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Numele și prenumele intervievatului: Dumitru Purice 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Bolohani, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0126.01.01 

Data interviului: 20 decembrie 2008  

 

 Dumitru Purice este născut în anul 1927, în satul Bolohani și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în Orhei, la începutul celui de-al Doile\ 

Război Mondial.  

El relatează că a văzut mai multe căruţe cu evrei, sub conducerea soldaţilor nemţi, care erau 

între localităţile Step şi Orhei, şi care erau duşi spre Râbniţa. El mai spune că a fost chemat 

cu căruţa la Orhei, unde a văzut că evreii erau scoşi din case şi duşi pe stadion. De acolo toţi 

au fost încărcaţi şi duşi spre Râbniţa. El mai povesteşte că în localităţi erau afişe în care se 

spunea că pentru un soldat neamţ omorât vor fi omorâţi 4 civili, şi că soldaţii nemţi însemnau 

uşile din care luau evreii.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:34:28:33 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Mulţumim.  

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

A: Purice Dumitru. 

Q: În ce an v-aţi născut   ?  

A: 1927, data de 26 octombrie. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În Bolohani născut. 

Q: Ceva timp în urmă la dumneavoastră acasă a fost colegul meu cu care aţi vorbit despre anii 

războiului şi ce aţi văzut. 

A: În timpul războiului, anul [19]40, ţin minte cum au venit vreo 7 avioane, aici în parte asta 

de sat, s-au aşezat şi au dat afişuri şi au zis: „fraţi basarabeni nu vă temeţi, că venim noi, 

partidul comunist, şi vă dăm pământ, vă dăm libertate”. Ei, de acum în [19]40 şi eram în 

clasa, în [19]40 eram în clasa a VI-a. Acum ţin minte de acum [19]41 când s-au dus, apoi 

peridat pe radio că pe data de 22 iunie s-a început războiul în lume cu nemţii, nemţii au 

început atunci războiul întâi în Polonia la 1 mai, după ce au luat Polonia, au năvălit asupra 
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Rusiei, la Odessa, Simferopol, Sevastopol, şi atunci a peridat pe radio la data de 1 iulie că s-a 

început războiul cu nemţii, că el a dat pace până când or intra, că avea legătură de prietenie cu 

Germania. Şi în timpul acela i-a năvălit. Asupra Rusiei 7 ţări s-au adunat atunci: Austria, 

Ungaria, Cehoslovacia, toate ţările astea, şi România, dar România le-a fost ciudă atunci lor, 

că au luat Basarabia de la dânşii, că Basarabia era din anul [19]18 până în anul [19]40 a fost 

sub stăpânirea asta… a românilor. În [19]40 de acum ruşii au luat-o, dar ei de acum în [19]41 

au venit să o sloboadă, că au făcut legătură cu nemţii şi s-au unit cu nemţii ca să sloboadă. De 

acum le-au dat pace la nemţi până s-au apropiat de Moscova, de acolo au început a-i bate 

iar… 

Q: Bun. Dar pe noi nu ne interesează ca mata să ne povesteşti toată istoria războiului.  

A: Dumneavoastră întrebaţi. 

Q: Da. Ce ai văzut mata pe loc, aici, în Bolohani, sau în altă parte, ce ai văzut cu ochii matale 

ce s-a întâmplat   ? 

A: În vremea ocupaţiei eram în satul Bolohani, ţin minte cum au venit nemţii, partea asta de 

sus, dinspre pădure, că ei au venit până la Bălţi, au venit prin partea asta pe aici. Apoi 

mergeau coloane de nemţi şi ruşii se retrăgeau. Acum de acum ei, când au ajuns în Orhei, au 

luat să evacueze jidanii, îi punea câte 3, 4 perechi în căruţă, alţii şi 10 perechi în căruţă şi 

eram aici înspre Step şi între Orhei, unde e razvilca aceea. Acum vedeam carele cu nemţi 

cum mergeau, în fiecare căruţă era câte un neamţ şi jidani. O evreică s-a scoborât, i-a trebuit 

ei, de trebuinţă a trebuit să se scoboare, un neamţ a împuşcat-o acolo şi a lepădat-o, a mers cu 

carul înainte.  

Q: Mata asta ai văzut singur   ? 

A: Da, cu ochii am văzut aşa, era cam la vreo 50 de metri de mine depărtare. Şi am văzut cum 

îşi băteau joc de dânşii. Acum de acum care au fost la Râbniţa încolo ne spuneau că îi da pe 

mulţi evrei, ăştia nemţii îi da, îi da pe apă pe Nistru acolo.  

