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3. Egy harmadik hely közvetítése útján az amerikai „War Refugee Board" 
a berni magyar követséghez fordult, a következő ajánlat továbbítása végett: 

(a) a Vöröskereszt útján ruházatot, élelmiszert és más cikkeket küldene 
a táborokban és gettókban levő zsidók és egyéb internáltak (angolok, ameri-
kaiak), valamint politikai foglyok részére. 

(b) Ajánlatot tesz a zsidók pénzbeli megsegítésére, kombinációba hozva 
ezt a magyar dolláradósság pengőben lehetséges rendezésével. 

(c) 10 éven aluli zsidó gyermekek Palesztinába való elszállítása. 
Megbízható értesülések szerint Románia a fenti vonatkozásban összeköt-

tetést tart fenn Amerikával. 40 000 zsidó elszállítását helyezték kilátásba, 
akikből 5000-et máris elszállítottak Constantából Isztambulba. A budapesti 
török követ közlése szerint az említett zsidókat már ellátták a Palesztinába va-
ló utazáshoz szükséges török átutazóvízumokkal. 

A magyar kormány a fenti 1., 2. és 3. pont alatt felsorolt akciókat a követ-
kező szempontból is megvizsgálta: 

1. (a) A Svéd Vöröskereszt már az első világháború alatt is nagy szolgála-
tokat tett Magyarországnak a sebesültápolás és a hadifoglyok tekintetében. 

(b) Ugyanez állott fenn az első világháború után a hadifoglyok kicseré-
lése ügyében. 

(c) A jelenlegi háború után a Svéd Vöröskeresztnek ezek a hasznos szol-
gálatai előreláthatólag szintén nagy jelentőségűek lesznek. 

(d) Ezen cselekedetei alapján a Svéd Vöröskereszt nagy tekintélynek ör-
vend Magyarországon. 

: (e) Majdnem valamennyi ellenséges államban Svédország látja el a ma-
gyar állampolgárok védelmét. 

2. (a) A brit birodalomban és különösen az Egyesült Államokbán nagy 
számban élnek magyar származású egyének. 

(b) Sok olyan magyar állampolgár is él itt, akik jelentékeny vagyonnal 
rendelkeznek. 

(c) Ezeknek az országoknak az internálótáboraiban is vannak magyar ál-
lampolgárok, és az ezekkel való bánásmódot a fent jelzett ajánlatok egyenes 
elutasítása hátrányosan befolyásolná. 

Fentiek mérlegelése arra indította a magyar kormányt, hogy foglalkozzék 
ezekkel az akciókkal, és beható vizsgálat után pozitív irányban foglaljon ál-
lást, amennyiben ezek nem befolyásolják hátrányosan a munkaerő-kihaszná-
lást Magyarországon. 

Arra való tekintettel, hogy ezekben a kérdésekben a magyar kormány a né-
met Birodalmi Kormánnyal egyetértésben kíván eljárni, tisztelettel kérjük a 
Német Követséget, hogy sürgősen közölje, velünk a Birodalmi Kormány ál-
lásfoglalását a fenti akciókkal kapcsolatban. Tisztelettel kérjük továbbá, hogy 
az ügy megvizsgálásánál vegyék tekintetbe azokat az okokat is, amelyek a ma-
gyar kormányt arra indították, hogy ezekkel az ajánlatokkal foglalkozzék. 


