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Lucrarea care e găzduită de site-ul Institutului Diplomatic de sub MAE scrisă de un colectiv de
autori (dintre care și ruși sau basarabeni ruși, probabil traducători de documente)- Prizonieri de
război români în Uniunea Sovietică. Documente 1941-1956, București, Ed. Monitorul Oficial RA,
2013, la pag. 688, Documentul 248 și anexele sale se arată stadiul repatrierii prizonierilor de
război. Sovieticii erau sătui în umanismul lor exacerbat de masă, cazare și servicii funerare
gratuite pentru nemernicii de fasciști.

Generalul-colonel S.N. Kruglov raportează Domnului (scuze, Tovarășului) Molotov
(de la care provine numele cocktailului anarhist) în data de 08 martie 1947 situația statistică de
la 01 februarie 1947.

Total prizonieri de război deținuți: 1308691 persoane, astfel: lagăre MVD: 1179899
persoane; spitale speciale: 56811 persoane; în batalioanele de muncă ale Ministerului Forțelor
Armate: 71981 persoane.

Câți români între toți acești fasciști ? 3 generali (de ce nu și-au rupt gradele ?);
ofițeri: 1690 persoane; sergenți și soldați: 37325 persoane; dar există și rubrica de altele: 3754
persoane.

Între acești fasciști erau și: greci, turci, luxemburghezi, țigani, bulgari, evrei. Grecii,
turcii, bulgarii puteau fi din armata română (turcii puteau fi turco-tătari, grecii brăileni, bulgarii
dobrogeni sau timișeni). Despre evrei nu știm ce erau ca cetățenie. La fel despre țigani, de ce
nu erau ei cetățeni germani spre exemplu ?

Dar la Aneza 2, pe naționalități dintre eliberați sunt evidențiați: români, americani,
evrei, lotharingieni, brazilieni, moldoveni, basarabeni, albanezi 5, latino-americani, neidentificați
38301 persoane (adică nerasșifrovannîh, probabil decedați înainte de luarea în evidență, dar
eliberați totuși).
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Adnotare de pe scrisoare: Tovarășe Davîdov. Raportați ministrului că aceste date
au fost solicitate de urgență pentru tovarășul Molotov....

Datorită numărului mare de lotharingieni (754), URSS a dus de fapt războiul contra
acestora (astfel conchidem).

În documentul nr. 233 (pag. 650), e o situație a cetățenilor români capturați și deținuți la
01.04.1947: 36800 persoane.

La punctul 2: enumerați astfel: predați Marelui Stat Major Român 4 persoane; alte cazuri
(omorât ca urmare a tentativei de avadare, accidente de muncă): 78 de persoane; transferați în
școlile de partizani: 25 de persoane. Să-i fi instruit sovieticii pe uni partizani din munți ? Se mai
fac și diversiuni de acest gen (de tip contrainformații)...

Persoane civile internate cu cetățenie română: 66806 persoane de de cetățenie română
(decedate 5183 persoane, dar scris de mână după redactarea textului; deținuți la 01.04.1947:
37675 persoane: E și o statistică după națonalitate sau etnie: 29 de ruși, 1 francez, 76
ucraineni, 3 sârbi, 45 evrei, un croat, un turc, 4 bulgari, 9 saxoni, 34721 germani. Oameni
ridicați de pe stradă sau din locuințele lor probabil.

Documentul 249 (pag. 689) scrie despre activitatea reacționară a inculpaților români din trupe
de Vânători de Munte, dar și din alte unități deținuți în Crimeea care instigau la declanșarea
grevei foamei. Au fost aspru pedepsiți la 5-6 iulie 1948; nemernicii, bestiile de români ! Acești
sabotori ordinari care cereau prizonierilor să se organizeze și să declanșeze greva foamei !
Greva foamei au vrut, greva foamei primeau. Și li se refuzau și serviciile funerare gratuite drept
pedeapsă. Râmânea doar cazarea de plătit prin datorii de război cât mai umflate ! Bestiile:
visau pace, armistițiu ? La muncă, nu la întins mâna și huzur !

Câți români au rămas în URSS ? În documentul 248 (pag. 688) la 10 iunie 1948: 3569
persoane. Doar atâția ? Dar bucovinenii și basarabenii ai cui erau, mă rog ?

Nu erau preciși în statistici sovieticii ? Foarte preciși ! Deci ei planificau absolut totul
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Transcris pro-bono douăzeci ianuarie 2022, trimis pro-bono la sighet-online.
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