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Numele și prenumele intervievatului: Margareta Chiorescu 

Data nașterii: 1932 

Locul nașterii: Codreanca/Cobâlca, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0132.01.01 

Data interviului: 28 octombrie 2009  

 

 Margareta Chiorescu este născută în anul 1932, în satul Codreanca și  a fost 

intervievată cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la 

începutul războiului. 

Ea relatează despre uciderea mai multor evrei din sat de către jandarmi cu ajutorul sătenilor 

Vanea Mârzacov şi Aftenie Guzun, despre care spune că alţii îi ziceau Barbăneagră. Ea 

povesteşte şi că multe familii de evrei s-au evacuat înainte de 1941 şi au revenit în sat după 

război. 

Ea spune că Vanea Mârzacov l-a ucis la primărie pe evreul Dudel Brat. Mai povesteşte şi 

despre două fete ale familiei Şor care au fost adoptate de o altă familie, dar apoi ucise de 

jandarmi. De asemenea, povesteşte că Roza Şor şi o altă fiică, Ceaca, s-au sinucis cu arsenic. 

Ea spune că Aftenie Guzun şi Vanea Mârzacov au fost judecaţi după război.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:38:01:01 

 

A: Bună ziua. 

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

A: Chiorescu Margareta. 

Q: Din ce an sunteţi născută   ? 

A: 1932, la 22 iulie. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În Codreanca. Cobâlca, judeţul Orhei. Comuna Cobâlca, judeţul Orhei. 

Q: Astăzi Codreanca. 

A: Astăzi Codreanca. 

Q: Câteva luni în urmă noi am venit la dumneavoastră. 

A: Da. 

Q: Şi ne-aţi povestit despre amintirile dumneavoastră din timpul celui de-Al Doilea Război 

Mondial. Astăzi am venit cu echipa de filmări ca să vă auzim amintirile dumneavoastră. 
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Pentru început, spuneţi-mi, vă rog, vă amintiţi dacă în sat înainte de război locuiau evrei sau 

nu   ? 

A: Desigur că locuiau şi în mahalaua noastră erau mai multe familii, pe care eu pot să le 

enumăr. Era familia Gaverin, Crimer, Dudel Brat, Grimnberg, familia Grimberg. Mai 

spre dreapta, în partea dreaptă era familia Şmil Roitman şi Avrum Gerşenzon, Motil 

Gerşenzon, Şleoma Şor, cu copiii lui Şleoma Şor, cu… avea trei fete: Ceaca, Sura şi Ietla. 

Ceaca era din [19]30, învăţa în aceeaşi clasă cu fratele meu, Sura şi Ietla erau din [19]33, şi în 

[19]40 eu am început şcoala în [19]39, în timpul lui Carol al II-lea, şi în [19]40 de acum când 

au cedat Basarabia, a fost cedată Basarabia, iarăşi din nou în clasa I şi eram cu Sura şi Ietla 

într-o clasă. De acum, când s-a început războiul, în [19]41, în [19]40 am fost în clasa I, în 

[19]41 desigur că au venit românii şi iarăşi din nou au vrut ca să ne dea în clasa I. Dar noi am 

opus rezistenţă, am spus câţi ani trebuie să facem noi clasa I, în [19]39 clasa I, în [19]40 clasa 

I, în [19]41 clasa I, câţi ani să facem clasa I   ? Ei, şi-au făcut milă de noi şi ne-au dat în clasa 

a II-a, că eram în clasa a II-a. 

Q: Dar vă amintiţi ce s-a întâmplat cu evreii din sat   ? 

A: La 22 iunie, dacă nu mă înşeală memoria aşa, 1941, s-a început al Doilea Război Mondial. 

