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Numele și prenumele intervievatului: Vasile Morei 

Data nașterii: 1920 

Locul nașterii: Cepeleuţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0090.01.01 

Data interviului: 28 februarie 2008  

 

 Vasile Morei este născut în anul 1920, în satul Cepeleuţi și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul războiului. 

El relatează cum o familie de evrei din sat, a lui Aron, au fost ucişi de către un sătean, Vasile 

Chistruga.  

El mai povesteşte şi despre faptul că a fost trimis de către tatăl său, la comanda soldaţilor 

români, cu căruţa să transporte evrei de la Edineţ la Cosăuţi. El spune că acolo erau circa 200 

de evrei adunaţi de la Securenii, Hădărăuţii, Cepeleuţii, Hincăuţi, Rotunda şi Edineţ. El 

relatează că pe drum a văzut cum localnici veneau şi furau lucruri de la evreii din coloană.   

 

00:00:00 - 32:00:00 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, numele de familie şi prenumele dumneavoastră. 

A: Numele de familie   ? Morei Vasile a lui Isai.  

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din [19]20. 

Q: Şi unde sunteţi născut   ? 

A: Născut în sat aici, crescut în sat şi azi îs tot aici în sat. 

Q: Aici în satul Cepeleuţi   ? 

A: Da. 

Q: Noi câteva săptămâni în urmă ne-am întâlnit şi dumneavoastră ne-aţi povestit nişte 

întâmplări din 1941, lucruri la care aţi fost martor ocular. Deci acum am venit ca să filmăm, 

ca dumneavoastră să ne spuneţi, să ne povestiţi despre evenimentele la care aţi fost martor.  

A: Martor, iaca cum. 

Q: Deci spuneţi-ne, vă rog, ce aţi văzut în 1941   ? 
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A: În [19]41 eram în sat aici, când a mers, frontul a trecut şi a mers, ce, a trecut, dar când s-a 

rupt frontul, până a se rupe frontul de la Lipcani încoace, de la graniţă, mulţi evrei au venit 

aici în sat, în sat aici au fost 30 de familii de evreieşti au trăit. Care au avut neamuri s-au 

retras, mă rog, de moarte toţi fug, s-au retras aici. Când a trecut de acum partea asta românii 

încoace, o parte, care au fost mai tineri, au dovedit şi au fugit până la Nistru, la Secureni, la 

Secureni acolo au stat, nu ajunsese încă armata. Dar o parte a rămas aici în sat, au rămas în 

sat, când a apărut pe creasta dealului aici armată, au început a împuşca, mă rog, războiul, au 

început a împuşca. Şi s-au dat drumul aici în caz. Ce pricaz au avut ei de la români eu nu ştiu, 

că dacă acasă eram, pe care i-a găsit acasă i-au scos pe toţi, dar eu nu am văzut. La noi a fost 

tata tare stroghi el, în timpul acela aşa a spus: „războiul merge orcicum, ori unul câştigă şi se 

întoarce, aşa războiul. Se duce, dar nu ştiu nimeni când o să se întoarcă, şi o să se întoarcă 

înapoi.” Şi nu ne-a dat voie să ies nicăieri. I-au strâns, i-au… Când de seară aud că i-au 

împuşcat. I-au împuşcat, i-au împuşcat, dar, mă rog, disciplină, nu mă duc nicăieri. Tot în ziua 

aceea, tot în ziua aceea, lumea bludnică, bludnică, o parte era că pro jidanilor, contra jidanilor, 

era nevoie, şi a ieşit lumea în sat a doua zi. Când l-a adus şi l-a adus pe evreul acela Aron cu 

femeie şi cu tot cu copil. Copilul acela ştiu cât avea .… 4 ani, ori poate 3, eu nu ştiu. Şi în 

centrul satului acolo l-a pus la zid, că este, primăria aceea este şi acum, şi lumea împrejur s-a 

dat să se uite, dar un ofiţer era cu pistoletul şi cred că a întrebat el care vrea să-l împuşte pe 

jidan. Dar eu aproape nu am fost, aşa de departe. Bun. S-a găsit un băiat, acolo la mata e scris, 