Q: Asta ţi-a povestit cineva   ? Ţi-a povestit cineva   ? 

A: De acum îmi povesteau de aceia care au fost la Râbniţa, dar aici am văzut eu cu ochii. 

Q: Dar câte căruţe erau acolo cu evrei   ? 

A: Erau vreo 20 de căruţe, dacă nu şi mai mult. 

Q: Dar de unde ştiai că ei erau evrei în căruţe   ? 

A: De unde ştiam   ? Pentru că atunci au peridat în sat la care oameni sunt evrei să spună la 

primărie la nemţi, să spună că sunt evrei, că să-i ridice pe toţi, pe toţi evreii să-i ridice şi de 

atât am ştiut că sunt evrei. Şi pe noi ne-au scos cu carele la Orhei, şi de aici de acum se 

completase coloana şi am scăpat, nu m-am dus la Râbniţa încolo. 
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Q: Dar pe mata tot te-au chemat cu carul la Râbniţa   ? 

A: Ne-au chemat la Orhei, ne chema. 

Q: La Orhei   ? 

A: La Orhei, şi de la Orhei se încărcau cu jidani şi îi duceau şi în fiecare căruţă era câte un 

neamţ înarmat că îi păzea să nu fugă jidanii înapoi. 

Q: Dar mata îi puteai cunoaşte pe nemţi, ştiai că-s din armata nemţească   ? 

A: Dar cum să nu-i cunosc dacă ei avea aşa scris la mână .… 

Q: Pe mână   ? 

A: Da. Asta, mâneca hainei, şi se cunoştea, şi aveau semnul acesta, cuzist, cum se zice, făcut 

cu negru, două dungi în cruce şi de atâta cunoşteam că sunt din armata nemţească, cunoşteam 

destul de bine. 

Q: Deci era o căruţă şi la fiecare era câte un neamţ. Dar nemţii erau pe jos sau tot în căruţă   ? 

A: Nemţii care cu carele erau suiţi în căruţă şi omul care conducea carul era înainte la vită, la 

carul cu boi, dar neamţul şedea partea din urmă şi îi păzea pe ăştia, pe jidani că să nu se 

coboare din căruţă. 

Q: Dar cine erau acolo în căruţă, bărbaţi, femei   ? 

A: Erau şi bărbaţi, şi femei cu copii. 

Q: Erau şi copii   ? 

A: Da, erau şi copii, că ei dacă ridica familia, ridica toată familia o ridica, nu lăsa să rămână 

copil în urmă, nu lăsa nimic să rămână, toţi îi ridica, pe câţi îi găsea în casă pe toţi îi ridica. 

Q: Ei aveau cu dânşii lucruri ceva în căruţe   ? 

A: Aveau de acum ce şi-au luat, numai mâncare, altora li se spunea să nu ia lucruri cu dânşii 

că nu aveau unde să le pună şi numai mâncare cât lua cu dânşii pe o zi, două, atât. Altceva nu 

le da voie să ia. 

Q: Ai spus că ai văzut asta între satul Step, da   ? 

A: Între satul Step şi între Orhei, aici unde face răzvâlca asta, unde merge şoseaua asta la 

răzvâlcă, acolo în vale unde, că aici era un iaz la deal de răzvâlca asta. Şi ei când ieşeau din 

Orhei, aici de acum când ieşeau din Orhei, asta s-au scoborât din căruţă, dar neamţul a văzut 

că s-a scoborât şi odată a strigat la dânsa, dar ea a arătat că îi trebuie. Pe loc acolo a şi 

împuşcat-o. A împuşcat-o, şi a mers cu carele înainte şi a lepădat-o acolo. 

Q: Dar femeia era bătrână sau tânără   ? 

A: Să fi avut aşa vreo 30 de ani, mai mult nu avea. Tânără încă. 

Q: Şi deci ce s-a întâmplat mai departe cu femeia aceea care era acolo nu ştii   ? 
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A: De acum pe urmă nu ştiu ce au făcut, o fi îngropat-o poate norod care a dat de dânsa, dar 

acolo îi şi lepăda, cum l-a împuşcat, l-a lepădat acolo pe loc şi mergeau înainte.  

Q: Dar cum e purtau nemţii cu oamenii, cu evreii din căruţe   ? 

