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Numele și prenumele intervievatului: Ion Antir 

Data nașterii: 1931 

Locul nașterii: Oneşti, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0128.01.01 

Data interviului: 27 octombrie 2009  

 

 Ion Antir s-a născut în anul 1931, în satul Oneşti, a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutulcelui de-al Doilea 

Război Mondial. El relatează că a fost martor ocular când au fost împuşcaţi în jur de zece evrei 

săteni într-o groapă situată la marginea satului spre ogoare. El spune că a ajuns acolo când erau 

deja morţi şi acolo patrula un soldat român. Potrivit lui, un singur evreu, Şmil Roitman s-a 

întors după război.  

De asemenea, mai povesteşte că evreii din localitatea învecinată Ţigăneşti au fost ucişi în 

pădurea din localitate. Ion Antir spune că sătenii Ivan Andreevici şi Cotelea Piotr Ivanovici 

au primit 25 de ani de închisoare în perioada sovietică pentru cele săvârşite evreilor.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:26:25:22 

 

Question: Bună ziua.  

Answer: Bună ziua. 

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

A: Numele, Antir Ion Gheorghevici, născut în 1931, satul Oneşti, raionul Străşeni. 

Q: Câteva luni în urmă noi ne-am întâlnit cu dumneavoastră şi dumneavoastră ne-aţi povestit 

despre amintirile pe care le aveţi din timpul războiului. Astăzi am venit cu echipa de filmare ca 

să vă aduceţi aminte şi să ne mai povestiţi ceea ce mi-aţi povestit la întâlnirea precedentă. 

A: Da, eu pot să povestesc aşa pe când eram eu .… Nu ţin minte în ce an s-au împuşcat jidanii, 

mama, tata, cum era atunci, m-au trimis cu vacile pe deal să le pasc, dimineaţa. Nu, aşa să zic 

la ce oră precis nu pot să spun, am auzit nişte împuşcături. Nu, după aceea le-am lăsat acolo, 

dar atunci fiecare aveam pământul nostru, dar cum l-au împărţit şi acum. Şi am auzit 

împuşcături, dar hai să vedem cine împuşcă, că noi ca copiii, că aveam acolo 10, 11 ani, cât 

aveam eu, am lepădat vacile şi m-am dus. Când m-am dus acolo nişte români împuşcau pe 

jidani. O grupă de jidani, dar câţi jidani acolo .… Dumnezeu ştie, cine ştie câţi. Şi i-am văzut 

acolo şi care i-au împuşcat mai înainte erau toţi acolo într-o groapă, groapa, dar cine a săpat-o 

tot nu ştiu, că era făcută gata groapa aceea. Şi erau toţi împuşcaţi. No, şi noi în timpul acela, dar 
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era un băiat, un băieţel de jidan, să fi avut el un 12-15 ani, nu pot să ţin minte, nici nu îl 

cunoşteam eu bine pe acela, dacă eu singur aveam anii aceia, dar acela poate era şi mai mic ca 

mine. Şi el de-a gârla, apa aceea mergea, era nu departe tare. Dar el era împuşcat şi încă se 

vedea cum un capăt de maţ da afară din pântece, şi el: „apă, apă”. M-am dus eu şi era mai mulţi 

băieţi de alde mine şi am luat apă din gârlă şi i-am dus lui acolo. Şi vine un soldat, român, şi 

zice: „ce căutaţi voi aici  ?   ce vă uitaţi voi aici  ?  ”. Dar zic eu, iaca, noi copii, ce ştiam noi 

cum să te adresezi, cum să vorbeşti, zic: „am venit aici să vedem şi noi”. „Fugiţi de aici, fugiţi 

de aici, că vă împuşca şi pe voi”. No, şi după aceea băieţelul acela a şezut acolo şi el scoate cu, 

încarcă arma şi l-a împuşcat şi a chicat acolo deasupra la mamă-sa. Şi după aceea românul acela 

şi-a căutat de drum, s-a dus în altă parte. Dar noi zic, m-am dus la vacă, să văd la vacile mele 

unde, să nu se ducă în ogoare străine, pe urmă o să am neplăceri cu tata, cu mama, cu mahalagii 

acolo. Şi aşa ceva am văzut eu. Am văzut acasă de acum, i-am povestit mamei, tatei acolo, zice: 

d’apoi că de mult se povesteşte că jidanii o să vie vremea să-i împuşte. Ei, am prins noi acolo, 

şi iaca ce. 