Aşa   ? Sau 21, că nu ştiu precis data. Ştiu numai că cu o săptămână înainte de a se începe 

războiul, ochiul stâng mi se bătea, clipoceam din ochi şi eu îi spuneam mamei: „mamă, ce e 

cu ochiul acesta al meu de clipoceşte, clipoceşte”, dar mama zice, Dumnezeu s-o ierte, mama 

zice: „el câte vede şi nu le spune, dar tu, odată şi odată se zbate ochiul şi trebuie să-mi spui 

mie că îţi clipoceşte ochiul”. Asta nu ştiu precis ziua, dar eu cu mama, fratele nu ştiu pe unde 

o fi fost el, dar cu mama mă duceam la vie, aveam în fundul Cobâlcii, treceam prin poarta lui 

domnul Şor şi plângea doamna Roza Şor în coridor, plângea aşa de tare, dar mama era 

croitoreasă şi tot timpul le lucra rochiţe, paltoane şi mama zice: „hai să vedem ce s-a 

întâmplat cu doamna Şor de plânge”. Pot să vă arăt unde locuiau ei. Noi am intrat în curte, în 

faţă era, casa era cu faţa la răsărit, un coridor imens, în coridorul acela era un pat, doamna Şor 

plângea în hohote, mama zice: „ce s-a întâmplat, doamna Şor   ?”. Ea spune, zice: „doamna 

Chiorescu, luaţi ceva din casă pentru amintire, să aveţi de la noi”.  

Q: Dar ce se întâmplase, de ce plângea doamna   ? 

A: Dar mama zice: „nu iau nimic, dar de ce plângeţi dumneavoastră   ?”, „Mâine cred că nu o 

să mai fim noi în viaţă, mâine nu o să fim noi în viaţă”. Şi vecinii, am văzut cu ochii meu, 

doamna Targhilă ducea un pat de lemn, doamna Ganea ducea nişte tăvăli, nişte cratiţe, un 

lighean, dar mama zice: „doamna Şor, nu iau nimic, nu-mi trebuie nimic, dumneavoastră să 

fiţi sănătoasă, să vă dea Dumnezeu sănătate” şi noi am ieşit pe poartă şi în timpul acesta un 
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avion cu mitralieră cosea, cădeau gloanţe şi era o măcelărie în centrul satului şi nu avea gard, 

nimic, pur şi simplu era casa instalată în ogradă, fără de gard era casa aceea, şi noi ne-a 

adăpostit sub streaşina casei, plumbii cădeau de pe acoperiş jos, mama zice: „nu ne ducem 

acasă, hai să mergem că tata e în fundul Cobâlcii la vie, hai să-i spunem şi lui ce s-a 

întâmplat, că s-a început războiul”. 

Q: Deci asta era în primele zile de război   ? 

A: În primele zile, primele zile de război, primele zile de război. Pe aici pe unde e magazinul 

acum, treceau soldaţi români şi noi am stat ca să traversăm pe partea cealaltă, noi eram pe 

partea stângă a drumului, ca să traversăm pe partea dreaptă trebuia ca să aşteptăm trupele 

acelea ca să treacă. Şi s-au oprit şi noi am trecut pe partea dreaptă şi ne-am dus la tante, la 

chiocea Gustina, Andronache. Acolo a venit şi tata de la vie şi am venit acasă şi probabil că o 

fi trecut o săptămână sau 7 zile sau 8 zile, nu ştiu, dar precis ştiu că era într-o zi de duminică, 

era o zi de duminică şi pe partea cealaltă de sat locuia naşa mea, doamna Vârlan. Mama 

zice: „hai să mergem în vizită la doamna Vârlan, să vedem ce fac ei”. Şi când am ajuns la 

dânşii, dar aveau pe copiii Musai, Iura, Fighiuţă, noi ne jucam şi dintr-odată auzim muzica, 

cântă o muzică, dar noi nu ne putem da seama ce o fi, ce nuntă, ce este, şi ne-am uitat pe 

coridor, dar de pe partea cealaltă de sat, aici satul e despărţit printr-o râpă, şi pe partea stângă 

noi ne uitam pe coridor pe lângă steopa, un puhoi de oameni mergeau şi cânta muzica, cu 

muzica cânta. Şi noi ne-am căutat după aceea de joacă şi în timpul acesta vine Stepanida 

Iaţco, o femeie, şi strigă: „cucoană Maşă, cucoană Maşă”. Iese naşa afară şi zice: „ce s-a 

întâmplat, Stepanida, ce s-a întâmplat   ?”, dar ea zice: „aţi mai auzit una ca asta   ?”, dar naşa 

spune: „dar ce, ce este   ?”, „apoi, iaca, băiatul meu a fost la în ţarnă şi acolo soldaţii români 

