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Numele și prenumele intervievatului: Efim Sochircă 

Data nașterii: 1922 

Locul nașterii: Dubna, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0136.01.01 

Data interviului: 29 octombrie 2009  

 

 Efim Sochircă, născut în anul 1922, în satul Dubna, a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, dar şi în cele vecine, la începutul  

celui de-al Doilea Război Mondial. 

El relatează despre faptul că era premilitar în 1941 şi împreună cu alţi premilitari din sat, dar 

şi din alte sate, au dus un grup de circa 100 de evrei din Redi la lagărul din Vertiujeni, despre 

care spune că era o zonă netedă, fără nicio construcţie. Odată ajuţi la Vertiujeni evreii au fost 

preluaţi de jandarmi români, spune Efim Sochircă, dar şi bătuţi de un anume Pantelimon 

Halipa. De asemenea, el mai povesteşte că acolo au fost jefuiţi de alţi oameni, străini.  

El mai spune despre faptul că evreii din sat, circa 3 familii, au fost duse în lagăr, dar şi despre 

evreul Zelic, ucis în sat. Despre comunişti relatează că au fost duşi la Vădeni.  

 

 

[01]:00:00:00 - [01]:30:11:20 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, cum vă numiţi. 

A: Sochircă Efim Nichitovici. 

Q: Din ce an sunteţi născut  ?   

A: [19]22. 

Q: Şi unde v-aţi născut  ?   

A: În Dubna, taman aici. 

Q: Satul Dubna. Câteva luni în urmă, dacă vă amintiţi, noi am fost la dumneavoastră în ospeţie 

şi am vorbit. 

A: Am grăit. 

Q: Şi dumneavoastră ne-aţi povestit despre amintirile care le aveţi. 

A: Da.  
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Q: Deci acum am venit cu echipa de filmare ca să ne povestiţi despre amintirile dumneavoastră. 

Spuneţi-ne, vă rog, înainte de război în Dubna locuiau evrei  ?   

A: Da, am fost până la Vertiujeni cu evreii duşi.  

Q: Când a fost asta  ?   

A: Asta în [19]41 îmi pare, iaca nu ţin minte bine, dar [19]41. 

Q: Dar matale spui că ai fost până la Vertiujeni cu evreii, dar cum s-a întâmplat aşa că ai fost 

acolo  ?   

A: Eram premilitar.  

Q: Aşa.  

A: La români era aşa un fel de, făceam instrucţie şi făceam armata de acum, 18 ani aveam.  

Q: Şi dacă făceai instrucţiuni cum de s-a întâmplat de ai plecat cu evreii  ?   

A: Ne-au luat pe noi să îi ducem până la Vertiujeni. 

Q: Deci evreii de unde să-i duceţi  ?   

A: De aici de la, a fost o cucoană aici şi a fost o vie acolo. 

Q: Aşa. 

A: Şi via aceea era părăsită, cucoana era dusă. Şi acolo i-au grămădit pe dânşii, la coada Redilei, 

aşa îi zice, şi i-au grămădit şi de acolo i-au dus la Vertiujeni. 

Q: Dar până la Redi acolo i-aţi dus voi sau alţii i-au dus  ?   

A: Alţii. 

Q: Deci până la Redi i-au dus alţii. 

A: Alţii i-au dus. 

Q: Dar cine i-au dus până la Redi  ?   

A: Tot nişte premilitari cu jandarmi. 

Q: Deci tot premilitari şi cu jandarmi. Premilitarii erau din sat sau din alte părţi  ?   

A: De la noi din sat şi mai de la satele dimprejur. 

Q: Mata ai văzut atunci când i-au dus din sat până la Redi  ?   

A: Nu.  

Q: N-ai văzut  ?   

A: Eu i-am găsit acolo grămadă. 

Q: Şi erau toţi evreii ăştia din sat erau acolo la Redi  ?   

A: Erau de prin alte părţi evrei. La noi din sat s-au ascuns, fugise nu ştiu unde. 

Q: Dar acolo la Redi era măcar vreunul, săteni, evrei din Dubna  ?   

A: Nu era. 
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Q: Deci nu era nimeni, erau din alte părţi. Dar cam câţi evrei erau la Redi acolo, ata câţi ai găsit  

?   

A: Ei, mulţi erau. 

