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Atunci avea 17 ani jum\tate. Nu ie[ise `nc\ din
Ia[i. Stia de la geografie c\ ]ara are mun]i [i mare
dar nu apucase s\ le vad\. Nici prin Ia[i nu prea
ie[ea. A fost luat ucenic de crud. Tat\l s\u era
t`mplar cu atelier propriu pe l`ng\ cas\, dar l-a dat
la alt t`mplar s\ `nve]e meserie, ca s\ fie tratat cu
severitatea care se cuvenea. Dup\ cele 12 ore de
munc\ nu-i r\m`nea timp de altceva. Mai toat\
tinere]ea [i-a petrecut-o pe strada Conductelor,
din T`rgu Cucu, cartier care era pe atunci evre-
iesc. De altfel, cam jum\tate din popula]ia Ia[ului
era format\ din evrei. Sinagoga era aproape de
cas\, dar acolo mergea mai mult tata, copiii par-
ticipau doar la s\rb\torile de toamn\. În ora[ ie[ea
la sf`r[itul s\pt\m`nii, c`nd f\cea du-te vino, ca
to]i tinerii, pe strada L\pu[neanu [i prin Pia]a
Unirii. Dac\ avea ceva bani, mergea la film sau la
cofet\rie. În afar\ de plimb\rile acestea, cu
cre[tinii nu se prea intersecta. Mai ales c\ fusese
sf\tuit, ca to]i tinerii evrei, s\ se fereasc\ de
necazuri, de provoc\ri [i s\ aleag\ fuga dec`t s\ fie
acuzat apoi de scandal. În T`rgu Cucu, locuiau [i
c`]iva cre[tini, cu care se `mp\ca foarte bine. At`ta
doar c\, dou\-trei zile `nainte de pogrom, mul]i
dintre ei au plecat de acas\ [i [i-au `nsemnat case-
le cu cruci. Pe moment, nu a `n]eles de ce.

Leizer

Numele s\u este Leizer Finchelstein [i are 81
de ani. Acum locuie[te `n Podu Ro[. Si acesta fu-
sese c`ndva un cartier evreiesc, dar a ajuns s\
locuiasc\ acolo nu din cauza asta, ci pentru acolo a
primit apartament de la CFR, `n 1964. C`nd s-a
mutat, cu so]ia, au s\rutat pere]ii de bucurie.
Apartamentul, cu dou\ camere, avea parchet, ap\
curent\, iar de la balcon putea admira turnul de la
Bucium. Nici nu se compara cu locuin]a din strada
Conductelor, unde, `n dou\ camere [i o buc\t\rie,
locuiau `mpreun\ cu p\rin]ii nou\ copii, [ase fra]i [i
trei surori. Dormeau c`te trei ̀ n pat, nu aveau curent
electric, ap\ curent\, iar WC-urile erau `n curte.
Curte pe care o `mp\r]eau, `n total, 14 locatari. 

Era greu. Mama avea de hr\nit [i de sp\lat pen-
tru at`tea suflete. Tata trebuia s\ fac\ bani s\ `i ]in\
pe to]i [i nu reu[ea `ntotdeauna. Au prins [i criza
economic\. De multe ori nu erau comenzi, iar `n
„mort-sezon“, adic\ iarna c`nd nu se mai construia,
tr\iau din ce adunaser\ vara [i toamna. 

Apoi au venit [i restric]iile politice la adresa
evreilor. Nu aveau voie se mearg\ la pia]\ p`n\ la
ora zece, trebuia s\-i lase `nt`i pe cre[tini s\-[i fac\
cump\r\turile. Noroc c\ mul]i ]\rani st\tea `n pia]\
p`n\ mai t`rziu, c`nd aveau voie evreii, ca s\-[i
v`nd\ marfa. 