A: Nemţii se purtau cu norodul aspru. Ţin minte că la noi aveam 2 porci atunci de hrană şi o 

femeie de aici din mahală i-au spus că iaca unde sunt, tata meu s-a dus aici de acum unde e 

pădurea asta la marginea Bolohaniului că aici era o casă boierească. Acum ei, nemţii, au mers 

şi sta acolo o coloană de nemţi, lua vite de pe la oameni, lua porci, au luat un porc de la noi şi 

l-au chemat pe fratele meu, unul ştia moldoveneşte dintre ei şi erau şi români cu ei: „vino că 

să-ţi dau pielea”. Acum i-au zis fratelui meu: „dacă spui ceva, pe loc am să te împuşc”. Şi 

fratele meu vine şi spune: „iaca ce am păţit cu dânşii”.  

Q: Dar acei nemţi care erau în căruţă cum se purtau cu evreii acolo   ? 

A: Ei poate aspru se purta: striga la dânşii, îi ocăra. 

Q: Dar pentru ce striga   ?     

A: Pentru ca să nu se coboare din căruţă, să nu fugă. Ei zicea că dacă or fugi cumva, apoi le 

arăta că-i împuşcă.  

Q: Dar încotro se duceau ei, coloana aceea cu căruţe, unde se duceau   ? 

A: Şoseaua Stepului mergea, şoseaua Stepului înainte spre Râbniţa. La Râbniţa îi ducea. 

Q: Spre Râbniţa   ? 

A: Da. 

Q: Dar îţi aduci aminte matale ce an, ce lună era   ? 

A: Era prin luna, la sfârşitul lui iunie. 

Q: Sfârşitul lui iunie   ? 

A: Da, da, în [19]41. Ei cum au venit, îndată se şi răsporojea cu evreii, cu ăştialalţi. 

Q: Dar în sat aici în Bolohani au fost evrei   ? 

A: Au fost, dar de acum atunci când mai înainte au fost, şi apoi de acum ei au auzit că nemţii 

îi strâng din Orhei şi au luat şi s-a dus fiecare pe acasă, de acum zicea: „ne ducem de acum”, 

se temeau că vor veni aici pe loc şi nici nu ştiu, că acasă au lepădat bătrânii, pe ăştialalţi şi toţi 

se repezeau şi ei pe la sate, că voiau să scape cu viaţă. 

Q: Matale îţi aminteşti pe cineva din evreii din Bolohani cum îi chema sau ţii minte pe cineva   

? 

A: Cum, din oameni   ? 

Q: Din evreii din Bolohani.  

A: Din evrei   ? Au fost Bogoslavschi familia. 

Q: Cum   ? 
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A: Bogoslavschi. 

Q: Bogoslavschi. Încă, mai ştii pe cineva   ? 

A: Bogoslavschi şi au mai fost, cum îi zice, iar cum îi zice, Potic, de acum pe ăştia îi ţin 

minte. 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu evreii din sat, din Bolohani   ? 

A: Ei de acum s-au dus aşa, dar pe taină s-au dus la Orhei, că altfel, îi captura îndată, nu îi 

lăsa. Ori că îi împuşca pe loc unde-i găsea, că aici în sat nu au împuşcat nici pe unul. 

Q: Nu au împuşcat niciunul   ? 

A: Nu, nici pe unul aici la noi. Acolo la Orhei am văzut cum au împuşcat. 

Q: Dar aţi spus că ei se duceau în taină la Orhei, dar de ce se duceau ei la Orhei   ? 

A: Lor le era locul de trai la Orhei, evreii, ei şi trăia acolo la Orhei. 

Q: Dar nu aţi avut de ăştia din sat evrei   ? 

A: Nu, nu. 

Q: Nu aţi avut   ? 

A: În sat, nu. 

Q: Numai ăştia care erau din Orhei .… ei venise în Bolohani sau cum   ? 

A: Da. 

Q: Dar pentru ce au venit în Bolohani   ? 

A: Ei au venit că se temeau de nemţi şi de atât au venit, că se temeau, şi dacă or veni în timpul 

nopţii, ei băteau la uşi şi dacă nu da drumul la uşă, fărâma şi uşa şi tot intrau şi lua şi gata. 

Q: Deci ei au venit ca să se ascundă aici în sat   ? 

A: Da. Ei au venit pe la prieteni. 

Q: Ştiţi la cineva la cine s-au ascuns evrei   ? 

A: La Isidor Chiosa au fost. 

Q: Cum   ? Isidor Chiosa   ? 

A: Da. Isidor Chiosa Ivanovici.  

Q: Mai ştiţi la alţii la cine s-au ascuns   ? 

