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Numele și prenumele intervievatului: Alexei Toderaş 

Data nașterii: 1921 

Locul nașterii: Dubna, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0135.01.01 

Data interviului: 29 octombrie 2009  

 

 Alexei Toderaş, născut în anul 1921, în satul Dubna, a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa şi în cele alăturate în timpul celui 

de-al Doile Război Mondial.  

El relatează despre strângerea evreilor din satul său şi închiderea lor în lagărul de la Vertiujeni. 

El spune că a fost la lagăr o singură dată şi că acolo trăiau circa 2.000 de evrei în condiţii foarte 

precare, care erau păziţi de soldaţi nemţi. El mai povesteşte că a văzut evrei care erau adunaţi 

din mai multe localităţi la Dumbrăveni şi care erau duşi prin satul lor către Vertiujeni de către 

soldaţi români.  

Ion Antir spune că în 1941 era premilitar, ca şi Chiseliţă Grigore, Tăbârţă Grigore, Sochircă 

Ifim, Sochircă Ifim doi, Găsan Ivan şi Găsan Fiodor, dar în afară de instrucţie spune că nu a 

participat la nicio acţiune. 

El mai povesteşte că armata română a ucis trei săteni la Vădeni, doi acuzaţi de comunism şi un 

fost cuzist.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:28:54:02 

 

Question: Bună ziua. Spuneţi-ne, vă rog, care e numele de familie şi prenumele dumneavoastră. 

Answer: Poftim  ?   

Q: Cum vă numiţi  ?   

A: Cum familia  ?   

Q: Da. 

A: A mea  ?   

Q: Da. 

A: Toderaş. 

Q: Şi prenumele  ?   

A: Alexei. 

Q: Din ce an sunteţi născut  ?   

A: [19]21. 
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Q: Şi unde v-aţi născut  ?   

A: Aici în Dubna. 

Q: În Dubna. Dacă vă amintiţi, cu câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie 

şi ne-aţi povestit despre ce aţi văzut în timpul războiului. Deci noi am venit astăzi ca să vă 

amintiţi şi să ne povestiţi amintirile dumneavoastră în faţa camerei de luat… 

A: Credeţi că eu ţin minte ce am grăit atunci, de acum întreabă-mă, întrebaţi-mă, că eu… 

Q: Spuneţi, vă rog, înainte de război în Dubna locuiau evrei  ?   

A: Au trăit, vreo 5 familii mă tem, 5 sau 3, aşa ceva. 

Q: Vă amintiţi pe cineva dintre ei  ?   

A: Cum nu îmi amintesc, d’apoi cu mine au fost în sat, băieţii lor la şcoală au învăţat cu mine. 

Q: Ştiţi cum se numeau ei  ?   

A: Unul Zelic. Evreu. L-au împuşcat doi români acolo pe malul râului. Dar doi băieţi, unul 

Leibu şi unul Herşcu, au învăţat cu mine la şcoală băieţii lui. Şi apoi a avut două fete, s-au 

măritat, şi au făcut dugheană tot aici. Alţi evrei  ?   

Q: Da.  

A: Numele lor. Ginerii lui, Froica unul şi unul Şmilic. 

Q: Şi aţi spus că pe Zeilic l-au împuşcat doi români. 

A: Ce  ?   

Q: Mata ai spus că pe Zeilic l-au împuşcat doi români  ?   

A: Da. 

Q: De unde ştii asta  ?   

A: Apoi grăia lumea în sat. Eu nu am văzut, dar grăia lumea în sat că l-au împuşcat. De acum 

ne-am dus noi păţanii ăştia şi am văzut unde l-au îngropat. 

Q: Dar unde l-au îngropat  ?   

A: Pe malul apei acolo, i-au pus de au făcut borta şi l-au împuşcat şi l-au acoperit. Şi au venit 

apoi pe urmă un băiat al lui şi l-a scos, l-a luat. 

Q: Şi unde l-a îngropat pe urmă  ?   

A: De acum nu ştiu unde l-a dus. L-a dus unde. 

Q: Dar mata ai văzut mormântul lui atunci  ?   

A: Da, mormântul lui, o bortă, o movilă. 

Q: Era astupat deja  ?   