Canibalii l-au `nv\]at ce putere 
are soarele

A f\cut patru clase primare, c`t era, pe atunci,
obligatoriu. Le-a pl\tit, iar de multe ori, pentru c\
s-a nimerit s\ fac\ [coal\ chiar `n timpul crizei
economice, aducea, `mpreun\ cu ceilal]i colegi,
lemne la [coal\ ca s\ `nc\lzeasc\ soba. Majoritatea
colegilor erau evrei, dar profesorii erau to]i cre[-
tini, pentru c\ evreii aveau voie s\ predea doar la
[colile evreie[ti. Profesorul lui i-a r\mas la inim\.
Era, bine`ne]eles, sever, `i d\dea din c`nd `n c`nd
cu rigla la palm\, pentru c\ a[a se f\cea atunci
pedagogie, dar era omenos. El l-a `nv\]at s\
citeasc\ tot ce `i c\dea `n m`n\. Si a citit de toate,
ziare, reviste. Ziarul puteai s\ `l iei la jum\tate sau
un sfert din pre] [i, dup\ ce `l citeai, `l d\deai
`napoi. Erau foarte multe reviste interesante atunci,
cum ar fi „Submarinul Doxa“. Submarinul \sta
mergea prin toat\ lumea, a ajuns p`n\ `n Africa,
unde a g\sit triburi de canibali. Canibalii `i
prindeau pe albi, iar cel mai mare chin era s\ `i
lege de st`lp [i s\-i lase `n soare. „Mai t`rziu, la
pogrom, `n trenurile mor]ii, am v\zut [i eu ce
putere are soarele...“

A v`ndut ziare antisemite

Pentru c\ de la o vreme nu prea mai era de
lucru, s-a angajat s\ v`nd\ ziare la chio[c. A
v`ndut [i ziare antisemite. Cei de la difuzarea pre-
sei `i spuneau s\ scoat\ „Sfarm\ Piatr\“ [i
„Porunca Vremii“ cu titlurile la vedere. El se
sim]ea un om ca oricare altul, dar din ziarele
respective vedea c\ e o problem\ cu identitatea sa.
Tot din ziare aflase de Hitler, de ce le face el
evreilor `n Germania. Dar `[i zicea c\ e vorba de
propagand\, nu putea s\ cread\ s\ germanii, un
popor inteligent, s-ar deda la asemenea lucruri. În
atelierul de t`mpl\rie, toate sculele [i ma[inile
erau nem]e[ti [i nu putea s\ cread\ c\ aceia care au
inventat acele lucruri minunate ar putea face gro-
z\vii. A asistat [i la manifesta]ii antisemite ale
studen]ilor. Veneau `n coloan\ de pe Copou, se
uneau cu studen]ii de la Teologie [i sp\rgeau gea-
murile la magazinele evreie[ti de pe Cuza Vod\. 

Despre intrarea României `n r\zboi a aflat tot
din ziare. Nu avea radio, pentru c\ evreilor le era
interzis prin lege s\ de]in\ aparate. În timpul celor
dou\ bombardamente ruse[ti care au lovit Ia[ul pe
24 [i 26 iunie 1941, s-a ascuns `n ni[te beciuri
improvizate, care nu ar fi rezistat nici m\car unor
bolovani, dar\mite unor bombe. A avut noroc.
Mai t`rziu a aflat c\ mai mul]i evrei au fost sur-
prin[i de bombardament `n timp ce st\teau la
coad\ la brut\ria „Spicul verde“, ce fusese c`ndva
evreiasc\ [i a fost apoi „românizat\“ [i aprovizio-
nat\ preferen]ial. 

Duminica neagr\
Pe 29 iunie, duminic\, nimeni nu-[i imagina ce

avea s\ urmeze, de[i semne prevestitoare au fost.
S`mb\t\, un frate de-al tat\lui, care locuia la
Abator, un cartier cu mul]i evrei, dinspre Dancu,
unde duce ast\zi tramvaiul 3, a venit `n fuga mare,
desfigurat de spaim\, ca s\ spun\ c\ evreii s`nt
sco[i din case, b\tu]i [i omor`]i. 

