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Numele și prenumele intervievatului: Fevronia Cantemir 

Data nașterii: 1920 

Locul nașterii: Dominteni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0139.01.01 

Data interviului: 30 octombrie 2009  

 

 Fevronia Cantemir este născută în anul 1920, în satul Dominteni și a fost 

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

începutul războiului, dar şi în satele vecine. 

Ea relatează că în acea perioadă era la sora ei la Petreni, unde a văzut cum o fetiţă evreică, 

Sara, a fost ucisă de jandarmi, sub conducerea şefului de post Lepăduş, după ce nu au reuşit 

să o înece. Ea mai povesteşte că lângă o moară au fost ucişi mai mulţi bărbaţi evrei şi că un 

sătean, Vladimir Brega le scotea dinţii de aur. 

Ea mai spune despre o coloană de evrei dinspre Bălţi care au stat o noapte la ea în sat şi care 

au fost furaţi de către săteni.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:31:49:05 

 

Question: Bună ziua, încă odată. 

Answer: Mulţumesc. 

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

A: Fevronia a lui Cantemir. 

Q: Numele de familie e Cantemir, da   ? 

A: Da. 

Q: În ce an v-aţi născut   ? 

A: În [19]20. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: Aici în Dominteni. 

Q: În Dominteni   ? 

A: Da. 

Q: Câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie dacă vă amintiţi şi 

dumneavoastră ne-aţi povestit ce aţi văzut, ce s-a întâmplat cu evreii din Dominteni. 

A: Ce s-a întâmplat   ? O parte au ieşit şi s-au dus, dar o parte au lepădat copiii, o fată aşa 

frumoasă, ţi-am spus, o fată aşa frumoasă, şi au luat românii şi o trântea, în izitură, era izitură, 
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bulboană şi ea sărea pe margine, aşa plângea norodul, şi  cerea, o cerea. Aveam chiar un văr 

eu, aşa o cerea: „dă-ni-o nouă”, „noi nu vrem să vedem naţiune jidovească”, şi au trântit-o de 

două ori au trântit-o şi a ieşit iar înapoi pe mal, a izbit-o apa, aşa avea nişte ochi negri şi aşa 

frumoasă. 

Q: Dar cine a trântit-o pe dânsa   ? 

A: Ce   ? 

Q: Cine a trântit-o   ? 

A: Românii. Românii. Era unul la noi Lepăduş, un şef, era rău, ajungeai seara, ferestrele le 

astupai, pe unde mergea seara .… 

Q: Dar ce şef era el   ? 

A: Ce   ? 

Q: De ce şef   ? Ce fel de şef   ? 

A: Şef de… cel mai mare el era, erau jandarmi şi el era şef. 

Q: Şef pe jandarmi   ? Pe jandarmerie   ? 

A: Da. Şi a treia oară i-au legat o piatră de gât şi nu a mai ieşit. 

Q: Mata ai văzut tot asta   ? 

A: Păi dacă aveam soră la Petreuca lângă moară, dacă aţi auzit de moară la Petreuca, acolo 

era bulboana, şi sora mea era acolo lângă iazul acela măritată, şi ne-am dus să vedem, dacă 

aşa era o jale mare, se ducea norodul, aşa s-au dus în urma ei şi se văitau. Acum nu-s, de 

acum este Ion Şihon, dar el aici a trăit, dar eu acolo am trăit tot în mahala aceea. Of, Doamne, 

dar pe aceia, sărmanii, au adus pe cahalul acela, au adus un cahal de jidani, norod nu şagă, 

jidani. Şi în seara aceea a dat Dumnezeu o ploaie, o jale, dar Doamne fereşte. Care putea le da 

o bucăţică de pâine. A venit sărmana una: „chioche, dă-mi o bucăţică”. Dar eu nu m-am dus, 

nu am dezbrăcat pe nimeni, acum nu îmi fac cruce, Doamne, nu am obijduit pe nimeni, nici 

nu m-am dus, nicio haină de-a lor nu am vrut eu. Nu aveam mamă, că eu nici nu o ţineam 

minte pe mama mea, dar eu nici nu am luat. Şi m-am dus acolo, dar se auzea răcnind, o ploaie 

mare, sărmana, una a născut, ferească Dumnezeu ce era. Şi apoi i-au luat o bucată şi i-au dus, 

dar unde i-au dus .… 

Q: Dar erau oameni care le luau hainele de acolo   ? 