Chistruga Vasile, cu studii el, atunci se învăţa la tehnică, eu ştiu, unde: „dă, că eu”. Acela îi 

dă pistoletul şi încă merge aşa, că îl apucă de mână şi: „ţine-l cu ţeava în jos, că aici e lume, 

ce, vrei să tragi să omori oameni   ?”. Şi se duce şi împuşcă, l-a împuşcat întâi pe Aron şi pe 

urmă pe femeia, Mara, şi la urmă copilul. Lumea s-a împrăştiat toţi când au văzut, mă rog, 

pentru ce să omori tu om .… Dar aici nu am fost, aici când s-a .… Pe urmă, a doua zi sau a 

treia zi ori eu ştiu când, după ce i-au îngropat ne-am dus noi mai mulţi de ăştia tineri, hai să 

vedem unde i-au îngropat măcar. Iaca cum a fost. 

Q: Dar cazul acesta, mata care ai spus că a împuşcat pe Aron şi cu soţia şi cu copilul, ai spus 

că i-au împuşcat lângă primărie   ? 

A: Apoi zidul acela la primărie, este şi acum primăria aceea, nu-i nimic, nu-i nimic în ea, au 

fărâmat tot, dar acela zid, l-au dus şi l-au împuşcat pe Aron. 

Q: Şi mata de la ce distanţă ai văzut cum   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Mata de la ce distanţă ai văzut cum i-au împuşcat   ? Cât de departe erai   ? 

A: Acolo, 6 metri, 7. Da. 
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Q: Dar pe dânşii când i-au, acolo era săpată groapă sau nu era săpată groapă   ? 

A: Nu ştiu. Nu ştiu. Cum a fost mai departe nu ştiu. Lumea s-a împrăştiat de acolo, eu m-am 

dus acasă, dar a trimis pe unul, un moşneag, dar acela de mulţi ani nu-i, cu căruţa şi l-a luat, i-

a luat pe unul şi pe altul, familia întreagă, pe Aron. Dar unde i-a dus şi i-a îngropat nu ştiu. 

Q: Dar mata ai văzut cu i-a luat cu căruţa   ? 

A: Nu am văzut, dar am auzit cum grăiau alţii, că iaca Vanea Ciubotari, el surd încă şi mut, el 

cu căruţa, l-a pus pe jidan şi l-a dus, dar unde l-a dus şi cum nu ştiu. 

Q: Dar înainte de a-i împuşca i-au pus să se dezbrace sau i-au împuşcat îmbrăcaţi pe dânşii   ? 

A: Îmbrăcaţi, ce dezbrăcaţi   ? Îmbrăcaţi. 

Q: Dar asta când s-a întâmplat   ? În ce an şi în ce lună, dacă mata ţii minte   ? 

A: Războiul atunci la 29 s-a început, iunie, iulie, o săptămână dacă, aşa trebuie să fi fost, a 

trecut repede frontul încoace. De acum când a ajuns la Nistru s-a ţinut mai mult, dar aici 

repede.  

Q: Dar evreii ăştia pe care i-au împuşcat înainte acolo îi auzeai să vorbească ceva, să spună 

ceva, înainte de execuţie   ? 

A: Vă spun cum a fost. Stroghi nu ne-a lăsat, că atunci nu ne-a lăsat să umblăm, să vedem: 

acasă, „acasă şezi, că eu am fost la război”, tatăl meu la [19]19, la [19]18, „eu am fost la 

război, eu ştiu cum”. 

Q: Dar ăştia 3, Aron cu soţia şi cu fetiţa ori cu băiatul. Ce era, fetiţă ori băiat, copilul   ? 

A: Nu pot să spun, nu pot să spun, că a fost băiat, fetiţă, îmi pare că, lasă să fie fetiţă, îmi pare 

că fetiţă.  

Q: Dar ei spuneau ceva înainte de a-i împuşca   ? Ei spuneau ceva   ? 

A: Nu, nimic. 

Q: Nu au încercat să fugă   ? 