A: Vlădiţă Pintilie Grigorievici.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri   ? 

A: Da. 

Q: Mai ştiţi şi altcineva la cine s-au ascuns   ? 

A: Ei şedeau la gazdă aici, şi atât. 

Q: Şi nu i-au găsit cât ei au stat ascunşi aici în sat, nu i-au găsit   ? 
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A: Nu, nu, nu. Că ei au venit când au venit drept la oraş s-au dus şi apoi pe urmă care spunea 

că iaca, tata ori mama e în sat, şi apoi atunci îi urmărea şi îi strângea de pe la sate. 

Q: Mata ai văzut vreodată cum îi urmăreau pe la sate şi cum îi căutau   ? 

A: Am văzut de acum când îi scotea în drum aici, de acum atunci am văzut. 

Q: Pe cine îi scotea în drum   ? 

A: Pe evrei, vra să zică cum ai zice din urmă îi ducea, şi de acum îi ducea până la Orhei, până 

la locuinţa lui unde a trăit el acolo, întreba de acum de prietenii lor, de neamurile lor tot şi 

apoi îl şi lua. 

Q: Pe cine îl scotea în drum   ? Iată, îţi aduci aminte .…   ? 

A: Pe evrei îi scotea. 

Q: Dar unde mata ai văzut aşa caz   ? 

A: Ce   ? 

Q: Unde mata ai văzut aşa caz   ? 

A: Unde   ? Aici în sat. 

Q: La cine din gospodărie l-a scos, iată   ? 

A: La acesta care el aici în mahală a trăit, Chiosa. 

Q: Aha, mata deci ai văzut de la Isidor Chiosa de la acesta cum a scos din ogradă   ? 

A: Da, da.  

Q: Pe câţi au scos din ogradă   ? 

A: Vreo 3, 4 aşa. 

Q: Vreo 3, 4 i-au scos din ogradă   ? 

A: Da.  

Q: Dar de unde ştii că ăştia care i-au scos erau evrei, pe ăştia 3, 4   ? 

A: Se cunoşteau după graiul lor, grăia în limba lor şi după figura lor tot se cunoştea că sunt 

evrei.  

Q: Dar cum se cunoştea după figura lor că sunt evrei   ? 

A: La înfăţişare, îl cunoşti pe dânsul care e evreu şi care nu. De acum iaca la noi, îl cunoşti 

care e moldovean şi care e altă naţiune. 

Q: Dar pe evrei cum îi cunoşteai, cum sunt ei, cum erau diferiţi   ? 

A: Limba evreiască semăna cu acea nemţească şi de acum ei întrebau în limba lor şi dacă el 

ştia nemţeşte, gata îl cunoştea că-i evreu.  

Q: Deci ăştia 3, 4, ei erau bărbaţi sau erau femei   ? 

A: Bărbaţi. 

Q: Bărbaţi, da   ? 
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A: Da. 

Q: Şi cine i-a scos pe dânşii din ogradă   ? 

A: Nemţii îi scotea, alţii nu îi scotea nimeni. Întreba în care casă sunt evrei şi îi scotea. 

Q: Dar pe cine au întrebat ei, nemţii, atunci   ? 

A: Întreba pe oameni din sat. Iaca cum: aici întreba, la altul întreba: „nu-s evrei   ?”, „nu-s”. 

Şi apoi de acum alţii din sat zicea că la cutare, la cutare este. Ei nu ştiau oamenii de ce-i caută. 

Dar ei anume întreba, că era ca cum ar fi o evacuare a evreilor, toată naţia evreiască îi 

grămădea.  

Q: Şi i-au scos pe ăştia 3, 4. Ei aveau ceva lucruri cu dânşii sau erau cu mâinile goale   ? 

A: Dar numai cât îmbrăcămintea pe dânşii, nu aveau nimic. 

Q: Dar ce lună era atunci când pe ăştia 3, 4 i-au scos   ? 

A: La sfârşitul lunii iunie. Tot atunci, pe data de 22 atunci, şi până la sfârşitul lunii iunie, că 

atunci peste 3, 4 zile au şi început a ridica evreii. 

Q: Şi după ce i-au scos din ogradă ce au făcut cu dânşii   ? 

A: I-au scos şi i-au dus înspre Orhei, dar pe urmă ce o fi făcut, nu ştiu. 

Q: Dar cum i-au dus, pe jos sau cu ceva cu vreun transport   ? 

