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Numele și prenumele intervievatului: Evghenii Televca 

Data nașterii: 1919 

Locul nașterii: Cepeleuţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0087.01.01 

Data interviului: 28 februarie 2008  

 

 Evghenii Televca s-a născut în anul 1919, în satul Cepeleuţi 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 mai mulţi săteni care au împuşcat evrei, atât pe cei din sat, cât şi pe cei 

din alte localităţi. Ei îi nominalizează pe Petru Lupan, Dumitru Gonţa, Trifon Nemerencu, 

Vasile Lupan, Alexandru Ene, Neculae Teleuca. El povesteşte fiecare sătean pe ce evreu 

sau evrei a împuşcat. El spune că unii dintre aceştia au fost judecaţi după război. 

El mai povesteşte despre un alt sătean Vasile Chistruga, care transporta evrei cu căruţa. 

 

00:00:00 - 36:39:22 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Cum vă numiţi   ? Care e familia şi numele matale. 

A: Mă numesc, numele îs, numele îs Evghenii, Jenea, şi familia Televca. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din [19]19.  

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: Aici. 

Q: În Cepeleuţi   ? 

A: În Cepeleuţi.  

Q: Înainte de război în Cepeleuţi trăiau evrei   ? 

A: Asta a fost românii din războiul acela mondial au venit la noi în [19]18 şi eu îs născut în 

[19]19 la români. 

Q: Înainte de război în Cepeleuţi trăiau evrei   ? 

A: De care război   ? 

Q: Al Doilea. 

A: Din [19]41   ? 
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Q: Da. 

A: Aici în Cepeleuţi. 

Q: Erau evrei   ? 

A: De acum erau, atunci s-a întâmplat cu dânşii şi i-au împuşcat, care au plecat, care s-au dus 

încolo la Rusia şi au scăpat în viaţă. Şi apoi pe urmă, în [19]44 .… 

Q: Povestiţi-ne ce s-a întâmplat cu dânşii. 

A: Ce s-a întâmplat   ? 

Q: Povestiţi. 

A: V-oi povesti. Eu eram atunci căsătorit, în [19]41, când s-a început războiul cu ruşii, cu 

nemţii. Şi a mers armata, românii la război cu nemţii era soiuz şi ei nu au avut ocazia să 

meargă pe la noi prin sat, dar au mers, aici este un drum de la Nistru la Prut, şi au ieşit nişte 

ţărani proşti acolo la drumul acela şi i-au adus şi i-au chemat şi au venit prin sat. Dar ei, 

sărmanii, erau străini, de pe altele părţi, s-au grămădit acolo mulţi evrei şi i-au găsit aici. Şi a 

venit armata aceea şi le-a dat puşti şi la ţărani proşti care s-au apucat să facă treaba şi i-au luat 

pe evreii aceia din sat şi din mai multe locuri au împuşcat evrei. Şi i-au adus aici pe drumul 

acesta şi aici este un pod, că eu am arătat locul acela, şi i-au pus acolo de vale şi ne-am strâns 

lume din sat şi ne uitam ce o să se întâmple. Şi un român, un căpitan, un ofiţer, a strigat, dar 

erau cu cai, cavalerie, armată, şi a strigat la un soldat: „măi, ia mitraliera şi împuşcă jidanii 

ăştia”. Noi şedeam mai departe şi ne uitam. De vreo 20 de metri, mai departe nu era. Şi am 

văzut cu ochii cum s-a întâmplat treaba asta. Şi a pus mitraliera şi o evreică avea un copil 

mititel şi îl ţinea în braţe, dar când a văzut că o să-i împuşte, a zvârlit copilul acela într-o parte 

să scape măcar copilul. Dar el a înjurat-o: „Dumnezeii mă-tii, ia copilul în braţe”. Şi a luat 

copilul, a pus mitraliera şi i-au împuşcat acolo. Şi au rămas toţi acolo. Şi pe urmă, ţărani de 

ăştia din sat, oameni creştini, le-au dat puşti românii că pe evrei să-i împuşte, unde, care, unde 

l-a găsi, să-i împuşte. Şi au murit toţi aceia care au împuşcat, ţărani de ăştia de-a noştri. Dar 

eu îi ştiu pe toţi, că dacă am trăit şi m-am născut aici şi am trăit împreună cu, şi am trăit 

