excedent.
Sub raportul alimentaţiei suntem cea mai fericită ţară din Europa.
Fiindcă o viaţă economică activă, presupune o intensă circulaţie, trebuie să depunem toate 

eforturile pentru a ne face şi întreţine şosele cât mai multe şi cât mai bune.
Vă asigur, că parcurgând Basarabia, am văzut că din acest punct de vedere s-au făcut progrese 

extraordinare.
Şosele s-au creiat mai multe decât în 100 ani de ocupaţie rusească şi 22 ani de administraţie 

românească.
Nu putem în momentul de faţă să facem noi drumuri de fier, fiindcă ne lipseşte materialul.
Trebuie să facem eforturi imense pentru a menţine şi spori materialul de cale ferată.
În problema românizării trebuie să facem lucru serios şi definitiv.
Să nu se elibereze certificate de naţionalitate decât românilor adevăraţi şi să nu reedităm 

greşelile şi abuzurile din trecut. După Unirea cea Mare, foarte mulţi evrei din Basarabia au obţinut 
pe baza declaraţiunilor martorilor, diplome de absolvenţa liceului de la liceul particular Weissman 
din Chişinău. Am găsit acum 15 ani în Belgia un număr de 1.500 studenţi zişi români, în realitate 
evrei, cu certificate de la liceul Weissman. Majoritatea nu aveau nici absolvenţa gimnaziului.

Am găsit încă, personal de serviciu de origine etnică străină.
Eu vreau să fac o operă de românizare, nu de suprafaţă.
Nu vreau să distrug alte neamuri, dar trebuie să fim şi conducători şi muncitori în propria 

noastră ţară.
Mă doare în suflet că trebuie să-i înlăturăm pe minoritari, dar mă doare şi mai mult să văd 

pe români rămânând pe dinafară.
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 Am astăzi posibilitatea să fac românizare şi dacă n-o fac rămân răspunzător în faţa neamului 
şi-a Ţării.

 Am început cu această purificare integrală naţinală a Basarabiei. Am eliminat total 
elementul evreesc şi eliminat va fi dea pururi pentru această provincie.

 Îl vom elimina şi din restul ţării, când va veni momentul oportun.
 Să trecem tot comerţul din mâna evreească în mâna românească este o problemă foarte 

grea şi mulţi credeau că va fi soldată cu un dezastru. Este o bătălie pe care am început-o şi care ca 
orice bătălie produce şi pierderi. Dar o vom continua şi nu se poate să n-o câştigăm.

 Vom câştiga, fiindcă românul este vestit prin uşurinţă cu care deprinde şi învaţă totul. 
Dovada zilnică o face soldatul.

Trebuie numai, să-l obişnuim a persevera într-o acţiune pe care a început-o.
 Celor ce uneltesc în contra siguranţei Statului şi ordinei publice, să li se aplice toată 

rigoarea sancţiunilor legei.
 Comuniştii vor fi duşi pe front şi trecuţi la bolşevici peste linie.
 Cu cei ce-au fost răi faţă de mine nu mă ocup, dar pentru cei ce sunt răi faţă cu colectivitatea 

românească sunt fără milă.
 Am terminat cu ancheta în Basarabia.
 Vă repet că sunt foarte mulţumit şi mulţumindu-vă, cer să mergeţi înainte pe acelaşi făgaş.
 De multe ori am fost desamăgit şi am crezut că nu voi reuşi să realizez gîndurile mele.
 Eram ca Diogene, căutam cu lumînarea un exemplar model şi nu-l găseam.
 s-a încercat în trecut, sub forme diferite, ca acele ale Direcetoratelor şi Ţinuturilor să se 

realizeze pe baze mai largi iniţiativa şi răspunderea activităţii locale. Aceste forme de organizare 
administrativă nu şi-au atins scopul, fiind paralizate prin aceiaşi trimitere spre centru, adeseori în 
problemele cele mai mici şi prin aceleaşi măsuri de forme şi corespondenţe inutile.

 Am venit să mă informez personal asupra activităţii şi realizărilor Dvs., în cadrul 
autonomiei ce am dat Basarabiei.

 Constatările ce-am făcut, mi-au dat convingerea că ne aflăm pe drumul cel bun.
 Fac toate eforturile, pentru că vreau să fac din Basarabia Ţinutul model, de unde voi aduce 

exemplarele cele mai bune, pentru a redresa restul Ţării.
 Vreau să arăt şi neamului şi Europei, că acest ţinut care a fost aşa de criticat, poate da cea 

mai de seamă contribuţie în reconstrucţia noului stat românesc.

F.339, inv.1, d.6560, f. 1-10
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1943
Documentul 136
394.129/CBBT         1 Iunie
Dos.9

Către 
ADMINISTRAŢIA MILITARĂ A 

TERITORIULUI DINTRE NISTRU ŞI BUG
Serviciul de lichidare

Loco
Str. Clucerul Udricani Nr.24

 Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
 Parchetul Curţii Marţiale a C.3 A – oficiul Poştal Militar Nr. 3604 – ne-a rugat să dispunem 

ca Fosta Prefectură a jud. Moghilev, prin organele sale de poliţie, să comunice numitului David 
Segal, fost director de bancă, evreu internat în ghettoul Moghilev că prin deciziunea Nr. 895 
din 11 Martie 1944, Curtea Militară de Casare şi Justiţie a admis, în interesul legii, recursul 
introdus de Domnul Procuror General al Curţii Militare de Casare şi Justiţie, în cauza privitoare 
pe susnumitul, contra sentinţei Nr. 1510 din 29 Iulie 1943, pronunţată de fosta Curte Marţială 
a Garnizoanei Tiraspol, casându-se sentinţa.

 Vă rugăm să binevoiţi a dispune comunicându-ne măsurile luate de Dvs.
 SECRETARUL CABINETULUI
 Lt. Colonel, St.Rădulescu
      Şeful Biroului 1
      Căpitan Tr.Turtur

F.706, inv.1, d.50, f.164

Documentul 137
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
 Direcţia Sănătăţii
Ref. la: medici şi farmacişti evrei                                              N. 508028 Data 10.IV.1943

ONOR
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

C.B.B.T.
BUCUREŞTI

Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a interveni pe lângă M.St.Major pentru a ne trimite 
100 medici evrei în cadrul muncii obligatorii de 90 zile în Transnistria, urmând ca aceştia să 
înlocuiască pe medicii evrei din Seria 3-a, care termină stagiul la 22 Aprilie 1943.

Totodată vă rugăm a dispune înlocuirea farmaciştilor evrei din Seria 2-a, trimiţându-ne un 
număr de 40, începând de la data de 15 Mai 1943.

 L.Ş. GUVERNATOR, (semnătura) 
       DIRECTOR
           Dr. Petre Nicolescu (semnătura) 

F.706, inv.1, d.126(I), f.117
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Documentul 138
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
 Direcţia Sănătăţii      N.506325 Data 11.II.1943

Ref. la: medici evrei
CĂTRE

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.

BUCUREŞTI
La adresa Dvs. No.505517/ CBBT din 20 Ianuarie 1943, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă 

că la Direcţia Sănătăţii s-au prezentat 70 medici evrei din cei 100 reprezentanţi Guvernământului 
de către Marele Stat Major, trimişi cu adresa No. 197668 din 18 Ianuarie 1943.

Întregul număr de medici au fost repartizaţi aşa cum urmează în tabelul No.1 plus trei 
medici care nu figurează pe tabelul Statului Major.

Mai înaintăm şi un tabel (N.2) de evreii care conform adresei Marelui Stat Major nu s-au 
prezentat.

L.Ş. GUVERNATOR, (semnătura) 
           DIRECTOR
      Dr. Petre Nicolescu (semnătura) 
2 anexe

F.706, inv.1, d.126(I), f.122

 Documentul 139 
TABEL

De medicii evrei Seria III-a repartizaţi la Guvernământul Transnistriei
Direcţia Sănătăţii, sosiţi ulterior

Nr. Numele şi 
Pronumele

Specialitatea Data 
prezentării

Cercul de 
unde vine

Localitatea unde a fost 
repartizat

1. Varadi Carol Interne 6.II.943 Bucureşti Spit.jud.Oceacov
2. Steinhard Carol Gen-urinar 6.II.943 Bucureşti Serv. Sanit ”
3. Stivel Moise Intr.copii 6.II.943 Bucureşti Serv.Sanit.Balta
4. Bercovici David Interne 6.II.943 Bucureşti ” ” Berezovca
5. Schwartz Frederico Interne 8.II.943 Bucureşti Spit.Troiţa Ovidiopol
6. Croitoru Sloim Copii 9.II.943 Bucureşti Serv. Sanit.Golta
7. Vikman Isac Radiolog Int. 9.II.943 Cernăuţi ” ” ”
8. Korn Karol Venerice 9.II.943 Cernăuţi ” ” Ananiev
9. Seidner Alfred Chirurgie 9.II.943 Cernăuţi ” ” ”
10. Winter Adolf Interne 9.II.943 Cernăuţi ” ” ”
11. Wucher Bernhard Venerice 9.II.943 Cernăuţi ” ” ”

F.706, inv.1, d.126(I), f.120
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Documentul 140
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA 1-a
Biroul Sanitar       Nr. 292800 din 27 IV 1943

MARELE STAT MAJOR
Secţia 1-a

Către
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

C.B.B.T
 La Nr. 508028/1943;
 Am onoare a face cunoscut că cei 100 medici evrei repartizaţi în cadrul M.O. de 90 zile 

pe 1943/44, formând seria III-a au fost înlocuiţi cu 100 medici evrei formând seria IV-a Conf. 
Ord. Nr. 293026/ 19.IV.1943.

 S-au dat ordine C.T. respective în acest sens, şi s-au adus la cunoştinţă Preşidenţiei 
Consiliului de Miniştri cu nr. de mai sus.

 L.Ş. ŞEFUL SECŢIEI I-a
  COLONEL (semnătura) 

F.706, inv.1, d.126(I), f.115

 Documentul 141
12 Aprilie 1943
508028/ CBBT

MARELE STAT MAJOR
Secţia I-a

Biroul Sanitar
Avem onoare a vă înaninta, în copie, adresa Nr. 37048/1943 a Guvernământului Provinciei 

Transnistria, prin care solicită trimiterea a 100 medici evrei, în cadrul muncei obligatorii de 90 
zile în Transnistria, spre a înlocui pe medicii evrei din Seria 3-a care termină stagiul la 22 Aprilie 
1943.

Vă rugăm să binevoiţi a ne comunica rezultatul.

 SECRETARUL CABINETULUI
 Lt. Col. Ştefan Rădulescu
      Şeful biroului 2
     Slt. Răducănoiu Alexandru

F.706, inv.1, d.126(I), f.116
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Documentul 142
M.St.M. Secţia I-a
Biroul 6 M

TABEL
Medicii evrei repartizaţi în Transnistria în seria 4-a (25.IV – 25.VII) 

1. Avram Ezre Buc. Moşilor 60 Stomatolog 
2. Albert Bernard Buc. V.Coriţă 3-5 Stomatolog
3. Abrudescu Teodor Buc. Dr. Lister 7 Chirurg
4. Berman Miron Buc. Moşilor 88 Internist
5. Boroş Osiaş Buc. Orfen 5 Internist
6. Barder Iosif Buc. Bd. Brătianu 24 Stomatolog
7. Bujum Otti Rămâne şi seria IV-a
8. Buton Leon Buc. Brătianu 16 Internist 
9. Blum Marius Buc. Anton Pan 30 Internist
10. Biller Abraham Buc. Ştirbei Vodă 80 Internist
11. Bercovici Hami Buc. Apolodor 3 Internist
12. Binstock Oscar Buc. Al.Parfum 10 Internist
13. Bruder Dan Buc. Braşov 9 Internist
14. Braunştein Samuel Şos. Giurgiului 38 Stomatolog 
15. Bercu Fischer Iaşi Lazonschi 4 Internist
16. Bercovici Copel Iaşi, El. Doamna 17 Internist
17. Breuner Edgar Iaşi Lăpuşneanu 20 Chirurg 
18. Buxbaum Lazăr C-ţi, Mircea Vodă 8 O.R.L.
19. Blidner Ioan C-ţi, 11 Noiembrie 22 D.Vener.
20. Cerbu N. Alexandru Buc. Remus 14 Internist
21. Cohen Natan Buc. C.Călăraşi 51 D.ven.
22. Cornblum Marcu Buc.Ş.Colentinei 131 Internist
23. Cohn Rudolf Buc. Bradului 42 Internist
24. Caufman Saie Iaşi, Banu 8 Internist
25. Deustch Pavel Timiş, Adi 2 Radiolog 
26. Elisca Iosif Iaşi, Sf. Lazăr 38 Internist
27. Efroim Marcel Buc. Zefirului 3 Internist
28. Feldman Nuţă Buc. Vultur 139 Internist
29. Furman Isidor C-ţi I.Creangă 53 Stomatolog 
30. Gram Carol Iaşi, Ştefan cel Mare 42 Internist
31. Grum Isac Buc. Vultur 20 Stomatolog 
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32. Golf Adolf Rămîne şi seria IV-a
33. Golub Simion Buc. Soroca 2 bis Internist
34. Ghetzler Natan C-ţi Urban Harnic 4 Stomatolog 
35. Haber Alter Iaşi, Lazenschi 19 Internist
36. Held Pincu Iaşi, Socola 23 Internist
37. Horovitz Natan Iaşi, Cucu 41 Internist
38. Hornstein Guido C-ţi Sucevei 13 Bacteriolog
39. Heier Solomon C-ţi Reîntregirei 16 Internist
40. Herschman Şuchăr C-ţi Sf.Treime 42 Internist
41. Herzberg Martin I. C-ţi Războieni 13 Oculist
42. Hollinger Iuda C-ţi Hurmuzache 1 Internist
43. Iţicovici Hami Iaşi, Ghica Vodă 49 Chirurg 
44. Iţicovici Moise Iaşi, Spit. Ghelerter O.R.L.
45. Iancu Nuşem David Iaşi, Sf. Teodor 41 Radiolog
46. Iahr Iosif C-ţi Rămîne şi seria IV-a
47. Kausanschi Rudolf Iaşi, Ştefan cel Mare 8 bis Internist
48. Kessler Iulius C-ţi Eminescu 2 Oculist
49. Korn Berl C-ţi Gl. Mircescu 25 Venerice 
50. Kremer Max C-ţi Eminescu 11 a Stomatolog 
51. Leizerovici Leizer Dorohoi Internist
52. Likvornic Isac C-ţi Sf.Treime 26 a Internist
53. Matelsohn Marcu Iaşi, Cismăriei 19 Internist
54. Marcovici Leon Dorohoi, Carmen Sylva 62 Internist
55. Mardler Comrat C-ţi Avram Iancu 4 Chirurg
56. Napler Pincas Cernăuţi Rămîne şi seria IV
57. Neuman Emanoil Buc. Bd. Carol 47 Radiolog 
58. Nier David Cernăuţi Brîncoveanu 3 Internist
59. Noe Ossi Orest Cernăuţi Avram Iancu 4 Internist
60. Pilpel Gherşin Iaşi El.Doamna 15 Internist
61. Poplingher Beno Iaşi Stihi 4 Internist
62. Rubinsaft Moses Tătăraş 58 Iaşi Internist
63. Rosen Heinrich Iaşi, Sărăriei 193 Internist
64. Rauch Iacob Cernăuţi, Gl. Pressan 17 Internist
65. Rosemblat Arthur Cernăuţi Sf. Treime 30 Internist
66. Rotlender Iulius Cernăuţi, D.Onciul 14 ORL
67. Rubinştein Rudolf Buc. Prel.13 Septembrie 98 Internist
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68. Reich Moritz Buc. Bd.Filantropiei 139 Internist
69. Schapira Riven Ştrul Iaşi, C.Negri 8 Internist
70. Solomon Wilhem Cernăuţi, Regina Maria 8 Chirurg 
71. Salzberger Izu Cernăuţi, M.Eminescu 15 Internist
72. Salzman Herman Mircea Vodă 5 Cernăuţi Chirurg 
73. Schachter Leizer Cernăuţi, Gl. Averescu 43 a Internist
74. Schapira Paul Pincas Cernăuţi, I.Zolta 17 G.Urinare
75. Scherf Zigard Cernăuţi, T.Vladimirescu 8 Radiolog 
76. Schifter Adolf Cernăuţi, Brîncoveanu 21 D.Venerice
77. Schlosser Simion Cernăuţi, Ştefan cel Mare 3 Internist
78. Schvartz Wilhelm Cernăuţi, Frank 6 Internist
79. Silberstein Marcu Isac Buc. Matei Basarab 37 Internist
80. Samler Ludovic Cernăuţi Rămîne şi seria IV-a
81. Schachter David Buc. Dr.Breck 2 Stomatolog 
82. Scheim Avram Buc. Bd.Maria 62 Internist
83. Schwartz Skapf Carol Cernăuţi Rămîne şi seria IV-a
84. Teitler Natan Cernăuţi, Goti 1 ORL
85. Ţucherman Arnold Iaşi, El.Doamna 49 Chirurg 
86. Toper Iosif Tg. Frumos Internist
87. Urcă Ştrul Iaşi, Sf. Lazăr 40 Chirurg 
88. Walter Herman Cernăuţi, Banat 10 Internist
89. Wasz Kutzer Hema Cernăuţi, Mircea Vodă 17 Internist
90. Wenistock Baruch Cernăuţi, Lt. Breabău 4 Internist
91. Weissenthal Mendel Mircea Vodă 5 Cernăuţi Internist
92. Wexler Froim Buc. Anton Pan 52 bis Radiolog 
93. Westfeld Froim Iaşi, Lazonschi 10 Internist
94. Zulflucht Teodor Cernăuţi, Romană 55 Higenist
95. Zilberman Uşer Iaşi, Brătianu 98
96. Wisfeld Froiman Iaşi
97. Singer S.Carol Timişoara I.Ghica 20
98. Szilard Andrei Sânicolaul Mare T. Trontal
99. Rosemberg Simon Lozonschi 12 Iaşi Internist
100. Rosner Sami Buc. V.Toneanu 46 D. Venerice

 p.Conformitate
 Şeful Biroului Sanitar
 Căpitan C.Şeicaru (semnătura) 

F.706, inv.1, d.126 (I), f.113-114
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Documentul 143
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
 Direcţia Sănătăţii     N.506323 Data 11.II.1943
Ref. la: medici evrei

CĂTRE
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

C.B.B.T.
BUCUREŞTI

Avem onoare a vă înainta anexat tabele de medicii evrei prezentaţi şi nerepartizaţi trimişi de 
Marele Stat Major cu N.197688 din 18 Ianuarie 1943.

Vă rugăm să binevoiţi a dispune înaintarea acestor tabele Marelui Stat Major.
Totodată vă facem cunoscut că în afara tabelului s-au prezentat medicii evrei: A.Hanei Aurel, 

Tedler Avram şi Spaniel Solomon.

L.Ş. GUVERNATOR, (semnătura) 
           DIRECTOR
      Dr. Petre Nicolescu (semnătura) 
2 anexe

F.706, inv.1, d.126(I), f.123

Documentul 144
TABEL

De
Medicii evrei repartizaţi Seria III-a la Guvernământul Transnistriei-

Direcţia Sănătăţii
Nr. 
Crt.

Numele şi 
Pronumele

Specialitatea Data 
prezentării

Cercul de 
unde vine

Localitatea unde a fost 
repartizat

1. Abramovici Elias Mamoş 30.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Dubosari
2. Abel Elemer Stomatolog 26.I.943 Bucureşti Spit.Iaşinova-Golta
3. Aronovici Jan Interne 25.I.943 Iaşi Jud.Jugastru.Serv.San.
4. Aizicovici Hună Interne 25.I.943 Iaşi Serv.San.Berezovca
5. Adler Ervin Oculist 27.I.943 Cernăuţi Spit.jud.Dubosari
6. A.Hanei Aurel Interne 26.I.943 Bucureşti Grigoriopol-Dubosari
7. Braum Marcel Venerice 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Râbniţa
8. Braunştein leopold Interne 28.I.943 Bucureşti Spit.jud.Tiraspol
9. Berenştein Marcu Interne 21.I.943 Bacău Serv.Sanit.Berezovca
10. Blanck Volf Mamoş 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Dubosari
11. Baruch Felix Bact. 22.I.943 Timişoara Serv.Sanit.jud.Golta
12. Blumenfeld Iacob Laborator 25.I.943 Iaşi Serv.Sanit.Jugastru
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13. Bremer Leopold Venerice 27.I.943 Cernăuţi Serv.Sanit.Oceacov
14. Chivici Mişu Venerice 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Dubosari
15. Croitorul Herşcu Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Berezovca
16. Componetz Willy Bact. 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Tulcin
17. Cunicer Iosif Stomatolog 26.I.943 Bucureşti Spit.Slobozia-Tiraspol
18. Cohen Natan Interne 26.I.943 Bucureşti Spit. Nr.1.jud.Blata
19. Czukerman Armin Stomatolog 25.I.943 Arad Serv.Sanit.jud.Golta
20. Dulbergher Raul interne 26.I.943 Bucureşti Lgr.Priz.Nr.5.Tiraspol
21. Drucher Maier Interne 27.I.943 Cernăuţi Serv.Sanit.jud.Oceacov
22. Elgenberg Ancel Interne 26.I.943 Bucureşti S p i t . G r o s u l o v a -

Tiraspol
23. Ellenbogen Heinrich Venerice 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Tiraspol
24. Elias Ion Interne 26.I.943 Bucureşti Ghettoul Tiraspol
25. Eiznştein Iţic G.Urinare 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Tulcin
26. Faisinberg Natan Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Tiraspol
27. Goldştein Iosif Interne 27.I.943 Cernăuţi Serv.Sanit.jud.Oceacov
28. Goldştein Natan Stomatolog 26.I.943 Bucureşti S p i t . S m e r i n c a -

Moghilău
29. Horovitz Gherson Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.jud.Balta
30. Herşovitz Moriţ interne 26.I.943 bucureşti Serv.Sanit,jud,Balta
31. Holodenschi Ignat Radiolog 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Râbniţa
32. Hernis Solomon Venerice 26.I.943 Bucureşti Ghettoul Balta
33. Herşcovici Moise Copii 26.I.943 Bucureşti S p i t . G r o s u l o v a -

Tiraspol
34. Haufrech Hascal interne 26.I.943 Bucureşti Ghettoul Balta
35. Hondel Elemer interne 25.I.943 Arad Serv.Sanit.Jugastru
36. Herşcu Leon Interne 25.I.943 Iaşi Serv.Sanit.Jugastru
37. Herşcu Izrail H. Radiolog 25.I.943 Iaşi Spit.Civ.Tiraspol
38. Izrailovici Jose Interne 36.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.jud.Balta
39. Iacobson Leon interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.jud.Tulcin
40. Isac Benedict Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Catargi.Tiraspol
41. Iancu Bercu Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Berezovca
42. Iosefovici Egon Interne 26.I.943 Bucureşti Novo Mahnovca 

Tirasp.
43. Juster David Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Berezovca
44. Kerner Moises Radiolog 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Berezovca
45. Kerstenbaum Moriţ Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Jud.Berezovca
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46. Knopfler Bernard Genicolog 26.I.943 Bucureşti Fabric.Pîslari Balta
47. Kleiman Zoltan Interne 22.I.943 Arad Serv.Sanit.Jugastru
48. Kun Carol Interne 25.I.943 Arad Serv.Sanit.Jugastru
49. Klein Nicolae Interne 25.I.943 Arad Lagăr.Priz.5.Tiraspol
50. Leindenbaum Carol Interne 27.I.943 Cernăuţi Serv.Sanit.Oceacov
51. Lesner Maximilian Interne 26.I.943 Bucureşti Razdelinaia Tiraspol
52. Moise Mager David Interne 26.I.943 Bucureşti S p i t . R a z d e l i n a i a 

Tiraspol
53. Maurer Gherhard Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Tiraspol
54. Obler Iacob interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Iampol.Jugastru
55. Pascariu Isidor Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Balta
56. Porn Leopold Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Dubosari
57. Piram Sloim Genicolog 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Oceacov
58. Rosman Isac Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.jud.Oceacov
59. Rosenthal Rafael interne 22.I.943 Vaslui Serv.Sanit.Berezovca
60. Rosen Herman Chirurg 25.I.943 Roman Spit.Civ.Tiraspol
61. R o z e n s t r i c h 

Frederich
ORL 27.I.943 Botoşani S p i t . S m e r i n c a 

Moghilău
62. Segal Jack Interne 26.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Berezovca
63. Schvartz Marcel Interne 26.I.943 Bucureşti Ghettoul Tiraspol
64. Semo Beniţion Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.2 Balta
65. Solomon Iosub Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Jud.Berezovca
66. Silaghy Dezideriu Interne 25.I.943 Lugoj. Lgr.Priz.5Tiraspol
67. Steinberg Teodor interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Berşad.Balta
68. Sanft Mihail Interne 28.I.943 Bucureşti Spit.Iampol.Jugastru
69. Sillinger Armin Interne 25.I.943 Arad Serv.Sanit.Berezovca
70. Wexler Avram Interne 22.I.943 Bacău Serv.Sanit.Berezovca
71. Wrainştein Bruno Radiolog 26.I.943 Bucureşti Tomaşpol-Jugastru
72. Wainreib Bruno Interne 26.I.943 Bucureşti Spit.Savrani. Balta
73. Tzerner Marcel In.copii 22.I.943 Bacău Spit.cont.Berezovca
74. Solomon Leibu stomatolog 26.I.943 Bucureşti Spit.Slobozia.Tiraspol
75. Tedler Avram Genito Ur. 26.I.943 bucureşti Serv.Sanit.Tulcin
76. Spanier Solomon Interne 30.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Dubosari
77. Cohn Iancu interne 5.I.943 Bucureşti Raionul Tulcin
78. Bercovici Max Igienă 5.I.943 Bucureşti Serv.Sanit.Râbniţa

DIRECTOR
F.706, inv.1, d.126(I), f.125-126
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Documentul 145
TABEL

De
Medicii evrei Seria II-a repartizaţi Guvernământului Transnistriei
La Direcţia Sănătăţii cu adresa Nr.505517/ CBBT şi nerepartizaţi

   
Nr. 
Crt.

Numele şi Pronumele Specialitatea

1. Alter Isac Genito-Urinare
2. Alami Aurel Internist
3. Blum Marius ”
4. Bader Iosif ”
5. Concister Bernard ORL
6. Echştein Maier Generală
7. Eskenazi David Radiolog 
8. Goldştein Moriţ Laborator 
9. Herdan Lionel Internist 
10. Kornhanser Aldalbert ”
11. Kauffman Jakues ”
12. Lichtenberg Robert ”
13. Lupovici Zalman Stomatolog 
14. Mongerstern Herman ORL
15. Schaun Herşcu Internist
16. Pistner Martin. ”
17. Steinberg Iosif ”
18. Strul Iosub ”
19. Steinberg Henri ”
20. Segal D. David ORL
21. Segal Marcu Internist 
22. Wicksel Adalbert ”
23. Waldman Iosif ”
24. Talmazchi Iosif ”

DIRECTOR
F.706, inv.1, d.126(I), f.127
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Documentul 146
20 Ianuarie 1943

505517 CBBT
DOMNULE GUVERNATOR,

Avem onoare a vă înainta alăturat un tabel cu 100 medici evrei trimişi de Marele Stat Major 
cu adresa Nr. 197668 din 18 Ianuarie 1943, care au fost rechiziţionaţi în cadrul M.O. Nr.90 zile 
şi care sunt puşi la dipoziţia serviciului sanitar al Transnistriei pentru a fi repartizaţi la spitalele, 
dispensarele şi policlinicile din acel Guvernământ.

Medicii alcătuind seria 3-a, se vor prezenta la Odessa la 20.I.943 pentru a schimba pe medicii 
din seria II-a şi urmează a fi propuşi pentru înlocuire înainte de 15.IV.1943.

Rugăm să binevoiţi a dispune să se controleze prezentarea lor, comunicându-se numele celor 
care nu se vor prezenta.

Primiţi, vă rugăm, DOMNULE GUVERNATOR, asigurarea deosebitei noastre 
consideraţiuni.

  SECRETARUL CABINETULUI
  Maior STELIAN IAMANDI
        ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
      Maior RĂDULESCU ŞTEFAN 

Domniei Sale
DOMNULUI GUVERNATOR AL PROVINCIEI TRANSNISTRIA

Direcţia Personalului
Serviciul M.O.N.T.

F.706, inv.1, d.126(1), f.124
Documentul 147

27 Ianuarie 1943
505721 CBBT

DOMNULE GUVERNATOR,
La adresa Dvs. Nr.6129 din 21 Ianuarie 1943,
Avem onoare a vă face cunoscut că Marele Stat Major cu Nr. 197668/ 1943, transmisă 

Guvernământului Transnistriei, Direcţia Personalului cu adresa acestui cabinet Nr.505517 din 
20 Ianuarie 1943 comunică că v-a repartizat 100 medici evrei, alcătuind seria 3-a, care urmau să 
se prezinte la Odessa, la 20 Ianuarie 1943, pentru a schimba pe cei din seria 2-a.

Vă rugăm să binevoiţi a dispune să se controleze prezentarea lor, comunicîndu-se numele 
celor care nu se vor prezenta.

Primiţi, vă rugăm, DOMNULE GUVERNATOR, asigurarea deosebitei noastre 
consideraţiuni.

  SECRETARUL CABINETULUI
  Maior STELIAN IAMANDI
       ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
                Maior RĂDULESCU ŞTEFAN
 Domniei Sale

DOMNULUI GUVERNATOR AL PROVINCIEI TRANSNISTRIA
Direcţia Personalului
Serviciul M.O.N.T.

F.706, inv.1, d.126(1), f.128
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Documentul 148
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
Biroul 6 Farmaceutic     Nr. 102480 din 22 Iunie 1943

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a

Către
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Cab. BBT Secţia M.Bir.2
La Nr. 509.248/943

Am onoare a aduce la cunoştinţa Dvs. că farm. evreu Şoimulescu Mircea a fost trimis în 
Transnistria, disciplinar, pentru rea voinţă în serviciu şi neexecutare de ordin, fără a se preciza 
termenul.

Pentru absolvirea numitului de pedeapsă, vă rugăm să binevoiţi a dispune că Direcţia 
Medicală a Guvernământului să aprecieze asupra activităţii şi conduitei numitului.

 L.Ş.  ŞEFUL SECŢIEI I,
   COLONEL
     E.Borcrescu (semnătura) 

F.706, inv.1, d.126(II), f.363
 
Documentul 149
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
SECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI
 SERVICIUL M.O.N.T.

Nr.602389 Data 30.10.943

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a

Prin
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

CABINETUL B.B.T.

 La adresa D-v nr.292013 bis/943,
Avem onoare a vă face cunoscut că în urma înţelegerii dintre D-l Director al Sănătăţii din acest 

Guvernământ şi M.S.M. Secţia IV-a (prin D-l Colonel Zilaru) urma ca în schimbul Serviciului de 
higienă şi profilaxie ce ni se luase, să ni se dea un număr de aproximativ zece medici.

În acest scop Marele Stat Major, prin adresa nr.194589/942 ne face cunoscut că a pus la 
dispoziţia Guvernământului până la 31 Martie crt., următorii medici:

1.Dr.Băixoianu Sergiu din Bucureşti, B-dul Lasăr Catargiu nr.24.
2.Dr. Fulberk Hunter, din Mediaş, regina Maria nr.8
3.Dr. Gheorghiu D-tru Fin Bucureşti, Şos.Viilor nr.95
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4.Ianoş Paraschiv, Iaşi, Cuza Vodă nr.5
5.Ionescu Ion, Prefectura Dolj
6.Covaks Ernest, Sighişoara, str. Ferdinand nr.69
Dintre medicii puşi la dispoziţie, nu s-au prezentat în Transnistria decât    Dr. Covaks Ernest, 

sosit la 11 Decembrie 1942 şi Gheorghiu D., sosit la 15 Ianuarie 1943.
Cum prin adresa nr.292013 bis/943, D-v cereaţi a trimite pe medicul Marcu Liviu, în 

schimbul medicului Bălăşoiu Marin ce este lăsat la dispoziţia acestui Guvernământ.
Guvernământul când a solicitat medici, a făcut aceasta pentru motivul că avea prea puţini 

medici români în Transnistria şi pentru că Direcţia Sănătăţii necesita cadre foarte bune pentru a 
putea face faţă situaţiei excepţional de grea aci, fără a înţelege însă să se facă schimb de medici, 
care nu poate fi decât dăunător bunului mers al Serviciului Sanitar, pentru motivul că este cu 
mult mai mare randamentul unui medic care a dorit postul unui medic primar de Judeţ, decât 
unul care este forţat să stea în acest post şi abia aşteaptă să plece în Ţară.

În ce priveşte doctorul Marcu Liviu, a fost pe front unde şi-a făcut conştiincios datoria şi 
numai după demobilizare a fost numit în Transnistria, în urma dorinţei D-sale, care a devenit 
strict necesar şi a fost şi mobilizat pentru lucru.

Faţă de cele mai sus arătate, vă rugăm să binevoiţi a dispune menţinerea Doctorului Marcu 
Liviu, cum şi a celorlalţi medici ce au fost la sate la dispoziţia Guvernământului, cu atât mai mult 
că în această calitate a fost mobilizat pentru lucru prin ordinul nr. 1093/943, anexat în copie.

 p. GUVERNATOR,
 Em. Cercavschi
     DIRECTOR,
       M. Rotaru

F.706, inv.1, d.126(III), f.719
Documentul 150
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
SECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI
 SERVICIUL M.O.N.T.
 Nr. 3213 16 Iunie 1943

REGIMENTUL 37 INFANTERIE
Prin

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.

 La Nr.3111/943, către Postul Jandarmi Burdujeni – Suceava.
 Avem onoare a vă înainta dovada de înmânarea medaliei „Cruciada Contra Bolşevizmului” 

semnată de către Slt.rz. Neagu M.Aurel.

 p.GUVERNATOR,
  M.Rotaru
      P.DIRECTOR,
       Cpt. Stavro C.
Cu 2 anexe

F.706, inv.1, d.126(III), f.924
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Documentul 151
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
SECŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI ŞI PERSONALULUI
 SERVICIUL M.O.N.T.
 Nr. 3485. 19 Iunie 1943

REGIMENTUL 32 dorobanţi
Prin

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.

 Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba demobilizarea Slt.rz. Minculescu Ion, de la 
acea unitate, întrucât prin ordinul M.St.M. Nr. 879613/943, a fost scutit de mobilizare până la 
31 Martie 1944.

 Solicităm această demobilizare întrucât susnumitul ocupă funcţiunea de ataşat de presă la 
Subdirecţiunea Propagandei din acest Guvernământ unde este strict necesar pentru bunul mers 
al propagandei româneşti.

 p.GUVERNATOR,      P.DIRECTOR,
  M.Rotaru        Cpt. Stavro C.
F.706, inv.1, d.126(III), f.953

Documentul 152
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
 Direcţia Sănătăţii
Ref. la: farmacistul evreu Şoimulescu Mircea

ONOR
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

C.B.B.T.
BUCUREŞTI

 Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a comunica Marelui Stat Major următoarele:
 Din Ord. M.St.M. Nr. 934248 din 2 Ianuarie 1943 şi cu adresa Cercului Teritorial Neamţ 

Nr. 41614 din 10 Ianuarie 1943, a fost repartizat acestei Direcţiuni, farmacistul evreu Şoimulescu 
Mircea, care a fost pus la dispoziţia noastră ca pedeapsă de neexecutare de ordin şi rea voinţă.

 Vă rugăm a ne comunica data încetării acestor ordine, deoarece nu ne-aţi specificat 
termenul pedepsei.

 GUVERNATOR,       DIRECTOR,
F.706, inv.1, d.126(II), f.364
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Documentul 153

 GUVERNĂMÂNTUL
 PROVINCIEI BASARABIA
DIRECTORATUL AFACERILOR AD-TIVE
 Serviciul Ad-ţiei Generale
 Nr.1323
 1943 Ianuarie 25
Priveşte:
Înlocuirea inscripţiunilor
Din instituţii şi biserici

Către
Prefctura pl.Tighina

Urmare la ordinul circular Nr.26691 A din 17 Septembrie 1942, prin care s-a dispus ştergerea 
şi înlocuirea inscripţiunilor ruseşti, cu inscripţiunile româneşti, din localurile instituţiilor şi în 
special din biserici, avem onoare a vă comunica următoarele:

La biserici, atât timp cât înlocuirea inscripţiunilor ruseşti cu inscripţiunile româneşti nu 
schimbă cu nimic caracterul arhitectonic al bisericei, se va proceda la traducerea şi înlocuirea 
inscripţiunilor ruseşti cu cele româneşti.

