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Cодержание

Від укладачів
Створення наукової історії Ромського народу в Україні є завданням надактуальним,
оскільки такої, написаної та задокументованої, історії в нас поки що немає, а історичні розвідки,
що не спираються на тверду документальну базу, не є аргументом.
Укладачі цієї збірки сповідують саме такий підхід в цілому та особливо – стосовно тих
часів в історії нашого народу, з яких документи вже виявлені та мають безумовну пізнавальну
й наукову ціннність. Наступний крок – оприлюднення таких документів, уведення їх до
наукового обігу. Саме ці дві цілі – виявлення документів та їх оприлюднення – поставили
собі Одеський обласний Ромський конгрес та Державний архів Одеської області, підписавши
у липні 2010 р. угоду1 про співпрацю у вивченні документів періоду німецько-румунської
окупації Одещини 1941-1944 років (пізніше Ромський конгрес передав науково-дослідницький
напрямок і зокрема тему Калітраш2 Інституту ромознавства).
Державний архів Одеської області має величезний комплекс документів цього періоду,
які у силу багатьох об’єктивних і суб’єктивних причин опрацьовані та досліджені дуже слабо.
Виключенням є документи, що стосуються Єврейського народу, більшість з яких уже доступна
дослідникам.
Стосовно Ромів – документи спеціально не виявлялися й, відповідно, не досліджувалися.
Робота за цією угодою стала продовженням роботи з анотування «румунських фондів»3,
розпочатої у 2003 р. силами архівістів та дослідників, у тому числі з Ромського конгресу. Завдяки
цій роботі частково були виявлені справи, що стосуються Ромів, передусім – депортованих з
Румунії до Трансністрії у 1942 р.4:
№
фонду

Описи

Номери справ

Головна реєстратура Губернаторства Трансністрії

1

1912

–//–

2

163

Р-2255

Фінансова дирекція Губернаторства Трансністрії

1

2, 456

Р-2264

Дирекція праці Губернаторства Трансністрії

1

6, 9, 12, 15.

Р-2349

Генеральний інспекторат жандармерії

1

164

Р-2357

Префектура Овідіопольського повіту

1с

47

Р-2358

Префектура Балтського повіту

1

43, 672

Р-2361

Префектура Березівського повіту

1

62, 171, 591, 592,
606, 714, 716

Р-2378

Претура Одеського району Одеського повіту

1

77

Р-2387

Претура Гросулівського району Тираспільського повіту

2

27

Р-2389

Претура
повіту

1с

1

Р-2242

Назва фонду

Цебриківського

району

Тираспільського

Пошук документів та їх систематизація триває, а справу № 672 «Листування з
дирекцією праці про використання праці циган» (фонд Р-2358, опис 1) Держархів та Інститут
ромознавства, вирішили опублікувати окремою книжкою, яка започатковує серію «Роми в
Трансністрії 1941-1944. Архівні документи».
Хочемо ще раз підкреслити, що укладачі поставили перед собою лише одне завдання –
уводити до наукового обігу архівні документи.
1
2

3

4

6

Див. Вісник Державного комітету архівів України. – 2010. – Вип. 3. – С. 232.
Існує декілька термінів на позначення знищення Ромів нацистами усіх мастей. Автори дотримуються думки, що
Калітраш є найбільш адекватним терміном.
Усього в Державному архіві Одеської області (далі в посиланнях – ДАОО) зберігається 988 фондів, що об’єднують
52 561 справ періоду окупації.
Частина з них вказана в: Белоусова Л.Г. Аннотированный перечень фондов по теме “холокост” // История Холокоста в Одесском регионе. Сборник статей и документов / Еврейск. общин. центр "Мигдаль"; Сост. М. Рашковецкий. – Одесса: Студия "Негоциант", 2006. – 372 с. + [136] с., ил.; також на сайті ДАОО – http://derjarhiv.odessa.
gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=27692&id=130.

1. Трансністрія. Передумови та створення
Створення Трансністрії було певною мірою «відкладеним» результатом зусиль німецької та
італійської дипломатії розв’язати румуно-угорські протиріччя у питанні Північної Трансильванії
та румуно-радянські протиріччя стосовно Бесарабії та Північної Буковини внаслідок пакту
Молотова-Рибентропа від 23.08.1939 р., а потім і рішення Другого Віденського арбітражу від
30.08.1940 р.
За першим документом Румунія втратила Бесарабію та Північну Буковину – 28 червня
1940 р. СРСР повернув їх собі, а за другим Румунія була змушена у вересні 1940 р. віддати
Північну Трансильванію Угорщині, втративши в цілому майже 96 тис. кв. км. з населенням від
5 до 7 млн (різні джерела наводять різні цифри в цих межах).
Утім, Румунія розглядала ці територіальні поступки як тимчасові й не припиняла
дипломатичні дії задля повернення цих територій.5 Не бажаючи ускладнень з Румунією
напередодні кампанії проти СРСР (а Румунія 23.11.1940 р. приєдналася до Троїстого пакту,
членом якого з 20.11.1940 р. вже була Угорщина), 12 червня 1941 р. Гітлер під час зустрічі з
Й.Антонеску запропонував останньому території за Дністром в обмін на приєднання до кампанії
проти СРСР.
Успішність війни проти СРСР у 1941 р. мала наслідком пожвавлення теми анексування
Румунією, тобто включення до складу держави, захоплених територій СРСР, про що свідчать
документи Румунської місії в Берліні. Так, 19 липня 1941 р. Рауль Босі, глава цієї місії в ранзі
повноважного міністра (посла), повідомив телеграмою міністра закордонних справ Румунії, що
Райх погодив план анексування зокрема Трансністрії та колонізації цієї території румунами з
Трансильванії та СРСР.6 Утім, Босі вважав цей план витвором угорської дипломатії та вкрай
небезпечним для майбутнього Румунії: анексія Трансністрії (і також пропонованих Покуття
та Поділля) означала би відмову від претензій на трансильванські землі, а відмова від
Трансильванії означала би перетворення Румунії з центральноєвропейської на східну державу.
Румунська влада вочевидь взяла до уваги думки Р.Босі, бо 25 липня в.о. голови Ради
міністрів, міністр закордонних справ Міхай Антонеску повідомив посла Німеччини в Бухаресті
Манфреда фон Кілінгера про те, що Румунія в цілому погоджується зі встановленням воєнного
окупаційного режиму у Трансністрії, але докінцеву свою позицію щодо територій висловить
після того, коли німецька сторона повідомить свої плани стосовно України в цілому.7
Гітлер у листі до Й.Антонеску від 27 липня 1941 р. запропонував Румунії взяти під свою
руку усю територію до Дніпра в обмін на продовження бойових дій на стороні Німеччини.
05 серпня 1941 р. той самий Р.Босі, вже знаючи про можливість згоди румунського уряду
на анексію, надіслав до Бухаресту доповідь з промовистою назвою «Румунія, східна держава?»,
в якій закликав уряд Румунії бути політично мудрим щодо взагалі анексування територій на
сході, аби воно згодом не вплинуло на територіальні претензії на північну Трансильванію.8
5
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7
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Політичні та дипломатичні перипетії перерозподілу Румунії див. докладно, напр.: Constantiniu, Florin. Între Hitler
și Stalin. România și pactul Ribbentrop-Molotov. – București, 1991; Гакман С. М. Проблема Бессарабії та Буковини у
контексті радянсько-румунських міждержавних відносин. 1917-1940 рр.: Дис. … канд. іст. наук. – Чернівецький
нац. ун-т. – Чернівці, 2000; Ерещенко М.Д. Румыния между Германией и Советским Союзом: политика без иллюзий
// Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939-1941 гг. – М., 1999. – С.236-258; Исламов Т.М. Венгерорумынский конфликт и позиция Москвы // там само. – С. 361-383 (е-варіант – www.kouzdra.ru/page/texts/hitl-stal/
index.html); Исламов Т.М., Покивайлова Т.А. Венгеро-румынский конфликт и советская дипломатия 1940-1941 гг.
// Война и политика. 1939-1941 гг. – М., 1999. – С.457-470; Покивайлова Т.А. К истории второго Венского арбитража // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале Второй мировой
войны (сентябрь 1939 г. – август 1940 г.). - М., 1991. – С.63-77; Сальков А.П. СССР и второй Венский арбитраж:
Дипломатические оценки результатов и последствий // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2003. – № 3; збірка Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и
СССР. 1940-1946 гг.: Документы российских архивов. – М., 2000; Balogh Béni L. A magyar-román kapcsolatok 19391940-ben és a második bécsi döntés. – Csíkszereda, 2002.
Telegrama nr.41662 din 19.07.1941 a Legaţiei române din Berlin, semnată Bossy // Arhive diplomatice, Ministerul
afacerilor externe ale României (далі – AD MAE), fond 71/Germania, vol.83, f.145-147 [Телеграма № 41662 від
19.07.1941 Румунської місії в Берліні за підписом Р.Босі // Дипломатичні архіви, Міністерство закордонних справ
Румунії (далі – ДА МЗС), ф. 71/Німеччина, т.83, арк.145-147].
Nota asupra convorbirii avute în ziua de 24 iulie 1941 de dl. Mihai Antonescu preşedintele Consiliului de Miniştri a.i. cu
dl. von Killinger, ministrul Germaniei, la preşedinţa Consiliului de Miniştri // DA MAE, fond 71/Germania, vol.83, f.182-183
[Нотатка про перемовини 24.07.1941 п. Міхая Антонеску, в.о. голови Ради міністрів з п. фон Кілінгером, германським
міністром, у Президії Ради міністрів // ДА МЗС, ф. 71/Німеччина, т.83, арк.181-183] та Nota asupra convorbirii avute
în ziua de 25 iulie 1941 de dl. Mihai Antonescu, ca ministru de externe, cu ministrul Germaniei la preşedinţa Consiliului
// DA MAE, fond 71/Germania, vol.83, f.184-185 [Нотатка про перемовини 25.07.1941 п. Міхая Антонеску, як міністра
закордонних справ, з германським міністром у Президії Ради // ДА МЗС, ф. 71/Німеччина, т.83, арк.184-185].
Raportul nr. 80532 din 05.08.1941 a Legaţiei române din Berlin, semnat Bossy // DA MAE, fond 71/Germania, vol.83,
f.274-279 [Доповідь № 80532 від 05.08.1941 Румунської місії в Берліні за підписом Р.Босі // ДА МЗС, ф. 71/Німеччина,
т.83, арк.274-279].
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14 серпня 1941 р. румунський МЗС повідомив німецьку сторону, що уряд відмовляється
від анексії будь-яких земель за Дністром, але приймає на себе відповідальність на управління
та економічну експлуатацію території між Дністром і Бугом. «Офіційною» підставою для
такого рішення було те, що територія самої країни, особливо Бесарабії та Буковини, вимагає
адміністративної та економічної реорганізації9 (29 червня 1941 р. Йон Антонеску підписав
декрет-закон про створення Бесарабії та Буковини як двох окремих губерній у складі Румунії,
а декретом-законом від 4 вересня ц.р. усі мешканці цих губерній стали громадянами Румунії,
чого ніколи не було у Трансністрії).
17 серпня Антонеску повідомив Гітлера про це рішення, і цього самого дня у Тигіні
(Бендерах) почалися перемовини між представниками румунської та німецької армій щодо
кордонів Трансністрії, розподілу функцій та відповідальності. За два дні були вирішені основні
питання, і 19 серпня Антонеску декретом №110 створив провінцію Трансністрія та затвердив
«Інструкції з управління провінцією Трансністрія».11
Декрет №1
Ми, генерал Йон Антонеску, верховний головнокомандувач, постановляємо:
Ст. 1. Територія, окупована між Дністром і Бугом, за виключенням Одеського району, яка
має межу на півночі по лінії Могилів – Жмеринка та позначена на доданій до цього декрету
мапі, переходить під румунське управління.
Ст. 2. Призначаємо пана професора Георге Алексяну нашим уповноваженим в цій
провінції з правом працювати з усіма повноваженнями.
Ст. 3. Наш уповноважений через видавані ним накази буде вживати усі потрібні заходи
для функціонування органів управління та для продовження діяльності в усіх сферах згідно з
інструкціями, що я їх дав.
Ст. 4. Нашому уповноваженому в управлінні провінцією
будуть допомагати наступні управління: а) управління адміністрації
та зв’язку; б) управління сільського господарства та економіки; в)
управління освіти, культів і пропаганди; г) управління охорони
здоров’я; д) управління фінансів.
Ст. 5. Чиновники, призначені в цю провінцію, будуть
отримувати a) заробітну плату, обчислену в леях; б) з урахуванням
утримання в РККС до максимуму заробітної плати в леях.
Ст. 6. РККС12 є єдиною валютою, що ходить в цій провінції.
Ст. 7. Призначаємо [місцем] перебування керівництва
Тираспіль.
Ст. 8. Наш уповноважений підпорядковується безпосередньо
нашим наказам та Президії Ради міністрів.
Дано сьогодні, 19 серпня в нашій головній ставці.
19.VIII.1941 Тигіна (підпис)
(фотографія – http://mazarini.iles.wordpress.com/2011/10/george-alexianuguvernatorul-transnistriei.jpg)
24 серпня Гітлер погодився з цим декретом,13 й у Тигіні
продовжилися перемовини з деталізації домовленостей від 19 серпня. І тут важливо
підкреслити, що румуни вже обрали для себе чітку позицію і ще раз підкреслили: «навіть
військова окупація території за Дністром, яка має мету політичної та економічної застави щодо
прав Румунії стосовно Угорщини, від яких Румунська нація ніколи не відмовиться. Торгівлі щодо
священних прав не може бути. І немає компенсації за права, що нам належать. В будь-якому
випадку ніхто не може видалити румунську націю з карпатської дуги та жодна сатисфакція,
9

10

11

12

13

8

Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945. – Gottingen, 1970. – Serie D: 1937-1945. – Band 13.1 Die
Krigsjahre, 23. Juni bis 14. September 1941. – S.268-269, Dok. Nr. 210.
Arhivele naţionale istorice centrale (далі – ANIC), f. Preşedinţa Consiliului de miniştri-Cabinet militar, dosar nr.597/1941,
f.2 [Центральний національний історичний архів (далі – ЦНІА). Фонд Президії Ради міністрів-воєнний кабінет, с.
№597/1941, арк.2]; DA MAE, fond 71/1920-1944. URSS. Relaţii cu România. – t.129. – f.37 [ДА МЗС, ф. 71/19201944, СРСР. Відносини з Румунією, т.129, арк.37]; Arhiva Naţională a Republicii Moldova (далі – ANRM), fond 706, inv.
1, dosar 1119, f. 5 [Національний архів Республіки Молдова (далі – НАРМ), ф. 706, оп. 1, с. 1119, арк.5].
Instrucţiunile pentru administrarea Provinciei Transnistria // ANIC. Fond Preşedinţa Consiliuilui de miniştri-Cabinet
militar, dosar nr. 597/1941, f. 3 [ЦНІА. Фонд Президії Ради міністрів-воєнний кабінет, с. №597/1941, арк.3].
Reichskreditkassenscheine (RKKS) – райхсмарка, казначейський кредитний білет Райху, назва німецької валюти,
яка мала обіг на окупованих територіях.
Лист Військової місії Німеччини в Румунії // ANIC, f. Preşedinţa Consiliuilui de miniştri-Cabinet militar, d. № 476/1940,
f. 90 [ЦНІА. Фонд Президії Ради міністрів-воєнний кабінет, с. №476/1940, арк.90].

дана за Дністром, не може бути рівною праву, яке ми маємо, щоби повернути Ардял» (Ардял
= Трансильванія). Так 25 серпня 1941 р. заявив той самий Міхай Антонеску на зустрічі з тим
самим Манфредом фон Кіленгером.14
28-29 серпня проект підготовленого у Тигині документу був обговорений вищими
уповноваженими представниками обох сторін – генерал-майором Артуром Гауффе, главою
німецької військової місії в Румунії, та бригадним генералом Ніколає Тетерану, заступником
начальника румунського Генштабу, а 30 серпня вони ж і підписали Договір про безпеку,
управління та економічну експлуатацію території між Дністром і Бугом (Трансністрія) і Бугом
та Дніпром (Бузько-Дніпровська область).15
Питання про дату появи Трансністрії як реальної адміністративно-територіальної одиниці
вирішується на користь 19 серпня, а не 30 серпня, оскільки в усіх документах, підписаних
Г.Алексяну, присутня формула «у силу повноважень, даних Декретом №1 від 19 серпня
1941 р.» і в жодному документі немає послання на Договір від 30 числа.
У згаданих вище «Інструкціях…» місцеве управління в Трансністрії покладене на префектів,
преторів і примарів, а забезпечення порядку – на жандармські підрозділи, підпорядковані
префектам, тобто був визначений адміністративний устрій провінції, традиційний для Румунії
(див. нижче).
Декретом №3 від 4 жовтня 1941 р.16 І.Антонеску визначив, що вищим керівником
румунської цивільної адміністрації у Трансністрії є губернатор, дорівняний державному
міністру. 17 жовтня Антонеску декретом №417 включив до складу Трансністрії Одесу та зробив
її столицею (замість Тирасполя, який став повітовим центром).
Так було завершене створення Трансністрії18 – «окупованої території під румунським
управлінням» (п. 1 декрету від 19.08.1941 р.), яка не стала складником Румунського
королівства в жодному вимірі - географічному, політичному, економічному, правовому тощо.
Так, на території Трансністрії чинними були 2 законодавства: Румунії – для громадян
Румунії, котрі прибули з Румунії, та Радянського Союзу – для громадян СРСР, оскільки localnici
(місцеві) громадянства Румунії не набули автоматично, як це було у губернаторствах Бесарабія
та Буковина (наприклад, розпорядженням губернатора від 30.01.1943 р. підтверджена дія
радянського Цивільного кодексу у питаннях спадкування, 20.12.1943 р. управління юстиції
ще раз роз’яснило, що органи реєстрації актів цивільного стану застосовують радянське
законодавство до негромадян Румунії19). Депортовані з Румунії Євреї та Роми автоматично,
напроти, втрачали румунське громадянство.
Варто згадати, що був розроблений і проект Кримінального кодексу для Трансністрії.20
На території Трансністрії валютою були виключно райхсмарки, а не леї (п. 6 декрету від
19.08.1941 р.), і ця вимога суворо витримувалася, про що свідчать численні розпорядження
губернатора та документи управління фінансів уряду Трансністрії.21 Розпорядженням від
14