Q: Dar mata cum ştiai că ăştia care erau împuşcaţi acolo în groapă erau evrei, mata de unde 

ştiai  ?   

A: D’apoi acolo eram mai mulţi copii, „ăştia-s jidanii”, dar eu nu îi cunoşteau, dar ei îi 

cunoşteau care prin mahală: „ăştia-s jidanii, băi, ăştia-s jidanii”. 

Q: Alţi copii v-au spus  ?   

A: Da. 

Q: Voi v-aţi dus mai mulţi copii acolo  ?   

A: Apoi mai mulţi, am lepădat vacile, tot, că la noi nu era aşa, front, dar el, a trecut armata pe 

la noi, dar aşa ca să stea. Armata a stat mai mult timp la noi, dar nu s-a aşa să lupte aici ca să 

fie.  

Q: Şi când v-aţi dus acolo aţi văzut cum îi împuşcau încă  ?   

A: Nu, noi am auzit împuşcături şi noi ne-am dus, de acum numai pe acela copil care v-am spus 

că i-am dus o şleapcă de apă şi eu şi i-am dat şi a băut-o, iaca pe acela. 

Q: Deci când v-aţi dus, ei de acum erau împuşcaţi  ?   

A: Erau împuşcaţi. 

Q: Dar erau acolo soldaţi când v-aţi dus  ?   

A: Soldaţi nu era nimeni nimic, numaidecât unul singur mergea pe drum, ca un fel de patrulă, 

patrula pe acolo. Şi a zis: „hai duceţi-vă de aici”. Ne alunga, ei, noi ca copiii. 

Q: Şi soldatul acesta care patrula, el l-a împuşcat pe băiat sau altul  ?   

A: Da. Nu, acesta. 
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Q: Dar cam unde se afla locul acesta unde i-au împuşcat pe dânşii  ?   

A: Locul acesta numaidecât, şi acum, hai că eu sunt bătrân, cu maşina apoi ne ducem la starea 

locului. Acolo alături era o fântână, de acum fântâna aceea s-a astupat. Dar de la deal era o 

răstignire ca cum se fac acum răstignirile cu Isus Hristos, Maica Domnului, una, alta, pe partea 

de la deal, şi era un copac, un plop, dar aceia nu mai sunt acum acolo, dar locul precis eu îl ştiu. 

Nu chiar precis, precis, nu, aşa vreo câţiva metri ori în stânga ori în dreapta este chip de arătat. 

Q: Asta era lângă drum pe undeva sau în câmp  ?   

A: De la drum acolo să zicem aşa vreo 7, 8 metri mai aşa sub ogoare, mai sub chisc aşa ceva. 

Q: Şi era departe de locul unde păşteaţi voi vitele  ?   

A: Tot e departe, dar era aşa, ei, tot, juma de kilometru nu a fost, dar a fost undeva 400, 300 de 

metri. Dar era oleacă mai văgăună, nu se vedea acolo de la vaci, dar noi ne-am dus acolo. 

Q: Deci nu aţi putut să vedeţi nimic, numai aţi auzit. 

A: Da, numai, păi m-am dus acolo la faţa locului şi apoi am văzut. 

Q: Şi când aţi ajuns acolo, aţi spus că era groapă, cât de mare groapă era  ?   

A: Groapa aceea, ei, cât pot să spun, eram un copil mic… să fi avut aşa vreo 4 metri încolo, dar 

nu a avut 4, 4 metri pe 2, aşa mai mare, 4 pe 4 aşa. Dar de cine e săpată groapa aceea, aceea a 

fost săpată dinainte vreme, dar de cine e săpată tot nu poţi să ştii, ce. 

Q: Şi acolo în groapă erau deja oameni morţi  ?   

A: Da. Morţi, morţi. 

Q: Sau ei erau pe mal gropii  ?   

A: Morţi era, în groapă de acum erau. 

Q: Şi multe trupuri erau acolo  ?   

A: Ei, dar cine să-i ştie câte trupuri acolo. 

Q: Dar v-aţi apropiat de groapă  ?   

A: Ei, până acolo până aproape, că nu ne da, noi din drum ne uitam acolo, că nu ne dădea voie 

pe acolo, încă şi aşa ne alunga: „duceţi-vă”. 

Q: Dar puteaţi vedea cine era în groapă, se vedea de acolo de unde eraţi  ?   

A: Se vedea, cum nu se vedea. Se vedea parte femeiască, parte bărbătească. Şi băieţi tineri, tot, 

cum să zic. Cam cum suntem noi, de acum eu-s bătrân, dar fete tinere, băieţi tineri, copii tineri, 

neveste tinere. 