A: Ee, se duceau, şi dinţii din gură le-au desfăcut. Era .…, de acum era răsărita aşa în floare şi 

i-a făcut canal şi din alt canal, apoi sărmanii îi striga câte unul să se ducă, nu doi odată, şi îi 

împuşca să chice în canalul acela, de acum aşa îi chinuia. S-a dus unul, i-a desfăcut dinţii şi 

râdea, i-a pus la femeie dinţii, nu s-a mai înţeles nimic: „pune-ţi dinţii tăi, dar nu ucide şi ia 

din gură”, ei, Doamne fereşte. 
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Q: Dar mata ţii minte cum îl chema pe omul acela   ? 

A: Ei, cum nu ţin minte, că a murit, de când a murit el, nici neam de-al lui nu e. 

Q: Cum îl chema   ? 

A: Vladimir. 

Q: Vladimir. 

A: Brega. 

Q: Brega. Şi mata ai văzut cum el scotea dinţi   ? 

A: Cum, dacă el şedea şi arăta dinţii, apoi cum se îndura el .… 

Q: Dar de la cine, de la femeie, de la bărbaţi, de la cine a scos   ? 

A: De la oameni, erau jidani bogaţi, frumoşi, cu dinţi în gură, cine avea atunci   ? Că acum au 

toţi copiii aur, dar atunci nu mai avea nimeni, numai ei aveau, jidanii aveau aur în gură. Îi 

desfăcea şi punea la femeia lui, spunea el, şi aşa îi părea bine. 

Q: Dar evreii ăştia nu încercau să opună rezistenţă când le scoteau dinţii   ? 

A: Ei erau bucuroşi să-i împuşte, erau bucuroşi să-i împuşte, să-i pună în groapă şi să nu-i 

chinuie. 

Q: El a scos dinţii de la oamenii aceia care au venit, care i-au adus coloană de care spui mata   

? 

A: Da. 

Q: Că mata spui cahal la o coloană la un grup de evrei, da   ? Dar cam câtă lume era acolo   ? 

A: Acolo norod era, nu şagă. Şi le desfăceau dinţii şi aşa se bucurau că le puneau la femeile 

lor dinţi în gură. Şi a dat Dumnezeu, nu s-a mai înţeles nimic. 

Q: Dar mata de unde ştiai că aceia erau evrei, toată grupa aceea   ? 

A: Dar cum să nu ştiu dacă ei îi chinuia, cum nu-i cunoşteai dacă ei sunt jidani, nu îi cunoşteai   

? Dacă ei au venit de la Bălţi cu avere, cu căruţele încărcate, au lepădat tot, Doamne fereşte. 

Unul avea oghealuri, tot a lepădat. Care şi-a luat oghealuri, a luat pernele şi aşa se bucurau. 

Luaţi, eu nu am luat, o zdreanţă nu mi-am luat, nu-mi trebuia. Cum a dat Dumnezeu am trăit, 

fără mamă, dar nu m-am lăcomit. 

Q: Mata înseamnă că ai văzut mai multe lucruri şi eu vreau acum să-mi povesteşti pe rând de 

toate ce ai văzut. Deci mata ai început a spune despre o fată pe care o arunca în apă. Ai văzut 

dintâi aceea şi pe urmă coloana de evrei sau dintâi coloana şi pe urmă cu fata s-a întâmplat   ? 

A: Întâi fata şi coloana a adus seara, a adus pe şes, aici era un şes. 

Q: Asta în aceeaşi zi s-a întâmplat   ? 

A: Ce   ? 

Q: În aceeaşi zi s-a întâmplat   ? 
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A: Nu, a doua. Au lepădat părinţii lor, apoi au lepădat copiii şi s-au dus în Rusia, ei, nu ştiu 

unde s-au dus…   

Q: Mata spui despre evreii din sat care au lepădat copiii şi s-au dus în evacuare undeva, aşa   ? 

A: Da, eu de aici din sat îţi spun. Dar aceia, au văzut că îi chinuia aşa şi de acum ce să facă, 

le-au făcut şanţ şi îi îngropa, îi împuşca şi chica în şanţul acela. Ei, Doamne fereşte ce jale mai 

era. 

Q: Pe fata asta, ea era cu alţi oameni împreună când au omorât-o pe dânsa   ? 

A: Cine   ? 