15

16
17

18

19
20
21

Nota asupra convorbirii avute în ziua de 25 august 1941 de dl. Mihai Antonescu preşedintele Consiliului de Miniştri a.i. cu
dl. von Killinger, ministrul Germaniei, la preşedinţa Consiliului de Miniştri // DA MAE, f. 71/Germania, vol. 83, f. 352-356
[Нотатка про перемовини 25.08.1941 п. Міхая Антонеску, в.о. голови Ради міністрів з п. фон Кілінгером, германським міністром, у Президії Ради міністрів // ДА МЗС, ф. 71/Німеччина, т. 83, арк. 352-356].
Румунський оригінал: Convenţie asupra administraţiei şi exploatării economice a teritoriului dintre Nistru şi Bug,
respectiv Bug şi Nipru // Centrul de studii şi păstrare a Arhivele militare istorice – Piteşti, f. 5423 Marele stat major,
Secţia a 7-a teritorială, d. 113 [Центр з вивчення та збереження воєнно-історичних архівів – Пітешті, ф. 5423 Генштаб, 7-а територіальна секція, с. 113]; публікації: Documents concerning the fate of Romanian Jewry during the
holocaust / Selected and edited by Jean Ancel. – New York, 1986. – Vol.IX Romanian-German relations 1936-1944. –
P.188-191; Verenca, Olivian. Administraţia civilă română în Transnistria. – Ed. al 2-ea. – Bucureşti, 2000. – P.85-97.
Німецький оригінал: Vereinbarung über die Sicherung, Verwaltung und Wirtschaftsauswertung der Gebiete zwischen
Dnestr und Bug (Transnistrien) und Bug und Dnjepr (Bug – Dnjepr Gebiet) // Politisches Archiv des auswärtigen Amts
Berlin, R100883, Inland II Geheim. – Bd.202, Judenfrage in Rumänien 1941-1944, E 510829-510834 [Політичний
архів Міністерства закордонних справ – Берлін, R100883, Внутрішні II таємно. – Том 202, Єврейське питання в
Румунії 1941-1944, E 510829-510834]; публікації: United restitution organization. Dokumentensammlung über die
Judenverfolgung in den süd-osteuropäischen Ländern. – Frankfurt am Mein, 1959. – Band 2. – S.289 ff; Documents
concerning the fate of Romanian Jewry during the holocaust / Selected and edited by Jean Ancel. – New York, 1986. –
Vol. 5 Bessarabia, Bukovina, Transnistria: extermination and survival. – P.59-63.
ANIC, f. Preşedinţa Consiliuilui de miniştri-Cabinet militar, dosar nr. 597/1941, f. 3.
ANRM, f. 706, inv. 1, dosar 1119, f. 7, опублікований: Verenca O. Administraţia civilă română în Transnistria 1941–
1944. – Bucureşti, 2000. – P.58.
В документах Російською мовою вживалася також і назва «Заднестровское губернаторство», напр., наказ №4
префекта Балтського повіту про створення Єврейського гета (http://www1.yadvashem.org/yv/ru/holocaust/ussr/
chapter_7/transnistria.asp)
ДАОО., ф. Р-2255, оп.1, спр. 2, арк. 136 та ф. Р-2242, оп. 3, спр. 15, арк. 95 відповідно.
ДАОО, ф. Р-2242, оп. 2, спр. 164.
Основне розпорядження про володіння та використання лей №69 від 04.07.1942 та, напр., наказ управління
фінансів від 14.08.1942 р. про обов’язковість обміну лей на РККС при в’їзді до Трансністрії (ДАОО, ф. Р-2255, оп.1,
спр. 2, арк. 57), оскільки на територіях Бесарабії та Буковини офіційною валютою була саме румунська лея.
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07.11.1942 р. у Жмеринці був навіть запроваджений митний пост, а 01.02.1943 р. запроваджена
відповідальність за контрабанду.22
Та й в управлінському сенсі Трансністрія була окремішною – губернатор підпорядковувався
безпосередньо главі держави та Президії Ради міністрів (п. 8 декрету від 19.08.1941 р.),
тоді як губернатори Бесарабії та Буковини, складників королівства, адміністративно діяли
в основному через Цивільно-військовий кабінет для Бесарабії, Буковини та Трансністрії.
Можливо, через формальне включення слова «Трансністрія» до назви цього органу, А.Петренку
не побачив суттєвої різниці між губерніями Бесарабія та Буковина та провінцією Трансністрія в
адміністративному сенсі, дорівнявши їх між собою.23
Про політико-правовий стан Трансністрії вичерпно сказав сам Й.Антонеску на засіданні
Ради міністрів 27 березня 1942 р.: «Трансністрія є провінцією, яка управляється окремо; там
немає чого шукати Міністерству зв'язку; ми не можемо робити акти втручання в управління
цієї провінції, тому що вони могли б поставити деякі питання міжнародного права, які могли
б мати наслідки для румунського народу. Не прийшов час для німців, а надто для нас, аби ми
робили дії, що можуть обернутися проти румунського народу за зеленим столом.
Трансністрія управляється як окрема провінція, як окупована країна, а не анексована
країна. Це величезна різниця в міжнародному праві між цією ситуацією та іншою. ... пан
Алексяну управляє Трансністрією як окупованою країною, куди Бухарест не мішається. ...».24
Міністерство зв’язку у цій промові згадане недарма – у Трансністрії діяла власна пошта,
для якої ще в грудні 1941 р. були видруковані спеціальні поштові марки (наступний наклад у
1943 р.; ілюстрація з спеціального сайту http://www.romaniastamps.com/sc/1940.htm)

Очевидно, для підкреслення «особливого міжнародно-правового статусу» Трансністрії,
Німеччина наприкінці весни 1942 р. навіть відкрила в Одесі Генеральне консульство,
підпорядковане згаданому вже послу в Румунії фон Кілінгеру.

2. Адміністративно-територіальний устрій
Кордони Трансністрії були встановлені по річках: західний – уверх по Дністру від гирла
до впадіння річки Лядова у сучасному Барському р-ні Вінницької області, північний – по течії
річки Лядова до витоку, потім по річці Рів в цьому ж районі до її впадіння до Південного Бугу,
східний – по Південному Бугу до гирла (Бузького лиману). Південний кордон – по березі від
гирла Бугу до Дністровського лиману. Загальна площа – близько 40 тис. кв. км.
Територія поділена була на 13 повітів (жудеців), а повіти – на райони (усього 65)25. У
таблиці нижче у правій колонці наведені назви районів, а в дужках - сучасні назва колишнього
адмінцентру цього району, якщо назви відрізняються, області позначені скорочено: ВІ –
Вінницька, МИ – Миколаївська, ОД – Одеська; МД – Молдова. Мапу Трансністрії див. на
стор. 12.
22
23
24

25

ДАОО., ф. Р-2255, оп. 1, спр. 2, арк. 92, 137.
Petrencu, A. Basarabia în al doilea război mondial. 1941-1944. – Chişinău, 1997. – P.285.
Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri: Guvernarea Ion Antonescu. – Bucureşti: Arhivele naţionale ale României:
Mica Valahie, 2002. – Vol. 6 Februarie-Aprilie 1942.- P.385.
ДАОО., ф. Р-2249, оп. 1, спр. 758, арк. 40-54 зв.
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Повіт
і кількість районів

Райони

Ананьївський (6)

місто Ананьїв та райони Ананьївський, Валегоцулівський (с. Долинське
Ананьївського р-ну), Петроверівський (с. Жовтень Ширяївського
р-ну), Святотроїцький (с. Троїцьке Любашівського р-ну), Черновський,
Ширяївський (усі - ОД)

Балтський (7)

міста Балта (ОД), місто Бершадь (ВІ) та райони Балтський, Бершадський,
Ободівський (с. Ободівка Тростянецького р-ну ВІ), Ольгопольський
(ВІ), Піщанський (ВІ), Савранський (смт. Саврань ОД), Чечельницький
(ВІ)

Березівський (4)

місто Березівка (ОД) та райони Березівський, Ландауський (с.
Широколанівка Веселинівського р-ну МИ), Мостовський (с. Мостове
Доманівського р-ну МИ), Веселинівський (с. Веселинівка МИ)

Голтянський /
Голтський (5)

місто Голта (Первомайськ МИ) та райони Врадіївський/Великоврадіївський
(смт Врадіївка МИ), Голтянський, Доманівський (МИ), Кривоозерський
(МИ), Любашівський (смт Любашівка ОД)

Дубосарський (5)
Жугастринський (5)
(Джугастринський)
Могилівський (7)

міста Дубосари та Григоріопіль (МД) та райони Григоріопільський,
Дубосарський, Захарівський (с. Фрунзівка ОД), Окнянський (с. Красні
Окни ОД), Чорнянський (с. Чорна Красноокнянський р-н ОД)
місто Ямпіль та райони Крижопільський, Томашпільський, Чернівецький,
Ямпільський (усі - ВІ)
міста Могилів (Могилів-Подільський ВІ), Жмеринка (ВІ) та райони
Балківський, Жмеринський, Копайгородський, Краснянський (с. Красне),
Шаргородський, Станіславський (с. Станіславчик Жмеринського р-ну),
Яришівський (с. Яришів М.-Подільського р-ну; усі - ВІ)

Овідіопільський (4)

місто Овідіопіль та райони Біляївський, Вигоднянський (с. Вигода
Біляївського р-ну), Овідіопільський, Францфельдський (с. Надлиманське
Овідіопольського р-ну; усі - ОД)

Одеський (4)

місто Одеса та райони Антоно-Кодинцівський (смт. Комінтернове,
Благоєвський (с. Петрівка Іванівського р-ну), Іванівський (смт
Іванівка), Одеський (усі - ОД)

Очаківський (3)

місто Очаків (МИ) та райони Варварівський (частина м. Миколаєва з
1965 р.), Краснянський (с. Красне Березанського р-ну МИ), Очаківський

Рибницький (5)

міста Бірзула (м. Котовськ ОД), Рибниця (МД) та райони Бірзульський,
Кам‘янський, Кодимський (ОД), Піщанський, Рибницький

Тираспільський (6)

місто Тираспіль (МД) та
Михайлівка ОД), Зельцький
ОД), Роздільнянський (ОД),
Цебриківський (с. Цебрикове

Тульчинський (4)

Брацлавський (с. Брацлав Немирівського р-ну), Шпиківський (с. Шпиків
Тульчинського р-ну), Тростянецький, Тульчинський (усі - ВІ)

райони Гросулівський (смт. Велика
(смт Лиманське Роздільнянського р-ну
Слободзейський (МД), Тираспільський,
Великомихайлівського р-ну ОД)

Органом управління повіту була префектура (повітова управа), очолювана префектом –
румунським військовим у званні, як правило, полковника; органом управління в районі –
претура (районна управа), очолювана претором – так само румунським військовим у званні,
як правило, майора. Сільський орган управління – примарія (сільська управа) з примаром на
чолі. Управлінську вертикаль завершував Департамент цивільного губернатора Трансністрії
на чолі з Георге Алексяну (ДЦГТ, часто – уряд Трансністрії), і цивільному губернатору
безпосередньо були підпорядковані префекти.
ДЦГТ складали управління, зокрема одним за найбільших було управління праці, якому
підпорядковувалися відділи праці у повітових управах. Саме це управління було визначене
відповідальним за виконання рішення № 3149, ухваленого Алексяну 18 грудня 1942 р.
стосовно Ромів, депортованих з Румунії (див. с. 20–22).
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Ілюстрація з сайту http://uk.wikipedia.org/wiki/Голтянський_повіт_(Трансністрія)

Громадський порядок, охорону об’єктів забезпечували органи жандармерії, яка була
складником Румунської королівської армії. На жандармерію був покладений обов’язок
реєстрації та контролювання Ромського населення (ст. 2 рішення № 3149).
Структурно жандармерія виглядала так: Інспекторат жандармерії Трансністрії – Одеська
поліцейська префектура (2 батальйони) – 4 батальйони жандармерії (штаби в Одесі, Балті,
Тирасполі, Могилеві) – рота жандармерії у кожному повітовому місті – жандармські пости у
селах.
29 січня 1944 р. Й.Антонеску указом №1 припинив Трансністрію, перейменувавши її на
Територію між Дністром і Бугом, цивільну адміністрацію замінив на військову, а військовим
комендантом (губернатором) Військової адміністрації території між Дністром і Бугом 01.02.1944
року призначив дивізійного генерала Георге Потопяну.
3 лютого 1944 р. Потопяну видав указ №2 про те, з 10.02.1944 р. адмінодиницями Території
стають комуна (село), район, округ (колишній повіт), сектор. 6 секторів включали: 1-ий –
Могилівський, Жугастринський та Тульчинській округи, 2-ий – Одеський та Овідіопільський,
3-ій – Рибницький та Балтський, 4-ий – Березівський та Очаківський, 5-ий – Тираспільський
і Дубосарський, 6-ий – Ананьївський та Голтський (Голтянський). Сектори 1 та 3 увійшли
до Північного адміністративного регіону з центром в Рибниці, решта – до Південного
адміністративного регіону з центром в Одесі.26
Формального (юридичного) припинення Території не було, себто не було відповідного
розпорядчого документу, оскільки з березня 1944 р. почалося її фактичне припинення, коли
Червона армія форсувала Буг на півночі, а завершилося воно 13.04.44 р. звільненням від
окупантів останнього населеного пункту Території – Овідіополя.
26
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Указ Потопяну – ДАОО, ф. Р-2358, оп. 1а, спр. 15, арк. 27-30.

3. «Етнічне звалище Румунії»
Так назвав Трансністрію О.Даллін,27 оскільки саме сюди з Румунії були депортовані Євреї
та Роми.
Історія Шоа28 у Трансністрії досліджена - вже можна стверджувати – фундаментально.
Історія ж Калітраш у Трансністрії й досі лишається білою плямою в історії нашого народу
попри наявність вже певної наукової традиції, насамперед у самій Румунії. Усі публікації
сьогодні можна поділити на дві частини: а) збірки документів та б) спроби осмислення причин
депортації, опис та аналіз перебігу подій, наслідків депортації тощо. Дослідження народили
різні погляди зокрема на причини депортації, різні ставлення до та оцінки депортації Ромів у
порівнянні з депортацією Євреїв, але не є нашим сьогоднішнім завданням навіть огляд цих
праць.29
Головним є те, що у колективній свідомості Ромів дії румунської фашистської влади у
Трансністрії стосовно Ромів – і депортованих, і місцевих – були незаперечним геноцидом у
тому значенні цього слова, яке містить ст. 2 Конвенції про попередження злочину геноциду і
покарання за нього.30 І байдуже, яким чином румунська влада здійснювала геноцид, і байдуже,
скільки «своїх» та «не своїх» Ромів ця влада знищила у Трансністрії… Головне у тому, що
«наукова база» - була, мета - була, політична воля - була, знищення - було, кількість жертв
обчислюється десятками тисяч...
Пригадаймо ще й діяльність сумнозвісних айнзатцгрупи Д, зондеркоманади «Р»31,
поліцейських підрозділів з «місцевих»...
«Наукову базу» склали численні румунські расово-біологічні та євгенічні дослідження,
які визначили мету – очищення румунської нації. Приклад з 1938 р.: «Занепад румунської
нації безумовно пов’язаний із нижчими расовими елементами, що проникають в нашу етнічну
групу. У нашу древню дако-романську кров, забруднену фанаріотською та циганською
кров’ю, тепер [проникає] єврейська»,32 приклад з 1941 р.: «Великою расовою проблемою
румунів є проблема циганів. Вони становлять найбільшу етнічну групу після румун. І зараз
вони є елементом проміскуїтету та дисгенії33 у нашій країні. Нічого не було зроблено, щоб
вирішити циганську проблему».34 Автор останнього, Сабін Мануіле, директор Центрального
інституту статистики, членкор румунської АН, явно не погоджуючися з рішенням Й.Антонеску
«евакуювати» кочових та напівкочових Ромів, а осілих залишити на місці в економічних
27

28

29
30

31

32

33

34

Dallin, Alexander. «Ethnic dumping ground of Romania»: Odessa, 1941-1944. A case study of Soviet territory under
foreign rule. – lasi, Oxford, Portland: The Center for Romanian Studies, 1998. – P.306.
Єврейський термін на позначення Голокосту. 12.04.1951 р. парламент Ізраїлю встановив 27 нісана як День пам’яті
Катастрофи та героїзму – День Катастрофы (Йом га-Шо’а; шо’а – катастрофа).
Перелік основних праць див. у Бібліографії.
Конвенція увалена резолюцією 260А(III) ГА ООН 09.12.1948 р. Україна підписала 16.12.1949, ратифікувала
15.11.1954, сили у нас набула 12.01.1961 р. (текст див. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=995_155).
Айнзатцгрупа Д прийшла слідом за румунськими військами з Румунії, її зондеркоманди «працювали» у т.ч. на
території майбутньої Трансністрії (липень-жовтень 1941), див. Angrick, Andrej. Besatzungspolitik und Massenmord.
Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941-1943. – Hamburg, 2003. – 796 s. У вересні 1941 цю групу
заступила створена 11.07.1941 р. у складі 7-го управління Головного управління СС у справах етнічних німців
(Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle) зондероманда Р зі штабом в Ландау Березовського повіту. В її складі у
Трансністрії діяли 18 районних команд (Bereichskommando), див. Angrick, Andrej. Rolul unităţilior Sonderkommando
R şi Volksdeutsche Selbstschutz în uciderea evreilor în Transnistria // Holocaustul la pereferie. Persecutarea şi nimicirea
evreilor in România şi Transnistria în 1940-1944. – Chişinău, 2010. – P.119-141; Zur Bedeutung des "Sonderkommandos
R" und des "Volksdeutschen Selbstschutzes" bei der Ermordung der Juden in Transnistrien // Holocaust an der Peripherie.
Judenpolitik und Judenmord in Rumänien und Transnistrien 1940-1944. – Berlin, 2009.-S.81-95. Поки що не віднайдені
точні дані про знищення цими командами місцевих Ромів, але зі спогадів знаємо, що так було.
Herseni, Traian. Rasa şi destin naţional // Cuvântul. – 1941. – Vol. XVIII. – №91 (ianuarie). – P.1-7. Автор – соціологєвгеніст. На жаль, таку позицію поділяли та підтримували й православні богослови, див., напр. Crainic, Nichifor.
Ortodoxie şi etnocraţie cu anexa Programului statului etnocratic. – Bucureşti, 1938; Stan, Liviu. Rasism faţă de ţigani //
Cuvântul. – 1941. – T.18. – №92. – P.1–2.
Дисгенія (дисгеніка) – основе поняття євгеніки: занепад якості біологічного виду через погіршення спадковості,
що тягне різке зниження життєздатності, інтелекту та соціальних можливостей.
Referatul «Politică de populaţie», Aprilie 1941 // ANIC, f. S.Manuilă, d. XII/213 – доповідь передана Й.Антонеску. Фонд
містить ще дві його доповіді з 1940 р., в усіх автор розвиває ідеї та пропонує конкретні заходи для обміну народами
з іншими країнами для досягнення «етнічної однорідності» Румунії. В цілому С.Мануіле опублікував майже десяток
статей з подібними ідеями та планами, див., напр., Problema rasială a României // România Nouă. – 1940. – T.VII. –
№41; Acţiunea eugenică ca factor de politica de populaţie // Buletin eugenic şi biopolitic. – 1941. – T.12. – №1. – P.1-4.
Докладно про його роль в розробленні теорії та практики етнічної політики Антонеску див. Achim, Viorel. Romanian
[The] population exchange project elaborated by Sabin Manuilă in October 1941 // Annali dell'Istituto storico italogermanico in Trento. – 2001. – Vol. XXVII. – P.593-617; він же Romanian-German collaboration in ethnopolitics: The
case of Sabin Manuilă // German scholars and ethnic cleansing 1920-1945. – Providence, 2005. Теоретичний розвиток
та практику румунської євгеністики див. численні публікації Маріуса Турди (Marius Turda).
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інтересах, у черговій доповідній нотатці від 07.07.1942 про статистику Ромів ще раз наголосив:
«… населення, яке представляє засадничу важливість з точки зору біологічної та расової, але
з точки зору економічної представляє мінімальний інтерес».35
Мету ще раз та й «належні» засоби чітко сформулював ще один «учений-расолог-євгеніст»
Георге Фекеоару того ж 1941 року: «Кочові та напівкочові Роми мають бути запроторені до
таборів примусової праці. Там їм мають бути замінений одяг, поголені бороди й волосся, [а
вони] стерилізовані <...>. Через одне покоління ми позбудемося їх. На їхнє місце ми можемо
вмістити етнічних румунів з Румунії чи з-за кордону... Осілі Роми мають бути стерилізовані
вдома, аби протягом одного покоління місце було очищене й від них».36
Це – геноцид.
І що б не казали «дослідники» à la Lewy37, це – геноцид. Такий самий, як геноцид проти
Гереро та Нама, Вірмен, Українців, Євреїв, Кримських татар та десятків інших народів СРСР,
Кхмерів, Тутсі, Босняків...
І саме геноцидом – свідомим, цілеспрямованим, організованим, контрольованим та
оплачуваним румунською державою – було нищення нашого народу у Трансністрії та,
відповідно, є частиною Калітраш.
Ніко Рерго, директор Інституту ромознавства

4. Про збірку
4.1. Опис архівної справи. 31 аркуш справи № 672 «Префектура Балтського повіту.
Відділ праці. Листування з дирекцією праці про використання праці циган» (ф. Р2358, оп.1)
містить 30 документів 1943-1944 років румунською мовою, упорядкованих у 1944 чи 1945 р.
без додержання хронології. Стан документів задовільний. Є електронні копії усіх документів.
4.2. Принципи опублікування
Першим документом є розпорядження цивільного губернатора Г.Алексяну № 3149 від 18
грудня 1942 р. – базовий, по суті, документ, в якому визначені умови життя Ромів у Трансністрії.
Справа №672 не містить цей документ, але він є важливим для розуміння румунської політики
стосовно Ромів, що й зумовило його публікування у цій збірці.
Далі у хронологічному порядку публікуються 24 документи власне справи № 672, які
мають історичне значення:

35

36

37

№ документа
у збірці

Дата

Аркуш в архівній справі

1

18.03.1943

28

2

26.03.1943

29

3

21.04.1943

31

4

16.08.1943

30

5

29.10.1943

2

6

03.11.1943

3, 1 (копія документу на арк. 3)

7

09.11.1943

4

8

11.11.1943

5

9

10.11.1943

14

10

16.11.1943

6

Institutul central de statistică, Referat №55.452 // Documente privind deportarea...- 2004.-T.1.-P.55. І справді, восени
1942 другою чергою депортували вже осілих Ромів.
Făcăoaru, Gheorghe. Câteva date în jurul familiei şi statutului biopolitic. – Bucureşti: Editura Int-lui central de statistică,
1941. – P.17-18. Георге Фекеоару – брат Йордаке Фекеоару, також «провідного ученого» в галузі расової біології
та євгеніки.
Lewy, Guenther. The Nazi persecution of the Gypsies. – New York, 2001. Попри різку критику з боку Ромських і неРомських учених, цей антиРомський витвір швиденько вийшов перекладеним Німецькою (теж 2001), Італійською
(2002), французькою (2003).
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№ документа
у збірці

Дата

Аркуш в архівній справі

11

23.11.1943

15

12

24.11.1943

13

13

28.11.1943

11

14

02.12.1943

10

15

00.12.1943

12

16

12.12.1943

19

17

13.12.1943

22

18

16.12.1943

20

19

16.12.1943

21

20

17.12.1943

16

21

17.12.1943

17

22

07.01.1944

26

23

08.01.1944

24

24

18.01.1944

27

Документи на аркушах 7, 8, 9, 18, 25 не стосуються цієї справи.
Кожен з 24 документів наведений в оригіналі зі збереженням орфографії та пунктуації.
Скорочення розкриті через квадратні дужки (P[entru], ord[inul]). Усі написи на документі
(резолюції, примітки тощо) подані меншим кеглем. Особливості, що стосуються лише
конкретного документу, пояснені у посиланнях внизу сторінки. Після оригінального тексту
кожного документу йде переклад українською та англійською мовами з щонайближчим до
оригіналу стилем і з повним збереженням структури оригіналу.
Фотокопії документів вміщені на вкладці.