Inscripţiunile cu text rusesc ce vor exprima idei contra Statului român, vor fi radiate cu totul.
Inscripţiunile ruseşti de pe icoane nu vor fi şterse pentru a nu strica aspectul icoanelor.
Se exceptează inscripţiunile cu text românesc, scrise cu caracter chirilic.
Acestea nu vor fi radiate.
În ce priveşte inscripţiunile slavone care datează din secolele XIV-XVIII, cu caracter 

documentar istoric-românesc, nu vor fi şterse, decât cu avizul comisunei Monumentelor Istorice, 
care se va cere prin Guvernămînt.

 L.Ş. DIRECTOR
   (semnătura) 
      Şeful Serviciului
         (semnătura) 
Comunicat:
Prefecturilor,
Preturilor,
Primăriilor de reşedinţă.

F.112, inv.1, d.2209, f.157

 



249

Basarabia Mareşalului Antonescu 1941-1944. Documente şi Materiale

Documentul 154
 ROMÂNIA
 BASARABIA
 JUDEŢUL TIGHINA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
 Serviciul Ad-tiv
 Nr.3222
 1943 Luna Iunie Ziua 2
 Priveşte:
Reconstrucţia bisericei
Din com. Varniţa

Către
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Directoratul Învăţământului şi Cultelor

CHIŞINĂU
Motivat de raportul Protopopiei plăşii Tighina Nr. 1261/1943, avem onoare a vă ruga 

să binevoiţi a acorda toată solicitudinea lucrării de reconstrucţie a bisericei din com. Varniţa, 
distrusă de bombardamentul sovietic în vara anului 1941, deoarece satul Varniţa, situat pe malul 
Nistrului, la 3 km depărtare de Tighina şi supus tuturor influenţelor răuvoitoare a criminalei 
propagande bolşevice, are astăzi mai mult ca oricând e nevoie de biserică, pentru îndrumarea 
enoriaşilor pe calea dreptei credinţe.

Totodată raportăm că, străduinţele şi activitatea meritorie desfăşurată de preotul-paroh pentu 
executarea lucrărilor de reconstrucţie cu fondurile ce i s-au pus la dispoziţie din contul exerciţiului 
expirat, merită toată solicitudinea, temrinarea lucrării începute fiind de primă urgenţă.

 PRIM-PRETOR,
     G. Radoveanu (semnătura) 

F.112, inv.1, d.2209, f.107

Documentul 155
Tablou

Eroilor din plasa Tighina

Nr. Numele şi Pronumele Localitatea de 
unde este

Locul unde a căzut Data cînd a căzut

1. Maior Tulbure Emanoil Bucureşti Sculeni jud.Bălţi Iulie 1941
2. Serg. Crăciun Vasile Bulboaca Odessa 20/VIII-1941
3. Sold. Borghiu Vasile Idem Idem 24/II-1941
4. Cap. Caragaceanu Grigore Chireaerţi Cotul Donului 23/XI-1942
5. Cebotarencu Andrei Chiţcani necunoscut 13/X-1942
6. Comerzan Tudor Cobusca-Veche Cotul Donului 20/XI-1942
7. Serg. Soare N. Gheorghe necunoscută Delacheu 2/VIII-1941



250

 Alexandru   MORARU

8. Serg. Apetroaiei Ion Presacăni Pădurea Gîrbovăţ 6/VIII-1941
9. Sold. Dragan Toma necunoscută Idem Idem
10. Lit. Cojocaru Arsene Gura Bâcului La Cuban 16/II-1943
11. Serg. T.R.Erdeş Victor Hagimus Alexandrova 1/IX-1941
12. Melente Ion I.G.Duca Friedenstal 1/IX-1941
13. Lt. Plămădeală Vicol Prigăceni Odessa 13/VIII-1941
14. Plămădeală Afanasie Idem necunoscut 6/II-1942
15. Cpt. Surdu Nicolae Şerplus Dalnie August 1941
16. Sold. Beschieru Simion Todireşti Valea Sărată –C.Albă 24/VII-1941
17. Sold.Nigai Petre Idem Moghilev-Ucraina 4/II-1942
18. Sold. Necşulescu Florea necunoscut Varniţa Iulie 1941
19. Sold. Calugaru Simion Idem Idem Idem 
20. Sold. Roman Gheorghe Idem Idem Idem 
21. Sold.Iorguleţ Ion Idem Idem Idem 

 Se certifică de noi prezentul tabel
 Prim-Pretor,
     Şeful cancelariei

F.112, inv.1, d.2209, f.

Documentul 156
ROMÂNIA
PROVINCIA BASARABIA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
SERVICIUL Administrativ către Mitropolotul Basarabiei
Nr.5735 din 3 sept 1943

ÎNALT PREA SFINŢITE,
 În ziua de 6 Septembrie a.c. urmează a se sfinţi localul nou de primărie din com.Pugoceni, 

local înălţat prin truda Moldovenilor din acea comună şi cu jertfa primarului din vremea evacuării 
Basarabiei, deportat de bolşevici din cauza râvnei cu care a lucrat la această aşezare de interes 
obştesc.

 Începută în anul 1937, lucrarea a trebuie să fie abandonată la cotropirea Basarabiei de 
către bolşevici şi s-a continuat în anii 1941-1943.

 Ajungând cu bine la sfârşitul lucrării, autorităţile şi populaţia locală au dorinţa fierbinte ca 
Înalt Prea Sfinţia Voastră să oficieze slujba sfinţirei acestui prea frumos local de primărie, construit 
în stil românesc, unic în toată Basarabia şi vă rugăm respectuos să binevoiţi a lua în considerare 
această dorinţă şi a onora solemnitatea cu participarea Înalt Prea Sfintei Voastre.

 
 PRIM-PRETOR,
      G. Radoveanu (semnătura) 

F.112, inv.1, d.2209, f.252
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 Documentul 157
PREFECTURA JUD. TIGHINA

TABEL
De eroii din cuprinsul jud. Tighina căzuţi pe câmpul

De onoare în lupta contra bolşevismului

Nr. 
Crt.

Numele şi 
pronumele

Gradul Localitatea de 
unde este

Locul unde a 
căzut

Data cînd a 
căzut

1. Tulbure Emanoil Maior Botnăreşti Sculeni (Bălţi) Iulie 1941
2. Surdu Nicolae Cpt. Şerpeni Dalnic Aug.1941
3. Paraschivescu C-tin Cpt. Cărbuna - 1942
4. Costin Gheorghe Cpt. Căinari Dalnic 21 Sept.1942
5. Aftenie C-tin Lt. Tanatari Berezovca 24 Sept.1942
6. Nistor Constantin Lt. Tighina - -
7. Popovici Teodor Lt. Taraclia - -
8. Paraschivescu D-tru Lt. Salcuţa - -
9. Plămădeală Vicol Lt. Pugoceni Odessa 13 Aug.1942
10. Pârvu Eugen Lt. Taraclia Odessa 12 Aug.1942
11. Bărzătescu Nicolae Lt. Tvardiţa - -
12. Ion Vasile Slt. Sturzeni - -
13. Nicolae Vasile Slt. Hârtop - -
14. Nănescu Petre Slt. Cioburciu - -
15. Popescu Nicolae Slt. Balmaş Carpova 18 Aug.941
16. Stariceos Hartion Slt. Avdarma Sevastopol Sept.941
17. Iosifide C-tin Slt. Feşteliţa - -
18. Ioan T.Dumitru Slt. Feşteliţa - -
19. Stan Vasile Slt. Feşteliţa - -
20. Cojocaru Arsenie Slt. Gura-Bâcului Cuban 16 Febr.941
21. Ostap Nicolae Slt. Gârbovăţ - -
22. Popov Teodor Slt. Cârnăţeni Cotul Donului 21 Noemb.941
23. Buzila Alexandru Slt. Satu-Nou Aladir 7 Dec.942
24. Bocancea Anatolie Slt. Cimişlia Sevastopol 7 Iunie 942
25. Vlah Ion Slt. Comrat Odessa 22 Aug. 941
26. Chircan Jonvir Slt. Româneşti Cotul Donului 2 Dec. 1942
27. Cecan Leonid Serg.TR Gangura Cp.Oancea 22 Iun 941
28. Simion Vasile Serg.TR Saiţi - -
29. Erdeş Victor Serg.TR Hagimus Alexandrovca 1 Sept.941
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30. Neacşu Ion Serg.TR Tighina - -
31. Tarnoveanu Gh. Serg.TR Grigoreni - -
32. Ţandroni Petre Serg.TR Gura-Bâcului - -
33. Jiteanu Ilie Serg.TR Sărăţica - -
34. Frunza Gheorghe Serg. Tighina Cotul Donului 22.XI.942
35. Crăciun Dănilă Serg. Bulboaca Odessa Aug. 941
36. Soare Gheorghe Serg. Delacheu - 2 Aug.941
37. Deliu Victor Serg. Talmaz Bahci Sarai 26 Iul.942
38. Mateevici Ştefan Serg.TR Ciufleşti Cuban 1941
39. Apan Gheorghe Serg. Curugica Stalingrad 3 Febr. 943
40. Bărbăian Ion Serg. Hârtop Moghilev 3 Aug. 1941
41. Tabacaru Ion Serg. Comrat - -
42. Caragaceanu Cap. Chircăeşti Cotul Donului 28 Noem.1942
43. Cotruc Iacob Cap. Cârnăţeni Ţiganca 18 Aug. 1941
44. Jelev Ion Cap.TR Valea-Perjii Cotul Donului Nov.1942
45. Comerzan Teodor Frunt. Cobuşca-Veche Cotul Donului 20 Nov.942
46. Melentie Ion Fr.TR TRI.Gh.Duca Friedental Sept.941
47. Motică Constantin Fr. Ialpugeni Dalnic 15 Sept.941
48. Boghiu Vasile Sold. Bulboaca odessa 24 Nov.941
49. Ciobotarenco Andrei Sold. Chiţcani - 13 Oct.942
50. Plămădeală Atanasie Sold. Pugoceni - 6 Febr.942
51. Beşchieru Simion Sold. Todireşti V.Sarată (C.Albă) 24 Iulie 941
52. Nigai Petre Sold. Todireşti Moghilev 4 Febr.1942
53. Colesnicenco Vlad. Sold. Tighina - -
54. Furtuna Andrei Sold. Tighina - -
55. Laşcu Profir Sold. Popeasca - 11 Apr. 1943
56. Leah Nicolae Sold. Taraclia Odessa 1942
57. Verceac Roman Sold. Taraclia Odessa 1942
58. Alexandru Luca Sold. Cioara-Murza Cotul Donului 1 Dec.1942
59. Moraru Constantin Sold. Emental Cp.Doina (Hotin) 1941
60. Văsluianu Grigore Sold. Baimaclia - 9 Oct.1941
61. Neculcea Vasile Sold. Ialpugeni Dalnic 15 Sept. 941
62. Negura Teodor Sold. Cimişlia Nicolaevca 26 Oct. 942
63. Negura Vasile Sold. Cecur-Menjir - -
64. Ciobanu David Sold. Gradistea Dalnic 21 Sept. 941
65. Sârbu Vasile Sold. Dezghingea Vigoda-Odessa 30 Aug.941
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66. Hurmuzache Vasile Sold. Abaclia Beştimac 941
67. Chiliniciuc Teodor Sold. Abaclia Cotul Donului 20 Oct.1942
68. Grecu Ion Sold. Abaclia Sevastopol 5 Noiem. 941
69. Ciobanu Chirilă Sold. Abaclia Cimişlia 16 Iun 941
70. Capsomin Gheorghe Sold Chirsova Ucraina 941
71. Ticu Constantin Sold. Tomai Sp.Z.I.612 Thg. 26 Oct.942
72. Bergean Gheorghe Sold. Tomai Caucaz 30 Iunie 943
73. Eliţă Macarie Sold. Valea-Perjii Cotul Donului Noem.942
74. Grozdev Filip Sold. Româneşti Cotul Donului 2 Dec.1942
75. Stratu Gheorghe Sold. româneşti Cotul Donului 2 Dec.1942
76. Sorocarjă Ion Sold. Taraclia Bolşoi 20 Noem. 942

F.112, inv.1, d.2209, f.246-247

 
Dcoumentul 158
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
 DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
 Direcţia Muncii
 Nr. 39273 din 12 aprilie 1943

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul Militar B.B.T.

 
La adresa Dvs. Nr. 571.377/1943, cu privire la colonizarea în Transnistria a românilor de la 

Est de Bug, avem onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
Propunerile noastre cu privire la organizarea planului de repatriere a populaţiei de origine 

etnică română de la Est de Bug, expuse şi în adresa noastră cu Nr. 25298 din 10 Martie 1943, 
sunt următoarele:

Pentru a face loc coloniştilor în Transnistria, prin adresa susmenţionată am propus şi propunem 
în primul rând evacuarea şi trecerea peste Bug a evreilor şi ţiganilor, operaţiune care necesită un 
acord cu Autorităţile Germane de la Est de Bug şi în al doilea rând evacuarea restului de populaţie 
de origine neromână din localităţile destinate colonizării în alte localităţi ale Transnistriei.

Plasarea coloniştilor să se facă nu pe Bug, cum se prevede în adresa cu       Nr. 2683 din 
1 Februarie 1943 a Subsecretariatului de stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului, ci pe 
malul stâng al Nistrului, în localităţile cu populaţie în majoritatea ucraineană, situate în regiunile 
cele mai fertile, în vecinătatea terenurilor ce oferă multiple posibilităţi de utilizare a braţelor de 
lucru şi în special în localităţile cele mai înfloritoare, care vor fi îndeaproape pregătite şi organizate 
pentru colonizare.

Deplasarea coloniştilor să se facă numai în mase compacte, concomitent cu deplasarea 
populaţiei ce se evacuează din localităţile destinate colonizării, pentru ca populaţia ce se deplasează 
să-şi poată continua activitatea şi pentru a se evita fricţiunile între colonişti şi evacuaţi.
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Instrucţiunile ce le necesită organizarea colonizării o vom întocmi după ce vom avea răspunsul 
la cele propuse prin adresa noastră cu Nr. 25.298 din 10 Martie 1943 şi prin cea de faţă.

În ce priveşte refugiaţii aflători la Tiraspol şi cei ce vor mai sosi pentru triere, am dispus încă 
de la data de 18 Martie 1943 să fie plasaţi provizoriu şi utilizaţi la diferite munci în regiunea 
Tiraspol.

 L.Ş.  GUVERNATOR
      (semnătura) 
      DIRECTORUL MUNCII
      Dr.Gh.Balcăş (semnătura) 

F.706, inv.1, d.262, f.168a
 
Documentul 159

SUBSECRETARIATUL ROMANIZĂRII COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI
COMISIUNEA CENTRALĂ PENTRU REPATRIEREA ROMÂNILOR AFLAŢI

LA RĂSĂRIT DE NISTRU ŞI DE BUG

PROCES-VERBAL
Şedinţa din 29 Mai 1943

 Preşedinte: General Magistrat I.Aramă, delegat al M.A.N.
 Membri prezenţi: 
•	 Dan	Popovici	Consilier	de	Curte	de	Apel,	delegat	al	Ministerului	Afacerilor	Interne;	
•	 Constantin	Grigorescu	Director	General	al	Colonizărilor,	delegat	al	Subsecretariatului	de	

Stat al Românizării Colonizării şi Inventarului; 
•	 Capitan	Crinteanu	Alex.,	delegat	al	Marelui	Stat	Major.
Comisiunea ia în examinare nota nr. 571377 a Preşidenţiei Consiliului de Miniştri C.B.B.T., 

privitoare la operaţiunile de repatriere a românilor din Basarabia şi Bucovina de Sud, deportaţi 
sau ridicaţi de ruşi în anul de ocupaţie şi a grupurilor etnice româneşti aflate în diferite regiuni ale 
U.R.S.S., precum şi referatul Secţiei juridice;

Din această examinare constată pe de o parte că în mod greşit se vorbeşte despre „colonizarea” 
în Basarabia, Bucovina şi Transnistria a românilor repatriaţi de la răsărit de Nistru şi de Bug, 
denaturându-se astfel de la început aspectul problemei.

În realitate, din nici o dispoziţiune dată de Guvern sau de Subsecretariatul de Stat al Românizării 
Colonizării şi Inventarului nu reiese că ar fi vorba, deocamndată cel puţin, de o colonizare a acestor 
repatriaţi în sensul de a li se atribui bunuri în proprietate sau în folosinţă durabilă.

Din contra din toate dispoziţiunile date până în prezent rezultă contrariul şi anume:
Celor care au avut domiciliul, în anul 1940 (anul de ocupaţie rusească) în Basarabia şi 

Bucovina de Nord şi au fost ridicaţi şi deportaţi de ruşi – dacă sunt de origine etnică română şi nu 
au fost compromişi în acţiunea bolşevică, deci nu s-au dovedit periculoşi pentru siguranţa statului 
– li se acordă numai autorizaţie de a reveni la fostele lor domicilii de unde au fost îndepărtaţi cu 
forţa de inamic şi de a-şi relua bunurile şi ocupaţiunile lor anterioare. Nu se poate deci vorbi de 
o colonizare a acestora.

Pentru grupurile etnice româneşti risipite din timpuri mai îndepărtate în diferite regiuni ale 
URSS, Guvernul a admis în principiu repatrierea lor, dacă o cer şi aşezarea lor în Transnistria. 
Nici pentru aceştia Guvernul nu a înţeles să-i colonizeze atribuindu-le bunuri în proprietate 
sau folosinţă continuă. O asemenea operaţiune nici nu este posibilă atât timp cât Statul Român 
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exercită în această provincie numai o suveranitate de fapt limitată şi temporară în calitate de 
ocupant, iar nu o suveranitate de drept.

Această idee a fost clar exprimată în adresa Subsecretariatului de Stat al Românizării 
Colonizării şi Inventarului nr. 2685 din 1 Februarie 1943 adresată Guvernământului Transnistriei 
şi în care se spune textual: că deocamdată este vorba de „o aşezare cu caracter provizoriu, urmând 
ca o colonizare propriu-zisă să se facă atunci când condiţiunile politice vor face posibilă această 
operaţiune”.

În ce priveşte regulile de drept internaţional, Comisiunea apreciază că, prin măsurile luiate 
de Guvern, ele sunt respectate.

Pentru Basarabia şi Bucovina de Nord, ocupate temporar şi fără titlu valabil de Ruşi, Statul 
Român care îşi păstrează suveranitatea şi de drept şi de fapt este îndreptăţit să acorde conaţionalilor 
săi, ridicaţi forţat în anul de ocupaţie dreptul de a reveni la domiciliul lor şi a-şi relua bunurile şi 
ocupaţiunile lor anterioare.

Repatrierea şi aşezarea în Transnistria a persoanelor şi grupurilor etnice române aflate în 
URSS dinaninte de 1940 în condiţiunile de drept în care ea se face, deasemenea nu contravine 
principiilor stabilite în dreptul internaţional.

În adevăr, repatrierea acestor români nu s eface prin constrângere – care dealtfel nici nu s-ar 
putea manifesta, întrucât ei se găsesc în localităţi care sun în afara teritoriului aflat sub ocupaţiea 
românească şi unde deci autorităţile române nu pot hotărâ. Autorităţile româneşti nu fac decât 
să acorde autorizaţiuni de repatriere, numai acelor care o cer din propria lor voinţă, în baza 
dreptului natural de emigrare recunoscut fiecăruia şi care conform dreptului internaţional trebuie 
respectat de puterea ocupantă.

În ce priveşte condiţiunile de aşezare în Transnistria a repatriaţilor Comisiunea face anumite 
rezerve.

Ţinându-se seamă de hotărârea Domnului Mareşal Conducător al Statului ca grupurile 
românilor aduşi de peste Bug, să fie aşezate în mase compacte, creându-se sate româneşti, cum 
şi de necesitatea ca membrii acestor grupe legaţi deja între ei prin o convieţuire îndelungată în 
Rusia şi prin legături de rudenie să nu fie risipiţi, ci aşezaţi pe cât posibil la olaltă şi a dispune ca 
din satele unde se hotărăşte aşezarea lor să fie la nevoie ridicaţi populaţia neromână şi mutată în 
alte părţi, tot în interiorul provinciei.

În fapt prin această procedură populaţia neromână mutată este deposedată, măcar temporar, 
de gospodării care şi în regimul bolşevic îi aparţineau în proprietate particluară şi conform art. 43 
al convenţiei de la Haga ocupantul trebuie să respecte proprietatea privată a celor ocupaţi.

Respectarea strictă a acestui principiu de drept internaţional ar avea consecinţă ca românii 
repatriaţi de la răsărit de Bug, nu ar putea fi aşezaţi decât în gospodăriile care sunt libere (cele 
abandonate de evrei şi de populaţia ce s-a retras odată cu armatele sovietice). Ori cum majoritatea 
acestor gospodării sunt risipite în diferite comune, nu s-ar putea face o bună aşezare a celor 
repatriaţi în grupe compacte, în sate româneşti, ci ar trebui împrăştiaţi de multe ori într-un 
mediu strein şi ostil.

Pentru remedierea acestei stări de lucruri, credem că Guvernul ar putea ca prin acordare de 
avantajii materiale celor ce urmează a se muta în alte locuri şi căminuri, să poată obţine de la ei 
consimţământul lor scris.

 PREŞEDINTE      MEMBRI
   (semnătura)      (semnăturile)

F.706, inv.1, d.262(1), f.136, 137
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Documentul 160
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
 SECRETARIATUL GENERAL
 „CABINETUL PENTRU BASARABIA,
 BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA”
SUMAR:
Propuneri de organizare a primirii 
şi plasării românilor de la Est de Bug

NOTĂ
Nr. 571377

1943, Luna Aprilie, ziua 19
La nota acestui Cabinet din 5 Martie 1943, relativă la repatrierea moldovenilor de la Est 

de Bug, Domnul Mareşal a dat dispoziţiuni ca la Tiraspol să se înfiinţeze un organ special, cu 
misiunea de a se ocupa de cazarea şi plasarea în Basarabia şi Transnistria a moldovenilor veniţi din 
Rusia, însărcinând Secretariatul cu studiul problemei şi cu întocmirea propunerilor de organizare.

Din istoricul acestei chestiuni, se desprind următoarele situaţiuni:
1) Repatrierea românilor de la răsărit de Bug s-a pus în luna Septembrie 1942, când a şi luat 

fiinţă pe lângă Subsecretariatul de Stat al Românilor, o comisiune la care participă delegaţi ai 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Marelui Stat Major, Institutului 
Central de Statistică, al Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului şi 
delegaţi ai Provinciilor.

2) Comisiunea a supus Domnului Mareşal constatările şi propunerile sale, primind 
următoarele norme pentru efectuarea acestor repatrieri:

a) Nu pot fi repatriaţi în ţinuturile desrobite decât românii etnici necompromişi în acţiunea 
comunistă.

b) Cei deportaţi de ruşi în anul de ocupaţie – români etnici – trebuie să fie repatriaţi.
c) Nu se vor repatria acei care au plecat de buna lor voie sau s-au compromis în acţiunea lor 

antiromânească în timpul ocupaţiei bolşevice.
d) Românii deportaţi din timpuri mai îndepărtate la Est de Bug, pot fi repatriaţi după 

serioasă triare, însă în Transnistria, unde să se constituie sate româneşti.
e) Românii de la punctul d, nu trebuie să fie colonizaţi în Basarabia. Acolo şi în Bucovina 

vom împroprietări luptătorii şi basarabenii muncitori dar fără pământ.
f ) Toate operaţiile de mai sus trebuie studiate cu metodă, pregătite în amănunt şi executate 

în ordine desăvârşită. Execuţia va depinde de buna organizare.
Hotărârile Domnului Mareşal au servit ca bază tuturor lucrărilor comisiunei şi măsurilor luate.
Această comisiune a hotărât ca Guvernământul Transnistriei să studieze colonizarea grupelor 

de români ce vor fi aduşi din Rusia, întocmind un plan provizoriu cu desemnarea centrelor 
de aşezare şi cu arătarea pe categorii de profesiuni ce poate primi fiecare centru, în raport cu 
gospodăriile şi bunurile productive existnte (pământ, ateliere, industrii, fonduri comerciale, etc.) 

Pentru orientarea, în întocmirea acestui program s-a dat Guvernămîntului Transnistriei 
următoarele norme directive:

- Românii aduşi de peste Bug, nu trebuie să fie împrăştiaţi ci aşezaţi în grupe compacte, în 
sate care să capete aspectul românesc.

 - În acest scop nu se va urmări aşezarea lor numai acolo unde sunt gospodării libere rămase 
de la evrei sau de la acei plecaţi cu armatele ruseşti din centre, din satele destinate aşezărilor 
româneşti se va ridica populaţia străină şi se va muta unde se va putea.

 - Aşezările româneşti se vor face începând de la Bug către interiorul Transnistriei.
 - Grupele de români aduşi din localităţi cu caracter economic special (industrial, păstoresc, 
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pescăresc, etc.) vor fi aşezaţi în localităţi cu caracter economic similar unde ei să poată dezvolta o 
activitate productivă pentru care sunt mai bine pregătiţi.

Cabinetul BBT propune:
1) Toţi românii moldoveni împrăştiaţi în Rusia şi recenzaţi în anul 1942 de Institutul General 

se Statistică, să fie aduşi şi colonizaţi în Transnistria.
Programul acesta se inspiră din principiul ca eforturile neamului românesc, în acest război, 

să fie răsplătite prin aşezarea într-un singur Stat naţional.
Colonizarea lor urmează să se facă în regiunea Nistrului, spre a se asigura un cordon românesc, 

pe acest fluviu, care să împiedice infiltraţiunile ucrainene de o parte şi de alta a Nistrului.
3) Operaţiunea implică în prealabil evacuarea evreilor şi a ucrainenilor înspre Bug, pentru a 

oferi Românilor terenurile cele mai fertile, aflate în regiunea Moghilău-Râbniţa.
Ea se va face independent de trecerea peste Bug a evreilor şi ţiganilor, pentu care operaţie 

trebuie să avem mai întâi aprobarea germanilor.
4) Colonizarea trebuie făcută în mase compacte pentru a se asigura integrarea acestor 

moldoveni în efortul de muncă al Provinciei şi a le menţine posibilitatea conservării lor etnice.
5) Guvernământul Transnistriei trebuie să organizeze această operaţiune în chiar primăvara 

acestui an (sfârşitul lunei mai când se termină campania de însămânţare) ajutat de organele 
militare aflate pe teritoriul său.

6) Românilor astfel colonizaţi trebuie să li se dea pământuri în plină proprietate şi nu numai 
în folosinţă.

Suprafeţele astfel atribuite ar putea varia de la familie la familie, după numărul membrilor şi 
capacitatea lor de muncă.

7) Guvernământul trebuie să le dea întreg sprijinul pentru a-şi începe cât mai curând viaţa 
în condiţiuni de stabilitate şi credit (maşini, numerar, etc.).

8) Subcomisiunea de românizare de la Tiraspol trebuie să-şi extindă competenţa la trierea lor 
la eliberarea de acte de identitate, etc.

Pe scurt, ea va trebui să fie un organ consultativ al Guvernământului Transnistriei, iar avizele 
sale să fie totdeauna avute în vedere de Dl.Guvernator.

9) În comunele în care vor fi aşezaţi, românii trebuie să primească din ţară învăţători, preoţi, 
medici şi funcţionari comunali, bine selecţionaţi şi bine retribuiţi, cu scopul de a le cultiva 
sentimentul naţional şi conştiinţa apartenenţei lor la o naţiune vrednică şi capabilă.

10) Măsuri speciale de ordin legislativ trebuie să reglementeze viaţa lor de familie, 
administraţia lor şi participarea lor la producţiunea bunurilor economice, deosebit de cele 
existente în Transnistria, spre a-i îndruma către o viaţă bazată pe dreptul de proprietate şi de 
concepţie naţională.

11) Guvernământul, în acest scop, ar avea căderea să înfiinţeze o direcţiune a colonizărilor 
care să îmbrăţişeze ansmablul problemelor ce le pune această colonizare, cu mijloace financiare 
suficiente şi personal pregătit.

În cazul că se va aprecia de D-voastră ca oportună evacuarea minorităţilor din Bucovina şi 
Basarabia, aceşti români ar putea fi plasaţi în locul acestora, respectând în parte principiile arătate 
mai sus.

 Avem azi în aceste provincii următorii minoritari:
Bucovina Ucraineni 422.010 Ruşi 12.018
Basarabia Ucraineni 261.246 Ruşi 158.088
Total Ucraineni 693.256 Ruşi 170.106

F.706, inv.1, d.262(3), f.146-150
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Documentul 161
 ROMÂNIA
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
 SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAŢII
 Nr. 9482        Bucureşti 31.III.1943

Către
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Cab. D-lui Vice Preşedinte
 Urmare la Nr. 9455 din 24 Martie 1943;
 Am onoare a vă raporta următoarele:
 Organele noastre informative semnalează că în dimineaţa zilei de 29 Martie 1943, s-a 

început evacuarea celor cca 3.000 români din comuna Moldavskie (Nord Caucaz).
 Transportul lor se va face până la Cherci pe calea aerului, apoi cu trenul spre Sudul 

Basarabiei unde vor fi colonizaţi.

 ŞEFUL SERV.SPECIAL DE INFORMAŢII
 DIRECTOR GENERAL
  L.Ş.  (semnătura) 

F.706, inv.1, d.262(2), f.228
 
Documnetul 162
2 Aprilie 1943
Nr. 319 Cabinet
MARELUI STAT MAJOR

Confidenţial
 Răspunzând telegramei Dvs. Nr. 460004 din 1 Aprilie 1943 cu privire la repatrierea a 

3300 români din Cuban satul Moldovanca, am onoare a vă comunica propunerea mea.
 Dacă se doreşte ca aceşti moldoveni să se aducă în Transnistria, eu îi primesc cu mare 

bucurie şi-i pot aşeza în 3 sate din judeţul Râbniţa. Aceste sate vor fi complet evacuate de 
populaţia ucraineană şi voi face sate compacte de români. Populaţia ucraineană va fi dusă în 
sudul judeţului Oceacov, pentru a nu mai râvni niciodată să se întoarcă în aceste sate şi a cauza 
neajunsuri românilor.

 Satele acestea în care vrem să-i aşezăm pe moldoveni, sunt sate cu case mari, spaţioase, cu 
terenuri de cultură de o foarte bună calitate, astfel că oamenii vor putea fi mulţumiţi.

 Dacă se admite propunerea noastră, trebuie să fim conştiinţaţi din timp, pentru ca să 
chibzuim ca deplasarea populaţiei să se facă după efectuarea muncilor agricole de primăvară şi 
aproape concomitent cu sosirea românilor din Cuban, de aşa fel ca să nu existe fricţiuni între 
aceştia şi nici să nu se producă perturbări în efectuarea muncilor agricole.

 GUVERNATOR
 ss. Prof. Alexianu
  L.Ş. (semnătura) 

F.706, inv.1, d.262(2), f.225
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Documentul 163
COMISIUNEA CENTRALĂ PENTRU
REPATRIEREA ROMÂNILOR DE LA EST 
DE NISTRU ŞI DE BUG
r.Brezotanu N.4 Etajul I Bucureşti
03981 22 Februarie 1943

DOMNULE GUVERNATOR,

 Referindu-ne la adresa cu N.2687 din 1 Februarie 1943, vă rugăm să binevoiţi a ne 
confirma primirea instrucţiunilor privitoare la repatrierea populaţiei româneşti aflate la răsărit 
de Nistru şi de Bug, aprobate de Domnul Mareşal Conducător al Statului, comunicându-ne 
şi dacă s-a constituit comisunea de revizuire a persoanelor ce au venit în Basarabia de la est de 
Nistru, după recucerirea acestei provincii, întrucât această comisiune trebuie să înceapă de îndată 
lucrările.

 Deasemenea vă rugăm să binevoiţi a ne comunica dacă s-au luat măsuri pentru punerea 
în aplicare şi a celorlalte dispoziţiuni cuprinse în instrucţiunile ce vi s-au înaintat pe lângă adresa 
noastră la care ne referim mai sus.

 PREŞEDINTE
 Colonel Magostrat
  L.Ş.  I. Aramă (semnătura) 

DOMNIEI  SALE
 DOMNULUI GUVERNATOR AL BASARABIEI

F.706, inv.1, d.262 (2), f.222

Documentul 164
COMENDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI

DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI

DECIZIUNEA Nr. 1613

 NOI, ION ANTONESCU, MAREŞAL AL ROMÂNIEI COMANDANT DE 
CĂPETENIE AL ARMATEI;

Prin Profesor G.Alexianu, Guvernatorul Transnistriei;
Având în vedere că nevoile războiului impun trimiterea populaţiei româneşti din comunele 

de la Est de Bug în Transnistria;
Având în vedere propunerile pe care le-am făcut Domnului Mareşal Antonescu la solicitarea 

Domniei-Sale cu raportul nostru Nr. 319/1943 Cabinet, şi care au fost aprobate de Dsa cu Nr. 
507327/1943 CBBT;

Având în vedere telegramele cu Nr. 460240 din 11.IV.1943 şi Nr.2021 din 12.IV.1943, prin 
care ni se face cunoscut că încep să sosească aceşti români;

Având în vedere că în împrejurimile actuale când ne găsim în plină primăvară, când populaţia 
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locală a executat toate muncile câmpului şi a făcut toate însămânţările, o deplasare în masă ar 
putea să producă perturbări grave, ceea ce nu este în interesul nostru să o facem acum;

Având în vedere că de la data propunerii şi până la data când ni se comunică că sosesc aceşti 
moldoveni au trecut 10 zile, în care timp nu se poate face nici evacuarea satelor;

În virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul Nr. 1 din 19 August 1941, dat la Tighina;

DECIDEM CELE CE URMEAZĂ:
Art.I.- Românii care vin actualmente din cauza războiului din Caucaz şi Crimeea, vor fi 

aşezaţi provizoriu în satele în care urmează a fi colonizaţi definitiv.-
Se fixează în judeţul Râbniţa 3 sate:
- Hârjeu
- Sărăţei
- Vărăncău
În care se vor aduce primele transporturi de 663 de români anunţaţi.
Art.2.- Până la sosirea românilor acolo Dl.Prefect al Jud.Râbniţa va lua măsuri de evacuare 

parţială sau totală a acestor sate, după posibilităţi şi de aşezarea populaţiei din aceste sate în 
localităţile care se găsesc libere în restul judeţului.

Dacă acest lucru nu este cu putinţă, locuitorii vor fi instalaţi în grupuri în Judeţul Oceacov, 
în satele în care se vor comunica telegrafic.

Domnul Prefect al Judeţului Râbniţa va lua măsuri cu populaţia locală, de curăţirea şi 
repararea tuturor locuinţelor în care vor fi instalaţi locuitorii repatriaţi.

Va lua măsuri pentru ca în aceste sate să se facă o rezervă de alimente, porumb, orz şi furaje 
în vederea primirii şi hrănirii repatriaţilor.

Va lua măsuri ca să-i pună pe acei repatriaţi la lucru şi să le dea în primire kolhozurile şi 
întinderile de pământ şi cu toată averea comunei în care locuitorii au fost evacuaţi.

Va lua măsuri de intrarea în locuinţe de dezinfectarea completă a acestor locuinţe, a 
locuitorilor şi bagajelor şi vehicuelelor ce vin cu dânşii şi examina dacă aceşti locuitori au vite sau 
nu şi va lua măsuri ca să fie înzestrată de îndată fiecare familie, cu o vacă cu lapte cu purcei mici 
şi păsări, aplicându-se însă în întregime dispoziţiile Deciziei noastre Nr.66/1942, cu privire la 
păstrarea animalelor.

Art.3.- Cu executarea prezentei decizii, se însărcinează Inspectoratul de Jandarmi Transnistria, 
Direcţia muncii şi Prefectura Judeţului Râbniţa.

Inspectoratul de Jandarmi din Transnistria va examina şi de acord cu Prefectul de Râbniţa 
va da în aceste sate o companie sau două de jandarmi, sau va cere această forţă de la Corpul 3 
Armată, în vederea efectuării complete şi imediate a programului ordonat.

Să înfiinţeze două comisii de primire şi trimiterea românilor care se repatriază, una la 
Varvarovca şi alta la Golta, compuse din câte un funcţionar desemnat de Direcţia muncii, câte 
doi desemnaţi de direcţia Culturii şi câte un medic desemnat de Direcţia Sănătăţii.