Q: Despre fata asta pe care spuneai că au aruncat-o în bulboană. Mai erau şi alţi evrei cu 

dânsa   ? 

A: Nu. 

Q: Ea era singură   ? 

A: Ea era singură. Au lepădat-o părinţii, au fugit părinţii şi pe dânsa au lepădat-o. Şi a luat-o o 

femeie şi s-a dus şeful şi a luat-o şi au luat-o jandarmii şi au dus-o la bulboană. 

Q: Şi mata atunci când ai văzut-o că au dus-o la bulboană, unde erai mata fix   ? 

A: Eu eram la sora mea. 

Q: Erai în casă sau erai afară, unde erai   ? 

A: Eram afară, dar ce, numai eu eram   ? Norod, acum au murit, nu mai e nimeni, nimic. Noi 

eram la margine, dar ei râdea şi o trântea, dar noi ne făceam cruce, dacă e suflet. 

Q: Cine râdea şi o trântea   ? 

A: Jandarmii.  Jandarmii au luat-o şi au trântit-o odată şi a sărit pe mal şi au trântit-o a doua 

oară şi a sărit pe mal, dar unul era aşa zăbălos: „lasă, că acum i-oi lega o piatră de gât”. Aşa se 

ruga lumea la noi: „dă-ne nouă sufletul, dă-ne nouă”, şi „nu, nu vrem să vedem jidani pe… să 

mântuim jidanii, nu vrem”.  

Q: Dar câţi ani avea fata aceea   ? 

A: Aşa vreo 11 ani, vreo 10, mai mult nu era. 

Q: 10, 11 ani. Îţi aminteşti mata cum o chema pe dânsa   ? 

A: Sara. 

Q: Sara. 

A: Sara, ştiu, că nu era departe de noi. 

Q: Deci mata erai afară şi ai văzut cum ei au adus-o la iaz sau ai văzut cum ei erau de acum 

acolo la iaz   ? 

A: Da, de acum noi ne-am dus şi ne-am suit pe un munte mai sus, ne duceam şi ne uitam. Era 

bulboană adâncă acolo la moară şi ei aşa râdeau şi o trânteau. Aşa se ruga un om, aveam eu un 
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văr, aşa se ruga, fără picior el, aşa se ruga să i-o dea de suflet şi nu au vrut să i-o dea. Jelos, 

tare jelos era. 

Q: Deci mata cam de la ce distanţă, depărtare ai văzut toată asta   ? 

A: E, cum să spun, iaca aşa ca la magazin era bulboana, şi noi nu ne duceam aproape, că nu 

ne lăsa chiar aproape. 

Q: Eu nu ştiu exact unde e magazinul, dar cam cât, 10, 20 de metri, cam cât   ? 

A: Da, da, aşa am ieşit pe o şosea şi ne uitam cum, ee, Doamne fereşte. Dar pe ăştia care 

împuşcau oameni, pe malul iazului, iaca aşa era răsărita, şi noi lângă iaz, sora mea lângă iaz 

era, şi ne-am suit, eee, când a văzut, ne-am astupat urechile, nici nu ne-am uitat la oameni. Şi 

ei strigau unul, dar ei veneau doi, trei, să-i împuşte numai. 

Q: Când împuşcau, tot acolo aproape împuşcau pe oameni, de bulboana aceea sau cum   ? 

A: Nu, în şanţ pe dânşii. 

Q: Dar şanţul cât de departe e de bulboană   ? 

A: Şanţul, aşa de înalt un şanţ, îţi spun, peste iaz. Noi eram dincoace de iaz, dar era răsărita 

aşa şi au făcut şanţ aşa şi ei strigau unul, dar ei sărmanii veneau doi, să-i împuşte, numai să nu 

se chinuie.  

Q: Şi asta se întâmpla tot chiar atunci, iaca când pe fată în iaz, dar pe alţii acolo îi împuşcau 

lângă tranşeul acesta   ? 

A: Da. Îi împuşcau, dar oamenii se temeau, fugeau, dar ei, decât chinuit, mai bine… îţi spun. 

Q: Dar câţi jandarmi de tot erau acolo   ? 

A: Vreo 3 erau. Unul, decât să mă chinui, mai bine să mântui viaţa, de ce să mă chinui. Îi 

chinuia, la rupt schini, buruiene, îi punea la plivit, nu le da mâncare, ei, Doamne fereşte. 

