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Numele și prenumele intervievatului: Gheorghe Ghenea 

Data nașterii: 1923 

Locul nașterii: Cazangic, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0045.01.01 

Data interviului: 11 februarie 2007  

 

 Gheorghe Ghenea s-a născut în anul 1923, în satul Cazangic și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial. 

El relatează despre strângerea evreilor din satul său  şi uciderea a doi bătrâni lângă sat, a unor 

tineri la Sărăteni şi despre faptul că un grup de români şi-a bătut jos de fete evreice. El spune 

că doi săteni, Gheorghe Oloinic şi Ghiţă Suianu, au fost cei care i-au îngropat pe bătrâni. 

De asemenea, el mai spune că la un moment dat s-au refugiat mai mulţi evrei din alte 

localităţi, ca de exemplu Leova, la ei în sat, iar un localnic, Ion Stancă, a tăiat mâna unei 

evreice pentru a-i lua brăţara de aur.   

 El mai spune că ulterior un grup de soldaţi români cu civili evrei au venit şi au omorât mai 

mulţi oameni din sat, printre care şi pe tatăl său. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:31:32:01 

 

Question: Spuneți-ne, vă rog, numele dumneavoastră de familia şi prenumele. 

Answer: Familia mea e Ghenea şi mă cheamă Gheorghe şi tot a lui Gheorghe, Gheorghe 

Gheorghevici. 

Q: Din ce an mata eşti   ? 

A: Din [19]23. 1923, la 16 februarie. 

Q: Dar unde te-ai născut mata   ? 

A: Născut în Cazangic, aici în satul acesta. Numai nu în casa asta, asta e făcută de mine, dar a 

părinţilor.  

Q: În Cazangic, aici, înainte de război erau evrei   ? 

A: Înainte de război erau numai peste drum un evreu, avea familie, îl chema Iancu, pe femeie 

o chema Şeina, pe băiatul cel mai mare îl chema Meier, al doilea Iosub îl chema, şi aveam 

două fete, pe una o chema Ana, dar pe una Rivca. Şi când a venit războiul, românii au ajuns 

pe teritoriul nostru, a venit un grup de români şi l-au luat pe moş Iancu şi pe madama Şeina şi 

i-au dus aici la deal de sat şi i-au împuşcat. Pe amândoi. Dar ei erau oameni gospodari, aveau 
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animale, făceau agricultură, aveau şi o bucăţică de dugheană. Şi pe fetele acelea le-a luat un 

grup de români, vreo 20 de români, şi le-au dus în hărman, era scârţe cu paie şi şi-au bătut joc 

de dânsele. Şedeam şi ne uitam şi ele răcneau şi ei şedeau cu armele, „dacă se mişcă s-o 

împuşti”, şi-au bătut joc de dânsele. Să nu dea Dumnezeu să ai de-a face cu proşti. Şi pe urmă 

şi pe dânsele le-a luat, fetele acelea, şi pe băieţii aceia care mai erau şi i-au dus la un sat 

Sărăteni, de la noi vreo 12 kilometri până la Sărăteni. Şi acolo i-au împuşcat. Dar erau 

oameni muncitori, măcar că erau evrei, dar erau muncitori, ţărani adevăraţi, aveau vacă, aveau 

cai, aveau oi, mai în scurt oameni gospodari. Dar de ce i-au împuşcat numai Dumnezeu ştie. 

Dar ce să le faci   ? 

Q: Dar când au venit românii în sta   ? 

A: Ce   ? 

Q: Când au venit românii în sat   ? 

A: Asta în [19]41, fetiţă, când s-a stârnit războiul şi au participat, au venit până aici. când au 

ajuns de acum frontul, soldaţi ne întreba pe noi: „măi băieţi, mai e departe până la Moscova   

?” Aveau nevoie de Moscova. Dar cât e de la Prut   ? 16 kilometri de la Prut până la noi. Dar 

până la Moscova de la noi 3000 de kilometri, dar dacă ei nu ştiau. 

Q: Şi în sat, atunci când au venit românii, ceea ce povestiţi dumneavoastră s-a întâmplat în 

primele zile sau s-a întâmplat mai târziu   ? 

A: Cum au apărut, cum i-au prins şi i-au dus pe cei bătrâni şi i-au împuşcat. Şi pe aceia i-au 

luat şi şi-au bătut joc de dânşii şi i-au dus la Sărăteni. I-au strâns acolo la Sărăteni şi i-au 

împuşcat.  