A: Da, da, dar cum. Ei, ce, la vreo lună de zile, aveam timp a umbla atunci când era proaspăt, 

nuuu. 

Q: Dar când a venit fiul lui mata ai văzut când l-a scos atunci şi l-a mutat  ?   
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A: Nu, când l-a scos nu am văzut. 

Q: Şi de unde ştii despre asta  ?   

A: Tot oamenii grăia, de la unul, de la altul, dar eu nu am văzut.  

Q: Dar ce s-a întâmplat cu ceilalţi evrei din sat  ?   

A: Ce  ?   

Q: Ce s-a întâmplat cu aceilalţi evrei din sat  ?   

A: I-au strâns, la lagăr i-au dus.  

Q: La care lagăr  ?   

A: La Vertiujeni au fost, în Vertiujeni în sat, acolo au făcut lagăr, săracii. I-au topit pe toţi 

acolo, au murit, nu le-au dat mâncare, nu le-au dat nimic. 

Q: Mata ai văzut vreodată lagărul de acolo  ?   

A: Am fost la lagăr, am fost la lagăr, ne uitam numai la dânşii aşa, săracii, numai chipul de 

dânşii, sufletul. 

Q: Povesteşte-mi ce ai văzut acolo. 

A: Am văzut cum morţi, toată ziua scotea morţi de acolo, scotea 10-20 şi îi ducea, unde îi 

ducea, nu ştiu unde îi ducea. 

Q: Dar cum îi scotea, cu ce îi scotea de acolo  ?   

A: Cu căruţa, cu căruţa, îi punea în căruţă şi îi ducea la borta asta, unde e iama lor, nu ştiu unde 

îi ducea. Of, of, of. 

Q: Mata de câte ori ai fost la lagărul acela  ?   

A: Odată numai am fost, mai mult nu m-am mai dus. 

Q: Dar atunci când ai fost cum de s-a întâmplat că ai fost acolo  ?   

A: Am auzit că, uite ce este acolo şi m-am dus şi eu ca toată lumea, dar nu ştiu, ei şedea cu gard 

de sârmă să nu poată ieşi nimeni, nici intra, şi ei şedea acolo, nu le da mâncare. 

Q: Dar era pază sau nu era pază  ?   

A: Era pază. 

Q: Şi cine era de pază  ?   

A: Nemţii. 

Q: Nemţii erau  ?   

A: D’apoi cine  ?   

Q: Mata îţi aminteşti ce fel de uniforme aveau  ?   

A: Uniformă sură. 

Q: Şi i-au auzit în ce limbă vorbeau  ?   

A: Ce  ?   
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Q: Ai auzit soldaţii aceia în ce limbă vorbeau  ?   

A: Nu am grăit nimic cu dânşii, că ei nu ştiau moldoveneşte şi eu nu ştiam limba nemţească, nu 

am grăit nimic. 

Q: Şi mulţi soldaţi erau acolo  ?   

A: Ce  ?   

Q: Soldaţi, câţi erau cam acolo  ?   

A: Apoi erau împrejur, eu ştiu câţi erau ei .… Erau la colţul acela, la colţul acela, la colţul acela. 

Q: Dar cam câţi oameni erau înăuntru lagărului  ?   

A: În lagărul acela  ?   Eeee, trebuie să fi fost vreo 2.000. Era, Doamne, norod mult. 

Q: Şi cum arătau ei  ?   

A: Slabi, numai pielea şi osul, săracii, ochii duşi în fundul capului, numai cât sufla, atât. 

Q: Şi acolo erau şi bărbaţi şi femei  ?   

A: Şi bărbaţi, şi femei, şi copii şi tot, ce a năpădit, tot acolo a băgat. 

Q: Dar lagărul acesta unde era amplasat, unde era lagărul  ?   

A: La marginea oraşului. La marginea Vertiujeniului, aşa într-o parte era. 

Q: Dar era încă o parte de oraş sau era în câmp, cum era el, unde  ?   

A: De o parte de oraş era. 

Q: Deci nu era în oraş  ?   

A: Nu era în ora, nu. 