Q: Dar vreau mai multe să-mi povesteşti despre ăştia care erau lângă şanţ acolo. Erau bărbaţi 

sau femei acolo pe care îi împuşcau   ? 

A: Nu, numai bărbaţi. 

Q: Numai bărbaţi   ? 

A: Numai bărbaţi, femei nu au fost. 

Q: Dar tot erau din sat sau din altă parte   ? 

A: Nu din sat, de aceia care de la Bălţi, de aceia de care i-au adus, bogătaşi. Ştiu că jidanii 

erau bogaţi şi când striga jandarmul: „hai, veniţi unul”, ei sărmanii alergau doi şi îi împuşcau 

şi chicau în bortă, ei, Doamne fereşte. 

Q: Mata de acolo de unde erai puteai vedea bine, se vedea bine   ? 

A: D’apoi cum să nu văd, dacă iaca, singură, dacă e iaz până la şleah, e iaz. 

Q: Cât de mare era iazul acela, pentru că eu nu ştiu, un iaz poate să fie .… 
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A: Era, aici din mahala aceea până aici, dar acolo era la bulboană mai îngust, că acolo de 

acum venea apă curată şi umplea malul cu apa aceea curată, dar aici la noi era altfel. Of, 

Doamne, Doamne. 

Q: Şi înseamnă că mata puteai vedea bine ce se întâmpla acolo   ? 

A: Cum să nu .… 

Q: Dar ca câţi bărbaţi i-au împuşcat acolo   ? 

A: Ei, eu număram, puteai să te uiţi, puteai   ? Nu mai aveai inimă, dacă el striga unul, dar ei 

veneau doi. 

Q: Dar unde şedeau cu ei   ? Iaca, ei de unde veneau   ? 

A: Sub răsărită şedeau. 

Q: Şedeau sub răsărită, stăteau în picioare sau aşezaţi   ? 

A: De acum ei striga unul, dar ei veneau, sărmanii, doi. Da.  

Q: Şi câţi soldaţi împuşcau în ei   ? 

A: E, soldaţi, erau trei zăbăloşi de soldaţi, împuşcau, e, jale, da. Dar era, ţi-am spus, o jidaucă, 

nu avea copii, ea şi cu omul numai. Dar el s-a dus în Rusia, dar ea a rămas. Ce a gândit ea 

sărmănica, că a fugi în stufărie, că aici era stuf, iaz, că a fugi în stufărie şi „nu m-or prinde”. 

Au găsit-o, aşa o jidaucă frumoasă tot şi o chema Fenia, au scos-o din gârlă, de acum ea s-a 

dus în gârlă, s-a dus în iaz, au găsit-o, au luat-o şi au pus-o cu ăştia străini. 

Q: Care atunci cu bărbaţii aceia care îi împuşcau   ? Şi pe dânsa au pus-o acolo sau cum   ? 

A: Au pus-o în canal, apoi canal era, norod, nu se auzea nici, răcneau, ei, Doamne fereşte, 

Doamne fereşte. 

Q: Eu nu am înţeles. Pe dânsa au prins-o şi au dat-o unde   ? 

A: Pe dânsa au prins-o şi au dat-o în canalul acesta de, cahal de jidani. 

Q: Aşa, au dat-o în grupa aceea care era acolo la voi pe şes sau unde au ţinut-o   ? 

A: În grupa aceea au dat-o, da, era un şes, e, şi când a venit o ploaie mare… şi trosnea. Dar 

una, sărmana, a născut, era jale, şi acum spre ziua i-au încărcat şi i-au dus. 

Q: Mata ai văzut cum pe Fenia asta cum o duceau   ? Mata ai văzut cum o duceau spre grupa 

aceea de evrei   ? 

A: Dar cum, toată lumea se ruga să o lase, că ea nu e aşa, „jidauca e jidaucă, noi nu vrem să 

vedem evrei între noi”. 

Q: Dar când au prins-o ai văzut unde au prins-o   ? 

A: S-au dus şi au scos-o din iaz. 

Q: De unde ştii despre asta   ? 

A: Ce   ? 
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Q: De unde ştii despre asta   ? 