A: I-au pus într-o căruţă şi îi ducea, că ei aveau căruţa lor nemţii. 

Q: Dar câţi nemţi erau   ? 

A: Erau câte 2, 3 la căruţă nemţii.  

Q: Erau 2, 3 nemţi   ? 

A: Da.  

Q: Dar căruţe erau mai multe acolo sau   ? 

A: Căruţe, au venit vreo 10 căruţe în Bolohani de acelea ale nemţilor, dar numai într-o căruţă 

i-au pus pe aceia şi i-au dus. Ei au gândit că mai mulţi sunt aici în sat, şi le-au spus oamenii: 

aici în sat mai mult nu-s.  

Q: Şi mata numai cazul acesta ai văzut sau ai văzut şi alte cazuri când îi scoteau din ogradă şi 

îi strângeau   ? 

A: Prin alte părţi nu am putut să văd, că de acum mă şi temeam a duce în altă parte, că ne 

temeam. Că dacă ieşeam cu vitele sau cu alta, ne temeam că or lua vitele şi ne-or împuşca.  

Q: Dar cu nemţii, nemţii, niciodată nu erau cu dânşii soldaţi români sau numai nemţi erau 

singuri tot timpul   ? 

A: Ei aveau şi soldaţi români cu dânşii nemţii, perivodci aveau. 

Q: Deci era numai traducător, dar soldaţi aşa nu erau   ? 

A: Da. 
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Q: Matale când îi strângeau, iată, pe evrei în timpul acesta ai spus că din Orhei îi aduceau. Ai 

fost vreodată în Orhei ca să vezi ce se întâmpla acolo   ? 

A: Am fost şi în Orhei atunci.  

Q: Tot în zilele acelea   ? 

A: Am fost în Orhei şi am văzut cum îi scoteau de prin case. Era căruţa trasă la latul cu poarta 

şi câte 2 nemţi îi mâna din urma căruţei, dar căruţa era a lor, carele lor, şi ce nu a încăput în 

carele lor au pus la oameni în căruţe.  

Q: Aşa. Şi mulţi oameni, mulţi evrei ai văzut că au strâns aşa   ? 

A: Anume nu pot să spun, dar spun că căruţele erau pline a lor cu norod.  

Q: Dar cam câte căruţe ai văzut în Orhei   ? 

A: În Orhei vreo 15 căruţe erau nemţeşti şi apoi din astea vreo 20, 20 şi ceva din astea 

particulare. 

Q: Şi cam câte câţi oameni erau în fiecare căruţă   ? 

A: 5, 6, în altă căruţă şi 10 erau.  

Q: Şi tot aşa erau şi bărbaţi şi femei şi copii sau erau numai .…   ? 

A: Erau bărbaţi, dacă aceia trăitori de prin Orhei erau cu familia întreagă. Dacă nu încăpea 

familia într-o căruţă, punea şi în a doua căruţă.  

Q: Dar din evrei, când îi strângea, nu aţi văzut, nimeni nu încerca să opună rezistenţă sau să 

fugă sau, deci ei de bună voie   ? 

A: Mergeai de frică, nu aveai încotro să mergi nici la stânga, nici la dreapta, pentru că dacă o 

lua în altă parte ştia că îi ia viaţa. Că atunci era şi scris, erau afişuri: că pentru un neamţ se 

ucid patru oameni, care năvălea asupra unui soldat neamţ, să ştie că patru civili îi împuşcă, aşa 

scria. „Să nu năvăliţi asupra armatei nemţeşti, că soldatul nemţesc are zacon, pentru un soldat 

neamţ împuşcăm patru din ăştia civili.” Din familie, dintr-acela care a năvălit asupra lui. Şi 

oamenii se temeau de acum, că dacă era afişat.   

Q: Dar mata ai văzut aşa afiş   ? 

A: Era afişuri şi în sat puse, iaca cum la stâlpii ăştia, apoi nu erau stâlpi atunci, erau telefoane, 

apoi la stâlpul de telegraf au lipit afiş. Dar de la oameni care, că e veneau cu căruţele mai 

mult, maşini aveau mai puţin, apoi era orzul cosit, grâu, apoi cel care era cosit gata, se duceau 

căruţele şi încărcau şi nici nu aveau ce zice nimic. La noi atunci un hectar de orz, au strâns şi 

l-au încărcat şi îl duceau la cai. Că erau cu căruţe cu cai tras pe la marginea satului. 