A: Nimic. Ei, ce, omul viu, sănătos, să pui puşca în spate. Eu am păţit în timpul acela, eu am 

păţit, mie tot mi-au pus puşca. 

Q: Cine v-a pus puşca   ? 

A: Un ţăran. 

Q: Dar cine anume, puteţi să ne povestiţi   ? 

A: Nu-i, nu-i, a murit acela. I-au înhăţat, după ce s-a terminat războiul ruşii i-au înhăţat şi 

gata.  

Q: Dar pentru ce au vrut să vă împuşte   ? 

A: Că de ce nu intru în case jidoveşti. După trofee. Dar la mine, ţi-am spus şi îţi spun şi acum, 

tata a fost om tare serios, ne-a hotărât: „să nu-mi aduci zdreanţă evreiască, să nu-mi aduci 
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încălţăminte, nu, nimic. Omul a lucrat pentru aceea, e a lui. Dar eu umblu în opinci, oi umbla 

că e a meu şi să nu-mi aduceţi”. Doamne fereşte, nici nu mă gândisem să aduc.  

Q: Dar cine v-a pus puşca   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Cine anume v-a pus puşca, aţi spus că cine a vrut să vă împuşte   ? 

A: Nu trebuie de spus, că asta nu încălzeşte mie. Azi cine mi-a pus mie puşca, îi din sat de 

aici. Dar nu trebuie de spus asta, ce. El nu e de câţi ani de zile, când am venit eu de prin lagăr, 

că am stat în lagăr, apoi el nu era, nu era, iacă cum. 

Q: Dar au mai fost şi alţi oameni din sat care au împuşcat evrei   ? 

A: Nu ştiu, nu ştiu, la ce să spun. 

Q: Nu aţi auzit de la alţii despre nimeni   ? 

A: Cum   ? 

Q: Nu aţi auzit de la alţii, lumea nu vorbea despre ce s-a întâmplat   ? 

A: Nu ştiu. Aici când i-au împuşcat eu nu am fost. Pe urmă, a doua zi sau a treia zi, nu ştiu 

când, apoi am venit noi mai mulţi băieţi: „hai, ia, hai, haidem să vedem”. Ce, i-au îngropat şi 

în bulboana aceea, în glodul acela, deasupra pământ şi gata.  

Q: Aţi văzut locul la o groapă unde i-au îngropat   ? 

A: Da.  

Q: Dar de unde ştiaţi că în groapa aceea fusese îngropaţi evrei   ? 

A: D’apoi cum dacă a făcut, cine a făcut groapă nu ştiu, la ce să spun, dar s-a cunoscut că 

pământul proaspăt şi fiecare, că o parte a fost când i-au îngropat, că au fost, au ştiut: „iaca bre, 

aici sunt îngropaţi toţi”. 

Q: Dar era mare groapa aceea   ? După locul care l-aţi văzut, cât de mare cam era   ? 

A: Apoi dacă ei au fost, eu ştiu cât de mare .… aici au îngropat, dincolo au îngropat, dincoace 

când îţi dă asfaltul de la Vancicăuţi de Vale a îngropat tot, eu ştiu câte câţi au îngropat ei. 

Q: Dar mata ai văzut toate gropile astea   ? 

A: Astea eu nu am văzut gropile, nu am văzut nimic. Pe urmă, de acum dacă umbla lumea, 

mai cu seamă de ăştia umbla lumea. De acum îndată, că iaca aici au îngropat, dincolo au 

îngropat, dincolo au îngropat, dar eu nu am văzut. 

Q: Dar iată groapa aceea care ai spus că peste câteva zile te-ai dus şi văzut numai locul, care 

ai spus că era proaspăt pământul. 

A: Pământul proaspăt. 

Q: Se vedea cât de mare era groapa   ? 

A: Nu.  
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Q: Cam câţi metri pe câţi metri   ? 

A: Aşa era, iaca, adică pământul proaspăt deasupra. 

Q: Da, cam câţi, vreo 3 metri să fi fost   ? 

A: Cam, cam. 

Q: Cam vreo 3 metri   ? 