Cei care vin la Varvarovca vor fi îndrumaţi până la Trihati, unde Direcţia C.F., va pune, la 
cerere, imediat toate vagoanele de care va fi nevoie, pentru a fi transportaţi la Golta.

Pretorul de la Varvarovca, Prefectul de la Oceacov şi Prefctul de la Golta vor sta în permanenţă 
la dispoziţia acestor comisii şi vor da tot concursul.

La Varvarovca se instituie ca şi la Golta o gardă specială de jandarmi, la dispoziţia acestor 
comisii, pentru a menţine ordinea şi pentru a îndruma pe repatriaţi.

Comisiile acestea vor trimite repatriaţi, pe baza actelor cu care intră şi vor face recensământul 
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oamenilor, al vitelor lor şi al atelajelor cu care vin.
Comisiile se vor deplasa de îndată la faţa locului, pentru a pregăti cartiruirile atât la Varvarovca 

cât şi pe parcursul până la Trihati, în vederea îmbarcărilor la Tarihati.
Art.4.- Se afectează cantine de cruce roşie de la Golta, alimentele şi zahărul necesar pentru a 

servi masa caldă acestor repatriaţi.
Art.5.- Legiunea de jandarmi Golta, împreună cu Prefectul Judeţului, vor lua toate măsurile 

şi vor recruta personalul necesar pentru a face serviciile de aprovizionare al tuturor repatriaţilor.
Aceiaşi dispoziţie se aplică şi pentru Varvarovca şi staţiile intermediare.
Consiliul de Patronaj din Odessa şi Crucea Roşie din Golta, vor lua măsuri de strânerea 

imediată a alimentelor şi a ajutoarelor necesare şi la data când se vor anunţa sosirea trenurilor la 
Varvarovca se vor deplasa la Varvarovca şi vor oferi tot ajutorul necesar acestor repatriaţi.

Asemenea în Gara Zastava, se face un oficiu, ca la trecerea trenului cu repatriaţi, să li se poată 
servi un ceai, o bucată de pâine şi mezeluri.

Guvernământul va pune la dispoziţia Cantinei de Cruce Roşie din Razdelinaia şi de la 
Bârzula, alimentele necesare pentru a putea să servească în tercere hrană rece, sau un ceai cu pâine 
acestor repatriaţi.

Pretorul din Razdelinaia, ca şi prefectura Judeţului Balta pentru Gara Balta, vor lua toate 
măsurile pentru satisfacerea completă a nevoilor de aprovizionare ale acestor repatriaţi.

Art.6.- Direcţia Muncii va alege de îndată, până mâine la ora 9.a.m., de acord cu celelalte 
Direcţii şi în special cu Direcţia Culturii, funcţionarii necesari pe care să-i trimită în comisia de 
repatriere de la Golta şi Varvarovca, pentru a lua măsurile necesare.

Inspectoratul de Jandarmi va da un ofiţer, care să comande garda specială pusă la dispoziţia 
comisiei.

Prefectul judeţului Berezovca va lua măsuri ca la Trihati şi la Berezovca în Gară, să se facă 
centre de aprovizionare, pentur ca să ofere tuturor românilor, hrană rece, ouă fierte, mezeluri. Se 
pune la dispoziţia comisiei de la Varvarovca cantitatea de:

 100 kgr zahăr a se face ceaiuri;
 200 kgr la dispoziţia Crucii Roşii de la Golta,
 50 kgr la dispoziţia cantinelor de la Razdelinaia, Birzula şi Balta,
  Conserve de peşte 400 cutii Comisiei de la Varvarovca,
 Conserve pasăre 400 cutii Comisiei de la Varvarovca,
 300 ouă va pune la dispoziţia Prefectura Judeţului Oceacov, ouă care vor fi fierte şi date 

repatriaţilor pe drum,
 1000 cutii conserve peşte se pune la dispoziţia Comisiei de la Golta,
 1000 cutii conserve de pasăre
 10 000 ouă date de Prefectura Judeţului Oceacov
 2000 kg de bomboane se pun la dispoziţia ambelor comisii, pentur a da locuitorilor şi 

copiilor lor.
Deasemeni preturile respective vor pune pe tot parcursul ouăle şi brânza de oi şi de vaci, la 

dispoziţia cantinei pentru aprovizionarea completă a lor.
Se pune la dispoziţia acestor comisii câte 1.000.000 ţigări şi cîte 500 cutii de chibrituri, 

pentru a se distribui acestor locuitori.
Dispoziţiile luate, se vor comunica şi Dlui Mareşal şi Preşidenţiei Consiliului de Miniştri şi 

Marelui Stat Major.
Comisiile se vor găsi prezente în ziua de 15 Aprilie a.c.la Varvarovca şi Golta.
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Direcţia Sanitară va trimite în aceaste Comisii câte un medic cu etuvele necesare, pentru a 
cerceta sănătatea locuitorilor a controla dacă nu sunt bolnavi de boli molipsitoare şi pentru a le 
da asistenţă medicală.

Aceste servicii vor fi înzestrate cu medicamente suficiente pentru cazurile de urgenţă.
Art.7. –Această decizie se comunică spre întocmai executare, tuturor organelor însărcinate 

cu aducerea ei la îndeplinire.
  Dată în Cabinetul nostru astăzi 13 Aprilie 1943,
   GUVERNATOR,
    Prof. Ss.G.Alexianu
 L.Ş. p.conformitate (semnătura) 

F.706, inv.1, d.262(2), f.202, 203

Documentul 165
Nr. 571377 din 5.III.943

DOMNULE MAREŞAL,

 Subsemnata Româncă moldoveancă Obreja Paulina, refugiată din Cremeea şi repatriată la 
Tighina, cu profund respect aduc la cunoştinţa Domniei Voastre următoarele:

 Suntem la Tighina 15 familii moldovene repatriate din Crimeea.
 Am vândut toată averea şi acum avem asupra noastră circa 20.000 mărci, pe care nu vrea 

să ni le schimbe nimeni.
 Nu avem alţi bani din ce trăi. La Tighina stăm de o lună lumătate fără nici o ocupaţie, 

muritori de foame.
 Stăm la chirie, fără foc cu copii mici. Nimeni nu se interesează de noi.
 Vă rugăm DOMNULE MAREŞAL, să ne luaţi sub ocrotirea Dvs. dând ordin să ni se dea 

de lucru, să putem trăi şi să ni se schimbe mărcile ce avem cu noi ca să plătim datoriile ce le-am 
făcut şi cu restul să ne întreţinem până vom căpăta de lucru.

Obreja Paulina 
(semnătura) 
Str. Regele Ferdinand I
Nr.6, Tighina
DOMNIEI SALE
DOMNULUI MAREŞAL ION ANTONESCU
CONDUCĂTORUL STATULUI ROMÂN

f.706, INV.1, D.262, F.191
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Documentul 166
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MIIŞTRI
SECRETARUL GENERAL
„CABINETUL PENTRU BASARABIA,
BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA”

 NOTĂ 571377
1943, luna Martie, ziua 5

SUMAR:
 Doamna Obreja Paulina refugiată şi repatriată 
la Tighina din Crimeea, solicită Domnului 
Mareşal să ia sub ocrotirea Domniei sale 
familiile de Moldoveni repatriaţi.
 Rezoluţie:
 Imediat.
 Gl.Voiculescu va plasa imediat pe fiecare după 
profesie şi le va da putinţa să muncească.
 Copiii să fie puşi în şcoli şi cămine.
 Pt. Mărci să se vadă ce sume sunt şi să decidă 
Dl.Neagu.
 Atrag atenţia să nu se mai întâmple acest lucru.
 Trebuie înfiinţat un organ la Tiraspol însărcinat 
special cu această misiune de a se ocupa, caza, 
plasa în Basarabia şi Transnistria Moldovenii 
veniţi din Rusia.
 Secretariatul studii şi propuneri de organizare 
şi Guvernul întocmire de instrucţiuni.
 Totul fără întârziere.
 Să se meargă în acord cu Dl.Alexianu şi 
Gl.Voiculescu.

(ss) Mareşal ANTONESCU

 
 Doamna Obreja Paulina refugiată şi repatriată 
la Tighina din Crimeea, supune Domnului 
MAREŞAL, urmă-toarea situaţie a celor 15 
(cincisprezece) familii de Moldoveni ce s-au 
repatriat din Crimeea la Tighina:
 -şi-au vândut toată averea transformând-o în 
mărci;
 -la Tighina nici o autoritate nu vrea să le 
schimbe mărci;
 -din această cauză sunt ameninţaţi să piară de 
foame;
 -de o lună şi jumătate stau fără nici o ocupaţie;
 -locuiesc cu chirie, fără foc, cu copii mici;
 -nimeni nu se interesează de dânşii;
 -sunt într-o stuaţie precară.

 Solicită Domnului MAREŞAL:
 -să se dea ordin să li se schimbe mărcile care 
reprezintă averea lor vândută,
 -să li se dea de lucru pentru a putea trăi.

F.706, inv.1, d.262, f.180 

Documentul 167
N.571377 din 20.III.943

DOMNULE MAREŞAL, 
 Referindu-ne la adresa N.571377/CBBT din 9 Martie 1943, avem onoare a vă face 

cunoscut următoarele:
 Studiul şi organizarea operaţiunilor de repatriere a românilor aflaţi la răsărit de Bug a fost 

încredinţată Subsecretariatului Românizării, Colonizării şi Inventarului în luna septembrie 1942.
 s-a instituit de îndată (la 15 Septembrie) o Comisiune la care participă Departamentele 

şi Instituţiile interesate în această problemă: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării 
Naţionale, Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului, Marele Stat Major, 
Institutul Central de Statistică şi Guvernămintele Transnistriei, Basarabiei şi Bucovinei, care să se 
ocupe cu această problemă.
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 Comisiunea, după ce a cercetat condiţiunile în care datei de 15 Septembrie 1942 s-au 
făcut asemenea repatrieri, constatând că până la acea dată nu s-a procedat după norme constante 
şi nici o metodă precisă, a făcut propuneri pentru stabilirea unor norme clare şi precise pentru 
alegerea persoanei şi a unei tehnice de lucru mai sigure şi metodice.

 Constatările şi propunerile Comisiunei au fost supuse Domniei Voastre şi pe baza lor aţi 
bine voit a hotărî următoarele norme după care să se efectueze aceste repatrieri:

 1) Nu pot fi repatriaţi în ţinuturile desrobite decât românii etnici necompromişi în 
acţiunea comunistă.

 2) Cei deportaţi de ruşi în anul de ocupaţie români etnici- toţi trebuie să fie repatriaţi.
 3) Acei care au plecat de buna lor voie sau pentru că s-au compromis cu acţiunea lor 

antiromânească în timpul ocupaţiei bolşevice, nu se vor repatria.
 4) Acei din această categorie care eventual s-au repatriat trebuie judecaţi şi chiar expulzaţi 

în Rusia.
 5) Românii deportaţi din timpuri mai îndepărtate la est de Bug, pot fi repatriaţi după 

serioasă triere, însă în Transnistria, unde se constituie sate româneşti.
 6) Românii de la punctul 5 nu trebuie să fie colonizaţi în Basarabia. Acolo şi în Bucovina 

vom împroprietări luptătorii şi basarabenii muncitori dar fără pămînt.
 7) Toate operaţiile de mai sus trebuie studiate cu metodă, pregătite în amănunt şi executate 

în ordine desăvârşită. Execuţia va depinde de buna organizare.
 Hotărârile Domniei Voastre au format baza tuturor lucrărilor Comisiunei de repatriere.
 Ele au fost comunicate imediat atât Guvernămintelor provinciilor Basaraba, Bucovina şi 

Transnistria, cît şi Marelui Stat Major pentru a fi transmise unităţilor militare de la est de Bug, 
pentru executare.

 Ulterior Comisiunea Centrală de repatriere a întocmit instrucţiunile N.1939 din 28 
Ianuarie 1943, aci anexate, prin acre se complectau organele anterioare de verificare a celor veniţi 
de peste Bug, se instituiau organe de verificare a acelor intraţi în Basarabia şi Bucovina din 1941 
până în prezent şi printre care s-au strecurat multe persoane străine sau indizerabile şi se dau 
explicaţiuni complecte pentru clara înţelegere a hotărârilor Domniei Voastre şi metodica lor 
executare.     Şi aceste instrucţiuni au fost văzute şi aprobate de Domnia Voastră.

 Pe de altă parte, în ce priveşte repatrierea grupelor etnice româneşti aflate din timpuri mai 
îndepărtate în Rusia, Guvernul a hotărât ca aceştia să nu fie aduşi în ţară acum, ci numai după ce 
ei vor fi complect identificaţi prin echipele Institutului Central de Statistică în localităţile unde 
se găsesc şi după ce se va fi studiat şi întocmit un program pentru aşezarea lor în Transnistria, de 
acord cu Guvernământul acestei provincii.

 În vederea întocmirei acestui program Comisiunea Centrală de repatriere în şedinţa de 
la 12 Decembrie 1942, la care a participat şi reprezentantul Guvernământului Transnistriei, a 
hotărât de acord cu acest reprezentant ca Guvernământul Transnistriei să înceapă fără întârziere 
studiul posibilităţilor de aşezare a acestor grupe în acea provincie, întocmind în acest scop un 
plan provizoriu cu desemnarea centrelor de aşezare şi cu arătarea pe categorii de profesiuni a 
numărului ce poate primi fiecare centru, în raport cu gospodăriile şi cu bunurile productive 
existente (pământ, ateliere, întreprinderi industriale, fonduri de comerţ, etc.).

 Acest studiu trebuie să se întocmească având în vedere două alternative şi anume:
 a) Alternativa când repatrierea grupelor etnice româneşti s-ar face prin schimbul de 

populaţie.
 b) Alternativa când se va face un schimb de populaţie şi când populaţia ucraineană din 

centrele destinate aşezării, grupurilor etnice româneşti aduse, ar trebui mutată şi împrăştiată în 
alte localităţi.

 Mai târziu prin adresa N.2683 din 1 Februarie 1943, am cerut din nou Guvernământului 
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Transnistriei să facă studiile necesare şi propuneri pentru întocmirea programului de aşezare.
 Pentru orientarea în întocmirea acestui program am dat Guvernământului Transnistriei 

următoarele norme directive.
 „Românii aduşi de peste Bug, nu trebuie să fie împrăştiaţi ci aşezaţi în grupe compacte, în 

sate care să capete aspectul românesc.
 În acest scop nu se va urmări aşezarea lor numai acolo unde sunt gospodării libere rămase 

de la evrei sau de la acei plecaţi cu armatele ruseşti, din contra, din satele destinate aşezărilor 
româneşti se va ridica populaţia străină şi se va muta unde se va putea, împrăştiindu-se cât mai 
mult în centrele cu populaţie masivă românească.

 Aşezările româneşti se vor face începând de la Bug către interiorul Transnistriei.
 Grupele de români aduşi din localităţi cu caracter economic special (industrial, păstoresc, 

pescăresc, etc.) vor fi aşezaţi în localităţi cu caracter economic similar unde ei să poată desvolta o 
activitate productivă pentru care sunt mai bine pregătiţi.

 Am înţeles să lăsăm Guvernământul Transnistriei iniţiativa propunerilor de aşezare ca fiind 
mai în măsură să cunoască şi capacitatea de primire şi posibilităţile economice ale localităţilor şi 
deci să prezinte propuneri concrete şi realizabile.

 Avem informaţii că se lucrează la întocmirea acestui program, oficial însă nu a primit nici 
o lucrare.”

Nu s-a dat dispoziţiuni Comisiei de la Tiraspol să se ocupe cu cazarea şi plasarea repatriaţilor, 
în Basarabia şi Transnistrie.

 Rolul acestei Comisuni este limitat prin instrucţiunile N.1939/28.I.943, aprobate de 
Domnia Voastră, la trierea persoanelor care solicită repatrierea în Basarabia şi Bucovina.

 Plasarea persoanelor repatriate a fost lăsată în sarcina Guvernămintelor respective această 
operaţiune trebuind să fie determinată de posibilităţile materiale, de condiţiunile economice şi de 
interesele de ordine, pe care numai Guvernămintele le pot cunoaşte şi aprecia.

 Nu am dat nici un fel de dispoziţii pentru aşezarea în Basarabia a vre-uneui grup de 
români veniţi din Crimeea. Din contra conformându-ne hotărârilor categorice ale Domniei 
Voastre totdeauna am dat indicaţiuni ca ele să fie aşezate în Transnistria.

 Suntem informaţi că unele grupuri etnice au intrat în judeţul Cetatea Albă şi Tighina, 
fie pentru că aveau paşapoarte germane cu această destinaţie, fie că au fost aprobate direct de 
Preşidenţia Consiliului de Miniştri.

 Anexăm:
 a) Instrucţiunile N.1930 din 28 Ianuarie 1943, pentru înfiinţare şi funcţionarea 

comisiunilor de triere a românilor ce solicită repatrierea şi a comisiunilor de reverificare a 
persoanelor repatriate înainte de Ianuarie 1943.

 b) Copie după procesul verbal al şedinţei Comisiunei centrale de repatriere în care de 
acord cu reprezentantul Guvernământului Transnistriei s-a hotărât întocmirea de către acel 
Guvernământ al programului de aşezare.

 c) Copie după adresa N.2683 din 1 Februarie prin care am dat instrucţiuni Guvernământului 
Transnistriei asupra principiilor pe baza cărora se va întocmi programul de aşezare.

 MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
AL ROMANIZĂRII, COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI
  (semnătura) 
       DIRECTOR GENERAL
                  (semnătura) 

F.706, inv.1, d.262, f.170, 171
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Documentul 168
COPIE

 ROMÂNIA
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
 SERVICIUL DE CONTROL ŞI ANCHETE

 NOTĂ
1943, luna Iulie, ziua 15

SUMAR:
 Constatările în legătură cu 
modul în care s-a făcut în 
Transnistria şi Basarabia caza-
rea românilor din Caucaz şi 
Crimeea.

Rezoluţia
 
 Să se comunice d-lui Alexi-
anu pentru a lua măsuri şi a 
mi le comunica.
 MAREŞAL ANTONESCU

Domnul Mareşal a dispus ca Secretariatul să se ocupe personal 
de modul în care s-a făcut cazarea românilor evacuaţi din Caucaz 
şi Crimeia, ordonând ca repatriaţii să aibă de la început tot ce 
le trebuie: locuinţe, mâncare, administraţie, stabiliri de acte de 
identitate, poliţie, medici, de lucru, etc.
 Din controlul amănunţit efectuat de delegatul Preşidenţiei Con-
siliului se desprind următoarele probleme şi constatări:
 Românii evacuaţi din Caucaz şi Crimeia însumează circa 5000 
de suflete din care 4617 au fost colonizaţi în Transnistria în 
judeţul Râbniţa în următoarele comune: Hârjău, Sărăţei, Ecateri-
novca, Beloci, Mihailowka, Codima, Serbi, Slobotca, Frantzuka 
şi în oraşul Râbniţa, iar un număr mult mai mic, (57 capi de 
familie proveniţi de la Dunaevca şi Melitopol, Marea de Azov) au 
fost colonizaţi în Basarabia în comunele Sarata, judeţul Chilia şi 
Friedensfeld judeţul Cetatea Albă.
 Evacuarea ucrainenilor a decurs în mod civilizat, aceştia urmând 
să primească în noile locuri posibilităţile de trai adecvate.
 Criteriul care a stat la baza exceptării de la evacuarea a unor 
ucraineni a fost procentul de 25% sânge moldovenesc (bunicul 
sau bunica moldoveni). Deasemenea au fost exceptaţi tractoriştii, 
meseriaşii, specialiştii, funcţionarii şi lucrătorii din fabrici.

Românilor repatriaţi din Caucaz şi Crimeia şi Marea de Azov li s-au pus la dispoziţie câte-o 
gospodărie cu tot mobilierul necesar. În afară de aceasta fiecare      a primit cîte-o vacă, 10 păsări 
şi 2 purcei.

În comună funcţionează câte un funcţionar dotat cu cele necesare precum şi cu personal de 
specialitate iar viaţa a început să intre în normal.

 Modul în care au fost efectuate operaţiunile de colonizare este în general acceptabil însă 
prezintă unele lacune şi greşeli care trebuiesc remediate şi evitate pentru operaţiunile viitoare.

 Astfel:
 1) Românii colonizaţi în judeţul Râbniţa (Transnistria) n-au fost colonizaţi în mase 

compacte în satele ce li s-au destinat. Cu excepţia comunelor Hârjău, Sărăţei şi Mihailowka, 
în celelalte comune din judeţul Râbniţa ca: Beloci, Ecaterinowka, Codima, Frantzuska, Serbi 
şi Slobotca au fost cazaţi, fie prin forţa împrejurărilor fie şi din alte motive într-o proporţie de 
complectă minoritate faţă de elementul ucrainean care a fost păstrat în comunele respective.
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 Astfel în comuna Beloci, judeţul Râbniţa avem în urma recentei colonizări următoarea 
situaţie: 1288 suflete dintre care: 367 români, 965 ucraineni, 13 ruşi,     2 polonezi şi 1 grec.

 În comuna Ecaterinowka avem 126 capi de familie români, faţă de 600 capi de familie 
ucraineni neevacuaţi.

 În comunele Codima, Serbi, Slobotka şi Frantzuska, procentul de români este de 25-50% 
faţă de elementul ucrainean rămas. Primejdiile de tot felul ce decurg din acest sistem difectuos de 
colonizare se evidenţiază imediat.

 2) Cu ocazia evacuării ucrainenilor n-au fost evacuaţi cei mai înstăriţi dintre ei, iar din cei 
evacuaţi parte se găsesc în prezent pe loc, fie că s-au ascuns la unele din rudele lor rămase, fie că 
s-au reântors din drum.

 Astfel tot în comuna Beloci ucrainenii scăpaţi astfel de la evacuare conlocuiesc prin 
înţelegere sub acelaşi acoperiş cu românii recent cazaţi în locuineţele foste ale lor.

 Au fost semnalate chiar unele cazuri izolate de ameninţări din partea ucrainenilor adresate 
românilor nou veniţi în comunele respective.

 3) Cu ocazia evacuării ucrainenilor au fost evacuaţi şi moldoveni ceea ce nu poate fi 
admisibil. Cazurile nu sunt multe însă greşelile trebuiesc reparate prin readucerea lor înapoi în 
satele de unde au plecat. Această este cu atât mai uşor cu cât a fost posibil chiar unor ucraineni 
evacuaţi să revină la vechile lor locuinţe.

 Toate aceste constatări au fost făcute de anchetetator, întovărăşit fiind de Directorul 
Culturii din Transnistria, iar în unele cazuri le-au fost aduse la cunoştinţă de înşişi primarii 
comunelor respective.

 Problemele de mai sus urmează a fi studiate şi îndreptate cu atât mai mult cu cât cea 
mai mare primejdie ce decurge din actuala situaţie este aceea a posibilităţii de asimilare de către 
ucrăinenii majoritari ai românilor colonizaţi care se află în minoritate în prezent.

 Aceasta indiferent de starea de tensiune şi adversitate ce se produce în mod fatal în 
asemenea situaţii, precum şi mixtura de ordin moral şi naţional creată de situaţie.

 Alte constatări care se degajează din ancheta efectuată sunt:
- Şefii de kolhozuri şi buchalterii (funcţioari-contabili) au rămas tot ucrainenii chiar în 

cele 3 sate complect româneşti realizate (Hârjeu, Sărăţei, Mihailowka) deşi    se pot găsi printre 
românii din Cuban şi Crimeia contabili români precum şi specialiştii de toate soiurile.

- Românii proveniţi din oraşe (de exemplu Novorosiisk) foşti lucrători în fabrici au fost 
cazaţi la sate dându-li-se gospodării, deşi nu cunosc cum trebuie făcute muncile agricole şi ar dori 
să lucreze în meseria lor.

- Nu s-a luat până la data anchetei nici o măsură în privinţa actelor de identitate ale românilor 
din Cuban şi Crimeia (acte de identitate exacte, acte de stare civilă, scolaritate, militare, etc.) 

- Problema elevilor şi studenţilor fiilor de colonişti români a încpeut să dobândească un 
început de rezolvare din partea Direcţiunii Culturii din Guvernământul Transnistriei.

- Coloniştii mai posedă asupra lor bunuri eliberate de unităţile militare române cărora le-au 
predat diferite cantităţi de cereale la plecarea lor din Cuban sau Crimeia.

- Unii colonişti au încă ruble neschimbate iar cei din Basarabia au încă ceva mărci. Schimbul 
mărcilor ce le posedă se face în sume mici şi în rate ceea ce nu le permite să-şi achiziţioneze 
animale sau unele unelte de lucru.

- Majoritatea coloniştilor duc lipsuri de încălţăminte şi îmbrăcăminte de iarnă.
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 Propuneri:
 1) Să se treacă la realizarea unor sate compacte de colonişti români, în afară de orice 

contact cu ucrainenii. De preferat 5 sate curat româneşti celor 9 din care în 6 românii se găsesc în 
proporţie de ¼ - ½, faţă de ucraineni.

 Până la perfectarea acestor operaţiuni în sate sau pentru a înlătura sicana ucrainenilor 
reântorşi în sate sau convieţuirea sub acelaşi acoperământ cu românii colonizaţi recent.

 Poliţia care se face acum de organe săteşti să fie îmbunătăţită iar numărul lor să fie mărit 
cu cel puţin până la rezolvarea integrală a dificultăţilor arătate la punctele 1 şi 2 din acest raport.

 2) Moldovenii evacuaţi odată cu ucrainenii să fie readuşi în locuinţele lor.
 3) Repartizarea coloniştilor români, la dorinţa lor, la oraşe sau sate după meseria pe care a 

avut-o în regiunile pe care le-au părăsit.
 4) Toţi specialiştii şi şefii de kolhozuri ucraineni să fie dublaţi şi înlăturaţi imediat ce va fi 

posibil.
 5) Este necesară organizarea şcolilor de ucenici, motivată pe faptul că toţi specialiştii 

rămaşi sunt ucraineni.
 Deasemenea sunt necesare şcoli de adulţi deoarece bună parte din moldoveni nu ştiu să 

scrie şi să citească cu litere latine, sau urmează să înveţe încă limba română şi să primească noţiuni 
elementare în legătură cu noua lor situaţie, Preoţii să nu lipsească din nici o comună. Şi ei ca şi 
învăţătorii să fie aleşi cu grije dintre elementele capabile.

 6) Organizarea cu o deosebită atenţie în satele de colonişti a unor cămine culturale (care 
să înlcouiască vechile cluburi politice, unde erau forţaţi să meargă sub bolşevici), cu biblioteci, 
ziare din ţară şi din Transnistria, conferinţe, aceste cămine urmând să joace un rol deosebit în 
dezvoltarea spirituală a românilor colonizaţi.

 Direcţia Culturii să ţină în curent pe D-nul Guvernator cu activitatea acestor cămine 
culturale pentru ca orice neajuns să fie înlăturat imediat şi cu competenţă.

 7) Printr-o ordonanţă a Guvernămintelor Transnistriei şi Basarabiei să se instituie comisiuni 
cu membrii aleşi dintre colonişti şi sub conducerea unor organe competente care să procedeze la 
reconstituirea tuturor actelor de identitate şi stare civilă: naşteri, botez, căsătorii, moarte; o altă 
comisiune va studia problema şcolarităţii pentru stabilirea pregătirii elevilor şi echivalarea anilor 
de studii.

 Procedura ar fi cea hotărâtă de Guvernământ iar probaţiunile cu martori serioşi dintre 
colonişti vor trebui să-şi aibă întrega greutate.

 În privinţa şcolarităţii, ucenicii şi elevii să fie trecuţi pentru continuarea studiilor la şcolile 
româneşti ale Guvernământului şi dacă se poate, toţi în calitate de bursieri.

 8) Odată cu cerealele ce se împart coloniştilor să li socoată şi cantitatea pentru care posedă 
bonuri eliberate de MU, aceste bonuri urmând a fi retrase, astfel ca să nu rămână impresia că 
autorităţile nu-şi onorează obligaţiile luate, ceea ce nu este cazul.

 9) Schimbul rublelor şi mărcilor să se facă de către Guvernăminte în sume ce să permită 
coloniştilor achiziţionarea de animale de muncă sau vite, orice schimb putînd fi facilitat de casele 
de schimb prin prezentarea biletelor de cumpărare a vitelor sau uneltelor. Acestea pentru a se evita 
irosirea economiilor coloniştilor prin cheltuiala inutilă a micilor sume schimbate.

 10) După ce se vor constata lispurile să se studieze problema ajutorării coloniştilor lipsiţi 
de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

 11) Să se treacă la înfiinţarea de cooperative în aceste sate.
 12) Pentru rezolvarea pe viitor şi remedierea pe trecut a unor insuficienţe în legătură cu 
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problema colonizărilor ar fi necesare să se creeze un oficiu de colonizări al Guvernămîntului, 
încadrat cu specialişti care să se ocupe în amănunt cu aceste operaţiuni.

 Cu ocazia evacuării satelor de ucraineni şi stabilirea cine este şi cine nu este moldovean, 
acest Oficiu să menţină procentul de 25% (unul din bunici) însă să se ia şi o declaraţie scrisă 
acestora că sunt români şi înţeleg să se supună obligaţiilor (şcoalei, bisericii, etc.), fapt ce le va crea 
o stare juridică de român, înlăturând toate speculaţiile interesate.

 În afară de problemele de mai sus, care pot fi rezolvate de către Guvernăminte din ordinul 
Domnului Mareşal, există aspecte care nu pot i rezolvate decît prin Preşidenţia Consiliului de 
Miniştri şi Minitserului Afacerilor Străine la ordinul Domnului Mareşal.

 Acestea sunt:
 - Familiile coloniştilor sunt descomplectate şi prin faptul că unii bărbaţi sunt în prezent 

prizonieri la români sau germani. Guvernămintele ar urma să înaninteze liste de aceştia pentru a 
se face intervenţiile necesare pentru ca aceşti români să fie eliberaţi din prizonierat şi să se întoarcă 
la familiile lor.

 - Unii români din Caucaz şi Crimeia au fost duşi către autorităţile germane în Ucraina 
fiind socotiţi ruşi. Să se intervină pentru a li se uşura trecerea în Transnistria ca colonişti.

 -Ar fi necesar ca să dea Guvernământului Transnsitriei misiunea de a îngriji de românii 
de dincolo de Bug, urmând ca acesta să intre în tratative directe cu Reichskomisariatul Ucrainei 
(Gauleiter Erich Koch) sau la nevoie cu Reichsministerium fur die besetzen Ost Gebiete (Berlin 
– dl. Alfred Rosenberg) pentru ca să se aplice românilor de peste Bug, până se va hotărâ aducerea 
lor în Transnistria, regimul de care se bucură germanii în Transnistria, cerându-se recunoaşterea 
românilor din Ucraina ca grup etnic şi acordarea până la repatriere a următoarelor avanatagii:

 1) a regimului de aprovizionare „propriu” Volksdeutschilor (prăvălii de aprovizionare 
suplimentară în oraşe, reducere ½ a prestaţiilor de lapte şi ouă la sate şi oraşe).

 2) scutirea de luarea la lucru în reich.
 3) autorizarea Guvernului român ca prin Guvernământului Transnsitriei să organizeze 

pentru românii de peste Bug organe de ocrotire şi îndrumare: şcoli, servicii medicale şi farmaceutice 
şi misiune bisericească.

 Anchetatorul mai arată că dl. Anton Golopenţia, şeful echipei de rencesământ al românilor 
de peste Bug, ale cărei lucrări sunt pe sfârşit informează prin Direcţia Culturii Guvernământului 
Transnistriei că grupul de români din Ucraina cifrează circa 30.000 de familii pentru care solicită 
sprijinul Domnului Mareşal, menţionând că aceşti români ar dori să fie colonizaţi în Basarabia.

 Oficiul de Colonizări a cărui înfiinţare anchetatorul o propune în Transnistria (este 
necesară situarea lui pe teren mai în apropiere de problemele ce va avea de rezolvat), va îmbrăţişa 
atât preocupările specifice până la repatrierea românilor de peste Bug, cât şi operaţiunea colonizării 
lor în ţară în regiunile ce se vor fixa.

 Anchetatorul socoate că dorinţa românilor de peste Bug de a fi colonizaţi în Basarabia 
şi nu în Transnistria se conjugă în mod fericit cu interesele superioare ale Statului şi propune ca 
cele 30.000 de familii de peste Bug să fie aduse şi colonizate în locul ucrainenilor din Nordul 
Basarabiei şi Bucovinei.

 Menţionează că acum este momentul psihologic al dislocării ucrainenilor din acele regiuni, 
moment care nu trebuie scăpat deoarece acest proces nu se poate face oricând iar rezolvarea 
situaţiei românilor de peste Bug prezintă un caracter de urgenţă deosebit.

F.706, inv.1, d.262, f.29-35
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Documentul 169
NOTA

 În cursul lunei Iunie 1943, au fost aduşi în judeţul Moghilev circa 200 familii de moldoveni 
din ţinutul Cuban şi circa 300 familii moldoveni din Crimeia.

 Aceştia susţin că la plecare li s-a promis că vor fi aduşi în Basarabia, unde vor primi de 
toate, ajunşi însă în judeţul Moghilev nu li s-a dat aproape nimic.

 Foarte mulţi din ei sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi privesc cu îngrijorare la 
iarna care se apropie şi care-i va găsi fără îmbrăcăminte şi hrană.

 Din aceste cauze sunt foarte nemulţumiţi şi umblă cu cereri şi plângeri pe la toate 
autorităţile.

 Faptul că aceştia îşi manifestă nemulţumirile chiar în public are o influenţă nefastă asupra 
localnicilor, constituind în acelaş timp un motiv în plus pentru propaganda comunistă.

F.706, inv.1, d.262, f.46

Documentul 170
Traducere 

DOMNIEI-SALE
DOMNULUI
CONDUCĂTOR AL NEAMULUI ROMÂNESC
 MAREŞAL ANTONESCU
De la evacuaţii moldoveni din Cuban

CERERE

 Noi, moldovenii, locuitorii din Cuban, în timpul de faţă evacuaţi, pentru a fi duşi în 
Basarabia, timp de un an de zile am fost în zona de război.

 Comandamentul românesc din zonă ne-a promis că din Ordinul Guvernului Român, ne 
va evacua în Basarabia pe toţi moldovenii.

 În număr de 200 familii, ne-a ridicat pe data de 1 Iunie 1943, timp de o lună de zile am 
venit pe drum şi ne-a adus, în oraşul Moghilev în loc de Basarabia.

 Iată este o lună de zile de când stăm în oraşul Moghilev, în lagăr câte 4-5 familii la un loc.
 De pe locul de unde am plecat, conducătorii noştri româneşti, ne-au promis că ne 

transportă în Basarabia, unde ni se va da de toate, case şi altele, întrucât noi am lăsat pentru 
armată semănături, animale, păsări, pâine, case şi lucrurile care au fost proprietatea noastră.

 Pentru care Vă rugăm Domnule Mareşal, să ascultaţi plângerea noastră, a moldovenilor 
din Cuban, supuşi Ordinilor Domniei-Voastre, pentru a lua în consideraţie şi a da un ordin 
pentru plecarea noastră în Basarabia, la rudele noastre, căci timp de 25 ani, de când aşteptăm mila 
Domniei Voastre, pentru a putea trece în Basarabia de la raiul sovietic din Caucaz, ţinutul Cuban.

 Dar în timpul de faţă ne-a adus în Moghilev, unde nu poţi umbla din cauza evreilor şi încă 
trăim în lagăre câte 4-5 familii la un loc.

 Iată vine iarna şi noi am vândut totul până la o sfoară şi umblăm goi şi desculţi. Se vede 
în ce situaţie suntem.

 Nouă moldovenilor ni s-a promis când am plecat, că în cel mult 10 zile vom fi în Basarabia, 
dar se vede că noi am fost înşelaţi şi acum ne zbatem fără căpătâiu.

 Încă odată Vă rugăm Domnule Mareşal, desrobitorul poporului românesc de sub iadul 
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sovietic din Caucaz, ţinutul Cuban, să dispuneţi ca noi moldovenii      să putem pleca în iubita şi 
ruda noastră Basarabia, unde tot timpul vom fi credincioşi şi recunoscători, vom îndeplini toate 
cerinţele statului, după ce ni se va da cele cerute.