Duminic\ diminea]\ p\rea totu[i o zi lini[tit\.
Familia Finchelstein auzise c\ evreii s`nt chema]i
la Chestur\ pentru a li se da permis de [edere `n
Ia[i, dar nu s-a gr\bit s\ se prezinte. „De fapt, ei
erau momi]i acolo de autorit\]i“, explic\ Leizer
Finchelstein. Unul din fra]ii lui Leizer, care era
func]ionar de magazin, a plecat de diminea]\ la
magazin [i de atunci nu l-a mai v\zut nimeni.

Pe la orele zece, unsprezece, au dat buzna `n
cas\ patru sergen]i de poli]ie, `nso]i]i de mai mul]i
civili cu b`te. To]i cei din cas\ au fost sco[i `n
strad\, cu lovituri de patul pu[tii. Mama lui Leizer
[i surorile au fost scoase [i ele afar\, dar p`n\ la
urm\ au fost l\sate s\ plece. „Înc\ nu `mi iese din
cap groaza mamei mele din momentul c`nd a
v\zut c\ b\ie]ii `i s`nt lua]i [i du[i niciunde“,
spune Leizer printre lacrimi. 

Tat\l [i b\ie]ii au fost `ncolona]i [i du[i cu
m`inile sus spre Chestur\, prin Cuza vod\. „Parc\
eram du[i la abator. Eram foarte docili. Îmi aduc
aminte c\, dup\ 1944, am v\zut o coloan\ de vreo
mie de prizonieri germani p\zi]i de vreo trei-patru
femei-soldat din Armata Ro[ie. Dac\ ar fi t\b\r`t
pe ele, le-ar fi f\cut praf, dar nem]ii, care alt\dat\
erau m`ndri [i arogan]i, erau acum bl`nzi [i docili.
Se `nt`mpl\ ceva `n astfel de situa]ii, devii docil,
inert, a[a eram [i noi atunci“, poveste[te martorul
nostru. În cl\direa Filarmonicii era un spital de
campanie german [i, c`nd a trecut coloana de
evrei, nem]ii le-au v\rsat mizerii `n cap.

În Infern
La poarta Chesturii erau doi jandarmi SS cu

casc\ de r\zboi [i cu `nsemne pe care scria mare,
dac\ `[i aduce aminte bine, „SS Gendarm
Kommandatur“. „Nem]ii aveau b`te ca de base-
ball, care mergeau ca un ciocan pneumatic [i pe
care `l nimerea `n cap acolo r\m`nea. Pentru
prima dat\ am v\zut oameni mor]i, s`nge [i creieri
`mpr\[tia]i. La evrei, prin tradi]ie, mor]ii s`nt ime-
diat acoperi]i [i `ngropa]i, nu s`nt ]inu]i trei zile ca
la cre[tini. Eu nu apucasem c\ v\d cadavre p`n\

`n ziua aceea“, spune Leizer umbrit. Prin furcile
caudine de la poart\ a trecut `n fug\, bulucindu-se,
c\lc`nd peste mor]i. S-a pierdut de tat\l s\u [i a
r\mas doar cu un frate cu care a mers spre zidul din
fundul cur]ii. În\untru erau deja mor]i pe jos.
Curtea Chesturii era dominat\ de o mitralier\,
instalat\ pe sc\rile cl\dirii, la care se aflau doi ser-
gen]i de poli]ie. Ace[tia au deschis focul de nenu-
m\rate ori `n mul]ime. Cei care au `ncercat s\ fug\
peste gard au fost lichida]i. „Mi-am v\zut un pri-
eten mort at`rnat pe gard“, `[i amine[te Leizer.

Acolo, `n curte, sub amenin]area mitralierei,
`ngr\m\di]i unii `n al]ii, cu miile, au stat `n
picioare de la pr`nz p`n\ a doua zi spre diminea]\,
f\r\ ap\, f\r\ m`ncare. Aproape c\ nu vorbeau. Nu
[tiau ce o s\ se `nt`mple, ce va fi cu ei. Din ora[,
se auzeau mereu focuri de arm\. La un moment
dat a fost pus, `mpreun\ cu al]ii mai `ntrema]i, s\
aranjeze mor]ii din curte, ca s\ se fac\ loc.