A: Da. 

Q: Şi cam pe câţi metri, lungimea şi lăţimea   ? 

A: Vreo 2 metri lungul, oare 3 aşa, că pământ proaspăt, cum a fost el nu ştiu, dar pământul 

proaspăt, dar cum au făcut ei, vreo 3 metri aşa, 2 aşa şi gata. 

Q: Dar mata ai văzut cum pe evreii din sat îi strângeau, când i-au strâns românii nu ai văzut   

? 

A: Nu am văzut. Nu am văzut, îţi spun că nu ne-a dat voie acasă, acasă şi gata, aşa numai cât 

pe furiş, dar aşa nu ne da voie.  

Q: S-au mai întâmplat să vezi şi alţi evrei în timpul războiului   ? 

A: Nu. 

Q: Mata data trecută când ne-am întâlnit ne-ai povestit despre un caz, ai spus că ai fost la 

Edineţ, acolo unde îi ţineau la Edineţ închişi. 

A: Asta dacă am spus şi e scris şi aşa e drept. 

Q: Vreţi să ne povestiţi şi despre cazul acesta   ? 

A: Dar cum. Tata meu a ţinut trăsură, cai. De la primărie, după aceea, războiul a trecut peste 

Nistru, pe aceia din Secureni i-au strâns, evreii, că mulţi tare, vreo 200, şi i-au adus Securenii, 

Hădărăuţii, Cepeleuţii, Hincăuţi, Rotunda, Edineţ. I-au dus grămadă. După aceea… încolo 

era lagărul. După aceea, la cât, la vreo două zile ori la trei zile, îl cheamă pe tata asta poliţia şi 

primarul: „trăsura la Edineţ. 10 trăsuri trebuie, acolo e lagărul şi trebuie să trimitem de aici, 

am primit pricaz, că să dăm 10 căruţe pentru bătrâni şi pentru copii”. Noi gata, e timp de 

război, ce, ai să spui că: „nu m-oi duce”. Şi tata nu s-a dus, dar m-a trimis pe mine, dacă eram 

de 20 de ani, de 18, 19 ani. M-a trimis cu ceilalţi grămadă acolo. Am ajuns la Edineţ 

dimineaţă, „hai, luaţi copiii, puneţi”. De acum jidanii au pus copiii, care mai bătrâni tot s-au 

suit şi convoiul l-a trimis, l-a pornit şi noi din urmă, hai, hai, mergeau ei şi mergeam şi noi, sta 

convoiul, stam şi noi şi la Mândâc, şi apoi de la Mândâc mai e satul acela, că e un sat greu, 

ştii, la Mândâc am dormit noaptea, satul acela îi pare Cartofleanca, iar am dormit, a doua 

noapte. Şi a treia zi am ajuns la Cosăuţi, pe malul Nistrului în pădure, unde era lagărul lor. 

Şi am tras la margine, canal săpat împrejur şi evreii, dacă atâta lume era acolo. Toţi s-au dat 
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jos şi asta, jandarmii aceia i-au luat şi i-au mânat convoiul, dar noi căruţele şi înapoi, ce să-ţi 

mai dea alt norod să te duci cine ştie unde. Şi i-am lepădat şi ne-am dus. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar la Edineţ unde îi ţineau şi cum arăta locul acela   ? 

A: Lagărul   ? 

Q: Da.  

A: Lagărul a fost la Edineţ unde e acum şcoală, acolo a fost lagărul. Clădirea aceea şi azi este, 

clădirea aceea încă de la Ţarul Nicolae acolo, şcoală de popi se învăţa. Acolo era lagărul, de 

la, peste iaz acolo apoi era lagărul. 

Q: Dar era îngrădit sau nu era îngrădit   ? 

A: Sârmă. 

Q: Avea sârmă   ? 

A: Sârmă pusă şi gata. 

Q: Şi erau mulţi evrei acolo înăuntru   ? Cam câţi erau   ? 

A: Eu mai ştiu câţi erau   ? Erau vreo 200 de oameni, mulţi de tot.  