Q: Dar ei unde stăteau, iaca ai spus mata că era sârmă ghimpată primprejur, dar înăuntru ce era  

?   Erau clădiri ceva, aveau unde  ?   

A: Unde  ?   

Q: Înăuntru lagărului era ceva construcţii, erau, unde dormeau ei  ?   

A: Iaca asta nu ţi-oi spune, nu am luat seama, era clădire, nu era clădire… 

Q: Dar ei unde stăteau, evreii ăştia care stăteau  ?   

A: Şedeau acolo grămadă. Era vară. Nu era iarnă ori ceva. Rău, rău, rău. 

Q: Dar mata cum ştiai că ăştia din lagăr sunt evrei, de unde ai ştiut despre asta  ?   

A: Dar cum să nu ştim dacă nemţii îi păzea şi nu ne lăsa să ne apropiem de gardul acela nici ca 

cum. Nu ne lăsa. 

Q: Dar cum ştiai că aceia sunt evrei  ?   

A: D’apoi dacă s-a grăit lumea. Eu am văzut pe aici prin marginea satului cum i-a dus de la 

Dumbrăveni, de aici i-au luat şi îi mâna puhoi, încolo i-au dus. 

Q: Mata ai văzut cum îi duceau  ?   

A: Am văzut cum îi duceau, prin marginea satului aşa i-au dus, îi ducea cârd.  
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Q: Şi era mare grupa asta de oameni  ?   

A: Să fi fost vreo 100, poate mai mult de 100, aşa i-a dus, i-a strâns toţi din sat şi i-au dus. 

Q: I-au strâns şi din sat de la voi  ?   

A: De la noi i-au luat acolo la Dumbrăveni şi de acolo i-au încărcat, i-au luat în pohod. 

Q: Deci pe ăştia din sat i-au luat şi i-au dus la Dumbrăveni  ?   

A: Da. 

Q: Şi pe urmă de la Dumbrăveni  ?   

A: I-au luat la lagăr, de acolo i-au luat. 

Q: Mata ai văzut când pe ăştia din sat i-au strâns  ?   

A: Nu am văzut că i-au strâns, dar am auzit că i-au chemat, i-au luat şi i-au dus la Dumbrăveni, 

dar ce au făcut cu dânşii .… De acum pe urmă am auzit că i-au dus la lagăr.  

Q: Deci înseamnă că nu ai văzut când pe ăştia din sat i-au strâns  ?   

A: Nu am văzut, când i-au luat pe dânşii din sat, nu. Dar ce, pe timpul acela fiecare la casa lui… 

Q: Dar când ai văzut coloana aceea care spuneai că venea dinspre Dumbrăveni, în coloana 

aceea mata i-ai văzut pe ăştia din sat, erau ăştia din Dubna, evrei  ?   

A: Nu ne lăsa, că îi ducea jandarmi, jandarmii îi duceau şi nu ne lăsau să ne apropiem de dânşii. 

Striga câte unul: „daţi-ne câte o lingură de apă”, d’apoi de unde să îi iau eu apă să îi dau  ?  ! A 

fost mare jale. 

Q: Şi în coloana aceea cine erau  ?   

A: Ce  ?   

Q: În coloana aceea la fel care ai văzut-o dinspre Dumbrăveni apoi ce erau acolo, erau tot 

bărbaţi sau femei, cine erau acolo  ?   

A: Tot amestecat, şi femei, şi bărbaţi, şi copii şi tot. 

Q: Ei mergeau pe jos sau mergeau şi cu căruţele  ?   

A: Pe jos, pe jos, pe jos. Îi ducea, îi mâna ca pe vite. 

Q: Dar jandarmii de unde erau, ce fel de jandarmi  ?   Că ai spus că jandarmii îi duceau. 

A: Jandarmi români. Dar de unde, cum, nu ştiu. 

Q: Şi mulţi jandarmi erau cu dânşii atunci  ?   

A: Erau înconjuraţi, îi duceau 5, 6, 2, 3 pe o parte, ceilalţi pe alta, am văzut pe marginea satului 

aşa i-a dus, pe deal. 

Q: Mata ai cunoscut pe cineva sau nu ai cunoscut pe nimeni, nu ştiai din coloana aceea pe 

nimeni  ?   