Noaptea, curtea s-a mai eliberat, dup\ ce au
fost sco[i cei care au fost urca]i `n primul tren al
mor]ii. Leizer Finchelstein a nimerit `n al doilea.
„Era `ntuneric de `]i scoteai ochii, din cauza
camuflajului. În Pia]a Unirii [i `n drum spre
gar\ ne-am tot `mpiedicat de mor]i pres\ra]i pe
drum“. Mai t`rziu a aflat c\ dou\ zile c\ru]ele de
gunoi au tot c\rat mor]i de pe str\zi. 

Camer\ de gazare f\r\ gaz
La gar\, alte groz\vii. Au fost tr`nti]i `n fa]a

g\rii, unde era pia]a de tr\suri, `n baleg\ [i urin\ de
cal. Apoi, `n gar\, a apucat s\ vad\ ceferi[ti care `i
loveau `n cap pe evreii care `ncercau s\ fug\, cu
lemne luate dintr-un vagon tras pe alt\ linie. 

Au fost num\ra]i c`te 40 [i b\ga]i `n vagoane de
zece tone, din lemn, folosite pentru materiale de
construc]ii. Nici m\car nu erau cur\]ate. „De fric\,
ne-am b\gat unul altul, ca oile, [i vagonul p\rea
gol. Un impiegat de mi[care, un tinerel, se agita
pe acolo [i spunea c\ el nu expediaz\ vagoanele
dac\ nu s`nt `nc\rcate la capacitate. Si atunci au
mai adus 40. Ne-am `ngr\m\dit [i tot p\rea
vagonul gol. P`n\ la urm\, ne-au `nc\rcat vreo
sut\, o sut\ dou\zeci, nu pot s\ [tiu. Aproape nu
te mai puteai mi[ca“, poveste[te Leizer
Finchelstein. „Dup\ 1947, am intrat la CFR [i a[
fi vrut `l `nt`lnesc pe tinerelul impiegat ca s\-i
spun c\ la [coala CFR se `nva]\ c\, atunci c`nd
`ncarci vagoane cu viet\]i, exist\ o capacitate
maxim\ admis\ [i trebuie asigurate furaje. Noi
st\team mai r\u ca animalele, nu aveam aer [i
nici nu ni s-a dat ap\. Vagoanele aveau gemule]e
de 25 pe 60 de cm, ale c\ror obloane au fost
`nchise pe dinafar\. Era un fel de camer\ de
gazare f\r\ gaz [i foc. Soarele f\cea tot.“

Cu c`]iva ani `n urm\, a f\cut un experiment cu
ni[te ziari[ti. S-au urcat ̀ ntr-un vagon de marf\, mai
mare, de 40 de tone, [i au mers cam o or\, pe un
soare torid ca `n ziua aceea. În prima sta]ie s-au
repezit cu to]ii dispera]i la o f`nt`n\, deshidrata]i [i
extenua]i. Cu trenul mor]ii, au mers opt ore, `ntr-un
vagon mult mai str`mt, incredibil de `ngr\m\di]i. 

„Din cauza c\ldurii, a lipsei aerului, apei [i a
hranei, oamenii mureau ca mu[tele. Afar\ erau
35 de grade cel pu]in. Eram deja epuiza]i c`nd am
fost `mbarca]i. Eu am avut noroc pentru c\ am
nimerit patru fra]i `mpreun\ `n vagon. Am b\ut
urina unii de la al]ii. Ne-am p\lmuit continuu ca
s\ st\m treji. Nu aveai voie s\ cazi. Dac\ te
pr\bu[eai, erai mort pentru c\ al]ii c\deau peste
tine [i nu mai aveai putere s\ `i dai la o parte. Un
frate de-al meu, care a fost luat `n cel\lalt tren,
`mpreun\ cu tat\l meu, a c\zut, au c\zut mor]ii
peste el [i el nu a putut [i `[i mai trag\ un picior.
C`nd a ajuns la C\l\ra[i piciorul `i intrase deja `n
putrefac]ie, de viu. A sc\pat, dar a r\mas sufe-
rind cu piciorul p`n\ la moarte. Ca s\ ne odih-
nim, am stivuit cadavrele, am f\cut b\nci din ele.
Din cei peste o sut\ de oameni din vagon am
sc\pat vreo 20-22“.