Q: Mulţi, asta sunt 20 sau 100  ?   

A: Ei, mai mulţi, mai mulţi, nu puteai să-i numeri. Ei cu toată familia lor, de acum, cu copii 

cu tot. 

Q: Şi unde stăteau ei acolo  ?   

A: Stau acolo jos, că era cald.  

Q: Ştiţi cumva cât timp i-au ţinut pe dânşii acolo  ?   

A: Noi când ne-am dus erau toţi grămadă şi peste un ceas ne-am pornit şi ne-am dus până la 

Vertiujeni. 

Q: Acolo unde spuneţi că era la Redi, unde era via asta, acolo era şi gospodărie, era case ceva 

sau erau numai  ?   

A: A fost vie acolo, dar de acum era părăsită. 

Q: Şi ei stăteau pe deal aşa  ?   

A: Da, ei la deal de vie. 

Q: Era pază cu dânşii  ?   

A: Ăştia care tot premilitari aduşi, ca cum noi. 

Q: Dar era şi soldaţi din armată sau numai premilitari erau  ?    

A: Premilitari. 

Q: Doar premilitari  ?   

A: Da. 

Q: Mata ai spus că aţi fost împreună cu alţi premilitari. Câţi eraţi de toţi de aici din sat care v-

aţi dus acolo  ?   

A: Vreo 20. 

Q: Vreo 20  ?   

A: Da. 

Q: Îţi aminteşti şi pe alţii cine erau din sat  ?   

A: Aceia străini erau. De la noi din sat eram vreo 15. 

Q: Dar cine era din sat  ?   Pe cine ţii minte mata că erau împreună din premilitari  ?   

A: Au murit toţi.  

Q: Nu a fost nimeni din  ?   

A: Mai mari ca mine au fost, eu aveam 18 ani atunci. 

Q: Dar nu îţi aminteşti dacă şi Alexei Toderaş era şi el cu voi sau nu  ?   
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A: Da, da, da. 

Q: Era cu voi  ?   

A: Cu un an mai mare ca mine. Trăieşte acolo lângă magazin. 

Q: Şi el tot a fost cu voi sau el nu a fost cu voi  ?   

A: A fost până la Vertiujeni.  

Q: Deci Rediul acesta cât de departe e de Dubna  ?   

A: Rediul  ?   Vreo 3 kilometri, cât e aici, peste deal e Rediul.  

Q: Vreo 3 kilometri. Deci după asta voi i-aţi luat şi i-aţi dus mai departe. Şi unde i-aţi dus mai 

departe  ?   

A: La Vertiujeni.  

Q: Deodată la Vertiujeni. Câţi kilometri erau de acolo de la Redi până la Vertiujeni  ?   

A: De la Redi până la Vertiujeni, vreo 20 de kilometri.  

Q: Şi cam cât de mare era, iaca, grupul de evrei pe care voi l-aţi dus spre Vertiujeni  ?   

A: Mare. 100 poate. 

Q: Vreo 100 de oameni  ?   Voi practic i-aţi luat pe ăştia toţi care erau acolo, voi aţi luat tot 

grupul şi l-aţi dus sau numai o parte  ?   

A: Toţi care au fost i-am dus la Vertiujeni.  

Q: Într-o singură coloană  ?   

A: Da. 

Q: Şi când i-aţi dus, din nou, i-aţi dus voi, numai premilitarii sau mai erau şi alţii cu voi, militari  

?   

A: Acolo au ieşit aproape de Vertiujeni au ieşit jandarmi din ăştia. 

Q: Aproape de Vertiujeni v-au întâlnit jandarmii  ?   

A: Da. 

Q: Dar pe drum i-aţi dus voi singuri doar  ?   

A: Da. Noi singuri. 

Q: Când aţi mers pe drum s-au întâmplat careva cazuri, de exemplu încerca careva să fugă sau 

au fost diferite  ?   

A: Nu, nu, nu, erau toţi cu familia de evrei. 

Q: Dar cum se purtau premilitarii cu ăştia din coloană  ?   

A: Premilitarii nu făceau nimic, nu făceau nimic rău, noi nu am făcut nimic rău. 

Q: Dar jandarmii cum se purtau cu dânşii  ?   