împreună cu evreii, eram prieteni. Eu am trăit iaca aici nu departe şi un evreu şi tare bine ne 

purtam frumos, ne făcea bine, ne împrumuta bani când aveam nevoie şi nu am nicio aţă nu am 

atins de la evrei, nu a vrut nimic. Şi m-am uitat cu ochii cum i-au împuşcat şi au rămas morţi 

acolo în drum. Şi pe urmă au şezut ei vreo două zile aşa, nu erau îngropaţi. Şi tata meu şi încă 

vreo doi oameni, vecini de aici, că iaca aici am trăit, s-a apucat şi au făcut o groapă şi i-au 

îngropat să nu şadă morţi în drum. Asta.  

Q: Câţi evrei au fost împuşcaţi   ? 

A: Poftim   ? 
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Q: Câţi evrei erau   ? 

A: Câţi evrei   ? Ei au fost la noi în Cepeleuţi vreo 100 de evrei. Eu i-am declarat, că a fost un 

om de la Edineţ care lucrează la Raisoveţ, Sagorţchi familia lui, şi el a scris toate, eu le ştiu la 

toţi familia şi pe toţi evreii care au trăit aici îi cunosc, şi le-am spus familia şi el a scris şi 

acum văd că este altceva. 

Q: Câţi au fost împuşcaţi   ? 

A: Câţi au fost împuşcaţi   ? 

Q: Acolo la .… 

A: Acolo   ? Au fost peste 20 de persoane.  

Q: Îi cunoşteaţi pe dânşii   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Îi cunoşteaţi pe dânşii   ? 

A: D’apoi cum. Dacă am crescut cu dânşii, şi erau şi mai bătrâni, dar au fost băieţi de seama 

mea, atunci eram tânăr şi eram prieten cu dânşii, am crescut împreună, nu a avut niciodată 

nimic. 

Q: Ţineţi minte numele lor   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Ţineţi minte cum îi chema   ? 

A: Cum îi chema   ? Să vă spun, dar de acum nu ţin minte bine, dar cât, pe care am să ţin 

minte v-oi spune. Familia lor, da   ? 

Q: Da. 

A: Scrieţi aşa: Elec Creiman, Şaia Cleiman, Bugea Cleiman, Sonia Cleiman, Iosil 

Cleiman. Erau ăştia toţi neamuri. O familie asta. Pavel Weisbroit, Pensi Gru, Mehel 

Sterenberg, Borohac Sterenberg, Gerşa Baboncic a avut moara asta. Rosea Baboncic, 

Mira Baboncic, aşa ştiu. Asta, Şiman Sferlic, Iancu Tribiseuţchi, Elic Luterman, trebuie 

de acum .… 

Q: Spuneţi, vă rog, dar din săteni .…   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Din săteni din Cepeleuţi care au împuşcat, din localnici vă aduceţi aminte cum îi chema   ? 

A: Aceia care au împuşcat evreii   ? 

Q: Da.  

A: D’apoi cum, îi cunosc foarte bine: Petru Lupan, Dumitru Gonţa, Trifon Nemerencu, 

Vasile Lupan, familia care am uitat, nu pot ţine minte, nu îi ştiu familia, Feodor. Din ţărani 

.… aaa, Alexandru Ene. Din ţărani de-a noştri ca ăştia, dar au mai împuşcat şi din alte părţi şi 
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pe aceia nu-i ştiu, dar aici unde a împuşcat, aici la locul acesta, apoi ăştia îi ţin minte şi i-am 

văzut cu ochii cum au împuşcat. 

Q: Mata ai văzut singur   ? 

A: D’apoi cum, mă uitam aşa ca la televizor.  

Q: Şi ei toţi ăştia împuşcau, toţi   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Toţi erau acolo şi toţi au împuşcat dintre ei   ? 

A: Da, numai pe rând, dacă găseau undeva nişte evrei, îi aduceau aici şi îi împuşcau. Şi atunci 

când românii au împuşcat, şi armata a împuşcat, apoi erau şi ţărani de ăştia care au împuşcat. 

Dar pe urmă de acum, asta s-a durat timp de trei zile, şi apoi s-au adminit treaba asta şi s-a 

oprit. Îi pedepsea aşa, îi purta pe drum, îi pedepsea, dar nu-i împuşca. 

Q: Mata de câte ori ai văzut că împuşcau evrei   ? 