Q: Şi în ce condiţii, cum trăiau ei acolo   ? Mata ai fost şi înăuntru   ? 

A: D’apoi cum. Eu ştiu dacă le da mâncare ori nu le da   ? Eu de unde să ştiu   ? 

Q: Dar după cum arătau ei ce se putea de spus despre dânşii   ? 

A: Asta, la ce să spun, nu ştiu. Cred că le da mâncare, că nici la ruşi, ce. Am chicat prizonier 

la ruşi şi ne-a adus la Bălţi, am şezut o săptămână, păi ne da mâncare. Odată în sutcă, grâu 

fiert, grâu. Punea în butoaie de astea din, asta, de solearcă, de benzină, butoaie din astea, 

fierbea şi îţi da acolo şi „na, mănâncă.”  

Q: Bine, şi mata ai venit la Edineţ şi trebuia să iei în căruţă. Pe cine ai luat, câţi oameni ai luat   

? 

A: Eu am luat 6 copii şi 4, 6 copii mici şi 4 oameni bătrâni, ăştia la mine în căruţă au fost. 

Q: Şi mata ştiau de unde sunt ei   ? 

A: Ce   ? 

Q: Ştiai de unde-s ei   ? 

A: Nu. 

Q: Nu ai vorbit, nu ai întrebat de unde-s ei   ? 

A: Nu i-am întrebat, nu nimic. S-au, aceilalţi jidani i-au suit în căruţă şi ne-am pornit, dar să 

întreb taman de unde, nu.  

Q: Şi înseamnă că pe urmă v-aţi pornit cu coloana, aţi mers din urma coloanei, aşa ai spus 

mata   ? 

A: Coloana, coloana dinainte şi noi din urmă.  
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Q: Cât timp aţi mers, coloana, iaca, cât timp a durat   ? 

A: O zi, două, a treia zi am fost la Cosăuţi. 

Q: Aşa, trei zile. 

A: Da, trei zile. 

Q: Vă amintiţi prin ce sate aţi trecut   ? 

A: Mândâc, şi Cartofleanca şi aici, tu-i mama mâne-sa, tot raionul .…, ia uite că-i pe limbă şi 

am uitat, la mata e scris acolo, că eu am spus, e scris satul acela.  

Q: Despre Alba sau despre care sat   ? 

A: Cum   ? 

Q: Alba   ? 

A: Da, da, da, la Fântâna Albă, eu am spus. Şi asta, mai mult nu ştiu, mai departe nu ştiu 

nimic. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar noaptea unde dormeaţi   ? 

A: Noaptea   ? Când am ajuns la Mândâc am deshămat caii şi un jandarm în sat m-a dus şi, 

asta toamna de acum era, era toamnă, păpuşoii tăiaţi când ne-am dus, şi caii în grajd şi noi în 

casă, dar jidanii afară, nici nu intra în sat, dar în margină. Acolo nici nu ştiu cum satul acela 

vine, cum iaca acesta la noi, apoi sus, că tot aşa, apoi sus, nu-i lăsa în sat să intre deloc. 

Q: Şi au dormit aşa   ? 

A: Ce răcnete erau, săracii, dacă noaptea aceea a nins, omăt, aşa-i, ce să facem 

Q: Dar au fost dintre dânşii care au şi îngheţat noaptea acolo   ? 

A: Numai unul   ? Au îngheţat, au rămas. Noi aşa am fost acolo: am venit dimineaţa, am 

înhămat şi m-am pornit, dar ce a rămas acolo, treaba lor. Au murit, sunt morţi, vii, nu ştiu.   

Q: Dar nu aţi văzut   ? Că dacă aţi spus că coloana mergea înainte şi voi mergeaţi din urmă cu 

căruţele, nu aţi văzut dacă au rămas pe acolo oameni morţi   ? 

A: Apoi cum să văd, dacă noi am luat şi ne-am pornit înainte. Dar ei au rămas în urmă.  

Q: Dar ăştia care erau în căruţă cu mata au mers şi ei în sat   ? Pe care îi duceai. 