A: De acum aproape de Vertiujeni i-au luat mai din scurt aşa şi tot nu tare i-au, i-au mai bătut 

aşa. 

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



Q: Dar pentru ce îi băteau  ?   

A: Dar ce  ?   Dar de ce  ?   Eu ştiu de ce  ?   Nu ştiu.  

Q: Dar aţi văzut vreun caz când îi băteau pe dânşii personal  ?   

A: Nu, nu.  

Q: Dar aţi spus, data trecută când am fost ne-aţi povestit că lângă Stoicani ieşise cineva, un om, 

şi .… 

A: Da, a ieşit unul, Pantelimon Halipa. 

Q: Aşa îl chema sau asta era porecla  ?   

A: Aşa îl chema pe dânsul. 

Q: Pantelimon Halipa  ?   

A: Da. 

Q: Şi ce făcea el  ?   

A: Îi bătea pe evrei, avea o prăjină lungă şi cum mergea câte 10 în rând, apoi trecea un rând şi 

trăgea, peste toţi îi acoperea, şi apoi trecea alt rând, şi tot aşa. Vreo câţiva. Acela a fost, dar 

ăştialalţi oameni se uitau aşa. 

Q: Dar ştiţi pentru ce îi bătea pe dânşii  ?   

A: Nu, nu, nu ştiu. 

Q: Voia ceva de la dânşii  ?   

A: Nu, nu. Aşa îi bătea şi să meargă înainte, atât. 

Q: Şi când aţi ajuns la Vertiujeni, ce s-a întâmplat acolo mai departe  ?   

A: Când am ajuns la Vertiujeni nouă ne-a dat drumul şi am venit acasă. 

Q: Bun. Cu evreii ce aţi făcut  ?   

A: I-am dat în primire la alţii acolo. Era şeful de post, era evrei, asta, jandarmi. 

Q: Şi povestiţi-ne cum arăta lagărul acesta din Vertiujeni.  

A: Era îngrădit aşa şi nici sârmă nu era, nimic, pus nişte, aşa ca cum îngrădit. 

Q: Dar cu ce era îngrădit  ?   

A: Cu sârmă. 

Q: Cu sârmă era îngrădit  ?   

A: Da. 

Q: Cât de mare era locul acesta care ei spuneau că-i lagăr  ?   

A: Era o pantă aşa lată, mare, mare era, neted era locul acela şi mult loc era. 

Q: Deci locul era gol, nu era nimic pe dânsul  ?   

A: Nu era nimic. 

Q: Nu era nici un fel de construcţie  ?   

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



A: Nu era nimic. 

Q: Numai pur şi simplu era îngrădit şi gata  ?   

A: Da. Şi ei cu sârmă, ăştia, băieţii lor, copiii lor cu dânşii era, cu evreii, săracii era. Cu tot ce 

aveau ei. 

Q: Erau cu lucrurile lor tot împreună  ?   

A: Da, cu lucrurile lor. 

Q: Dar cine păzea lagărul acesta  ?   

A: Tot de-alde mine, şi era şi jandarmi, şi şefi de post era. 

Q: Şi cam câtă pază era acolo  ?   

A: Vreo 20 de aşa împrejurul lor, nici 20, poate 20, aproape 20. 

Q: Vreo 20 de pază de tot, şi jandarmi şi premilitari sau aparte jandarmi  ?   

A: Premilitari aparte, că noi ne-am dus, noi nu eram înarmaţi, nişte beţe aveam în mână, dar 

altceva nu aveam nimic. 

Q: Cu beţe voi aveaţi, nu aveaţi arme  ?   

A: Da. 

Q: Erau premilitari numai din Dubna sau mai erau şi din alte părţi  ?   

A: Mai era şi nu ştiu de unde mai era, vreo câţiva.  

Q: Dar câtă lume era cam acolo în lagărul acesta de la Vertiujeni  ?   

A: Nu pot să spun, mulţi erau, vreo 100. 

Q: Când i-aţi dus înseamnă… voi când i-aţi dus acolo erau deja închişi înăuntru sau încă nu  ?   

A: Nu erau închişi,aşa liberi pe teritoriul acela neted. 

Q: Deci acolo înăuntru erau vreo 100 deja acolo pe teritoriul  ?   

A: Da, da, cu toţi, cu evrei, cu toţi. 