împuşcă pe evrei”, dar nu am fost, ceea vă spun, nu am fost acolo martor ocular eu nu am 

fost, nu am văzut măcelul acela, nu am văzut maltratarea aceea, nu am văzut, dar pe… Era 

într-o zi spre seară şi tata zice: „Margareta, Margareta, ia ieşi la poartă”. Eu ies la poartă şi 

domnul Şor pe drumul acesta care aţi venit dumneavoastră mergea cu Sura şi Ietla, una de 

mână o ducea şi pe alta, ele erau de gemene, de o mână şi mânuţele lor aşa tremurau .… 

Q: Dar asta în aceeaşi perioadă când povestiţi despre puhoiul acesta .… 

A: Da, de acum era, de acum maltratarea asta avusese loc, dar acum cred că la o săptămână 

sau două săptămâni după .… 

Q: După cazul care ne-aţi spus că aţi văzut cu muzica ăştia care au trecut   ? 

A: Apoi după cazul cu muzica, apoi asta al doilea episod. Şi domnul Cichircă nu avea copii 

şi a înfiat pe aceste două fetiţe, pe Sura şi pe Ietla le-a înfiat. Probabil că era de acum luna 

iulie, luna iulie, asta precis ştiu, pentru că se apropia 1 septembrie şi Sura şi Ietla, am fost la 
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domnul Cichircă şi le-am luat la mine şi le-am dat tocuri, caiete, le-am dat, că se începe anul 

şcolar, trebuie să înceapă anul şcolar. Şi în timpul acesta vine servitoarea de la domnul 

Cichircă şi spune, zice: „fetelor, haideţi că cucoana vă cheamă la masă”, şi aşa şi nu le-am 

mai văzut după aceea. 

Q: Fetele şi nici pe tatăl lor   ? 

A: Da, nu, de atunci nu le-am mai văzut, ce s-o fi întâmplat cu ele nu ştiu, nu pot să vă spun. 

Eu cunosc mai multe familii de evrei aici, o parte s-au refugiat, familia Daici, care acolo 

locuieşte la marginea satului, şi astăzi este un pod acolo şi spune la Iţic, la Iţic, Iţic Daici. Un 

fecior de-a lui Iţic Daici, este monument aici ridicat la cimitir, în memoria represiilor astea 

care au avut loc. Daici, feciorul lui Daici, încă un fecior, deoarece nu erau în mahală la noi, 

Israel, nu ştiu cum îl chema pe Daici, s-a refugiat, a trecut linia frontului şi se spunea în casă 

la noi că ei amândoi fraţii au trecut linia frontului, numai noaptea mergeau, şi prin grădini ce 

găseau, pătlăgele, chiperi, sfeclă crudă, curechi crud, mâncau, până ce au trecut linia frontului. 

Q: Deci asta Daici personal v-a povestit în faţa dumneavoastră   ? 

A: Daici acesta când s-a întors apoi a lucrat foarte mult timp intendant la spital, el chiar şi 

făcea glume, zicea: „eu de când lucrez aici la spital, apoi eu fac operaţii de transfer a inimii, 

ştiţi, iau inima de la căruţă şi o pun la om”.  

Q: Deci el v-a povestit despre .…   ? 

A: El, el a povestit în casă la noi, povestea, că în casă la noi povestea cum a trecut linia 

frontului. Crimer, familia Crimer s-a refugiat cu tata socru, cu Lia Grimberg, cu Lia 

Crimer eu mă jucam, era ea mai mică decât mine, mai aveau un băiat .… 

Q: Dar ei când s-au refugiat   ? 

A: S-au refugiat .… Miron. 

Q: Când   ? 

A: Probabil că înainte de [19]41. 

Q: Înainte de iunie   ? 

