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Numele și prenumele intervievatului: Ion Şmigon 

Data nașterii: 1923 

Locul nașterii: Dominteni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0140.01.01 

Data interviului: 30 octombrie 2009  

 

 Ion Şmigon este născut în anul 1923, în satul Dominteni și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial. 

El relatează despre un evreu Mortcu Dicher care a fost închis la postul de jandarmi, dar care 

s-a spânzurat, dar şi despre o fetiţă care a fost aruncată în apă, dar pentru că nu murea, a fost 

împuşcată. El mai spune despre o coloană de circa 150 de evrei care a stat o noapte în sat.  

El mai povesteşte despre evreii care erau aruncaţi într-o bulboană undeva spre satul Petreni.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:33:40:00 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Şmigon Ion a lui Alexa. 

Q: În ce an sunteţi născut   ? 

A: În anul [19]23, la 10 martie. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: Aici. Iaca peste drum aici, în casa aceea eu am trăit. 

Q: În satul Dominteni   ? 

A: Da, în satul de aici, în satul Dominteni. 

Q: Câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră şi ne-aţi povestit despre ceea ce aţi 

văzut în sat şi ce s-a întâmplat cu evreii. Noi am venit acum ca să vă amintiţi şi să ne povestiţi 

în faţa camerei de luat vederi. Spuneţi-ne, vă rog, în Dominteni înainte de război locuiau evrei   

? 

A: Cum   ? 

Q: Erau evrei în Dominteni înainte de război   ? 

A: Erau, dar cum, erau, numai 2 evrei aveau casele lor, dar ceilalţi şedeau în alte case aşa, dar 

erau, erau vreo câţiva. 
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Q: Dar cam câte familii, vă amintiţi   ? 

A: Câte   ? Acum o să ştiu, o familie, două, trei, patru, cinci familii. 

Q: Cinci familii   ? 

A: Da. 

Q: Vă amintiţi cumva cum îi chemau pe dânşii sau   ? 

A: Unul chiar lângă noi a trăit peste drum încolo, mulţi ani, chiar într-o casă, Meier Mojdei. 

Q: Meier Mojdei. 

A: Dar a cui nu ştiu, Meier ştiu că avea numele, dar Mojdei familia. 

Q: Vă mai amintiţi şi de alţii cum îi chemau sau numele de familie   ? 

A: Şi apoi unul Mortcu Dicher, tot pe tata nu ştiu cum, Mortcu Dicher, vezi că la noi este 

familia Dichi, dar acela Dicher. Jidoveşti cred că. Şi apoi unul, că era familia ori ce, Bărbosu 

îi ziceam, dar el se purta cu barbă şi îi ziceam Bărbosu, dar aşa se numea, Bărbosu, acela. Şi 

apoi unul Pavel Bocna, acela îl ştiu tot. Acela avea casa lui tot, Pavel Bocna. Şi încă unul, am 

uitat cum, am uitat cum era acela, îi zicea, am uitat cum îi zicea la acela, tot bătrân era, 

bătrâni.  

Q: Şi aţi văzut ce s-a întâmplat cu evreii în timpul războiului, din sat   ? 

A: Ce s-a întâmplat cu a noştri de sat, nu ştiu ce s-a făcut cu dânşii, şi unul Moşcu, tot am 

uitat cum familia, Moşcu, acela ţinea, ţinea crâşmă cum se numea înainte, lucra, făcea grădini, 

aici erau locuri care făceau grădini, verzeturi. Acela, Moşcu acela, lucra. Şi, dar cu acesta ştiu, 

cu unul, Mortcu acesta Dicher, ce s-a făcut cu ceilalţi jidani, nu ştiu unde s-au dus ei, s-au 

refugiat, că s-au dus undeva, nu ştiu, dar Mortcu acela, aici este la noi o lutărie, că spuneam 

înainte vreme o lutărie, şi de la deal de lutărie, pământ al oamenilor, şi era la vreo doi, trei 

oameni semănată răsărită şi el a fugit acolo în răsărita aceea şi şedea acolo, şi cred că, cine 

ştie, tot un creştin ceva, că altcineva nu a avut cine să-l, l-a spus, era postul de jandarmi. Şi 

aici la pod, acesta e nou, dar a fost aşa drept podul vechi, dinainte vreme, de la români, şi în 

casa aceea de la vale, cum cârniţi încoace, casa aceea, era un moşneag trăia tot, cu baba, şi 

erau 5 soldaţi, jandarmi, tot cred că aparţineau ei de jandarmerie, nu de altfel. S-au dus 2 

jandarmi de aceia de aici şi l-au prins. Şi iaca îl aduceau de acolo şi au mers pe aici pe drum, 

eu acolo trăiam, şi l-au descălţat. 

Q: Mata ai văzut cum îl duceau pe drum   ? 

A: Da. De acolo de la, de unde şedeam eu, dar câţi ani trebuie să fi avut eu… vreo 18 ani, cam 

aşa ceva. 