 Aşteptăm rezultatul răspunsului Domniei Voastre în oraşul Moghilev, lagărul de evacuaţi.
 29 Iulie 1943
      Împuterniciţii Moldovenilor evacuaţi:
        1.ss) Ghenganea
        2. ss) Dodu
        3. ss) Morariu
        4. ss) Indiscifrabil
        5) ss) Cempel
 Pentru conformitate,
 Locotenent,  A.Munteanu (semnătura) 

F.706, inv.1, d.262,f.47

Documentul 171
Traducere 

CONDUCĂTORULUI AL NEAMULUI ROMÂNESC
 MAREŞAL ANTONESCU
De la evacuaţii din Crimeia, de
Origine etnică română

CERERE

 În conformitate cu ordinul din 26 Mai 1943, pentru evacuarea din Crimeia în România, 
a tuturor locuitorilor de origine etnică română.

 Trecând prin comisiunea specială din Crimeia, pentru evacuarea noastră în România, am 
plecat din Crimeia la 10 Iunie 1943 şi în loc de România sau Basarabia, ne găsim în Moghilev 
Podolsc în foarte mari greutăţi de trai.

 Iată mai bine de o lună de zile, de când nu ştim ce va fi cu noi mai departe.
 Se apropie iarna şi noi nu suntem aprovizionţai cu alimentele necesare. Semănăturile şi 

casele noastre au rămas în Crimeia.
 Am ajuns astăzi că nu putem pregăti mâncare caldă, neavând combustibil de foc. Pentru 

a ne putea procura producetle necesare, trebuie să vindem ultimele haine.
 Mulţi dintre noi nu au pentru iarnă îmbrăcăminte călduroasă şi încălţăminte.
 Nu avem lucru după specialitate, iar pentru ţărani nu sunt nici locuinţe.
 La comisie ni s-a promis că ni se va da case, pământ şi lucru după specialitate, dar în 

timpul de faţă nimic nu avem şi nimeni nu se uită la întrebările şi ceririle noastre.
 Rezultatul este că ne găsim într-o situaţie fără nici o speranţă. Pentru aceasta Vă rugăm 

pe Domnia Voastră, Conducătorul nostru şi oblăduitorul neamului românesc, să dispuneţi ca 
să trecem în Basarabia, la rudele părinţilor noştri, pe pământul neamului nostru, care ne-a fost 
promis de Comisiunea Românească de la Comandamentul din Crimeia.

 Cererea de faţă este scrisă în numele tuturor evacuaţilor locuitori din Crimeia, care se află 
în oraşul Moghilev.

 De toţi noi suntem în oraş şi în judeţ, 300 familii de evacuaţi, care avem presimţirea că 
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am fost înşelaţi şi nu o să mai vedem rudele noastre.
 Domnule Mareşal, noi cu toţi evacuaţii, aşteptăm răspunsul dreptăţii Domniei-Voastre, 

care o să rezolve soarta noastră viitoare.

 29 Iulie 1943    Semnături pentru:
       ss) Indiscifrabil
       ss) Indiscifrabil
       ss) Cimpoi
       ss) Filipoi
Pentru conformitate,
Locotenent, A Munteanu (semnătura) 

F.706, inv.1, d.262, f.49

Documentul 172
 ROMÂNIA
 JUDEŢUL TIGHINA
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
 Nr. 3230
 1943 Luna Iunie Ziua 2
Către
Primăria comunei Varniţa şi Gârbovăţ
 Conform ordinului Prefecturii jud.Tighina Nr. 3850/943, binevoiţi a lua măsuri pentru 

sărbătorirea zilei Eroilor în ziua de 3 Iunie, potrivit următorului program:
 1) După terminarea slujbei religioase în biserică, credincioşii împreună cu autorităţile 

civile şi militare, şcolile cu învăţătorii şi părinţii copiilor, în frunte cu clerul, cruci şi prapore vor 
porni în procesiune la troiţă de pe şoseaua Naţională Tighina-Chişinău, unde se va oficia un 
parastas pentru odihna sufletelor celor          4 eroi înmormântaţi la troiţă, cel mai târziu la ora 
11.00. În timpul când se va cânta imnul sacru toată lumea va îngenunchia într-o atitudine de 
complectă reculegere şi va înceta orice activitate. La parastas vom asista şi noi.

 2) După terminarea solemnităţii la troiţă, asistenţii pornesc în procesiune spre comună, 
unde se va oficia parastasul la mormântul eroilor înmormântaţi în cimitirul comunei, după acelaşi 
program.

 3) Luaţi măsuri pentru colivă, flori şi coroane, care se vor aşeza pe mormintele eroilor 
după cuvântarea preotului.

 4) Dacă vremea este rea să suprimă parastasul de la troiţă.

 L.Ş. PRIM-PRETOR,
   G.Radoveanu (semnătura) 

F.112, inv.1, d.2209, f.110
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Documentul 173
 ROMÂNIA
 PROTOPOPIA
 Jud.Tighina
1943 luna Iunie ziua 1
 Nr. 1261

Priveşte:
Reconstrucţia bisericii
Din parohia Varniţa

DOMNULE PRIM-PRETOR,
Profund respectuos, Vă rugăm să binevoiţi a dispune că D-l Inginer tehnic al Plăşii Tighina 

să pună viza pe Divizul estimativ pentru executarea picturii în ulei a bisericii din com.Varniţa, 
jud. Tighina.

Totodată Vă rugăm călduros să interveniţi pe lângă Onor Guvernământul Basarabiei ca 
această parohie să primească ajutorul solicitat.

 
 L.Ş. PROTOIEREU (semnătura) 
        Secretar
                (semnătura) 
 D-sale
 Domnului Prim Pretor al Plăşii Tighina

F.112, inv.1, d.2209, f.100

Documentul 174
ROMÂNIA
 PROTOPOPIA
 Jud.Tighina
1943 luna Februarie ziua 6
 Nr. 295

Priveşte:
Pomenirea Eroilor
Căzuţi la Stalingrad

DOMNULE PRIM-PRETOR,
Motivat de ordinul Nr. 1838 din 6 Februarie c. Al Onor Prefecturei judeţului Tighina,
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba şi dispune transmiterea pe cale telefonică, cât de 

urgent posibil, a următorului ordin, tuturor parohiilor din Plasă:
„În conformitate cu ordinul Domnului Mareşal Ion Antonescu, Duminică 7 Februarie c., la 

ora 11.00 se va oficia Parastas în biserică, în faţa autorităţilor civile şi militare, pentru pomenirea 
Eroilor căzuţi la Stalingrad”.

  L.Ş.  PROTOIEREU
  (semnătura) 
 D-sale
 Domnului Prim Pretor al Plăşii Tighina

F.112, inv.1, d.2209, f.14
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Documentul 175
Telefonic
PRETURA PLĂŞII TIGHINA
 Nr. 2620
 14 Mai 1943

Către
Primăria comunei
Ţânţăreni – 15 Mai
Bulboaca – 16 Mai
Gârbovăţ – 17 Mai
Fârlădeni – 18 Mai
Chiţcani – 19 Mai
I.G.Duca – 20 Mai

Vi se face cunoscut că în vederea intensificării propagandei religioase şi naţionale, cât şi 
pentru lămurirea poporului asupra împrejurărilor actuale, va sosi în acea comună în ziua de....
Mai 1943 echipa misionară a Mitropoliei Chişinăului, condusă de P.C. Preot Vasile Prisăcaru, 
inspector misionar. Cu această ocaziune vor fi prezentate filmele:

- „Războiul Sfânt”;
- „Viaţa şi Patimile Domnului nostru Isus Hristos”.
 Vă rog luaţi măsuri ca echipa să fie cazată în bune condiţiuni şi să se amenajeze o sală 

încăpătoare pentru adunarea poporului şi proiecţiunii cinematografice, în unire cu preotul paroh.
Dacă vremea va fi bună adunarea şi proiecţiunile vor avea loc sub cerul liber.
Luaţi contact cu postul de jandarmi, pentru menţinerea ordinei şi anunţarea populaţiei.
Vor lua parte toţi funcţionarii din comună, care sunt obligaţi să dea tot sprijinul acestei 

acţiuni.
 PRIM-PRETOR,
  G.Radoveanu
     Şeful Cancelariei,
      Al.Potângă

F.112, inv.1, d.2209, f.76
 
Documentul 176

TABLOU
de bisericile-Monumente istorice din judeţul Tighina şi

construite înaninte de anul 1850

Nr. Crt. Denumirea parohiei Anul construcţiei Observaţiuni
1. Căuşeni-Nouă S. XVI.
2. Gura-Galbenă 1797
3. Heamâna 1804
4. Ţânţăreni 1804
5. Copanca (I.Gh.Duca) 1807
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6. Căinari 1805
7. Caşcalia 1810
8. Zaim 1815
9. Popeasca 1811
10. Cioburciu 1818
11. Gradiştea 1819
12. Bacdealia 1813
13. Hadjimus 1820
14. Roşcani 1820
15. Cârnăţeni 1821
16. Tanatari 1822
17. Tighina-Catedrala 1825
18. Gangura 1826
19. Manzâr 1828
20. Fărladeni 1838
21. Tvardiţa 1842
22. Ceaga 1845
23. Chircăieşti 1847
24. Taraclia 1848
25. Căuşeni-Vechi 1829

 Referent Statistic
  (semnătura) 

F.112, inv.1, d.318(2), f.282

Documentul 177
TABLOU

De bisericile cerc.I jud. Tighina, considerate monumente istorice şi
Construite înaninte de anul 1850

Nr. 
Crt.

Denumirea parohiei Hramul sau patronul bisericii Anul 
construcţiei

Observaţii

1. Catedrala or.Tighina Schimbarea la faţă 1825 √
2. Parohia Cârnăţeni Sf. Arhanghel Mihail 1821 √
3. Parohia Căuşenii Noi Biserica veche Adormirea Maicii 

Domnului
s. XVI √

4. Parohia Căuşenii Vechi Sf.Imp.Const. şi Elena 1829 √
5. Parohia Cioburcii Sf.Ierarh Nicolae 1818 √



276

 Alexandru   MORARU

6. Parohia Copanca Adorm.Maicii Domnului 1807 √
7. Parohia Chircăieşti Sf.Arh.Mihail 1847 √
8. Parohia Farladeni Sf.Ierarh Nicolae 1838 √
9. Parohia Geamăna Sf.Mare Mucenic Gheorghe 1804 √
10. Parohia Hagimus Sf. Arh.Mihail 1820 √
11. Parohia Popeasca Sf.Ierar Nicolae 1811 √
12. Parohia Râşcani Sf. Muceniţă Varvara 1820 √
13. Parohia Tanaari Adorm.Maicii Domnului 1822 √
14. Parohia Ţânţăreni Sf. Arhanghel Mihail 1804 √

 Pentru conformitate:
 L.Ş. Protopop (semnătura) 

F.112, inv.1, d.318(2), f.285

Documentul 178

TABLOU
Bisericilor-Monumente Istorice din cuprinsul Cerc.2 Jud.Tighina

Nr. 
Crt.

Denumirea 
Parohiei

Anul 
constituirii

De cine a fost construită Observaţuni

1. Baccealia 1813 Paroheni √
2. Cainari 1806 Paroheni √
3. Caşcalia 1810 Paroheni √
4. Gangura 1828 Marele Proprietar Dum.Crupenschi √
5. Gura-Galbenă I 1797 Paroheni √
6. Manzâri 1828 Contesa Roxandra Ridling √
7. Zaim 1815 Locuitor din Zaim Alex.Braguţa √
8. Ceaga 1845 Princepele Petru Hristian Vitghenştein √
9. Taraclia 1848 Parohenii din com.Taraclia şi Baimaclia √

 L.Ş. PROTOPOP  Ic.St.N.Balboceanu 
     (semnătura) 

F.112, inv.1, d.318, f.289
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Documentul 179
COPIE, 

de pe adresa Ministerului Apărării Naţionale,
Cabinetul Ministrului Nr. 21853 din 2 Iulie 1942,

Înregistrată la C.B.B.T. sub Nr. 8300/1943

PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cabinetul BBT

Am onoare a vă aduce la cunoştinţă următoarele:
1) Domnul Mareşal Antonescu a orodnat Ministerului Apărării Naţionale  să înainteze 

o situaţie a tuturor ostaşilor din Basarabia şi Bucovina de Nord care la ocuparea temporară a 
provinciilor respective, au rămas în ţară.

2) Lucrarea fiind înaintată, Domnul Mareşal a hotărât următoarele:
 „Să se facă o medalie specială”.
 - Să fie trataţi cu precădere la împroprietărire.
 - Să fie întrebuinţaţi în slujbe şi ajutaţi în comerţ.
3) Ca urmare s-au luat următoarele măsuri:
 a) Prin Subsecretariatul de Stat al Înzestrării se va confecţiona medalia al cărui model va fi 

supus spre aprobare Domnului Mareşal.
 b) Marele Stat Major va întocmi tabele nominale pe provincii şi judeţe care vor fi trimise:
 -Ministerului Agriculturii şi Domeniilor,
 -Guvernământului Basarabiei
 -Guvernământului Bucovinei
pentru a întocmi lucrările necesare.
 c) Ministerul Apărării Naţionale este însă de părere că această chestiune în ansamblul 

ei să fie trecută asupra Guvernămintelor respective care să se ocupe de realizarea întocmai a 
dispoziţiunilor date de Domnul Mareşal.

 Ministerul Apărării Naţionale a făcut cunoscut hotărîrea luată Guvernămintelor şi 
Ministerului Agriculturei şi Domeniilor.

 SECRETAR GENERAL AL M.A.N.
  General
   (ss) V.Davidescu
      p.conf.
      ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
      Maior Ştefan Rădulescu

F.706, inv.1, d.262, f.7
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Documentul 180
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
 Cabinetul Guvernatorului
 Nr. 205
 1943, Aprilie 21

 În ziua de 28 Martie 1943, Domnul Mareşal Conducător a inspectat:
 Şcoala Agricolă Cricova şi comuna Ciopleni, ambele în judeţul Lăpuşna.
 Constatările făcute şi dispoziţiunile date de Domnul Mareşal cu ocaziunea acestor inspecţii 

sunt următoarele.
La şcoala Agricolă Cricova

Curăţenia şi ordinea trebuie să domnească peste tot, căci numai astfel vom putea ridica Neamul 
şi viaţa. După felul cum iubeşte curăţenia se poate constata evoluţia sau regresul unei naţiuni.

La şcolile de agricultură, în dormitoare, să se facă cuiere cu piedestale pentru fiecare elev, 
unde să-şi aşeze, noaptea hainele. Nu să le pună sub cap, pe pat.

Odihna bună, în aşternut curat, cameră aerisită, temperatura normală, etc., face tot atât de 
mult, cât şi o masă bună.

Să se evite risipa. Orice resturi pot fi bune la ceva. Chiar la foc pentru încălzit. La noi se 
risipeşte prea mult şi se desconsideră resturile, care aproape fără excepţii pot fi de folos. Chiar 
cenuşa serveşte la îngrăşarea pământului cu materii minerale.

Elevii şcolilor de agricultură să ştie toţi conducerea tractorului şi a maşinilor agricole, ca şi 
lucrările din atelierele de textile, lemnărie, fierărie, potcovărie.

Să lucreze efectiv în aceste atelierele şi să cunoască meseria.
La economate, vasele să fie aşezate pe poliţe, butoaiele etc., pe piedestale, în ordine, totul 

curat, etichetat.
Mobilierul renovat şi modificat. Simplu, fără înflorituri, care sunt depozite de praf. Dulapurile 

înalte numai cât omul, pentru a se putea folosi uşor.
Îngrijirea vitelor şi a inventarului să fie mai atentă.
În străinătate, un tractor poate fi bun 4-5 ani şi mai mult, iar la noi, în 2 ani, devine fier vechi.
Curăţirea vitelor şi curăţenia – higiena- grajdului, fac tot atât, cât furajul. Vitele se duc în 

grajd curate, pe aşternut proaspăt curat, iar hrana nu se trânteşte pe jos pentru a o servi gata 
murdărită.

COMUNA CIOPLENI
În curţile şi locuinţele sătenilor

Domnul Mareşal a vizitat casele a 2 locuitori din satul Ciopleni şi 2 case din satul Hruşeva.
Curăţenia şi hrana locuitorilor – mulţumitoare.
Locuinţele nu sunt, însă aerisite.
Sătenii trebuiesc îndrumaţi să-şi deschidă zilnic ferestrele pentru aerisirea încăperilor.
Deasemenea, să fie îndrumaţi pentru a ţine în stare de mai multă curăţenie şi mai bună 

îngrijire dependinţele caselor pivneţele, coteţele, grajdurile.
Starea de curăţenie a vitelor, deasemenea, lasă de dorit.
Împrejmuirile, grajdurile, trebuiesc întărite şi reparate.
Depozitarea furajelor nu se face în condiţiuni, care să asigure o bună observare şi un 

economicos  consum al lor.
Se impune, deci, îndreptarea acestor stări de lucruri, prin sfaturi, care să fie date de notar, 

primar, învăţători, şeful postului de jandarmi şi intelectualii satului.
Locuinţele şi gospodăriile acestor fruntaşi şi intelectuali vor fi îndrumarea vie şi exemplul 

pentru ceilalţi săteni.
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Biserica din satul Hruşeva plină de ienoriaşi, Preotul Paroh oficiind serviciul Sf. Liturghii.
Construită din anul 1690, această biserică este un monument istoric.
Se cere a fi radical reparată.
Comisiunea monumentelor istorice îşi va da avizul în vederea acestor reparaţiuni.
Primăria a intervenit în acest sens.
Postul de jandarmi – curtea şi localul – în perfectă stare de curăţenie.
Şcoala din Ciopleni găsită înlăuntru, într-o exemplară stare de curăţenie, dar are nevoie de 

serioase reparaţiuni în exterior. În acest scop, s-a adus şi depozitat, în timpul iernii, materialul necesar.
Mobilierul şi materialul didactic – suficient şi bine înteţinut.
Cele trei săli de clasă – încăpătoare, luminoase, curate.
Colţul pios – în fiecare clasă – bine orânduite şi frumos împodobit.
Sânt, deasemeni, cu pricepere şi îngrijire organizate farmacia şcolară, cooperativa, muzeul şi 

expoziţia obiectelor din atelierul şcolar.
Cantina şcolii – bine înzestrată cu veselă.
Se serveşte zilnic mâncare caldă la un număr de 35 elevi.
Este nevoie să se majoreze numărul elevilor la 50.
Deasemenea elevilor, admişi la cantină, se face prin recomandarea Consiliului de Primărie şi 

avizul directorului şcolii.
Registrele de alimente, consumate şi aflate în depozit, sunt ţinute în regulă.
Cantinele din comună au o singură conducere, ceea ce simplifică operaţiunile şi asigură o 

bună funcţionare.
Cancelaria şcolii, locuinţa directorului şi dependenţe, sunt întreţinute foarte curat.
Pe lângă şcoală, funcţionează un atelier comunal, organizat în bune condiţiuni, având 4 secţii 

pentru băieţi şi 4 secţii pentru fete.
Sculele necesare pentru fiecare au fost donate de primar, iar acele de lemnărie – de maistrul 

lemnar.
Maiştrii şi maestrele sunt plătiţi din bugetul Provinciei, fiind recrutaţi dintre localnici.
Atelierul este frecventat de elevii cursului supraprimar şi de locuitorii adulţi.
Cooperativa este aprovizionată cu mărfurile necesare.
s-a vândut între altele 800 kgr. Sodă caustică pentru fabricarea săpunului de însăşi săteni.
Cooperativa este aprovizionată cu zahăr şi petrol.
Localul cooperativei – curat întreţinut; este însă, nu îndeajuns de încăpător.

La Primărie
Curăţenie, ordine.
Prezenţi: primarul, notarul, secretarul, casierul comunal şi agentul veterinar.
Din examinarea registrului de intrare şi ieşire, se constată că, în ultimul timp, media hârtiilor 

intrate este de 7 pe zi.
Pentru difuzarea dispoziţiunilor din ordinile circulare, a căror executare priveşte toţi 

funcţionarii din cuprinsul comunei, notarul comunei a scos copii, în numărul corespunzător de 
exemplare şi le-a trimis prin curier celor chemaţi a-l executa.

Această modalitate nu este cea mai indicată şi nu contribuie la simplificarea birocrtaismului.
Procedeul de urmat era acela de a se nota, pe marginea ordinului, persoanele chemate a-l 

executa în părţile privitoare şi a se trimite acest ordin la domiciliul celor vizaţi pentru a lua 
cunoştinţă.

Fiecare îşi scoate copie sau reţine în memorie ceea ce are de executat.
S-a mai constatat, că unele ordine se difuzează şi se primesc târziu, fără ca să-şi mai poată 

produce vre-un efect.



280

 Alexandru   MORARU

Astfel, s-a primit la primărie, abia în ziua de 23 Martie a.c., comunicarea Ocolului Agricol, 
prin care primăria este invitată să aducă la cunoştinţa sătenilor că se pot adresa la Camera Agricolă 
din Chişinău pentru verificarea germinaţiei seminţelor.

La data, când s-a primit această înştiinţare, desfăşurarea campaniei de însămânţări era 
începută.

Verificarea germinaţiei seminţelor trebuia să se facă cel puţin cu o lună mai înainte.
În genere, corespondenţa sosită la această primărie, se execută promt şi se păstrează în ordine.
Numărul dosarelor s-a micşorat de la 60 – câte au fost în anul trecut, la 20.
Se va continua, cu măsuri practice, pentru reducerea formelor birocratice şi greoaie.
Se va întrebuinţa, cât mai frecvent, telefonul, ca modalitatea cea mai rapidă şi civilizată de 

comunicare.
Se stabileşte ca principiu, că simplificarea se va face pe baza de încredere, de jos în sus şi de 

sus în jos.
Graficele, întocmite pe sectoare de activitate, sunt ţinute la zi.
Felul cum sunt expuse diferite date prin aceste grafice este simplu, lămurit, edificator.
Graficele inspecţiilor – întocmit conform instrucţiunilor.
În ceea ce priveşte însăşi inspecţiile, procesele-verbale de efectuarea acestora, - Domnul 

Mareşal a hotărât că acestea să fie redactate pe scurt, concis, fără a se întrebuinţa banalul formelor: 
„noi......având în vedere..... constatăm...... drept care am încheiat”......etc.

Prim-pretorii fiind organe de control, dar şi de îndrumare, poate mai mult chiar de îndrumare, 
nu se pot reţine timp prea îndelungat într-o singură localitate.

De aceea, ei vor sesiza numai câteva probleme într-o comună şi, în măsura timpului disponibil 
vor ataca restul problemelor în celelalte comune din plasă, astfel, ca prin rotaţie, nici o chestiune 
să nu fie omisă, înlăuntrul unui trimestru.

Se vor arăta precis constatările şi dispoziţiunile date; se va controla executarea dispoziţiunilor 
anterioare.

La fiecare proces-verbal din condica de inspecţii se va lăsa liberă o rubrică în lungul paginii, 
unde se va putea nota, la o a 2-a inspecţie, rezultatul controlului executării măsurilor luate.

În genere – procesul-verbal să fie o sinteză şi un ghid, îndrumări scurte şi categorice, nu 
expunerea unor situaţii cunoscute sau cu caracter teoretic.

Acestea fiind constatările şi dispoziţiunile Domnului Mareşal Conducător, vă rugăm să 
binevoiţi a lua în totul cunoştinţă de conţinut şi a vă conforma.

În activitatea Dvs. zilnică, veţi îngriji, anume, ca hotărârile şi perceptele Domnului Mareşal, 
rostite ca urmarea celor ce a constatat personal în Provincie,     - pusă sub directa sa conducere, - 
să fie însuşite, trăite şi aplicate cu sfinţenie de la cel mai mic până la cel mai mare dintre slujbaşii 
Basarabiei.

 GUVERNATORUL BASARABIEI
 General de Divizie
    O.Stavrat (semnătura) 
Comunicat:
Corpului de Control Ad-tiv – 1
Circumscripţiilor de Control Ad-tiv – 1-4
Oficiul de Studii, Documentare şi Statistică – 1
Prefecturilor – 1-9
Preturilor – 1-37
Primăriilor de toate categoriile

F.339, inv.1, d.7008, f.1-3
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Documentul 181
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI

Cabinet
Confidenţial

Nr.367 din 25 Iunie 1943
Cuprinde:
Constatările şi dispoziţiunile
Făcute de D-l Mareşal Ion Antonescu,
Conducătorul Statului, cu ocazia
Inspecţiunilor făcute în ziua de 16
Iunie crt., în judeţele Cetatea-Albă,
Chilia şi Ismail

Se trimit, constatările şi dispoziţiunile date de D-l Mareşal Ion Antonescu, Conducătorul Statului, 
cu ocazia inspecţiunilor făcute în ziua de 16 Iunie crt., în judeţele Cetatea Albă, Chilia, Ismail.

Constatările şi dispoziţiunile D-lui Mareşal, vor servi ca îndreptar tuturor organelor de pe teritoriu.
Se vor lua grabnice măsuri de îndreptare.
Organele vizate direct, vor lua imediat măsuri de executarea celor dispuse, raportând de 

executare.
Se va raporta primirea prezentului ordin.

1) Regimentul 35 Infanterie Cetatea-Albă
Comandant: Colonel Constantinescu
Prima instituţie inspectată de D-l Mareşal, a fost Regimentul 35 Infanterie Cetatea-Albă.
D-l Mareşal şi-a încheiat inspecţiunea amănunţită de la Regimentul 35 Infanterie, cu aceste 

cuvinte:
„Constat progrese uimitoare faţă de cele văzute în anul trecut”.
„Mulţumesc Comandantului şi ofiţerilor că au făcut din acest Regiment, o unitate care face 

şi mulţumirea mea şi mulţumirea oricui ar trece pe aici”.

2) Legiunea de jandarmi Cetatea-Albă
Comandant: Maior Bechi
a) Ca aspect legiunea se prezintă foarte bine. Aceasta înseamnă – spune     D-l Mareşal – că 

omul sfinţeşte locul.
b) Portretele familiei regale, al D-lui Mareşal şi al D-lui Prim Ministru, nu se vor pune în 

fiecare birou al instituţiei, ci numai în sala de festivităţi sau în biroul şefului instituţiei.
c) Jandarmii – subofiţerii – primesc salarii foarte bune, D-l Mareşal a luat măsura de a fi bine 

plătiţi, pentru a-şi face complect şi corect datoria.
Atunci când se vor constata abateri de la linia cinstei ori abuzuri, cei vinovaţi vor fi destituiţi 

fără cruţare.

3) Prefectura Cetatea-Alb
Prefect: Lt.Col.rez.Drăghici Iosif
a) Birourile Prefecturei curate. Imobilul însă nu corespunde. O notă slabă pentru d-l prefect 

că nu şi-a putut amenaja până în prezent, un imobil mai aspectuos.
b) D-l Mareşal se interesează despre evaluarea producţiei agricole la hectar.
S-au dat dispoziţiuni în acest sens, pe care d-l Prefect al judeţului nu le cunoaşte.
Lucrarea trebuia făcută prin Serviciul Statistic, despre organizarea căruia, în judeţ, d-l prefect 

nu poate să dea nici o relaţie.



282

 Alexandru   MORARU

Evaluarea producţiei se va face în trei rânduri: prima evaluare se face acuma; a doua când 
recolta dă în spic; a treia la arie. La fiecare evaluare se va face o medie. Dacă se ţin la comună 
registre unde fiecare locuitor este trecut cu suprafaţa cultivată şi felul culturii, vom putea avea 
din timp şi o estimare aproape precisă a întregii recolte şi evidenţa produselor fiecărui agricultor.

c) Trebuie să avem un singur serviciu statistic în judeţ, respectiv în Provincie şi pe Ţară.
Acest serviciu, care are organe la plasă şi la comună, va face statistica în toate domeniile.
d) În legătură cu măsurile luate pentru strângerea recoltei D-l Mareşal remarcă că D-l prefect 

al judeţului abia acuma a luat măsuri pentru repararea secerătorilor, deşi aceste reparaţiuni 
trebuiau făcute încă din cursul iernei.

e) Cererile de braţe la muncile agricole ce se fac din Vechiul Regat, nu se vor satisface decât 
din regiunile cu mijloace suficiente.

f ) Este absolut necesar a se face desmiriştiri în ogoare, imediat după recoltare se vor pune 
plugurile în brazdă, pentru a se realiza suprafeţe cât mai mari de desmiriştiri.

g) Pentru regiunile depopulate se vor face manevre de material şi braţe, din Nordul în Sudul 
Provinciei.

Pentru material se va lua legătura cu Direcţia Generală CFR, spre a pune la dispoziţia 
Guvernământului un tren special.

h) Subalternii trebuie să fie disciplinaţi şi reverenţioşi faţă de superiori.
Cazul de la Cetatea Albă, a produs cea mai urâtă impresie.
i) Consiliul de Patronaj nu trebuie să fie înţeles ca un mijloc de încurajare şi promovare a 

paraziţilor.
Vor fi ajutaţi numai cei ce nu pot munci. Toţi ceilalţi vor fi îndreptaţi spre muncă.
j) În legătură cu sănătatea publică, D-l Mareşal dispune să se folosească cât mai mult 

cuptoarele de deparatizare. Prin cuptoarele de deparzitare şi prin activitatea educativă trebuie să 
punem capăt tifosului exantimatic, care în Basarabia a devenit epidemic.

Medicamentele pentru combaterea bolilor sociale – sifilisul şi malaria –     se vor da numai gratuit.
Se constată că nu se întocmesc în mod regulat fişe pentru bolnavii de sifilis şi malarie. Aceste 

fişe trebuie să urmărească pe cel ce a fost în tratament, ori unde ar merge. Bolnavii în tratament 
trebuie să meargă şi la armată cu fişa respectivă. Se vor lua măsuri în toată Provincia.

D-l Mareşal se interesează dacă au venit studenţii în medicină repartizaţi în judeţ pentru 
stagiu, dacă au truse de medicamente în instrumentaj, dacă au fost instalaţi şi dacă li s-a arătat 
toată solicitudinea.

Se constată că în judeţul Cetatea-Albă nu s-au construit deloc dispensare noi.
În natură – spune D-l Mareşal – cu cât cineva este mai ameninţat, cu atât se apără mai mult. 

Tot astfel, în aceste timpuri, rele pentru neamul nostru, trebuie să creem mai mult.
Să se facă cât mai multe dispensare. Să ajungem a avea un dispensar, în fiecare comună.
Material este. Pentru mâna de lucru, se va folosi munca de folos obştesc. Trebuie însă mai 

multă energie. Numai cu bani, nu se face mare lucru. Cu bani şi cu energie, se poate realiza mult.
e) D-l Mareşal a găsit oraşul Cetatea-Albă curat şi îngrijit. Aşa trebuie să fie oraşul întotdeauna 

– spune D-l Mareşal – nu numai după cum am fost informat.

4) Ferma Bicoza
a) Ferma Bicoza în suprafaţă de 556 ha, aparţine şi se administrează de Directoratul 

Agriculturii.
b) Administraţia fermei este instalată într-un imobil mic, de pământ, cu totul impropriu.
D-l Mareşal dispune să se facă construcţiunile necesare pentru această fermă.
Graficile din biroul administraţiei de diverse forme şi mărimi, urâte şi prost întocmite.
După graficul de inspecţie se constată că din Ianuarie şi până în prezent, ferma nu a fost 

inspectată decât de 3 ori, de Directorul Camerei agricole.
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La legenda graficului de inspecţie nu este trecut medicul veterinar, deşi are circa 500 vite, iar 
în fapt se constată că medicul veterinar nu a fost niciodată la această fermă.

c) D-l Mareşal se interesează dacă medicul uman a vizitat lucrătorii de la fermă.
d) Grajdul este bine construit şi îngrijit. Să se lipească pe jos cu lut, în locul nisipului.
Geamurile de la grajd murdare. Pe un geam era aruncată o căciulă şi pe o iesle un suman. În 

grajd să se fixeze un loc anumit pentru hainele îngrijitorilor.
e) Sirele de paie prea îngrămădite şi neuniform construite.
f ) Platforma de gunoi nu este bine construită şi nu are o formă regulată.
g) Culturile frumoase.
h) Să se ia măsura generală ca personalului de la fermă să i se dea, pe lângă salariu şi un tain 

în producte pentru întreţinere.
Să se depună în schimb şi să se ceară muncă făcută cu tragere de inimă, gospodărească şi 

productivă.
i) Inginerul şef al fermei, nu ştie să se prezinte. S-au prezentat D-lui Mareşal cu pălăria în cap.

5) Comuna Sarata, judeţul Chilia
a) D-l Mareşal a inspectat Centrul 5 de reeducare şi instrucţie, după care a convocat în sala 

căminului cultural pe toţi ofiţerii centrului, cărora le-a vorbit despre îndatoririle ce le au.
b) D-l Mareşal a mai inspectat biserica şi postul de jandarmi, găsind curăţenie, ordine şi 

gospodărie.
c) La Primăria Sărata, birourile frumoase şi curate.
D-l Mareşal se interesează de simplificarea formelor birocratice şi reducerea corespondenţei.
Primarul şi notarul vor umbla cât mai mult prin comună pentru a sta de vorbă cu ţărani şi a 

rezolva pe loc nevoile ce au.
Coloniştii vor fi constituiţi şi vor lucra cât mai mult la obştii agricole pământul pe care l-au primit.
Românii din Crimeia, cărora li s-a aprobat de D-l Mareşal a se stabili în Sărata, au diferite 

sume – în mărci – care nu le-au fost schimbate.
Se va face raport pentru schimbarea mărcilor ce au.
d) Spitalul Sărata, inspectat, este destul de curat şi bine întreţinut – spune D-l Mareşal.
Medicul şef, Dr. Bâja, vorbeşte prea mult.
e) Atelierul Sărata a fost găsit curat şi bine organizat.
Pe lângă scopul practic imediat, rostul acestor ateliere este de a forma viitoarele cadre tehnice 

ale satului.
Pentru aceasta vor fi aduşi şi întrebuinţaţi ucenici români.

6) Comune inspectate în judeţul Chilia
a) În drum spre Ismail, D-l Mareşal s-a oprit în comunele Achmanghit, Bacţalia şi Spasca, 

fiind întâmpinat de autorităţi, elevi şi populaţie.
b) D-l Mareşal dispune ca în toate comunele minoritare, să înveţe populaţia – în special prin 

şcoală – a vorbi româneşte.
c) D-l Mareşal se interesează prin autorităţi şi vorbind cu populaţia, despre administraţie, 

agricultură, şcoală şi biserică.
d) Directorul şcolii primare din Achmanghit a raportat că-i lipseşte materialul didactic.
Şcoala nu are atelier. Nu se cultivă viermii de mătase. Lotul şcolar se cultivă în dijmă. Căminul 

de zi nu a luat fiinţă.
D-l Mareşal dispune să se ia măsuri, pentru îndreptarea acestei stări de lucruri.

7) Comuna Fântâna Zânelor, jud. Ismail
Au fost inspectate primăria, şcoala, cantina şcolară şi atelierul şcolar.
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D-l Mareşal a făcut constatările şi a dat dispoziţiunile următoare:
- Primăria foarte curată şi frumos instalată.
- Graficile foarte frumoase. Să se introducă în toată Basarabia, acelaş model de grafice.
b) Şcoala foarte frumoasă şi curată. Cantina şcolară foarte bine organizată şi dotată.
c) Atelierul şcolar bine organizat. Războaiele de ţesut şi ţesăturile de în şi cânepă, să fie 

introduse şi la atelierele comunale nu numai la atelierile şcolare.
d) O notă foarte frumoasă şi care trebuieşte introdusă în toate părţile, este aceia că fetele de 

la şcoală sunt îmbrăcate în costume naţionale.
e) Premilitarii să fie întrebuinţaţi în cadrul muncii de folos obştesc şi în ateliere.
Deasemeni, să fie întrebuinţate la munca de folos obştesc şi fetele. Ele vor fi întrebuinţate în 

special în domeniul gospodăresc şi vor înlocui în gospodării pe femeile plecate la munca câmpului.

8) Comuna I. Gh. Duca, jud. Ismail
a) Primăria foarte frumoasă, curată şi îngrijită.
Colţul eroilor foarte frumos.
Colţul agricol frumos. Să fie introdus în toată Provincia şi să i se dea o dezvoltare mai mare.
b) Şcoala primară de fete, frumoasă şi curată, Curtea şcolii să fie mai îngrijită.
Războaiele de la atelierul şcolar, să fie făcute după modelul celor de la Fântâna Zânelor.
Să se dea o mai mare dezvoltare creşterii viermilor de mătase.
c) Biserica frumoasă şi îngrijită.
d) Baia comunală foarte bună, numai să funcţioneze.
Populaţia, şcolarii, extraşcolarii şi premilitarii trebuie să facă în mod regulat baie.
Baia este gratuită.
Cei ce nu vor veni la baie vor fi citaţi Duminica pentru a primi dispreţul concetăţenilor şi a 

se îndrepta astfel.
e) Atelierul de frângherie bine organizat şi utilat.
Pentru materia primă adusă de locuitori, să li se dea în schimb obiecte prelucrate.