Spre deosebire de primul tren al mor]ii care a
mers [apte zile, p`n\ la C\l\ra[i, al doilea tren a
oprit la Podu Iloaiei. Problema este c\ distan]a de
20 de kilometri a parcurs-o `n opt ore, pe o c\ldur\
ucig\toare. Au murit peste o mie de oameni.
„Eram cadavre vii. C`nd ne-au v\zut evreii din
Podu Iloaiei, care au fost chema]i s\ ne ajute, s\
ne spele [i s\ ne dea haine, s-au `ngrozit. P\ream
de pe alt\ planet\“. Au fost caza]i la familiile
evreie[ti din localitate, iar a doua zi au fost
aduna]i de jandarmi [i du[i ca s\ `ngroape
cadavrele desc\rcate peste noapte `n c`mp. Mor]ii
erau umfla]i de c\ldur\, mirosul era `ngrozitor.
„În gropi `i aruncam de sus, ca pe saci, nu `i mai
a[ezam. Puneam un r`nd de mor]i, dup\ care
aruncam var [i puneam alt r`nd. Trei straturi au
fost cu totul. Nu v\ `nchipui]i ce groaz\ era.
Mul]i [i-au g\sit rudele. Eu mi-am g\sit un v\r.“

La urm\, se a[teptau s\ fie arunca]i [i ei, ca nu
fie martori. Nu a fost a[a, au fost cru]a]i. Si ceilal]i
fra]i au sc\pat, la fel cum au sc\pat tat\l [i fratele
din cel\lalt tren. Pu]ine familii de evrei din Ia[i
pot spune c\ au avut un a[a noroc.

„Prima mea c\l\torie `n afara
Ia[ului a fost cu trenul mor]ii“

!! m\rturise[te Leizer Finchelstein, unul dintre pu]inii
supravie]uitori ai „trenurilor mor]ii“ !! `i prezent\m povestea, cu
ocazia primei comemor\ri oficiale a Holocaustului din România 

Dubl\m povestirea martorului nostru
cu reconstituirea faptelor a[a cum
rezult\ din documentele vremii. Am
utilizat documenta]ia care a stat la
baza Raportului Comisiei de Studiere
a Holocaustului `n România, care va
fi publicat `n luna noiembrie. 

Pe 22 iunie 1941, România intra `n r\zboi ca
aliat al Germaniei naziste. Istoriografia a re]inut
acest moment ca fiind legat exclusiv de
inten]iile României de a recupera Basarabia [i
Bucovina, cedate cu un an `n urm\ Uniunii
Sovietice. În fapt, regimul Antonescu a v\zut `n
declan[area ostilit\]ilor nu doar o modalitate de
recuperare a teritoriilor pierdute, ci [i o oportu-
nitate „istoric\“ pentru rezolvarea a ceea ce `n
limbajul epocii se numea „problema evreiasc\“.
La 6 septembrie 1941, Ion Antonescu `i scria
vicepre[edintelui Consiliului de Mini[tri, Mihai
Antonescu: „Trebuie s\ se `n]eleag\ de to]i c\
nu este lupt\ cu slavii, ci cu evreii. Este o lupt\
pe via]\ [i pe moarte. Ori `nvingem noi [i
lumea se va purifica, ori `nving ei [i devenim
sclavii lor. Si r\zboiul `n general [i luptele de
la Odessa `n special au f\cut cu prisosin]\
dovada c\ Satana este evreul“. La r`ndul s\u,
Mihai Antonescu declara, pe 3 iulie 1941: „Ne
g\sim `n momentul istoric cel mai favorabil [i
mai larg pentru o total\ desc\tu[are etnic\,
pentru o revizuire na]ional\ [i pentru purifi-
carea neamului nostru de toate acele elemente
str\ine sufletului lui...“ Pe 8 iulie, chiar `n
[edin]a Consiliului de Mini[tri, acela[i Mihai
Antonescu spunea: „Îmi este indiferent dac\ ̀ n
istorie vom intra `n istorie ca barbari. (...) Deci
f\r\ forme, cu libertatea complet\ dac\ este
nevoie s\ trage]i cu mitraliera“.