5. Румунська адімінстративна термінологія
Румунські адміністративні терміни того часу, наявні у спр. 672, в українському перекладі
документів та в російському варіанті анотації документу подані відповідно до української та
російської традицій адміністративної термінології:
аdresa

лист, письмо

biroul muncii / de muncă сектор праці, сектор труда (в районній управі)
decizie, deciziune

розпорядження, распоряжение

decret(ul)

указ

delegat(ul)

уповноважений, уполномоченный

Departamentul
guvernatorului civil al
Transnistriei

Департамент цивільного губернатора Трансністрії (ДЦГТ)
Департамент гражданского губернатора Транснистрии (ДГГТ)

direcţia muncii DGCT

управління праці ДЦГТ, управление труда ДГГТ

judeţ

повіт, уезд (нім. Bezirk)

leguinea jandarmi

жандармська рота
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oiciu de muncă

відділ праці, отдел труда (у повітовій управі)

ordin

наказ, приказ

post jandarmi

пост жандармерії (знаходився у селі)

pretor
pretura
prefect
prefectura

претóр, голова районної управи (претури), глава районной
управы. Безпосередньо підпорядковувався голові повітової управи
(префекту), а через нього – ДЦГТ
претýра, районна управа. Підпорядковувалася повітовій управі
(префектурі) та через неї – ДЦГТ. Претури контролювали
діяльність сільських управ (примарій)
префéкт, голова повітової управи (префектури), глава уездной
управы. Йому безпосередньо були підпорядковані голови
районних управ (претори)
префектýра, повітова управа, уездная управа. Їй були
підпорядковані районні управи (претури)

primăr

примáр, голова сільської управи, председатель сельской управы

primăria

примарíя, сільська управа, сельская управа

secţia jandarmi

відділок жандармерії, отделение жандармерии (знаходився у
районному центрі)

serviciul migraţiuni

міграційний відділ, миграционный отдел

serviciul muncii

відділ праці, отдел труда

6. Географічні назви, які зустрічаються в документах
справи
Написання в
документах

Український та російський відповідники,
сучасна адміністративна належність

Ananiev

Ананьїв (Ананьев) – повітовий центр, нині районний центр
Одеської обл.

Balta

Балта – повітовий центр, нині районний центр Одеської обл.

Berezovca

Березівка (Березовка) – повітовий центр, нині районний центр
Одеської обл.

Bersad, Berşad

Бершадь, повітовий центр, нині районний центр Вінницької обл.

Birzula

Бірзула, повітовий центр, нині м. Котовськ Одеської обл.

Cosarinet

Кошаринці, село у Бершадському р-ні Вінницької обл.

Crusinovca, Cruşinovca

Крушинівка (Крушиновка) – село Бершадського р-ну Вінницької
обл.

Sumovca

Сумівка (Сумовка) – село Бершадського р-ну Вінницької обл.

Voitovca
Spicov, Şpicov
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Війтівка (Войтовка, Вийтовка) – село Бершадського р-ну
Вінницької обл.
Шпиків (Шпиков) – селище міського типу Тульчинського р-ну
Вінницької обл.

7. Перелік та стислий зміст документів
18.12.1942
Розпорядження цивільного губернатора Трансністрії Г.Алексяну № 3149 про організацію
життя Ромів у Трансністрії.
Deciziune guvernatorului civil Gh.Alexianu № 3149 privind organizarea de viaţă al Romilor în
Transnistria.
Decision of the civil governor Gh.Alexianu № 3149 on the organization of life of Roma in
Transnistria.
Распоряжение гражданского губернатора Транснистрии Г.Алексяну № 3149 об организации жизни Ромов в Транснистрии
№ 1. 18.03.1943
Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій управі про
проблеми з працевлаштуванням Ромів. Стверджує, що «Роми для нас є тяжко утримуваним
баластом».
Adresa pretorului raionului Berşad către prefecturei judeţului Balta despre probleme cu lucru
pentru Romi. El airmă că «pentru noi ţiganii constituie un balast greu suportat».
Letter of the Bershad district praetor to the Balta county prefecture about problems with job
for the Roma. He states that «for us, the Roma constitute a heavy supported ballast».
Докладная записка главы Бершадской районной управы Балтской уездной управе
о проблемах с трудоустройством Ромов. Утверждает, что «Ромы для нас являются тяжело
содержимым балластом».
№ 2. 26.03.1943
Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій управі про
завершення розподілу Ромів по селах, про норми денного харчування.
Raport pretorului raionului Berşad către Prefecturei judeţului Balta despre repartiţia Romilor
pe comuni, raţia zilnică de hrană.
Report of the Bershad district praetor to the Balta county prefecture about completion of the
Roma distribution by villages, day food standards.
Докладная записка главы Бершадской районной управы Балтской уездной управе о
завершении распределения Ромов по селам, нормах дневного питания.
№ 3. 21.04.1943
Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій управі про
вимоги Ромів повернути реквізованих коней та вози, небажання працювати у полі.
Raport pretorului raionului Berşad către Prefecturei judeţului Balta despre cerere Romilor să
ie inapoaţi căii şi căruţele, refuză să lucreze în câmp.
Report of the Bershad district praetor to the Balta county prefecture about Roma requirement
to be returned horses and carts, their refusal to work on land.
Докладная записка главы Бершадской районной управы Балтской уездной управе о
требовании Ромов возвратить лошадей и повозки, отказе работать в поле.
№ 4. 16.08.1943
Лист голови Бершадської районної управи Бершадському жандармському відділку у
відповідь на обвинувачення в бездії щодо Ромів.
Raport pretorului raionului Berşad către Prefecturei judeţului Balta ca răspuns la acuzaţiile de
inacţiunii către Romi.
Letter of the Bershad district praetor to the Bershad gendarmes station in response to
accusations of inaction towards Roma.
Письмо главы Бершадской районной управы Балтскому жандармскому отделению в
ответ на обвинения в бездеятельности в отношении Ромов.
№ 5. 29.10.1943
Конфіденційний лист міграційного відділу управління праці ДЦГТ до Балтської повітової
управи: надсилається інформаційна нотатка, інформується про взуття, одяг, харчування.
Adresa conidenţială serviciului migraţiuni Direcţiei muncii DGCT către prefectura judeţului
Balta întaintând nota informativă şi informând despre încălţăminte, îmbrăcăminte şi hrana.
Conidential letter from the Migration Service of the DGCT Directorate of labor to the Balta
county prefecture with an informational note attached, information about shoes, clothes and food.
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Конфиденциальное письмо миграционного отдела управления труда ДГГТ Балтской
уездной управе о переслании информационной записки, информация об обуви, одежде,
питании.
№ 6. 03.11.1943
Секретний лист голови Балтської повітової управи до відділу праці цієї управи з вимогою
вивчення стану Ромів та способу їх харчування.
Adresa secretă prefectului judeţului Balta către serviciului muncii aceastei prefecturei rugând
cercetarea starei a Romilor şi modalitaţei de hrănire lor.
Secret letter by Balta county prefect to the Labor service of this prefecture requesting to
investigate the situation of Roma and their feeding.
Секретное письмо главы Балтской уездной управы отделу труда этой управы с
требованием изучить положение Ромов и их питания.
№ 7. 09.11.1943
Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи та інформаційна нотатка
про Ромів, які утекли з Бершадського району та затриманих в Ананьєві.
Adresa Prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad şi nota informativă asupra
Romilor fugiţi din raionul Berşad şi prinşi în Ananiev.
Letter of the Balta county prefecture to the Bershad prefecture and informational note about
Roma led from the Bershad district and caught in Ananiev.
Письмо Балтской уездной управы в Бершадскою районную управу и информационная
записка о Ромах, убежавших из Бершадского района и задержанных в Ананьеве.
№ 8. 11.11.1943
Телеграма голови Березівської повітової управи голові Балтської повітової управи з
проханням одягу для Ромів.
Telegram prefectului judeţului Berezovca catre prefectura judeţului Balta rugând hainele
pentru Romi.
Letter by the Prefect of the Berezovka county to the Prefect of the Balta county requesting
clothes for Roma.
Телеграмма главы Березовской уездной управы главе Балтской уездной управы с
просьбой об одежде для Ромов.
№ 9. 10.11.1943
Телеграма-блискавка начальника управління праці ДЦГТ Балтській повітовій управі про
термінове надання відомостей про Ромів за формою 2.
Telegram fulger directorului muncii DGCT către prefectura judeţului Balta rugând urgent
situaţia model 2 de Romii.
Immediate cable by the Director of the DCGT Labor Direction to the Balta county prefecture
requesting information on Roma according to the model 2.
Телеграмма-молния начальника управления труда ДГГТ Балтской уездной управе о
срочном предоставлении сведений о Ромах по форме 2.
№ 10. 16.11.1943
Супровідний лист Балтської повітової управи до Балтського жандармського легіону до
доповіді Бершадської районної управи стосовно крадіжок, здійснених Ромами.
Adresa Prefecturei judeţului Balta către leguinea jandarmi Balta în vedere raportul preturei
raionului Berşad cu privire la furturile comise de Romi.
Cover letter of the Balta county prefecture to the Balta gendarmerie legion to the report by
Bershad preture regarding thefts committed by Roma.
Сопроводительное письмо Балтской уездной управы Балтскому жандармскому легиону к
докладу Бершадской районной управы о кражах, совершенных Ромами.
№ 11. 23.11.1943
Телеграма-блискавка начальника управління праці ДЦГТ Балтській повітовій управі про
термінове надання відомостей про Ромів за формою 2.
Telegrama fulger directorului muncii DGCT către prefectura judeţului Balta rugând urgent
situaţia model 2 de Romii.
Immediate cable by the Director of the DCGT Labor Direction to the Balta county prefecture
requesting information on Roma according to the model 2.
Телеграмма-молния начальника управления труда ДГГТ Балтской уездной управе о
срочном предоставлении сведений о Ромах по форме 2.
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№ 12. 24.11.1943
Терміновий телефонний наказ Балтської повітової управи Бершадській районній управі
про термінове надання відомості про Ромів за формою 2.
Ordin telefonic urgent prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad să ie trimisă
urgent situaţia model 2 Romilor.
Urgent telephone order of the Balta county prefecture to the Bershad district praetorate
about urgent sending the ‘situation model 2 of Roma’.
Срочный телефонный приказ Балтской уездной управы Бершадской районной управе
срочно представить сведения о Ромах по форме 2.
№ 13. 28.11.1943
Лист міграційного відділу управління праці ДЦГТ до Балтської повітової управи з вимогою
терміново повідомити про Ромів з Бершадського району, затриманих в Ананьєві.
Adresa Direcţiei muncii DGCT către prefectura judeţului Balta rugând informaţia urgentă
asupra Romilor fugiţi din raionul Berşad şi prinşi în Ananiev.
Letter of the migration service of the Directorate of labor of the DCGT to the prefecture of the
Balta county demanding urgent information about Roma led from the Bershad district and caught
in Ananiev.
Письмо миграционного отдела управления труда ДГГТ Балтской уездной управе с требованием срочно сообщить о Ромах, убежавших из Бершадского района и задержанных в Ананьеве.
№ 14. 02.12.1943
Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи з вимогою терміново
повідомити про Ромів з Бершадського району, затриманих в Ананьєві.
Adresa prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad rugând informaţia urgentă
asupra Romilor din raionul Berşad prinşi în Ananiev.
Letter of the prefecture of the Balta county to the praetorate of the Bershad district demanding
urgent information about Roma from the Bershad district caught in Ananiev.
Письмо Балтской уездной управы Бершадской районной управе с требованием срочно
сообщить о Ромах, задержаннях в Ананьеве.
№ 15. 00.12.1943
Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи з вимогою доповісти
про причини ненадання відомостей про Ромів за формою 2.
Adresa prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad rugând raportul de ce nu s’a
trimis situaţia model 2 Romilor
Letter of the prefecture of the Balta county to the praetorate of the Bershad district demanding
to report why ‘situation model 2 of Roma’ was not sent.
Письмо Балтской уездной управы Бершадской районной управе с требованием доложить
о причинах непредставления сведений о Ромах по форме 2.
№ 16. 12.12.1943
Відомості про Ромів за формою 2 від жандармського посту у с. Війтівка.
Situaţia model 2 de Romi de pe raza postului jandarmi Voitovca.
‘Situation model 2’ on the Roma from the gendarmes post in the village of Voitovca.
Сведения о Ромах по форме 2 от жандармского поста в с. Войтовка.
№ 17. 13.12.1943
Супровідний лист Бершадської районної управи Балтській повітовій управі до відомостей
про Ромів у цьому районі за формою 2.
Adresa de înaintare situaţiei model 2 de Romi in raionul din preturei raionului Berşad către
prefectura judeţului Balta.
Cover letter to the ‘situation model 2’ on the Roma in this district from the Bershad district
pretura to the Balta county prefecture.
Сопроводительное письмо Бершадской районной управы Балтской уездной управе к
сведениям о Ромах в этом районе по форме 2.
№ 18. 16.12.1943
Лист жандармського відділку у Бершаді до Бершадської районної управи про
катастрофічний стан Ромів у селах Шумівка, Крушинівка.
Adresa Secţiei jandarmi Berşad către pretura raionului Berşad despre situaţia desastruoasă a
Romilor în sate Sumovca, Cruşinovca.
Letter from the gendarmes ofice Bershad to the Bershad district pretura about the disastrous
situation of Roma in villages of Shumovca, Crushynovca.
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Письмо Бершадского жандармского отделения Бершадской
катастрофическом положении Ромов в селах Шумовка, Крушиновка.