A: De câte ori   ? 

Q: De câte ori ai văzut   ? 

A: Am văzut de vreo 10 ori. Tot aducea pe rând, unde găseau îi aduceau şi mă uitam, umblam 

din umbla lor să mă uit ce or să facă cu dânşii şi mă uitam cum împuşca. Unul Neculai 

Teleuca, scrieţi, care a împuşcat. Aşa. 

Q: Dar ei au împuşcat toţi în aceeaşi zi sau zile diferite   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Au împuşcat în aceeaşi zi sau zile diferite   ? 

A: Mai multe zile, asta s-a durat vreo trei zile, că unde îi găsea pe evrei, că se ascundeau 

sărmanii, se ascundeau şi îi găsea şi îi aduceau şi îi împuşcau aici. 

Q: Îi împuşcau în acelaşi loc sau în diferite locuri   ? 

A: Aici, eu asta vă spun ce am văzut cu ochii şi am văzut unde s-a împuşcat, dar s-a împuşcat 

mai în multe locuri, în vreo 4, 5 locuri, dar acolo nu am fost. Dar aici am văzut cu ochii cum 

s-a împuşcat.  

Q: Pe femeia, evreică, cu copilul, cum o chema   ? 

A: Sonia. Sonia Rabinovici. După tată, după familia lui tata ei, Rabinovici, dar ea era 

căsătorită şi pe bărbatul ei, familia Cleiman.  

Q: Dar pe dânsa cine a împuşcat-o   ? 

A: Românii.  

Q: Dar românii au împuşcat mai înainte de săteni sau mai pe urmă   ? Cine primii au 

împuşcat, românii sau ţăranii din sat   ? 

A: Prima dată au împuşcat românii şi pe urmă proşti de ţărani de ăştia de-a noştri. 
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Q: Dar ţăranii au împuşcat tot acolo, în acelaşi loc   ? 

A: Da.  

Q: În aceeaşi zi   ? 

A: Numai, prima zi au împuşcat românii şi eu m-am uitat cu ochii şi am văzut, dar de-a noştri 

atunci când au împuşcat românii, nu a împuşcat niciunul. Şi pe urmă le-a dat arme şi pe care, 

unde îi găsea îi aducea şi îi împuşca. 

Q: Dar mata ai văzut cum de-a voştri împuşcau   ? 

A: D’apoi cum, dacă mă uitam la dânşii. 

Q: Şi unde împuşcau ei   ? 

A: Unde   ? Acolo, aici, v-am arătat locul unde, aici nu departe. Şi au şezut vreo două zile 

morţi acolo pe locul acela, şi apoi tata meu şi cu doi vecini aici au făcut groapă şi i-au 

îngropat acolo pe toţi. 

Q: Dar ţăranii localnici, ăştia care au împuşcat, ei mulţi evrei au împuşcat   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Mulţi evrei au împuşcat   ? Ăştia din Cepeleuţi   ? 

A: Se vede că s-au împuşcat mulţi, mulţi, tare mulţi. Eu ştiu, ţin minte că au fost vreo 100 de 

familii de evrei care avea, care trăiau aici în Cepeleuţi, aveau casele lor proprii, au fost mulţi 

evrei, dar mulţi au plecat mai înainte de a veni românii, şi au plecat în Rusia şi au scăpat în 

viaţă. Şi au venit înapoi. M-am întâlnit cu dânşii, eram prieten, şi s-au mutat toţi în Cernăuţi. 

Şi mă duceam în Cernăuţi, mă primea, mă servea la masă, stam bine. Şi era o evreică din 

Edineţ şi a avut un frate aici şi l-a împuşcat aici. Şi evreii aceia care au trăit la noi nu primea 

ca să dormi noaptea la dânşii. Dar eu eram prieten şi spuneam: mă primea, mă servea la masă. 

