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In acest interviu doamna Dediu vorbeste despre atmosfera si propaganda antisemita la 
care a fost martora in Nordul Romaniei, in principal in Moldova, in timpul regimului 
Legionar din 1940 – 1941. Ea povesteste si despre un tren cu evrei pe care l-a vazut 
trecand prin Iasi, orasul in care traia la momentul respectiv, si depre o vizita ulterioara la 
un muzeu – spre sfarsitul anilor 90 – moment cand si-a dat seama pentru prima data ce s-
a intamplat cu trenul si unde s-a dus.   
 
 
[01:] 00:37:05 – [01:] 10:25:06 
 
Pentru inceput mentioneaza ca s-a nascut in anul 1912, pe 30 Iunie, in satul Costesti, 
judetul Tutova – Vasluiul de astazi – unde a locuit pana la inceputul scolii primare, apoi 
s-a mutat la Husi unde a terminat liceul, dupa care si-a dat bacalaureatul la Barlad, si apoi 
a venit la facultate la Iasi. A studiat istoria la Facultatea de Litere din Iasi, unde a ramas 
pentru aproape toata perioada razboiului – pana in 1944, cand, dupa ce se casatorise doar 
cu cativa ani in urma, s-a refugiat in Caracal, in satul Stoienesti, avand in vedere ca 
veneau Rusii.  
Povesteste cum intr-o zi, in drumul ei zilnic catre serviciu, drum care traversa niste sine 
de tren, a intalnit un tren de marfa.   
A vrut sa treaca printr-unul dintre vagoane dar soldatii care pazeau transportul nu a lasat-
o. A vazut apoi doua femei care incercau sa ascunda ceva la spate, si ele i-au spus ca acel 
tren transporta evrei si ca incercau sa le dea apa celor din tren dar soldatii nu le lasau.   
Atunci s-a uitat cu atentia la vagoane si a vazut ca unele erau inchise ermetic dar altele 
erau blocate doar cu scanduri groase de lemn (arata ca scandurile erau groase de doua 
palme) printre care a putut sa vada fetele celor dinauntru, rosii si transpirate, dovada clara 
ca le era atat de cald incat puteau sa moara chiar.  
Apoi mentioneaza ca in urma cu cativa ani, spre sfarsitul anilor 90, s-a dus la o expozitie 
in Bucuresti, intitulata “Libertate si Terorism” unde a vazut poze cu acel tren (sub 
pozele expuse scria “pogromul de la Iasi” – de asemena scria ca dintre cei din tren, de la 
Iasi pana la Calarasi, adica in jur de 416 km, 1600 de oameni au murit) uimita ca vede 
pozele a spus cu voce tare ca ea a fost acolo si ca a vazut trenul. Atunci oamenii din 
muzeu au venit in jurul ei si i-au cerut detalii.  
Ea a adaugat ca la aceasta expozitie foto a fost pentru prima data cand a aflat ce s-a 
intamplat cu acel transport si cu acei oameni.  
Ea este de parere ca desi au fost voci ale liderilor religiosi evrei care au sustinut ca in 
Romania nu a fost holocaust ea nu este de acord mai ales in contextul trenului pe care l-a 
vazut.   
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Continua apoi sa povesteasca despre partidul de la putere, Legionarii, mentionand ca ei 
au fost principalii vinovati pentru suferintele evreilor din acea perioada.  
De asemenea isi aduce aminte de un incident din perioada studentiei, cand ea avea o 
prietena si colega de facultate evreica, cu care mergea in fiecare zi spre casa. Intr-o zi in 
drumul lor spre casa un om pe care ea nu il cunostea s-a apropiat de ea si i-a zis: “Daca te 
mai prind o data cu cu asta o s-o patesiti!” 
  
[01:] 10:25:07 – [01:] 11:29:03 
 
Se intoarce apoi sa povesteasca despre anii studentiei la Universitatea din Iasi, povesteste 
despre colegii ei care ii spuneau sa se inscrie in partidul Legionar, pentru ca daca o va 
face ii vor da o casa. Ea insa spune ca nu a vrut sa faca acest lucru si explica si de ce: in 
vila in care isi inchiriase o camera, la parter, membrii Legionari aveau intalniri 
saptamanale la finalul carora ii auzea strigand “Traiasca Capitanul!” (nota trad. Se 
referau la Corneliu Zelea Codreanu, intemeietorul miscarii) sau “Legiunea si Capitanul!” 
apoi isi faceau semnul crucii, isi luau topoarele si se duceau sa omoare oameni (chiar 
daca nu este, si nici nu a fost vreodata, prea credincioasa, totusi nu vroia sa fie asociata cu 
oameni care omoara in numele lui Dumnezeu). 
De asemenea adauga spre final, ca la liceu a avut doua colege care ii erau si prietene si 
care erau evreice, iar numele lor era Avram and Goldstein.  
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