A: Dar cum dacă era din sat, era în sat ea, şi era în iaz şi s-a dus unul aici şi a găsit-o şi a luat-

o, udă, udă toată, sărmana, aşa era o jidaucă frumoasă şi cuminte. Nu era aşa să zici: „iaca, 

îmi trebuie Fenia ceva”. „Mie dacă mi-ai spus, o să-mi dai”. Era frumoasă şi cuminte, nu avea 

copii. El, Avrum, a lăsat-o şi s-a dus, acesta care a lăsat fata a zis: „dacă voi nu mergeţi acum, 

pe toţi o să ne ia şi o să ne împuşte”, şi s-a dus un rând, dar ei au lăsat şi copii, tot, şi s-au dus. 

Şi au rămas copiii, pe alţi copii nu am văzut, numai pe fata aceea am văzut-o şi tare mai 

plângea lumea după dânsa, aşa era o fată frumoasă. 

Q: Deci pe dânsa, pe Fenia asta, au prins-o în aceeaşi zi când au adus coloana asta mare   ? 

A: Da, coloana, pe dânsa de acum o căuta şi nu o găsea, ea a fugit în iaz. Când ea a fugit în 

iaz, dar nu ştiu care, dacă lume, „du-te şi ia-o din stufăriş”, era stuf mare şi ei au luat şi s-au 

dus, dar ea a fugit în gârlă, gârlă cu apă, cum acum canal. 

Q: Dar mata erai acolo lângă iaz când pe dânsa au prins-o   ? 

A: Da, eram, ce, numai eu eram   ? Jumătate de sat. 

Q: Şi ai văzut cum au scos-o din stufărie   ? 

A: Dar cum .… au scos-o udă şi ea spunea: „ce rău am făcut de acum mă ia”, şi toată lumea se 

ruga pe la dânşii, care se vâra, cu parul, nici nu aveai gură să le zici nimic, ce, te lăsa să 

grăieşti   ? Doamne fereşte. Şi te temeai. Ce să mă duc eu   ? Să mă împuşte   ? Acum ţi-o 

trage un pat de armă peste cap, şi apoi nu aveai voie. 

Q: Vreau să te întreb: mata când ai văzut pe fata aceea care ai spus că de 10, 11 ani care ai zis 

că au aruncat-o, cum o chema pe dânsa   ? 

A: Sara. 

Q: Sara ai zis că.  

A: Sara. 

Q: Fata aceea era care a aruncat-o în bulboană. Dar acolo au omorât bărbaţi care ai spus că de 

la Bălţi erau evreii, aşa   ? 

A: Da. 

Q: Cam cât timp a ţinut toată asta   ? 

A: Bărbaţii de acum, cum, aşa un necaz, a adus bărbaţi de la Bălţi, de la Bălţi, de pe unde, de 

la Zguriţa, că era mult norod. 

Q: Mulţi, asta câţi, 10, 20, 100   ? Câţi erau   ? 

A: Da, îi împuşca, ei, i-am mai numărat   ? Când am văzut că împuşcă, mai nu fugeam, nici 

nu te puteai uita de jale, că ei striga unul, dar ei sărmanii alergau doi. Doi alerga. „Hai, nu mă 

mai lăsaţi să mă chinui, împuşcaţi-mă şi pe mine”. Doamne fereşte. 
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Q: Şi cam cât timp a fost asta, cât ai stat acolo   ? 

A: Vreo două ceasuri au împuşcat şi iaca ce. 

Q: Vreo două ceasuri   ? 

A: Da. 

Q: Dar pe urmă coloana asta a venit în aceeaşi zi sau mai târziu   ? 

A: Care   ? 

Q: Coloana. 

A: Coloana înainte a venit. 

Q: Coloana înainte a venit   ? 

A: Pe aceia jidani care au văzut, pe aceia care mai cu dinţi de aur, pe aceia sărmanii i-au 

împuşcat. Şi apoi de acum seara s-au dus, seara mai spre ziuă i-au încărcat. Dar unde i-au dus 

de acum… dar se auzea când erau ei, răcneau, plângeau, şedeau sub cer descoperit, ploaie, 

vânt… ce făceau ei, nu aveau unde. Doamne fereşte, ţi-am spus că era jale, că erau suflet, nu 

era un câine şi nu te îndurai, dar nu de un suflet. 

Q: Deci de acolo de lângă bulboană, de unde eraţi voi, se vedea unde era coloana   ? 

A: Acolo bulboana la Petreuca, dar canalul, asta cahalul aici pe şes. 

Q: Şi cât de departe este de acolo până aici, cât de departe, cam câţi metri, distanţă   ? 

A: De la Petreuca, de la bulboană   ? 