„Jenea, fă ce ştii, dar noi la dormit nu primim.” Iaca este evreica aceea, plăteam 50 de copeice 

la dormit şi m-am întâmplat numai eu singur eram la dormit la evreica aceea, dar ea m-a văzut 

că e cu evreii aceia mă duceam la dânşii, eram prieten, dacă am trăit împreună. Dar ea mă 

întreabă: „dumneata eşti din Cepeleuţi   ?”. Zic: „da”. „Văd că te duci la evreii ăştia.” „Dacă 

am crescut cu dânşii, am trăit împreună, aşa”, povestea ea fel de fel cum a petrecut pe la lagăr, 

cum i-a necăjit şi povestea ea cum a stat în lagăr la nemţi şi acolo era o hrană, îi păzea. Şi a 

fost un evreu bogat şi avea lucruri, bani de aur cu dânsul şi a dat la cei îi păzea acolo şi i-au 

dat drumul din lagăr şi a nimerit la asta în Ucraina, în Rusia, a nimerit la o femeie văduvă, nu 

avea pe nimeni, nu avea familie, nu avea nimic şi avea un secret: ruşii de când trăiau greu şi 

sufereau greu şi i-a ascuns într-o groapă acolo secretă, evreul cu soţia şi un băiat avea. Şi 

războiul încă mergea încolo în Rusia, şi a stat doi ani de zile, femeia aceea i-a servit, i-a ţinut 

acolo, i-a hrănit, i-a servit mai în scurt doi ani de zile. Şi când s-a întors războiul înapoi, au 
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scăpat ei în viaţă şi au ieşit de acolo şi a plecat în America evreul acela cu soţia şi cu copilul 

lui. Şi a luat adresa, dacă doi ani de zile a trăit acolo şi i-a apărat, şi la, nu ştiu la cât timp, a 

chemat-o în America pe femeia aceea. Dar în America când s-a dus, evreul acela a afişat prin 

toate colţurile Americii ce a petrecut el şi cum l-a apărat şi a scăpat el în viaţă şi femeia aceea. 

Şi a chemat-o în America, şi când a ajuns ea acolo cu vaporul la .… în America, s-a strâns de 

prin toate colţurile Americii norod, civilitate, cu maşini de astea grozăvie, cu maşini mici, şi 

lucruri scumpe, şi evreul acela a întâlnit-o acolo când a coborât de la vapor, a luat-o în 

maşină, o ducea ca pe .… 

Q: Voiam să vă întreb .… 

A: Poftim   ? 

Q: Voiam să vă întreb: dar cu lucrurile evreilor din Cepeleuţi, cu casele lor, ce s-a întâmplat   

? 

A: Casele au rămas sub stat, că de acum românii, statul român, dar nu s-au vândut, nu s-a 

făcut, că degrabă au venit înapoi cu războiul, şi au venit, şi au venit, care au fost în viaţă le-au 

vândut ei şi toţi în Cernăuţi s-au mutat.  

Q: Dar cu lucrurile   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Dar cu averea lor ce s-a întâmplat   ? 

A: Cu averea lor, au sărit ţărani, norod, care haine, care, au împrăştiat tot. Dar casele au rămas 

şi când au venit ei de acolo înapoi, s-a întors războiul, în [19]44, au găsit casele, le-au vândut, 

că erau propriu, a lor, şi au plecat toţi la oraş, la Cernăuţi.  

Q: Dar pe ţăranii localnici care au împuşcat nu i-au judecat pe urmă   ? 

A: Pe cine   ? 

Q: Pe ăştia din Cepeleuţi care au împuşcat   ? 

A: Ţărani de ăştia, da   ? Au fost judecaţi, au fost judecaţi şi judecaţi la moarte, pe 2 ştiu că i-

au judecat şi i-au împuşcat, nu ştiu unde s-au prăpădit. Dar au fost judecaţi şi apoi în [19]49 

când s-a făcut colhozul la noi, au fost ridicaţi, deportaţi în Siberia încolo la Kazahstan, şi asta 

ce am văzut. 

Q: Pe cine din ţărani ai văzut cum împuşca   ? Ai văzut pe cineva concret   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Pe cine anume ai văzut   ? 

A: Am văzut. Am văzut. Cum, să vă spun   ? Dar v-am spus de acum.  

Q: Toţi ăştia ai văzut cum împuşcau   ? 
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A: Da. Am văzut cum i-au împuşcat. L-am văzut pe .… dar au murit dintre ei, de acum nu-s 

oamenii aceia. Vasile Lupan, Dumitru Gonţa, Petru Lupan, Vasile Lupan, ăştia. 

Q: Dar ei erau toţi împreună când i-aţi văzut sau i-aţi văzut aparte pe dânşii   ? 