Q: Dar cam câţi ai văzut  ?   Iaca mata de acolo cam câţi morţi ai văzut acolo  ?   

A: Ei, undeva să zic precis nu pot, dar să spun minciuni iar nu pot, la vreo zece acolo erau, dacă 

nu or fi fost mai mulţi. 

Q: Dar băiatul stătea .…unde era  ?   
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A: Băiatul stătea deasupra, aceia erau morţi, dar el încă şedea acolo. 

Q: Unde şedea  ?   

A: În groapă. 

Q: În groapă  ?   

A: Tot în groapă era. Tot în groapă, că el tot acolo, dar de acum şedea acolo şi: „daţi apă, apă”. 

Şi i-am dat apă. 

Q: Dar în timpul acesta cât el cerea apă unde era soldatul român  ?   

A: El patrula, mergea printre şi nu era taman în dreptul gropii, dar pe urmă a venit. 

Q: Aha, el era mai departe. 

A: Da. Mai departe era şi pe urmă a venit acolo şi s-a uitat, şi a încărcat arma şi încă l-a pălit, 

chiar eram deoparte acolo, m-am uitat, l-a pălit în cap, i-a sărit o bucată de cap. 

Q: L-a nimerit în cap, aveţi în vedere, cu glontele  ?   

A: Da, da.  

Q: Dar băiatul era din sat sau nu din sat  ?   L-aţi cunoscut  ?   

A: Băiatul acela tot fiu de jidan era. 

Q: Da, dar era din sat sau nu  ?   

A: D’apoi tot din sat de la noi. Apoi aceia toţi care au fost împuşcaţi, aceia erau toţi grămădiţi 

din sat de la noi. De pildă el şedea la o casă la cineva, îi dădea o comotă sau o casă, că avea 

două case, na, trăieşte şi tu jidan acolo. Şi tot de… 

Q: Deci aceştia, evreii din groapă, erau toţi săteni din Oneşti  ?   

A: Toţi săteni din Oneşti, nu erau din altă parte. 

Q: Mata ai cunoscut pe cineva  ?   

A: Ei, de acum cum să-l cunosc  ?   

Q: Nu, dar .… 

A: Dar eu de-a face cu dânşii, cu jidanii nu aveam, că la şcoală am învăţat cu un jidan, îl chema 

Iţic. Dar pe noi ca de obicei, că de acum încoace, cu sovietskaya vlasti asta, dar era şi în şcoală, 

era icoane, spuneam Tatăl Nostru, rugăciuni de dimineaţă când ne puneam la lecţii, dar el se 

scula şi el, dar nu se punea cu faţa spre icoană. El se scula, învăţa mult mai bine decât noi, că 

aşa le e a lor să înveţe, şi că era şi el acolo, că nu era. Că dacă ei şedeau cu faţa, care şedea cu 

faţa la pământ, care şedea cu faţa în sus, ce puteai să-i cunoşti cine şi cum… 

Q: Dar de unde ştiaţi că ei erau toţi din sat  ?   Dacă nu i-aţi putut cunoaşte cum aţi ştiut că erau 

din Oneşti  ?   

A: Păi dacă din altă parte nici nu au putut să fie, că dacă de pildă erau din Ţigăneşti, acolo i-au 

împuşcat. Şi în Ţigăneşti de acum se povesteşte de unul de altul, că iaca la noi acolo în marginea 
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Ţigăneştiului este aşa pus nişte brazi şi, iaca, pe jidani i-au împuşcat la brazi acolo. Înseamnă 

că acolo e alt sat, altă, dar ăştia .… 

Q: Dar pe băiatul acesta l-aţi cunoscut dacă era din sat sau nu, care era rănit  ?   

A: Păi dacă era cu părinţii lui acolo  ?   Cu părinţii lui era. 

Q: Şi mata l-ai cunoscut  ?   

A: Păi de acum cum să-l mai cunosc, parcă v-am, să vă lămuresc, noi de-a face cu dânşii nu 

aveam, dar s-a spus aşa că, iaca, ăştia îi împuşcă pe jidani. Şi zic şi eu că-s jidani. 

Q: Dar erau mulţi evrei înainte de război în Oneşti  ?   