Q: Dar căruţele astea cu evrei care îi adunau din Orhei, deci unde îi duceau pe toţi evreii ăştia 

care îi strângeau   ? 
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A: La Râbniţa. Au spus că îi duce la Râbniţa. Dar de acum mai departe unde i-or fi dus, ei 

ştiu. 

Q: Data trecută mata când ai vorbit cu colegul meu ai spus că ai văzut şi un ghetou în Orhei. 

Ai văzut ghetou, ai văzut un loc unde i-au strâns pe dânşii   ? 

A: Da.  

Q: Vrei să ne povesteşti cum arăta, ce fel de loc era acesta   ? 

A: Spune mai tare, că eu .… 

Q: Spun cum arăta locul acesta unde îi strângeau pe dânşii pe toţi, ghetoul acesta   ? 

A: Era cum la stadionul acesta din Orhei, apoi îi grămădea acolo şi apoi de acolo veneau şi îi 

încărcau.  

Q: Pe stadion îi grămădeau   ? 

A: Îi grămădeau unde e stadionul. Şi de acolo veneau, veneau cu carele la poartă şi şedea unul 

şi număra, la numărătoare şi le scria şi familia tot, ce familie, câţi au încărcat, tot, cu căruţa 

cutare, cu căruţa cutare, scria şi familia la omul acela care căruţaş şi scria şi pe cei care se suie 

la dânsul. Şi îi da în primire la neamţul acela care era provolnic.  

Q: Eu nu am înţeles prea bine: căruţele astea care ai spus că ai văzut vreo 15 căruţe cu nemţi, 

vreo 20 de căruţe particulare, ei îi luau din casă sau îi luau de la stadion   ? 

A: Îi aducea la stadion îi aducea, că din casă de acum au văzut care nu ieşea, că de acum era 

din Orhei de aici care peridac, iaca la cutare, la cutare, apoi ei ştiau uliţele, pe care uliţe i-au 

strâns şi pe care uliţă nu i-au strâns încă. 

Q: Deci căruţele astea îi aduceau pe stadion dintâi   ? 

A: Da. 

Q: Şi mata ai văzut cum ei se duceau spre stadion   ? 

A: I-au adus acolo la poarta stadionului şi de acolo i-au pus în stroi, cum s-ar zice, în rând, şi 

număra: iaca cutare, cutare la căruţa asta, cealaltă căruţă de acum s-a încărcat, să-i mai 

înainte, şi tot de rând mergeau căruţele.  

Q: Ei îi aduceau .… ei intrau în stadion sau ei nu intrau în stadion   ? 

A: Ei nu intrau cu căruţele pe stadion. De acum norodul era acolo, dar ei îi scotea la portă şi îi 

suia. 

Q: Deci era .… eu înţeleg corect   ? Era o parte care îi aduceau şi alta pe care îi scoteau de 

evrei din stadion sau cum   ? 

A: Da.  

Q: Dar acolo erau şi căruţe goale sau de unde .… sau astea căruţe care veneau îi luau, ce se 

întâmpla acolo   ? 
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A: Iaca, zicem căruţa, a venit căruţa până la poartă. Acum de acum aici norodul şade 

grămadă. Erau acolo vreo 3, 4 de nemţi care comandant de-a lor şi de acum erau gătiţi de o 

căruţă: hai, treceţi acum la căruţa asta. 

Q: Dar căruţa a venit goală sau cu oameni   ? 

A: Căruţa venea cu deşertul.  

Q: Cu deşertul veneau   ? 

A: Da. 

Q: Dar astelalte căruţe pline care veneau cu evreii din oraş   ? 

A: Astea pline care de acum mergeau tot înainte care cu evrei din oraş. 

Q: Aha, ele se duceau deodată drept spre Râbniţa cum spuneai mata   ? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că ele nu veneau la stadion   ? 

A: Nu, nu.  

Q: Dar veneau altele deşerte. Dar multe căruţe erau acolo la stadion   ? 

A: De astea particulare erau vreo 20, 25 de căruţe. Că ei nu şedeau pe loc, numai s-au încărcat 

şi se duceau şi pe urmă mai veneau altele, şi de pe la alte sate.  

Q: Dar mata cam câtă lume ai văzut acolo pe stadionul acela adunată   ? 

A: Dar mai puteai număra atunci   ? Era îngrozitor să şezi mult acolo cu dânşii. Mă şi temeam 

de frica nemţilor, că era îngrozitor la înfăţişarea lor. 

Q: Dar crezi că erau mai puţin de 100 de oameni, mai mult de 100 de oameni   ? 

A: Mai mult. 