A: Aparte. Care umbla şi căutau evreii unde erau ascunşi şi îi lua şi .… 

Q: Iaca, Vasile Lupan pe cine a împuşcat   ? 

A: Vasile Lupan   ? A împuşcat pe Bercu Dortman şi soţia lui şi pe Iosil Cleiman şi i-a pus 

aşa în rând şi cu un cartuş şi să-i împuşte cu un cartuş pe toţi şi evreul acela se ruga, citea el 

nu ştiu ce şi el spunea că: „dă să-i împuşc să nu mai pierd atâtea cartuşe”, parcă îl aud 

vorbind, zice: „cu un cartuş îi bat pe toţi”. Şi a tras cu un cartuş, şi au chicat, s-au prăvălit şi 

gata. Vasile Lupan acesta. Da.  

Q: Dar Dumitru Gonţa pe cine a împuşcat   ? 

A: Acela a împuşcat mulţi, se ducea şi prin alte sate, prin satele vecine şi împuşca, dar eu 

acolo nu am văzut, dar aici.  

Q: Înseamnă că mata nu ai văzut cum a împuşcat Dumitru Gonţa   ? 

A: Dumitru Gonţa   ? 

Q: Nu ai văzut. Ai văzut ori nu   ? 

A: Am văzut, d’apoi cum. Dumitru Gonţa .… era un evreu doctor şi s-a ascuns la un ţăran aici 

să-l apere şi i-a găsit şi i-a scos noaptea şi i-a adus aici să-i împuşte. Dar eu mă uitam, mă 

interesa să văd ce fac, cum, ce o să se întâmple, şi m-am dus şi urma lor şi i-a adus aici şi i-a 

împuşcat pe soţia şi pe doctorul acela. Dar era străin din altă parte, nu ştiu de unde, dar era 

aici în Cepeleuţi, şi dacă i-a găsit, i-a împuşcat. Asta vă spun. 

Q: Dar Petru Lupan pe cine a împuşcat   ?  

A: A împuşcat mulţi şi el, mulţi evrei, mulţi. Petru Lupan, iaca aici gospodăria asta, omul 

acela, vecinul acela bătrân avea băieţi, vreo 4 băieţi, şi a venit Petru Lupan noaptea, într-o 

seară, şi la băieţii aceia a pus arma în piept şi cerea nişte lucruri, că a luat pălării de pus în 

cap. Ăştia nu ştiau nimic, nu au făcut nimic, dar el a pus arma şi era să-i împuşte aici în 

ogradă Petru Lupan. M-am uitat cu ochii, că eu iaca vecin aici trăiam. Şi asta. Mai departe ce   

? 

Q: Dar el a împuşcat, Petru Lupan, sau numai i-a speriat   ? 

A: I-a speriat, dar era să-i împuşte. Aceia se rugau: „bre, ce vrei, mă rog, dă-mi pace”, şi îi 

înjura, făcea, se bătea jos, dar nu i-a împuşcat. 

Q: Dar a împuşcat pe alţii   ? 

A: D’apoi cum. Acolo el mulţi, în sat este o stâncă la noi, în partea aceea, acolo a împuşcat, 

dar eu acolo nu am văzut, dar am auzit, îi spunea de-a noştri ţărani cum a împuşcat. 
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Q: Dar pe Alexandru Ene ai văzut cum a împuşcat pe cineva   ? 

A: Cine   ? 

Q: Alexandru Ene. 

A: Alexandru Ene   ? D’apoi cum. Aici, tot aici într-o râpă nu ştiu unde şi i-au împuşcat. 

Aveau arme, le-au dat românii arme şi pe care evrei îi găsea, îi aducea şi îi împuşca acolo.  

Q: Mata ai văzut   ? 

A: Am văzut, d’apoi cum. 

Q: Şi pe câţi evrei a împuşcat el   ? 

A: Era şi parte femeiască, şi bărbaţi şi, vreo 5, 6 sau nu pot să spun, şi îi împuşca. Aici într-o 

parte, eu am fost cu acesta de la Edineţ, om care a luat în scris asta, şi i-am arătat unde şi a 

venit fecior de-a lor, că erau părinţii lor aici împuşcaţi şi îi ştiu pe dânşii, îi cunosc pe aceia 

care i-a împuşcat în partea asta, dar tot nu am văzut. Numai ştiu oamenii aceia că acolo i-au 

împuşcat şi acolo i-au îngropat şi au venit nişte evrei de ăştia tineri, copiii lor, neamuri, şi au 

făcut un monument şi la noi era un presidatele sel sovietului, este şi acum, iaca este în viaţă, şi 

a căutat un tractor şi s-a dus şi a răschit monumentul acela de acolo, şi-a bătut jos şi a răschit 

monumentul. Asta a fost, a făcut treaba asta cu monumentul Ivan Evghenevici Chistruga 

familie, el este în viaţă încă.  