Q: Şi voi aţi adus încă 100  ?   

A: Da. 

Q: Deci de toţi s-au primit cam 200 de evrei. Dar oamenii aceia care erau acolo în lagăr, mata 

ai cunoscut pe careva dintre ei  ?   

A: Nu. 

Q: Dar de ăştia pe care i-aţi adus îi ştiai pe cineva din coloană  ?   

A: Ăştia ca şi noi aşa era, dar ei au murit, socoteam aseară, au murit, au fost mai mari ca mine. 

Q: Mata spui de premilitari  ?   

A: Da. 

Q: Dar eu întreb de evreii din coloana asta pe care aţi adus-o. Mata ştiai pe cineva dintre ei, ai 

cunoscut pe cineva  ?   
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A: Nu. 

Q: Deci nu ai cunoscut pe nimeni  ?   

A: Aceia de la noi din sat câţi au fost, au fost prin beciuri ascunşi, şi i-au găsit pe urmă, şi i-au 

dus pe dânşii. 

Q: Dar pe cine mata, iaca, ştii că s-a ascuns  ?   Poţi să ne  ?   

A: Nu ştiu pe nimeni, că au murit toţi. 

Q: Dar, iaca, pe nume îţi aminteşti evreii din sat de la mata  ?   

A: Zelic, Avrum, cine, acei mai mari ca mine, eu eram un copil înaintea lor. 

Q: Dar câţi evrei au fost înainte de război aici în sat  ?   

A: La noi  ?   

Q: Da. 

A: Au fost vreo 3 familii. 

Q: Vrei 3 familii  ?   

A: Da. 

Q: Şi ce s-a întâmplat, iaca, când s-a început războiul ce s-a întâmplat cu dânşii  ?   

A: Care i-au găsit i-au arestat şi i-au luat în lagăr. 

Q: Mata ai văzut vreunul dintre ei când i-au dus  ?   

A: Nu am văzut niciunul, de la noi din sat nu am văzut niciunul. 

Q: Dar despre cine ştii că s-a ascuns  ?   

A: Ei care au fost, cum, păi i-au scos pe urmă, i-au scos de prin beciuri, cum era. 

Q: Cine, iaca  ?   

A: A lui Zelic, Zelic, Froica. 

Q: Zelic şi Froica, pe ăştia i-au scos de prin beciuri de undeva  ?   

A: Da. 

Q: Dar ei unde erau, la dânşii acasă în beci sau la alţii acasă în beci  ?    

A: Nu, pe la oameni. 

Q: Era la oameni în beci  ?   

A: Da. 

Q: Dar mata data trecută ne-ai povestit despre cineva Leibuş. 

A: A, acela era de o seamă cu mine. L-au găsit, la Dumbrăveni, l-au găsit la Dumbrăveni, s-a 

ascuns, ce a făcut şi păştea vacile la oameni, el, păştea vacile şi de acum la Dumbrăveni mai 

era, mai ieşise evrei şi pe urmă ce s-a făcut de acum nu ştiu. 

Q: Dar mata spuneai că el venea prin sat atunci. 

A: Da, venea, se ascundea prin sat, dar eu nu l-am văzut. 
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Q: Şi oamenii îl ascundeau  ?   

A: Da. 

Q: Dar mata data trecută ne-ai povestit de cineva Gheorghilaş. 

A: Da, Gheorghilaş a fost unul, măcelar era el, şi el a trăit în Dumbrăveni a trăit, avea casă 

acolo, dar şi aici avea casă, chiar aici în centru a trăit. Femeie, copii nu avea. 

Q: Şi ce făcea Gheorghilaş acela  ?   

A: Tăia porci la oameni. 

Q: Aşa şi  ?   Ne-ai zis Gheorghilaş avea un conflict ceva cu Leibuş acesta. 

A: Da, Gheorghilaş nu era evreu, dar Leibuş era evreu. Şi când îi ducea pe dânşii, apoi el se 

ţinea de dânşii, Leibuş, să meargă cu cineva, să meargă, dar Gheorghilaş a zis: „du-te, mergi la 

ţintirimul tău, al evreilor, acolo e locul tău”. 

Q: Ce aveţi în vedere că se ţinea cu cineva să meargă  ?   