A: De unde să-i cunosc, ce, mă lăsa să mă apropii aproape  ?   Nu. Aşa numai de departe cât îi 

vedeam. 
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Q: Dar mata ai văzut dintâi coloana şi pe urmă ai fost la Vertiujeni sau dintâi ai fost la Vertiujeni 

şi pe urmă ai văzut coloana  ?   

A: Nu. Întâi am văzut coloana aici cum îi ducea şi apoi pe urmă m-am dus acolo. Dar deodată 

am văzut aici cum îi ducea.  

Q: Din ăştia săteni, din sat evrei, s-a întors cineva după război în sat  ?   

A: Nu, nu.  

Q: Dar ce s-a întâmplat cu averea lor, la ăştia din sat toţi  ?   

A: Averea  ?   A trecut sub stat, a luat-o statul, dar ce a făcut cu dânsa, de acum nu ştiu.  

Q: Au fost cazuri în timpul războiului când mata ai văzut ca cineva să fie omorât  ?   

A: Nu am văzut. Cine  ?   Că au omorât ei  ?   

Q: Nu. Au fost cazuri când mata ai văzut cum omoară pe cineva  ?   

A: Nu am văzut, aşa nu am văzut.  

Q: Data trecută când am venit mata ai spus că ai văzut odată cum au omorât pe nişte bărbaţi, ai 

spus că 9 bărbaţi ai văzut  ?   

A: Aaa, aceia  ?   Aceia soldaţii români. Nu românii, ruşi, soldaţii ruşi i-au prins prizonieri pe 

9 bărbaţi acolo în deal şi i-au dezbrăcat şi i-au dus şi le-au făcut groapă şi i-au împuşcat şi gata. 

Q: Şi mata ai văzut singur asta  ?   

A: Am văzut, aceea am văzut. 

Q: Unde a fost asta, unde s-a întâmplat  ?   

A: În deal acolo la marginea satului unde sunt nişte salcâmi. Acum mai sunt, ehh .… 

Q: Şi îţi aminteşti cam când era asta  ?   

A: Când  ?   Vara să fi fost, pe vremea strânsului, prin iunie, iulie, aşa ceva. 

Q: Dar mata cum de erai acolo şi ai văzut, cum de s-a întâmplat că ai văzut totul  ?   

A: Cum să se întâmple  ?   Dacă se vedea bine, s-a văzut că i-a prins, unul de aici, unul de acolo, 

unul de acolo şi i-au strâns toţi grămadă şi i-au dus şi i-au pus şi au făcut groapă, şi i-au 

dezbrăcat de cămeşe şi de izmene şi i-au împuşcat acolo. 

Q: Mata ai văzut cum i-au dezbrăcat  ?   

A: Am văzut cum au, cum le-au luat hainele, i-au pus, s-au dezbrăcat toţi o grămăjoară aşa ia 

şi … 

Q: Dar ei înainte de asta erau în uniforme militare  ?   

A: Aceia care i-au dezbrăcat  ?   

Q: Şi unii şi alţii. 

A: Nu ştiu eu în ce uniformă erau. 

Q: Bun. Pe ăştia pe care i-au împuşcat, care de acum erau dezbrăcaţi .… 
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A: Înţeleg, înţeleg. 

Q: Înainte de asta mata i-ai văzut în ce uniformă aveau ei  ?   

A: În ce uniformă erau ei  ?   

Q: Da.   

A: Militari, ruşi. 

Q: Ruşi erau  ?   

A: Da. 

Q: Mata puteai cunoaşte uniforma rusească  ?   

A: D’apoi se cunoştea că-i .… 

Q: Dar aceia care i-au omorât pe dânşii cine erau  ?   

A: Nişte soldaţi. 

Q: Dar din ce armată erau  ?   

A: Din, români. 

Q: Dar mata cunoşteai şi uniforma de români  ?   

A: D’apoi cum nu se cunoştea. Românii aveau ţugui aşa ia. 

Q: Şi cam câţi soldaţi erau acolo  ?   

A: Doi soldaţi. 

Q: Dar ăştia ruşi câţi au fost  ?   

A: Ăştia 9, 9 băieţi. I-au împuşcat, săracii. 