районной

управе

о

№ 19. 16.12.1943
Телеграма начальника управління праці ДЦГТ до Балтської повітової управи про термінове
надання відомостей про Ромів за формою 2.
Telegrama directorului muncii DGCT către prefectura judeţului Balta rugând urgent situaţia
model 2 de Romii.
Сable by the Director of the DCGT Labor Direction to prefecture of the Balta county requesting
information on Roma according to the model 2.
Телеграмма начальника управления труда ДГГТ Балтской уездной управе о срочном
предоставлении сведений о Ромах по форме 2.
№ 20. 17.12.1943
Терміновий телефонний наказ голови Балтської повітової управи Бершадській районній
управі про термінове надання відомості про Ромів за формою 2.
Ordin telefonic urgent prefectului judeţului Balta către pretura raionului Berşad să ie trimisă
urgent situaţia model 2 Romilor.
Urgent telephone order of the Balta county prefect to the Bershad district praetorate about
urgent sending the ‘situation model 2 of Roma’.
Срочный телефонный приказ главы Балтской уездной управы Бершадской районной
управе срочно представить сведения о Ромах по форме 2.
№ 21. 17.12.1943
Рапорт завідувача відділом праці Балтської повітової управи голові цієї управи про невиконання Бершадською районною управою наказів про надання відомостей про Ромів за формою 2.
Raportul şefului serviciului muncii către prefect judeţului Balta despre nerespectarea (eşecul)
de către pretura raionului Berşad ordinelor să ie trimisă urgent situaţia model 2 Romilor.
Report of the chief of the Labour service at the Balta county prefecture to the prefect about
the Bershad district praetorate failure obedience to fulil orders about sending the ‘situation model
2 of Roma’.
Рапорт заведующего отделом труда Балтской уездной управы главе этой управы o
невыполнении Бершадской районной управой приказов о представлении сведений о Ромах
по форме 2.
№ 22. 07.01.1944
Супровідний лист Балтської повітової управи Бершадській районній управі до передаваних
документів; про відрядження уповноваженого для придбання одягу для Ромів.
Adresa de înaintare prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad şi de a trimite
delegatul pentru achiziţie costumelor pentru Romi.
Cover letter of the Balta county prefecture to the Bershad district praetorate; sending a
delagate to buy suits for Roma.
Сопроводительное письмо Балтской уездной управы Бершадской районной управе к пересылаемым документам; о командировании уполномоченного для покупки одежды для Ромов.
№ 23. 08.01.1944
Лист відділу бухобліку управління праці ДЦГТ до Балтської повітової управи про виділення
одягу для Ромів цього повіту.
Adresa serviciului contabilităţii Direcţiei muncii DGCT către prefectura judeţului Balta
informând despre repartizarea costumelor pentru Romii din acel judeţ.
Letter from the Accountancy service of the DGCT Directorate of labor to the Balta county
prefecture informing about costumes distributed for Roma in that county.
Письмо отдела бухучета управления труда ДГГТ Балтской уездной управе о выделении
костюмов для Ромов этого уезда.
№ 24. 18.01.1944
Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій управі про
причини відсутності в районі збудованого житла для Ромів.
Adresa pretorului raionului Berşad către Prefecturei judeţului Balta despre motivele lipsei de
locuinţe construite pentru Romi în raionul.
Letter of the Bershad district praetor to the Balta county prefecture about reasons of lack of
built houses for Roma in the district.
Докладная записка главы Бершадской районной управы Балтской уездной управе о
причинах отсуствия в районе построенного жилья для Ромoв.
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Тексти документів
Deciziune Nr. 3149
NOI, ION ANTONESCU, MARESAL AL ROMÂNIEI, COMANDANT DE CĂPETENIE AL ARMATEI;
Prin Profesor Gh. ALEXIANU, Guvernator Civil al Transnistriei;
Având în vedere referatul Inspectoratului Jandarmeriei, înregistrat sub Nr. 135.812/1942,
prin care se cere a se lua măsuri pentru întrebuinţarea la munci a ţiganilor plasaţi în Transnistria;
Având în vedere referatul Direcţiei Muncii, înregistrat sub Nr. 136.937/1942, prin care se face
propuneri cu privire la modul de întrebuinţare la lucru a acestora;
în virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul Nr. 1 din 19 August 1941, dat la Tighina;
DECIDEM:
Art. 1. Toţi ţiganii alători pe teritoriul Transnistriei vor i aşezaţi în sate, în grupe de 150
până la 350, după necesităţi şi posibilităţi de utilizare la muncă, sub conducerea unuia dintre ei, cu
obligaţiunea de a presta munca ce li se impune, iind retribuiţi ca şi muncitorii localnici.
Art. 2. Organele Jandarmeriei, împreunâ cu Birourile de muncă raionale, vor proceda la
înscrierea lor nominală, pe profesiuni, iar Legiunile de Jandarmi, împreunâ cu Oiciile de muncă
judeţene, vor centraliza datele înscrierii şi vor întocmi situaţii numerice pe judeţe.
Art. 3. Toţi ţiganii muncitori caliicaţi vor i întrebuinţaţi potrivit meseriei lor, în atelierele
existente şi în cele ce se vor îniinţa.
Art. 4. Ţiganii care nu vor i întrebuinţaţi conform dispoziţiunilor art. 3, vor i constituiţi de
către Prefecturile de judeţ în echipe de lucru, sub supravegherea unuia dintre ei. Aceste echipe de
lucru vor i utilizate: la munci agricole, la tăiatul şi fasonatul lemnelor în păduri, confecţionarea
de obiecte de lemn brut (lopeţi, mături, cosuri de nuiele, coveţi, linguri etc.), strângerea pieilor,
maţelor şi părului, colectarea metalelor neferoase, a iarelor vechi, maculaturei, zdrenţelor şi
reziduurilor de tot felul, colectarea şi curătirea pufului şi fulgilor etc.
Art. 5. Atelierele şi echipele de lucru vor activa sub directiva pretorilor şi controlul prefectilor.
Art. 6. Toţi ţiganii în vârstă de la 12 la 60 de ani, fără deosebire de sex, sunt obligaţi să
muncească în ateliere sau echipele de lucru constituite.
Art. 7. Uneltele şi maşinile necesare atelierelor se vor procura prin grija Direcţiei Industriei şi
Direcţiei Comerţului.
Art. 8. Ţiganilor, cari în cadrul muncii astfel organizate vor da un randament superior celui
normal, li se vor da premii, egale cu 30% din valoarea surplusului de muncă prestată.
Art. 9. Conducătorii grupelor în sate răspund de prezenţa în localitate a ţiganilor de sub
conducerea lor, iar supraveghetorii echipelor de lucru, de prezenţa la muncă a celor din echipa
respectiva.
Art. 10. Toţi acei ţigani cari vor părăsi localitatea în care li s-a ixat domiciliul, sau vor lipsi din
această localitate fără autorizaţia pretorului, în cuprinsul raionului sau a prefectului, în cuprinsul
judeţului, precum şi toţi acei cari vor lipsi nemotivat de la lucru în atelierele sau echipele în cari au
fost repartizaţi, vor i sancţionaţi cu internarea în lagărul de represalii ce va i îniinţat în iecare
judeţ.
Art. 11. Direcţia Administraţiei, Direcţia Muncii şi Inspectoratul Jandarmeriei se însărcinează
cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.
Dată în Cabinetul nostru, astăzi, 18 Decembrie 1942.
GUVERNATOR,
(ss.) G. Alexianu
DIRECTORUL MUNCII, (ss.) Dr. Gh. Balcăş
Originalul se ala in Archivele Naţionale istorice centrale (f. IGJ, dosar 130/1942, vol. 1,
f.119-120 orig, dactil.) şi a fost publicat in Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria /
Сulegere alcătuită, cu studiu introductiv, de Viorel Achim: În 2 vol. – Buchureşti: Editura
Enciclopedică, 2004. – V.2. – P.54-56, documentul Nr 268.
Copiile au fost găsite şi la Archivele de Stat a judeţul Odessa (f. R2255, inv.1, d. 2, p. 121121v., f. R2361, inv.1, d. 62, p. 6; f. R2357, inv.1с, d.47, p. 12-12v; f. R2387, inv.2, d. 27, p.
86-86v; f. R2389, inv. 1с, d.1, p. 64-64v) şi a judeţul Mykolaiiv (f. 1695, inv.3, d.10, p. 69).
Publicam copie din fondul R2255, inventar 1, dosar 2, p. 121-121v. la Archivele de Stat a
judeţul Odessa.
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Рішення № 3149
МИ, Антонеску, маршал Румунії, головнокомандувач армії;
Через професора Г.Алексяну, цивільного губернатора Трансністрії;
Враховуючи доповідь Інспекції жандармерії, зареєстровану за № 135.812/1942, в якій
ставиться питання про вжиття заходів для залучення до праці циган у Трансністрії;
Враховуючи доповідь управління праці, зареєстровану за № 136.937/1942, в якій
викладені пропозиції про те, як використовувати їх у праці;
У силу повноважень, даних Указом № 1 від 19 серпня 1941 року, даного у Тигіні;
Стаття 1. Усі цигани, котрі знаходяться у Трансністрії, будуть розселені по селах, групами
від 150 до 350, в міру потреби та можливості використання на роботах, під керівництвом
одного з них, із зобов'язанням забезпечити роботою, на яку призначатимуться, та оплатою як
місцевим робітникам.
Стаття 2. Органи жандармерії разом з районними секторами праці проводять їхню поіменну
реєстрацію та реєстрацію за професіями, а жандармські легіони разом з повітовими відділами
праці узагальнюють дані реєстрації та готують (укладають) цифрові таблиці по повітах.
Стаття 3. Усі цигани-кваліфіковані робітники будуть використовуватися відповідно до їх
роботи в існуючих майстернях та тих, що будуть створені.
Стаття 4. Циган, котрі не будуть використані відповідно до положень ст. 3, будуть
організовані повітовими управами у робочі команди під керівництвом одного з них. Ці робочі
команди будуть використовуватися: на сільськогосподарських роботах, збирання та різання
деревини в лісах, для вироблення предметів з деревини (лопати, віники, корзини із прутів,
корита, ложки тощо), для збирання шкіри, кишок і волосся, збирання чорних металів, старих
тварин, макулатури, ганчір'я та відходів усіх видів, збирання та очистки пуху, пера, тощо.
Стаття 5. Майстерні та робочі команди працюватимуть під керівництвом голів районних
управ та під контролем голів повітових управ.
Стаття 6. Усі цигани у віці від 12 до 60 років незалежно від статі зобов’язані працювати
в майстернях або робочих групах.
Стаття 7. Інструменти та машини, потрібні для майстерень, постачаються через управління
торгівлі та управління промисловості.
Стаття 8. Циганам, які в межах роботи, організованої таким чином, дадуть прибуток вище
норми, будуть видаватися премії в розмірі 30 % вартості від обсягу перевищення виконаної
роботи.
Стаття 9. Керівники груп у селах відповідають за присутність у селі циган [які перебувають]
під їх керівництвом, а наглядачі в робочих командах – за наявність на роботі [циган] з
відповідної команди.
Стаття 10. Усі ті цигани, котрі залишать місце, в якому їм було визначене проживання,
або будуть відсутні в цьому місці без дозволу голови районної управи у межах району або
голови повітової управи в межах повіту, а також усі ті, хто був без причини відсутній на роботі
у майстернях або у командах, до яких були призначені, будуть покарані інтернуванням до
репресивного табору, що буде створений у кожному повіті.
Стаття 11. Адміністративне управління, управління праці та інспекція жандармерії є
відповідальними за виконання цього рішення.
Дано в нашому Кабінеті сьогодні, 18 грудня 1942
Губернатор Г.Алексяну
Начальник управління праці д-р Г.Балкеш
Оригінал знаходиться у Центральному національному історичному архіві Румунії (f.IGJ,
dosar 130/1942, vol. 1, f.119-120 orig, dactil.) та був уперше опублікований у збірнику
Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria / Сulegere alcătuită, cu studiu introductiv
de Viorel Achim: În 2 vol. – Buchureşti: Editura Enciclopedică, 2004. – T2. – P.54-56, Documentul
Nr 268.
Копії документу знайдені також в Держархіві Одеської обл.: ф. Р2255, оп.1, спр. 2, арк.
121-121зв., ф. Р2361, оп.1, спр. 62, арк. 6; ф. Р2357, оп.1с, спр.47, арк. 12-12зв; ф. Р2387,
оп.2, спр. 27, арк. 86-86зв; ф. Р2389, оп.1с, спр.1, арк. 64-64зв та Держархіві Миколаївської
обл.: ф. 1695, оп.3, спр.10, арк. 69.
Тут опублікований документ з ф. Р2255, оп.1, спр. 2, арк. 121-121зв. в Держархіві
Одеської обл.

22

Decision Nr. 3149
WE, Antonescu, Marshal of ROMANIA, the Chief Army Commander;
by Professor G. Alexianu, Civil Governor of Transnistria;
Taking into account the Gendarmerie Inspectorate essay, registered under no. 135.812/1942,
by which is required to take measures for use at work Tsigans placed in Transnistria;
Taking into account the Labor Diractorate essay, registered under no. Nr. 136.937/1942 in
which are given proposals on how to use them at work;
under the full powers conferred by Decree Nr. 1 on August 19, 1941 given in Tighina;
DECIDED:
Article 1. All Gypsies who are in Transnistria will be settled in villages, in groups of 150 to
350, according to necessity and possibility to be used at work under the leadership of one of them,
with the obligation to provide work that is required from them, being remunerated as local workers.
Article 2. The gendarmerie, along with districts’ labor ofices will proceed to their nominal
and professional registration, and the Legion of Gendarmes, along with counties’ labor ofices, will
centralize registration data and will draw up (record) numerical tables for counties.
Article 3. All Gypsies [who are] skilled workers will be employed according to their skills in
existing workshops and in those will be set up.
Article 4. Gypsies who will not be employed according to the stipulations of art. 3, will be
organized by county prefectures in working teams under the supervision of one of them. These
working groups will be used at: agricultural works, carving and cutting wood in forests, producing
objects from lumber (shovels, brooms, wicker baskets, troughs, spoons, etc.), collection of leather,
matte and hair, collection of black metals, old beasts, waste paper, rags and waste of all kinds,
collecting and cleaning luff and lakes, etc.
Article 5. Workshops and work teams will work under the guidance of pretors and controlled
by prefects.
Article 6. All Tsigans in age from 12 to 60 years irrespective of sex must work in workshops
or work teams.
Article 7. Tools and machines necessary for workshops will be provided through the Trade
Directorate and Industry Directorate.
Article 8. Tsigans, who in the frame of work so organized, will give a return higher than
normal, will be given awards equal to 30% of the amount value of work done.
Article 9. Group leaders in the villages are responsible for the presence of Gypsies in the
village under their leadership, and working team supervisors [are responsible for] the presence at
work of a respective team.
Article 10. All those Tsigans who will leave the place where they were settled, or are missing
in this place without authorization of the pretor in the borders of the district, or of the prefect [in
the borders of] the county, and all those who are nonmotivatedly absent from work in workshops or
in teams in which [they] are assigned to, will be punished with internment to the repression camp
that will be established in each county.
Article 11. Administration Directorate, Labour Directorate and the Gendarmerie Inspectorate
are charged to endorse this Decision.
Given in our Cabinet today, December 18, 1942
Governor G. Alexianu
Director of labor Dr. Gh. Balcăş
Original document is archived in the Central National Historic Archives in Bucharest (f.IGJ,
dosar 130/1942, vol. 1, f.119-120 orig, dactil.) and was published for the irst time in Documente
privind deportarea ţiganilor în Transnistria / Сulegere alcătuită, cu studiu introductiv de Viorel
Achim: În 2 vol. – Buchureşti: Editura Enciclopedică, 2004. – T2. – P.54-56, Document Nr 268.
In Ukraine, copies were found out in the State Archives of Odessa oblast (f. R2255, rec.1,
ile 2, p. 121-121v, f. R2361, rec. 1, ile 62, p. 6; f. R2357, rec. 1с, ile 47, p. 12-12v; f. R2387,
rec. 2, ile 27, p. 86-86v; f. R2389, rec. 1с, ile 1, p. 64-64v) and the State Archives of Mykolayiv
oblast (f.1695, rec.3, ile 10, p. 69).
Here we publish document from f. R2255, rec.1, ile 2, p. 121-121v in the State Archives of
Odessa oblast.
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№1
18.03.1943. Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій
управі про проблеми з працевлаштуванням Ромів. Стверджує, що «Роми для нас є тяжко
утримуваним баластом», ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 28. Оригінал, машинодрук.
18.03.1943. Adresa pretorului raionului Berşad către prefectura judeţului Balta despre
probleme cu lucru pentru Romi. El airmă că «pentru noi ţiganii constituie un balast greu suportat»,
f. R2358, in. 1, d. 672, p. 28. Original, dactilogr.
18.03.1943. Letter of the Bershad district praetor to the Balta county prefecture about
problems with jobs for the Roma. He states that «for us, the Roma constitute a heavy supported
ballast», f. R2358, rec. 1, ile 672, p. 28. Original, typewriting.
18.03.1943. Докладная записка главы Бершадской районной управы Балтской уездной
управе о проблемах с трудоустройством Ромов. Утверждает, что «Ромы для нас являются
тяжело содержимым балластом», ф. Р2358, оп.1, д. 672, л. 28. Оригинал, машинопись.
Pretura raionului Bersad
Nr. 1293

18 Martie 1943

Către Prefectura judetului Balta
Biroul muncii
Avem onoare a va raporta:
La raionul Bersad au fost repartizati 780 ţigani şi raspanditi in trei commune pe Bug: Cosarinet,
Sumovca şi Cruşinovca.Conform deciziei nr.5149 ţiganii se vor intreţine prin munca, lucrand la obştii, ie ca lucratori
caliicati, ie constituiţi in echipe ca ierari, iind retribuiti ca şi lucratori localnici.La fel decizia mai prevede ca se vor constitui echipe pentru stangere de par, copite, maţe,
piei, metale neferoase, ier vechiu, maculatura, etc.Avem insa nevoie de precizari, decizia nedand amanunte, asupra intrebuintarii tiganilor.Decizia prevede ca sa punem pe tiganii la munci agricole şi sa-i platim ca pe localnici. Localnici
lucreaza pe trudozile şi au primit norma cuvenita.In afara de aceastа, punand pe tiganii la lucrarile de magazie, dupa cum e sezonul ar insemna
sa facem o cheltuiala inutila cu hrana tiganilor, intrucat bratele de munca pentru aceste lucrari le
avem gratuit la dispozitie prin bratele oferite de colhoznici.
In afara de aceasta acum incepe campania de primavara şi ar trebui conform Deciziei sa ie
inglobati in grupe de munca dandu-le-se norma ca si localnicilor şi pentru ca nu au produse, trebuie
sa le acordam un avand din recolta aceasta pe care o vom reţine din recolta anului viitor.Dar pentru a face aceast lucru trebuie aprobarea, iindca decizia nu e clara.Padurea ar putea sa-i intrebuinteze la lucru, dar deocamdata nu sunt cereri, iar tiganii sunt
lipsiti de incaltaminte şi imbracaminte.Calii şi carutele ce au avut s’au luat la obştii, fara compensatie.Din lipsa de hrana se dedeau la furturi şi distrugeri de gospodarii.Populatia e groznav de nemultumita in satele unde sunt cazati ţiganii.Echipe pentru strângerea de par, coarne, copite, fulgi, spre a se deplasa din sat in sat trebuie
sa aiba autorizatia DVS.Dar şi pentru acestea lucrari avem populatia localnica, asa ca pentru noi tiganii constituie un
balast greu suportat.Va rugam sa binevoiti a dispune.Pretor, -ss- Florin Bunea
Sef. Bir.Muncii –ss-Nina Gromiac
Pentru conformitate, (stampila rotunda, semnatura)
Бершадська районна управа
№ 1293
Балтській повітовій управі
Відділ праці
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18 березня 1943

Маємо честь доповісти:
До Бершадського району були надіслані 780 циган, розселені по трьох комунах [селах] на
Бузі: Кошаринці, Сумівка та Крушинівка.Згідно з рішенням №5149 цигани утримуються за рахунок праці у селах або як
кваліфіковані робітники, або організовані в групи як ковалі, та отримують винагороду, як і
місцеві робітники.У цьому ж рішенні також передбачається, що будуть створені команди для збирання
волосся, копит, кишок, шкіри, чорних металів, металобрухту, макулатури і т.д.Але нам потрібні роз'яснення, оскільки рішення не дає деталі про використання циган.Рішення передбачає, що ми залучимо циган до сільськогосподарських робіт і платитимемо,
як місцевим мешканцям. Місцеві працюють за трудодні та отримали відповідну норму.Крім того, залучення циган до внутрішніх робіт відповідно до сезону значило б, що
ми робимо непотрібні витрати на харчування циган, бо робочу силу для цих робіт маємо в
розпорядженні безкоштовно від колгоспників.
Крім того, зараз починається весняна кампанія і треба було б відповідно до рішення
включити їх до робочих груп, даючи їм норму, як і місцевим жителям та через те, що не мають
продуктів, треба, щоби ви погодили видачу їм з цього врожаю, яку ми утримаємо з врожаю
наступного року.Але щоб зробити це, потрібне схвалення, оскільки рішення не є ясним.Ліс міг б використовуватися для роботи, але зараз немає заявок, і цигани позбавлені
взуття та одягу.Коні та вози, які вони мали, були передані до сіл без компенсації.Через відсутність продуктів харчування вони вдавалися до крадіжок і руйнування
господарств.Населення у селах, де розміщені цигани, є загрожуючи незадоволеним.Командам для збирання волосся, рогів, копит, пір'я, щоб переходити з села до села,
потрібно мати Ваш дозвіл.Але й для цих робіт маємо місцеве населення, тому цигани для нас є тяжко утримуваним
баластом.Прошу дати розпорядження.Претор Флорин Буня
Зав. відділом праці Ніна Громяк
Вірно (кругла печатка, підпис)

[Bersad district pretura]
Nr. 1283

18 March 1943

To Balta county prefecture
We have honour to report:
In the Bershad district were assigned 780 Gypsies and spread in three villages (communities)
on Bug: Cosharintsi, Sumivca and Crushinivca.According to the decision nr.5149 work, Gypsies shall be maintained by working in the villages
either as skilled workers or are organized into teams as blacksmiths, and are remunerated as local
workers.The same decision also stipulates that teams will gather hair, hooves, guts, skins, ferrous
metals, scrap-metal, waste paper, etc.But we need clariications, [because] the decision gives no details on utilization of Gypsies.Decision provides to put the Gypsies at agricultural work and to pay them as to the locals.
The locals work per ‘workday’ and received correspondent norm.Besides, putting Gypsies at in-house work according to the season would mean to make
unnecessary expense to food Gypsies, because labor force for these works we have available free
by arms provided by the kolkhoz.
Besides, the spring campaign begins now and conform the decision they should be embedded
in working groups giving them a norm as to the locals, and due they have no alimentation, you
need to agree to give them from this harvest that we will deduce from the next year harvest.But to do so it would be approved because the decision is not clear.-

25

Forest could be use for work, but now there is no demand, and Gypsies are deprived of shoes
and clothing.Horses and carts that they had were taken (=given) for the communities without compensation.Due lack of food they resorted to theft and destruction of households.The population is dangerously unhappy in villages where are housed Gypsies.Teams to collect hair, horns, hooves, feathers, to move from village to village must have your
authorization.But for these works we as well have local population, so for us, the Gypsies constitute a
heavy supported ballast.I ask you to dispose.Pretor Florin Bunea
Chief of the Labour ofice Nina Gromiac
For compliance (round stamp, signature)
№2
26.03.1943. Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій
управі про завершення розподілу Ромів по селах, про норми денного харчування, ф. Р2358,
оп. 1, спр. 672, арк. 29. Копія, машинодрук. Опубликований також у Documente privind
deportarea... v.2, с.160-161 (№ 352).
26.03.1943. Raport pretorului raionului Berşad către prefectura judeţului Balta despre
repartiţia Romilor pe comuni, raţia zilnică de hrană, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 29. Copie, dactilogr.
Publicat şi în Documente privind deportarea... v.2, p.160-161 (nr. 352).
26.03.1943. Report of the Bershad district praetor to the Balta county prefecture about
completion of the Roma distribution by villages, day food standards, f. R2358, rec. 1, ile 672, p.
29. Copy, typewriting. Published as well in Documente privind deportarea... v.2, p.160-161 (nr.
352).
26.03.1943. Докладная записка главы Бершадской районной управы Балтской уездной
управе о завершении распределения Ромов по селам, нормах дневного питания, ф. Р2358, оп.
1, д. 672, л. 29. Копия, машинопись. Опубликован также в Documente privind deportarea...v.2,
с.160-161 (№352).
Pretura raionului Bersad
Nr. 1431
26 Martie 1943
Catre Prefectura judetului Balta
Oiciul muncii
La ordinul Dv. Nr. 4758/43, avem onoare a Va raporta ca am incadrat in obstii de munca pe
toti tiganii din raionul Bersad in numar de 780 de sulete.
Deoarece numarul lor mare si repartitia numai pe 3 comuni nu da posibilitatea ca toti sa ie
intrebuintati la lucrari de magazie, care sunt de sezon, si pentru a nu da loc la furturi si dezordine,
am dispus sa li se acorde cu incepere de la 28.III.1943 ca avans in contul trudozilelor pe 1943/44,
urmatoarea ratie zilnica:
Pentru cei apti de munca:
300 gr. faina
100 gr. gris
25 gr. ulei loarea soarelui
100 gr. cartoi
Pentru batrani si copii in contul membrilor familiei care vor primi norma:
200 gr. faina
110 gr. ulei38
50 gr. mei
50 gr. cartoi
Va rugam sa binevoiti a dispune aprobarea pentru tigani in contul trudozilelor39 ce vor avea
pe anul 1943/44.
38
39