A: Ei, dar cine Dumnezeu ştie dacă eu eram de 11 ani atunci, ce mai putea să ţin cont  ?   Ţin 

minte că erau ca cum sunt acum barurile astea se fac la noi, apoi era o dugheană, aşa se zicea, 

dugheană, şi apoi mai erau vreo două, erau 4-5 dughene în sat la noi. Şi iaca vinde, acolo e 

Herşcu, dincolo e Hurim, dincolo e Iosub, aşa îi ţin minte, şi iaca am fost la Iosub, Iosub 

vindea peşte, e, se ocupa cu, ca să poată şi ei trăi. Dar aşa ca să lucreze ei la pământ, nu. Iaca 

asta este aceea ce pot eu să vă lămuresc. 

Q: Dar după război mai erau evrei în sat  ?   

A: Nu. De acum, după ce s-a terminat războiul, tot dintre ei care au trăit la noi în sat au venit. 

Şi acum, iaca, pot să spun familia la unul, îi zicea, nu familia, dar aşa, Şmil Roitman, Şmil 

Roitman, un jidan care el se ocupa cu, cumpăra poamă de la oameni şi el făcea vin în sat la noi, 

Şmil Roitman. 

Q: El a venit în sat înapoi  ?   

A: El a venit înapoi în sat aici, dar el înainte de asta, până a-i împuşca pe dânşii, el se ocupa tot 

cu vinul şi făcea la noi în sat vin. Dar, şi apoi după război a venit, dar pe urmă nu se ocupa cu 

făcutul vinului. 

Q: Dar unde a fost în timpul războiului nu ştiţi, a fost evacuaţie sau a fost în sat  ?   

A: Nu în sat, de acum în sat nu era, că a fost unul, nu ştiu cum că a fugit, tot un jidan, şi l-a 

prins atunci, era tot soldaţii români aici cu ocupaţia asta şi l-a prins, l-au împuşcat alţii de la noi 

din sat, l-au dus tot acolo în pădurea aceea la Ţigăneşti şi l-au împuşcat acolo. Şi după aceea 

când a venit sovietskaya vlasti, cum se zice la noi, pe dânşii i-au pârât, că iaca cutare, cutare ce 

a împuşcat jidanii. S-au dus şi i-au ridicat pe urmă sovietskaya vlastiasta, închişi pe 25 de ani. 

Şi au făcut 25 de ani de puşcărie şi au venit acasă, pe urmă au murit. 

Q: Dar mata de unde ştiai despre cazul acesta  ?   

A: D’apoi dacă ei de acum încoace şi povestesc oamenii, grăiesc, şi eu copil aud tot. Dar eu pe 

dânşii şi aşa îi ştiam, pe ăştia care au stat cu puşcăria cum vă spun. 

Q: Dar cum îi chema pe dânşii, pe ăştia care au fost la puşcărie  ?   
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A: La puşcărie Cotelea, unul Cotelea, Cotelea familia, iaca am să-mi amintesc şi cum îl chema, 

dar pe unul Zglăvuţă Ivan Andreevici.  

Q: Zglăvuţă  ?      

A: Ivan Andreevici. Dar pe acela Cotelea Piotr Ivanovici, iată că mi-am amintit şi cum îl 

cheamă. Pachiuşa, noi îi ziceam Pachiuşa, înseamnă că e Piotr.  

Q: Şi ăştia doi au fost judecaţi  ?   

A: Ăştia doi au fost judecaţi câte pe 25 de ani, pentru că, fiindcă s-a povestit de unul, de altul, 

şi ce aţi avut voi cu jidanii, şi iată sovietskaya vlastii i-a luat şi i-a împuşcat, nu, asta, i-a judecat. 

Q: Dar ei au participat la cazul acesta pe care l-aţi văzut voi sau la alt caz  ?   

A: Nu, acesta caz a fost după ce au fost împuşcaţi. Mai erau din jidani care fugeau, au fugit, şi 

pe urmă s-au lipit de sat, care erau flăcăi, oameni care putea ca să mai fugă, ca să .… Şi iaca 

unul dintre ei a fugit, şi când, l-au zărit, l-au prins, au pus mâna pe dânsul de acum jandarmii 

de la post şi l-au închis şi ăştia s-au dus şi l-au împuşcat. 

Q: Dar ştiţi numele de familie sau numele la evreul acesta care a fost împuşcat  ?   

A: Nu, nu, nu ştiu. 

Q: Dar ştiţi unde l-au împuşcat, locul  ?   

A: Locul, v-am spus că l-au dus la Ţigăneşti în brazi. 

Q: Acolo la Ţigăneşti de unde aţi spus  ?   

A: Da, da, l-au dus la Ţigăneşti în brazi. 

Q: Dar evreul acela era din sat sau din altă parte  ?   