Q: Mata ai văzut cum pe bătrâni i-au împuşcat, singur ai văzut   ? 

A: Eu am văzut când i-au luat de aici.  

Q: Din casă   ? 

A: Din casă, şi i-au dus cu arma din urmă şi când au ajuns de la sat vreo 500 de metri, haide 1 

kilometru, i-au împuşcat şi gata. Şi i-au îngropat, unul Gheorghe Oloinic şi Ghiţă Suianu. 

Q: Din sat   ? 

A: Ce   ? 

Q: Din sat   ? 

A: Din sat oamenii s-au dus, mă rog, de acum era cald. Şi să nu-i mănânce viermii pe faţa 

pământului s-au făcut un tranşeu de vreo jumătate de metru şi i-au pus acolo şi au dat ţărână 

deasupra, fără sicrie, fără nimic. 

Q: Dar mata ai mers din urmă ca să vezi când i-au împuşcat   ? Ai văzut cum i-au împuşcat   ? 
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A: Nu m-am dus din urma lor, că m-am temut. Dar dintre ei s-au dus şi au pus şi i-au cuprins 

şi au tras cu arma în ei şi i-au împuşcat. 

Q: Dar ai auzit împuşcături   ? 

A: Dar de aici şi până acolo, un kilometru, nu s-a mai auzit împuşcătură. 

Q: De la cine ai auzit, cine ţi-a povestit pe urmă că i-au împuşcat pe dânşii   ? 

A: Da.  

Q: Dar îţi aduci aminte cine anume ţi-a povestit matale   ? 

A: Au povestit oamenii ăştia care i-au îngropat, Gheorghe Oloinic şi cu Ghiţă Suianu. 

Povesteau cum i-au înmormântat, i-au… 

Q: Dar mata ai văzut când i-au scos din casă, da   ? 

A: Din casă am văzut când i-au scos. I-au scos pe moşneag, a scos şi baba, dacă trăiam aici 

uşă de uşă, înţelegi, mama se ducea la dânsa, ea venea la mama, ba un borş, ba stăteau de 

vorbă. Erau cam de o seamă. Şi iaca aşa. 

Q: Dar câţi soldaţi i-au scos din casă pe dânşii   ? 

A: Unul.  

Q: Un singur soldat   ? 

A: Un soldat a scos cu arma: „ieşi afară, ieşi afară”. A ieşit moşneagul afară şi a ieşit şi baba 

şi i-a luat şi i-au dus pe strada asta la deal şi îţi spun că i-au împuşcat la deal de aici. 

Q: Dar ei cu dânşii aveau ceva lucruri când i-au scos din casă   ? 

A: Cine   ? 

Q: Evreii. Soţul cu soţia. 

A: Evreii nu aveau nimic, ieşise cu sufletul, numai aşa cum e el, a ieşit şi s-au dus şi au fost 

buni duşi. 

Q: Dar pe fete le-au scos din casă tot atunci sau mai   ? 

A: Fetele, cum a venit grupul acela de soldaţi, vreo 20 de soldaţi români, cu arme cu tot, le-au 

scos şi le-au dus în hărman, erau scârţe cu paie, nu ca acum, era scârţe de paie şi la paiele 

acelea şi-au bătut joc de dânsele. Una era măritată, Ana, dar Rivca era fată mare. Dar ce să le 

faci .… 

Q: Şi pe fete le-au scos după ce părinţii lor au fost scoşi din casă sau înainte de asta   ? 

A: Părinţii i-au luat şi i-au dus, pe dânsele le-au luat şi le-au dus în Hărman şi şi-au bătut joc 

de dânsele. 

Q: Dar asta în aceeaşi zi sau în altă zi   ? 

A: Ce   ? 

Q: În aceeaşi zi   ? 
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A: În aceeaşi zi, în aceeaşi zi au terminat povestea. 

Q: Şi mata vedeai fetele   ? 

A: Păi cum să nu văd ca copil dacă eram pe lângă gardul lor acolo. 

Q: Şi auzeai fetele spunând ceva sau   ? 

A: Fetele răcneau şi ei îşi băteau joc de dânsele, mă înţelegeţi   ? Şi şedea un ţigan cu o armă 

şi dacă se mişca o împuşca şi ea trebuia, ne nevoie şedea. Ei, să nu dea Dumnezeu să mai 

vadă nimeni ce am văzut.  