Q: Şi ai stat până la urmă, ai văzut cum i-au îngropat pe dânşii  ?   

A: Da, păi a dat ţărână deasupra lor şi gata. Aceia cine a fost, că aceia a mai şezut acolo, am 

luat-o tot din loc. 

Q: Dar groapa era săpată sau au săpat-o atunci  ?   

A: Ei singuri au săpat-o. 

Q: Bărbaţii ăştia  ?   

A: Ei singuri au săpat-o. Ei singuri şi-au făcut groapă.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri când mata să vezi altceva  ?   

A: Poate să fi fost pe undeva, dar eu nu am văzut. Ce să zic dacă nu am văzut nimic, nu ştiu. 

Q: Dar pe ăştia când i-ai văzut mata cât de departe erai, când pe dânşii i-au împuşcat  ?   

A: Ei, vreo 100, 150, 200 de metri, aşa trebuie să fi fost, că nu ne lăsa să ne apropiem. Dar ce 

treabă aveam noi  ?   Copii. 

Q: Dar pe urmă cu hainele lor, cu uniformele lor, ce au făcut  ?   

A: Nu ştiu. 

Q: Le-au lăsat acolo sau le-au luat  ?   
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A: Nu ştiu nimic de asta, noi am venit de vale, ne-au alungat. 

Q: Dar din ce fel de armă i-au împuşcat pe dânşii  ?   

A: Armă cazonâi, dar eu ştiu din ce fel de armă  ?   

Q: Dar în sensul că era automată sau era  ?   

A: Dar ce, eu ştiu automată sau neautomată. 

Q: Mata erai din [19]21, mata nu ai reuşit să fii premilitar atunci  ?   

A: Ce  ?   

Q: Mata dacă erai din [19]21, în [19]41 ai fost premilitar sau nu  ?   

A: Premilitar  ?   Am fost. 

Q: Şi când erai premilitar vă dădeau ceva însărcinări să faceţi  ?   

A: Ce  ?   

Q: Când erai mata premilitar, apoi atunci vă dădeau ceva însărcinări să faceţi, ce trebuia să 

faceţi ca premilitar  ?   

A: Ne lua la instrucţie şi făceam instrucţie şi ne da drumul acasă de amiază, şi gata. A doua zi 

dimineaţă iar ne grămădea şi iar ne duceau. 

Q: În fiecare zi vă luau la instrucţie  ?   

A: În toată ziua. Şi apoi primăvara de acum ne-a luat la armată. 

Q: În ce an v-a luat la armată  ?   

A: Nu la armată, ne-a luat la front. Că armata s-a desfăcut aceea, premilitarii aceia, au venit, 

rusul a venit înapoi. Şi s-a mântuit. Românii făceau de acum, dar rusul peste un an de zile a 

venit înapoi. 

Q: Şi în afară de instrucţie nu vă dădea nimic de lucru sau să faceţi ceva  ?   

A: Nu, nu, dar ce treabă avea să ne dea, nu ne da nimic de lucru. Făceam instrucţie şi gata, ne 

pregătea de război, război încă nu era. 

Q: Război încă nu era  ?   

A: Nu. 

Q: În ce an înseamnă că mata ai făcut  ?   

A: În [19]41 s-a stârnit el, dar noi în [19]40 ne năcăjea.  

Q: Dar cine asta vă năcăjea, cine vă lua  ?   

A: Apoi nişte militari erau, un subofiţer şi oi sergenţi. 

Q: Din ce armată  ?   

A: Ce  ?   

Q: Din ce armată  ?   

A: Armata română, dar eu ştiu din ce unitate, nu ştiu. 
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Q: Înseamnă că asta era în [19]41. Spuneţi-mi, vă rog, dar înainte de război cum se împăcau 

evreii şi cu neevreii, cu moldovenii, până la război  ?   

A: Cum trăiam noi  ?   Nu aveam nimic, ei avea, toţi dintre ei aveau dugheană. Te duceai la 

dugheană, cumpărai, nu erau oameni răi. 

Q: Dar nu ştiţi, pentru ce pe dânşii i-au omorât în timpul războiului  ?   

A: Ce  ?   