A: Apoi el din sat era de la noi, de la, doar el trăitor a fost aici. 

Q: Şi ăştia amândoi, Cotelea şi Zglăvuţă, ei pe urmă s-au întors în sat după închisoare  ?   

A: După ce au făcut puşcăria asta au venit la noi în sat şi unul s-a curentat, că nu a mai trăit aici 

acasă. Zglăvuţă şi-a găsit loc de lucru la Chişinău, că de acum atunci şi eu eram flăcău. Şi şi-a 

găsit de lucru acolo şi nu ştiu ce a făcut el, că a umblat la lumina electrică şi s-a curentat. Dar 

celălalt a murit, nu ştiu pe unde a mai murit, nu ştiu.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri când evreii, cineva, s-a ascuns sau s-a salvat în timpul războiului  

?   

A: Dar de acum nu pot eu să ţin minte. Ce ţin minte ce a văzut eu cu ochii mei şi ceea asta cu 

ăştia doi care i-au împuşcat, ştiu că i-au judecat şi iaca spun că i-au judecat numai pe tema asta, 

pe jidanul acela care l-a prins. Şi iaca ăştia doi l-au împuşcat. Dar să-i văd pe ăştia doi când l-

au împuşcat, nu i-am văzut, ce-i drept. 

Q: Dar în afară de evrei au mai împuşcat şi pe altcineva din sat cât au fost românii aici  ?   

A: Ăştia doi oameni ori care, care aveţi în vedere  ?   
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Q: Nu, în genere. A suferit şi altcineva în afară de evrei în timpul războiului  ?   

A: Nu, aşa ceva nu. Că suferă aşa ceva când e timpul războiului, suferă dacă vin şi îţi iau de 

acasă să nu ai tu ce mânca. Eu eram mititel atunci şi veneau nemţii şi mai găsea câte o bucată 

de pâine şi o luau şi o mâncau ei. Sau acolo dacă aveai nişte păpuşoi trebuia să hrănească caii 

ei. Ei şi aşa avea de astea mecanizate, tancuri, tunuri, dar ei trăgeau cu caii, dar caii aceia trebuia 

să mănânce şi îţi lua din pod sau unde mai ţineai tu păpuşoii aceia, îţi hrănea caii şi hai. Şi apoi 

aşa se povestea că a fost până sub Moscova şi de acum când s-au întors, de acum aici, iaca nu 

departe acolo la Bravicea, sunt 14 kilometri, acolo a fost război. Au stat vreo 3 luni, aşa ceva, 

vreo 2, 3 luni de zile. 

Q: Dar pe altcineva omorau în afară de evrei atunci  ?   

A: Nu. Numai cu evreii atunci. 

Q: Nu ştiţi, nu aţi auzit, de exemplu, pe comunişti dacă nu îi arestau sau nu îi omorau  ?   

A: Dar pe atunci nici comunişti, nu erau. Poate să fi fost prin alte părţi, cum să zic eu, poate ar 

fi fost şi la noi partide din astea, dar ce ştiu eu, că eram un copil mititel, cine îmi spunea mie 

ce. 

Q: Dar nu aţi auzit înainte de război, de exemplu, în Oneşti, nu erau aşa partide ca cuziştii  ?   

A: Dar la noi cineva iaca aşa a fost, se spune iaca că cuzistul este care nu ştiu de la ce partid 

era, dar îi spunea cuzistul şi cine, şi moş Andrei Cotelea. 

Q: Andrei Cotelea  ?   

A: Da. Cotelea Andrei Dimitrievici. Cotelea Andrei Dimitrievici după tată. Că şi el, şi dacă a 

fost, şi dacă e tot pe lista asta a fost, că el zicea că e cuzist, a fost cuzist, dar nu a fost, dar ce el 

ştie. Când a ridicat, când a făcut ridicarea asta în [19]49, pe data de, în [19]49 pe data de 9 mai, 

a fost la noi ridicarea, se zice, a colacilor. Dar nu mai avea colaci, avea pământ aşa un pic mai 

mult şi trăia mai bine şi i-au ridicat şi i-au dus. Şi iaca l-a ridicat şi pe acela fiindcă el a zis că a 

fost cuzist. 

Q: Dar el era neam cumva cu Cotelea ăstalalalt, Piotr, de care aţi spus  ?   

A: Nu, nu, erau mai mulţi Cotelea, sunt, dar nu era. Nu-s, sunt aşa familii Cotelea, ca cum de 

pildă şi noi suntem Antir în sat. Poate din străbunei au fost şi neamuri. 