Q: Da. 

A: Cum să spun eu, Petreuca, Dominteni, şi apoi canalul, cahalul acesta pe şes la noi au fost. 

Q: Departe sau mai aproape au fost   ? 

A: Depărtişor. 

Q: Nu se vede depărtarea   ? 

A: Nu.  

Q: Nu se vede aşa   ? 

A: Nu se vede. Dar eu mă duceam aşa, aveam soră aproape, de acum când au adus jidauca 

aceea ne-am dus mai mulţi, ce, numai eu   ? Ne-am dus din sat, norod, ehe, nu se mai apropia 

nimeni. 

Q: Şi aţi văzut unde au dus-o pe dânsa   ? 

A: Pe cine   ? 

Q: Pe Fenia după ce au scos-o din   ? 

A: Pe Fenia au dus-o în cahalul de jidani, în cahal au dus-o. 

Q: Aţi mers din urmă ca să vedeţi unde au dus-o   ? 
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A: D’apoi ce, dacă noi ne duceam, de la magazin era unul Arţic şi l-au luat şi de acolo ne-am 

dus, curgea apa de pe dânsa, au dat-o în cahalul acela cu norod. 

Q: Înseamnă că aţi văzut precis unde au dus-o până la urmă. 

A: Dar cum, nu au ucis-o, au dat-o acolo, dar unde şi cum… dar era tânără, nu era bătrână. 

Dar nu am dovedit să spun, dar un jidan a fost la un om la noi ascuns şi a şezut jumătate de an 

şi s-a dus. 

Q: Dar cine era acesta care a fost ascuns, cum îl chema   ? 

A: Avrum 

Q: Avrum   ? 

A: Era unul Avrum. 

Q: Dar la cine a fost ascuns   ? 

A: La Luca Ilaşciuc. 

Q: Luca Ilaşciuc, aşa îl chema   ? 

A: Da, da, el era cum stoler, şi el făcea scaune, şi omul acela l-a strâns la dânsul şi pe urmă s-

a dus el. Acela nu l-a chinuit, l-a ţinut în casa cea mare, l-a ţinut prin pod, dar nu l-a chinuit.  

Q: Şi el pe urmă a scăpat în viaţă   ? 

A: Pe urmă a scăpat şi s-a dus. El a zis că se duce la comunişti. 

Q: La partizani   ? 

A: Da. El se duce, că ştie el unde şi se duce acolo.  

Q: Şi după război s-a întors în sat   ? 

A: Ce   ? 

Q: După război s-a întors în sat   ? 

A: Nu, nu s-a înturnat, după aceea s-a dus, nu a mai venit înapoi. Norod chinuit. 

Q: Dar ce spuneai mata că îi chinuiau şi îi puneau să strângă ierburi, ce spuneai mata mai 

înainte   ? 

A: Smulgeau, erau sub garduri spini, dar ei smulgeau cu mâinile tot. Erau jidauce cu mâinile 

subţiri, aşa plângeau, dar ei şedeau cu arma lângă dânşii, şi pliveau pe sub garduri spinii, tot. 

Ei, le chinuia. 

Q: Dar asta care evreice, de unde ele erau   ? 

A: Şedeau vreo doi jandarmi şi le luau să smulgă spini, să smulgă buruieni, ce aveau să facă. 

Erau chinuite, nu aveau încotro să se ducă. 

Q: Dar coloana asta când a venit, ei au venit cu pază   ? 

A: Ce   ? 

Q: Când a venit coloana asta era pază cu dânşii când i-au adus încoace   ? 
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A: Soldaţi. 

Q: Erau mulţi soldaţi cu dânşii   ? 

A: Ăştia, jandarmii. 

Q: Numai ăştia ai voştri jandarmi de loc sau mai erau şi alţii   ? 

A: Numai care din sat jandarmii, dezbrăcat, hăinărie, dat la lume, ei, mai în scurt, râs. Le da 

sărmana şi cămaşa de pe dânsa numai să scape, şi apoi îţi spun că două zile au şezut, sau trei, 

nu ţin minte, şi apoi dinspre ziuă i-au încărcat şi i-au dus, aşa era tihu, dar două seri aşa 

răcneau, că tremura pământul. Într-o seară, ţi-am spus, că ploaie, aşa tuna şi o ploaie mare, am 

ieşit pe prag şi mă uitam, Doamne, Maica Domnului, sufleţelele astea cum le chinuie. Şi iaca, 

i-au chinuit sărmanii. Nu m-am dus, cum nu era atunci greu, fără mamă am rămas, dar nu m-

am dus, nu mi-a trebuit nimic, nimic. Fustă de câlţi cum era înainte… 

Q: Dar ai spus că îi dezbrăcau, cine îi dezbrăcau pe dânşii   ? 