Aici şi ‘mei’ urmator – o greşeale de dactilograist. Ar trebui să ie gris si ulei loarea soarelui.
Trudozi (zi de lucru) – invenţie sovietică pentru contabilitate de munca în colhozuri (gospodăriile colective) şi de plată
pentru munca prestată. Plata se efectuează parţial în natură (cereale, cartoi, unt, etc.), parte în bani. Românii au păstrat
colhozuri ca forma de organizare a producţiei agricole şi, în consecinţă, trudizilele.
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Pretor, ss Florin Bunea
Sef. Ocol. Agricol, ss Ing. Proorocu N
P[entru] conformitate
Бершадська районна управа
№ 1431
26 березня 1943
Балтській повітовій управі
Відділ праці
На виконання Вашого наказу №4758/43 маємо честь доповісти, що я розподілив усіх
циган по робочих комунах у Бершадському районі числом 780 душ.
Через їхню велику кількість та розподіл тільки на 3 села, немає можливості аби усі
використовувалися на внутрішніх роботах, які залежать від пори року, та для того, щоби
не було місця для крадіжок і безладу, я вирішили дати, починаючи з 28.III.1943 як аванс в
рахунок трудоднів40 на 1943-1944, наступний щоденний раціон:
Для тих, хто може працювати:
300 гр. борошна
100 гр. манна крупа
25 гр. соняшникова олія
100 гр. картопля
Для літніх людей і дітей у сім'ї тих, хто виконуватиме норму:
200 гр. борошна
110 гр. олія41
50 гр. мій
50 гр. картопля
Прошу затвердити для циган в рахунок трудоднів, яки матимуть на 1943-1944 рік.
Голова, Флорин Буня
Завідувач с/господарським відділом інж. Проороку Н.
Вірно
Bershad district pretura
26 March 1943
Nr. 1431
To Balta county prefecture
Labour ofice
On your order No. 4758/43, we have honor to report that we have put all Gypsies in the work
communities in the Bershad district in number of 780 souls.
Because of their large number and distribution in three villages, it gives no possibility to all be
used at in-house works, which are seasonal, and with aim not to give place for theft and disorder,
we decided to be them given, starting on 28.III.1943, as an advance on account of ‘workdays’ in
the 1943-1944, the following daily ration:
For those who can work:
300 gr. lour
100 gr. semolina
25 gr. sunlower oil
100 gr. potatoes
For the elderly and children on account of family members who will fulill the quota:
200 gr. lour
110 gr. oil42
50 gr. my
50 gr. potatoes
40

41
42

Трудодень – радянський винахід для обліку праці у колгоспах та розрахунку оплати за виконану працю. Оплата
здійснювалася частково в натуральній формі (зерно, картопля, масло тощо), частково грошима. Румуни зберегли
колгоспи як організаційну форму сільськогосподарського виробництва та, відповідно, трудодні.
Тут та наступне слово – помилка друкарки. Мали бути манна крупа та олія.
This and the next word are errors of a typist, should be semolina and sunlower oil.
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I ask you to approve [this ration] for Gypsies on account of ‘workdays’ that they will have in the year
1943-1944.
Pretor Florin Bunea
Chief of agriculture, Eng. Proorocu N.
For conformity
№3
21.04.1943. Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій
управі про вимоги Ромів повернути реквізованих коней та вози, небажання працювати у полі,
ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 31. Копія, машинодрук.
21.04.1943. Raport pretorului raionului Berşad către prefectura judeţului Balta despre
cerere Romilor să ie inapoaţi căii şi căruţele, refuză muncească în câmp, f. R2358, in. 1, d. 672,
p. 31. Copie, dactilogr.
21.04.1943. Report of the Bershad district praetor to the Balta county prefecture about
Roma requirement to be returned horses and carts, their refusal to work on land, f. R2358, rec. 1,
ile 672, p. 31. Copy, typewriting.
21.04.1943. Докладная записка главы Бершадской районной управы Балтской уездной
управе о требовании Ромов возвратить лошадей и повозки, отказе работать в поле, ф. Р2358,
оп. 1, д. 672, л. 31. Копия, машинопись.
Pretura raionului Bersad
Nr. 2034

21 Aprilie 1943

Catre Prefectura judetului Balta
Oiciul muncii.La ord[inul] Dv. Nr. 5254/43, avem onoare a Va raporta:
In raionul nostru se gasesc 260 famili de tigani cu 780 sulete dintre acestie 64 sunt ierari.- In
urma incadrarii in obstii nu s-a putut obtine nici un rezultat.- Toti cer a li se inapoia caii si carutele,
care au fost ridicate dela ei si date spre folosinta diferitelor obstii si interprinderi raionale agricole.Refuza munca sub motiv ca ei sub motiv ca ei nu cunosc aceasta indeletnicire cerand sa ie
raspanditi pe la colhozuri ca ierari pieptenari etc.Conformandu-ne ordinului dv. Nr.5254-43, am redus avansul la 400 gram cereale porumb
sau grau, pentru iecare zi lucrata la obsti, aproband a le se da la cei muncitori si 500 m.p. pamant
spre a face semanaturi de gradina.Va rugam sa binevoiti a ordona:
1. – Daca trebuie a le inapoia caii si carutele.2. – Daca se poate a i repartizati pela colhozuri ca ierari.3. – Ce masura sa luam spre a i оbliga sa munceasca.Alaturam si un proces verbal dresat de primarul tiganil[or] ca tiganii nu vor sa iasa la lucru.Pretor, ss Florin Bunea
Sef. Ocol (semnatura originala) Ing. Proorocu
P[entru] conformitate (semnatura originala indescifrabila)
Бершадська районна управа
№ 2034

21 квітня 1943

Балтській повітовій управі
Відділ праці
На Ваш наказ №5254/43 маємо честь доповісти Вам:
У нашому районі знаходяться 260 сімей ромів з 780 душ з цих 64 є ковалями.- Внаслідок
розміщення по селах не можна було отримати жодного результату.- Усі вимагають, щоби їм
повернули коней і вози, які були забрані від них і передані для використання різним громадам
та районним сільськогосподарським підприємствам.-
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Відмовляються від роботи на підставі того, що вони не знають цього заняття, вимагаючи,
щоб їх направили до колгоспів як ковалів, виробників гребінців тощо.Відповідно до Вашого наказу Nr.5254-43, я скоротив аванс до 400 грам зерна кукурудзи
або пшениці, за кожний відпрацьований день, затвердив, щоби тим, хто працює, видати 500
м землі, щоб зробили садові культури.Прошу Вас розпорядится щодо:
1. – Чи потрібно повернути їм коней і вози.2. – Чи можна розподілии їх до колгоспів як ковалів.3. – Які заходи треба вжити, щоби примусити їх працювати.Додаю також протокол, складений циганським примарем, що цигани не хочуть виходити
на роботу.Голова Флорин Буня
Зав. сільгоспвідділом (оригінальний підпис) Інж. Проороку
Вірно (нерозбірливий оригінальний підпис)
Bersad district pretura
Nr. 2034

21 April 1943

To Balta county prefecture
Labour ofice.In our district there are 260 families of Gypsies with 780 souls of these 64 are blacksmiths.In consequence of settling them in villages any result could be gotten.- All of them claim them to
be returned horses and carts, which were taken off them and given for use to various communities
and agricultural ventures of the district.They refuse to work on the grounds that they do not know this occupation requiring to be
spread on the kolhozs [collective farms] as blacksmiths, comb-makers etc.Complying with your order Nr.5254-43, I reduced the advance up to 400 gram corn or wheat
in grain, for each day worked in the community, approving as well to be given to those who work
500 m land to make crops garden.I ask you to decide on:
1. – If I have to return them horses and carts.2. – If they may be assigned to collective farms as blacksmiths.3. – What steps to take to make them work.I attach a report made by Gypsy Mayor that Gypsies do not want to come at work.Pretor, ss Florin Bunea
Shef agriculture (original signature) Ing. Proorocu
For conformity (unreadable original signature)
№4
16.08.1943. Лист голови Бершадської районної управи Бершадському жандармському
відділку у відповідь на обвинувачення в бездії щодо Ромів, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 30.
Копія, машинодрук.
16.08.1943. Raport pretorului raionului Berşad către Prefectura judeţului Balta ca răspuns
la acuzaţiile de inacţiunii către Romi, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 30. Copie, dactilogr.
16.08.1943. Letter of the Bershad district praetor to the Bershad gendarmes station in
response to accusations of inaction towards Roma, f. R2358, rec. 1, ile 672, p. 30. Copy, typewriting.
16.08.1943. Письмо главы Бершадской районной управы Балтскому жандармскому
отделению в ответ на обвинения в бездеятельности в отношении Ромов, ф. Р2358, оп. 1, д.
672, л. 30. Копия, машинопись.
Pretura raionului Bersad
Nr. 4014

copie

Catre Sectorul jandarmi Bersad
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La ord[inul] Dv. Nr. 5254/43, avem onoare a Va face cunoscut ca in privinta tiganilor am facut
toate [mes]urile spre a le crea conditiuni de existenta … au fost repartizati in lanci pentru lucru,
li s’a dat o ratie de hrana pentru zilele de lucru cum se vede din anexa ratie care a fost mic- ...ta
de Prefectura cu Ord... acordandu-le numa 400 grame cereale ca avans pentru iecare zi lucru in
obste.Li s’a dat teren pentru gradini.- Ei au refuzat ... verbal cat si in sсris a iesi la lucru, ceea- [a]
m raportat si la Prefectura.Rugam Sectia de Jandarmi Bersad a se interesa ... noi de ceiece am facut pentru tigani.
... provinta acuzatiei ce ne aduce Sectia de jandarmi Bersad, ca nu le-a dat material pentru
...ee, va rugam a face cunoscut Sectiei ca Pretura nu dispune de paduri care sunt subordonate di...ie Guvarnamantului si ca abia azi 16 August [194]3 am primit ordin sa intocmim deviz de materia
lemnos necesar construirii locuinti tiganilor [e] vom conforma.Pretor, ss Florin Bunea
P[entru] conformitate (semnatura originala indescifrabila)
Бершадська районна управа
№ 4014

копія

До Бершадського жандармського відділку
На Ваш наказ №5254/43 маю честь повідомити Вам, що стосовно циган я зробив усі
[заходи] щоби створити для них умови існування ... вони були розподілені у групи для роботи,
їм видавали раціон їжі за робочі дні, як показує додаток, раціон який був … префектури
наказом... даючи їм тільки 400 грамів зерна як аванс за кожен день роботи у комуні.Їм була дана земля для городів.- Вони відмовилися … протокол, так і письмово виходити
на роботу, про що я доповів і до повітової управи.Я прошу Бершадський жандармський відділок поцікавитися тим, що ми зробили для
циган.
Що стосується звинувачень проти нас з боку Бершадського жандармського відділку, що
їм (Ромам – укл.) не був даний матеріал для …, прошу відділок знати, що районна управа не має
лісів, які підпорядковані управлінню … уряду та що тільки сьогодні 16 серпня 1943 я отримав
наказ розрахувати деревину, потрібну для зведення житла для циган … яке буде відповідати.
Голова Флорин Буня
Вірно (нерозбірливий оригінальний підпис)
Bershad district pretura
Nr. 4014

copy

To Bershad gendarmerie section
On your ord[en] No. 5254/43, I have the honor to make known that I did all the [measures]
to create for Gypsies conditions of existence ... they were assigned to work in groups, they were
given a food ration for worked days as shown in annex, ration was low ... of the Prefecture with
Ord[en] ... only 400 grams of grain as advance for every working day in the community. –
They were given land for gardens.- They refused ... verbally and in written to get to work,
that I have reported to the Prefecture, too.I ask the Bersad gendarmerie section to inquire ... what we had made for Gypsies.
As to accusations which the Bersad gendarmerie section brings against us that they (Roma –
eds.) were not given material for …, I ask the Section to know that the pretura has no forests
subordinated to the directorate … of the Government and that only today August 16 1943 I have
been ordered to draw up a bill of wood materials needed to build houses for Gypsies [which] will
comply. Pretor, ss Florin Bunea
For conformity (unreadable original signature)
№5
29.10.1943. Конфіденційний лист міграційного відділу управління праці ДЦГТ до
Балтської повітової управи: надсилається інформаційна нотатка, інформується про взуття,
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одяг, харчування. Отриманий в Балті 03.11.1943, ф. Р2358, оп. 1, с. 672, арк. 2. Оригінал,
машинодрук. Опублікований в Documente privind deportarea..., т.2., с. 360 (документ № 523).
29.10.1943. Adresa conidentială serviciului migraţiuni Direcţiei muncii DGCT către prefectura
judeţului Balta întaintând nota informativă şi informând despre încălţăminte, îmbrăcăminte şi
hrana, f. R2358, in.1, d.672, p. 2. Original, dactilog. Publicat în Documente privind deportarea…,
v.2, p. 360 (document № 523).
29.10.1943. Conidential letter from the Migration service of the DGCT Directorate of labor
to the Balta county prefecture with an informational note attached, information about shoes,
clothes and food. Received in Balta on November 3, 1943, f. R2358, rec. 1, ile 672, p.2. Original,
typewriting. Publshed in Documente privind deportarea…, v.2, p. 360 (document № 523).
29.10.1943. Конфиденциальное письмо миграционного отдела управления труда
ДГГТ Балтской уездной управе о переслании информационной записки, информация об
обуви, одежде, питании. Полученo в Балте 03.11.1943, ф. Р2358, оп. 1, д. 672, л. 2. См.
также документы № (арк. 3), № (арк. 4 – додаток до цього листа). Оригинал, машинопись.
Опубликованo в Documente privind deportarea..., т.2., с. 360 (документ № 523).
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
DIRECTIA MUNCII
SERV[ICIUL]. MIGRATIUNI

148536*29.OCT.[19]43
CONFIDENTIAL

PREFECTURA JUDETULUI BALTA
Avem onoare a vă înainta, alăturat în copie, nota informativă din 8 Septembrie 1943
comunicată nouă din partea Corpului III Armatei cu adresa Nr.124006/943, rugându-vă a ne da
lămuririle necesare asupra situaţiei ţiganilor din judeţul Dvs.
Pentru încălţăminte şi îmbrăcăminte am trimis un lot şi vor urma şi altele; în ce priveşte
hrana lor, vă rugăm a le asigura un traiu omenesc pentru munca ce o fac.
DIRECTORUL MUNCII (semnatura) Dr. V. Cosma (ştampila rotundă)
Seful serviciului (semnatura) E. Stoenescu
ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТРАНСНІСТРІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ
ВІД[ДІЛ] МІГРАЦІЇ

148536*29.ЖОВ.43
КОНФІДЕНЦІЙНО

БАЛТСЬКА ПОВІТОВА УПРАВА
Маю честь надіслати вам, копія додається, інформаційний лист від 8 вересня 1943 р.,
повідомлений знову з 3-го корпусу армії депешею №124006/943, і просити вас дати нам
необхідні пояснення щодо стану Циган у Вашому повіті.
Що стосується взуття та одягу, то я надіслав один лот та наступні будуть надіслані; що
стосується їх харчування, прошу вас забезпечити їм людське існування за роботу, яку вони
виконують.
Начальник праці (підпис) Др. В. Косма (кругла печатка)
Завідувач відділу (підпис) E.Стоєнеску
ARMY CHIEF COMMANDMENT
DEPARTMENT OF CIVIL GOVERNOR OF TRANSNISTRIA
DIRECTORATE OF LABOUR
SERV[ICE of] MIGRATION

148536*29.OCT.43
CONFIDENTIAL

BALTA COUNTY PREFECTURE
We have honor to forward to you, the copy attached, information note on September 8, 1943,
communicated again, from the Army Corps III by latter Nr.124006/943, asking you to give us the
necessary clariication on the situation of Roma in your county.
As to shoes and clothes – I sent a pack, and others will come; regarding their food, I ask you
to ensure for them a human life for work they do.
Director of labour (sign) Dr. V. Cosma (round stamp)
Chief of service (sign) E. Stoenescu
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№6
03.11.1943. Секретний лист голови Балтської повітової управи до відділу праці цієї
управи з вимогою вивчення стану Ромів та способу їх харчування, ф. Р2358, оп. 1, спр.
672, арк. 3 (арк. 1 в цій справі – копія цього документу без підпису та печатки). Оригінал,
машинодрук.
03.11.1943. Adresa secretă prefectului judeţului Balta către serviciului muncii aceastei
prefecturei rugând cercetarea starei a Romilor şi modalitatei de hrănire lor, f. R2358, in. 1, d. 672,
p. 3 (pag. 1 in acest dosar este copie documentului acest dar fără semnatură şi stampilă). Original,
dactilogr.
03.11.1943. Secret letter by Balta county prefect to the Labor service of this prefecture
requesting to investigate the situation of Roma and their feeding. Rec. R2358, r.1, f. 672, p.3 (page
1 in this ile is copy of this document without sign and stamp). Original, typescript.
03.11.1943. Секретное письмо главы Балтской уездной управы отделу труда этой
управы с требованием изучитьположение Ромов и их питания, ф. Р2358, оп. 1, д. 672, л. 3 (л.
1 в этом деле – копия этого документа без подписи и печати). Оригинал, машинопись.
Prefectura judeţului Balta
Cabinet
№319 / 3.ХІ.1943
Catre serviciul muncii

SECRET

Rugăm cercetaţi starea actuală a ţiganilor din judeţ si modalitatea de hrănire a lor cunoscând
că trebuie să aibă asigurat un trai omenesc. –
Rezultatul ni-l veţi comunica odată cu restituirea anexei. Prefectul judeţului Balta colonel Vasile Nica (semnatura, ştampila rotundă)
Балтська повітова управа
Кабінет
№319 / 3.ХІ.1943
Сектору праці

СЕКРЕТНО

Прошу вивчити поточний стан циган повіту та спосіб їхнього харчування, враховуючи,
що має бути забезпечене людське існування. Результат повідомте нам разом із поверненням додатка. Голова Балтської повітової управи полковник Василе Ніка (підпис, кругла печатка)
Prefecture [of the] Balta county
Cabinet
№319 / 3.ХІ.1943
[to] Labor service

SECRET

I ask you to investigate the current situation of Roma in the county and their feeding mood,
knowing [taking into account] that a human life would be assured. You will communicate us result with the annex returning. Prefect of the Balta county colonel Vasile Nica (sign, round stamp)
№7
09.11.1943. Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи та
інформаційна нотатка про Ромів, які утекли з Бершадського району та затриманих в Ананьєві,
ф. P2358, оп.1, спр. 672, арк. 4. Копія, машинодрук. Копія також зберігається у Держархіві
Одеської обл. ф. Р2242, оп.1, спр.1912, арк. 338зв.
Віорел Акім, публікуючи цей документ в Documente privind deportarea…, т.2., розділив
його на дві частини: власне інформаційна нотатка подана на с. 306-307 (док. № 475), оскільки
датована 08.09.1943, а лист префектури – на с. 369 (док. №532).
Супровідний лист управління праці ДЦГТ до Ананьївської повітової управи про
пересилання цієї інформаційної нотатки див. Держархів Одеської обл. ф. 2264, оп. 1, спр.9,
арк. 68, опублікований в Documente privind deportarea…, т.2, с.361 (док. №524).
З листа Ананьївської повітової управи до управління праці ДЦГТ від 16.11.1943 р.
відомо, що 50 Ромів-утікачів балтські жандарми доправили назад, до місця проживання – див.
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Держархів Одеської обл. ф. Р2242, оп.1, с.1912, арк. 335, опублікований у Documente privind
deportarea ţiganilor în Transnistria, т.2, с.375-376 (док. №539).
09.11.1943. Adresa Prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad şi nota
informativă asupra Romilor fugiţi din raionul Berşad şi prinşi în Ananiev, f. R2358, in. 1, d. 672,
p. 4. Copie, dactilogr. O copie este încă în Archivul de stat a judeţului Odessa, f. R2242, in. 1, d.
1912, p.338v.
Viorel Achim în Documente privind deportarea... v.2 a împărţit-o acest document în două
părţi: o notă de informare – pe p. 306-307 (doc. nr 475) întrucât este de 08.09.1943, şi adresa
prefecturei – pe p. 369 (doc. nr 532).
Adresa de înaintare acestei notei informative către prefectura judeţului Ananiev vede în
Archivul de stat a judeţului Odessa f. R2264, in. 1, d. 9, p. 68, publicat în Documente privind
deportarea..., v.2, s.361 (doc. nr 524).
Prin adresa prefecturei judeţului Ananiev către Direcţia muncii DGCT de 16.11.1943 este
cunoscut faptul că 50 Romi fugiţi jandarmii din Balta au adus înapoi la locurile lor de reşedinţă –
vede Archivul de stat a judeţului Odessa, f. R2242, in.1, d.1912, p. 335, publicat în Documente
privind deportarea..., v.2, p.375-376 (doc. nr 539).
09.11.1943. Letter by the Prefecture of the Balta County to the Bershad pretura and
informational note about Roma led from the Bershad district and caught in Ananiev, f. R2358,
rec.1, ile 672, p. 4. Copy, typescript. A copy of this document is also in the State archives of
Odessa oblast, f. R2224, rec.1, ile 1912, p.338v.
Viorel Achim in Documente privind deportarea…, v.2, had divided this document into 2 parts:
the informational note itself in p.306-307 because of the date 08.09.1943 (doc. nr 475), and the
prefecture letter – on p.369 (doc. nr 532).
Cover letter from the DGGT Labor Directorate to the Ananiev county prefecture on sending
this information note see in the State archives of Odessa oblast f. 2264, rec. 1, ile 9, p. 68,
published in Documente privind deportarea…, v.2, s.361 (doc. nr 524).
From the letter of the Ananiev county prefecture to the DCGT Labor Directorate on 16.11.1943
is known that 50 fugitive Roma were brought back to their places of residence by Balta gendarmes –
see in the State archives of Odessa oblast, f. 2242, rec.1, ile 1912, p. 335, published in Documente
privind deportarea…, v.2, p.375-376 (doc. nr 539).
09.11.1943. Письмо Балтской уездной управы в Бершадскую районную управу и
информационнаня записка о Ромах, убежавших из Бершадского района и задержанных в
Ананьеве, ф. Р2358, оп. 1, д. 672, л. 4. Машинопись, копия. Копия также хранится в Госархиве
Одесской обл. ф. P2242, оп.1, д.1912, л.338об.
Виорел Аким, публикуя этот документ в Documente privind deportarea…, т.2, разделил его
на 2 части: собственно информационная записка дана на с.306-307 (док. № 475), поскoльку
датирована 08.09.1943 г., а письмо префектуры – на с. 369 (док. №532).
Сопроводительное письмо управления труда ДГГТ префектуре Ананьевского уезда о
пересылке этой информационной записки см. Госархив Одесской обл. ф. Р2264, оп. 1, д. 9, л.
68, опубликован в Documente privind deportarea…, т.2, с.361 (док. №524).
Из письма префектуры Ананьевского уезда управлению труда ДГГТ от 16.11.1943 г.
известно, что 50 Ромов-беглецов балтские жандармы доставили назад, в места проживания –
см. Госархив Одесской обл., ф. Р2242, оп.1, д.1912, л. 335, опубликован в Documente privind
deportarea…, т.2, с.375-376 (док. №539).
Prefectura judetului Balta
Serviciul muncii
Nr. 319
9 Noem[brie] 1943