9) Ismail
D-l Mareşal a fost primit în faţa Catedralei şi a asistat la Te-Deumul oficiat de IPS Policarp.
D-l Mareşal exprimă mulţumiri D-lui Prefect al Judeţului pentru cele constatae în judeţ şi 

recomandă noului primar al oraşului Ismail muncă şi activitate intensă, pentru a gospodări cât 
mai bine oraşul, care este frumos şi mai puţin distrus ca alte oraşe din Basarabia.

D-l Mareşal a fost mulţumit de fel în care se prezintă – în câmp – culturile din judeţul Ismail.

10) Alte constatări şi dispoziţiuni date de Domnul Mareşal
a) Şoseaua Cetatea-Albă-Sarata, are şleaul prea mare.
b) Pe toate râpele degradate se vor face plantaţiuni de salcâmi.
c) Plantaţiunile de salcâmi făcute dea lungul şoselei Cetatea-Albă-Sărata, denotă lipsă de 

conştiinţă în felul cum a fost făcută, căci salcâmii s-au uscat. Vor fi înlocuiţi.
d) Dea lungul şoselei Cetatea Albă- Sărata, sunt o mulţime de gropi, de unde s-a luat pământ 

şi nisip.
Să fie astupate toate aceste gropi. Să nu se mai ia pământ la întâmplare din toate părţile, căci 

se degradează astfel suprafeţe mari, ce ar putea servi culturilor.
e) Piaţa din comuna Bairamcea murdară şi urâtă, cu bărăci pentru comerţ făcute la întâmplare 

şi în fel de fel de chipuri.
Să se pună ordine.
f ) Toţi comandanţii dintr-o comună vor fi afişaţi pe viitor la primărie, pentru a fi astfel 

cunoscuţi.
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Dispreţul şi desconsiderarea opiniei publice, dau de multe ori rezultate mai bune decât însăşi 
pedeapsa.

g) Zona terasamentului CFR Ismail – Arciz, construit terenurile locuitorilor, va fi dată în 
folosinţă locuitorilor respectivi.

h) Locuitorii Grosu Ion, din com. I.Gh.Duca, jud. Ismail, va fi angajat de Guvernământ ca 
paznic.

i) Se vor înfiinţa laboratorii la toate spitalele.
j) Să se cultive cât mai mult inul şi cânepa.
l) Să se dezvolte creşterea vitelor. În 1940 eram, în ce priveşte numărul vitelor, cu 30 % sub 

media normală.
Cu cât vom avea mai multe vite, cu atât vom fi mai bogaţi.
Odată cu dezvoltarea creşterii vitelor să se dezvolte cât mai mult cultura plantelor furajere şi 

să fie învăţaţi ţăranii a îngriji vitele.
n) Trebuie să avem cultul eroilor. Să se facă această educaţie în şcoală, la căminul cultural, în 

comună.
Poporul care nu are cultul eroilor, cultul cinstei, cultul disciplinei, nu rezistă ca naţiune.

11) Concluziuni
În urma inspecţiunilor făcute în judeţele Cetatea Albă, Chilia şi Ismail,     D-l Mareşal a tras 

următoarele concluziuni:
a) ”La inspecţiuni trebuie să existe curajul de a se prezenta atât ce este bun, cât şi ce este 

prost”. „Astfel subalternii judecă pe superiorii lor şi fac ei singuri comparaţia între realitate şi cele 
prezentate la inspecţiune”.

„Şefii instituţiilor trebuie să lămurească pe cei în subordine că eu nu fac inspecţiuni pentru a 
găsi prost, ci pentru a lua măsuri de îndreptare şi a da îndrumări”.

b) ”Constat că se dau prea multe ordine în dauna executării lor”. „Ne-am învăţat să repetăm 
ordinile”. „Eu dau ordine şi Dvs. le repetaţi”. „Să nu se mai repete ordinele, că să se execute, acolo 
unde se constată că nu se execută, să se aplice sancţiuni”.

c) ”După cele văzute astăzi, am constat că în Basarabia se munceşte”.
„Pot spune că mi-am schimbat impresia pe care mi-o făcusem la Orhei.”

 L.Ş.
 GUVERNATOR
General de divizie
  O.Stavrat (semnătura) 
       Comunicat:
      Secretariatului General - 2
      Cabinetului Militar - 2
      Oficiului de Studii -2
      Serv. presei şi propagandei - 1
      Directoratelor – 1-9
      Subdirecţiunilor - 1-3
      Inspectoratelor:
      -Ad-ţiei, Poliţie, Jandarmi - 1-3
      Prefecturilor - 1-9
      Preturilor – 1-37
      Centrul Motoculură Arciz 1

F.339, inv.1, d.7007, f.1-8



286

 Alexandru   MORARU

Documentul 182
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI
Cabinet

Confidenţial 
Nr. 365 din 25 Iunie 1943

Cuprinde:
1. Constatările făcute şi dispoziţiunile 
date de D-l Mareşal Ion Antonescu, cu
ocaziunea inspecţiunei făcute în ziua de 
10 Iunie 1943 în com. Şoldăneşti,
judeţul Orhei.
2.Dispoziţiuni în urma inspecţiunei
D-lui Mareşal
3.Constatările făcute cu ocazia ispecţiu-
nilor făcute în Judeţul Orhei, în
zilele de 10 şi 11 Iunie 1943

Se trimit: Constatările făcute şi dispoziţiunile date de D-l Mareşal Ion Antonescu, 
Conducătorul Statului, cu ocaziunea inspecţiunei făcute în com. Şoldăneşti, judeţul Orhei, în 
ziua de 10 Iunie crt; dispoziţiunile în urma inspecţiunei D-lui Mareşal şi constatările făcute de 
noi cu ocaizunea inspecţiunilor din zilele de 10 şi 11 Iunie 1943, în judeţul Orhei.

Constatările şi dispoziţiunile D-lui Mareşal vor servi ca îndreptar tuturor organelor similare 
de pe teritoriu.

Se vor lua grabnice măsuri de îndreptare.
Organele vizate direct vor lua imediat măsuri de executarea celor dispuse, raportând de 

executare.
Constatările în urma inspecţiunilor ce-am făcut în judeţul Orhei, scot în evidenţă multe 

lipsuri ce trebuiesc în cel mai scurt timp remediate şi pentru care atât Directoratele, cât şi organele 
exterioare, vor lua măsuri de remediere pe întreg teritoriul Provinciei.

Se va raporta imediat de primirea prezentului ordin.

I.Constatările făcute şi dispoziţiunile date de
D-l Mareşal Ion Antonescu, în ziua de 10 Iunie crt.

Cu ocazia inspecţiunei comunei Şoldăneşti, judeţul Orhei.
D-l Mareşal Ion Antonescu, Conducătorul Statului, inspectat în ziua de 10 Iunie crt., com.

Şoldăneşti, jud. Orhei
Constatările făcute şi dispoziţiunile date de D-l Mareşal, cu ocazia acestei inspecţiuni, sunt 

următoarele:

1. Baia Comunală
a) Curtea murdară şi plină de crengi. Băncile din curte fără spătar, prost construite şi 

necorespunztoare.
Uşa de la closet stricată.
În grădina baiei, să se pună flori.
b) În interior:
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dulapurile pentru haine trebuiesc curăţate şi vopsite.
Gratarele sunt rupte. Trebuiesc reparate.
Geamurile murdare şi neîngrijite.
Pereţii trebuiesc reparaţi şi vopsiţi.
Camera îngrijitorului murdară şi în dezordine, aer închis. Îngrijitorul murdar şi nespălat. 

Vorbeşte prea mult.
Pomii plantaţi pe liziera şcoalei sunt puşi, în faţa băiei, chiar în poartă, în perspectiva de a fi 

rupţi de prima căruţă ce ar intra la baie.
c) Notarul a raportat că populaţia are „puţin” păduchi ceia ce înseamnă lipsa de grijă din 

partea organelor sanitare şi administrative, respective.
Fiind întrebaţi câţiva locuitori şi copii, se constată că populaţia nu face baie în mod regulat.
Pentru fiecare baie să se perceapă cel mult 10 lei.
d) Din cele constate rezultă:
D-l Prefect al judeţului nu a făcut nici un fel de control.
Banii aruncaţi de pomană şi lipsă se conştiinţă; nu se depune nici o grijă pentru ceea ce s-a 

făcut cu cheltuiala Statului.
În timp de o săptămînă să se facă complectă ordine la această baie.

2. Căminul Cultural
a) Gardurile dârâmate, pietre împrăştiate prin toată curtea; dezordine şi murdărie. Multe 

geamuri lipsă.
b) Domnul Mareşal se interesează dacă s-au ţinut cursuri ţărăneşti în cursul iernii.
Deasemenea, dacă Căminul Cultural primeşte Cuvântul Mareşalului, Buletinul Agricol şi 

Buletinul Oficial.
Toate aceste publicaţiuni trebuiesc citite şi explicate ţăranilor.
c) Cele constate la Căminul Cultural, dovedesc neglijenţă şi lipsă de interese.
O clădire foarte frumoasă dar complect neângrijită. Sunt multe lucruri mici care ar putea 

fi uşor puse la punct. Dezinteresul pentru aceste lucruri de gospodărie, denotă lipsă de interes şi 
activitate şi pe planul de activitate al Căminului.

3. Şcoala primară de băieţi
Director: Gh. Ţurcanu

a) Frecvenţa bună. Mai scăzută în primăvară, din cauza că copii sunt luaţi la muncile agricole.
Acesl lucru nu este admisibil. Părinţii copiilor care absentează, vor fi amendaţi şi obligaţi la 

muncă în folos obştesc suplimentară.
b) Copiilor, în şcoală, trebuie să li se facă şi educaţie, nu numai instrucţiune didactică.
Să li se facă copiilor educaţie cetăţenească, naţională şi patriotică, educaţie agricolă şi 

meşteşugărească, dându-i-se toate cunoştinţele necesare pentru un bun gospodar.
Copii trebuie să fie vizitaţi de învăţători şi acasă, pentru a vedea mediul şi condiţiunile în care 

trăiesc şi a interveni cu sfaturi şi îndrumări faţă de părinţi.
c) Copii orfani de războiu şi copiii invalizilor, vor fi aşezaţi la şcoală în prima bancă.

4. Şcoala de copii mici
director D-na Ţurcanu

a) Copiii cursului primar şi chiar cei de la grădinile de copii, să fie întrebuinţaţi la strângerea 



288

 Alexandru   MORARU

plantelor medicinale.
D-l Mareşal se interesează dacă s-a primit la şcoli, broşura referitoare la strângerea plantelor 

medicinale.
b) Copiii de la şcoli, trebuie să fie duşi în mod regulat la baie.
Aceasta nu este numai o necesitate de higienă, ci şi un mijloc educativ. Copiii vor fi obişnuiţi 

a se îngriji şi spăla, înfluineţând în acelaşi timp şi pe cei de acasă.
c) În fiecare comună trebuie să ia cât mai curând fiinţă căminile de zi, care sunt şi mai 

necesare acuma, în timpul verii, când părinţii sunt ocupaţi la muncile câmpului.
d) În şcoli trebuie să se dea o deosebită atenţiune acţiunei educative gospodăreşti, prin 

atelierele comunale.
În acest cadru, să se dezvolte creşterea viermilor de mătase şi albinăritul.
e) Loturile şcolare vor fi cultivate numai în folosul cantinelor şcolare.
5. Atelierul comunal
a) Scările de la atelierul comunal dârâmate.
Aceasta nu este admisibil. Trebuiau să fie reparate cu munca de folos obştesc.
Pentru aceasta a fost instituită munca de folos obştesc.
b) Atelierul modest. Lucrează mai mult împletituri din nuiele.
Este instalat într-o magazie necorespunzătoare.
Obiectele produse sunt depozitate într-un colţ. Trebuiau să fie aranjate mai frumos.
c) Sistemul atelierelor comunale trebuie să fie acesta, de a se da în schimb locuitorilor, în 

cantitatea materialului brut primit de la fiecare, material prelucrat.
d) Curtea atelierului murdară. Porţile stricate.

6. Şcoala primară de fete
a) Uşile murdare şi nevopsite. În general, neglujenţă şi lipsă de regulă şi curăţenie.
În dulapurile zise de arhivă, cărţi, lăzi şi diferite obiecte, aruncate unele peste altele.
Învăţătoarele vor face ordine.
b) Cărţile elevilor neânvelite, murdare, rupte şi prăfuite erau aruncate pe un dulap.
Elevii trebuie să fie învăţaţi aşi ţine curate şi păstra cărţile. Profesorii sunt datori a le face 

educaţie în acest sens.
La cooperativa şcolii se vând caiete mari, de câteva pagini, cu 18 lei caietul, în timp ce un 

abecedar, tipărit de Minister, costă 22 lei. Şcoala nu a primit caiete de la Ministerul Culturii 
Naţionale.

c) Burlanele de la acoperiş stricate, deşi puteau fi uşor reparate. Curge apa pe pereţi.
Podeţul din faţa şcolii stricat. Şanţul şoselei neângrijit.
d) Şcoala are o crescătorie de viermi de mătase.
Elevele de la cât mai multe şcoli vor fi învăţate meşteşugul creşterii viermilor de mătase. În 

acelaşi timp vor fi învăţate şi ţărancele din sat.

7. Secţia de jandarmi
Nu este suficientă curăţenie şi îngrijire.
Uşa de la magazie stricată şi murdară.
Bucătăria necorespunzătoare.
Curtea murdară şi neângrijită.
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8. Oficiul PTT
a) Clădirea nu corespunde.
b) Oficiul este necesar. Încasările depăşesc cheltuielile.
c) În comună nefiind o bancă, D-l Mareşal se interesează dacă ţăranii îşi depun economiile 

la CEC.
După relaţiile date de şeful oficiului, depunerea la CEC se face decât într-o foarte mică 

măsură.
9. Primăria

Primar: Pânzaru Gh.
Notar: Borcea
a) D-l Mareşal se interesează de grafice şi cercetează graficul de inspecţie.
Ultima inspecţie este făcută de Şeful Ocolului Agricol Reina.
Procesul Verbal, bine redactat şi succint.
b) Fiind întrebat de D-l Mareşal, notarul comunei raportează că a însămânţat islazul comunei 

11 ha lucernă în anul acesta şi 12 ha în anul trecut.
D-l Mareşal ordonă ca pe toate islazurile comunale şi în suprafeţe cât mai mari să se 

însămânţeze plante furajere.
c) Notarul raportează că este foarte aglomerat cu procedurile judiciare.
d) În curtea primăriei se găseşte o semănătoare ţinută afară, trebuieşte adăpostită.
Grajdul comunal în construcţie, nepracti proiectat.
e) S-a prezentat D-lui Mareşal, serg. Major invalid Roman Mihail din Rgt. 2 care de luptă, 

raportând că nu a primit pensia pe 5 luni.
D-l Mareşal ordonă ca D-l Prefect al judeţului să se intereseze îndeaproape pentru a se face 

dreptate acestui invalid.
D-l Mareşal a constata că terenul arabil al invalidului Roman Mihail, nu a fost arat de 

comună, după cum sunt ordinile.
Toţi invalizii vor fi ajutaţi, cu muncă de folos obştesc, pentru cultivarea terenurilor lor.
f ) Centrul de strângere al armatei şi-a făcut un depozit de paie, chiar în mijlocul satului.
Acest depozit va fi mutat, căci în cazul unui incendiu se poate aprinde tot satul.

10. Compania 4-a Grăniceri-pază
a) Foarte multă curăţenie şi îngrijire.
Directorul şcolii primare şi al căminului culturalm trebuie să ia exemplu de la gospodăria 

companiei de grăniceri.
b) Compania a primit, de la 1 Aprilie crt. Şi până la 10 Iunie crt., 1549 corespondenţe.
Este o dovadă de birocratism inadmisibilă.
D-l Mareşal a ridicat câteva din corespondenţele primite de companie, în utlima zi.

11. Dispensarul
a) Foarte sărac. Neângrijit şi nedotat.
Lipsit de medicamente.
b) Agentul sanitar respectiv fără halat şi murdar. Nu ştia ce medicamente are în dispensar.
c) Ministerul Sănătăţii a editat o broşură referitoare la modul de îngrijire a copiilor dezinterici.
Această broşură nu a ajuns la comuna şi dispensarul Şoldăneşti. De ce ?
12. Concluziuni
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D-l Mareşal a tras următoarele concluziuni în urma inspecţiunei făcute în comuna Şoldăneşti:
„Sunt foarte nemulţumit de cele constate”.
„Faţă de inspecţia de anul trecut, constat că judeţul Orhei în loc să progreseze a dat înapoi”.
„După lucrurile mici şi de jos, judec dacă este bine sau rău”. „După o singură comună judec 

tot ansamblul”. „Dacă există control şi dirijare, se iau măsuri oride câte ori se constată că e rău”.
„Se va aplica destituirea pentru toţi cei ce nu-şi văd de treabă şi nu-şi execută serviciul în 

bune condiţiuni”.
„Se vor întrebuinţa şi promova elementele tinere”.
„Trebuie să se muncească cu interes şi cu tragere de inimă”.
„Orice clipă pierdută este pierdută nu numai pentru noi care suntem muritori, dar pentru 

neamul românesc care este etern”.

II. Dispoziţiuni în urma inspecţiunei
Domnului Mareşal, făcută în comuna Şoldăneşti, jud.Orhei

În ziua de 10 Iunie crt.

1) Funcţionarii serviciilor exterioare şi administraţiilor locale nu ştiu să se prezinte şi să 
vorbească.

a) Se vor publica în primul număr al Buletinului Oficial instrucţiunile date de Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri – Cabinetul Militar – pentru primirea Domnului Mareşal.

b) Salutul pentru civili la prezentare – este prin descoperire, cu pălăria sub braţul stâng având 
colota în afară şi cu braţul drept complect întins, în jumătate la dreapta, cu palma deschisă – 
salutul roman.

c) Salutul – la trecerea D-lui Mareşal – este prin descoperire, cu braţul drept întins şi pălăria 
în mâna dreaptă.

d) Să nu se mai pronunţe cuvintele de salut „sănătate” sau altele, ci singura formulă „Să trăiţi 
Domnule Mareşal”.

2) Directorul şcolii primare şi căminului cultural din Şoldăneşti nu a depus nici un fel de 
activitate şi nici măcar nu vorbeşte destul de bine româneşte. Şcoala murdară şi cu lipsă totală de 
activitate. Căminul cultural murdar şi neântreţinut.

Directorul va fi mutat la altă şcoală.
3) Atelierul şcolii primare din Şoldăneşti a executat lucruri frumoase, dar îngrămădite şi 

prost depozitate în loc de a fi prezentate cât mai frumos.
4) Dispensarul Şoldăneşti complect dezorganizat. Oficiantul sanitar murdar şi fără halat. 

Dispensarul nu are medicamente.
D-l Director Lisievici va lua imediat măsuri.
5) Din nou D-l Mareşal a constatat că se face prea multă corespondenţă.
Se va întrebuinţa cât mai mult telefonul. Până la 30 Iunie crt., Directoratul Afacerilor 

Administrative va prezenta un studiu pentru întrebuinţarea telefonului – în legătură cu P.T.T. şi 
SART, arătând şi prevederile bugetare.

6) D-l Mareşal a găsit în mijlocul comunei Şoldăneşti un depozit de furaje al armatei, care în 
eventualitatea unui incendiu ar aprinde tot satul.

Organele administrative de pe întreg teritoriul, vor lua măsuri ca toate depzitele de furaje din 
mijlocul satelor să fie mutate în câmp deschis.

7) Potrivit dispoziţiunei D-lui Mareşal, am vizitat cu directorii însoţitori de la Guvernământ, 



291

Basarabia Mareşalului Antonescu 1941-1944. Documente şi Materiale

prefectul judeţului Orhei şi prim pretorul plăşii Rezina, oraşul Râbniţa şi satul Molochiş din 
judeţul Râbniţa.

a) Am constatat că funcţionarii din Transnistria, spre deosebire de cele petrecute la Rezina, 
ştiu cum trebuie să se prezinte şi să raporteze la inspecţie.

b) Drumurile sunt mult mai îngrijite ca în jud. Orhei. Şanţurile făcute, buruienile de pe 
liziere plivite, indicatoare puse.

c) La dispensarul vizitat am văzut ordine şi curăţenie. Personalul îmbrăcat în halate. 
Dispensarul avea o cameră de spitalizare pentru cazurile urgente.

d) Spitalul din Râbniţa curat şi bine întreţinut.
e) Satul Molochiş foarte bine organizat şi cu instituţii model.
În special, am găsit foarte frumoasă şi bine venită ca idee, expoziţia comunală.
f ) S-au mai vizitat:
- prefectura Râbniţa
- Fabrica de săpun şi fabrica de unt din oraşul Râbniţa.
Ca urmare a celor văzute în judeţul Râbniţa:
a) Directoratul Agriculturii va lua măsuri şi va da dispoziţiuni tuturor Camerelor de 

Agricultură, să se întocmească grafice comparative cu producţia agricolă în Provincie şi respectiv 
în fiecare judeţ, sub ocupaţia bolşevică, în anul 1941 şi în anul 1942, completându-se după 
strângerea recoltei cu graficul producţiei din anul 1943.

b) Directoratul sănătăţii va lua măsuri, ca la toate dispensarele să se organizeze cel puţin o 
cameră de primire pentru cazurile urgente.

c) Prin grija organelor administrative se va organiza în toamnă, în fiecare comună, o expoziţie 
a comunei, cu tot ceea ce comuna are caracteristic.

Aceste expoziţii vor rămâne permanente.

III. Constatările şi dispoziţiunile
Date cu ocazia inspecţiunilor făcute în judeţul Orhei, în

Zilele de 10 şi 11 Iunie a.c.

1) Podul CFR Rezina
Ing.insp.Gh.Zugrăvescu
Sunt întrebuinţaţi 60 lucrători civili şi 1 plot.militar
Lucrările în curs, sunt în faza iniţială.
Este necesară mai multă ordine pe şantier.
2) Pretura Rezina
Prim pretor: Sirlincan Anton
Deşi ocupă imobilul din Noimebrie 1942, nici până în prezent nu este complect şi bine 

instalată.
Imobilul încăpător; sunt instalate toate serviciile de la plasă.
Peste tot murdărie şi lipsă de îngrijire.
Prim pretorul va fi trimis să vadă cum sunt instalate primăriile din judeţul Ismail.
3) Fabrica de ulei Rezina
Administrator girant: Aflorei Nicolae
Administratorul fabricii: Caftanat
Fabrica nu are materie primă în depozit, întrucât lucrează numai cu uleiniţa ţărănească, cu 
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un uium în bani, de 2 lei la kg.
Lucrează cu 11 lucrători
Rafinăria fabricei nu funcţionează.
Administraţia nu are o evidenţă precisă a încasărilor şi cheltuielilor şi nu ţine registre în 

regulă.
Nici administratorul şi nici contabilul nu au putu să dea nici un fel de relaţii, asupra gestiunei 

fabricei pe care o administrează.
După referinţele date de administratorul general al judeţului, veniturile fabricii în luna 

Aprilie au fost de lei 272.000.
Din partea organelor Directoratului Românizării, nu s-a făcut în ultimile luni nici o 

inspecţiune la această fabrică.
Fabrica murdară şi neântreţinută.
În curtea uleiniţei şi în imediata apropiere a primăriei murdărie. Un zid dârâmat, pentru care 

nu s-a îngrijit nimeni să-l repare.
4) Primăria Rezina
Primar: Avocat Simion Constantinescu
Birourile neîngrijite şi murdare.
Gospodăria comunei inexistentă. Târgul murdar.
Primarul nu a creat nimic.
Funcţionarii comunali, sunt mult în restanţă cu salariile.
Directoratul Afacerilor Administrative va lua măsuri, pentru a se da comunei subvenţia de 1 

½ mil. Ce i s-a aprobat.
5) Şcoala de viticultură Saharna
Director: Ing.agr.Ianciu Ştefan
Via frumoasă şi bine îngrijită. Parcela de la vest casa inginerului trebuieşte neapărat 

complectată, căci aşa cum este această parcelă nu arată deloc a vie model.
Trebuie să fie pusă pe spalier, întreaga vie.
La atelierele de doage este necesară mai multă ordine. Toţi elevii şcoalei trebuie să lucreze la 

acest atelier, cu rândul, în serii zilnice, nu câte unul pe zi cum au lucrat până acuma.
Crama frumoasă şi curată. Laboratorul trebuie să fie desvoltat şi să servească pentru instruirea 

elevilor.
În faţa cramei trebuie făcut un drum frumos.
În prezent şcoala are în total numai un număr de 50 elevi. Nu este admisibil să avem şcoli, 

mai ales din cele foarte necesare cu un număr aşa de mic de elevi.
Chiar în toamna acestui an, numărul elevilor va fi mărit amenajându-se cu posibilităţile pe 

care le are şcoala dormitoarele necesare.
Trebuie să ajungem în cel mai scurt timp, ca această şcoală să dea cel puţin 40 de absolvenţi 

pe an.
Se va face propagandă pentru a spori numărul elevilor care trebuie să fie numai români etnici.
6) Mănăstirea Saharna
Mormântul donatorului moşiei Saharna nu este suficient de îngrijit.
Se va pune flori. Este o datorie, atât a mănăstirii, cât şi a şcolii de viticultură.
Biserica şi locuinţele mănăstirii, sunt curate şi îngrijite.
Atelierul corespunde numai nevoielor mănăstirii. Este prea mic, trebuieşte dezvoltat. 

Şcoala de Viticultură va da ajutor mănăstirii pentru confecţionarea uneltelor de care are nevoie. 
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Mănăstirile nu sunt numai un loc de recreaţie; ele trebuie să fie în acelaşi timp productive.
La mănăstirea Saharna se vor înfiinţa: un atelier de ţesătorie, un atelier de croitorie şi unul de 

împletituri de lână. Director al Cultelor va lua măsuri.
În aceste ateliere se vor instriu şi fetele din sat.
7) Drumuri
a) La şoseaua Rezina-Floreşti nu se lucrează nimic. Se făceau numai transporturi de piatră.
La şoseaua Rezina-Orhei terasamentele sunt făcute şi piatra transportată, dar nu se lucrează 

nimic.
Pentru şoseaua Gura-Cameca-Cinişăuţi, nici terasamentele nu sunt făcute.
Aceste şosele trebuiesc terminate cât mai curând, mai ales dat fiind lipsa de comunicaţii a 

judeţului Orhei. Directoratul Lucrărilor Publice, măsuri.
b) Am constatat o totală lipsă de întreţinere a şoselelor.
Să se pună piatră, în locurile stricate, de pe şoselele existente. Să se facă rigolele şi să se curăţe 

buruienile.
Directoratul Lucrărilor Publice şi Directoratul Afacerilor Administrative, măsuri.
Tot în vederea întreţinerii şoselelor, Directoratul Lucrărilor Publice va studia şi va prezenta 

un proiect, pentru înfiinţarea corpului de cantonieri.
Directoratul Lucrărilor Publice, Directoratul Afacerilor Administrative şi Directoratul 

Românizării vor da dispoziţiuni organelor în subordine, pentru ca piatra rezultată din demolări şi 
care nu poate fi întrebuinţată la construcţie, să se folosească la pavarea străzilor.

Această piatră se va da gratuit, cu aprobarea Guvernului.
c) Am constata lipsa indicatoarelor pe şosele, precum şi lipsa indicatoarelor la intrarea în 

comune şi la limita judeţelor.
Directoratul Lucrărilor Publice va da de urgenţă un model de indicatoare pe toată Provincia, 

iar aparatul administrativ va trece deândată la punerea lor.
Indicatoarele cu denumirea „Kişinew” sau alte denumiri streine, vor fi înlocuite.
8) Comuna şi primăria Cineşeuţi
Primar: Matei Ivănescu
Notar: Lăzărescu Marin
a) Comuna cu aspect de neângrijire.
Se constată lipsa activităţii notarului şi primarului, în a scoate locuitorii la munca de folos 

obştesc pentru gospodăria comunei.
b) La primărie:
Gardul stricat şi spoit cu puţin var.
Tabla de afişaj murdară şi nevopsită.
Scările de la intrare, trebuiesc reparate.
Colţul eroilor foarte modest; o cruce mică şi un tabel al eroilor, necomplect.
În toate judeţele se va întocmi – după cum s-au mai dat dispoziţiuni – lista eroilor din judeţ.
Această listă se va pune în fiecare instituţie, la colţul eroilor.
Graficele sunt făcute la întâmplare, prea mici şi urte.
Pe graficul de inspecţie nu sunt trecute decât organele administrative de control.
Vor fi trecute şi cele agricole, sanitare, etc.
c) În comună sunt un număr de 91 case intrate în patrimoniul Statului, din care 14 nelocuite.
d) D-l Prefect al judeţului raportează că moara de la Cineşeuţi a fost arendată de plot.rez.

Vilărău Nicolae, fost administrator girant, care în această calitate n-a avut o comportare prea bună.
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Directoratul Românizării va prezenta dosarul cu referat, până la 26.VI.crt.
9) Biserica Cineşeuţi
Biserica este complect neângrijită la exterior. În interior plouă. Sunt necesare urgente 

reparaţiuni. Duşmelele murdare.
Curtea neângrijită, fără flori, plină de buruiene.
Peste şanţul din faţa bisericii, chiar vis-a-vis de primărie în loc de podeţ un pietroi.
Casa din curtea bisericii trebuie refăcută. Se va da materialul necesar, din cel provenit din 

demolări.
Pentru reparaţiunile de făcut bisericii, se acordă o subvenţie de 200.000 lei.
10) Centrul Cineşeuţi
Are 50 ha, teren arabil şi o secţiune de montă.
La centru era prezent numai un grajdar.
Peste tot murdărie, neângrijire şi mizerie.
Casa neterminată şi neângrijită; armăsarii neângrijiţi; uneltele agricole neadăpostite; cereale 

nepredate.
Vor fi pedepsiţi, pentru cele constatate, şeful centrului şi directorul Camerei Agricole.
11) Spitalul Orhei
Medic şef.: Dr. Bârcă.
Spitalul are 3 medici.
Pavilioanele şi sălile spitalului lasă de dorit în ce priveşte curăţenia.
Trebuiesc făcute tencuieli, văruit şi vopsit.
Spitalul Orhei nu-i comparabil cu alte spitale bune. Se cere mai mult suflet şi mai multă 

inimă din partea personalului de conducere.
Scara din faţă trebuie complect refăcută.
D-l Prefect va împrumuta cimentul necesar.
Pentru împrejmuirea pavilioanelor, va fi prelungit gardul de piatră, care     se va tencui.
Lipseşte lumina şi apa.
D-l Director al Sănătăţii va referi, până la 28.VI.crt, ce sumă poate da din bugetul 

Directoratului, pentru reparaţiunile necesare la acest spital.
12) Moara în construcţie Orhei
Lucrurile pentru refacerea morii, sistate.
S-a raportat că este oneros pentru Guvernământ contractul făcut cu antrepriza.
Pentru repararea motoarelor, s-au făcut reclamaţiuni de către atelierul Steimnetz.
Nu s-au putut da relaţiuni, cum se lucrează, ce s-a făcut până în prezent şi ce sume s-au 

investit.
Lucrurile trebuiesc puse la punct, iar moara trebuie să-şi înceapă activitatea în cel mai scurt timp.
D-l Director al Lucrărilor Publice va verifica pe teren întreaga situaţie.
Până la 28.VI.crt., Directoratul Lucrărilor Publice, Directoratul Românizării şi Directoratul 

Afacerilor Administrative, vor prezenta un referat comun, complect, asupra morii de la Orhei şi 
lucrărilor de refacerea ei.

13) Prefectura Orhei
a) Birorurile frumoase şi curate.
 Funcţionarii români. Ştiu să se prezinte.
 Graficile necesare bine întocmite şi frumos executate.
 Biroul economic este condus de plot.TR ad-ţie Lugoşeanu Gh., în etate de 31 de ani.
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 Este prea tânăr pentru a rămîne într-o funcţiune de birou.
b) D-l administrator general al bunurilor, maior rez. Maxim, raportează că a găsit într-un 

depozit 27 pluguri noi şi 2 semănători, sub paza Cercului Teritorial Orhei.
 Aceste bunuri sunt ale Românizării şi necesare pentru agricultură.              D-l administrator 

girant va lua contact cu D-l Comandant al Cercului Teritorial, pentru a lămuri chestiunea şi a 
primi aceste unelte agricole. La nevoie va raporta Guvernământului.

c) D-l administrator general se va pune în cel mai scurt timp la punct, asupra tuturor 
chestiunilor privind administrarea bunurilor intrate în patrimoniul Statului, mai ales că în jud. 
Orhei situaţia pare a nu fi prea clară.

d) D-l director al Camerei Agricole, - Ing. Ceaglâc Ion, - raportează că funcţionează în oraş, 
cu inventar aparţinând bunurilor intrate în patrimoniul Statului, un atelier mecanic condus şi 
exploatat de Cooperativa „Meseriaşul Român”. Imobilul în care funcţionează atelierul, este tot al 
Statului.

 Atelierul va trece asupra Camerei Agricole, care îl va organiza şi dezvolta, încadrându-l cu 
maeştri şi ucenici români.

e) În jud. Orhei şi în oraşul Orhei, deşi într-o regiune pur românească, nu există un cămin 
de ucenici.

 Directoratul Muncii va înfiinţa un cămin de ucenici în oraşul Orhei, folosind imobil din 
cele intrate în patrimoniul Statului.

 Studiu şi propuneri până la 30.VI.crt.
14) Primăria Orhei
 Primar: avocat Roşca
 Ajutor primar: avocat Petre Guciujna
a) Imobilul primăriei curat şi îngrijit. Birourile frumoase şi curate.
 Este de dorit ca primăria să fie instalată într-un imobil mai încăpător şi mai la centrul 

oraşului.
 În faţa primăriei s-au pus flori. Să se pună şi în curte, mai multe flori.
b) Oraşul este curat. Ar putea fi făcut mai frumos, prin demolarea imobilelor deteriorate. Se 

vor începe imediat aceste demolări, cu îndeplinirea formelor ordonanţei Nr. 88/1943.
 Se vor întrebuinţa pentur demolări, premilitarii.
 D-l prefect va da ajutor şi cu munca de folos obştesc a locuitorilor din comunele rurale – 

în special în ce priveşte transporturile.
 Materialul bun rezultat din demolări, se va depozita. Resturile, se vor întrebuinţa la pavajul 

străzilor.
 Pentru imobilele ce pot fi reparate, dacă se găsesc amatori, se vor închiria cu condiţia că 

reparaţiunile să se facă în contul chiriei. În aceste cazuri se vor face contracte pe 4-5 ani.
 Pe locul imobilelor demolate, se vor face parcuri de flori şi pomi.
c) În legătură cu imobilul fost al închisorii, d-l primar va face raport scris     – amănunţit – 

direct Guvernământului (Cabinet).
 d) Fabrica de săpun din Orhei, se va arenda primăriei, cu normele legale.
15) Şcoala tehnică industrială Orhei
 Director: Constanatin Dimitriu
a) Atelierul şcolii este bine organizat şi dotat. Funcţionează cu patru secţiuni: lăcătuşerie, 

strungărie, fierărie şi tîmplărie.
 Şcoala are o uzină proprie.
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b) Dormitoarele internatului nu sunt prea frumoase.
 Mobilierul din dormitoare trebuie să fie uniform şi vopsit.
 Cazarmamentul este adus de elevi. Lasă mult de dorit.
c) D-l director al şcolii raprtează că imobilul în care este instalat îi este absolut insuficient şi 

că din această cauză nu poate nici să primească un număr mai mare de elevi.
Cere a se afecta şcolii tehnice industriale, clădirea din afara oraşului începută pentru şcoala 

normală şi a i se acorda fondurile necesare pentru terminarea acestei clădiri.
În principiu sunt de acord. Directoratul Învăţămîntului va studia chestiunea şi va referi.
Terminarea acestei clădiri necesită însă fonduri prea mari de care Guvernământul nu dispune 

în prezent.
De aceia se va repara deocamndată clădirea ce a servit ca internat al liceului teoretic. În 

această clădire se va destina o aripă şi pentru internatul şcolii tehnice industriale.
Directorul liceului teoretic şi directorul şcolii tehnice industriale, vor studia împreună 

această chestiune şi vor înainta, până la 30.VI.crt., direct Guvernământului (Cabinet), un raport 
cu propuneri.