A: Înainte de începerea războiului, înainte de a se începe războiul. Familia Grimberg s-au 

evacuat, Şmil Roitman s-a evacuat. Şmil Roitman, în [19]44 când s-a întors, apoi a lucrat 

mult timp soţia lui, Nusea, a lucrat mult timp ca contabilă la spital, după aceea s-au instalat cu 

traiul la Chişinău. De asemenea, au fost evacuaţi, s-au evacuat, acesta, cum e, că am uitat cum 

e familia, Motel Gerşenson, şi cu cine, că cu doi fraţi erau, Avrum, Avrum Gerşenson s-a 

evacuat cu un băiat Vova şi o fată Galea. În [19]44 familia aceasta a venit la noi în Cobâlca, 

că atunci Cobâlca se zicea, până în [19]61. Şi noi ne jucam cu Galea şi cu Vova, a fost la noi, 

Vova a fost la noi în casă, ne-am dus cu Vova, cu fratele meu Mişa, ne-am dus în fundul 
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Cobâlcii la vie, au mâncat poamă de la noi, şi spuneau că, dar mama lui a decedat în [19]39, 

ceva complicaţie cu inima avea ea .… 

Q: Dacă se poate, eu aş vrea să revenim la episodul .… 

A: Ce   ? 

Q: Dacă se poate eu aş vrea să revenim la episodul care l-aţi văzut la familia Şor. Vreau să vă 

întreb încă câteva detalii de acolo. În primul rând, vreau să precizez încă odată când s-a 

întâmplat asta   ? 

A: Asta s-a întâmplat deoarece treceau trupe pe aici, cred că prima zi de război. 

Q: Aşa, deci primele zile de război   ? 

A: Primele zile de război. 

Q: Dar trupele pe unde treceau   ? 

A: Ce   ? 

Q: Trupele pe unde treceau   ? 

A: Trupele treceau nu pe drumul acesta, dar pe drumul celălalt asfaltat. 

Q: Drumul asfaltat atunci treceau .…   ? 

A: Acum e asfaltat, dar era atunci praf. 

Q: Dar atunci drumul era, trecea prin centrul satului sau pe marginea satului sau cum era   ? 

A: Nu, drumul acela, aţi venit pe un drum asfaltat   ? 

Q: Da, dar noi nu ştim cât de mare era satul atunci.  

A: Apoi până acolo la unde e baia, aţi văzut baia, nu   ? 

Q: În sensul că drumul pur şi simplu, explicaţi-ne, era lateral satului sau prin mijlocul satului   

? 

A: Apoi prin mijlocul satului era, acela e central şi al nostru al doilea, e paralel cu acela. 

Q: Deci trupele au început a trece prin .…   ? 

A: Da, treceau trupe. 

Q: Aţi văzut ce fel de trupe treceau prin sat   ? 

A: Numai române. Noi şi în [19]40, când au plecat românii, apoi Avrum Gerşenson nu avea 

casă, era la, stătea la gazdă la Toader Ciornei şi aveau un coridor înalt şi noi de acolo de sus, 

pe coridor stăteam şi le spuneam: „sănătate, sănătate”, le strigam la trupele, dar ei ziceau: „noi 

curând ne vom întoarce, nu sănătate, noi curând ne vom întoarce.” 

Q: Aşa, deci practic, dar parte din trupe s-au oprit în sat   ? 

A: Nu, nu s-au oprit. 

Q: Nu s-a oprit nimic   ? 

A: Nu. În acele zile, în primele zile .… 
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Q: Ştiţi cumva dacă au avut loc arestări de evrei sau asasinări   ? 

A: Nu au avut loc arestări, a venit după aceea postul de jandarmi în sat. Postul de jandarmi 

care aici unde era primăria, acolo s-a, unde a fost în [19]39 primăria, acolo s-a instalat, a fost 

instalat postul de jandarmi, chiar în casă la domnul Cichircă, o cameră acolo era chiar în casă 

la domnul Cichircă, în casă era.  

Q: Şi când aţi trecut pe lângă curtea doamnei Şor şi aţi intrat în interior, aţi spus că aţi văzut 

că unele persoane cărau deja lucruri. Ele erau chiar în ograda doamnei Şor   ? 

A: Sigur că da, în ogradă erau. Asta, să-i fie ţărâna uşoară, chiocea Paşa, un pat de lemn 

imens, îl arunca peste gard, doamna Ganea, vecine erau, doamna Ganea peste gard săreau şi 

cu tăvălile, cu cratiţele, cu lighenele la dânşii în ogradă le duceau. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar acesta a fost un caz singur, cunoaşteţi, sau se mai întâmplau aşa cazuri   

? 