A: A doua zi nici nu au fost aceia în căruţă, moşnegii aceia. De acum alţii. Ce crezi   ? Şi ei 

căuta. Numai dacă se întâmpla dacă murea chiar în căruţă .… dacă de foame, bre, de foame 

murea, apoi îl dai jos şi se suia altul. 

Q: Şi s-a întâmplat să moară cineva de la mata din căruţă   ? 

A: La mine nu, dar la alt vecin. A murit doi moşnegi bătrâni, flămânzi, i-au dat jos, tot evreii 

i-au luat şi i-au dat jos, s-au suit alţii. Cine se uita atunci   ? Atunci nu se uita nimeni, bre.  

Q: Dar cu se purtau românii, paza, care păzeau coloana cu evreii   ? 

A: Era soldaţi români, soldaţi, ei, era un ofiţer acolo cu dânşii. 
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Q: Dar cum se purtau cu dânşii, cu evreii   ? 

A: Dar cum să se poarte   ? „Mână, mână”, dar dacă nu voiau să mâne, dacă flămânzi, na, 

flămânzi şi bătrâni, rămânea, îl lăsa acolo şi gata. Ori or veni alţii şi te-or lua, dacă ai mai trăi. 

Parcă numai aici s-a întâmplat aşa… Peste tot locul au fost aşa evreii strânşi. 

Q: Îi dădea voie să rămână, îi lăsa dacă nu putea să meargă   ? 

A: Păi dacă nu poate şi nu poate, îl lăsa acolo şi gata. 

Q: Îl lăsa aşa în viaţă, nu îi făcea nimic   ? 

A: În voia lui Dumnezeu îl lăsa, că oi scăpa, că oi muri, treaba ta. Asta.  

Q: Mata ne-ai povestit un caz la un sat prin care aţi trecut, prin satul Ochiul Alb sau cum se 

numea, care ai spus că oamenii localnici veneau şi încercau să ia din coloană pe evrei. 

A: Păi unde, asta la Alba. 

Q: La Alba   ? 

A: La Alba, şi au ieşit înainte şi îi apuca, că avea asta perne, oghială în spate, poate şi haine, 

eu de unde ştiu. Îl apuca şi îi smuncea aceea din spate şi îl izghea şi lua, bogăţie… Iaca cum. 

Q: Şi erau cazuri că şi îi omorau pe evrei   ? Când îi luau toate astea lucrurile   ? 

A: D’apoi cum.  

Q: Mata ai văzut aşa cazuri   ? 

A: Asta am văzut eu, cum .… 

Q: Dar cum îl omora, cu ce îl omora   ? 

A: Eu de unde să ştiu   ? Mergea coloana înainte şi am văzut că ei câţi, vreo 4 s-au repezit şi 

au apucat de torbele acelea, că în spate, au apucat, la fugă, au luat şi au fugit şi nu le-a făcut 

nimic, numai torbele le-au luat şi pe dânşii pe jidani i-au dus. Jandarmii aceia, soldaţii aceia 

nu au mai zis nimic, nici un cuvânt: „mână, măi, mână, măi, îţi trebuie bogăţie   ?”. 

Q: Dar nu le-a făcut nimic la evrei localnicii   ? 

A: Nu le-a mai făcut nimic. 

Q: Dar aveau ceva cu dânşii, ăştia din sat, ăştia vreo 4 care venise   ? Erau înarmaţi cu ceva, 

aveau ceva   ? 

A: Nu. 

Q: Cu mâinile goale   ? 

A: Cu mâinile goale. Pentru asta, pentru trofee, pentru trofee alergau, bogăţie, bogăţie şi gata. 

Q: Data trecută ne-aţi spus că aţi văzut şi cum au omorât pe cineva dintre ăştia care încercau 

să jefuiască.  

A: Tot la Alba   ? 

Q: Da. Aţi spus că aţi văzut cum veneau cu beţe mari, cu ciomege. Nu vă amintiţi   ? 
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A: Dacă-i scris acolo, apoi lasă să fie aşa, cu beţe, cu beţe, dar ce au făcut, i-au ucis, nu i-au 

ucis, dar cu beţe. 