 16) Economatul funcţionarilor Orhei
 Ad-tor: Şef de secţie Chirilă Iosif
 a) Capital iniţial 5 mil lei. A cumpărat de la înfiinţare şi până în prezent, mărfuri în 

valoare de 12 mil.lei.
 Funcţionează cu 3 secţiuni coloniale, manufactură şi cantină.
 b) Trebuie să dea o mare dezvoltare acestui economat, va organiza după modelul 

economatului de la Chişinău.
 17) Biserica catedrală Orhei
 Paroh: preot Platon Ioan
 a) În interior, se reconstituie o parte din pictură.
 Biserica este încăpătoare şi frumoasă.
 Se aprobă, pentru terminarea picturii şi reparaţiunile necesare, o subvenţie de 300.000 lei.
 b) Grădina bisericei, neângrijită. S-a semănat porumb în loc de flori. Să se semene flori şi 

să se planteze pomi.
 Să se tencuiască gardul de zid.
 Prin grija primăriei, să se facă drumul de acces din stradă, la biserică.
 18) Mănăstirea Curchi
 a) Mănăstirea are în proprietate 50 ha, 10 vaci şi o moară.
 b) Am constata curăţenie şi îngrijire. Să se pună mai multe flori în curtea mănăstirii.
 c) Atelierul de tâmplărie, este bine dotat cu unelte. Mănăstirea are şi o uzină proprie.
 d) Pentru reparaţiunile ce sunt în curs, se acordă o subvenţie de 100.000 lei.
 19) Dispoziţiuni diverse
 a) Am constatat, în special pe drumuri, o mare lipsă de fântâni.
 Se vor face fântâni simple cu cumpănă, model moldovenesc.
 Directoratul Lucrărilor Publice, va întocmi o schiţă model, pe care după aprobarea 

Guvernatorului, o va difuza în toată Provincia.
 b) Am constatat că nu se întrebuinţează în toate părţile şi în bune condiţiuni, munca de 

folos obştesc.
 c) D-l Prefect al judeţului Orhei va lua contact cu d-l Prefect al judeţului Râbniţa, pentru 

a procura din Transnistria – Râbniţa, varul necesar judeţului.
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 În acest sens, Directoratul Economiei Naţionale va face o intervenire la Guvernământul 
Transnistriei.

 d) Uneltele şi maşinile agricole, după ce se vor strânge potrivit dispoziţiunilor date cu 
ordinul Nr. 340 confidenţial din 2 iunie 1943, pagina 43, punctul 6, vor fi predate de către 
organele Directoratului Românizării, cu inventar, Camerelor Agricole.

 Camerile Agricole vor folosi, administra şi gestiona inventarul agricol predat, potrivit 
dispoziţiunilor date cu ordinul Nr. 640/1943.

 e) Directoratul Lucrărilor Publice va urgenta aprobarea planurilor de construcţii, ce i s-au 
trimis spre verificare de către administraţiile locale.

 20) Concluziuni
 a) Sunt nemulţumit, cu excepţiunile arătate în cuprinsul prezentului ordin, de cele 

constatate în judeţul Orhei.
 Organele administrative inspectate, lasă mult de dorit în ce priveşte activitatea lor 

gospodărească. Comune murdare. Activitatea pretorului inexistentă. Drumurile comunale 
neângrijite. Primăriile, în imobile ce lasă de dorit.

 În ce priveşte organele sanitare, am găsit instituţii spitaliceşti murdare, personalul fără 
halate, dispensare fără medicamente şi neorganizate.

 Şoselele neântreţinute. Indicatoarele complect lipsă.
 Bisericile neângrijite. Şcolile murdare. Atelierele comunale neorganizate. Cărţile şcolare 

distruse. Grădinile din jurul şcolilor neângrijite.
 Căminile de zi nu au luat fiinţă.
 Din punct de vedere agricol, câmpul bine lucrat. Nu s-au organizat ateliere pentru 

reparatul maşinilor agricole.
 Centrul agricol Cineşeuţi, în complectă părăsire.
 b) Pentru complecta lipsă de gospodărie constatată la Rezina, s-au dispus sancţiuni.
L.Ş.
 GUVERNATOR
General de divizie
  O.Stavrat (semnătura) 
       Comunicat:
      Secretariatului General - 2
      Cabinetului Militar - 2
      Oficiului de Studii -2
      Serv. presei şi propagandei - 1
      Directoratelor – 1-9
      Subdirecţiunilor - 1-3
      Inspectoratelor:
      - Ad-ţiei,- 1
       - Jandarmi - 1
      Prefecturilor - 1-9
      Preturilor – 1-37
      

F.339, inv.1, d.7007, f.9-26
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Documentul 183
GUVERNĂMÂNTUL BASARABIEI

Cabinet
Nr. 365 din 25 Iunie 1943

Confidenţial
Cuprinde:
Constatările şi dispozţiţiunile 
făcute cu ocazia inspecţiunilor
făcute în judeţele Cetatea-Albă,
Ismail şi Chilia, în zilele de
15, 16 şi 17 Iunie crt.
 Se trimite mai jos, constatările şi dispoziţiunile date cu ocaziunea inspecţiunilor făcute în 

judeţele Cetatea-Albă, Chilia şi Ismail, în zilele de 15, 16 şi 17 iunie crt.
 Directoratul Afacerilor Administrative va trimite, în extras, tuturor organelor administrative 

inspectate, constatările făcute şi dispoziţiunile date.
 La fel, celelalte Directorate, organelor respective subordonate.
 Se vor lua imediat măsuri de îndreptare, a celor găsite în defect.
 Se va raporta, la termenele fixate, pentru executarea dispoziţiunilor date.
 Pentru dispoziţiunile cărora nu li s-a fixat termen, se va raporta de confirmare şi executare, 

pînă la 5 Iulie crt.
 Se va raporta de primirea prezentului ordin.

1. Traseu Volintiri-Cetatea-Albă
 a) Comuna Volintiri, murdară şi lipsită de orice gospodărie.
 b) Pe traseul Volintiri-Cazaci-Cetatea-Albă, satele neângrijite şi murdare. Drumurile cu 

rigolele nefăcute şi cu zonele pline de buruiene.
 c) Se vor aplica sancţiuni prim-pretorului plăşii şi primarului comunei Volintiri.
 Se va atrage atenţiunea prim-pretorului plăşii Liman.

2. Aeroportul Cetatea-Albă
Comandant: Cpt. Becu Florin

 a) Aeroportul nu avea un drum bun de acces de la şosea. S-au luat imediat măsuri şi s-a 
amenajat unul din drumurile existente.

 b) S-au luat măsuri pentru strângerea dărâmâturilor de la intrarea pe aeroport.
 c) S-a aprobat lei 2.000 subvenţie, pentru vopsirea barăcilor de la aeroport.
 d) Pomii de pe teritoriul urban dinspre aeroport, nevăruiţi.

3. Spitalul militar Cetatea-Albă
 a) Spitalul este în reparaţie.
 b) S-au luat măsuri şi s-au dat dispoziţiuni pentru a se vărui împrejmuirea de zid şi faţada.

4. Cimitirul oraşului şi cimitirul eroilor Cetatea-Albă
 a) Complect neângrijit. Murdar şi plin de bălării. Este o adevărată mizerie.
 Primarul oraşului va lua imediat măsuri.
 b) Capela cimitirului cu igrasie, cu tencuială căzută şi nevăruită.
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5. Biserica catedrală Cetatea-Albă
 a) Grădina neângrijită. Băncile din grădină stricate şi urâte. Lipsesc complect florile.
 b) Tencuiala la clopotniţă căzută. În interior, pereţi murdari şi pătaţi.
 c) Preotul paroh Siniţin este minoritar şi nici nu vorbeşte bine româneşte.
 d) Se aprobă o subvenţie de 200.000 lei pentru reparaţiunile necesare bisericii.

6. Căminul de ucenici Cetatea-Albă
Director: Captar Teodor

 a) Se prezintă mai curat şi îngrijit decât la ultima inspecţie; totuşi nu corespunde cerinţelor 
unui cămin model.

 b) Directorul, nu ştie să se prezinte.

7. Şcoala primară Nr.1 de fete Cetatea-Albă
 a) Exteriorul lasă foarte mult de dorit, ca dealtfel la aproape toate şcolile din Cetatea-Albă.
 b) Să se ia imediat măsuri. Primăria va da tot concursul.

8. Liceul teoretic de băieţi Cetatea-Albă
Director: Istrati

 a) Clădirea frumoasă şi încăpătoare.
 Cancelaria era transformată în dormitor.
 b) Să se scoată toate buruienile din faţa şcolii. Să se şteargă vopseaua roşie de la intrare.
 c) O notă proastă pentru director, că a încercat a se eschiva de la Inspecţia Domnului 

Mareşal.

9. Liceul industrial de fete Cetatea-Albă
 a) Imobilul şcolii este cu totul necorespunzător. Are nevoie de reparaţiuni mari şi urgente.
 Se aprobă o subvenţie de 1.200.000 lei. D-l Director al Învăţămîntului se va interesa şi 

ocupa personal de amenajările ce urmează a se face la această şcoală.
 b) Internatul şcolii este improvizat. Imobilul are neapărată nevoie să fie curăţit, vopsit şi 

amenajat cu strictul necesar.
 Lipsesc duşurile.
 Paturile internatului aparţin Regimentului 35 Infanterie. Are nevoie de 80 paturi.
 Directoratul Învăţământului, luând contact cu Directoratul Românizării, va procura 

şcolii, din bunurile intrate în patrimoniul Statului, paturile necesare.

10. Legiunea de jandarmi Cetatea-Albă
 a) Imobilul foarte frumos şi bine întreţinut. Birourile şi dormitoarele trupei curate şi 

îngrijite.
 Peste tot ordine şi gospodărie.
 b) În dormitoare, ca şi la infirmeria Regimentului 35 Infanterie, paturi închegate de 

internat, iar la internatele şcolilor paturi cazone.

11. Staţiunea viticolă Şaba.jud. Cetatea-Albă
Şef: ing. Dumitrescu
 a) Să se repare şi văruiască fântâna.
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 b) În birouri dezordine şi lipsa curăţeniei.
 Lipsesc portretele M.S.Regelui şi a D-lui Mareşal.
 c) Nu există graficile necesare, deşi s-a mai dispus acest lucru şi la inspecţia anterioară.
 d) Via bine lucrată şi îngrijită.

12. Primăria Şaba judeţul Cetatea-Albă
Notar: Pavel Cişmaşu

 a) Imobilul primăriei murdar şi neângrijit.
 Birourile urâte. În biroul notarului o canapea cu faţa ruptă şi paiele scoase, camuflate sub 

un covor.
 b) Graficile prost întocmite.

13. Centrul de motocultură Sofiental
judeţul Cetatea-Albă

Şeful Centrului: ing. Partaş Ioan
 a) Moşia are o suprafaţă de 3.014 ha, din care 2.500 ha se cultivă în regie.
 b) Clădirea neângrijită şi nevăruită.
 c) Curtea murdară. Maşinele agricole neadăpostite, sunt împrăştiate în toată curtea.
 d) Dormitoarele, o adevărată mizerie; în special în ce priveşte cazarmamentul.
 e) Culturile, la câmp, foarte frumoase.
 Drumurile neterasate.
 f ) Reşedinţa centrului trebuie să fie un model de gospodărie şi ordine.
 Se dă un termen de o lună, pentru ca şeful centrului să-şi pună gospodăria la punct.
 Dacă nu va face în acest termen îmbunătăţirile necesare va fi sancţionat.

14. Ferma Bicoza, judeţul Cetatea-Albă
 a) S-au dat dispoziţiuni pentru strângerea maşinilor, ce erau împrăştiate pe câmp.
 b) La fermă se găsesc următoarele cantităţi de cereale: 1 ½ vag.porumb; 7.000 kgr orz; 

6500 kgr mei; 3500 grâu de toamnă.
 Se vor lua măsuri pentur vânzarea şi expedierea acestor cereale.
 c) La fermă se află 605 kgr lână. Se va da la centrul de colectare.

15. Comuna Bairamcea, judeţul Cetatea-Albă
 a) Comuna este complect lipsită de gospodărie. Murdărie şi neglijenţă peste tot.
 b) Magaziile din Bairamcea, nereparate.
 c) Prim-Pretorul va fi pedepsit.

16. Atelierul Nr.1 Sărata, jud. Chilia
 a) Nu s-au executat deloc dispoziţiunile date cu ordinul Nr.340/1943, în urma inspecţiunei 

de la 28 Mai 1943.
 b) Peste tot murdărie şi neglijenţă.
 Zidurile crăpate şi nevopsite.
 Closetele din mijlocul curţii, încă nu s-au mutat.
 c) Şeful mecanic Lucaciuc Const., nedisciplinat. Vorbeşte prea mult şi neântrebat.
 Va fi înlocuit.
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17. Primăria şi comuna Regele Mihai
Judeţul Ismail

a) Primăria foarte frumoasă, curată şi îngrijită.
Să se dea o mai mare dezvoltare colţului agricol.
Graficile complecte şi bine întocmite. Directoratul Afacerilor Administrative, va întocmi 

graficile model necesare, pentru toate instituţiile de Stat din Provincie şi le va difuza pe întreg 
teritoriul, urmând numai ca fiecare instituţie să le complecteze cu cifrele respective.

b) Comuna are 8 tauri foarte frumoşi. Grajdul bun şi curat. 
La grajd să se facă un canal de colectare şi să se repare ieslea din grajdul cailor.
c) Comuna curată şi îngrijită. Se cunosc urmele unei activităţi gospodăreşti.

18. Biserica din comuna Regele Mihai
Judeţul Ismail

a) Foarte frumoasă, curată şi îngrijită.
b) Trebuie refăcută pictura. Se acordă pentru această lucrare, o subvenţie de 100.000 lei.

19. Şcoala primară din comuna Regele Mihai
Judeţul Ismail

a) Funcţionează cu 16 posturi şi 817 elevi. Clasele I-III sunt paralele.
Frecvenţa 80-95%.
Şcoala este foarte frumoasă, foarte curată şi foarte bine întreţinută. Este o adevărată şcoală model.
b) Instrucţia practică se face în două ateliere, pentru băieţi şi pentru fete.
Atelierul pentru fete lucrează carpete şi ţesături. Este dotat cu războaiele necesare.
Pe lângă acest atelier funcţionează şi o crescătorie de viermi de mătase.
Atelierul pentru băieţi, lucrează cu o secţiune de lemnărie, foarte bine organizată şi dotată 

cu uneltele necesare.
c) Cantina foarte bine organizată şi dotată. Bucătăria încăpătoare şi curată.
Elevele de servicu sânt îmbrăcate în şorţuri.
d) Se cuvin toate laudele directorului şcolii, pentru intensa activitate pe care a depus-o.
Ca recompensă va fi făcut inspector şcolar.

20. Spitalul din comuna Regele Mihai, jud.Ismail
Medic: d-na Dr.Tinică

a) Spitalul nu se prezintă la fel cu celelalte instituţiuni din comună.
În faţa spitalului trebuiesc flori.
În interior trebuieşte vopsit, tencuit şi văruit. Prea puţină curăţenie.
Prea multe camere sunt ocupate ca magazii. Aceste magazii vor fi mutate într-o atenansă, iar 

camerele vor fi amenajate pentru primirea bolnavilor.
Baia, este o mizerie.
Camera de farmacie, prea mare. Ar putea servi mai bine ca salon pentru bolnavi, farmacia 

mutându-se într-o cameră mai mică.
b) Masa pentru bolnavi bună. Bucătăreasa murdară şi fără şorţ.
c) Curtea murdară. Trebuie curăţată şi pusă în ordine.
În curte o etuvă rusească aruncată; va fi folosită.
d) Gardul ce împrejmuieşte spitalul trebuie reparat.
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e) D-l Prefect al judeţului se va interesa îndeaproape, pentru ca acest spital să fie pus în ordine.
Se acordă o subvenţie de 300.000 lei.
În termen de 45 zile spitalul va fi reparat, curăţat şi amenajat.
D- Prefect va raporta executarea.

21. Atelierul comunal din comuna Regele Mihai
Judeţul Ismail

a) Atelierul funcţionează ca fabrica de ţigle din ciment.
Producţia acestui atelier acoperă toate nevoile din plasă.
b) Ideia acestor ateliere este foarte bună, iar rezultatele practice sunt cât se poate de utile şi 

corespund unor necesităţi din cele mai simţite în Provincie.
Directoratul Afacerilor Administrative va da dispoziţiuni şi va lua măsuri, pentru ca în fiecare 

judeţ să se înfiinţeze 2-3 ateliere de ţiglărie din ciment.
Prese, se găsesc în număr mare, la administraţiile bunurilor din sudul Provinciei, în special 

în judeţul Chilia.

22. Primăria şi comuna Taslâc, judeţul Chilia
Primar: Achelăriţei Petre

a) Primăria prost instalată. O lipsă complectă de curăţenie şi îngrijire.
b) Comuna murdară. Nu se poate vedea nimic gospodăresc.
c) Baia comunală foarte bună, însă murdară şi în dezordine. Nici nu funcţionează.
d) În administraţie comunală lipseşte notarul şi secretarul comunal.
În postul de casier comunal este întrebuinţat un bătrân, pensionar, de origine etnică rusă.
Directoratul Afacerilor Administrative va lua imediate măsuri pentru complectarea acestor posturi.
e) Pentru lipsa de gospodărie constatată:
Primarul va fi schimbat.
Prim-pretorul plăşii Chilia, va fi pedepsit.

23. Spitalul din comuna Taşlâc, judeţul Chilia
Medic: D-na Dr.Dumitrache

a) Medica spitalului este repartizată pentru practică.
Nu ştie să se prezinte.
b) Spitalul are 20 paturi şi 8 bolnavi internaţi.
Îi lipsesc medicamentele şi instrumentajul.
c) Gospodăria inexistentă.
Spitalul trebuieşte văruit şi vopsit.
Toate mobilele inutile – dulapuri, mese, rafturi – vor fi scoase afară.
Baia nu funcţionează.
Closetul înfundat şi murdar.
Într-o magazie, orzul depozitat este împrăştiat pe jos şi plin de diferite murdării. Uşile de la 

magazie stricate. Nişte piei de miel, sunt aruncate, la întâmplare, peste orz.
În bucătărie murdărie. Bucătăreasa neângrijită şi fără şorţ. În dormitorul bucătăresei murdărie.
Grajdul neângrijit şi murdar. Spitalul are 4 vaci sterpe. Se vor vinde şi se vor cumpăra 2 vaci 

cu lapte.
 Lemnele de foc adăpostite într-o magazie, sunt aruncate la întâmplare, nu depozitate.
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La locuinţa medicului camere mudare şi stricate, cu diferite lucruri depozitate în dezordine.
Spitalul nu are o împrejmuire. Curtea şi Grdăina sunt în paragină.
d) Pentru neglijenţa şi lipsa de gospodărie constatate:
Oficiantul sanitar Lungu Grigore va fi aspru sancţionat disciplinar. Se internează în Lagărul 

Oneşti pentru 3 luni.
Va fi pedepsit medicul primar al judeţului.
e) D-l Director al Sănătăţii va da medicamentele şi instrumentajul necesar spitalului.
Se va îngriji personal pentru repararea şi punerea în ordine a acestui spital.
Va trimite un oficiant sanitar şi o moaşă, dintre cei mai vrednici.
f ) Primarul comunei va da concurs cu munca de folos obştesc pentru curăţenia exterioară şi 

facerea gardului.
Pentru executare i se dă un termen de 60 zile.

24. Şcoala primară de băieţi Nr.1 Taşlâc
Judeţul Chilia

Director: Păun Ion
a) Şcoala murdară şi complect neângrijită.
În clase mizerie şi murdărie.
Colţul eroilor inexistent.
Plantele medicinale strânse, sunt aruncate pe jos.
În faţa şcolii, murdărie şi neângrijire.
b) Toţi învăţătorii din comună, sub conucerea directorului şcolii Nr. 1, învăţătorul Păun Ion, 

vor merge să vadă şcoala din comuna Regelui Mihai Ismail.
Se va raporta de executare în termen de 10 zile, pe raport se vor indica nominal toţi învăţătorii 

care au fost la Regele Mihai.
c) S-au dispus sancţiuni în contra inspectorilor şcolari de plasă şi judeţ, pentru a nu fi luat 

măsuri de îndreptare a stării în care se află şcolile din comuna Taşlâc.
Inspectorii vor merge să vadă şcoala din comuna Regele Mihai, judeţul Ismail şi vor raporta 

de executare.
d) Se dă directorilor şcolilor din com. Taşlâc un termen de 45 zile, pentru a se pune la punct.
Dacă la sfârşitul acestui termen nu vor fi schimbate complect gospodăria şcolilor, vor fi aspru 

sancţionaţi.

25. Centrul de motocultură Denewitz, judeţul Chilia
a) Şeful secţiei şi şeful de cultură erau la câmp.
b) Am constatat că nu s-au executat dispoziţiunile date în ce priveşte gospodăria secţiei şi 

cancelaria.

26. Centrul de motocultură Arciz, jud.Chilia
(Administraţia centrală) 

şef: ing.Ardelea C.
a) Gospodăria administraţiei centrale, mai îngrijită decât la inspecţia de la 28 Mai crt.
Cancelaria a fost pusă la punct potrivit dispoziţiunilor date cu ordinul confidenţial Nr. 340 

din 2 Iunie crt.
b) În urma inspecţiunilor făcute centrelor de motocultură am constatat:
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Am găsit la prima inspecţiune o lipsă complectă de gospodărie la centrele de motocultură. Şi 
acuma, cu mici excepţiuni, situaţia este aceiaşi. În loc de gospodărie model am găsit dărâmâturi.

Am dat dispoziţiuni să se organizeze atelierele şi să se dezvolte. Nu s-a făcut nimic.
Am înţeles ca la fiecare centru să existe ordine şi regulă.
Arendările de terenuri s-au făcut fără nici o socoteală. Nu se pot admite arendaşi în mijlocul 

centrelor de motocultură.
c) Se dispune:
Încă de când am luat contact cu administraţia de la Arciz am înţeles şi am arătat că exploatarea 

de la Arciz este o mare exploatare agricolă, unde, sub controlul tehnic al Directoratului Agriculturii, 
trebuie să se facă o agricultură superioară, în aşa fel ca domeniile intrate în patrimoniul Statului 
să devină un centru de ferme model.

D-l Director al Agriculturii va face reorganizarea centrelor.
Conducerea o va avea cel mai vrednic. Ceilalţi vor fi mustraţi, în măsura în care vor fi necesari.
 Exploatarea se va organiza în:
o Centre de motocultură (regie) 
o Centre de dijmă.
Pentru anul agricol 1943/1944, ne vom opri cu exploatarea în regie la suprafaţa de 50.000 ha.
Exploatarea în dijmă se va face numai prin obşti. La fiecare obştie se va pune un şef al obştiei, 

căruia i se va da în folosinţă o vacă şi o căruţă cu cal.
Arendări se vor face numai acolo unde nu se va aplica nici regia, nici dijma.
Arendările se vor face tot prin obştii şi numai excepţional individual.
Chiar individual, nu se vor face arendări de 5-10-20-30 ha, ci numai suprafeţe de la 50 ha în sus.
Formele de arnedare sunt cele prevăzute de ordonanţa Nr. 90/1943.
La toate centrele, atât în regie, cât şi de dijmă, trebuie să construim nu să dărâmăm.
Printr-o exploatare model, centrele de motocultură şi dijmă, trebuie să exercite o influneţă 

binefăcătoare asupra culturilor particulare din împrejurimi.
Centrele de motocultură şi de dijmă, vor administra şi gestiona uneltele agricole intrate în 

patrimoniul Statului, din regiunea respectivă.
La toate centrele, inventarul viu va fi numai de rasă.
La fiecare centru se vor aduce cabaline şi bovine de rasă.
Atelierile de la Sărata şi Teplitz, trebuie să ajungă la 100 lucrători şi să aibă cămine bine 

organizate pentur cel puţin 50 lucrători.
Se vor aduce ucenici din satele româneşti.
Deosebit, la fiecare centru de motocultură şi dijmă, ca şi la fiecare ocol agricol, se va înfiinţa 

câte un atelier mecanic agricol.
În timpul verii, când tractoarele nu lucrează, tractoriştii vor fi întrebuinţaţi în ateliere.
Lucrătorii vor fi separaţi de prizonieri.
Se însărcinează cu organizarea atelierilor d-l ing.Costea.
Personalul de la centrele de motocultură (regie) şi dijmă, va executa un control şi va da tot 

concursul pentru repararea, întreţinerea şi paza imobilelor intrate în patrimoniul Statului, din 
raza centurlui respectiv.

Pentru a pregăti tractoriştii necesari, am luat măsura de a înfiinţa 2 şcoli de tractorişti, care 
vor funcţiona în bune condiţiuni, chiar din toamna acestui an.

La centrele de motocultură trebuie să existe, în special în posturile de conducere, numai 
personal de origine etnică română.
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Să se vorbească puţin şi să se facă treabă mai mult.
Dau termen de o lună de zile pentru organizarea gospodăriei centrelor de motocultură.
La expirarea acestui termen, voi veni să văd rezultatul.
d) Culturile centrelor de motocultură, văzute la câmp, sunt foarte frumoase. Din acest punct 

de vedere administraţia locală Arciz a depus o muncă intensă şi cu rezultate din cele mai bune.
Sunt mult mai slabe culturile de pe terenurile date în dijmă.
Trebuie să se exercite control şi influenţă, asupra felului în care şi-au cultivat dijmaşii 

terenurile.
 

27. Centrul de motocultură Friedenstral, jud.Chilia
Şef: ing.Croitoru Mihai

a) Gospodăria centrului frumoasă şi îngrijită, spre deosebire de cele constatate la alte centre.
b) Are un număr de 15 stupi. Se va căuta a se mări numărul lor.
c) Schiţa exploatării nu este bine întocmită.
Se va face planul moşiei, arătându-se ce suprafaţă este în regie, dijmă şi arendă, precum şi 

felul culturilor la fiecare categorie.

28. Lagărul Friedenstral, judeţul Chilia
a) Ca aspect exterior, lagărul este bine gospodărit.
b) Cu internaţii în lagăr se va lucra la repararea imobilelor intrate în patrimoniul Statului.
c) Lagărul se va muta, succesiv, în alte grupuri de case, pentru a le reface gospodării.
d) Se va da ofiţerilor de la lagăr aceiaşi primă – 200 lei pe zi – ca şi ofiţerilor repartizaţi la 

centrele de motocultură, pentru prizonieri.

29. Diverse dispoziţiuni
a) Se aprobă cererea făcută de D-l Comandant al Regimentului 35 Infanterie, de a i se da, de 

la imobilele demolate, piatra necesară pentru construirea unei magazii.
Directorul Românizării, măsuri de executare.
b) D-l Comandant al Regimentului 35 Infanterie cere să i se vândă cu bani, dijma fânului 

de la centrele de motocultură.
D-l Ing. Ardelea, referat, până la 2.VII.crt.
c) Primarul comunei Iaroslava, judeţul Cetatea Albă, nu ştie româneşte, va fi înlocuit.
d) Potrivit dispoziţiunilor date de Domnul Mareşal la Cetatea-Albă, cei ce vor absenta de la 

munca de folos obştesc nu vor primi cartela de untdelemn, zahăr, talpă.
e) Fiindcă există o criză a cauciucurilor, d-nuu profesori vor lua, atunci când pleacă în 

inspecţie în judeţ şi pe şefii serviciilor judeţene. La fel d-nii comandanţi ai legiunilor de jandarmi.
În orice caz, nu trebuie să stăm cu braţele încrucişate fiindcă ne lipsesc cauciucurile, la nevoie 

va merge şi cu trăsură.

30. Concluziuni
a) Am găsit o complectă lipsă de activitate gospodărească în judeţul Cetatea-Albă.
 Aproape aceiaşi situaţie, în ce priveşte edilitatea oraşului.
 A fost necesar să iau personal măsuri.
 b) Am constatat cu mulţumire, cu totul alt spirit, în judeţele Chilia şi Ismail.
 La amândouă judeţele se munceşte intens şi cu rezultate din cele mai frumoase.
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 Adresez mulţumiri prefecţilor şi tuturor şefilor de instituţii din judeţele respective.
 Menţionez din nou, în special, judeţul Ismail.
 c) În ce priveşte centrele de motocultură am găsit, în general, culturi foarte frumoase.
 Aceasta înseamnă că s-a muncit cu pricepere şi tragere de inimă.
 În ce priveşte însă atelierele şi gospodăria centrelor sunt cu totul nemulţumit, cu atât mai 

mult cu cât am dat din timp îndrumări, dar nu s-au executat.
 Se va proceda de îndată la reorganizarea centrelor de motocultură, potrivit dispoziţiunilor 

pe care le-am dat.

 L.Ş.
 GUVERNATOR
General de divizie
  O.Stavrat (semnătura) 
       Comunicat:
      Secretariatului General - 2
      Cabinetului Militar - 2
      Oficiului de Studii -2
      Serv. presei şi propagandei - 1
      Directoratelor – 1-9
      Subdirecţiunilor - 1-3
      Inspectoratelor (General Ad-tiv,, Jandarmi) – 1-3
      Prefecturilor - 1-9
      Preturilor – 1-37
      Administraţia Arciz - 1

F.339, inv.1, d.7007, f.27-39
 
Documentul 184

Copie
Declaraţie

 Subsemnata Elena Ceapă locuitoare din oraşul Soroca, strada Nisipăriei    Nr. 29, asupra 
celor întrebate de către şeful birolului de Siguranţă din oraşul Soroca, declar:

 Că soţul meu Ştefan Ceapă a fost funcţionar la Primăria oraşului Soroca, timp de peste 
12 ani de zile până la căderea Basarabiei şi în noaptea spre cedare numitul meu soţ a fost chemat 
de către D-l Primar pe atunci anume Aurel Stefaneli printr-un gardian public unde a plecat fiind 
chemat în interese de serviciu şi acolo a fost reţinut până a doua zi după masă când au intrat ruşi 
în oraş şi în timpul când se aflau încă în curtea Primăriei Soroca, au auzit mai multe voci în public 
ce se adunase acolo care se adresau ruşilor sosiţi în faţa Primăriei „luaţi-l pe Ceapă, luaţi-l pe 
Ceapă, căci el prost s-a purtat cu noi în timpul românilor în dovedirea cărei afirmaţiuni propun 
pe Olga Sochircă din Soroca str.Călugăreni Nr. 11, care se afla în acel moment tot acolo.”

 Soţul meu Ştefan Ceapă n-a fost ridicat tot atunci, însă fiindcă a fugit, mai târziu încă la 
câteva zile după ce se mai liniştise puţin şi împreună cu alţi funcţionari a fost chemat la Serviciu 
la unul ce cunoştea serviciul aprovizionării a Primăriei, însă fiind întruna pârît de către mai mulţi 
pe care eu încă nu-i cunosc decât el singur i-a ştiut l-au reţinut în acel serviciu până în Septembrie 
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1940 când    l-au arestat chiar din serviciu l-au reţinut câteva zile la NKVD apoi l-au depus la 
închisoare unde l-au deţinut până la 27 Decembrie 1940, data când l-au pus în libertate sub 
strictă supraveghere a NKVD-ului până în aprilie 1941 când din nou a fost arestat, judecat şi 
deportat în Rusia.

Subsemnata de la data deportării lui şi până în prezent nu am primit, nimic şi nu am nici o 
cunoştinţă despre el.

     (ss) E.Ceapă
 Dată azi 18.III.1943
 Or. Soroca     L.Ş.
        Pentru conformitate
        St.Vasiliu (semnătura) 

F.1812, inv.1, d.9, f.54

Documentul 185
Copie

Declaraţie

Subsemnata Ana I.Rotaru, funcţionară la Camera de Comerţ şi Industrie Soroca, domiciliată 
în strada Principesa Elisabeta Nr. 4, asupra arestării şi deportării soţului meu Ion I.Rotaru declar 
următoarele:

Înaintea de ocupaţia sovietică D-l Ion I.Rotaru, a absolvit Facultatea de Agronomie din 
Chişinău, şi îşi continua stagiiul la ferma Vasilcău Soroca. Sub ocupaţie a fost obligat de sovietici 
să repete din nou anul 5 al Facultăţii, iar pe data de 1 Aprilie 1941, a fost tirmis să facă practică 
pe timp de o lună la ferma din Vasilcău Soroca. În ziua de 25 Aprilie 1941, orele 14.00, a venit o 
trăsură cu 2 NKVD-işti din Soroca la fermă care au identificat persoana soţului luând declaraţie 
de la mai mulţi funcţionari de la fermă, apoi l-au adus de la câmp l-au introdus în camera lui i-au 
ordonat să se întoarcă cu faţa la perete şi i-au făcut percheziţie personală în gramandan şi cameră 
ridicându-i actele militare.

Totodată i-au ordonat să-şi ia câte două schimburi de rufe, l-au urcat în trăsură şi l-au dus la 
închisoarea din Soroca.

Era îmbrăcat în pantaloni kachii de pantofi, pulover şi tunică gris, în picioare bocanci maro, 
palton de culoare gris, închis şi în cap o pălărie gris.

Deşi atât eu cât şi părinţii mei am străduit să aflăm unde se află şi ce soartă îl aşteaptă de la 
organele sovietice n-am putut afla nimic. Ulterior am aflat de la persoanele care au fost împreună 
cu dânsul la închisoare că pe data de 3 mai 1941, a fost trimis la închisoarea din Chişinău, pentru 
judecată. Care a fost rezultatul nu-l cunosc şi n-am putut obţine întrevedere cu el.

A fost arestat pe motive de româno-filism de spionaj şi purtare anti-sovietică.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o susţin şi semnez propriu.
         (ss) A.Rotaru
 Or. Soroca 
 18 Martie 1943                                L.Ş.
        Pentru conformitate
        St.Vasiliu (semnătura) 

F.1812, inv.1, d.9, f.53
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Documentul 186
Copie

Declaraţie

 Asupra împrejurărilor în care au fost arestaţi şi deportaţi soţul meu Paleologul Vladimir şi 
fratele său Paleologul Alexandru.

 Precipitarea evenimentelor cu prilejul evacuării Basarabiei şi lipsa totală a mijloacelor de 
transport au făcut imposibilă refugierea noastră. Faptul că soţul meu Paleologul Vladimir a fost 
Preşedintele Camerei de Comerţ, Directorul Casei de Credit a Agricultorilor, moşier şi ofiţer de 
rezervă în armata română au determinat regimul bolşevic să urmărească exterminarea sa.

 La 13 Iunie 1940 ora 23 au venit la Bancă 8 persoane de la NKVD şi au ordonat bărbatului 
meu care lucra la bancă în vederea lichidării ei să le conducă la domiciliul lui.

 Intrând în casă 6 dintre ei a ocupat locurile lângă uşă, iar 2 au început percheziţie în casă. 
Au chemat ca martori pe vecina noastră D-na Ana Bolgar şi în prezenţa ei au dresat proces verbal 
de percheziţie.

 Au luat două arme de vânătoare, cartuşe, praf de puşcă, radio, un ceas de aur, documente 
şi multă corespondenţă. După terminarea percheziţiei la noi au trecut în locuinţa lui Paleologul 
Alexandru fost funcţionar la Poliţia oraşului Soroca care locuia în casa noastră din curte.

 Terminând percheziţia la Paleologul Alexandru, în timpul căreia a luat două ceasuri şi 
două inele de aur, au invitat soţul meu şi fratele său de a le urma zicând că au nevoie de nişte 
declaraţii din partea lor. Am aflat că ei au fost reţinuţi la NKVD trei zile după ce au fost duşi la 
închisoarea unde au stat până la 3 Mai 1941 când au fost deportaţi în Siberia.

 Am avut două întâlniri cu soţul meu la închisoare. La 6 ianuarie 1941 şi la 17 februarie 
1941. am vorbit cu bărbatul timp de 8-10 minute în prezenţa      NKVD-istului.

 Bărbatul stătea între două rânduri de grate era schimbat aşa de tare că era greu de 
recunoscut, foarte slăbit şi foarte palid.

 Nimic nu ştia despre soarta mea şi a copilului din care cauză suferea mult.
 A vrut să vadă copilul care a venit cu mine, însă MKVD-istul nu i-a dat voie. În timpul 

convorbirii mi-a dat de înţeles că hrana care primea la închisoare nu era deajuns. Tot aşa am aflat 
că n-a primit toată rufăria care-i trimiteam la închisoare. Mi-a spus că e condamnat pe timp de 5 
ani.