Q: Dar cu băieţii ce s-a întâmplat   ? 

A: Băieţii, unul l-am ascuns într-un serai la noi, pe Meier. 

Q: Voi l-aţi ascuns   ? 

A: Da, noi l-am ascuns, că am văzut ce-i treaba şi l-am dat la dos. Dar pe Iosub, Ana şi Rivca 

şi femeia lui Iosub i-au luat şi i-au dus la Sărăteni şi acolo i-au împuşcat pe toţi, la Sărăteni. 

De la noi vreo 12 kilometri până la Sărăteni. 

Q: Ce s-a întâmplat cu Meier care l-aţi ascuns în casă   ? 

A: Ce s-a întâmplat cu Meier   ? A scăpat, a trecut frontul, s-a liniştit treaba şi de acum nu-i 

mai împuşca. Dar ele era croitor, se ocupa cu croitoria, cosea. Şi după aceea a făcut o prostie, 

de acum venise ruşii, el, a adus un cumnat al meu nişte vite de la Sărata Nouă, scăpate în 

păpuşoi, le-a adus, dar eu eram la fermă, şi mi le-a dat mie în primire, 12 capete, şi eu le-am 

dat în primire la scoţii aceia care îi aveam eu. Şi el noaptea s-a dus şi a luat o vacă de acelea şi 

a dus-o într-un sat, Mingir, de la noi or fi vreo 10 kilometri sau mai mult de 10 şi a vândut-o 

acolo. Şi de unde până unde s-a aflat. Şi m-a purtat şi pe mine pe drumuri, pe la Leova, pe la 

miliţie, pe la, şi nu voia să spuie, şi i-a legat o fişă de mână, un cablu înţelegi, şi a pus în 

rezetcă care din asta de telefon şi a învârtit de vreo două ori, l-a trântit şi a spus tot, cum a 

luat-o, ce a făcut. Şi l-a luat la puşcărie, dar ce a mai făcut nu ştiu, că el era mare om faţă de 

mine, el era careva de 50, 60 de ani. 

Q: Dar atunci cât timp l-aţi ascuns în casa voastră   ? 

A: Ce   ? 

Q: Cât timp l-aţi ţinut ascuns în casa voastră   ? 

A: L-am ţinut vreo două zile, până s-a trecut frontul şi pe urmă a ieşit şi nu îi zicea nimeni 

nimic. 

Q: Şi pe urmă a trăit în sat   ? 

A: A trăit în sat aici. 

Q: Dar pe urmă în sat era români, era poliţie, erau jandarmi   ? 
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A: Era de acum organizată legea română, primărie, percepție, ce aveau ei de gând era toţi puşi 

stabil. 

Q: Şi nimeni nu i-a făcut nimic pe urmă   ? 

A: După aceea nu l-a mai trebojit nimeni.    

Q: Dar lumea ştia că el e evreu   ? 

A: Ce   ? 

Q: Ştiau că el e evreu   ? 

A: Ştiau că el e evreu, numai el a rămas evreu în Cazangic. 

Q: Unul singur   ? 

A: Dar în Leova, în Iargara mai erau evrei mai mulţi, pe aceia nu i-au prins sub rezistenţa 

frontului. Of, Doamne, of. 

Q: Şi a trăit în sat până la sfârşitul războiului   ? 

A: A trăit în sat şi dacă a chicat la puşcărie cu vaca aceea, nu a mai venit, s-a mântuit. Unde l-

au dus, ce au făcut .… 

Q: Am vrut să întreb: ai văzut mata pe urmă cum i-au dus pe ceilalţi, pe fete, pe Iosif, pe cine 

ai spus, ai văzut cum i-au dus   ? 

A: Am văzut, i-au luat din urmă cu arma şi i-au dus pe jos. Şi ne-am dus o bucată după dânşii, 

pe urmă ne-am întors înapoi.  

Q: Câţi soldaţi îi duceau pe dânşii   ? 

A: Pe ăştia de alde Iosub   ? 

Q: Da. 

A: Vreo 4. 

Q: Şi erau înarmaţi   ? 

A: Erau armaţi cu automate, cu puşti, şi i-au dus, aveam un cumnat la Sărăteni, acum îi mort, 

acela ne-a povestit, era frate cu femeia mea. „I-au adus, bădiţă, de pe unde i-au strâns şi i-au 

pus cu făţarea acolo pe un teren aşa drept şi au pus nişte mitraliere şi i-au împuşcat pe toţi.”   