Q: Mai mult de 100 de oameni   ? 

A: Da. 

Q: Şi cât timp ai stat acolo la .…   ? 

A: Vreo două zile.  

Q: Vreo două zile   ? 

A: Da. 

Q: Ai stat astea două zile în Orhei   ? 

A: Da. 

Q: Dar ce făceai asta două zile   ? Ce ai făcut mata astea două zile   ? 

A: De acum aşteptam, aşteptam până a da comanda. Şi s-au încărcat căruţele, s-au completat, 

de acum câteva căruţe din sat au venit înapoi, că ei s-au completat de acum câte le-au trebuit 

lor şi ăştialalţi au zis: „duceţi-vă pe acasă”. 

Q: Deci căruţa matale ei nu au folosit-o   ? 
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A: Nu. 

Q: Dar matale venise cu alţii din sat, cu alţi căruţaşi încă din sat, din Bolohani   ? Sau cum   ? 

Sau ai venit singur, mai era cineva din Bolohani cu mata   ? 

A: A mai fost, dar acela e mort pe front: Chicuş Vasile Victorovici. Şi acela a murit pe front. 

Q: Deci două căruţe au venit   ? 

A: Da. 

Q: Şi pe dânsul l-au luat sau tot l-au lăsat liber   ? 

A: Ce   ? 

Q: Pe dânsul l-au luat ca să care cu căruţa au tot l-au lăsat liber   ? 

A: Nu a fost, acela s-a dus pe front, el s-a dus pe urmă, când de acum au venit ruşii, apoi 

atunci mobiliza şi s-a dus el pe front, de acum când se băteau cu nemţii, de acum atunci l-au 

omorât pe front aşa.  

Q: Şi matale în amândouă zilele astea ai văzut cum îi strângeau pe evrei sau numai într-o 

singură zi ai văzut   ? 

A: Ziua de la urmă am văzut cum îi strângea, cum îi ducea. 

Q: Dar în prima zi   ? 

A: În prima zi am văzut de acum numai cum îi aducea, îi grămădea acolo. 

Q: Unde   ? 

A: La stadion. 

Q: Aha, în prima zi ai văzut cum îi strângea la stadion   ? 

A: Da. Îi aducea acolo şi de acum acolo îi da în primire acolo şi de acum aceia se duceau iar 

şi grămădeau. Era miliţie de asta, cum zice, nemţească şi era şi români cu dânşii. Apoi se 

ducea pe o uliţă patrula, a intrat într-o casă, îi scotea şi îi aducea, în cealaltă iar, îi grămădea, îi 

aducea acolo şi apoi se duceau la altă casă. Ei de acum însemnau, casa aceea a fost, făceau 

semn pe uşă acolo, că au controlat, au fost. 

Q: Făceau semn pe uşă   ? 

A: Da, făceau semn. 

Q: Ce fel de semn   ? 

A: Aveau un fel de asta de scris, cu roşu sau cu verde scriau.  

Q: Şi mata ai văzut aşa semne prin oraş pe uşi   ? 

A: Da, scriau ocupat scria pe dânsa, aşa scria, ocupat. 

Q: Şi astea ce fel de care erau astea pe care ei scriau ocupat   ? Cine trăia în casele acelea 

unde ei însemnau ocupat   ? 
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A: În casele acelea au trăit evrei. Şi de acum pe evrei îi scotea şi scria că e ocupat acolo, că de 

acum ăştia care umblau şi îi grămădeau.  

Q: Dar ce s-au întâmplat cu toate lucrurile, iată, din casele astea   ? Cu averea care era în casă   

? 

A: Acelea au şi rămas de acum. Pe urmă ăştia din oraş ce or fi făcut cu dânsa. De acum pe 

urmă după ce i-au grămădit pe dânşii, averea aceea cred că au împărţit-o ei între ei de acum 

acolo, ori or fi grămădit-o la stat. 

Q: Şi când îi adunau, apoi îi adunau şi pe jos sau tot aşa cu căruţele îi adunau spre stadion   ? 

A: Scotea, îi aduceau pe jos mai mult, care era aproape de stadion, apoi pe jos îl scotea. Dar 

care la marginea oraşului, apoi de acum îi punea în căruţe care mai bătrâni, copii, pe ăştialalţi 

care puteau merge, apoi îi mânau pe jos. 

Q: Şi coloana aceea care ai spus mata că ai văzut-o cu căruţe multe care cu nemţi, ai văzut-o 

în prima zi sau în a doua zi   ? 