Q: Dar Niculae Teleuca pe cine a omorât   ? 

A: Neculai   ? Evrei. Pe care îl, pe unde îi găsea, dar erau străini evreii aceia, dar pe ăştia care 

la noi în Cepeleuţi îi cunosc, le ştiu familia, le ştiu tot, dar ei mai aduceau străini, unde îi 

găseau îi aduceau aici. 

Q: Şi mata ai văzut şi Teleuca cum a omorât   ? 

A: D’apoi cum.  

Q: Mulţi   ? 

A: Nu ce   ? Poate el şi sute, dar pe toţi   ? 

Q: Câţi ai văzut   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Câţi ai văzut că a omorât   ? 

A: Am văzut vreo 5 persoane cum i-a împuşcat. Dar aici în sat la primărie i-a împuşcat. Era 

primărie şi acolo îi împuşca pe toţi. 

Q: Bărbaţi sau femei   ? 

A: Bărbaţi. 

Q: Dar Trifan Nemerenco, ai văzut şi el cum a împuşcat   ? 

A: Pe cine   ? 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Q: Trifan Nemerenco. 

A: Trifan Nemerecu s-a dus aici în satul vecin Corăsăuţi şi a găsit nişte evrei acolo şi i-a adus 

şi i-a împuşcat tot aici. Îi aducea de acolo încoace. Tare, tare mulţi evrei au fost la noi în 

Cepeleuţi, dar ţărani, oameni, oameni proşti, nenorociţi, să faci tu treaba asta, să iei viaţa la 

oameni, nu erau vinovaţi, nu erau .… 

Q: Dar de ce îi împuşcau   ? 

A: De ce   ? 

Q: De ce îi împuşcau   ? 

A: De ce îi împuşcau   ? Spuneau că, ei aveau pretenţii că jidanii, dar evreii au fost, aşa scrie 

în istorie, evreii au fost, de atâta nemţii, Hitler a dat pricazul ăsta, că evreii au fost cel mai 

deştept popor şi mai inteligent şi avea nemţii ciudă şi le-au spus şi la proşti din ăştia şi s-au 

apucat şi ăştia şi au împuşcat jidanii. Asta.  

Q: Dar ei ştiau ce a spus Hitler, ţăranii ăştia din sat, ştiau despre vorbele lui Hitler   ? 

A: Poftim   ? 

Q: De unde ţăranii ăştia din sat ştiau despre Hitler   ? 

A: Cum de unde   ? 

Q: Cine le-a spus lor, la ţăranii ăştia din sat care au împuşcat   ? 

A: Cine   ? Acesta ordin a fost din ordinul lui Hitler şi din ordinul românilor, dar cine, nu ştiu.  

Q: Au mai omorât şi pe alţii ori numai evrei   ? Au mai omorât moldoveni sau ruşi sau ţigani   

? 

A: Dar la noi a fost Vasile Chistruga, un om, un ţăran, şi îi ducea, îi transporta pe evrei şi 

scotea căruţă de corvoadă din Cepeleuţi, aveau oamenii cai şi îi ducea când la Nistru încolo, 

când înapoi şi avea câte un bagaj acolo şi era şi jandarmi, armată, câte un soldat, câte, şi lua 

de la soldatul acela puşca, ţăranul acela, şi mai erau de la noi din sat cu dânsul. Şi l-au văzut 

ce a făcut, eu nu am fost. Şi îi da puşca şi îi împuşca pe toţi evreii, îi ducea în nişte prăpăstii 

nu ştiu unde şi le lua bagajul acela şi aducea acasă. Dar a murit la front când l-a luat aici, a 

chicat un proiectil drept în capul lui şi s-a dus. 

Q: Dar mata ai văzut cum aducea bagaj acasă   ? 

A: Da. Am văzut. Mi-a arătat el: „ia uite, ia uite ce, ia uite ce, asta”.   
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