A: Eu nu ştiu, probabil că în toate mahalalele unde erau evrei, aceeaşi se producea, acelaşi 

tablou tragic era, devastau. Şi locuitorii noştri, ai noştri, sătenii noştri. 

Q: Dar atunci evreii, dacă am înţeles, erau încă liberi, nu erau arestaţi. 

A: Nu, eu de la Constantin Bobeică, când masa aceea de oameni cu muzică, apoi el aproape 

de biserică chiar, o cărăruşă este şi trăia, şi noi întrebam: „ce a fost   ?”, dar el ne-a spus că au 

fost adunaţi evreii la biserică, toate familiile astea de evrei şi li s-a spus că-i botează, o să-i 

boteze, şi chiar a venit chiocea Ileana Untilă, domnişoara Bobeică, pentru că erau, la 

Constantin Ivanovici să vă duceţi, el ştie cu cine a învăţat, de acum e în etate dumnealui, are 

85 de ani şi cu familie de, din evrei au învăţat în clasa a V-a, în clasa a VI-a, în clasa a VII-a a 

învăţat, a dat examene la Bravicea, la clasa Bravicea era atunci, cu evreii din familia lui 

Ziberminţ erau două domnişoare, din familia lui Şor avea o domnişoară, eu ştiu pe copiii cu 

care noi ne jucam în timpul acela, dar pe asta domnişoară avea .… nu acesta Şor, dar mai era 

încă un Şor, nu ştiu cum îi spunea la acela, avea pe Ţilea .… 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu doamna Şor, Roza Şor şi cu fiica ei   ? Cealaltă, că aţi zis că mai 

era una… 

A: Doamna Şor probabil că dumnealui, soţul dumneaei, în [19]40 era un felcer, ne-a făcut 

nişte vaccinări în [19]40, şi probabil că aveau arseniu şi în râpă aici la Pascăl le-au găsit 

moarte pe doamna Şor şi pe Ceaca. Dar Sura şi Ietla au mai supravieţuit iunie, iulie şi 

august. Probabil că era sfârşitul lui iulie şi începutul lui august, sau la mijlocul lui august, 

când au fost înfiate de domnul Cichircă.  

Q: Dar doamna Şor şi cu fiica asta mai mare, pe care aţi spus că Ceaca .… 

A: Ceaca. 
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Q: De unde aşa presupunere că s-au otrăvit cu arseniu   ? 

A: Probabil că tot se spunea atunci că le-au găsit moarte, probabil că au avut arseniu şi s-au 

otrăvit. 

Q: Dar când le-au găsit moarte   ? 

A: Când le-au găsit moarte, nu pot să vă spun când le-au găsit moarte, numai tabloul acesta 

când domnul Şor cu Sura şi Ietla mergeau pe .… şi de acum tata spunea că pe doamna Şor au 

găsit-o moartă la râpă la Pascăl. 

Q: Tatăl dumneavoastră v-a zis   ? 

A: Da, nu a văzut, nu a văzut. Eu întrebam: „dar unde e Ceaca, unde e Ceaca, unde e doamna 

Şor   ?”, şi spune: „le-au găsit moarte în râpă la Pascăl”.  

Q: Vă amintiţi dacă la mult timp după incidentul care l-aţi văzut în ogradă la dânşii   ? 

A: Da, da, da, probabil că undeva la vreo trei săptămâni aşa, probabil că. 

Q: Deci după asta la vreo trei săptămâni   ? 

A: Da, după asta.  

Q: Ştiţi despre alte cazuri când care a fost soarta la alţi evrei în sat în timpul războiului   ? 

A: Eu martor ocular nu am fost, dar ştiu aşa cazuri, aşa un caz: chiochea Ileana Bâtcă într-o zi 

a venit la noi, dar ea avea, în Cocearna avea pământ şi ea cum a venit: „Saşa, Saşa, ştii ce am 

văzut eu   ? La primărie, în faţa primăriei”. Dar mama zice: „Ce   ?”. Iacă-tă, Brat, Dudel 

Brat, Dudel Brat avea o dugheană, băcălie, spune, acea casă este şi acum, spune: „Dudel era 

în faţa casei şi un soldat i-a zis măi oameni buni, măi, cine împuşcă jidanul acesta   ?, dar 