 La 29 Mai 1941, am fost la Chişinău şi la NKVD Central am aflat că soţul meu şi fratele 
au fost condamnaţi la 5 ani şi deportaţi la Suhobezvodnaia CFR Moscva Borchi.

 Am trimis o telegramă şi 100 de ruble însă banii s-au întors negăsind adresantul.
 De la soţul meu nu am primit nici o scrisoare.

 (ss) Paleologul Zinaida, domiciliată în or. Soroca
  str.Regele Ferdinand 36
 18.III.1943
         L.Ş.
        Pentru conformitate
        St.Vasiliu (semnătura) 

F.1812, inv.1, d.9, f.52
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Documentul 187
Copie

Declaraţie

 Subsemnata Aglaia Vasiliu, funcţionară la Administraţia Financiară Soroca, domiciliată în 
str. Principesa Mărioara Nr. 6, fiica d-lui Ştefan Gluşchevici, deportat de bolşevici împreună cu 
mama Elisabeta şi sora Ludmila, declar următoarele:

 În luna Iunie 1941, am venit împreună cu soţul meu Victor Vasiliu în concediu de vară, 
din comuna Coşerniţa, acest judeţ, unde am funcţionat ca învăţători în timpul ocupaţiei.

 În dimineaţa zilei de 13 Iunie, pe la orele 5 dimineaţa, pe când dormeam cu toţii, ne-am 
trezit cu bătăi în uşe şi zgomot de paşi în jurul casei. Tata s-a sculat în grabă să deschidă uşa şi 
când colo intră în casă doi militari de la NKVD cu puştile pe umăr urmaţi de un sovietic şi doi 
jidani de pe aici. Militarul cel mai mare în grad a scos o listă din buzunar şi a citit numele lui tata, 
mama şi sora, întrebând care sunt ei şi spunându-le să se îmbrace în grabă şi să poftească într-o 
cameră alăturată. Nouă, după ce ne-a identificat cine suntem, ne-a spus că nu are treabă cu noi şi 
să nu ne fie frică, nu e nimic grav.

 I-a chemat pe toţi şi i-a spus în ruseşte următoarele cuvinte: „Stăpânirea sovietică vă ridică 
de aici şi în timp de 10 minute trebuie să vă faceţi bagajul, care nu poate fi mai mult de 200 kgr 
de fiecare şi mai ales luaţi toate lucrurile scumpe ce aveţi asupra voastră căci o să aveţi nevoie de 
ele”, fără să spună unde îi duce.

 În zăpăceala şi tragedia de nedescris care s-a produs atunci în casă, abia tata a putut obţine 
încă 20 minute pentru a-şi face bagajul. Mama bolnavă de reomatism nu putea merge decât cu 
băţul şi ei îi spunea mereu „mai repede, mai repede, acolo unde te duci o să-ţi treacă boala”.

 Între timp celălalt militar şi jidanii au început să răscolească peste tot, prin dulapuri, 
sertare, de unde au luat câteva acte de-a tatii din care reeşea că el este ofiţer de rezervă. A fost 
nevoie de nişte saci pentru împachetat şi pentru asta soţul meu trebuia să se ducă până la magazie 
să ia scara, pentru a se sui în pod. N-au vrut să-l lase să iasă afară dar până la urmă l-au lăsat, însă 
s-a dus urmat de un militar cu puşca după el.

 Lui tata i-a spus să scrie o dovadă prin care îmi lasă toată averea spre păstrare, dovadă care 
mi-au dat-o tot atunci.

 Cu ceasul în mână au stat lângă el grăbindu-l tot mereu.
 Când erau aproape gata au luat bagaj destul de mult dar ceea ce le-a fost poate mai necesar 

au uitat să ia, căci puneau în saci ce nimereau şi nici noi nu am fost în stare să le dăm un bun 
ajutor. Li s-a spus să iasă afară, unde chiar lângă uşă îi aşteptau o căruţă.

 Ne-am luat rămas bun, ultimele cuvinte ale mamei adresate nouă au fost   „să fiţi cuminţi, 
să păziţi tot ce va rămas în păstrare căci poate va fi nevoie să vindeţi lucrurile şi să ne trimiteţi 
nouă bani” şi au ieşit din casă.

 Bunica mea, care locuieşte alături de noi, a văzut mişcarea lângă casă şi a înţeles cam ce 
poate fi. A ieşit în stradă şi mama văzând-o a cerut să i se permită să-şi ia rămas bun de la dânsa, 
dar n-a lăsat-o spunând: „hai suite în căruţă mai repede, că nu avem vreme de pierdut” şi au 
plecat.

 La urmă miliţionerul ne-a spus nouă să nu plângem, că ei au să muncească acolo ca şi aici 
şi n-au s-o ducă rău.

 Când ne-am uitat pe şosea, lângă stadion, am văzut înşiraţi un convoi întreg de căruţe cu 
alte familii ridicate de prin oraş în timpul nopţii. Mult timp, vre trei ore au stat căruţele pe şosea, 
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până au venit toate, noi îi vedeam pe ai noştri de acasă, dar nu aveam voie să ne apropiem de ei, 
căci erau înconjuraţi de miliţioneri.

 Mie mi s-a spus să mă prezint la Primărie „Gorsoviet”, chiar după amiază în aceiaşi zi şi 
acolo mi s-a spus să vând toate lcururile rămase de la cei ridicaţi şi să dau bani la NKVD care le 
va trimite lor.

 Totodată să ieşim din casă într-un termen cât mai scurt posibil, căci se naţionalizează. 
Nu am vândut nimic şi peste câteva zile au venit alte dispoziţiuni, ca lucrurile rămase să treacă în 
posesia mea, ca fiică, dar casa totuna urma să se naţionalizeze. N-am mai avut timp să ne lase pe 
drumuri, căci s-a început războiul.

 Pe data de 6 Iulie 1941, am primit o c.p. scrisă se sora mea la 22 Iunie, şi în câteva cuvinte 
îmi spunea că încă n-au ajuns la destinaţie şi să păstrez lucrurile din casă, ca să le pot vinde şi 
trimite lor banii. Nu avea localitatea de unde au scris-o dar am văzut ştampila de la Kuibâşev. De 
atunci nici o ştire de la cei duşi.

 Drept pentru care dau prezenta declaraţie şi semnez propriu.
       (ss) A.Vasiliu
 Or. Soroca 
 18 Martie 1943     L.Ş.
        Pentru conformitate
        St.Vasiliu (semnătura) 

F.1812, inv.1, d.9, f.51

Documentul 188
PARCHETUL CURŢII MARŢIALE
Oficiul Poştal Militar Nr. 3604
Nr. 12655 b din 24 Mai 1944

Către
PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI

ADMINISTRAŢIA MILITARĂ A TERITORIULUI DINTRE
BUG ŞI NISTRU – Cabinetul Domnului General

 Am onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune ca fosta Prefectură a Judeţului Moghilev prin 
organele sale de Poliţie să comunice numitului David Segal fost director de bancă, evreu internat 
în ghetoul Moghilev că prin Deciziunea Nr. 895 din 31 Martie 1944 Curtea Militară de Casare 
şi Justiţie a admis în interesul Legii, recursul introdus de Domnul Procuror General al Curţii 
Militare de Casare şi Justiţie, în cauza privitoare pe susnumitul, contra sentinţei Nr. 1510 din 22 
Iulie 1943, pronunţată de fosta Curte Marţială a garnizoanei Tiraspol, casându-se sentinţa.

 L.Ş.
  PROCUROR INSTRUCTOR MILITAR
  Maior Magistrat, Dr. Max Gavrilescu (semnătura) 

F.706, inv.1, d.50, f.165
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Documentul 189
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
SECRETARIATUL GENERAL
„CABINETUL PENTRU BASARABIA
BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA”

NOTĂ
1944 luna Ianuarie, ziua 26

SUMAR:
 Constatările făcute
De Dl.Kolb, delegatul 
Comitetului Internaţional
de Cruce Roşie de la Geneva
cu ocazia vizitei făcute la ghettourile din Transnistria.

Cu onoare se supune cunoştinţei Domnului VICE PREŞEDINTE al Consiliului de Miniştri 
copia raportului adresat Comitetului Internaţional al Crucii Roşii din Geneva de către Domnul 
Kolb, asupra vizitei făcute la ghettourile din Transnistria între 10-21 Decembrie 1943.

Din cuprinsul acestui raport se desprind următoarele:

I. Situaţia statistică a deportaţilor
1) Majoritatea evreilor deportaţi în Transnistria provin din cele două provincii „Basarabia 

şi Bucovina”, reocupate de Români în 1941, statul român pretinzând că măsura a fost luată în 
urma actelor violente şi crimelor săvârşite contra armatei române pe timpul cedării provinciilor 
precum şi datorită cauzelor de distrugere ale oraşului Chişinău şi altor oraşe din Basarabia de către 
populaţia evreiască în unire cu bolşevicii, înaninte de retragerea acestora.

2) La această deportare s-a procedat în mod arbitrariu, fără a se trimite în faţa tribunalelor 
pe adevăraţii vinovaţi şi din această cauză actul de deportare s-a răsfrânt şi asupra nevinovaţilor.

3) Datorită condiţiilor insuficiente în care a avut loc deportarea, populaţia evreiască deportată 
a avut de suferit pierderi considerabile – pe care le evaluează la circa 241.000 persoane după 
datele statistice care au fost probabil culese pe cale particulară de la evreii cu care Dl.Kolb a luat 
contact chiar înaninte de vizita în Transnistria.

4) Deşi Dl. Kolb arată în cuprinsul raportului său la pagina 4, alin.1 şi 2, date statistice 
relative la deportarea evreilor care după Bukarester Tageslatt se cifrează la 180.000 persoane, 
iar după Ministerul Afacerilor Interne (date oficiale) la 110.000 persoane.(cifra de 180 000 e 
aberantă şi n-are suport documental-Al.M)

Domnia sa nu ţine seama de datele oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne şi complet 
eronat, după datele furnizate de către evreii interesaţi, afirmă în raportul său erori, pentru care nu 
s-a ostenit cel puţin de a le confrunta şi verifica cu datele oficiale.

Datorită acestui procedeu, Statul Român este pus într-o lumină defavorabilă, întrucât din 
constatările făcute la faţa locului rezultă că populaţia deportată a avut în toate ocaziunile cel mai 
larg concurs din partea Statului român şi al autorităţilor locale, aşa după cum declară însuşi evreii 
din Transnistria.

Dl.Kolb nu a ţinut cont nici cel puţin de rugămintea ce i-a fost adresată de către evreii din 
Transnistria care l-au rugat să intervină pe lângă statul român de a obţine permisiunea de a fi 
aduşi în ţara românească, preferând chiar viaţa de lagăr decât a rămâne în Transnistria care este 
ameninţată cu reocuparea de către bolşevici.

Această dorinţă nu este decât convingerea pe care au căpătat-o de la coreligionarii lor 
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deportaţi că Statul român duce o politică tolerantă în ceea ce priveşte asigurarea vieţii chiar a 
evreilor deportaţi şi pe care evreii localnici din Transnistria o preferă.

II. Constatările făcute la faţa locului
1) Ghettoul Tiraspol
Evreii au confirmat că sunt foarte mulţumiţi că au de lucru suficient şi sunt bine plătiţi, că 

au hrană bună, lemne de încălzit şi adăpost bun.
Nu au formulat nici o reclamaţie şi nu au cerut nimic, declarând că sunt foarte mulţumiţi de 

viaţa lor actuală şi de tratamentul aplicat de către autorităţi.
2) Atelierele de la Odessa
evreii au declarat că se câştigă suficient pentru a se întreţine.
Nu au adresat nici o plângere şi nu au formulat nici o cerere decât că Dorohoienii, când se 

vor repatria, să poată pleca şi cei aflaţi la aceste ateliere.
Atelierele care urmau a fi puse la dispoziţia lor au fost găsite în bună stare, bine aerisite şi 

luminate şi cu posibilităţi de încălzire.
3) Ghettoul din Balta
a) Spitalul are puţine medicamente şi insturmente. Bolnavii sosiţi de la lucrarea podului 

peste Bug (Varvarovca şi Tribaty) sunt lipsiţi de lengerie.
b) Orfelinatele de băieţi şi fete. Copiii îmbrăcaţi în parte în pulovere. Paturile cu cearşafurile 

noi. Starea sănătăţii părea destul de bună.
Se simte nevoia de încălţăminte şi îmbrăcăminte.
c) Farmacia duce lipsă de medicamente.
d) Cantina distribuie masă gratuită la 120 persoane, fiind în bună stare şi cu veselă nouă.
Alimentele se pot procura după piaţă la preţurile maximale.
e) Munca evreilor este plătită cu 75 % din tariful pentru lucrătorii ucraineni.
f ) Comitetul de conducere a afirmat că trăiesc în foarte buni termeni cu autorităţile locale.
g) Vizita făcută la una din locuinţele ghettoului a lăsat impresia că evreii trăiesc o viaţă lipsită de 

cea mai elementară higienă. S-a atras atenţiunea asupra pericolului la care se expun din această cauză 
atât evreii deportaţi cât şi populaţia indigenă din cauza epidemiilor care nu vor întârzia să apară.

4) Ghettoul Râbniţa
Ghettoul a fost găsit bine întreţinut, cu libertate de a circula în oraş.
Membrii comitetului au afirmat că trăiesc în bune relaţiuni cu toate autorităţile româneşti şi 

că evreii sunt foarte mulţumiţi de viaţa lor actuală.
Evreii păreau bine hrăniţi. Se simte nevoia de îmbrăcăminte şi de lemne.
Evreii pot cumpăra alimente la preţ maximal. Pâinea este furnizaţă de către primărie.
Boli molipsitoare nu există.
Corespondenţa funcţionează regulat.
Prefectura furnizează pe lună evreilor:
- 5000 kgr. Făină
- 500 kgr ulei
- 10000 kg cartofi
- 500 kgr brânză
- 250 kg săpun
- 1000 kg varză
5) Ghettoul din Tulcin
La întrebarea D-lui Kolb, evreii au declarat că sunt foarte satisfăcuţi de autorităţi în ceea 

ce priveşte libertatea şi bunăvoinţa fiind deasemenea mulţumiţi de situaţia lor. Ghettoul nu este 
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închis şi nici păzit de poliţie şi face o bună impresie.
Nu sunt bolnavi.
Corespondenţa este destul de regulată.
Se observă lipsa lemnelor de încălzit, a îmbrăcămintei, încălţămintei şi medicamentelor.
6) Ghettoul din Djurin
Evreii au declarat că autorităţile se arată foarte binevoitoare.
Cartierul nu este înscris şi ghettoul are poliţie proprie.
Corespondenţa soseşte destul de regulat.
Ghettoul are o farmacie bine instalată.
Un spital cu 32 de paturi, un orfelinat cu 56 orfani dintre care 21 localnici.
O cantină unde se dă o dată pe zi mîncare pentru 1100 persoane.
7) Ghettoul Sargorod
Acest ghettou a făcut o bună impresie şi a demonstrat că acolo unde omul este animat de 

pricepere şi sârguinţă poate realiza multe lucruri frumoase. Toate instituţiile publice s-a constata 
că sunt bine întreţinute, autorităţile româneşti dând tot concursul posibil.

Şeful ghettoului a fost felicitat pentru munca desfăşurată.
Doctorul Teich, şeful ghettoului a afirmat în repetate rânduri că este fericit de a lucra cu 

autorităţile româneşti, graţie cărora s-au putut obţine aceste rezultate satisfăcătoare.
Orfelinatul, cantina şi spitalul au fost găsite în bune condiţiuni.
Orfanii sunt sănătoşi şi este interesant a se vedea că au câştigat 5-6 kgr în greutate.
8) Ghettoul Cernoveţ
Starea sanitară bună. Raporturile cu autorităţile româneşti, excelente. Corespondenţa destul 

de regulat. Evreii îşi cîştigă existenţa muncind în ateliere.
Ghettoul are o cantină unde se distribuie 360 porţii zilnic. Se constată lipsa îmbrăcămintei 

de iarnă.
9) Ghettoul Moghilev
 Acest ghettou are:
- un spital cu 130 paturi cu 8 medici plus 60 medici în ghettou;
- două farmacii bine aprovizionate;
- trei orfelinate cu 665 orfani;
- o policlinică;
- patru cantine;
-  unsprezece ateliere, salariile fiind înre 4-12 RKKS pe zi;
- o asociaţie de caritate a femeilor evreice;
- o şcoală primară cu 7 clase;
- o şcoală industrială;
- o şcoală de meserii;
- o brutărie.
Spitalul şi orfelinatele bine întreţinute.
Ghettoul nu este închis. Circulaţia este liberă până la ora 20.00.
Evreii au afirmat că sunt mulţumiţi de viaţa lor. Prefectul însă a făcut impresia că nu îi 

simpatizează pe evrei.
Pe de altă parte s-a constatat că mortalitatea a scăzut odată cu venirea acestui prefect, care a 

luat măsuri practice pentru combaterea ei.
Corespondenţa soseşte destul de regulat.
Se simte lipsa de îmbrăcăminte, încălţăminte şi material de educaţie.
10) Ghettoul Smerinca
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Ghettoul este deschis, fără restricţiuni pentru locuitori.
Starea sănătăţii locuitorilor şi copiilor ghettoului este bună.
Evreii au raporturi excelente cu autorităţile române.
Ghettoul are:
- un spital
- o farmacie
- o grădină de copii
- un cămin pentru copii
- o cantină
- o sinagogă şi
- o baie cu instalaţii pentru deparazitare.
Nu s-a formulat nici o plângere.
Se constată lipsa de lemne, de care dealtfel duce lipsă şi populaţia indigenă, inclusiv 

autorităţile locale din toată Transnistria, din lipsa mijoacelor de transport şi a situaţiei speciale în 
care se găseşte acest teritoriu.

Lipseşte îmbrcămintea şi încălţămintea.

Cernăuţi
Relaţiile dintre reprezentanţii Guvernământului şi conducătorii evreilor sunt bune.
Evreii rămaşi trăiesc într-un cartier special, unde în ultimul timp au fost adunate la un loc. 

O parte din evrei sunt în serviciul Guvernământului şi al Primăriei, unde sunt retribuiţi cu salarii 
ca şi românii, minus 15% pentru Casa Muncii.

Domnul Guvernator şi-a înscris părerea şi măsuri aprobate de Dl. Profesor Mihai Antonescu 
ca evreii din Cernăuţi să nu fie obligaţi a mai purta steaua lui David.

Această măsură urmează a se traduce în fapt imediat după sosirea cuvenitului ordin.
Instituţiile de asitenţă socială ale evreilor au fost găsite satisfăcător.

Chişinău
S-a observat că cea mai mare parte din Chişinău a fost distrusă de foc în timpul retragerii 

ruşilor în 1941 şi restaurarea executată de către autorităţile române, după aceia, este demnă de 
admirat.

Diverse
1) Evreii originari din Transnistria şi care au trăit sub bolşevici sunt în bune relaţiuni cu evreii 

deportaţi.
2) Evreii ruşi m-au rugat să intervin pe lângă Guvernul Român pentru a le permite de a părăsi 

Transnistria odată cu coreligionarii lor români pentru a se instala în România, ei acceptând chiar 
de a fi ţinuţi ca ostatici într-un cîmp de concentrare decât de a recădea din nou sub administraţia 
sovietică.

3) Paragraful de mai sus, care se găseşte înscris în penultimul aliniat la paginei 24 din memoriu, 
ilustrează complet situaţia evreilor din Transnistria, care preferă o administraţie românească în 
lcoul celei sovietice, Românii dovedindu-se un popor blând şi cu înalte sentimente umanitare, 
chiar atunci cînd sunt constrânşi de a aplica vinovaţilor pedepse care nu intră în uzanţele sale şi 
că chiar dacă le aplică, acestea sun administrate cu multă generozitate.

Acest paragraf, care este însuşi afirmaţiunile Domnului Kolb, trebuia să-l împiedice de a 
judeca printr-un raţionament superficial bazat pe date statistice necontrolate când D-sa trage 
concluzia că din cauza măsurii luate de Guvern, populaţia evreiască deportată a suportat o 
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pierdere considerabilă de circa 241.000 de sfulete, căci dacă adevărul ar fi fost acesta, Domnia sa 
putea fi sigur că populaţia evreiască din Transnistria, de cetăţenie sovietici, care a fost supusă la 
aceleaşi măsuri restrictive de deportare, nu i-ar fi cerut D-sale înalta ocorotire sub egida Crucii 
Roşii Internaţionale de a interveni pe lângă Guvernul Român ca să fie admisă în Ţară sub orice 
condiţie, numai ca să scape de sub noua stăpânire bolşevică.

Domnul Kolb greşeşte complet când peste tot locul a constata personal ce au realizat şi ce 
concurs larg au dat Guvernul şi autorităţile române evreilor deportaţi, care nu au avut decât 
cuvinte de laudă şi de mulţumire pentur noi, când fiind în posesia unor date statistice neverificate 
şi obţinute de o manieră nefrancă, le admite ca valabile printr-un raţionament fals, Domnia 
sa obţinând statistica evreilor fie din reviste, fie de la evreii primiţi la Bucureşti, fie culese la 
faţa locului nemanifest, nu găseşte altceva de făcut decât să scadă din datele statistice numărul 
celor aflaţi actualmente în Transnistria şi diferenţa să o arunce în spatele Guvernului Român, pe 
care îl găseşte responsabil de aceste pierderi, fără a ţine cont că masele evreieşti erau bolşevizate 
completamente fapt care le-au detemrinat la acte vexatorii şi crime comise la adresa armatei, 
autorităţilor şi populaţiei româneşti pe timpul cedării şi care ulterior şi-au părăsit căminele 
îngroşind rândurile bolşevicilor cu care s-au retras.

Domnul Kolb, lipsit de această logică aruncă în sarcina Guvernului sute de mii de morţi şi 
dispăruţi, constatând în acelaşi timp că acelaş Guvern le dă evreilor pe timpul refugiului cel mai 
larg concurs pentru organizarea vieţii în condiţiuni optime omeneşti.

Cocluziunile Domnului Kolb
1) Deportarea evreilor în Transnistria constiuie „o pagină neagră în istoria ţării”.
2) Pentru elveţian, crescut în respectul drepturilor omului (nici o pedeapsă fără judeactă nici 

o judeactă fără lege) măsuri arbitrare care lovesc în nevinovaţi sunt de neânchipuit.
3) Poporul elveţian, compus din 4 naţionalităţi a demonstrat că este posibil de a trăi în 

perfectă armonie, existând acelaşi spirit de justiţie pentur toate, fără ca partea cea mai numeroasă 
să exercite o predominare absolută pe care să nu o posede şi fracţiunea componentă cea mai mică.

4) Acest spirit de dreptate a permis poporului eleveţian, de limbi diferite, să fie unit frăţeşte 
chiar în momentele cele mai turburi din istoria sa modernă.

5) Acelaş spirit de justiţie trebuie să domnească şi în România şi în consecinţă populaţia 
evreiască deportată trebuie să fie redusă şi repusă în drepturile sale, ştiut fiind că România va avea 
nevoie de braţe şi intelegenţe numeroase pentru a-şi vindeca rănile războiului.

6) Guvernul Român a aprobat:
a) repatrierea evreilor originari din judeţul Dorohoi;
b) repatrierea orfanilor deportaţi;
c) repatrierea unui oarecare număr de priveligiaţi foşti funcţionari, pensionari, văduce de 

război, decoraţi, etc.
7) Guvernul român este rugat de a permite reintrarea în ţară a tuturor evreilor deportaţi, fără 

nici o excepţie, această măsură fiind în interesul ţării şi scăpând astfel de la o nouă catastrofă un 
mare număr de nenorociţi.

Lumea întreagă va aprecia orice măsură menită să atingă acest scop umanitar şi va ţine cont 
de ea.

8) Legile speciale, ordonanţele şi dispoziţiunile care s eopun reântoarcerii evreilor trebuiesc 
abrogate, pentru a li se da posibilitatea de a se întoarce la viaţă în condiţiuni normale dispunând 
astfel de menţinerea vechilor proprietăţi şi câştigarea existenţei prin muncă, aplicându-li-se 
aceleaşi legi civile şi economice ca şi celorlalte minorităţi din ţară.

9) Bunurle confiscate, valorând circa 60-70 miliarde, cum şi veniturile pierdute evaluate la 
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12-15 miliarde, impun Guvernului de a ajuta pe evreii care ar reveni pentru a deveni buni cetăţeni; 
această măsură i-ar împiedica de a face opoziţii, de a produce turburări şi acte de separaţiune.

Ajutorarea aceasta s-ar putea face prin acordarea de credite suficiente, eventuale prin 
mijlocirea unor cooperative formate de comun acord. Semnele necesare s-ar putea scoate din 
averile confiscate evreilor şi ar putea fi rambursabile pe bază de procent din câştigul anual al 
Cooperativelor care al lucra sub controlul special al Statului şi sub conducerea reprezentanţilor 
Guvernului şi asociaţiilor evreieşti.

10) Dl. Kolb şi-a exprimat dorinţa de a fi primit în audienţă de Dl.Profesor Mihai Antonescu, 
Vice Preşedintele Consiliului de Miniştri, pentru a-i expune şi alte chestiuni în legătură cu 
readucerea evreilor din Transnistria.

F.706, inv.1, d.50, f.127-138
 

Documentul 190
Domnule Mareşal,

Anonimi cu onoare Vă aducem la cunoştinţă următoarele:
În gara Iargara jud. Cahul îndeplineşte funcţiunea de şef de gară Alexandru Timoşcov, de 

origine rusă.
Această persoană după evacuarea nelegiuiţilor ruşi a fost numit şef la sus menţionata gară, 

unde a venit cu două valize în mână şi numai în interval de un an şi jumătate a putut să agonisească 
o frumoasă avere de câteva milioane.

Ne întrebăm: cum şi de unde a agonisit aceasta?
Prin muncă cinstită?
În prezent pe lângă numerarul care îl are destul de mare, posedă cca 3 vagoane porumb 

cumpărat dela locătarii producători ai comunei Iargara, 2 perechi boi, una pereche cai şi căruţă 
pluguri e.c.t. în perspectivă să arendeze o moşie a Statului din împrejurimea comunei Serata jud. 
Cahul. În general, acest domn şef de gară este un funcţionar care face tot felul de abuzuri, în 
special în ramura comercială şi nu ezită o clipă să ameninţe, că cel ce va îndrăzni să-l denunţe se 
va lovi de protecţiile pe care le are – adică la Ministere.

Noi, o parte ţărani agricultori care râmăm pământul pentru a cultiva grăuntele necesat Ţării, 
ce se reclădeşte prin lupta fiilor noştri, o parte comercianţi ce luptăm cot la cot pentru a pune baze 
solide comerţului românesc, fiind convinşi că Ministerele sunt pentru dreptatea colectivităţii şi 
a fiecărui cetăţean în parte, suntem în măsură să vă dăm indicaţiuni de felul cum operează acest 
nelegiut funcţionar:

 1) Când un comerciant solicită un vagon, dacă nu achită anticipat suma de 4.000-5.000 
lei drept cuvenită (şperţă), riscă să nu şi poată expedia marfa destinată alimentări populaţii din 
Regat.

Au fost cazuri care de fapt se vor dovedi la anchetă când s-a plătit şperţă 5 lei de kg de 
porumb pentru a se expedia coletărie rapidă aşa cum cere uzul în timpul din urmă. 

2) Pentru a putea expedia un comerciant câteva cuşci cu păsări sau câteva lăzi cu ouă trebuie 
să achite 1500-2000 lei, altfel este expus să nu poată expedia (încărca) marfa din diferite motive 
invocate de susmenţionatul şef, fie că a sosit târziu în gară, fie că nu are certificat medical, fie că 
nu corespunde prescripţiunilor ambalajului fie că lipsesc documente sau timbre agricole şi altele 
de felul acesta.

 Acest şef a mai avut două reclamaţii însă din motive necunoscute de noi au rămas fără 
consideraţie şi nici nu au fost anchetaţi martorii principali.
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3) Spre a vă convinge de realitate rugăm a se cere rezultatul de la ancheta făcută de dl. 
controlor Burlacu de la Direcţia Generală C. F. R. în luna Iulie 1942 şi să dea releţii de ce nu s-a 
cerut declaraţia comerciantului Ion Florescu şi altora!

 Domnule Mareşal , Vă rugăm a ne lua în consideraţie reclamaţia anonimă şi ca să vină o 
persoană cinstită şi competentă să facă anchetă la faţa locului fără a fi însă înştiinţat susnumitul 
şef aşa cum este uzul.

 4) Să se ceară declaraţiile următoarelor persoane:
 Ruşcanu, magazionerul gării  
 Rotaru, acarul gării şi comercianţii:
Florescu, Caranica, Cearu, Antonov, Vaniuşa Rusu preşedintele Cooperativei, Dr. Manolache 

şi fraţii Ibănescu care sunt în măsură să dea toate lămuririle despre nelegiuitele fapte ale acestui 
funcţionar şef de gară.

 Domnule Mareşal, dacă acest funcţionar va mai sta mult timp la susmenţionata gară, mulţi 
din comercianţii comunei îşi vor lua lumea în cap, care sunt totodată şi furnizori ai Capitalei.

 Nelegiuitele fapte ale acestui şef de gară contribuie în mod direct la înfrânarea dezvoltării 
comerţului românesc.

 Motivul pentru care nu semnăm prezenta reclamaţie este că suntem ameninţaţi nu numai 
de şeful gării, ci şi de şefii celorlalte instituţii, că dacă vom reclama vre-o unul dintre dânşii lagărul 
ne aşteaptă.

 Fiind convinşi că ne facem datoria pe această cale, Vă rugăm a lua măsurile cuvenite.
                                                                           Fond 706, inv.1, dos. 1277,  f. 58 

Documentul 191
PREŞEDINŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI
ŞI BUCOVIENI DE NORD
No 570551 Data 19. I. 1943
DOMNULE MAREŞAL,
Subsemnatul, tatăl sublct. de rezervă Victor. V. Paşcovici, care îşi face datoria pe front la 

Bat. 35 Pioneri, poşta oficială militară Nr. 30, Cu mult respect şi supunere, mă adresez Domniei 
Voastre Domnule Mareşal, pentru a Vă aduce la cunoştinţă grija mea de părinte pentru unicul 
meu fiu şi a Vă face următoarea rugăminte:

Gândul nostru al tuturor din ţară este numai la bravii noştri soldaţi, care ne apără de dişmani 
şi nu putem fi împăcaţi decât ştiind ca şi noi la rândul nostru facem totul pentru ei. Pe lângă 
aceastea, Vă rog Domnule Mareşal, să înţelegeţi grija care o am pentru fiul meu şi să permiteţi ca 
să-i pot trimite pe front, un pachet cu lucruri de iarnă, de care ştiu că are mare nevoie, expediţia 
de colete pe front fiind oprită de o lună. Vă rog Domnule Mareşal, să-mi îngăduiţi această favoare 
şi să nu luaţi în nume de rău rugămintea mea, izvorâtă din dragostea mea părintească pentru 
unicul meu fiu.

Primiţi Vă rog, Domnule Mareşal, asigurarea deosebitei mele stime şi consideraţiuni.
Ing. Victor Paşcovici, inspector silvic 
    Cernăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 30

Fond 706, inv. 1, dos. 1277,  f. 97
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Documentul 192

DOMNULE MAREŞAL,
Locuitorii comunei Mărculeşti jud. Soroca, sătui de nedreptăţi pentru noi şi pagube pentru 

Statul nostru românesc, cauzate de autorităţile comunale din această comună, cu onoare  vă 
aducem la cunoştinţă acestea, rugându-vă să binevoiţi a lua cât mai grabnice măsuri pentru 
îndreptarea lor.

Până în prezent am mai reclamat autorităţilor aceste nedreptăţi şi cercetările ce au fost făcute 
s-au făcut cu brutalitate şi ameninţări.

1. La retragerea armatei române din Basarabia în anul 1940 actualul primar a dezarmat pe un 
ostaş român în faţa întregului sat, iar cercetările făcute în urma ameninţărilor, parte au declarat iar 
parte nu. Cei ce susţin sunt: Gligor Natalia, Dubină Teodor, Margină Andrei T., Andrei Niculin 
şi Chetraru Mihail.

2. Magazia cu efecte rămase de la jidani este în păstrarea primarului  care a ales din magazie 
tot ce este mai bun, însuşindu-şi ca: plapumi, covoare, cerşafuri, încălţăminte, albituri, vase de 
bucătărie, scânduri, două piei de bou ridicate de la locuitorul Vasile Gligor din satul Mărculeşti, 
care piei au fost vândute de primar. 

Tot de primar a mai fost luat din bunurile statului nişte liste de furnir, cu care şi-a acoperit o 
parte de casă (ca dovadă să se verifice la faţa locului, spre a se vedea că sunt puse pe casă).

Din obiectele ce le-a luat din magazia statului, parte sunt la el, parte sunt la fiul său din 
Prajila-Soroca şi la mama servitorului său Burac, tot din Prajila, iar parte din lucruri sunt în beciul 
ce se află după magazia acoperită cu ţiglă, pe gura cărui beci se află clădite beţe de floarea soarelui.

 Ceea ce se găseşte astăzi în casa primarului, este tot luat de la jidani, căci ceea ce a avut el în 
timpul ruşilor, a vândut tot. 

La retragerea ruşilor din Basarabia, în comuna Mărculeşti au rămas de la jidani 250 oi, din 
care sunt arătate numai 150 oi, iar restul unde sunt?

Tot din bunurile statului s-a cărat la preotul din satul Mărculeşti porumb, căratul făcându-
se de către locuitorii Mihail Văscăuţan, Cordon Gheorghe C., Ştefan Zăru şi alţi locuitori ce vor 
fi arătaţi de aceştia, care păpuşoiul preotul i-a bătut şi vândut I. N. C. O. P.-ului Mărculeşti. Iar 
banii au fost făcuţi venit nicăieri.

Tot din bunurile statului preotul şi-a făcut coşar pentru porumb.
3. Tot la primar să se caute în magazia de la vale de casă, acărui pod este făcut din scânduri 

puse mai multe unele pste altele, avţnd o grosime de jumătate de metru, care scânduri au fost 
luate din avrea statului, pe motiv că sunt pentru cumnata sa, căreia ruşii i-au luat coşarul.

De la o gheretă de la şosea, rămasă de la ruşi, a avut un vagon şi jumătate de scânduri. Unde 
sunt? Oamenii i le-au adus acasă, pe care le-a vândut cu preţ bun.

Tot de la primar invăţătorul din satul Dumitreşti Soroca, a cumpărat două plapumi din cele 
rămase de la jidani.

Locuitorul Grigore Chişcă din comuna Mărculeşti, care în prezent este ajutor de primar, în 
anul 1940, a avut în gazdă pe un ofiţer român, ofiţerul avea ordonanţă jidan. Jidanul era comunist, 
pe care Chişcă Grigore îaninte de 28 Iunie 1940, în timp ce ofiţerul Eremia din escadronul 
4 regimentul 7  Roşiori era în concediu, acesta pe ordonanţă l-a trecut Nistru la ruşi, după 
retragerea armatelor române din Basarabia judanul a venit cu ruşii pe la Grigore Chişcă, iar 
Chişcă în faţa lumii a arătat pe jidan şi a aspus: acesta este fratele pe care l-am trecut eu Nistrul şi 
care ne-a a adus pe fraţii noştri (cercetaţi pe Dubină Teodor, Gligor Natalia şi Margină Teodor).

Tot acest Chişcă, la retragerea şi venirea armatelor române, n-a avut mai mult decât un car 
cu boi, iar astăzi are la 60 oi, fără celelalte, care nu se văd, luate tot din bunurile statului.
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Tot Chişcă Grigore a vândut nişte cazane de aramă, despre care cazane ştie locuitorul Dubină 
Teodor cui au fost vândute şi unde se află în prezent.

La venirea armatei române în Basarabia, s-a format o comisiune sătească în care au intrat 
Teodor Chilat, Grigore Chişcă, Iacob Chilat, Ştefan Zăru, Anton Chilat şi Miahil Văscăuţan 
şi Rotarciuc Ion P., care comisiune a ridicat de la locuitorul Sberaicu Mihail 12 saci plini cu 
îmbrăcăminte şi încălţăminte de la jidani, conţinutul  cărorra n-a fost înventariat nicăieri, ci care 
a fost împărţit între ei.

În prezent acest Sberaicu, căruia i s-au luat 12 saci, că să nu facă nici o reclamaţie sau gălăgie, 
a fost numit străjer comunal.