Q: Erau, aţi văzut pe oameni cu beţe   ? 

A: Da, cu beţe. D’apoi coloana aceea de 100 şi ceva de oameni, apoi şi primul cap, apoi tu din 

urmă aici nu mai înţelegeai că au alergat ei cu ciomege, că i-au bătut, că nu i-au bătut, că tu în 

urmă, dar ei la capătul celălalt. 

Q: Şi erau mulţi săteni din ăştia care ieşeau aşa la drum   ? 

A: 4, vreo 4, 5, eu ştiu cât .… 

Q: Dar s-au mai întâmplat aşa cazuri ori numai un caz, o dată ai văzut   ? 

A: Acolo numai, mai mult nu a mai ieşit nimeni nicăieri nimic. De acum s-a depărtat încolo 

şi…asta aici, de aici de la Edineţ când am dus noi cu căruţele, apoi a fost al treilea Reis, noi 

am fost al treilea Reis, s-a dus un Reis în altele sate şi apoi al doilea şi Cepeleuţi al treilea 

Reis. Şi de la Rotunda era.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri în alte părţi, în alte sate, aţi văzut ceva ce s-a întâmplat cu evreii   

? Aţi văzut alte întâmplări   ? 

A: Aici în sat nu am văzut, dar pe drum asta la Alba a fost, dar pe urmă la Mândâc, nu, 

Cartofleanca, nu, dar aici. Dar aici ce să spun eu, ce am văzut aici pe Aron cum l-au împuşcat, 

dar pe ăştialalţi .… 

Q: Dar în sat la voi au fost ţigani înainte de război   ? 

A: Cum   ? 

Q: Ţigani au fost   ? 

A: Nu.  

Q: Dar mai mult nu au împuşcat pe nimeni niciodată, nici moldoveni, nici ruşi   ? 

A: Nu. 

Q: De comunişti, nu s-a întâmplat nimic cu comuniştii   ? 

A: Nu am avut.  

Q: Dar ce s-a întâmplat cu lucrurile, cu averea la evreii din Cepeleuţi   ? 

A: După ce s-au împuşcat evrei, eee, s-au împuşcat, o parte contra şi au luat ţăranii. Apoi a 

venit pricaz că cine a luat bogăţie, haine, mai în scurt bogăţie, trofee evreieşti, timp de 3 zile 

să fie la scladă aici, acolo, că dacă a lipsi, vai de capul lui. Toţi, ce s-a luat, toţi s-au strâns 

acolo. Şedea primarul, că nu era primar de sat, tot român adus, şeful de post cu jandarmii, şi 

tot ce s-a adus, s-a luat din sat, au adus de la Briceni, au adus de la Secureni trofee, de la 

Edineţ, tot aici s-a strâns, aici tot. Şi care a vrut plăteşte bani şi ce vrei să-ţi iei. Te duceai şi-ţi 

alegeai, dar trebuia să plăteşti de acum.  
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Q: Şi mata ai văzut cum lumea ducea înapoi acolo   ? 

A: Aici eu nu, nu am fost, aici nu m-am dus. Îţi spun cum, că la noi tata meu a fost: „n-ai ce 

căuta acolo”. 

Q: Dar de unde ştii despre asta   ? Că aşa au fost, că au cerut   ? 

A: Dacă a fost în comisia asta un frate de-al tatălui meu   ? Iaca de unde. Venea acolo şi acela 

povestea, că iaca, a adus de acum şi care vrea, plăteşte şi ia-ţi. 

Q: Şi multă lume a adus pe urmă lucrurile înapoi   ? 

A: Cine   ? 

Q: Multă lume a adus înapoi lucrurile   ? 

A: Au adus, scladurile acelea erau pline acolo cu trofee. Garderoabe, scaune, nebunie, bre, 

nebunie şi gata.  

Q: Au mai fost alte cazuri când mat ai văzut că au împuşcat sau au arestat sau i-au bătut pe 

cineva în timpul războiului din ăştia paşnici oameni, civili   ? 

A: Nu. Nu asta.  
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