Q: El a văzut singur   ? 

A: Singur a văzut, că el era din Sărăteni, nu el din sat, dar era căsătorit cu o femeie din 

Sărăteni şi acolo trăia. 

Q: Şi pe dânşii când îi mânau, când i-au dus aceia 4 soldaţi, oamenii ăştia de evrei aveau 

careva bagaje, lucruri   ? 

A: Nu aveau nimic, nu aveau nimic. Tot a rămas aşa, înţelegi   ? Tot a rămas aşa. Şi care a 

fost refugiaţi din Leova, veniţi în Cazangic prieteni, cunoscuţi, mai în scurt diferite, a venit cu 

bagaj, cu, şi bagajul a rămas aici la Cazangic.  
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Q: Să înţeleg că s-au refugiat aici oameni   ? 

A: Da. 

Q: Evrei   ? 

A: Evrei şi oameni moldoveni tot din Leova, dacă acolo bătea, ruşii bătea de aici, românii 

bătea de dincolo şi ei erau sub boambe .… şi au fugit bieţii oameni. Cine nu fuge de moarte   ? 

Q: Dar pe urmă cu ăştia care refugiaţi, ce s-a întâmplat cu dânşii   ? 

A: Dacă a trecut frontul, i-au mânat pe ruşi încolo, ei s-au retras la locul lor, la Leova, la 

Iargara, de unde erau ei.  

Q: Dar evreii, erau şi evrei printre dânşii   ? 

A: Erau evrei toţi, măi, copilă, măi. 

Q: Şi s-au dus singuri, au plecat sau i-au luat cineva   ? 

A: Cum   ? 

Q: Ăştia refugiaţi erau evrei sau moldoveni   ? 

A: Evrei. 

Q: Şi au venit singuri   ? 

A: Au venit în Cazangic aici, au fugit de război şi dacă a trecut frontul de la noi, ei s-au dus 

înapoi acasă. Şi-au luat bagajul, s-au dus. La noi au fost, la mine chiar în gospodăria mea au 

fost nişte oameni, dar nu evrei, moldoveni din, o cu familie, cu copii şi dacă era în timpul 

verii trăiau într-un hambar cu familie cu tot. Şi după ce s-a terminat focul acesta, ei s-au dus 

acasă. Apoi a trecut încolo, când s-au întors înapoi, de acum au dovedit ruşii, ei au fugit acasă 

şi altceva ce pot să vă mai spun .… 

Q: Ce s-a întâmplat cu lucrurile la vecinii voştri evrei   ? 

A: Le-au luat, fa copilă, toate, înţelegi   ? Care cum s-a îndreptat s-au dus şi au luat, ce aveau, 

rufe, agricole de astea, le-au luat. 

Q: Dar cine le-a luat   ? 

A: Ce   ? 

Q: Cine le-a luat. 

A: Cazangenii noştri. Cine le-a luat   ? Cine putea să vină din altă parte să ia de aici   ? 

Q: Şi mata ai văzut cum luau din casă   ? 

A: Am văzut, dar eu nu m-am, nici nu aveam nevoie, dar nici nu m-am dus să iau rufa cuiva. 

Noi am trăit ca aici ca vecini, ca fraţii. Venea la tata, venea la mama oamenii, dacă avea 

nevoie de un ban, ori tata ori el, se împrumutau acela de la acela, făcea, le dădea înapoi. Au 

fost foarte de treabă evreii, dar dacă au chicat în păcat, ce să faci. 
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Q: Mai ştii mata şi despre alte cazuri când şi ţi oameni, populaţie civilă a suferit în timpul 

războiului, că au fost persecutaţi şi alţii   ?  

A: Au fost, să nu mai dea Dumnezeu. Era un prost şi avea o seceră, ştii ce înseamnă seceră 

.… şi o evreică stătea la pod aici şi avea o broşuletă de aur pe mână şi a dat cu secera aceea şi 

i-a tăiat la biata femeie mâna şi i-a luat broşuleta aceea de aur. Dar nu s-a înţeles nici din el 

nimic, copii ce a avut s-au pierdut, şi el s-a pierdut. 

Q: Dar când s-a întâmplat asta   ? 

A: Ce   ? 

Q: Când s-a întâmplat asta, înainte de a venit armata română sau după   ? 