Situa]ia evreilor din România s-a `nr\ut\]it
treptat dup\ `nceperea celui de-al doilea r\zboi
mondial [i accederea la putere a for]elor
extremiste. Au fost emise mai multe decrete, cu
prec\derea ̀ n timpul regimului legionar [i a dic-
taturii Antonescu, prin care evreii erau exclu[i
dintre cet\]enii cu drepturi egale, erau expro-
pria]i `n zonele rurale, supu[i politicii de
„românizare“ a bunurilor industriale [i comer-
ciale urbane, a imobilelor urbane [i a bunurilor
comunit\]ilor evreie[ti. În urma m\surilor anti-
semite, evreii au avut de suportat degradarea
moral\ [i socio-profesional\, fiind exclu[i din
via]a public\ [i politic\, da]i afar\ din [coli [i
universit\]i, `mpiedica]i s\ exercite mai multe
profesii, ̀ ndep\rta]i, cu unele excep]ii, din ̀ ntre-
prinderile industriale, din sindicate [i asocia]ii,
`nl\tura]i din armat\, supu[i muncii obligatorii
`n tabere de munc\ [i unor taxe [i restric]ii spe-
ciale (nu aveau voie s\ de]in\ aparate de radio,
puteau s\ circule pe strad\ [i pentru cump\r\turi
doar `ntre anumite ore, iar `n afara ora[elor
aveau nevoie de permis special, au trebuit s\
poarte o vreme infamanta stea galben\ etc). 

Mai grav, evreii au fost ]inta a numeroase
acte de violen]\ spontan\ sau puse la cale de
autorit\]i, fiind f\cu]i vinova]i de toate nenoro-
cirile prin care trecea România. În timpul
retragerii precipitate [i umilitoare a armatei
române din Basarabia [i Bucovina de nord, din
1940, evreii au devenit ]api isp\[itori, c`teva
acte de ostilitate ale evreilor la adresa românilor
fiind extrapolate, de propaganda vremii, la
scara `ntregii comunit\]i, evreii devenind, in
corpore, vinova]i pentru pierderile teritoriale,
pentru umilin]a suferit\ de români, pentru aduc-
erea comunismului etc. Pe acest fond de psi-
hoz\ antisemit\, s-au produs mai multe pogro-
muri (Dorohoi, Gala]i, Bucure[ti) [i au fost
nenum\rate izbucniri de violen]\, evreii din mai
multe localit\]i fiind b\tu]i, umili]i, omor`]i. 

M\celul de la Ia[i

Pogromul de la Ia[i face parte din al doilea
val de violen]\ `mpotriva evreilor, `n care
atrocit\]ile au avut `ntr-o mai mic\ m\sur\
caracter spontan, fiind influen]ate de impli-
carea autorit\]ilor. Pe 15 aprilie 1941, Ion
Antonescu spunea la sesiunea Consiliului de
Mini[tri: „Dau drumul mul]imii s\-i
masacreze. Eu m\ retrag `n cetatea mea, [i
dup\ ce-i masacreaz\, pun iar\[i ordine“.
Acesta a fost scenariul dup\ care, `n mare, s-a
consumat s`ngerosul episod de la Ia[i. 