A: Ca să meargă cu cineva, să nu fie singur. Dar el nu semăna a evreu, Leiubuş. 

Q: Eu nu prea bine am înţeles istoria asta. În sensul că unde îl ducea şi cine îl ducea  ?   De ce 

voia el să meargă cu altcineva  ?   

A: Nu îl ducea nimeni, el fugise şi se ţinea de ăştia care se refugia, că războiul trebuia să vie şi 

armata trebuia să. 

Q: Aha, săteni de ăştialalţi, neevrei  ?   

A: Da. Şi apoi a zis acela, Gheorghilaş: „du-te, băi, la ţintirimul tău, a evreilor şi atât”. Dar el, 

săracul, unul se ţinea de altul ca să nu îl ia românii. 

Q: Dar mata chiar ai auzit singur cum i-a spus sau de la alţii  ?   

A: Nu, nu, de la alţii, nu am auzit eu. 

Q: S-a întâmplat vreodată să vezi cazuri când pe cineva i-au omorât, evrei sau neevrei, orice 

oameni  ?   Ai văzut vreodată oameni morţi sau  ?   

A: Nu. 

Q: Niciodată. În afară de evrei mata nu ştii, îi strângeau numai pe dânşii sau şi pe alţii  ?   

A: Pe evrei numai. 

Q: Dar pe comunişti atunci  ?   

A: Comuniştii îi strângea şi pe dânşii, ca şi pe evrei. 

Q: Ştiţi vreun caz când i-au strâns şi pe cineva, i-au luat pe comunişti  ?   

A: I-au dus la Vădeni, acolo aşa era un, şi acolo îi împuşca pe dânşii. 

Q: La Vădeni  ?   

A: Da. Îi punea să facă groapă şi îi împuşca, chica în groapă acolo şi acoperea.  

Q: Dar mata de unde ştii despre cazurile astea  ?   
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A: Din norod aşa am auzit. 

Q: Dar au luat de la voi din sat pe cineva şi au împuşcat acolo  ?   Au omorât pe cineva de la 

voi din sat  ?   

A: Au luat şi au dus la Vădeni pe Revuleţ, comunist şi l-au împuşcat acolo la Vădeni. 

Q: Au mai dus şi pe alţii  ?   

A: Au mai dus, dar de acum aceia sunt străini.  

Q: Dar din sat nu au dus pe nimeni  ?   

A: Era un colonel şi a zis: „predă-te şi noi te iertăm”. Nu a vrut, „eu comunist am fost şi 

comunist am să mor”, şi l-au împuşcat. 

Q: Şi numai pe dânsul din sat sau au mai fost şi alţii  ?   

A: De la noi din sat numai acesta era. De acum i-au găsit, unul a mers cu o vacă şi a aninat, asta 

cum îi spune, şnurul acela care merge şi face, şi l-au luat la Vădeni şi l-au împuşcat pe moşneag. 

Q: Mata spui de fir de acesta de comunicaţii sau ceva  ?   

A: Da, da.  

Q: Şi din cauza asta l-au împuşcat că credeau că el e sabotor sau ceva  ?   

A: Da, sabotor. 

Q: Îţi aminteşti cum îl chema pe omul acesta pe care l-au împuşcat  ?   

A: Feodor Toderaş.  

Q: Feodor Toderaş  ?   

A: Da. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri  ?   

A: De acum nu am văzut. 

Q: Pe ăştia doi sau au mai omorât şi pe alţii din sat  ?   

A: Au mai omorât. 

Q: Pe cine  ?   

A: Pe Zelic, Zelic a fost, acela bătrân şi… 

Q: Cine şi unde l-au omorât  ?   

A: În râpă aici la noi. Acesta a fost un caz aşa că acesta avea cal, Zelic avea cal, şi unul din 

mahală, dar a murit el, tot avea cal şi îşi făcea tovărăşie cu dânsul. Şi acesta, Tănase, el nu 

semăna a evreu, Tănase acesta care a fost, care avea pripochie cu Zelic apoi… 

Q: Dar el tot era evreu  ?   

A: Nu. 

Q: Nu era evreu. Dar Tănase, aşa îl chema  ?   

A: Tănase Moldovan. 
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Q: Tănase Moldovan  ?   

A: Da.  

Q: El lucra împreună cu Zelic  ?   