A: Până au venit românii atunci au făcut toate prostiile astea. Când au venit românii, au ajuns 

românii la noi, toate prostiile s-au făcut astea. 

Q: Înseamnă că omul acela a făcut lucrul acesta în aceeaşi zi   ? 

A: Ce   ? 

Q: S-a întâmplat asta în aceeaşi zi când au venit românii sau mai devreme sau mai târziu   ? 

A: Când au venit românii, fa, copilă, fa. Când au venit românii, când a venit frontul, toate 

prostiile astea s-au făcut. 

Q: Mata pe omul acesta îl ştiai   ? 

A: Îl ştiam, că era de o seamă cu mine, prostul acela. 

Q: Cum era familia lui   ? 

A: Familia lui, Stancă, Ion Neculaevici.  

Q: Dar femeia cine era, evreică   ? 

A: Dar cine îi ştie dacă erau refugiaţi, eu îi cunoşteam din Leova, de unde erau ei veniţi la noi 

aici .… 

Q: Dar mata cum ştii despre cazul acesta   ? 

A: Ce   ? 

Q: De unde ştii despre întâmplarea asta   ? 

A: Care   ? 

Q: Cu femeia care i-a tăiat mâna. 

A: Dar era la pod aici un grup de tineri, de băieţi. 

Q: Şi mata ai văzut asta   ? 

A: Am văzut, fa, copilă, fa, cum a dat cu secera şi i-a tăiat mâna şi i-a luat broşuleta de pe 

mână la evreica aceea.  

Q: De la ce distanţă ai văzut, cât de departe erai mata   ? 

A: Ce   ? 
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Q: Cât de departe erai mata de dânşii   ? 

A: Eram alături, fa, copilă, fa, şedeam toţi la .… 

Q: Femeia cam de ce vârstă era   ? 

A: Care i-a tăiat mâna   ? 

Q: Da. 

A: Să fi avut vreo 30 de ani sau mai mult, dar cine putea să o claseze atunci câţi ani are, de 

unde e .… era plin satul atunci, nu numai din Leova, dar şi din Sârma, cum le mai zice la 

satele de pe malul Prutului, au fugit toţi dacă ăştia băteau de aici, aceia băteau de dincolo. 

Q: Şi după ce a luat el brăţara asta de aur, femeia ce s-a întâmplat cu dânsa   ? 

A: S-a dus răcnind în sat încolo, era la un prieten refugiaţi, avea bagaj, s-a dus acolo la, cred 

că acolo au pansat-o, cine ştie acolo ce i-au făcut. 

Q: Ştii la cine s-a adus   ?  Îţi aminteşti cine erau oamenii aceia la care femeia stătea   ? 

A: Noviţchi Sandu Grigorevici. 

Q: Noviţchi   ? 

A: Noviţchi familia şi Sandu îl chema pe dânsul. Şi după tată Grigorevici. 

Q: Şi femeia venise la dânşii să stea   ? 

A: Evreica venită din Leova la dânşii, erau prieteni. Şi acesta avea oleacă de dugheană, 

Noviţchi acesta. 

Q: Dar băiatul acesta care a tăiat mâna ce a făcut el mai departe   ? 

A: Ce a făcut mai departe   ? I-a tăiat mâna, a luat broşuleta aceea de aur şi a fugit, era un fel 

de ţigan. 

Q: Dar era din sat de la voi   ? 

A: Naţia lui un fel de ţigan. A fugit, s-a dus acasă şi a fost bun dus. Şi nu s-a înţeles nimic din 

familia lui, s-a căsătorit, a avut copii, una, alta, şi nu s-a înţeles nimic, au murit, au .… 

Q: După asta nu a avut probleme pe timpul puterii sovieticii   ? 

A: Cine putea să aibă probleme dacă a venit legea română şi a făcut primărie, a făcut 

precepţie, a făcut de asta, organizaţie, miliţie,şef de post cum îi zicea atunci. Nu s-a interesat 

nimeni de lucrul acesta. 

Q: Şi nici sovieticii când au venit   ? 

A: Ce   ? 

Q: Când au venit ruşii tot nu s-a interesat nimeni de asta   ? 

A: Nu, nici când au venit ruşii nu s-a interesat, nici când au fost românii. Văleu, văleu. 

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri   ? 

A: Ce   ? 
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Q: Mata ai mai văzut şi alte cazuri   ? 

A: Ce cazuri puteam să mai văd   ? 