Vanea Mârzacov a zis: dă încoace arma la mine, că eu îl împuşc”, şi spune: „şi a luat arma de 

la soldatul acela şi s-a dus la mori, la mori s-a dus”, aici în partea cealaltă de sat erau, se vede 

pe timpuri, eu nu am apucat, erau mori de vânt, şi spune: „cred că l-a împuşcat acolo”. Dar 

altă persoană, Ţăr Maria, Ţăr Maria, mi-a povestit că a fost martor ocular, ea din [19]30, dar e 

decedată, mi-a povestit că a fost martor ocular la în ţarnă, când au fost maltrataţi, când au fost 

împuşcaţi evreii acolo. Şi a spus aşa caz: că un evreu nu putea ca să moară şi Afnasie Guzun, 

Aftenie, Aftenie Guzun. 

Q: Aftenie Guzun. 

A: Aftenie Guzun. Alţii Barbăneagră, dar eu, în memoria, în cartea Memoriile, la Constantin 

Ivanovici am găsit că e Guzun, Guzun Aftenie, Guzun Aftenie, s-a coborât în groapă acolo, l-

a descălţat de pantof şi a început ca să-l lovească în cap pe evreul acela cu pantoful. Din 

auzite, eu nu am… 

Q: Dar asta e persoana despre care ne-aţi spus data trecută că-i Budeci Aftenie   ? 

A: Nu, e Guzun, Guzun. 

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



Q: Pur şi simplu data trecută aţi încurcat. 

A: Da, eu am fost la Constantin Ivanovici, el are cartea Memorii şi acolo este, a spus că e 

Guzun, că soţia lui în [19]49, a fost, în [19]40, în [19]44, când din nou au venit sovieticii, 

primele familii care au fost deportate au fost Mârzacov şi acesta, Guzun. 

Q: Deci pentru .… 

A: Pentru crimele astea care le-au săvârşit ei. 

Q: Guzun şi Mârzacov, ambii .… 

A: Guzun şi Mârzacov Ivan. 

Q: Deci ei au fost judecaţi pe urmă   ? 

A: Ce   ? 

Q: Ei au fost judecaţi   ? 

A: Ei probabil că au fost, nu s-au mai întors. Şi în [19]49 au fost, când de acum al doilea val 

de exportări a fost, apoi soţia lui Mărioara a fost deportată şi împreună cu Constantin 

Ivanovici în acelaşi sofhoz au lucrat. 

Q: Dar Dudel Brat este aceeaşi persoană despre care data trecută ni l-aţi menţionat ca Surdul   

? 

A: Da, îi spunea Surdul, că într-adevăr el nu auzea, ne duceam la dânsul la băcălie, ştiţi vara, 

aveam găini, dar părăsesc găinile, dar ei pe timpul acela, ca şi acum, care aveau găini şi le 

trebuia ceva, făceau schimb, schimb de mărfuri, duceau ouă şi luau sare sau luau chibrituri 

sau, şi ne-am dus odată cu fratele la magazin la dânşii şi avea un băiat Haim, şi o fată Ţilea, 

şi aveau clopoţel la uşă, clopoţel, nu sonerie, dar clopoţel, şi noi am intrat şi intră Brat, Dudel 

intră şi Haim din a doua cameră vine, şi Mişa, fratele, zice: „vrem o diseatcă de ouă”, dar el, 

Haim, zice: „tată, Mişa vrea ouăăă”, nu auzea, „Mişa vrea ouăăă”. Nu auzea. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, înainte de război care erau relaţiile dintre evrei şi neevrei în sat   ? 

A: Nu aş spune că, iaca, la familia asta Crimer, aveau dugheană, noi luam pe bon şi când tata 

primea salariul, apoi bonurile acelea, făcea totalul şi… Alţii, cu ce se îndeletniceau   ? O parte 

din familiile evreilor cu comerţul. De exemplu, primăvara se începea, aveau oamenii livezi şi 

ei arendau, copacul acesta, copacul acesta, acesta, perjul, prunul, mărul, prăsadul, atât şi atât 

lua în arendă. Iar toamna de acum fructele, era uscătorie de fructe, uscau perjele, le uscau, le 

introduceau cu miez de nucă, nucile le spălau cu sodă, albe le făceau, unde le exportau nu ştiu, 

uscături făceau din mere şi le exportau şi mere. Cu agricultura se ocupa numai Daici, Iţic 