A: Da, cu Zelic împreună, cu caii. Şi el seara când a venit, colonelul era aici aproape de Tănase, 

şi era mai mulţi, şi el zice, când îl întreabă: „ai umblat bine, domnul Zelic, ai umblat bine  ?  ”. 

Dar colonelul acela: „evreu  ?  ” I-a arătat unui soldat la râpă acolo şi l-a dus la râpă şi i-a arătat 

să facă groapă şi l-a împuşcat. 

Q: Deci colonelul acesta l-a întrebat pe Tănase dacă ai umblat bine cu caii  ?   

A: Da, cu caii. 

Q: Dar Zelic era tot cu dânsul sau cum atunci  ?   

A: Zelic era şi el, că el a adus caii, el a adus caii, că lui i-a trebuit să facă nu ştiu ce. 

Q: Şi Zelic acesta el aducea caii la  ?   

A: Da. 

Q: Şi pe dânsul înseamnă că l-a întrebat  ?   

A: Şi Tănase l-a întrebat pe dânsul: „ai umblat bine, domnule Zelic  ?  ”, dar el zice: „am 

umblat”. Dar colonelul acela zice: „ce, e evreu  ?   Acolo du-l, la râpă”. 

Q: Şi cine l-a dus la râpă acolo  ?   

A: Un jandarm de ăştia şi l-au pus să facă groapă şi l-au împuşcat. 

Q: Dar mata despre cazul acesta ai auzit de la alţii sau chiar ai văzut cum s-a întâmplat  ?   

A: De la alţii, că nu eram în mahală şi nu aveam treabă eu acolo. Pe noi dimineaţă de acum ne-

au dus să îi ducem pe evrei la Vertiujeni. 

Q: Dar asta s-a întâmplat de cu seară, da  ?   

A: Da, de cu seară. 

Q: În sat, când l-au ucis pe Zelic şi voi a doua zi aţi dus la Vertiujeni evrei  ?   

A: Da, da.  

Q: Dar ai văzut vreodată mormântul, locul unde Zelic acesta îngropat  ?   

A: Da, ne ducea cu vitele şi era. 

Q: Se cunoştea mormântul  ?   

A: Da, se cunoştea. 

Q: Dar unde e mormântul acesta al lui  ?   

A: În râpă aici, aici la noi. 

Q: Mai ştii şi de alte cazuri de evrei care au fost omorâţi aici în sat  ?   

A: Nu ştiu.  

Q: Acesta e unicul, Zeilic  ?   
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A: Unicul, da.    

Q: După război a rămas cineva din evreii din sat în viaţă  ?   

A: Pe urmă au venit. Da, a fost unul Herşcu. 

Q: Herşcu  ?   

A: Da, după ce acum s-a aşezat tot, apoi Herşcu a venit şi aici în sat avea o dugheană şi vindea 

ce avea el acolo. De acum era, nu ştiu cum să spun, nu îi atingea nimeni de fel, nimic. 

Q: Asta după război  ?   

A: Da, după război. 

Q: Aha. Numai Herşcu a rămas  ?   

A: Da.  

Q: Dar el s-a ascuns undeva sau nu ştiţi, ce s-a întâmplat cu dânsul  ?   

A: Apoi s-a dus, s-a ascuns prin beciuri. 

Q: Şi pe urmă a ieşit  ?   

A: A ieşit, pe urmă a trăit el în Soroca, în Soroca avea gazdă şi trăia cu soţia, cu evreica. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar înainte de război aici în sat erau cuzişti  ?   

A: Nu ştiu de ăştia. 

Q: De cuzişti nu ştiţi  ?   

A: Nu ştiu. 

Q: Dar ştiţi cine erau cuziştii  ?   

A: Ştim, ştim, că am învăţat la şcoală. 

Q: Şi ce făceau ei, cu ce se ocupau, cine erau cuziştii  ?   

A: Cânta cântece din astea de a lor, de, cum să spun, cânta cântece, dar nu făcea nimic rău, în 

sat să facă rău, nu făcea nimic la nimeni. 

Q: Dar dumneavoastră aveţi vreo explicaţie, ştiţi de ce pe evrei atunci au început să-i aresteze 

şi să-i omoare  ?   

A: Apoi partidul. 

Q: Care partid  ?   