A: Cine îi dezbrăca   ? Alţii, cârpe îi trebuia, haine, vrei haine   ?, na, numai era bucuroasă să 

scape. Când au venit de la Bălţi, nişte căruţe încărcate şi se ştiau cu oamenii aceia, avea unul 

vreo patru oghealuri, nu l-a primit în ogradă, nici nu l-a primit în ogradă, a dat Dumnezeu şi s-

a dus feciorul său la Bălţi cu listapetu şi până seara se trânteşte, se ucide şi îl aduce acasă 

mort. Ce-i moş Gheorghe, te-au îmbrăcat jidanii   ? Dar el i-a alungat şi apoi a luat oghealurile 

acelea. Dar ce îţi trebuiau ţie oghealurile acelea   ? Ce nu ai zis, Dumnezeu cu voi, eu nu îmi 

trebuie .… 

Q: Eu nu prea am înţeles: pe cine nu i-a primit în ogradă şi cu oghealurile   ? 

A: Cum să spun, era unul Gheorghe Cataranciuc. 

Q: Cataranciuc   ? 

A: Gheorghe Cataranciuc. Cataranciuc Gheorghe şi nu-i primea, dar ce te gândeşti, a avut 

patru băieţi, dar nu s-a înţeles nimic din ei. 

Q: Dar pe cine nu a primit el   ? 

A: Ce   ? 

Q: Pe cine nu a primit în ogradă   ? 

A: Pe jidani. 

Q: Apoi dădea voie atunci să .…   ? 

A: Ei când a venit de la Bălţi, apoi ei se gândeau, dacă sunt cunoscut cu unul singur, apoi eu 

mă duc la cunoscutul meu şi poate m-a primi şi poate m-a ascunde şi nu m-a lua. 

Q: Asta înainte de ....   ? 

A: Înainte, da. 

Q: Înainte când românii încă nu erau, nu i-au prins pe dânşii. 
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A: Cine   ? Erau românii, de acum românii îi căutau, îi strângeau. Dar el ce a zis, eu mă duc 

că e cunoscut .… 

Q: Aşa, ei au venit să se ascundă la acesta, la Gheorghe .… 

A: Şi s-a dus, i-a luat tot şi aşa îi părea bine: „iaca s-a dus, dar mi-a lăsat oghelurile”. Şi la o 

săptămână se duce feciorul său la Bălţi şi trânteşte şi se ucide: „te-ai învălit cu oghealuri   ? 

Te-ai învălit”. 

Q: Apoi el s-a dus pe urmă acolo la grupa asta de evrei şi el lua de acolo sau ce   ? 

A: El a venit cu căruţa, jidanii, şi erau prieteni şi ce zice: „mă duc la Gheorghe, dacă sunt 

prieten cu dânsul, el m-o ascunde, ceea, şi om scăpa noi cumva”, că de acum îi strângea din 

Bălţi, din Zguriţa, mai în scurt îi strângea de peste tot locul, îi strângea grămadă.  

Q: Şi el le-a luat oghealurile astea de care mata spuneai   ? 

A: Şi le-a luat căruţa aceea cu bulendre şi pe dânşii i-au luat .… 

Q: Cine i-au luat pe dânşii   ? 

A: Jandarmii i-au luat pe oamenii aceia, pe jidanii aceia, pe oamenii aceia. Dar el s-a bucurat 

că i-au lăsat căruţa cu oghealuri. Şi a adat Dumnezeu .… 

Q: Dar ei cu căruţa, ăştia evreii, au venit toţi împreună cu toţi ăştia, cahalul acesta care spui 

mata   ? 

A: Cahalul, toţi i-au grămădit nu ştiu unde, dar ce, şi pe aceia i-au dus acolo. Jidanii aceia i-au 

dus. 

Q: I-au dat acolo   ? 