Daici, tutun, era, pe partea cealaltă de sat era Haim Pătlăgeanu şi Strulea Mogileanu, care 

Strulea Mogileanu de asemenea cu tutunul se ocupa. Leiba Roizer avea băcălie, avea băcălie 

Galperin, Dudel avea o băcălie, dar majoritatea, Motel Gerşenson nu ştiu cu ce se ocupa. Şmil 
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Roitman avea, Şmil Roitman avea băcălie şi totodată colecta toamna struguri de la consătenii 

noştri, avea o casă uriaşă, uriaşă, uriaşă, nu pot să vă spun, o cadă aşa mare, zdrobeau 

strugurii în cada aceea. Zilberminţ, Zilbermiţ de asemenea se ocupa cu negoţul vinului, 

colecta, colecta struguri făcea, avea, chiar pot să vă arăt casa lui, avea un beci, în 37 sau în 38 

a dat în exploataţie casa, noi şi cu papa ne-am dus, vin vindea, nu struguri, dar vin la 

Zilberminţ vindea vinul, şi ne-am dus cu papa şi avea două fete simpatice, domnişoare erau, 

apoi papa spune: „copiii mei vor să vadă, pentru că aşa o casă impunătoare, aşa imensă o casă 

nu era în sat la noi, vor ca să vadă casa”, şi ele spune: „dintâi să mergem în beci”, un beci 

uriaş era, un beci cât ţinea casa de mare. 

Q: Dar spuneţi-ne, vă rog, ce s-a întâmplat iată cu toată averea, cu toate locuinţele la evrei   ? 

A: Un descendent din familia asta, Zilberminţ, este în Chişinău, Grinberg este de asemenea în 

Chişinău, Mişa Grinberg care a fost redactor la Cultura Moldovei, mi se pare că la Moldova 

socialistă a fost el, este un frate de-a lui, Vladimir Grinberg este în Chişinău. A lui Zilberminţ 

apoi este un fecior de asemenea, dacă nu o fi în Israel, este un fecior şi e căsătorit cu a lui 

Haim Pătlăgeanu, o fiică de-a lui Haim Pătlăgeanu. Ea era dentistă şi mulţi consăteni de-ai 

mei la dânsa şi-au făcut reparaţia dinţilor. 

Q: Vreau să vă mai întreb aşa o întrebare: mă interesează cazul în care aţi spus că Dudel Brat 

a fost omorât de Mârzacov, ştiţi asta din auzite   ? 

A: Din auzite.  

Q: Există careva o explicaţie de ce anume Mârzacov s-a oferit să-l omoare   ? 

A: Da, tanti Ileana când a venit la mama, când a venit la mama şi i-a spus: „Saşa, Saşa, uite ce 

am văzut acum în primăriei”, spune, zice: „când Vanea Mârzacov a luat arma, a luat arma în 

mână”, apoi ea a povestit, chiochea Ileana, tanti Ileana a povestit: „s-a aşezat în genunchi, 

Surdu”, că aşa îi spuneau toţi, Surdu, „s-a aşezat în genunchi şi a spus, Vanea, Vanea, dă arma 

la alţii să mă împuşte, numai nu tu, tu ţii minte că te-am ajutat eu, veneai şi plângeai, spuneai 

că nu ai cu ce să hrăneşti copiii”. Asta am auzit din gura femeii ăsteia, dar eu nu am fost 

acolo, nu a văzut. Dar eu cred că, eu cred că femeia aceea nu a exagerat lucrurile, nu a 

exagerat lucrurile, sunt ferm convinsă, era credincioasă şi nu putea să mintă, ea a văzut 

tabloul acesta şi a spus întocmai. 

Q: Spuneţi, vă rog, în afară de evrei atunci în anii războiului mai erau persecutaţi şi alţii   ? 

A: Nu, nu erau, nu erau persecutaţi nimeni.  

Q: Nu au fost alte cazuri   ? 

A: Nu. 

Q: Şi nu ştiţi, de exemplu, dacă cu ţiganii s-a întâmplat ceva   ? 
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A: Nu. Nu ştiu, nu ştiu aşa ceva. 

Q: Vă mulţumesc.   
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