Conidential

PRETURA RAIONULUI BERSAD
Dl. Pretor Florin Bunea
Primindu-se notă[t]ia informativă trimisă de Оnor Guvernamântului Transnistriei din partea
Corpului 3 Armată cu adresa Nr.124006/943
Dăm mai jos in copie notă informativă:
NOTA INFORMATIVA din 8 septembrie 1943
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In ziua de 8 Sept. 1943 a fost adus la Legiunea de Jandarmi Ananiev un grup de circa 50
ţigani, bărbaţi, femei şi copii aduşi din Tară şi plasaţi la munca in comuna Bersad.
Aceştia au declarat: Am fugit din comuna Bersad din cauza mizeriei. Niemni (nimeni) nu se
ocupă soarta lor. Sunt puşi la munca dar nu li sa dă nici hrană nici adăpost, iind siliţi să doarmă
pe câmp gol şi lămânzi.
Cu lacrimi in ochii se rugaun să li sa dă posibilitatea să trăiască mai omeneşte in schimbul
munciii ce vo... depine. Mulţi dintre aceştia erau aproape goi cu o singură pereche de pantaloni
rupţi şi cereau o bucaţică de pâine.
Impresia produsă asupra populaţiei locale este desfavorabilă.
Se impune a se lua măsuri pentru a li se asigura o viaţă omenească.
Pentru conformitate /indescifrabil/
-----------------------------------------------------Rugăm a ne da lămuririle necesare arătându-ne unde-i folosiţi la munca şi dece nu le asiguraţi
hrana in schimbul munciii ce o prestează.
Termin 48 ore.Prefectul judeţului Balta
Seful Serv[iciului] muncii
Балтська повітова управа
Відділ праці
Nr. 319
9 листопада 1943

Конфіденційно

Бершадській районній управі
Пану голові Флорину Буні
Отримавши інформаційну нотатку, надіслану урядом Трансністрії з Третього армійського
корпусу листом Nr.124006/943
Нижче надаю у копії інформаційну нотатку:
ІНФОРМАЦІЙНА НОТАТКА від 8 вересня 1943
8 вересня 1943 була доставлена до Легіону жандармів в Ананьєві група з приблизно
50 циган, чоловіків, жінок і дітей, привезених з Країни та призначених на працю у комуні
Бершадь.
Вони заявили: ми втекли з комуни Бершадь через злидні. Ніхто не займаються їхньої
долею. Їх поставили на працю, але не дають ані їжі, ані житла і притулку, тому вони змушені
спати у чистому полі та голодні.
Зі сльозами на очах вони просили, щоб їм була надана можливість жити більш полюдськи, в обмін на працю, яку... . Багато з них були майже голі, з однією парою рваних
штанів, і просили якийсь шматочок хліба.
Враження на місцеве населення є несприятливим.
Слід вжити заходів щодо забезпечення їм людського життя.
Вірно /нерозбірлово/
----------------------------------------------Прошу дати нам необхідні роз’яснення, указавши нам де ви їх використовуєте на роботах
та чому ви не забезпечуєте їм харчування в обмін на роботу, що виконують.
Термін – 48 годин.Голова Балтської повітової управи
Завідувач відділу праці

Prefecture of the Balta County
Service of labour
No. 319
9 November 1943
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Conidential

Pretura of the Bershad district
Mr. Praetor Florin Bunea
Receiving the information note sent by the Government of Transnistria from the 3rd Army
Corps with letter Nr.124006/943
We give below a copy the information note:
INFORMATION NOTE in 8 September 1943
On 8 Sept. 1943 was brought to the Legion of Gendarmerie Ananiev a group of about 50
Gypsies, men, women and children [which were] brought from the Country and put to work in the
village of Bershad.
They had said: We led from the village of Bershad because of poverty. Nobody deals with
their fate. They are put to work but they were given neither food nor shelter, [they] being forced to
sleep in the open ield and hungry.
With tears in eyes they asked to be given the opportunity to live more humanly in exchange
for the work they… . Many of them were almost naked, with one pair of the torn trousers, and they
demanded a small piece of bread.
Impression on the local population is not favorable.
Measures should be taken to ensure them a human life.
For compliance / unreadable /
-------------------------------------------Please give us the necessary explanations showing us where do you use them for work and
why [you] don’t provide them with food in exchange of work they render.
Time-limit 48 hours.Prefect of the Balta county
Chief of the Service of labour
№8
11.11.1943. Телеграма голови Березівської повітової управи голові Балтської повітової
управи про надіслання одягу для Ромів, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 5. Оригінал.
11.11.1943. Telegrama prefectului judeţului Berezovca către prefectura judeţului Balta
rugând hainele pentru Romii, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 5. Original.
11.11.1943. Letter by the Prefect of the Berezovka county to the Prefect of the Balta county
requesting clothes for Roma, f. R2358, rec. 1, ile 672, p. 5. Original.
11.11.1943. Телеграмма главы Березовской уездной управы главе Балтской уездной
управы с требованием об одежде для Ромов, ф. Р2358, оп. 1, д. 672, л. 5. Оригинал.
4 berezovka -38.-10-19/10 = prefekt judt Balta. =
[intr]rucat la aciasta prefektura nu avem nici un delegat rugam [inai]ntetzi hainele destinate
tziganylor pentru acest ...deiz conf ord guvernamantului n 15708 pryn delegatul dws
p prefekt judt berezouka petrenciu r 5905
(stampila de intrare)
Comandamentul de capetenie al Armatei
Guvernamantul civil Transnistriei
Prefectura judetului Balta
Intrare Nr 18796
11 Noem. 1943
(rezoluţie)
11/XI Serv[iciul] muncii. ......... de ce avem.........
4 березівка -38.-10-19/10 = префект повіт Балта. =
Оскільки в цій префектурі не маємо жодного уповноваженого прошу надішліть одяг
призначений для циган для цього … deiz (?) відповідно до наказу уряду № 15708 через вашого
уповноваженого
Префект повіту березівка петренчу № 5905
(вхідний штамп)
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Головне командування армії
Цивільний уряд Трансністрії
Префектура Балтського повіту
Вхідний № 18796
11 лист[опада] 1943
(резолюція)
11/XI відділу праці. ......... чому маємо.........
4 berezovka -38.-10-19/10 = prefeсt county Balta. =
because in this prefecture we have no one authorized agent [I] ask [you] send clothes
destinated [for] Roma for this ...deiz (?) according orden government n[r] 15708 via your authorized
agent
p prefect county berezouka petrenciu [n]r 5905
(registration stamp)
Army Chief Comandement
Civil Government of Transnistria
Prefecture of the Balta county
Entry Nr 18796
11 Nov[ember] 1943
(resolution)
11/XI Labor service . ......... why we have.........
№9
10.11.1943. Телеграма-блискавка начальника управління праці ДЦГТ Балтській
повітовій управі про термінове надання відомостей про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1,
спр. 672, арк. 14. Оригінал.
10.11.1943. Telegrama fulger directorului muncii DGCT către prefectura judeţului Balta
rugând urgent situaţia model 2 de Romii, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 14. Original.
10.11.1943. Immediate cable by the Director of the DCGT Labor Direction to prefecture of
the Balta county requesting information on Roma according to the model 2, f. R2358, rec. 1, ile
672, p. 14. Original.
10.11.1943. Телеграмма-молния начальника управления труда ДГГТ Балтской уездной
управе о срочном представлении сведений о Ромах по форме 2, ф. Р2358, оп. 1, д. 672, л. 14.
Оригинал.
[Ode]sa 5./867. -35.-10/11.-201 = fulger prefecturilor din [jude]tze balta. = rugam inaintatzi
urgent situatzia model 2 [ti]gan stop daca nu avetzi in judetz raportatzi graphic. = p guver arh c
sdrobici n 156994. – 10/11.-1943
(stampila de intrare)
Comandamentul de capetenie al Armatei
Guvernamantul civil Transnistriei
Prefectura judetului Balta
Intrare Nr 18800
11 Noem. 1943

(rezoluţie)
11./XI.943 S[er]v[iciul] muncii (semnatura)

[Оде]sa 5./867. -35.-10/11.-201 = блискавка префектурам [пові]ту балта. = прошу
терміново надати відомості за формою 2 [ци]ган крапка якщо не маєте у повіті доповісти
графічно. = за губерн[атора] aрх[ітектор] к сдробич № 156994. – 10/11.-1943
(вхідний штамп)
(резолюція)
Головне командування армії
11./XI.943 відділу праці (підпис)
Цивільний уряд Трансністрії
Префектура Балтського повіту
Вхідний Nr 18800
11 лист. 1943
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[Ode]sa 5./867. -35.-10/11.-201 = immediate prefectures of [coun]ty balta. = (I) request
(you) send urgent situation model 2 [tsi]gan stop if [you] have no in county report graphic. = for
gover[nor] arh[itect] c sdrobici n[r] 156994. – 10/11.-1943
(registration stamp)
Army Chief Comandement
Civil Government of Transnistria
Prefecture of the Balta county
Entry Nr 18800
11 Nov. 1943

(resolution)
11./XI.943 to Labor service (signature)

№ 10
16.11.1943. Супровідний лист Балтської повітової управи Балтському жандармському
легіону до доповіді Бершадської районної управи стосовно крадіжок, скоєних Ромами, ф.
Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 6. Копія, машинодрук.
16.11.1943. Adresa prefecturei judeţului Balta către leguinea jandarmi Balta în vedere
raportul preturei Berşad cu privire la furturile comise de Romi, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 6. Copie,
dactilogr.
16.11.1943. Cover letter by the Balta county prefecture to the Balta gendarmerie legion to
the report by Bershad pretura regarding thefts committed by Roma, f. R2358, rec. 1, ile 672, p.
6. Copy, typescript.
16.11.1943. Сопроводительное письмо Балтской уездной управы Балтскому жандармскому
легиону к докладу Бершадской районной управы о кражах, совершенных Ромами, ф. Р2358,
оп. 1, д. 672, л. 6. Копия, машинопись.
Prefectura judetului Balta
Serviciul muncii
Nr. 18316 dosar 15/1
16 Noem[brie] 1943

copie

către Leguinea jand[armi] Balta
Cu onoare vă tremitem raportul Preturii Bersad Nr. 5214/943 cu privire la furturile comise de
ţigani, rugându-vă să binevoiţi a dispune cercetări a lua măsurile legale.Prefectul judeţului Balta
Seful Serv[iciului] muncii
Балтська повітова управа
Відділ праці
№ 18316 справа 15/1
16 лист[опада] 1943

копія

до Балтського жандармського легіону
Маю честь направити вам звіт Бершадської районної управи № 5214/943 стосовно
крадіжок, скоєних циганами, прошу вас провести розслідування для вжиття законних заходів.Голова Балтської повітової управи
Завідувач відділу праці
Prefecture of the Balta County
Service of labour
No. 18316 ile 15/1
16 Nov[ember] 1943

Copy

(to) Gendarmerie legion of Balta
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I have honor to send to you the report of the pretora of Bershad No. 5214/943 on the thefts
committed by Gypsies, asking you to make an investigation to take legal actions.Prefect of the Balta county
Chief of the Service of labour
№ 11
23.11.1943. Телеграма-блискавка начальника управління праці ДЦГТ до Балтської
повітової управи про термінове надання відомостей про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1,
спр. 672, арк. 15. Оригінал, рукопис
23.11.1943. Telegrama fulger directorului muncii DGCT către prefectura judeţului Balta
rugând urgent situatia model 2 de Romii, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 15. Original manuscris.
23.11.1943. Immediate cable by the Director of the DCGT Labor Direction to prefecture of
the Balta county requesting information on Roma according to the model 2, f. R2358, rec. 1, ile
672, p. 15. Manuscript original.
23.11.1943. Телеграмма-молния начальника управления труда ДГГТ Балтской уездной
управе о срочном представлении сведений о Ромах по форме 2, ф. Р2358, оп. 1, д. 672, л. 15.
Оригинал, уркопись.
Odesa 1392 1901 st 36 23 XI-14
Pref[ectura] Balta
fulg[er]
Revenire la telegrama № 156.994 din 10 XI-[1]943 rugam inaintati urgent situatia model 2
tigan = Dir. muncii Sdrobici
№ 164294
(stampila de intrare)
Comandamentul de capetenie al Armatei
Guvernamantul civil Transnistriei
Prefectura judetului Balta
Intrare Nr 19376
24 Noem. 1943
(rezoluţie)
24 XI S[erviciul] muncii (semnatura)
Oдеса 1392 1901 st 36 23 XI-14
блискавка
Балтській преф[ектурі]
Нагадуючи про телеграму № 156994 від 10 ХІ-[1]943 прошу терміново надати відомості
за формою 2 циган = Начальник праці Сдробич
№ 164294
(вхідний штамп)
Головне командування армії
Цивільний уряд Трансністрії
Префектура Балтського повіту
Вхідний № 19376
24 лист. 1943
(резолюція)
24 XI відділу праці (підпис)
Odesa 1392 1901 st 36 23 XI-14
Pref. Balta
Immediate
In conirmation of the telegram № 156.994 on 10 XI-[1]943 [I] request [you] send urgent
situation model 2 tsigan = Dir[ector of] labor Sdrobich
№ 164294
(registration stamp)
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Army Chief Comandement
Civil Government of Transnistria
Prefecture of the Balta county
Entry Nr 19376
24 Nov. 1943
(resolution)
24/XI [to] Labor service (signature)
№ 12
24.11.1943. Терміновий телефонний наказ Балтської повітової управи Бершадській
районній управі про термінове надання відомості про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1, спр.
672, арк. 13. Копія, рукопис.
24.11.1943. Ordin telefonic urgent prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad
să ie trimisă urgent situaţia model 2 Romilor, f. R2358, in.1, d. 672, p. 13. Copie, manuscris.
24.11.1943. Urgent telephone order of the Balta county prefecture to the Bershad district
pretura about urgent sending the ‘situation model 2 of Roma’, f. R2358, rec. 1, ile 672, p. 13).
Copy manuscript.
24.11.1943. Срочный телефонный приказ Балтской уездной управы Бершадской
районной управе срочно представить сведения о Ромах по форме 2, ф. Р2358, оп. 1, д. 672,
л. 13. Копия, рукопись.
Pref[ectura] Balta
Sr[viciul] muncii
Ordin telefonic urgent № 1107
Urmare Nr. 1126 – 28. XI-943
Catre Pretura Raionului Berşad

copie

24 Noem[brie]

Trimiteţi de urgenţă situaţiea model 2 ţiganii
Şef Biroului muncii (semnatura)
A primit: Dumitriu
Преф[ектурa] Балта
Вд[діл] праці
Терміновий телефонний наказ № 1107
На розвиток Nr. 1126 – 28. XI-943
Бершадській районній управі

копія

24 листоп[ада]

Терміново надішліть відомості про циган за формою 2
Завідувач бюро праці (підпис)
Отримав: Думітріу
Pref[ecture] Balta
Sr[vice] labour
Urgent telephone order № 1107
In continuation of Nr. 1126 – 28. XI-943
to pretura of the Bershad district

copy

24 Nov[ember]

Send urgently situation with Roma model 2
Chief of the labor bureau
Received: Dumitriu
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№ 13
28.11.1943. Лист міграційного відділу управління праці ДЦГТ до Балтської повітової
управи з вимогою терміново повідомити про Ромів, які утекли з Бершадського району та
затриманих в Ананьєві, ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 11. Оригінал, машинодрук.
28.11.1943. Adresa Direcţiei muncii DGCT către prefectura judeţului Balta rugând informaţia
urgentă asupra Romilor fugiţi din raionul Berşad şi prinşi în Ananiev, f. 2358, in. 1, d. 672, p. 11.
Original, dactilogr.
28.11.1943. Letter by the migration service of the Directorate of labor of the DCGT to the
prefecture of the Balta county demanding urgent information about Roma led from the Bershad
district and caught in Ananiev, f. 2358, rec.1, ile 672, p. 11. Original, typescript.
28.11.1943. Письмо миграционного отдела управления труда ДГГТ Балтской уездной
управе с требованием срочно сообщить о Ромах, убежавших из Бершадского района и
задержаннях в Ананьеве, ф. Р2358, оп. 1, д. 672, л. 11. Оригинал, машинопись.
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
DIRECTIA MUNCII
SERV. MIGRATIUNI

167249*28.NOE 1943

PREFECTURA JUDETULUI BALTA
Revenire la adresa noastră Nr. 148536 din 29 Oct. 1943 (conidenţial), avem onoare a vă
ruga să binevoiţi a ne comunica urgent lămuririle Dv. аsupra ţiganilor fugiţi din Raionul Bersad in
Judeţul Ananiev şi cari, fіind prinşi de câtre Legiunea de Jandarmi Ananiev, au fost retrimişi de
câtre această pentru plasare la locurile de unde plecaseră fără autorizaţie.GUVERNATOR (semnatura) Arh[itector] C.Sdrobici
p. Directorul muncii (semnatura) (ştampila rotunda Registraturei generale DGCT)
(ştampila de intrare)
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI,
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
Prefectura judeţului Balta
Intrare No. 19777
1943 Luna Dec[embrie]. Ziua 1
ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТРАНСНІСТРІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ
ВІД[ДІЛ] МІГРАЦІЇ
167249*28.ЛИСТ 1943
БАЛТСЬКА ПОВІТОВА УПРАВА
Нагадуючи про наш лист Nr. 148536 від 29 жовтня 1943 (конфіденційний), маю честь
просити вас негайно надати нам ваші пояснення стосовно циган, котрі утекли з Бершадського
району до Ананьївського повіту та котрі, будучи затримані Ананьївським жандармським
легіоном, були повернуті цим легіоном для розміщення у місцях, з яких прибули без дозволу.
Губернатор (підпис) Арх[ітектор] К.Сдробич
за Директора працi (підпис) (кругла печатка загальної канцелярії ДЦГТ)
(вхідний штамп)
ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТРАНСНІСТРІЇ
Префектура Балтського району
Вхідний № 19777
1943 місяць Груд[ень] День 1
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ARMY CHIEF COMMANDMENT
DEPARTMENT OF CIVIL GOVERNOR OF TRANSNISTRIA
DIRECTORATE OF LABOUR
SERV[ICE of] MIGRATION