A: Da. Au pus mâna pe puşti şi nu se apropia nimeni. Dacă Lepăduş acela aşa era rău şi nu 

primea pe nimeni. El dacă vedea lumină, stingeai lumina, dacă nu apucai, venea şi strica 

fereastra şi nu stam noaptea cu lumină. Ei, Doamne fereşte, dacă a dat Dumnezeu, s-au dus, 

apoi au venit ruşii acolo în Otaia, apoi aşa fugeau. 

Q: Cataranciuc, acesta, Gheorghe Cataranciuc, el nu a fost judecat pe urmă după război   ? 

A: Nu. 

Q: Nu a fost, nu a fost nimeni   ? 

A: Nu. 

Q: Nici Brega, nimeni dintre ăştia   ? 

A: Nu. Nu, nu. 

Q: A fost cineva din sat judecat pe urmă după război   ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Nu ştiţi nimic. Dar mata ai văzut când pe urmă toată grupa asta de evrei, când i-au de 

acolo de pe şes   ? 

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



A: Spre ziuă i-au dus. 

Q: Şi ai văzut sau nu ai văzut   ? 

A: De auzit se auzea, ei se auzeau ţipând, dar nu m-am mai dus, puteai să ieşi din casă să te 

duci, ce   ? Să vie unul cu puşca în tine   ? Dacă ei nu lăsau să se ducă norodul. 

Q: Dar până la război cam câţi evrei trăiau în Dominteni aici   ? 

A: Cât   ? 

Q: Câţi evrei trăiau în Dominteni până la război   ? 

A: Erau la Dominteni   ? 

Q: Da, cam câţi erau, câte familii erau aici   ? 

A: Era, era, Arţic, Meier, Avrum, Isac, erau, mulţi erau jidani, erau, lucram la dânşii, cum, 

ne plăteau, lucram, aveau pământ, care ne nănea, ne duceam, şi dacă a dat Dumnezeu, i-au 

luat. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toată averea lor de acasă, iaca la evrei   ? 

A: A luat-o toată statul, a luat-o Lepăduş. Şi a găsit norod la dat cu var în post, post era, post 

mare, şi eu m-am dus acasă, va să zică aveam, trăiam cu un moşneag, tot al meu era, era 

bătrân şi zice: „haide, fa”, „dar de ce aşa degrabă ai venit, şi fetele au mai rămas după”, dar eu 

aşa mă temeam de puşcă, aşa mă temeam, Doamne fereşte. Zice: „haide, fa”, aşa m-am luat de 

el atunci, dar mie nu îmi trebuie halatul lor, dar ei ce au luat de la jidani, apoi împărţea la 

fetele acelea, zic: „nu-mi trebuie”, nu m-am dus. 

Q: Cine împărţea la fete   ? 

A: Şeful. 

Q: Şeful Lepăduş împărţea la fete   ? 

A: Lepăduş, jandarmii aceia: „hai, îmbrăcaţi-vă, hai, faceți-vă haine”. Apoi m-am dus, „ce n-

ai stat, aceea cu mama, nu ai avut mamă şi nu vrei haine   ?”, dar eu zic: „cu ce ai umbla, dar 

nu mă duc”, eu mă temeam. M-aş duce eu, dar o vară a mea a născut, dar Vladimir, acela, 

Brega, era la post, el mai în scurt, cu jandarmii. Vine un jandarm după dânsul, dar vara aceea 

a mea a născut, dar noi şedeam pe un cuptor, eu am luat un nepot al cumnatei mele şi m-am 

dus, dar el a uitat că puşca e încărcată şi a împuşcat în casă. Noi am murit de frică, numai el a 

împuşcat şi s-a dus. Eee, ucidea. 

Q: Dar cum se purtau jandarmii cu oamenii din sat   ? 

A: Ce   ? 

Q: Cum se purtau jandarmii cu oamenii din sat   ? 
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A: Ee, se purtau, se purtau, nu ziceai nimic, nu aveai nimic cu dânşii, ce treabă aveam eu   ? 

Nu mi-a venit unul la mine în casă, aveam băieţi, am zic: „măi, să nu-mi aduceţi un jandarm”, 

că tare mă temeam eu de puşcă să nu împuşte. Şi nu venea niciunul. 

Q: Dar după război s-a întors din evreii din Dominteni cineva înapoi   ? 

A: Nu. Nu a venit nimeni de acolo de acum. Şi iaca, după război nu au fost. 

Q: Mulţumesc frumos. Noi o să ne oprim aici. Mulţumesc frumos de povestirea 

dumneavoastră.  
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