Din cele 250 oi au fost oprite 35 oi ca să ia fiecare membru câte 5 (cinci) oi. Să se cedrceteze, 
dacă s-a luat în adevăr de către membrii acestei comisiuni. Suntemi siguri că au luat, însă nu toţi 
membrii. Cei ce n-au luat, vor spune.

Rugăm insistent să se ordone o anchetă la faţa locului, însă să fie trimisă o persoană de 
îmcredere de la Centru nu de la judeţ. 

DOMNIEI SALE
DOMNULUI MAREŞAL IOAN ANTONESCU CONDUCĂTORUL STATULUI 

ROMÂN
        BUCUREŞTI

                                            Fond 706, inv. 1, dos. 1277,  f. 250

Documentul 193
Instructor major învinuit de a fi legionar şi deţinut Leg. Jandarmi cere a se face cercetări.
PREŞEDINŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
CABINETUL CIVIL-MILITAR
PENTRU ADMINISTRAREA BASARABIEI
ŞI BUCOVINEI
No 570875 Data 23. I. 1943

DOMNULE MAREŞAL,
Subsemnatul instructor major Vlad. Ghe. Gheorghe de la postul de jandarmi Briceni din 

Legiunea Jandarmi Hotin, actualmente deţinut la Legiunea Jandarmi Hotin, cu supus respect viu 
a vă raporta următoarele:

Domnule Mareşal, subsemnatul fiind orfan de război rămas în urma defunctului meu tată, 
mort pe câmpul de luptă în anul 1916/1918 la Mărăşeşti, fiind sărac şi fără nici un sprijin de 
ajutor din partea nimănui, am părăsit mama mea văduvă de război, iar eu am plecat în lumea 
largă să pot să-mi ocup un servici pe urma căruia să pot trăi.

Am intrat copil de trupă la regimentul 4 Roşiori, unde după un scurt timp am fost lăsat la 
vatră până la noi ordine.

În anul 1937 m-am cerut de bună voie în jandarmerie spre a-mi face serviciul militar, iar 
în 1938 am depus actele şi urmat cu o muncă continuă Şcoala de Subofiţeri, cu scopul de a-mi 
căpăta pâinea de toate zilele, cât şi a-mi forma o carieră de unde pot trăi şi să fie ajutată cu bani 
din mica mea soldă mama mea, cât şi ceilalţi fraţi şi surori, din care unul este mort în războiul 
acesta.

În anul 1939 după terminarea cursului Şcoli de Subofiţeri, am fost repartizat la Legiunea de 
Jandarmi Hotin, unde am executat cu stricteţe serviciul ce mi-a fost încredinţat ca şef de patrulă.
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În ultimul timp după cucerirea teritoriului Basarabiei de către trupele române, constat şi 
sufăr groaznică mizerie şi anume.

Într-una din zile am fost chemat de către domnul şef de secţie a Secţiei de Jandarmi Briceni 
şi mi s-a arătat o corespondenţă de la legiune, prin care am fost acuzat că sunt legionar şi să mi se 
dreseze acte de îndepărtare din serviciu cu gradul de soldat.

De către persoanele suspecte din târgul Briceni, ce au fost cunoscuţi cu comunişti încă 
dinainte de ocuparea Basarabiei de către soviete, recurg mai multe reclamaţii în teoate direcţiile 
în contra subsemnatului, care reclamaţiuni fiind cercetate s-a constatat învinovăţirilor, iar ei care 
prin reclamaţii să fiu degradat şi alţii cer să fiu mutat numai cu scopul de a-şi continua demersul 
lor cu încăpăţinare şi presupunere la ordinele ce li se dau de aurorităţi.

Faţă de cele de mai sus, sunt propus şi aprobat de către şefii mei ierarhici să fiu îndepărtat 
din serviciu cu gradul de soldat, iar actualmente deţinut la Legiunea de Jandarmi Hotin, nu ştiu 
cu ce scop.

Domnule Mareşal! Am pierdut orice carieră pe care trebuie să-mi formez până în prezent 
cu serviciul la jandarmerie, iar în prezent mă văd târât pe marginea prăpastiei cu scopul de a mai 
distruge şi această carieră pe care am căpătat-o cu sudoare şi cheltuiala ultimului ban al fraţilor 
şi părintelui meu, nu ca un element rău, după cum mi se impute de şefii mei ierarhi ca beţie, 
iar alţii ca legionari. Cu martori la aceste imputaţii este de la dl. plutonier Crişan Dorofei, seful 
secţiei Briceni, referitor la aceste imputaţii nu recunosc ca să fiu acest element şi nu am ştiut în 
lume decât slujba datoriei ca un adevărat ostaş şi poliţist cu dreptate, fără mituială, sustragere de 
bunuri de la evrei, cum au făcut alţi camarazi.

Faţă de cele de mai sus, Domnule Mareşal, cu supus respect ca un adevărat ostaş român.
Vă rog să binevoiţi a dispune şi da ordin şefilor mei ierarhi a înceta această mizerie şi imputaţii 

ce sunt pornite asupra mea şi în caz contrariu că nu mai sunt suferit, să fiu în poziţiunea de rezervă 
cu gradul respectiv, întrucât l-am căpătat prin muncă şi sudoare şi constat ca element bun de către 
alte unităţi, afară de Legiunea Jandarmi Hotin, care mi-a aduce aceste imputaţii pe nedrept.

Cu lacrimi în ochi, vă rog, Domnule Mareşal a dispune.
Să trăiţi, Domnule Mareşal.
Supus la ordin.
Instructor major Vlad Ghe. Gheorghe
    Fond 706, inv. 1, dos. 1277 

Documentul 194
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
  AL TRANSNISTRIEI
        DIRECŢIA INDUSTRIEI
39108   12 Aprilie 1943

    CĂTRE
    PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
    Cabinetul Civilo-Militar B. B. T.
        BUCUREŞTI

 La adresa Dvs. Nr. 500657/CBBT avem onoarea a vă face cunoscut următoarele:
1) Atelierul pentru reparat cilindrii de mori şi amenajat vizurile este dependent de Moara din 

Drumul Nicolaevului Nr. 207 şi se găseşte în exploatarea  Primăriei Municipiului Odessa.
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După cum arată adresa Nr. 7355/1943 a acestei primării, a cărei copie o anexăm, acest atelier 
nu a fost niciodată cedat sau arendat.

2) Atelierul de instrumente chirurgicale, care a fost situat în Odesa, str. Adolf Hitler Nr. 20, 
a fost evacuat în ţară de Comandamentul Etapelor de Est şi predat Depozitului Central Sanitar 
al Armatei în Bucureşti.

Nu a fost niciodată în administrarea guvernământului, ci a Comisiei de Capturi Odesa, care 
la plecare l-a predat Serviciului Industriilor din Comandamentul Etapelor de Est.

Cu adresa Nr. 81260 din 26 Martie 1943, pe care o anexăm în copie, acest serviciu ne face 
cunoscut că atelierul a fost condus de dl. căpitan Prescurea Ion, iar dl. maior de rezervă ing. 
Rădulescu nu a avut nici un amestec în organizarea lui.

Vă rugăm a ne informa de urgenţă ce situaţie a fabricilor din Odesa s-a prezentat Domnului 
Mareşal şi de cine a fost întocmită, deoarece după aceste două cazuri credem că ea cuprinde mai 
multe erori.

GUVERNATOR    DIRECTORUL INDUSTRIILOR
(semnătura)      (semnătura)
     Fond 706, inv. 1, dos. 1115 (1) 

Documentul 195

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
SECRETARIATUL GENERAL
„CABINETUL PENTRU BASARABIA,
BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA”
        NOTĂ Nr.500.657
      1943, luna  Martie,   ziua  8

SUMAR:
Rezoluţia Domnului Mareşal pusă pe situaţia cu fabricile din Odessa.

 Pe situaţia cu fabricile din Odessa, Domnul Mareşal a pus următoarea rezoluţie:
 „Domnul Vlădescu va examina şi va face propuneri în acord cu toţi cei interesaţi”.
       Fond 706, inv. 1, dos. 1115 (1)

FABRICI DIN ODESA
Fabricile de textile Nr. 1 a fabricat:
a) 11.831 pături
b) 1.310 cearşafuri
c) 4.746 m. Pânză în valoare totală de 21.237.300 lei (354.955 RKKS)

Fabrica de textile Nr. 2 a fabricat:
a) 155 pături
b) 718 cearşafuri
c) 2.601 prosoape în valoare de 745.500 lei (12.825 RKKS)

Fabrica de textile a fabricat pentru guvernământ:
a) 9.716 m. sfoară
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b) 32.101 căpestre
c) 10.532 kgr. sfoară de pescuit
d) 14.138 kgr. sfoară subţire
e) 10.138 saci
f ) 14.023 bucăţi şleahuri în valoare total de lei 18.795.120 (313.252 RKKS)

Fabrica de tricotaje a produs:
a) 41.003 ciorapi
b) 36.665 pulovere
c) 750 albituri bărbăteşti
d) 11.821 costumaşe pentru copii
e) 2.617 halate în valoare totală de 18.620.760 lei (310.346 RKKS)

Fabrica de frânghii a produs pentru guvernământ:
a) 43.031 căpestre
b) 13.241 şlesuri
c) 23.734 kgr. frânghii şi sfoară diferită în valoare de lei 13.232.880 (220.548 RKKS)

Fabrica de pături a fabricat:
a) 599 pături
b) 630 dormeze de fier în valoare totală de lei 4.218.120 lei (70.302 RKKS)

Fabrica de bere a fabricat din luna Iunie:
a) 97.680 litri bere =8.791.200 lei
b) 154.933 apă gazoasă în valoare de 4.647.990 lei deci valoare totală de lei 13.439.190 sau 

223.986,5o RKKS

Fabrica de geamuri  a găsit fabricat:
a) 15.110 mp. sticlă de geam
b) 26.350 bucăţi sticle de lampă în valoare totală de lei 1.272.000 sau 21.200 RKKS
Fabrica de săpun a fabricat:
a) 2.508 tone săpun de rufe 50%
b) 2.385 tone săpun 60% în valoare totală de lei 14.884.140 sau 489.069 RKKS

Industria chimică a fabricat:
a) 47.477 sulfat de cupru (în parte găsit de la ruşi)
b) 58.000 acid sulfuric în valoare totală de lei 30.819.600 (513.660 RKKS)

Fabrica de butoaie a fabricat:
a)2.303 bucăţi butoaie diferite
b) 507 geamantane
c) 4.409 bucăţi lăzi de ambalat în valoare totală de lei 3.290.040 (54.834 RKKS)

Fabrica de papetărie şi legătorie a executat:
a) 57.162 bloc-notesuri
b) 2.589 albume pentru fotografii
c) 6.489 maculatoare şi registre
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d) 12.472 caiete
e) 25.200 mape, hârtie pentru scrisori
f ) 11.000 caiete pentru desen în valoare totală de lei 5.650.620 (94.177 RKKS)

Fabrica de maşini Nr. 2 a excutat:
a) 20 bucăţi betoniere
b) 12.000 mânere pentru ferestre
c) 13.900 tone piese de fontă turnate în valoare de 4.218.120 lei (70.302 RKKS)

Fabrica de utilaj agricol a fabricat diferite piese pentru căruţe ţărăneşti şi 3 căruţe în valoare 
de lei 1.060.920 (17.682 RKKS)

Fabrica de perii a fabricat:
a) 14.617 perii de păr de cal
b) 6.500 perii pentru vopsit
c) 128 perii pentru haine în valoare de lei 5.251.680 (87.628 RKKS)

Atelierul de pictură şi firme şi fabrica de oglinzi a executat:
a) 134 m.p. de oglinzi
b) 154 m.p. de firme în valoare de lei 734.640 (12244 RKKS)

Fabrica de apă gazoasă a fabricat în două luni:
a) 356.561 litri de apă gazoasă în  valoare de lei 403.860 (6.731 RKKS). Se găseşte azi la 

Direcţia Aprovizionării.

Fabrica de vată Nr. 1 a produs:
a) 2.669 kgr. de bumbac
b) 7.609 kgr. fuior de lână în  valoare totală de lei 1.651.200 (27.520 RKKS)
Şantierul naval a produs:
a) 31 bucăţi blocuri linders
b) 10 căruţe ţărăneşti
c) 307 butoaie diferite
d) 859 greble în valoare totală de lei 2.245.549 (35.759 RKKS)

Fabrica de confecţiuni a executat:
a) 2.830 şepci bărbăteşti
b) 63 pălării de damă
c) 1.175 perechi mănuşi în valoare de lei 1.597.800 (26.6390 RKKS)

Fabrica de turnătorie de fontă a executat:
a) 21.377 kgr. piese de fontă în valoare de 1.323.420 lei (22.057 RKKS)

Fabrica de tăbăcărie a prelucrat:
a) 662 piei de oaie
b) 4.730 piei de homeac
c) 11.757 fusuri de crom negru
d) 1.000 fusuri de crom alb
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e) 5.125 fusuri de box
f ) 2.398 fusuri de chevreau
g) 1.062 kgr. talpă în  valoare totală de lei 7.632.960 (127.216 RKKS)

Fabrica de încălţăminte a confecţionat:
a) 625 perechi cizme de pânză
b) 1.114 perechi ghete
c) 241 perechi pantofi de damă
d) 699 perechi pantofi casă în valoare de lei 4.303.020 (71.717 RKKS)

Fabrica de cărămidă a fabricat:
a) 705.000 cărămizi de construcţire
b) 164.000 cărămizi pentru cuptor
c) 51.7 tone var în valoare totală de lei 3.091.920 (51.532 RKKS)

Fabrica de placaj a executat:
a) 1.555 lăzi
b) 617 butoaie
c) 22 gherete
d) 3.375 spiţe pentru roţi în valoare totală de lei 4.432.140 (73.869 RKKS)

Fabrica de vată a produs:
a) 1.345 kgr. vată higroscofică
b) 2.040 kgr. vatolină în valoare totală de lei 1.993.440 

Fabrica de gazogen a fabricat:
a) 16.332 kgr. acid carbonic în valoare totală de lei 1.960.840 (32.664 RKKS)

Fabrica de căruţe ţărăneşti a executat:
a) 35 căruţe în valoare de lei 1.373.340 (22.889 RKKS)

Fabrica de căruţe militare (Comandamentul Etapelor)
a) are o comandă de 3 000 căruţe s-a lucrat 4 căruţe pe zi iar azi 1-2 zi

Fabrica de instrumente chirurgicale trecute de Ministerul Economiei Naţionale dotată 
pentru a executa orice comenzi, astăzi şade închisă.

Fabrica de pâine pentru 200.000 pâini zilnic, lucrează doar un cuptor a 40.000 pâini. Are 
instalaţie făcută de englezi din cele mai moderne. O conduce primăria.

Atelierul de reparat automobile Nr. 1 şi 2 l-a luat Etapele, poate lucra orice reparaţii de 
automobile.

Organizaţia Ford sub conducerea M.A.N. repară tancuri şi automobile.

Atelier al primăriei pentru reparat cilindri de mori şi amenajat vizurile. Una din asemenea 
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fabrici se găseşte în posesia unui rus transformat de scurt timp în cetăţean german şi astfel pierde 
Statul român fabricaţia fiind înstrăinate acestui rus.

Parte din fabrici au fost date de primărie cetăţenilor ruşi. S-a refuzat categoric a se da 
specialiştilor români din Regat, care se obligau să aducă aceste instalaţii în ţară.

Fabrica de instrumente chirurgicale amenajată de maior ing. Rădulescu nu mai are activitate 
prin demobilizarea ofiţerului.

Fabrica de căruţe a armatei a micşorat fabricaţia prin predarea ei.
1. La Direcţia Industriei din guvernământ s-a înstrăinat un dosar care s-a predat ofiţerilor de 

la Serviciul Secret din Odessa, în care se prevedea secretul fabricilor din Odessa şi din care dosar 
o parte a căzut în mâna unor ruşi.

       Fond 706, inv. 1, dos. 1115 (1)

       No 509151 Data 7.VI.1943

Documentul 196
GUVERNĂMÂNTUL TRANSNISTRIEI

NOTA TELEFONICĂ
 
 În ziua de 12 Mai a. c., în gara Tiraspol au luat foc trei depozite, dintre care 2 ale 

Comandamentului Etapelor de Est, iar 1 al Prefecturii Tiraspol.
 În depozitele Etapelor au ars cantităţi de coloniale şi cereale în valoare de 30.636.640 lei.
 În depozitul judeţului Tiraspol au ars butoaie, insecticide, floarea soarelui şi arbagic.
 N-au fost evaluate până în prezent pagubele.
 Pe lângă cele de mai sus au ars încă 3 vagoane ale Căilor Ferate, dintre care unul cu ulei 

mineral al Corpului Aerian, iar 2 goale.
 Focul a fost localizat, iar cercetările în curs.
      Transmisă de director Rotaru
                              Fond 706, inv. 1, dos. 1115

Documentul 197
CORPUL  GRĂNICERILOR
 STAT MAJOR
Biroul 2 Informaţii
     RAPORT INFORMATIV
     pe timpul de la 1-30 Septembrie 1943

 I. Paza frontierei. 
 Nu a intervenit nici o modificare în serviciul de paza frontierei.

 II. RELAŢIUNI ŞI MODUL DE COMPORTARE AL GRĂNICERILOR CU 
AUTORITĂŢILE LOCALE DIN ZONELE DE FRONTIERĂ ŞI DE REEŞEDINŢĂ.

Se continuă bunele relaţiuni de serviciu.
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III. STAREA DE SPIRIT AL POPULAŢIEI DIN BASARABIA ŞI BUCOVINA.
a. Basarabia.
Starea de spirit a populaţiei româneşti în general bună.
Starea de spirit a populaţiei minoritare lasă de dorit.
Majoritatea locuitorilor minoritari sunt  nemulţumiţi de corvezile ce le fac în folosul Statului 

şi de concentrările ce se fac de către Cercurile Teritoriale pentru muncile de folos obştesc. Unii 
dintre aceştia îşi dau pe faţă simpatia pentru regimul comunist – cazul locuitorului Cusurca din 
comuna ZOLOCARI, judeţul CHILIA, care s-a exprimat „mai bine era  pe timpul ruşilor, iar 
ostaşii români seamănă cu ţiganii”.

Cazul se cercetează de către postul de jandarmi.

b. Bucovina. 
Starea de spirit a populaţiei româneşti în general bună.
Populaţia ucraineană continuă a fi ostilă.
În ultimul timp banda de ucraineni rămaşi încă neindentificaţi, ameninţă posturile de 

jandarmi prin scrisori anonime – cazul postului de jandarmi din comuna Ispas.
Această atitudine este rezultatul arestării de către jandarmi a diferiţilor şefi ucraineni 

comunişti din regiunea Vişniţa, Bănila, Ispas.
În Cernăuţi starea de spirit a populaţiei – funcţionari şi populaţia modestă – este oarecum 

alarmantă, deoarece se observă că mulţi cetăţeni, mai ales din cei îmbogăţiţi, care au făcut cele 
mai frumoase afaceri în această provincie, caută prin orice mijloace să-şi pună la adăpost averile. 
Toţi lichidează ce au şi cei ce nu au plecat stau gata de plecare.

Elementul evreiesc şi cel ucrainean sunt propagatorii tuturor ştirilor alarmante, la care concură 
şi oamenii de afaceri români ce au în serviciul lor evrei şi cu care discută mersul războiului, făcând 
pronosticuri nefavorabile.

Se impun severe sancţiuni contra acestor elemente care propagă panica în populaţia 
românească.

IV. STAREA SANITARĂ.
 1. La oraşe: bună.
 2. La sate: în general bună, se simte însă nevoia de mai multe dispensare precum şi lipsa 

de agenţi sanitari.

 V. NEVOI ŞI LIPSURI MANIFESTATE DE POPULAŢIA ROMÂNEASCĂ.
 Înfrânarea speculei.
 Distribuirea de materiale de încălţăminte şi aprovizionarea cu articole de primă necesitate 

în vederea venirii iernii.

 VI. DIVERSE.
 a. Contrabanda.
 În ziua de 13 Septembrie 1943 au fost descoperiţi pe frontieră între Carolina şi Bugaz 

doi indivizi, care voiau să treacă în Transnistria cantitatea de 18 kgr. bicarbonat şi 600 cutii cu 
chibrituri. Indivizii au aruncat marfa şi au fugit fără a putea fi identificaţi. Marfa a fost predat 
Vămii Cetatea Albă.
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 b. Treceri clandestine.
 Pe timpul de la 1 la 30 Septembrie a. c., au fost prinşi încercând să treacă clandestin 

frontiera în Transnistria un număr  de 6 prizonieri ruşi.
 Toţi au fost predaţi posturilor de jandarmi pentru a fi trimişi lagărului de prizonieri 

Bolgrad.

COMANDANTUL CORPULUI GRĂNICERILOR
GENERAL DE CORP DE ARMATĂ 
    I. Negulescu 
    (semnătura)
        
        Şeful de stat major
        Colonel Al. Cristescu
        (semnătura)
    
     Fond 706, inv. 1, dos. 1115
Documentul 198

COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
     DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL           Tiraspol, 7 Noiembrie 1941
  AL TRANSNISTRIEI
 02821      10 Noiembrie 1941   

DOMNULUI 
ION ANTONESCU
MAREŞAL AL ROMÂNIEI, COMANDANT DE CĂPETENIE
AL ARMATELOR ŞI CONDUCĂTORUL STATULUI
În zilele de 3, 4 şi 5 Noiembrie 1941, am inspectat în  mod amănunţit Odessa cu toate 

întreprinderile, instalaţiile şi posibilităţile sale de funcţionare şi vă prezint constatările şi observaţiile 
de mai jos:

1. Înfăţişarea generală a oraşului.         
De la prima vizită pe care am făcut-o în ziua de 19 Octombrie 1941 , când am instalat  

autorităţile  administrative şi până azi înfăţişarea generală a oraşului  este  de nerecunoscut. Toate 
baricadele au fost înlăturate, toate străzile se repară, cadavrele au fost îngropate, străzile  sunt 
curat măturate şi tot gunoiul este cărat afară. Îţi face o plăcere să te plimbi prin oraş.

2. Apa.           
Funcţionează în condiţii normale. Mai există încă dificultăţi, deoarece din cauza 

bombardamentelor conductele sunt sparte şi este pierdere mare pe traseu. Totuşi, pentru moment 
nu se poate da apă decât două ore dimineaţa şi două ore seara, când rezervele de motorină sunt 
suficiente şi până vom face rezerve noi trebuie ca măsură de precauţie să facem economie.

3. Lumina electrică.
Aici situaia este mult mai grea. Toate instalaţiile şi toate întreprinderile industriale din Odessa 

funcţionau cu curent electric. Forţa motrică din Odessa se cifra la 40.000 Kw. Toată aceasta este 
iremediabil distrusă.

Primăria a reuşit, prin mare străduinţă, să ne pună în funcţiune diferite motoare de la fabrici 
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mai mici, care au rămas nedistruse, putând furniza abia 1600 Kw. Peste câteva zile se vor putea 
pune în acţiune ţi alte motoare în total de 6 000 Kw şi să se lucreze asiduu pentru mărirea 
debitului la 10 000 Kw. În chipul acesta vom putea satisface nevoile cele mai stringente de lumină 
şi vom putea pune în mişcare şi întreprinderile industriale.

4. Tramvaiele. 
După străduinţi lăudabile, parte din tramvaiele de la Odessa au fost redate circulaţiei încă 

din ziua de 3 Noiembrie. Sunt redate deocamdată numai 2 linii şi în scurtă vreme, pe măsură ce 
debitul curentului electric va spori, se vor pune în circulaţie şi alte linii, până la normalizare. În 
Odesa funcţionau 22 linii de tramvaie, cu un număr de peste 150 vagoane şi cu un personal de 
aproximativ 3 500 oameni.

Trebuie să arăt că în curtea garajului de tramvaie s-au găsit 12 troleibuze noi, care n-au fost 
puse în circulaţie. Două din ele sunt cu motoarele descompletate şi bune de pus în funcţiune.

Rămâne de văzut ce destinaţie vom da acestora, deoarece abia acum se lucra linia, care nu 
este încă terminată. Cred că ar fi mai bine de luat în ţară şi date Societăţii de Tramvaie, care să ne 
dea în schimb câteva autobuze pentru transportul funcţionarilor şi jandarmeriei din oraş.

5. Prolema alimentării. 
Partea cea mai grea şi îngrijorătoare pentru administrator, care are să răspundă de organizarea 

şi conducerea oraşului Odesa, este aceia a alimentaţiei populaţiei.
La intrarea trupelor române în Odesa, toate depozitele s-au găsit secătuite. Lungul asediu 

al Odesei a făcut să se consume totul. Ceea ce a mai rămas, a fost distribuit de armatele roşii în 
retragere populaţiei sau jefuit de populaţie.

Este suficient să arătăm că nu s-a găsit deloc grâu şi că populaţia nu are pâine, nu are carne, 
nu are zarzavat, cartofi, lapte şi nu se poate cumpăra şi găsi nimic.

La această situaţie reală pe care am găsit-o, se adaugă o alta independentă de voinţa noastră. 
De 2 săptămâni de zile plouă încontinuu torenţial în toată Transnistria.Toate drumurile sunt 
desfundate şi impracticabile, nici un vehicul nu mai poate circula şi nici un aliment nu se mai 
poate îndrepta către Odesa.

Populaţia, este incontestabil, suferă din această cauză. Această suferinţă nu este extremă, 
deoarece din informaţiile noastre, în special populaţia nevoiaşă şi muncitorii şi-au făcut 
aprovizionări suficiente, atât de la bolşevicii în retragere cât şi de la furtul din depozite şi magazine.

Cel care suferă mai mut sunt intelectualii şi oamenii are nu se bucurau nici de favoarea 
regimului bolşevic şi nici nu s-au pretat la jafuri. Aceştia trebuiesc imediat ajutaţi.

Pentru a face faţă nevoilor de aprovizionare ale oraşului şi pentru a putea să ne dăm seama 
de cantităţile ce sunt necesare pentru această aprovizionare, am obligat populaţia din Odesa să 
se înscrie la circumscripţiile de poliţie pentru a şti exact numărul locuitorilor ce avem de hrănit.

Lucrarea este în curs de efectuare şi cred că în 4-5 zile va fi terminată.
Am luat măsuri pentru aducerea imediată a cerealelor în Odesa, în vederea satisfacerii 

nevoilor populaţiei pentru pâine.
Aceste cereale s-au trimis cu trenul, pentru moment nefiind posibilă circulaţia cu camioanele 

sau căruţele din Tiraspol şi am dat dispoziţii Prefecturii de Oceakov ca şi Prefecturii de Odesa 
şi Berezovca ca să completeze nevoile celeilalte a oraşului, trimiţând produsele cu trenul de la 
Rancova la Odesa.

Tot în legătură cu problema alimentării trebuie să arătăm că în foarte scurtă vreme se va 
deschide 2-3 restaurante, care sunt în curs de pregătire şi se va deshide marele Hotel Bruxel, 
pentru a fi redat folosului trecătorilor.
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Deocamdată, pretutindeni au început să se deschidă frizerii şi mici ateliere de reparaţie, care 
prind foarte bine pentru nevoile populaţiei şi ale noastre în Odesa.

6. Starea sanitară. 
Starea sanitară esate bună. Cu toate că parte din spitale au fost distruse, se găsesc totuşi destule 

mijloace pentru asigurarea unei bune stări sanitare. Sunt în funcţiune azi 3 000 paturi şi chiar un 
spital de contagioşi cu 800 de paturi.  S-au găsit 7 medici locali pe care i-am numit medici de 
sectoare şi 27 farmacii pe care încercăm să le punem în funcţiune. Medici sunt suficienţi, o parte 
din ei ar putea să fie întrebuinţaţi şi în restul guvernământului.

Am numit în localitate un român, medic şef al oraşului Odesa, care să asigure în chipul 
acesta funcţionarea normală a spitalelor şi va asigura starea sanitară a oraşului.

7. Universitatea.
Am vizitat în amănunţime Universitatea, în special Facultatea de Medicină cu toate institutele 

anexe.
Deşi s-au produs multe stricăciuni, în special laboratoarele şi aparatele universităţi se găsesc 

acum sub pază serioasă şi Facultatea este în cele mai bune condiţii păzită.
Am întâlnit acolo pe profesorii Universităţii, în majoritate oameni în vârstă, cu studii făcute 

în Franţa şi Germania, savanţi de reputaţie mondială şi care au dus-o extrem de greu sub regimul 
bolşevic.  

Întotdeauna li s-a spus acestor oameni că Rusia nu are nevoie de intelectulali şi cei care trebuie 
să comande şi să conducă sunt muncitorii, iar intelectualii trebuie să se supună şi să asculte. Mi-
au arătat dezideratele lor. Ei cer posibilitatea să poată lucra şi să-şi asigure existenţa, să aibă o 
bucată de pâine. Ei ne sunt foarte favorabili ca şi întreaga populaţie din Odesa de la vârsta de 30 
ani în sus. Decanul Facultăţii de Medicină mi-a vorbit în termeni foarte emoţionanţi, spunându-
ne că în 20 de ani de sclavie, este prima oară că aude pe cineva că se ocupă de intelectuali şi că 
intelectualitatea trebuie să fie aceea care trebuie să conducă şi să dea tonul.

Toţi profesorii Facultăţii de Medicină au promis să dea asistenţa în spitale gratuit, să lucreze 
pretutindeni unde este nevoie şi să completeze instrumentele chirurgicale furate de la spitale cu 
ceea ce au dânşii acasă, pentru ca viaţa să reînceapă normal.

Ei m-au rugat să transmit Mareşalului asigurarea gratitudinii lor, pentru că i-a scăpat din 
jugul bolşevic şi cere cu dragoste şi sinceritate posibilitatea de a lucra.

Eu m-am pronunţat încă asupra posibilităţii de repunere în funcţiune a Universităţii, înainte 
de a fi luat adeziunea D-voastră.

Părerea mea este că sub o formă atenuantă şi fără a fi o deschidere generală, noi am putea da 
posibilitatea profesorilor să-şi continue activitatea, cel puţin în Facultatea de Medicină.

Avem nevoie ca să creiem în tineretul Rusiei o altă mentalitate, care să nu ne mai fie duşmană 
nouă, pe care să-l cultivăm în spiritul nou de viaţă şi care să aibă ocazie ca prin elementele pe care 
le-am aduce din ţară să cunoască şi să preţuiască ştiinţa română şi să ne iubească mai mult pe noi.

Deschiderea Facultăţii de Medicină ar juca un rol foarte important pentru activitatea şi 
atitudinea românilor.

Ea nu ne-ar costa o prea mare cheltuială şi am putea să câştigăm sufletul intelectualităţii ruse 
care să fie alături de noi şi să ne ajute în opera ce ne-am propus-o.

De o mişcare studenţească nu poate fi vorba aici, iar dacă s-ar încerca această mişcare, ea va 
fi cu severitate înăbuşită şi Universitatea închisă.

Eu cer adeziunea D-voastră principială pentru acest lucru, rugându-vă să-mi să-mi lăsaţi 
întreaga răspundere ca să pot pune în funcţiune această Universitate în condiţii reduse, dar 
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totuşi să dăm o posibilitate profesorilor să poată să trăiască şi să activeze, muncind în spiritul 
intelectualităţii noi pe care o reprezentăm aici.

8. Propaganda.
Am găsit în Odesa un post de radio-difuziune. Nu ştiu încă care este puterea lui de 

amplificaţie. V-aş ruga ca principial să ne daţi adeziunea ca acest post să poată fi pus în funcţiune 
aici la Odesa, întrebuiţându-l şi pentru nevoile administraţiei, căci în timpul iernii nu am putea 
transmite ordinele decât prin radio.

Am găsit o tipografie în stare foarte bună la Odesa, îi lipseau numai literele latine pe care 
le vom completa cu matriţe de la Monitorul Oficial. Aici se tipăreşte gazeta locală a oraţului 
Odesa în limba rusă şi română şi tot aici se tipăreşte gazeta Transnistriei. Aparatele de proecţie 
se găsesc în număr foarte mare. Sălile de cinematograf au fost ocupate de germani. Desigur, este 
provizoriu. Vom reuşi în curând să luăm şi noi câteva din aceste săli şi să deschidem cinematografe 
româneşti acolo.

9. Calea ferată.
S-a pus în funcţiune calea ferată de la Tiraspol la Odesa şi de la Meringa la Odesa. Pentru 

început sunt încă dificultăţi între administraţia română a Căilor Ferate şi cea germană, dar sper 
că în scurtă vreme, toate aceste neînţelegeri vor fi aplanate şi va putea face administraţie bună.

Se lucrează la calea ferată Ovidiopol-Odesa, unde ne lipsesc încă 27 traverse, cum vor fi 
găsite şi aduse aceste traverse, vom putea s-o repunem în funcţiune.

Se lucrează actualmente la podul de cale ferată de pe Nistru între Tiraspol şi Tighina.
10.  Opera.
Opera din Odesa se găseşte în stare foarte bună. Este aproape neatinsă, cu o singură excepţie, 

într-o aripă care nu are importanţă. Tot mobilierul şi inventarul se găsesc în bună stare şi artiştii 
şi corpul de balet, aproape în întregime au rămas pe locuri. Am numit un director al operei dintre 
artiştii locali. Am pus ca totul să se cureţe în ordine şi am luat măsura ca în ziua de 1 decembrie, 
ziua unirii tuturor românilor, Opera din Odesa să se redeschidă.

11.  Industria. 
Industria din Odesa este în mare parte distrusă. Totuşi au rămas încă destul de multe 

întreprinderi, care ar putea fi puse imediat în funcţiune. Am luat înţelegere cu comisiile de 
inventariere, ca pe măsură ce se inventariază aceste industrii, cele ce se pot pune în funcţiune, să 
fie redate oraşului şi autorităţilor administrative, însărcinate cu punerea lor în funcţiune.

Vom putea pune în funcţiune o fabrică de ulei, unde avem 400 vagoane de floarea-soarelui, 
plus 100 în port.

Avem în bună stare de funcţionare o fabrică de bere, pe care nu o putem pune în lucru din 
cauza lipsei materialelor de fabricaţie şi apoi berea nu este prea necesară pentru populaţia din 
Odesa.

Am găsit fabrica de tractoare agricole, care deşi asuferit stricăciuni, poate fi pusă imediat în 
funcţiune. Am cerut să se facă cât mai urgent inventarierea, pentru a o repune în funcţiune şi a o 
putea aduce la reparaţie toate tractoarele care încă sunt defectate. În port şi pe chei se găsesc foarte 
multe piese industriale, în special pentru pluguri. Am dat ordin ca toate să fie păstrate, pentru a 
fi întrebuinţate în condiţii cât mai bune.

Pe măsură ce nevoile vor învedera necesitatea punerii în funcţiune de noi industrii, vom 
aviza deschiderea şi altor întreprinderi.

12.   Comerţul.   
Aici situaţia este ceva mai grea, deoarece toate au dispărut şi trebuieşte să se reînceapă de la 
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capăt şi să facem dintr-un comerţ de stat un comerţ particular. Problema aceasta a comerţului în 
întreaga Transnistrie, nu numai în Odesa, este în strânsă legătură şi cu problema monetară, ce se 
va cuprinde într-un raport separat.pe care-l voi expune în Consiliul de Miniştri din 13 Noiemvrie 
a. c. şi atunci cu ocazia rezolvării problemei monetare, se va rezolva şi problema comerţului la 
Odesa.

13. Problema siguranţei.
Socotesc că această problemă este suficient asigurată prin trupele şi elementele poliţieneşti 

şi jandarmiereşti care sunt acolo domnul General Ghineraru, Comandantul Militar al Odesei, 
cere cu insistenţă ca să-i punem la dispoziţie şi Brigada a I-a Fortificaţii, ce a fost luată din Odesa, 
ca şi două noi batalioane de jandarmi pentru poliţia Odesei. Socotesc că este necesar să se pună 
prefect de poliţie al Odesei un militar,în persoana colonelului pe care l-am cerut şi în care am 
toată încrederea că va face treabă şi cred că ar fi bine ca măsurile de siguranţă şi de ordine să fie 
luate şi conduse de el, armata având numai îndeletnicirea de a face paza depozitelor, patrularea pe 
străzi şi de a coopera la nevoie cu forţele jandarmiereşti.

Părerea mea este că la Odesa nu trebuieşte să facem încă poliţie civilă şi pentru o bucată de 
vreme această poliţie trebuie să fie numai militară şi să lucreze cu multă energie, pentru a curma 
din rădăcini orice rău şi orice posibilitate de mişcare.

GUVERNATOR CIVIL 
       Alexianu
               Fond 706, inv. 1, dos. 1115 (1)
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