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Gheorghe Ţurcan s-a născut în Ineşti în 1931. Locuia acolo în 1941, când a început războiul. 
Avea 11 ani când s-au desfăşurat întâmplarile povestite. El vorbeşte despre un eveniment care s-
a desfăşurat în timpul războiului, când au fost împuşcaţi evrei în centrul satului. Corpurile lor au 
fost aruncate într-o groapă. Ţurcan menţioneaza un caz în care o fetiţă a fost aruncată în groapă 
vie şi peste ea au fost aruncate cadavre. De asemenea, descrie cum casele evreilor au fost arse. 
 
 
 
[01:] 00:32:16 – [01:] 04:14:09 
 
El spune că în 1941, la începutul războiului, era in Ineşti; spune cum atunci erau trei familii de 
evrei în Ineşti; spune că una dintre familii avea un magazin, iar alta avea o vie in Ineşti, dar 
locuia in Teleneşti; spune că la venirea românilor, evreii au fost scoşi din case, împuşcaţi, şi 
aruncaţi într-o groapă; spune că cei care au plecat cu ruşii au scăpat; vorbeşte despre evreii din 
Teleneşti; spune că jumătate din populaţia din Teleneşti era reprezentată de români, iar cealaltă 
jumătate era reprezentată de evrei; spune că Teleneşti era un sat mare, cu mai mult de 1000 de 
locuitori; spune că nu a văzut oamenii în timp ce erau împusşcaţi, dar a vazut o fetiţă care a fost 
dusă la groapă, înspre care s-a tras, dar nu a fost împuşcată şi aruncată vie în groapă; descrie cum 
caruţa tatălui său a fost folosită pentru a căra cadavrele la groapă; spune cum a mers în spatele 
caruţei tatălui său să vadă ce se întamplă şi cum a vazut cadavrele fiind duse la groapă; spune că 
se crede că românii i-au împuşcat, dar nu se ştie adevărul; descrie cum totul a fost ars după 
aceea;  
 
[01:] 04:14:10 – [01:] 10:53:02 
 
Spune cum tatăl său a fost forţat să care cadavrele cu căruţa sa şi spune că românii au fost cei 
care l-au forţat să o facă; descrie cum un jandarm a venit, l-a luat pe tatăl său şi i-a forţat pe el şi 
pe alţi oameni cu căruţe să o facă; descrie cum căruţele au mers în centrul satului unde erau 
cadavrele; spune că soldaţii i-au împuşcat şi au plecat; descrie cum sătenii care cărau cadavrele 
în caruţele lor erau aceeaşi care încărcau cadavrele în căruţe; descrie cum cadavrele au fost 
cărate aproximativ doi kilometri şi spune că nu erau soldaţi care să le supravegheze; descrie cum 
odată ajunşi la locul de descărcare, cadavrele erau aruncate precum gunoaie; spune că sătenii au 
fost forţaţi să sape groapa; spune că în momentul în care a ajuns el acolo groapa era aproape 
plină; descrie groapa şi spune că era aproximativ la fel de mare ca şi camera in care se afla el – 
2.5 pe 5 metri -  şi nu mai adâncă de 2m; spune că aceea a fost singura groapă;  
 
[01:] 10:53:03 – [01:] 17:13:11 
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Descrie cum după ce cadavrele au fost descărcate, s-au întors în centru pentru a incărca din nou 
de aproximativ patru ori; spune că toate căruţele au făcut la fel; spune că toate evenimentele s-au 
petrecut în aceeaşi zi; spune că la groapă erau oameni care descărcau , în afară de cei cu căruţe şi 
ca şi ei erau din satele din jur [Ineşti, Teleneşti, etc.]; spune că un soldat român le supraveghea 
munca; descrie cum cadavrele erau îmbrăcate când au fost aruncate în groapă; spune că nu a 
văzut când a fost groapa acoperită şi că nu a stat până la sfârşit să vadă dacă toate cadavrele au 
fost duse la groapă; spune că nu a auzit împuşcăturile când s-a tras în evrei; vorbeşte despre o 
fetiţa de 12 ani care a fost dusă vie la groapă de un jandarm; spune că a văzut cum s-a tras înspre 
ea, dar jandarmul nu a nimerit-o şi nu a împuşcat-o; descrie cum jandarmul a luat-o şi a aruncat-o 
vie în groapă; descrie cum striga în limba ei, şi spune că el nu a putut să o înţeleagă; spune că nu 
a văzut alte cazuri similare în alte locuri.  
 
[01:] 17:13:12 – [01:] 21:57:18 
 
Descrie cum casele evreilor au fost arse; spune că a văzut flăcările focului de la el de acasă; 
spune că se crede că a fost un rus cel care a ars casele; descrie cum evreii au fost înainte 
împuşcaţi şi cum apoi li s-a dat foc caselor; descrie cum focul a durat o săptămână şi totul a ars; 
spune că soldaţii nu au stat în oraş în timpul războiului; spune că erau oameni de etnie romă în 
Teleneşti atunci şi că majoritatea au fost alungaţi în ţara lor în timpul războiului; spune că 
germanii au dorit să scape de evrei şi că până şi evreii care au încercat să se ascundă au fost 
gasiţi, dar nu cunoaşte amănunte; spune că fetiţa care a fost aruncată în groapă a fost îngropată 
acolo; spune că nu a văzut oameni aruncând pământ peste ea, dar a văzut alte cadavre aruncate 
peste ea în groapă; spune că a petrecut aproximativ două ore în spatele căruţei tatălui său şi atât.  
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