Q: Întâmplări cu evrei ceva, ai mai văzut   ? 

A: Dacă i-au luat de la noi, eu m-am dus după dânşii să văd ce fac ei   ? I-au luat, au fost buni 

luaţi. Care a rămas s-a retras în Leova, în Iargara de unde erau veniţi. S-au dus oamenii la ei 

acasă. 

Q: S-a întâmplat ceva şi cu moldovenii în timpul războiului, îi persecutau şi pe dânşii, ştii 

mata şi asemenea cazuri sau nu   ? 

A: Românii, după ce au trecut frontul de la noi în partea asta, a venit un grup de români cu 

nişte evrei şi pe care i-a găsit în sat i-au luat şi i-au împuşcat pe toţi, înţelegi   ? 

Q: Români   ? 

A: Românii cu evreii care, de acum erau în relaţii. 

Q: Când asta   ? 

A: În [19]41, fa, copilă, fa. În [19]41. Era un cioban şi era ghebos, ştii ce înseamnă om 

ghebos. Era şi tatăl lui, era şi un băiat de vreo 15 ani, tot la animalele acelea la oi, 16 oameni 

erau, pe toţi i-au găsit şi i-au dus de la Iargara mai la deal şi i-au împuşcat pe toţi într-o râpă 

acolo. 

Q: Pentru ce   ? 

A: Pentru ce   ? Pe tata meu l-a împuşcat, pe tata meu. Tata meu avea 60 de ani, a fost pe front 

în [19]14, s-a terminat războiul din [19]14 şi în [19]17 s-a stârnit iar, şi iar a fost pe front şi 

acum l-au împuşcat pe tatăl meu nevinovat. 

Q: Asta s-a întâmplat în 1941   ? 

A: Da. 

Q: Cât timp după ce i-au strâns pe evrei sa înainte sau după   ? 

A: După. 

Q: După ce i-au strâns pe evrei   ? 

A: După ce au terminat cu evreii i-au strâns pe care i-au găsit. 

Q: Cât timp a trecut după asta   ? 

A: Vreo două săptămâni. 

Q: Vreo două săptămâni după asta   ? 

A: Da.  

Q: Au venit altă echipă de români sau alta   ? 

A: A venit chiar toată România a venit.  

Q: Armata   ? 
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A: Armată şi populaţie. De acum veneau toţi, care era perceptor, care era primar, care era 

notar, care era jandarm, care era fel de fel. 

Q: Bun. Şi ai spus mata că au venit cu un grup de evrei   ? 

A: Ce   ? 

Q: Ai spus mata că au venit cu un grup de evrei   ? 

A: …. 

Q: Românii ai spus că au venit cu un grup de evrei   ? 

A: După asta au venit românii cu un grup de evrei şi i-au strâns din sat de aici care au găsit şi 

i-au dus şi i-au împuşcat. 

Q: Dar evreii aceia erau militari sau civili   ? 

A: Civili.  

Q: Dar de unde ştiai că erau evrei   ? 

A: Iată vecinul de lângă mine a scăpat, nu l-a găsit, s-a ascuns. Şi a venit el şi a spus că l-a 

luat pe tatăl tău, l-a luat pe Oloinic, l-a luat pe cum le mai zicea, am şi uitat de câţi, dar un 

copil era tot pe la oile acelea, avea 12 ani, şi l-a luat şi pe acela şi l-a împuşcat. De la Baiuş, 

unul Odihnă, l-au luat şi l-au împuşcat şi pe acela. De la Răzeş erau veniţi în sat aici, tot 

refugiaţi. Care i-au prins i-au luat şi i-au dus şi i-au împuşcat de la deal de Iargara, într-o râpă 

acolo.  

Q: Dar de unde ştiai că aceia erau şi evrei printre dânşii cu românii ăştia care au venit, de 

unde ştiaţi   ? 

A: A anunţat moşul acesta care lângă noi, el îi cunoştea care e evreu, care e .… 

Q: Vecinul acesta v-a spus că erau şi evrei cu dânşii   ? 

A: Evreii erau cu dânşii, evreii erau civili, dar aceia erau înarmaţi, armată. Şi care i-au găsit, i-

au pus în maşini, i-au dus de la deal de Iargara, într-o râpă acolo şi i-au împuşcat. După două 

săptămâni l-am adus pe tata acasă, s-a anunţat: „în cutare râpă sunt atâţia morţi”. Când ne-am 

dus l-am găsit acolo pe bietul tata, l-am adus acasă, l-am înmormântat. Dar unul tânăr de la 

Baiuş, Odihnă îi spunea, şi jale, fa, copilă, a mai fost .… 

Q: Dar când l-au arestat pe tatăl eraţi acasă sau nu   ? 