A: Partidul comunist şi cu partidul acesta românilor, ei avea în legătură, dar aşa să ştiu, cum 

zice românul, torcină, nu ştiu.  

Q: Nu ştiţi. Dar cum se împăcau până la război moldovenii şi cu evreii  ?   

A: Bine. Făceam precuchei, cumpăram de la dânşii, le dădeam, le dam ce aveam noi şi ei ne da 

bani, dar aşa pe rând, care şi cum. Eu cu dânşii nu am avut legătură aşa tare. 

Q: Dar la şcoală nu aţi învăţat cu nimeni din evrei împreună  ?   

A: Apoi cu Leibuş, era de o seamă cu mine. 
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Q: În aceeaşi clasă  ?   

A: Da. 

Q: Dar ce s-a întâmplat pe urmă cu toată averea la evreii ăştia care erau din sat şi care au 

dispărut  ?   

A: Ei au dus-o la Dumbrăveni acolo, au îngropat-o, au ascuns-o. Şi la noi s-au dus oameni, de 

aici de la noi din sat, că ne-au dus pe noi de aici din sat, au curăţit satul, că va fi război şi i-au 

dus acolo. Şi care s-au dus acolo a dat de chestii din astea ascunse de evrei şi au luat, care şi-au 

luat haine, ce au găsit acolo. Dar eu nu am fost acolo. 

Q: La Dumbrăveni  ?   

A: Dumbrăveni e alături cu Vădeni.  

Q: Şi ei au îngropat acolo lucruri  ?   

A: Da, au îngropat lucruri. 

Q: Ăştia din sat, evreii, s-au dus acolo şi au îngropat lucruri  ?   

A: Da, acolo era, mai era evrei, mai mulţi era. 

Q: Şi pe urmă oamenii ăştia din sat s-au dus acolo şi au găsit lucruri  ?   

A: Da, s-au dus şi au găsit, că ei au şezut mai multă vreme şi care ce a găsit haine şi a luat. 

Q: Dar cu lucrurile astelalte care erau prin casele lor, pe aici, ce s-a întâmplat  ?   

A: Da, da, tot le-au luat, le-au luat tot norodul. 

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

A: Au fost. 

Q: Cu dânşii s-a întâmplat ceva  ?   

A: Nu.  

Q: Ei au rămas şi nimeni nu i-a atins în timpul războiului  ?   

A: Şatrele au şezut acolo, şi ei lucra acolo, la oameni lucra şi oamenii le da bani, pâine, ce 

aveau. 

Q: Vă mulţumesc frumos. 

Q: Încă o întrebare aş vrea să vă întreb: când am discutat data trecută dumneavoastră ne-aţi 

povestit că în drum spre Vertiujeni o parte din evrei erau jefuiţi, că erau şi aşa cazuri că pe evrei 

îi jefuiau. 

A: Da, acolo la Vertiujeni, chiar pe loc acolo, acolo, dar pe drum nu le-a făcut nimic oamenii. 

Mai ales oamenii noştri nu le-au făcut nimic lor. 

Q: Deci pe drum nu i-a jefuit nimeni  ?   

A: Nu. 

Q: Dar la Vertiujeni  ?   
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A: Dar la Vertiujeni, aproape de Vertiujeni, i-a jefuit acela Pantelimon Halipa cu o prăjină lungă 

aşa, şi i-a pus aşa să meargă câte 10 în rând, 10 în rând aşa. Şi mergeau în rând şi el cu prăjina 

aceea îi ardea de chicau jos săracii. 

Q: Dar de jefuit cine i-a jefuit şi cum  ?   

A: Acolo de acum, noi nu am stat acolo. 

Q: Dar ai văzut când cineva le lua lucrurile lor  ?   

A: Străini era aceia oamenii, nu era de la noi din sat.  

Q: Dar erau oameni care le luau lucrurile  ?   

A: Le luau. 

Q: Dar unde se întâmpla asta  ?   

A: Asta la Vertiujeni acolo, pe locul acela neted. 

Q: Şi erau mulţi oameni acolo de ăştia care s-au dus să jefuiască  ?   

A: Nu erau mulţi. 

Q: Cam câţi  ?   

A: Păi vreo 10 erau. 

Q: Bun, mulţumesc frumos.  
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