A: În a doua zi. În a doua zi. Că de acum a doua zi am scos la marginea dinspre Step şi am 

văzut de acum, că ei care cum se încărcau, mergeau înainte. 

Q: Deci asta, mata i-ai văzut de acum când ei ieşeau din oraş, coloana aceea   ? 

A: Da, da, se ducea de acum din oraş.  

Q: Dar când pe dânşii îi adunau de pe stadion, ca să-i scoată de pe stadion, când ai văzut, în 

prima sau a doua zi   ? Când pe dânşii îi scoteau de pe stadion, că ai spus că veneau căruţe 

deşarte ca să-i încarce. Asta s-a întâmplat în prima sau în a doua zi   ? 

A: În prima. 

Q: În prima ai văzut. Dar matale peste noapte unde ai stat, că dacă ai fost două zile acolo la 

Orhei   ? 

A: De acum am stat la car, dacă era timp de vară, era cald, era bine şi am stat la care să nu le 

ia de acum boii, la car am stat fiecare să nu le ia armata, că dacă armata le lua, apoi le şi tăia, 

nu le mai lăsa. De acum se uitau unde este stăpân la car. Că ăştia nemţii, dacă umblau 

patrulele nemţeşti, nu umblau numai nemţii, umblau cu patrulă română şi românii erau, că 

românii erau perivodci la dânşii. Ofiţeri din ăştia români mai mulţi ştiau pe nemţeşte.  

Q: În timp de astea două zile în Orhei, mata nu ai văzut alte cazuri ca să fie omorât cineva sau 

să fie arestat, ai mai văzut şi alte cazuri să împuşte   ? 

A: Dar de unde puteam să ştiu eu ce e în casă, îţi da voie să intri   ? Nu îţi da voie să te duci 

pe la case, nimic. Erai cu carul, şezi la car acolo, de acolo nu te puteai îndepărta.  

Q: Şi mata unde şedeai cu carul   ? 

A: Pe partea asta dinspre piaţă, dincolo de stadion.  
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Q: Deci ai stat undeva aproape. Se vedea de acolo stadionul   ? 

A: Da, se vedea, se vedea bine. Gardurile nu erau aşa înalte ca cum acum. Nu erau clădirile 

astea împrejur, atunci se vedea destul de bine pe stadion. Dar în timpul nopţii apoi ardeau 

toată noaptea lumini primprejur.  

Q: Împrejurul stadionului   ?  

A: Da.  

Q: Era pază acolo   ? 

A: Era pază, apoi cum, păzea.  

Q: Cine păzea   ? 

A: Erau patrule nemţeşti şi păzeau primprejur. Că să nu sară gardul, să nu se ducă prin altă 

parte, anume numai pe la poartă şi fără ştire nu da drumul să intre nimeni, nici să intre, nici să 

iasă.  

Q: Acolo cât i-au ţinut astea două zile ai văzut mata ca să-i hrănească sau să le dea apă   ? 

A: Cum   ? 

Q: Astea două zile cât ai stat acolo ai văzut mata ca să-i hrănească pe evreii aceia din stadion 

sau să le dea apă   ? 

A: Eu nu am văzut pe nimeni să le dea apă, nici de băut, nimic. 

Q: Dar mata auzeai acolo sunete, ce se întâmpla înăuntru pe stadion   ? 

A: Eu pe stadion nu am fost, că nu da voie să intri.  

Q: Dar se auzea ceva   ? Se auzea ceva de acolo   ? 

A: Da. 

Q: Ce auzeai   ? 

A: Se auzea strigând. 

Q: Dar cine striga   ? 

A: Din norod striga: „nu vă bateţi joc de noi”. 

Q: Dar se auzeau glasuri de bărbaţi sau femei   ? 

A: Glasuri de femei se auzeau, bărbaţii de acum tăceau, nu mai ziceau nimic.  

Q: Ştiţi dacă după război s-au întors careva evrei în Orhei   ? 

A: Da, după război au venit o parte din evrei. 

Q: Ştiţi de unde au venit   ? 

A: Ei au fost mutaţi tocmai acolo pe la pervomais, pe la cambou, în părţile acelea s-au dus 

când, că dacă treceau de Nistru de acum i-au repartizat prin alte părţi. Şi ei de acum după 

război au venit înapoi aici la Orhei care au fost mai tineri, dar aceia mai bătrâni au chicat, s-au 

dus, nu au mai dovedit să vină înapoi. 
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Q: Mulţumesc.    
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