167249*28.NOV 1943

PREFECTURE [of the] BALTA COUNTY
Returning to our letter Nr. 148536 din 29 Oct. 1943 (conidential), we have honor to ask
you to urgently give us your clariication on the Gypsies who led from the Bershad District to the
Ananiev county and who, being caught by the Legion of Gendarmes Ananiev, were sent back by
this Legion for placement in places from where they had gone without authorization.
Governor (sign) Arh. C.Sdrobich
Director of labour (sign) (round stamp of the General registry of the DCGT)
(entry stamp)
ARMY CHIEF COMMANDMENT
DEPARTMENT OF CIVIL GOVERNOR OF TRANSNISTRIA
Prefecture of the Balta County
Entry № 19777
1943 month Dec. Day 1
№ 14
02.12.1943. Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи з вимогою
терміново повідомити про Ромів з Бершадського району, затриманих в Ананьєві, ф. Р2358, оп.
1, спр. 672, арк. 10. Копія, машинодрук.
02.12.1943. Adresa prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad rugând
informaţia urgentă asupra Romilor din raionul Berşad prinşi în Ananiev, f. R2358, in. 1, d.672, p.
10. Copie, dactilogr.
02.12.1943. Letter of the Balta county prefecture to the pretura of the Bershad district
demanding urgent information about Roma from the Bershad district caught in Ananiev, f. R2358,
rec.1, ile 672, p. 10. Copy, typescript.
02.12.1943. Письмо Балтской уездной управы Бершадской районной управе с
требованием срочно сообщить о Ромах из Бершадского р-на, задержанных в Ананьеве, ф.
Р2358, оп. 1, д. 672, л. 10. Копия, машинопись.
PREFECTURA JUDETULUI BALTA
Serviciul muncii
Nr. 19777 dosar 15/1
2 Decemb[rie] 1943

copie

CATRE PRETURA RAIONULUI BERSAD
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne comunica urgent lămuririle Dvs. аsupra ţiganilor fugiţi
din Raionul Bersad in Judeţul Ananiev şi cari fіind prinşi de către Legiunea de Jandarmi Ananiev, au
fost retrimişi de către aceasta pentru plasare la locurile de unde plecaseră fără autorizaţie.Prefectul judeţului Balta
Seful Serv[iciului] muncii
Балтська повітова управа
Відділ праці
Nr. 19777 справа 15/1
2 грудня 1943

копія

До Бершадської районної управи
Маю честь просити вас негайно надати нам ваші пояснення стосовно циган, котрі утекли
з Бершадського району до Ананьївського повіту та котрі, будучи затримані Ананьївським
жандармським легіоном, були повернуті цим легіоном для розміщення у місцях, з яких прибули
без дозволу.
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Голова Балтської повітової управи
Завідувач відділу праці
Prefecture of the Balta County
Service of labour
No. 19777 ile 15/1
2 December 1943

copy

to Pretura of the Bershad district
We have the honor to ask you urgently to give us your clariication on the Gypsies who led
from the Bersad district to the Ananiev county and who, being caught by the Legion of gendarmes
Ananiev, were sent back by this Legion for placement in places from where they had gone without
authorization.
Prefect of the Balta county
Chief of the labor service
№ 15
00.12.1943. Лист Балтської повітової управи до Бершадської районної управи з вимогою
доповісти про причини ненадання відомостей про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1, спр.
672, арк. 12. Копія, машинодрук.
00.12.1943. Adresa prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad rugând raportul
de ce nu s’a trimis situaţia model 2 Romi, f. R2358, in.1, d. 672, p. 12. Copie, dactilogr.
00.12.1943. Letter by the prefecture of the Balta county to the praetorate of the Bershad
district demanding to report why ‘situation model 2 of Roma’ is not sent, f. R2358, r.1, d.672, p.
12). Copy, typescript.
00.12.1943. Письмо Балтской уездной управы Бершадской районной управе с
требованием доложить о причинах непредставления сведений о Ромах по форме 2, ф. Р2358,
оп. 1, д. 672, л. 12. Копия, машинопись.
PREFECTURA JUDETULUI BALTA
Serviciul muncii
Nr. 19376 dosar 15/1
00 Decemb[rie] 1943

copie

Către PRETURA RAIONULUI BERSAD
Urmarea ordinului nostru telephonic Nr. 1107/943 prin ca[r]e s’a cerut să ni se trimită situaţia
model 2 ţiganii din Raionul Dvs. iindu-ne cerută nouă Guvernământul Transnistriei Serviciul Muncii
cu telegrama Nr. 154294/943.Vă rugăm să binevoiţi a ne raporta de ce până in present nu s’a trimis situaţia cerută.Prefectul judeţului Balta Colonel
Şeful Serviciului muncii
Балтська повітова управа
Відділ праці
Nr. 19376 справа 15/1
00 грудня 1943

копія

До Бершадської районної управи
Після нашого наказу Nr. 1107/943, переданого телефоном, яким ми запитали, щоб були
надіслані відомості про циган за формою 2 у вашому районі, ці відомості знову запитує від нас
відділ праці Уряду Трансністрії телеграмою № 154294/943.Прошу вас доповісти чому дотепер не були надіслані запитувані відомості.Голова Балтської повітової управи
Завідувач відділу праці
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Prefecture of the Balta County
Service of labour
No. 19376 ile 15/1
00 December 1943

copy

to Pretura of the Bershad district
Following our order by phone Nr. 1107/943 by which we requested to send situation with
Roma in your district model 2, we are again required it by the Service of labor of the Government
of Transnistria, telegram Nr. 154294/943.I ask you to report us why was not sent until the present the situation required-.
Prefect of the Balta county
Chief of the labor service
№ 16
12.12.1943. Відомості про Ромів за формою 2 від жандармського посту у с. Війтівка, ф.
Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 19. Засвідчена копія, рукопис.
12.12.1943. Situaţia model 2 de Romi de pe raza postului jandarmi Voitovca, f. R2358, in.1,
d. 672, p. 19. Copie certiicata, manuscris.
12.12.1943. ‘Situation model 2’ on the Roma from the gendarmes post in the village of
Voitovca, f. R2358, rec.1, ile 672, p. 19. Certiied copy, handwriting.
12.12.1943. Сведения о Ромах по форме 2 от жандармского поста в с. Войтовка, ф.
Р2358, оп.1, д. 672, л. 19. Заверенная копия, рукопись.
Postului jandarmi Voitovca
12 decembrie 1943

Profesia
Fierari

Situaţia Md. 2
de ţiganii de pa raza postului Voitovca

Utilizaţi

Disponibil

Barbaţi

Femei

Barbaţi

Femei

1

-

12

11

Copii

Inirmi

Total

38

1

63

Total tiganii

63

Se certiic de noi prezenta situaţie
Plutoner (semnatura)
Conformă al originalul (semnatura indescifrabilă, ştampila rotundă a preturei raionului Berşad)

Жандармський пост Войтівка
12 грудня 1943

Відомості за фор[мою] 2
про циган в зоні посту Войтівка

Професія
Ковалі

Зайняті

Приступні

Чоловіки

жінки

Чоловіки

жінки

1

-

12

11

Діти

Хворі

Усього

38

1

63

Усього циган

63

Я підтверджую дані відомості
Старшина (підпис)
З оригіналом згідно (підпис нерозбірливий, кругла печатка Бершадської районної управи)
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Post of gendarmes Voitovca
12 december 1943
Situation M[o]d[el] 2
of Tsigans in the responsibility area of the post Voitovca

Profession

Employed

Disponibil

Men

Women

Men

Women

1

-

12

11

Blacksmiths
(farrier)

Children

Inirmi

Total

38

1

63

Total Tsigans

63

I certify the present situation
Petty oficer (signature)
Corresponds to original (illegible signature, round stamp of the Bershad district preture)
№ 17
13.12.1943. Супровідний лист Бершадської районної управи Балтській повітовій управі
до відомостей про Ромів у цьому районі за формою 2, ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 22.
Оригінал, машинодрук.
13.12.1943. Adresa de înaintare situaţiei model 2 de Romi în raionul din preturei raionului
Berşad către prefectura judeţului Balta, f. R2358, in.1, d. 672, p. 22. Original, dactilogr.
13.12.1943. Cover letter to the ‘situation model 2’ on the Roma in this district from the
Bershad district pretura to the Balta county prefecture, f. R2358, rec.1, ile 672, p. 22. Original,
typescript.
13.12.1943. Сопроводительное письмо Бершадской районной управы Балтской уездной
управе к сведениям о Ромах в этом районе по форме 2, ф. Р2358, оп.1, д. 672, л. 22. Оригинал,
машинопись.
Pretura raionului Bersad
Nr 5861

13 Decembrie 1943

(ştampila eşire)
Prefectura judeţului Balta
№ 20755 1943 dec[embrie] 18

Catre Prefectura Judetului Balta / Serviciul muncii/
La ord[in] Dvs nr. 1107/43, – avem onoare a Va inainta situatia tiganilor Md.2 din acest
raion.Pretor (semnatura, ştapmila rotundă)
Sef[ul] Bir[uolui] Muncii (semnatura)
Бершадська районна управа
№ 5861

13 грудня 1943

(вихідний штамп)
Балтська повітова управа
№ 20755 1943 гру[день] 18

до Балтської повітової управи /відділ праці/
На Ваш наказ № 1107/43 маємо честь надіслати Вам відомості про Ромів у цьому районі
за формою 2.Голова управи (підпис, кругла печатка)
Завідувач відділу праці (підпис)
Bershad district pretura 13 December 1943
Nr 5861

44

(stamp of registration)
Balta county prefecture
№ 20755 1943 dec[ember] 18

to Balta county prefecture /labour service/
To your ord[en] nr. 1107/43, – we have the honor to send to you ‘situation model 2’ on the
Roma in this district.Pretor (singnature, round stamp)
Chief of labour bureau (signature)
№ 18
16.12.1943. Лист Бершадського жандармського відділку до Бершадської районної
управи про катастрофічний стан Ромів у селах Сумівка, Крушинівка, ф. Р2358, оп.1, спр. 672,
арк. 20. Оригінал, машинодрук.
16.12.1943. Adresa Secţiei jandarmi Berşad către pretura raionului Berşad despre situaţia
desastruoasă a Romilor în sate Sumovca, Cruşinovca, f. R2358, in.1, d. 672, p. 20. Original,
dactilogr.
16.12.1943. Letter from the gendarmes station Bershad to the Bershad district pretura
about the disastrous situation of Roma in the villages of Sumovca, Crushynovca, f. R2358, rec.1,
ile 672, p. 20. Original, typewritten.
16.12.1943. Письмо Бершадского жандармского отделения Бершадской районной
управе о катастрофическом положении Ромов в селах Сумовка, Крушиновка, ф. Р2358, оп.1,
д. 672, л. 20. Оригинал, машинопись.
№840
1943 Luna Decembrie Ziua 16.
Legiunea jandarmi Balta
Sectia jandarmi Bersad
catre
Pretuta Raionului Be[r]sad
La ordinul Prefecturei Balta Nr. 19777/943 cu privire la modul cum sa executat ordinul
Prefecturei relativ la intrebuintarea tiganilor din comuna Sumovc[a] la munca.
Am onoare a raporta, ca subsemnatul am raportat personal D-lui Colonel Prefect situatiea
desastruoasa a tiganilor depe Bug in care traesc, cand D-l Colonel a ordonat ca D-l Ing. Proorocu
din preuna cu subsemnatul sa mergem la Sumovca, pentru ca tiganii ce mai ramasesera sa ie
plasati la lucru la colhozuri si li se dea lemne pentru construirea de bordee pe malul Bugului.
Datorita evenimentilor prin care in aceasta regiune a luat proportii mari prin bantuirea bandelor
de partizani, cam pela data de 8 Noembrie cand cazul sa raportat D-lui Colonel Prefect, nu ne-am
putut deplasa in comuna Voitovc[a] si Sumovc[a] pentru a se arenja situatiea tiganilor incepanduse si rechizitiile mari de tot felul si evacuarile, in care timp tiganii incepusera a dispare zilni[c] in
massa, fugind depe Bug, cazul sa raportat de noi zilnic aceste disparitii, intrucat cu efectivul mic
al postului Voitovca, nu sa putut face fata masurilor de siguranta cand tiganii dispareau in timpul
noptii, pe de alta parte tiganii erau amenintati de catre nemtii de peste Bug, ce incepusera a se
evacua pe teritoriul nostru.Inainte de inceperea disparitiei tiganilor acestiea au fost pusi la muncile agricole, iind chear
plasati la diferite munci prin comunele Sumovca si Crusinovca, insa numitii, refuzau munca tinanduse nimai de fu[r]turi, de cerieale din care traeau, ajungand sa devasteze lanuri intregi de grane
si lemne din padurile din apropiere, care de-si li se oferise in ultimul timp de catre Pretura si noi
numitii nu au vroit asi construi nici bordee cautand a dispare. –
Cum in ultimul timp a cazut si frigul si nemai putanduse sta prin bordeele construit[e] pentru
timp de vara, numitii nu sau supus la munca sau a se statornici in comunele destinate de noi de
acord cu Pretura, continuand disparitiea, in cat astazi au ramas sub 100.
Rugandu-va sa bine voiti a dispune.Seful sectiei Jandarmi Bersad.Plot. Major (semnatura, stampila rotunda)
№840
1943 Місяць Грудень День 16.
Жандармський легіон Балта
Жандармський відділок Бершадь
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до Бершадської районної управи
(На виконання) наказу Балтської повітової управи № 19777/943 про те, як виконувався
наказ повітової управи стосовно залучення циганів комуни Сумівка до роботи.
Маю честь повідомити, що нижчепідписаний повідомив пана полковника префекта
особисто про катастрофічний стан циган Бугу, в якому вони живуть, коли пан полковник
наказав, щоб пан інж[енер] Проороку разом зі мною поїхав до Сумівки, щоб цигани, які ще
залишилися, були залучені на роботи у колгоспах і щоб дати їм дерево для зведення хатин на
березі Бугу.
У зв’язку із тим, що події в цьому районі набули великих розмірів через дії партизанських
банд, приблизно 8 листопада, коли випадок був повідомлений пану полковнику префекту, ми
не могли виїхати до сіл Війтівка та Сумівка, аби владнати стан циганів; також почалися великі
реквізиції всіх видів та евакуації, і в цей час цигани почали щодня масово зникати, тікаючи з
Бугу, випадок повідомлявся щоденно про зникнення, оскільки з невеликою кількістю штату
(жандармського) посту Війтівка, не можна було займатись заходами безпеки, коли цигани
зникають у нічний час, з іншого боку, німці з-за Бугу погрозили циганам, що вже почали
висилати на нашу територію.Перед початком зникнення циганів вони були поставлені на сільськогосподарські роботи,
а будучи поставлені на різні роботи у Сумівці та Крушинівці, вони відмовилися працювати,
живучи тільки крадіжками збіжжя, чим і жили, аж досягаючи спустошення врожаю зернових
і деревини з довколишніх лісів, які їм претурою пропонувалися останнім часом та не хотіли
будувати хатини, бо хотіли утекти. –
Оскільки недавно настав холодний час, та можучи перебувати лише у хатинах, побудованих
для літнього часу, вони не призначалися на роботи та не оселилися у селах, призначених нами
у згоді з районною управою, продовжуючи утікати, на сьогодні їх залишається менше 100.
Прошу вас дати вказівки.Начальник жандармського відділку Бершадь.Головний старшина (підпис, кругла печатка)
№ 840
Year 1943 Month December Day 16.
Legion of gendarmerie Balta
Section of gendarmerie Bersad
to
Bershad district pretura
(For fulilment) of the Balta prefecture order Nr 19777/943 on how was fulilled an order of
the prefecture relative to the placement at work of Roma in the village of Sumovca.
I have the honor to report that the undersigned (I) have reported to personally Mr. Colonel
Prefect the disastrous situation of Roma in which they live at Bug when Mr. Colonel ordered that Mr.
Eng[ineer] Proоrocu together with the undersigned we go to Sumovca with aim the Gypsies who
remained be placed at work in collective farms and to give them wood to build huts on the banks
of the Bug.Because of the events that in this region became rampant due hauntings of partisan gangs,
roundabout the date of November 8, when the case was reported to Mr. Colonel Prefect, we could
not move to the villages of Voitovca and Sumovca to arange situation of Roma, are starting as well
large requisitions of all kinds and discharges, and at this time the Roma had started to disappear
every day in mass, leeing from Bug, the case was reported by us every day these disappearances,
because with the small personnel of Voitovca post, we could not cope with safety measures when
Gypsies disappear at night, on the other hand Gypsies were threatened by the Germans across the
Bug, which had begun to evacuate to our territory.Before they started to disappear, these Gypsies were put at agriculture (farm) work, but
being placed at different works in the villages of Sumovca and Crushinovca, they refused to work
supporting themselves only with thefts of cereals with that they lived, getting to devastate whole
ields of grain and wood from nearby forests, which lately were offered to them by the pretura, and
they didn’t want to build huts because of looking to disappear.As recently has fell cold and they may stay only in bordeele build for the summer time, the
mentioned (Roma) neither have come to work nor have settled in the villages destinated for them
by us in agreement with pretura, continuing disappearance, and today they remained below 100.
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Asking you to give instructions.Chief of Section of gendarmerie Bersad.Petty oficer major (signature, round stamp)
№ 19
16.12.1943. Телеграма ДЦГТ до Балтської повітової управи про термінове надання
відомостей про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 21. Оригінал.
16.12.1943. Telegramă către prefectura judeţului Balta rugând urgent situaţia model 2 de
Romii, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 21. Original.
16.12.1943. Сable to prefecture of the Balta county requesting information on Roma
according to the model 2, f. R2358, rec.1, ile 672, p. 21. Original.
16.12.1943. Телеграмма Балтской уездной управе о срочном представлении сведений о
Ромах по форме 2, ф. P2358, оп. 1, д. 672, л. 21. Оригинал.
Nr 842 Telegramă
(ştapmila rotunda)
Prefectura judt balta =
BALTA 16 Dec43-9 TELEGRAF
o odesa 5.-917 st 52. -16. -12. – 11. – 20 =
[reven]ire la telegramele noastre no 156994 din 10 noembrie 1943 si no 164294 din [noem]
brie 1943 rugam comunicatzi imediat telegraic numarul tziganilor din judt [...]tra stop inaintazi
imediat situatzia model 2 tzigani =
= p guvernator radulescu ramnic no 175433 = 16.-12.-1943 =
(ştampila intrare)
Comandamentul de căpetenie al Armatei
Departamentul Guvernatorului civil al Transnistriei
Prefectura judetului Balta
Intrare Nr 20650
1943 Luna Dec[embrie] Ziua 16
(rezoluţie)

S[erviciul] muncii / T.R.[trimitere repede?] 19.XII
Nr 842 Tелеграма
префектура балтського повіту =

(кругла печатка)

БАЛТА 16 Гру43-9 ТЕЛЕГРАФ

o одеса 5.-917 st 52. -16. -12. – 11. – 20 =
Нагадуючи наші телеграми № 156994 від 10 листопада 1943 та № 164294 від [листо]
пада 1943 прошу негайно повідомити телеграфом кількість циган у повіті [...] крапка негайно
надішліть відомості про циган за формою 2 =
= за губернатора редулеску римнік № 175433 = 16.-12.-1943 =
(вхідний штамп)

ГКА, ДЦГТ
Балтська повітова управа
Вхідний Nr 20650
1943 Місяць Груд[ень] День 16
(резолюція)

Відділу праці / T.R. [відповісти швидко?] 19.XII
Nr 842 Cable
balta county prefecture =

(round stapm)

BALTA 16 Dec43-9 TELEGRAPH

o odesa 5.-917 st 52. -16. -12. – 11. – 20 =
Returning to our cables nr 156994 on 10 november 1943 and nr 164294 on [novem]ber 1943
[I] ask you to inform immediately by telegraph number of tsigans in the county [...]tra stop send
imediately situation model 2 about tsigans =
= for governor radulescu ramnic nr 175433 = 16.-12.-1943 =
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(registration stamp)

Army Chief Commandment, DCGT
Balta county prefecture
Entry Nr 20650
1943 Month Dec[ember] Day 16
(rezolution)

S[ervice] of labour / T.R. [answer quickly?] 19.XII
№ 20
17.12.1943. Терміновий телефонний наказ голови Балтської повітової управи
Бершадській районній управі про термінове надання відомості про Ромів за формою 2, ф.
Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 16. Оригінал, рукопис.
17.12.1943. Ordin telefonic urgent prefectului judeţului Balta către pretura raionului Berşad
să ie trimisă urgent situaţia model 2 Romilor, f. 2358, in. 1, d. 672, p. 16. Original, manuscris.
17.12.1943. Urgent telephone order of the Balta county Prefect to the Bershad district
praetorate about urgent sending the ‘situation model 2 of Roma’, f. R2358, rec. 1, ile 672, p. 16.
Original, handwriting.
17.12.1943. Срочный телефонный приказ главы Балтской уездной управы Бершадской
районной управе срочно представить сведения о Ромах по форме 2, ф. Р2358, оп. 1, д. 672,
л. 16. Оригинал, рукопись.
1. Textul telegramei scris de către un funcţionar prefecturei cu cerneala albastră şi barat de
către prefectul:
Ordin telefonic № 1324 17–XII–[1]943
Către Pretura Raionului Bersad
Urgent
Urmarea ordinelor noastre telefonice Nr 1107 din 24 Noembrie si adresa Nr 19376 din 7
Decembrie 1943. prin care vi-sa cerut sa ne comunicati № tiganilor cu situaţiea model 2 tigani
din Raionul Dvs. rugam executarea urgentă a ordinelor mai sus in 24 ore in caz contrar veţi suferi
consecinţe din ordin.
Prefect Jud Balta ss V.Nica.
în colţul stâng jos sunt scrise Nr şi datele ordinelor:

1126 XI-28
[1]107 XI 24

2. Textul scris de către prefectul în colţul stâng cu cerneala neagră:
Pretura Berşad
Trimiteti prin curier situatia Model 2 tigani [cer]ută in repetate rânduri [rapo]rtaţi motivele
întârzierii
Prefect Colonel Nica (semnatura)
1234 – 17. 943
Терміново надішліть відомості про циган за формою 2
Завідувач бюро праці (підпис)
1. Текст телеграми написаний службовцим управи синім чорнилом та перекреслений
префектом:
Телефонний наказ № 1324 17–XII–[1]943
Бершадськіій районній управі
Терміново
Нагадуючи про наші телефонні наказіи № 1107 від 24 листопада та лист № 19376 від 7
грудня 1943 якими від вас вимагалося повідомити нас кількость циган за форомою 2 у вашому
районі, прошу негайно виконати названі накази протягом 24 годин у протилежному випадку
ви постраждаєте від належного наказу.
Голова Балтської повітової управи В.Ніка.
У лівому нижньому куті написані номери та дати наказів:
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1126 XI-28
[1]107 XI 24

2. Текст написаний префектом чорним чорнилом у лівому верхньому куті:
Бершадська районна управа
Надішліть кур'єром відомості про циганів за формою 2 запитувані неодноразово поясніть
причини затримки
Префект полковник Ніка (підпис)
1234 – 17. 943
1. Text of the cable written by a prefecture oficer with blue ink and barred by the prefect:
Telephone order № 1107 № 1324 17–XII–[1]943
to Bershad district praetorate
Urgent
On continuation of our telephone orders Nr 1107 on 24 November and letter Nr 19376 on 7
December 1943 by which you were asked to communicate us the number of Gypsies with situation
model № 2 Gypsies in your district (I) require urgent execution of orders (mentioned) above during
24 hours otherwise you will suffer the consequences of the adequate order.
Prefect of Balta county V.Nica.
in the lower left corner are written orders’ numbers and dates:

delay

1126 XI-28
[1]107 XI 24

2. Text written by the prefect in the left upper corner with black ink:
[to] Pretura Bershad
Send with courier situation of Roma model 2 asked for many times report the motives of
Prefect Colonel Nica
1234 – 17. 943

(signature)

№ 21
17.12.1943. Рапорт завідувача відділом праці Балтської повітової управи голові Балтської
повітової управи про невиконання Бершадською районною управою наказів про надання
відомостей про Ромів за формою 2, ф. Р2358, оп. 1, спр. 672, арк. 17. Копія, машинодрук.
17.12.1943. Raportul şefului serviciului muncii către prefect judeţului Balta despre
nerespectarea (eşecul) de către pretura raionului Berşad ordinelor să ie trimis urgent model 2
Romii, f. 2358, in. 1, d. 672, p. 17. Copie, dactilogr.
17.12.1943. Report of the chief of the Labour service of the Balta county prefecture to the
prefect about the Bershad district praetorate failure obedience to fulil orders about sending the
‘situation model 2 of Roma’, f. R2358, rec. 1, ile 672, p. 17. Copy, typescript.
17.12.1943. Рапорт заведующего отделом труда Балтской уездной управы главе Балтской
уездной управы o невыполнении Бершадской районной управой приказов о представлении
сведений о Ромах по форме 2, ф. Р2358, оп. 1, д. 672, л. 17. Копия, машинопись.
Prefectura judetului Balta
Serviciul muncii
17 XII-[1]943

copie

RAPORT
Domnule Prefect,
Am onoare a raporta:
La ordinele telegraice ale Guvernamântului Nr.156994 din 10 Noembrie, 164294 din 23
XI/943 şi 175433 din 16 XII/943 prin care cere situaţie model II tigahi, am cerut Preturi Bersad cu
ordine telefonice Nr. 1107, 1126, 1234 din 24 şi 28 Noembrie precum şi cu adresa Nr. 19376 din 7
XII să inaintează situaţia.
Cum până in present nu ni-s’a trimis şi nu ni-s’a comunicat motivele intârzierii, iar
Guvernamântul cere aceasta situaţie.
Vă rog să binevoiţi a dispune.Seful serviciului Munca
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Балтська повітова управа
Відділ праці
XII-17 [1] 943

копія

Рапорт
Пане голово, маю честь доповісти:
Відповідно до телеграфних наказів уряду № 156994 від 10 листопада, 164294 (від) 23
XI/943 та 175433 (від) 16 XІI/943, якими запитуються відомості про Ромів по формі 2, я передав
Бершадській районній управі телефонні накази № 1107, 1126, 1234 від 24 і 28 листопада та
(надіслав) лист № 19376 від 7 XII аби вона надала відомості.
Станом на сьогодні ані ми не отримали, ані нам не повідомили причини затримки, а уряд
вимагає ці відомості.
Прошу розпорядження.Завідувач відділом праці
Balta county prefecture
copy
Labor Service
XII-17 [1] 943
REPORT
Mister Prefect, I have the honor to report:
On fulillment of the government telegraphic orders Nr.156994 on 10 November, 164294 (on)
23 XI/943 and 175 433 (on) 16 XII/943 by which situation model II tsigans was required, I sent
to the Bersad praetorate telephone orders Nr. 1107, 1126, 1234 on 24 and 28 November and the
letter Nr. 19376 (on) 7 XII (they) to forward (this) situation.
At the present moment, we neither were sent nor were informed about reasons of the delay,
but the government requires this situation.
I ask you to dispose.Chief of the Labour service
№ 22
07.01.1944. Супровідний лист Балтської повітової управи Бершадській районній управі
до передаваних документів; про відрядження уповноваженого для придбання костюмів для
Ромів, ф. Р2358, оп.1, спр. 672, арк. 26. Копія, машинодрук.
07.01.1944. Adresa de inaintare prefecturei judeţului Balta către pretura raionului Berşad
şi de a trimite delegatul pentru achiziţie costumelor pentru Romi, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 26.
Copie, dactilogr.
07.01.1944. Cover letter of the Balta county prefecture to the Bershad district praetorate;
sending a delagate to buy suits for Roma, f. R2358, rec. 1, ile 672, p. 26. Copy, typewriting.
07.01.1944. Сопроводительное письмо Балтской уездной управы Бершадской районной
управе к пересылаемым документам; о командировании уполномоченного для покупки
костюмов для Ромов, ф. Р2358, оп.1, д.672, л. 26. Копия, машинопись.
PREFECTURA JUDETULUI BALTA
Serviciul muncii
Nr. 20965 dosar 15/1
7 Ianuarie 1944
Pretura raionului Bersad.Vă trimitem in original ordinul telegraic al Direcţiei Muncii Odesa precum şi adresa atelierilor
de Muncă Balta pentru a lua cunoştinţa şi a trimite delegatul cu bani necesari pentru costumele de
care aveţi nevoie pentru ţiganii din raionul Dvs. rugându-vă a ne inapoia corespondenţa. –
Prefectul judetului Balta
Subprefect,
Seful serv[iciului] Muncii
Балтська повітова управа
Відділ праці
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№ 20965 Справа 15/1
7 січня 1944
Бершадській районній управі.Надсилаємо вам оригінал телеграфного наказу управління праці Одеса, лист майстерень
праці Балта для відома та аби ви відрядили уповноваженого з грошима, потрібними для костюмів,
що ви їх потребуєте для циган Вашого району, просимо повернути нам кореспонденцію.Голова Балтської повітової управи
Заступник голови
Завідувач відділу праці
BALTA COUNTY PREFECTURE
Labour service
Nr. 20965 File 15/1
7 January 1944
[to] Bersad district pretura.(We) send to you in original the telegraph order of the Labour Derectorate Odessa and the
letter of workshops Balta for information and (you) send a delagate with money needed for suits
(that) you need for Roma in your district, and asking you to return us the correspondence. Prefect of Balta
sub-prefect,
Chief of Labour service
№ 23
08.01.1944. Лист відділу бухобліку управління праці ДЦГТ до Балтської повітової управи
про виділення одягу для Ромів цього повіту. Отриманий в Балті 16.01.1944, ф. Р2385, оп. 1,
спр. 672, арк. 24. Оригінал, машинодрук.
08.01.1944. Adresa serviciului contabilităţi Direcţiei muncii DGCT către prefectura judeţului
Balta informând despre repartizarea costumelor pentru Romii din acel judeţ. Înregistrată în Balta
la 16.01.1944.
08.01.1944. Letter from the Accountancy Service of the DGCT Directorate of labor to the
Balta county prefecture informing about costumes to be distributed among Roma in that county.
Registered in Balta on 16.01.1944. Original, typescript.
08.01.1944. Письмо отдела бухучета управления труда ДГГТ Балтской уездной управе
о выделении костюмов для Ромов этого уезда. Получено в Балте 16.01.1944, ф. Р2385, оп. 1,
д. 672, а. 24. Оригинал, машинопись.
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL AL TRANSNISTRIEI
DIRECTIA MUNCII
Serv[iciul] contabilităţi
02142*8.IAN.44
PREFECTURA JUDETULUI BALTA
Avem onoare a vă comunica, că Domnul Guvernator a dispus în conferinţa dela 3 Ianuarie
1944 ţinută la Birzula ca din stosul costumelor de pânză confecţionate în atelierele noastre din
Balta să vi se repartizeze Dvs.:
37 costume bărbăteşti şi 36 costume femeieşti, spre a i distribuite ţiganilor din acel judeţ,
conform instrucţiunilor anterioare.
Hainele se vor preda în cont, urmând ca costul lor să ie recuperat din retribuţia pe care o vor
primi ţiganii din munca ce o vor depune în primăvară.
Totodată, vă rugăm a trimite delegatul Dvs. la atelierele din Balta, spre a ridica costumele
de mai sus.
DIRECTORUL MUNCII (semnatura) Dr. V. Cosma
Seful serviciului (semnatura) N.Balcăş

(ştampila rotundă)

ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ
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ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА ТРАНСНІСТРІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ
Від[діл] бухгалтерського обліку
02142*8.СІЧ.44
БАЛТСЬКА ПОВІТОВА УПРАВА
Маємо честь повідомити вас, що пан губернатор на зустрічі 3 січня 1944, що відбулася
у Бірзулі, наказав, щоби з кількості полотняних костюмів, зроблених в наших майстернях у
Балті, були виділені й вам:
37 чоловічих костюмів і 36 жіночих костюмів для того, щоби були розподілені серед
циган в цьому повіті відповідно до раньших інструкцій.
Одяг буде взятий на облік із тим, що згодом їх вартість буде відшкодована з винагороди,
яку цигани отримають за роботу, яку виконають весною.
Також, будь ласка, відправте вашого уповноваженого до майстерень у Балті для
отримання (названих) вище костюмів.
Начальник праці (підпис) Др. В. Косма (кругла печатка)
Завідувач відділу (підпис) Н.Балкеш
ARMY CHIEF COMMANDMENT
DEPARTMENT OF CIVIL GOVERNOR OF TRANSNISTRIA
DIRECTORATE OF LABOUR
Serv[ice of]. accountancy
02142*8.JAN.44
PREFECTURE [of the] BALTA COUNTY
We have the honor to inform you that Mr. Governor had ordered during conference on January
3, 1944 held in Birzula that costumes of canvas made in our workshops in Balta were distributed
for you:
37 male costumes and 36 female costumes to be distributed among Roma in this county,
according to the earlier instructions.
The clothes will be put into accounting books, and subsequently their cost will be recovered
from the remuneration the Roma will receive for work that thay will make in spring.
Also, please send your delegate (authorized person) to the Balta workshops to receive the
above (mentioned) costumes.
Director of labour (sign) Dr. V. Cosma
Chief of service (sign) N.Balcăş

(round stamp)

№ 24

18.01.1944. Доповідна нотатка голови Бершадської районної управи Балтській повітовій
управі про причини відсутності в районі збудованого житла для Ромів, ф. Р2358, оп. 1, спр.
672, арк. 27. Оригінал, машинодрук.
18.01.1944. Adresa pretorului raionului Berşad către prefecturei judeţului Balta despre
motivele lipsei de locuinţe construite pentru Romi în raionul, f. R2358, in. 1, d. 672, p. 27. Original,
dactilogr.
18.01.1944. Letter of the Bershad district praetor to the Balta county prefecture about reasons
of lack of built houses for Roma in the district, f. R2358, rec. 1, ile 672, p. 27. Original, typescript.
18.01.1944. Докладная записка главы Бершадской районной управы Балтской уездной
управе о причинах отсуствия в районе построенного жилья для Ромoв, ф. Р2358, оп. 1, д. 672,
л. 27. Оригинал, машинопись.
Pretura raionului Bersad
Nr. 5762
18 Ianuarie 1944
către Prefectura judetului Balta
Cabinet
La ordinul DVS. Nr.19777/943, relative la ţiganii de pe raza Raionului nostru, găsiţi in Judetul
Ananiev, avem onoare a Vă raporta următoarele:

52

Ţiganii au fost instalaţi dela inceput conform ordinelor superioare in cele trei comune de pe
Bug: Coşarineţ, Sumovca şi Cruşinovca, in raza postului de jandarmi Voitovca şi n’au locuit nici o
zi in comuna Berşad, aşa cum arată nota informativă.
S’au primit incontinu rapoarte dela prіmăriil acestor comune, că ţiganii deşi sunt grupaţi in
brigăzi de muncă şi li s’a repartizat pământ pentru lucru, preferând să trăiască din jafuri.Ne-am deplasat la faţa locului şi am incercat noi să-i punem la lucru, insă ei au airmat şi
conirmat prin semnături – că nu vor lucra la pământ, fapt raportat Prefecturii Balta cu Nr.2034
din 21/IV-943.Cu toate eforturile depuse de noi a-i intrebuinţa la muncă, cu ajutorul organelor săteşti n’am
reuşit. Am propus Secţiei de Jandarmi Bersad, conform dispoziţiunei DVS. a-i pune la lucru sub
supraveghere militară, rezultatul acestei dispoziţii se vede din raportul in original al Sectiei de
Jandarmi Bersad.
Am adus lemne pentru construirea bordeilor conform Ord. Guvernământului Transnistriei,
Directiei Muncii Nr. 95389/943, transmis cu Ordinul Prefecturii Balta Nr. 13685/943, stabilindu-le
sălaşul la jumătatea distanţei intre Sumovca şi Cruşinovca. Au refuzat a construi locuinţele, am
incercat să construim aceste locuinţe cu munca prestată de locuitori din satele vecine. Insă ei au
inceput să fure materialul lemnos, fapt raportat de către Postul de Jandarmi Voitovca, din care
cauză locuinţele ţiganilor nu s’au construit nici până in prezent.Dealtfel străduinţele depuse de noi spre a rezolva problema ţigănească se vede şi din copia
rapoartelor alărurate, fact care ne-a făcut in cele din urmă să cerem a ne trimite un delegat al
biroului muncii dela Prefectură, spre a rezolva la teren această problemă.Menţionăm că ţiganii au devastat circa 20 ha. porumb, 4 ha. varză, 2 ha. pepeni şi 2 ha.
cartoi.In prezent situaţia se vede din raportul Postului de Jandarmi Voitovca, pe care-l inaintăm in
copie, ţiganii reuşind să plece in alte locuri, rămănând pe raza Postului de Jandarmi Voitovca numai
un număr de 63 ţiganii.Faţa de cele de mai sus, avem onoare a Vă ruga să binevoiţi a decide, avându-se in vedere
că numai 12 din aceştia sunt ţiganii valizi pentru muncă.PRETOR, (stampila rotunda, semnatura) – Florin Bunea
(rezoluţie)

28-1-944
c[ătre] munci
raporta guvernamant
Бершадська районна управа
№ 5762
18 січня 1944
Балтській повітовій управі, Кабінет
На виконання Вашого наказу Nr.19777/943 стосовно циган в зоні відповідальності нашого
району, знайдених в Ананьївському повіті, маємо честь доповісти Вам наступне:
Цигани були розміщені з самого початку відповідно до вищих наказів у трьох селах на
Бузі: Кошаринець, Сумівка та Крушинівка в зоні відповіальнтсі жандармського посту Войтівка,
і вони жодного дня не жили громаді Бершадь, як і показане в інформаційній нотатці.
Ми постійно отримували повідомлення з примарій цих сіл, що цигани хоча згруповані
в робочі бригади та що їм була розписана земля для роботи, вважають за краще жити за
грабіжництва.Я прибув на те місце і спробував знову залучити їх до роботи, але вони сказали та
підтвердили підписами – що не будуть працювати на землі, про цей факт повідомлена Балтська
повітова управа номером 2034 від 21/IV-943.Усі наші зусилля залучити їх до роботи, з допомогою сільських органів – мені не пощастило.
Я запропонував Бершадському жандармському відділку, згідно з Вашим розпорядженням,
аби їх змусити працювати під військовим наглядом, результат цього розпорядження видно з
оригіналу доповіді Бершадського жандармському відділка.
Я привіз деревину для зведення хат згідно з наказом управління праці уряду Трансністрії
№ 95389/943, переданого наказом Балтської повітової управи № 13685/943, встановивши
їм місце проживання на півдорозі між Сумівкою та Крушинівкою. Вони відмовилися будувати
будинки, я намагалися побудувати ці будинки працею людей з довколишніх сіл. Але вони
почали красти ліс, який повідомив жандармський пост Войтівка, і саме тому житло циган не
побудоване й досі.-
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Насправді наші зусилля, докладені для вирішення циганської проблеми, видно й з копій
доданих рапортів, які змусили нас зрештою попросити, щоби нам направили уповноваженого
бюро праці у повітову управу для вирішення на місці цієї проблеми.Зауважу, що цигани спустошили близько 20 га кукурудзи, 4 га капусти, 2 га динь і 2 га
картоплі.Сьогоднішня ситуація показана в рапорті жандармського посту Войтівка, який передаю
у копії, циганам вдається переходити на інші місця, залишилося в зоні жандармського посту
Войтівка тільки 63 цигани.Зважаючи на сказане вище, маємо честь просити Вас вказівки по суті, беручи до уваги,
що тільки 12 з них є циганами, придатними для праці.Голова (кругла печатка, підпис) – Флорин Буня
(резолюція)

28-1-944
до [відділу] праці
доповідну до уряду
Bersad district pretura
Nr. 5762
18 January 1944
To Balta county Prefecture
Cabinet
On fulilment of your order Nr.19777/943, relative to the Roma in the responsibility zone of
our District, found in the Ananiev County, we have honor to report to you the following:
Roma have been installed from the beginning according to the higher orders in three villages on
the Bug: Cosharinets, Sumovca and Crushinovca in the responsibility zone of the gendarme station
Voitovca and and they lived no one day in community Bershad, as shown in the informative note.
Continuously we received reports from primarias of these villages that Gypsies though
are grouped into working brigades and were assigned land for work, [they] preferring to live in
robberies.We went to the spot and we tried to put them at work, but they have said and conirmed by
signatures – that [they] will not work on earth, that fact was reported vy Nr.2034 on 21/IV-943 to
the Balta Prefecture.With all efforts made by us to place [them] at work, with help of the village authorities I have
not succeeded. I proposed to the Gendarme Section Bershad, according to you provision, to put
them at work under military supervision, the result of this provision is seen in original report of the
Gendarme Section Bershad.
I brought wood to build huts under according to the orden the Labour Derectorate of
the Government of Transnistria no. 95389/943, transmitted by the Balta Prefecture order no.
13685/943, and I marked place for residence for them midway between Sumovca and Crushinovca.
They refused to build houses, I tried to build these houses by work of people from nearby villages.
But they began to steal wood, which is reported by the gendarme post Voitovca, this is the reason
why any housing for Gypsies is not build until now.In fact efforts made by us to solve the Gypsy problem are seen from the copy of reports
attached, factor that made us in the end to ask to be sent a representative of the Prefecture labour
bureau, to solve this problem on the spot.I mention that Gypsies have devastated some 20 ha corn, 4 ha cabbage, 2 ha melons and 2
ha potatoes.The today’s situation is shown in the Voitovca gendarme post report, o copy of which I forward,
Gypsies managed to go to other places, remaining in the gendarme post Voitovca responsibility
zone only 63 Gypsies.Taking into account all said above, we have honor to ask you to decide, taking into account
that only 12 of them are Gypsies valid for work.Pretor, (round stamp, signature) – Florin Bunea
(rezolution)

28-1-944
t[o service of] labour
report government
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