A: Eu eram refugiat la Filipeni, eu cu mama în alt sat. De aici până la Filipeni sunt vreo 16 

kilometri. 

Q: Şi tata rămăsese acasă singur   ? 

A: Tata a rămas acasă, a zis că: „eu nu mă duc nicăieri, ştiu şi ruseşte, ştiu şi româneşte”, el a 

învăţat şcoala rusească la Niculai, la împăratul Niculai. „Nu mă duc nicăieri”. A scos un butoi 

şi l-a pus la colţul casei şi a turnat apă în el, dacă caz întâmplător de pojar să stingă .…  
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Q: Şi nu ştiţi de ce i-au arestat anume pe oamenii ăştia care anume, 16 oameni aţi spus   ? 

A: Da. 

Q: Ştiţi cumva de ce i-au arestat sau de ce i-au împuşcat   ? 

A: Ăştia, evreii s-au motivat că din cauza lor i-au ucis pe dânşii. Dar ce a avut poporul 

moldovenesc cu poporul român   ? Aceia erau cu legea lor, noi eram cu legea noastră, dar 

drept că eram sub rezistenţa lor, sub rezistenţa română. Şi dacă ruşii, în 40 i-au trecut Prutul, 

ei s-au răsculat şi au venit înapoi, dar noi de acum eram sub rezistenţa rusă, nu eram cu 

românii. Şi pe urmă dacă au trecut încolo, au dovedit, pe urmă iar s-au întors înapoi, cum s-au 

dus aşa s-au întors înapoi. 

Q: Dar tatăl matale ce a lucrat   ? 

A: Tata meu era un om gospodar, un plugar. Avea 6 băieţi. 

Q: Dar în 1940, în [19]41 până a veni românii el ce lucra   ? 

A: Avea pământul lui propriu şi era proprietar, el nu era în politică, nu era în nimic. Şase 

băieţi a avut bietul tata, Dumnezeu să-l ierte. Şi pe 4 a dovedit de i-a însurat, s-a însurat, le 

dădea pământ, le dădea căruţă, le dădea boi, le dădea cai, care şi ce vrei. Văleu, văleu. 

Q: Când aţi găsit pe tatăl matale, când l-ai găsit acolo unde era pe deal, avea gloanţe, era 

împuşcat   ? 

A: Cum l-au pălit în, a tras de la spate, cum l-au pălit în spinare, pieptul era zvârlit. Şi i-au pus 

într-o râpă, le-au dat oleacă de ţărână pe dânşii şi au dat un cioban peste ei. Şi care a chicat 

mai la umezeală se cunoştea, dar care a chicat mai la uscat era putred de acum. 

Q: A văzut cineva din săteni cum i-au împuşcat pe dânşii   ? 

A: Ce   ? 

Q: A văzut cum i-au împuşcat pe dânşii   ? A fost   ? 

A: Nu ştiu a văzut sau nu a văzut, dar a dat un cioban, cu oile umbla pe acolo şi câinii au 

început a hămăi, s-a dus să vadă ce-i acolo, când s-a dus a văzut că-s oameni împuşcaţi acolo. 

Şi a anunţat, ne-am dus, l-am luat pe bietul tata, l-am adus acasă. 

Q: Dar vecinul matale a văzut când tatăl a fost luat din casă   ? 

A: Da. Moş Vasile Gribincea. Era om bătrân, om în stare şi a văzut când a venit şi l-au luat 

pe tata, l-au suit în maşină. 

Q: Şi cine a spus că a venit şi l-a luat pe dânsul   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Cine a venit şi l-a luat pe dânsul, pe tatăl matale   ? 

A: Românii şi cu evreii aceia.  
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Q: Mai ştii şi alte cazuri ce s-a întâmplat cu populaţia civilă care a suferit în timpul războiului   

? 

A: Ce pot să vă spun, fa fetiţă, nu pot să mai zis, nici nu mă stărui, eu îs om bătrân, îs în toată 

mintea, nu-s minte de copil, ce pot să vă spun   ? Front, azi eşti, mâine nu eşti. Da.  
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