Pogromul de la Ia[i a fost urmare a unui
plan de evacuare a evreilor din Ia[i, parte a
„planului mare“ de deportare a tuturor evre-
ilor din Moldova, Basarabia [i Bucovina,

cunoscut sub numele de cod ca plan de
„cur\]ire a terenului“. Ion Antonescu a ordo-
nat, `n noaptea de 28 spre 29 iunie, evacuarea
„total\“ a popula]iei evreie[ti din Ia[i, „pa-
chete, pachete“ [i executarea tuturor acelora
care se opun cu focuri de arm\ evacu\rii. 

Intrarea României `n r\zboi a fost resim]it\
imediat `n Ia[i, din cauza a dou\ bombarda-
mente sovietice, din zilele de 24 [i 26 iunie.
Cel de-al doilea a atins mai multe ]inte impor-
tante - cl\direa Comandamentului diviziei a
14-a, Palatul Telefoanelor, Spitalul Sf. Spi-
ridon - [i, previzibil, ]api isp\[itori au devenit,
[i de aceast\ dat\, evreii. Autorit\]ile, solda]ii
[i presa vremii au r\sp`ndit zvonul c\ evreii
semnalizeaz\ avioanelor inamice ]intele
strategice, c\ au fost para[uta]i spioni evrei `n
Ia[i, c\ printre pilo]ii avioanelor dobor`te au
fost descoperi]i evrei etc. Pe str\zi au ap\rut
afi[e care chemau la eliminarea evreilor. Pe
26 iunie, evreii au fost acuza]i oficial de c\tre
autorit\]ile locale de colaborare cu inamicul.
Au urmat perchezi]ii, arest\ri, execu]ii sumare
- `n care probele „vinov\]iei“ erau simple
lanterne, binocluri sau doar buc\]i de p`nz\
ro[ie. Ia[ul era tranzitat atunci de trupe, `n
drumul spre frontul din Est, care, `n psihoza
creat\, au intrat `n pozi]ii de lupt\ pe str\zile
ora[ului, au deschis focul, au participat la
perchezi]ii [i execu]ii. 

P`n\ la urm\, conform ordinului lui
Antonescu, a fost decis\ deportarea evreilor
din Ia[i. Ace[tia urmau a fi aduna]i `n curtea
Chesturii, `nainte de fi urca]i `n trenuri.
Numai c\, a[a cum relateaz\ [i martorul nos-
tru precum [i multe alte surse, numero[i evrei,
cu miile, au fost uci[i la intrarea `n curte sau
`n interior, de români [i germani. Au urmat
trenurile mor]ii, `n care au murit alte mii.

La atrocit\]i au participat solda]i, poli]i[ti
[i jandarmi români, popula]ie civil\, precum [i
solda]i germani. A fost implicat\, de aseme-
nea, o unitate special\ a Serviciului Special de
Informa]ii, denumit\ E[alonul Special, creat\
pentru a ap\ra spatele armatei române de
ac]iuni de spionaj [i sabotaj. Mul]i dintre
civilii participan]i au fost `narma]i de aceast\
unitate. Lista nominal\ a civililor ancheta]i
pentru participare la pogrom, aflat\ `n Arhiva
Ministerului de Interne, con]ine 286 de nume,
din toate categoriile sociale: studen]i, munci-
tori, meseria[i, func]ionari de stat, elevi de
[coal\, actori, medici, `nv\]\tori, un preot,
c`nt\re]i de biseric\, avoca]i, pensionari,
negustori etc. 

Pogromul de la Ia[i, `n care au pierit `n jur
de 10.000 de evrei, a fost urmat de ceva [i mai
grav, produs la ordinele explicite ale lui Ion
Antonescu: lichidarea a mii de evrei `n
Basarabia [i Bucovina [i deportarea celor
r\ma[i, `n Transnistria, unde au murit `n
lag\re, l\sa]i `n foamete, frig [i condi]ii
mizere, p`n\ la 150.000 dintre ei. 9 octombrie
(1941), ziua `n care au `nceput deport\rile, din
Bucovina de sud, a fost stabilit\ de statul
român ca zi de comemorare a Holocaustului
`n România. 