Q: Dar ţigani în sat înainte de război erau  ?   

A: Ei, la noi şi acum sunt. 

Q: Cu dânşii nu s-a întâmplat nimic  ?   

A: Ţiganii tot se povestea că să-i strângă şi să-i ducă la Bug, dar unde-i Buhul acesta, Bug, nu 

ştiu. Şi nu i-au mai strâns. 

Q: Nu i-au strâns  ?   Înseamnă că ei au rămas aşa  ?   
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A: Ei au rămas aşa.  

Q: Dar ştiţi cumva ce a fost cu averea lor la evreii ăştia din Oneşti pe care i-a împuşcat  ?   

A: D’apoi averea asta e aşa cum am spus, ei nu au avut pământ, dar în casă aşa au avut, dar 

evreii trăiesc bine şi lasă să trăiască, că aşa le e capul. Dar prin mahală acolo, că au rămas casele 

acelea acolo pe loc şi apoi în mahala aia dacă s-a auzit că i-au dus pe jidani şi s-au auzit 

împuşcături, se vede că cineva din mahală le-a luat.  

Q: Au mai fost alte cazuri când aţi văzut ca oamenii să fie omorâţi în timpul războiului  ?   

A: Nu au fost fiindcă v-am spus că la noi… au fost tranşee săpate, tot s-au pregătit pentru război, 

dar dacă a fost linişte şi nu ştiu cum pe urmă România s-a dat cu Rusia şi s-a făcut un fel de 

alianţă şi pe nemţi i-au zvârlit, că de atunci românii era legătură cu nemţii, dar au făcut un fel 

de demisie sau cum se mai cheamă, şi au făcut legătură şi au trecut cu Rusia şi aşa nu a mai fost 

nimic. 

Q: Mulţumesc.  

A: Poftim. 

Q: Vreau să mai precizez ceva. Am aşa o întrebare: atunci când aţi spus că se auzeau 

împuşcături, ce fel de împuşcături se auzeau  ?   

A: Câte, aveţi în vedere că nu automate  ?   

Q: Da, ce fel de împuşcături  ?   

A: Ei, poc, poc, poc. 

Q: Câte una singură  ?   

A: Da.  

Q: Dar nu era automat, nu era mitralieră  ?   

A: Nu, nu. Câte o singură împuşcătură. 

Q: Dar în afară de împuşcături aţi auzit şi alte sunete  ?   

A: Nu, nu. 

Q: Nu aţi auzit nimic, de exemplu glasuri sau ceva se auzea  ?   

A: Dar nu am auzit nimic, nu. Asta v-am spus, eu spun ceea ce am auzit, ceea ce am văzut, ce. 

Q: Spuneţi-mi, dar după cazul acesta, după ce au fost împuşcaţi ăştia la groapă ce aţi văzut, în 

sat mai erau evrei după cazul acesta  ?   

A: După cazul acesta au mai rămas nişte evrei, dar unde s-au dus, ce au făcut, că îi vedeau, dar 

fugeau, fugeau. 

Q: Mata i-ai văzut cum fugeau  ?   

A: Ei, cum să îi văd de acum… Iaca aici la noi la deal lângă biserica asta era un jidan şi cică el 

s-a dus, dar unde s-a dus, Dumnezeu cu dânsul.  
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Q: Cine v-a spus că el s-a dus  ?   

A: De acolo unde a trăit el. Dacă l-a tine l-a luat .… Sapşa Bogdan. 

Q: Sapşa  ?   

A: Sapşa. Sapşa a fost şi la tine şi l-a luat, el ce a ieşit şi s-a dus, dar unde s-a dus… 

Q: El singur s-a dus  ?   

A: Da. 

Q: Dar pe urmă Sapşa acesta s-a întors înapoi  ?   

A: Nu. Unde s-o fi dus .… 

Q: Dar el s-a dus înainte de a-i împuşca pe ăştia sau după  ?   

A: După ce i-au împuşcat pe aceia, a auzit acolo împuşcături şi că împuşcă jidani. Ţi-am spus 

că un jidan şedea într-o, în casă la un om, iar altul în altă casă, de acum s-a transmis prin oameni, 

iată împuşcă jidani şi el a încuiat casa şi s-a dus, dar unde s-a dus. Iată Sapşa nu l-a găsit, dar 

poate pe unul a fost, dar cine îl ştie, poate noaptea încolo s-a dus .… 

Q: Clar. Mulţumesc. 

A: Poftiţi.    
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