Q: Ştiţi cumva pentru ce pe dânşii i-au omorât în timpul războiului, pe evrei  ?   

A: Eu ştiu pentru ce  ?   Nu ştiu. I-au luat, i-au dus, i-au dat în lagăr, în lagăr îi ţinea, îi chinuia, 

dar ce boală avea neamţul pe dânşii nu ştiu. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, dar ştiţi dacă până la război în sat erau cuzişti  ?   

A: Cum  ?   

Q: Ştiţi dacă până la război în sat erau cuzişti  ?     

A: Cine  ?   

Q: Cuzişti. Ai auzit mata de cuzişti  ?   

A: Apoi cuzişti era câte unul din sat, se făcea partidul cuzist. Cuzist era neamţul. Făcea unul, 

acela precis îl ştiu, dacă nu e, a murit, Saşa Ouş, avea zvastică la mână şi umbla cu dânsa prin 

sat, cuzist. 

Q: Şi ce voiau cuziştii, ce făceau ei  ?   

A: Nu făceau nimic. 

Q: Dar cu ce umblau ei la mână, ce aveau  ?   

A: Zvastica, semnul lui neamţul, crucea aceea îndoită. 

Q: Şi era numai unul, ştiţi că acesta Saşa Ouş era cuzist sau mai erau şi alţii sau el singur  ?   

A: De altul nu am auzit, nu auzeam. Ca când se număra s-a dat în partea lui, cuziştilor. Dar nu 

am auzit de altul, pe băiatul acela îl ştiu, cine l-a învrăjbit pe dânsul… A fost unul Aftenie 

Sauca, era ca când un fel de stăpân al lor, dacă l-au împuşcat românii. 

Q: Românii l-au împuşcat  ?   

A: Da. Când au venit, când au ocupat românii aici, apoi i-au căutat, dar acela murise Saşa acela 

Ouş, dar acesta era în viaţă şi i-au dus la Vădeni aici, mai pe mulţi i-au dus nu numai pe dânsul, 

i-au dus şi şi-au făcut groapă ei singuri şi i-au împuşcat. 

Q: Când asta, în ce an  ?   

A: În [19]42 îmi pare mie, dacă nu mă înşel. Frontul mergea. 

Q: Şi i-au dus şi i-au împuşcat  ?   

A: Da, nu am văzut eu, de unde să văd. 

Q: Dar pe cine încă i-au împuşcat, că ai spus că pe mai mulţi i-au dus  ?   

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



A: Apăi a dus, dar nu de la noi din sat, din sat de aici a dus pe un moş de-al meu, Toader 

Toderaş şi pe Revuleţ unul era, acela era comunist şi l-au descoperit. 

Q: Revuleţ  ?   

A: Revuleţ Grigore. Şi pe ăştia 3 apoi ştiu că i-au împuşcat. 

Q: Deci Revuleţ Grigore mata ai spus că a fost comunist. 

A: Cum  ?   Comunist, acela era comunist înfocat, nu aşa. 

Q: Dar Toader Toderaş, moşul matale, pentru ce l-au împuşcat  ?   

A: Pentru ce  ?   El a avut, în vremea românilor el a avut magazin, dugheană şi avea un revolver 

şi-l purta subsuoară, toată vremea el îl purta cu dânsul acela. Şi când s-a refugiat de aici norodul, 

el s-a dus şi el şi răzvetca română l-a găsit, l-a prins şi l-a găsit cu acela la subsuoară şi l-a 

numărat de comunist, de partizan şi l-au luat şi pe dânsul şi i-au împuşcat acolo. 

Q: Aha, înseamnă că l-au învinuit că a fost partizan, de asta, da  ?   

A: Cine  ?   

Q: Românii l-au… 

A: Da, da, da, dar el nu era, nu. Avea 50 de ani, peste 50 avea.  

Q: Şi pe Aftenie Safca tot cu dânşii împreună  ?   

A: Da.  

Q: Dar Aftenie Safca pentru ce  ?   

A: El tot a fost, apoi el a fost şeful cuziştilor. 

Q: Aha, el a fost cuzist. 

A: Şi l-au descoperit, au dat de dânsul şi l-au luat. 

Q: Şi mata ştii unde l-au împuşcat pe dânşii  ?   