Antonescu: „Dau drumul
mul]imii s\-i masacreze“

Dup\ ce a sc\pat de „trenul
mor]ii“, Leizer Finchelstein a
fost alocat, `n cadrul regimului
de munc\ for]at\, la un mo[ier,
apoi la un t`mplar, care l-a ajutat
mult [i astfel a putut s\-[i
`ntre]in\, de la distan]\, familia.
Spre toamn\ s-a putut `ntoarce
`n Ia[i, unde s-a g\sit cu ai lui. În
1942, a fost luat de pe strad\ de

o patrul\ de sergen]i, dup\ ce a
ar\tat actele, [i a fost trimis `n
Basarabia, la sud de Cetatea
Alb\, la {aba, `ntr-un deta-
[ament de munc\ for]at\. A fost
trimis cu trenul [i a crezut c\ se
repet\ nebunia. Dar, de data
aceasta, au fost mai pu]ini `n
vagon [i chiar au primit
m`ncare. La Saba, a stat `n

condi]ii `ngrozitoare, `n mizerie
[i foame. Muncea la o carier\ de
piatr\. „Ne m`ncau p\duchii.
De la sub]iori scoteam c`te un
pumn o dat\. Nu puteai s\
scapi de ei. Abia dup\ r\zboi
au adus americanii DTT-ul [i
am rezolvat problema.“ În
1943, a fost dus `ntr-un lag\r, la
Predeal. Era `mprejmuit cu
dou\ r`nduri de s`rm\ ghimpat\
[i avea turnuri de paz\. Si acolo
a fost r\u. Dormea pe un pat de
lemn, str`mb, [i urmele de la
sc`nduri i-au r\mas pe spate
mul]i ani dup\ r\zboi. S-a tot
mirat de puterea de rezisten]\ a
omului. Cei din lag\r lucrau fie
la un drum strategic, secret, t\iat
printr-o p\dure spre Timi[ul de
Jos, fie la alt drum, care ducea
spre vila lui Antonescu de la
Cioplea. Leizer Finchelstein a
avut noroc de meseria sa de
t`mplar. A sc\pat de munca
grea, fiind pus s\ repare
cazarma. Dup\ b\t\lia de la
Stalingrad, despre care a aflat de
pe un petec de ziar, condi]iile
s-au mai `mbun\t\]it. Dup\ 23
august, solda]ii au disp\rut ca
prin farmec [i por]ile s-au
deschis. 

„Am uitat s\ v\ spun, se
`ntoarce Leizer Finchelstein
cu g`ndul, prima mea c\l\-
torie cu trenul a fost cu trenul
mor]ii“. 

~n drum spre Infernul din curtea Chesturii, coloana de evrei `n care se
afla Leizer Finchelstein a trecut prin fa]a Filarmonicii, `n care era

instalat, la acea vreme, un spital de campanie german. C`nd au trecut
evreii, germanii i-au batjocorit [i au aruncat peste ei cu mizerii

La munc\ for]at\

Pagin\ realizat\ de Adrian CIOFL+NC|

„Comandantul lag\rului venea la noi [i ne `ntreba:
«M\i jidanilor, c`nd termina]i de reparat cazarma?» 
~i explicam c\ nu am primit materiale de construc]ii,
c\ nu ni s-au dat scule. Ne d\dea c`te trei perechi de

palme [i ne l\sa `n pace p`n\ data urm\toare.“

Pe sc\rile unde se st\ Leizer Finchelstein era instalat\, pe 29 iunie 1941, o
mitralier\ cu care doi sergen]i de poli]ie au tras de nenum\rate ori `n
mul]imea de evrei masat\ `n curtea Chesturii. Acum, `n fosta cl\dire a

Chesturii, situat\ pe strada V. Alecsandri mai sus de Starea Civil\,
fun]ioneaz\ o firm\, iar `n curte a fost deschis un bar