A: A, nu, nu ştiu, ce eu eram la Vădeni, eu eram în Dubna. 

Q: Pe dânşii i-au luat în satul Vădeni  ?   

A: La Vădeni, da, acolo i-au dus şi i-au împuşcat. 

Q: Dar pe urmă unde i-au îngropat pe dânşii  ?   

A: Ce  ?   

Q: Unde i-au îngropat pe dânşii  ?   

A: Tot acolo. 

Q: Şi moşul matale a rămas îngropat acolo  ?   

A: Da. Eu nu ţin minte, ştiu că naşa Sofica se muncea să-l aducă, să-l scoate de acolo să-l aducă, 

dar l-au scos, nu l-au scos, iaca nu vă pot spune. Nici nu aud bine. Ştiu că ea umbla să-l scoată, 

să-l ia de acolo să-l aducă, dar nu a mai fost nimic. 
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Q: Ştii mata dacă şi alţi oameni săteni au mai fost omorâţi în timpul războiului, în afară de ăştia 

de care iaca ne-ai spus, au mai fost şi alte cazuri  ?   

A: Ce au făcut  ?   

Q: Mai ştii şi despre alte cazuri când săteni au fost omorâţi  ?   

A: Nu ştiu. 

Q: În afară de ăştia despre care ne-ai povestit  ?   

A: Nu ştiu, ăştia se grăia lumea că-s comunişti, dar dacă a mai fost careva nu ştiu. Eu prea 

treabă nu aveam.  

Q: Dar nu ştii dacă mata cu ţiganii nimic nu s-a întâmplat în timpul războiului  ?   

A: Ce  ?   

Q: Cu ţiganii. 

A: Ţigani nici nu erau la noi, ţigani erau la Soroca. Nu erau în sat. 

Q: Vă mulţumesc frumos.  

A: Ce  ?   

Q: Vă mulţumesc frumos pentru povestirea dumneavoastră, pentru memorii dumneavoastră. 

A: Ce am ştiut v-am spus, dar mai mult. 

Q: Vreau să vă mai întreb ceva. Vreau să mai precizez ceva. Spuneţi, vă rog, când aţi fost la 

Vertiujeni, acolo în lagăr aţi văzut pe cineva din Dubna  ?   

A: Nu avea chip, să fi fost acolo nu-l mai cunoşteai, era toţi topiţi, toţi sleiţi. Şedea numai chipul 

şi ochii duşi în fundul capului şi câte unul grăia, dar câte unul nu mai grăia nimic, şedeau. 

Q: Şi vreau să vă întreb, dar când mata ai fost premilitar mai erau şi alţi premilitari împreună 

cu mata în acel timp  ?   

A: Aici am fost, de seama mea toţi eram.  

Q: Mata îţi aminteşti şi de Ifim Sochircă  ?   

A: Apoi a fost, ehe, câţi am fost noi. Să-i spun pe toţi  ?   Chiseliţă Grigore unul, Tăbârţă 

Grigore, Sochircă Ifim, Sochircă Ifim doi, acesta care aţi fost pe la dânsul, zice, şi el a fost 

premilitar, dar câţi, Găsan Ivan, Găsan Fiodor, îs de seama mea. Erau şi mai mari cu un an, 

şi mai mici. Din trei ani pe noi ne-au luat la .… 

Q: Şi mata spui că vă lua la instructaj pe premilitari. 

A: Cum  ?   

Q: Mata spui că vă lua la instructaj pe premilitari  ?   

A: Da. Apoi făcea instrucţie. 

Q: Dar vă dădeau câteodată însărcinări că să păziţi ceva sau pe cineva ?   De pază vă da 

însărcinări  ?   
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A: Nu, nu, nu ne da nimic. Numai dimineaţa la ora cutare ne grămădeam şi ne duceam pe deal, 

pe imaş acolo, cum e toloacă şi făceam instrucţie, până la amiază, de amiază ne da drumul şi 

veneam acasă, fiecare la casa lui şi atât. De acum dacă a venit rusul, s-a mântuit premiltarii. Nu 

ne-a mai chemat, nu nimic, s-a început războiul. 

Q: Bine. Vă mulţumesc.  
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