Q: Da, 18. 
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A: Îl ducea desculţ, pantofii i-a dat lui în mână şi un jandarm din aceia dinainte şi unul din 

urmă. Şi pe alături cu drumul mergea, pe unde mai rău drumul. Şi l-au dus, postul era în 

partea cealaltă, aici la noi a fost apă, aşa acum e canal, dar atunci era o apă largă, mare, şi 

postul era dincolo de jandarmi şi l-au dus acolo la post. 

Q: Mata te-ai dus din urmă să vezi unde l-au dus   ? 

A: Nu m-am dus. 

Q: L-ai văzut numai cât a trecut pe drum   ? 

A: Pe aici şi cât a trecut podul şi l-au dus la .… Dar cum am văzut   ? Că seara am fost, noi 

făceam premilităria, pregătirea premilitară se numea atunci la români şi făceam noi. Vreo 5 

contingente eram. Şi când l-au adus acolo eu nu eram acolo, eram acasă. Seara ne-am dus 

acolo. 

Q: Că v-au chemat acolo   ? 

A: Făceam câte 2 premilitari, aceia care făceam pregătirea premilitară, m-am dus acolo eu şi 

încă cu unul de aici din sat, acela a murit, nu-i. El era acolo.  

Q: Dar unde îl ţineau acolo, unde era acolo   ? 

A: La postul de jandarmi acolo, unde era postul de jandarmi, era o casă, aveau casă a lor 

anumită. Şi l-au închis pe dânsul, era aşa o, un serai cum spuneam noi, aşa. Dar cum l-au 

închis ei, ce au făcut, când .… 

Q: Mata l-ai văzut închis acolo   ? 

A: Ce   ? 

Q: Mata l-ai văzut închis acolo   ? 

A: Da. Era o cămăruţă, o cămară, o căsuică, unde şedeau jandarmii aceia, erau 4 jandarmi, 

şeful de post şedea în casa lui, casa de post, dar jandarmii aceia, acolo. Acolo ei făceau 

mâncare, acolo tot, ee, slujeau, armată. Când dimineaţă ne sculăm, dar el nu-i acolo. Nu mai 

şedeam lângă dânsul să-l păzim, dacă l-au închis. Cum l-au închis ei…vine omul acela care cu 

fântâna, chiar lângă gardul unde era postul şi aici omul care avea casă, fântână. Dar tot era 

fântână, înainte erau fântâni cu cumpănă, dar aceea era cum acum, cu vad. Dar el se anina. S-a 

dezbrăcat de cămaşă, şi s-a aninat, cu o mânecă de gât s-a legat şi vadul acela, şedea .… 

Q: Spânzurat. 

A: A năduşit, a murit. 

Q: Şi a venit omul acela să vă spună sau ce   ? 

A: Şi apoi nu ştiu cine l-a, omul acela ne-a spus, nu-i, a murit demult. Unde l-au dus, ce au 

făcut cu dânsul, nu ştiu, dar aşa am văzut că era aninat acolo de .… 

Q: Voi v-aţi dus acolo la fântână sau cum   ? 
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A: Ne-a mai făcut oleacă de morală şi cum aţi păzit, ce aţi făcut. Dar cum să fi fugit dacă el e 

închis, ce noi ne-am mai dus să şedem lângă dânsul .… 

Q: Dar voi trebuia să îl păziţi   ? 

A: Apoi cred, noi şi jandarmii. 

Q: Voi toţi împreună   ? Aţi spus că erau 4 jandarmi   ? 

A: 4 jandarmi şi noi 2. 

Q: Şi voi 2 premilitari   ? 

A: Da. 

Q: Dar cine era de pază, cine trebuia să păzească   ? 

A: Cine   ? 

Q: Da, cine trebuia să păzească   ? 

A: Noi împreună cu jandarmii, unul trebuia, ne duceam noi, unul jandarmii, şi mergea cu noi, 

primernu aşa dacă… şi aşa, dar unde l-au dus, cu ce l-au dus, nu ştiu. 

Q: Dar cine l-a dus mai departe   ? 

A: Cred că un om cu căruţa de sat, că şeful nu avea căruţă. Şi l-au îngropat unde era, era 

groapa evreilor care, apoi în groapa aceea îi îngropa. 

Q: Dar unde era groapa evreilor   ? 

A: Este la noi aici de la vale la Petreni, în capătul acela de Petreni, că aici iaca Dominteni, şi 

apoi iar o bucată de sat Dominteni şi apoi Petreni, până la moara aceea. Era o bulboană 

adâncă, adâncă şi acolo îi mai da iar, îi arunca, care îi mai prindea şi îi arunca, îi îneca şi apoi 

îi scotea şi tot ţăranii noştri îi îngropa, îi .… 

Q: Dar au fost şi alte cazuri când aţi văzut evrei morţi sau .…   ? 

A: Cum   ? 

Q: Au fost şi alte cazuri când aţi văzut evrei morţi sau cum i-au omorât   ? Aţi văzut aşa ceva   

? 

A: Nu. 

Q: Niciodată nu aţi văzut   ? 

A: Şi apoi şedeam eu aici la părinţi acolo şi se auzea aşa cam de vreo sută, 200 de metri sau 

mai mult, aşa o gălăgie .… Eu, dacă eram, nu eram chiar mititel, dar ce, fuga repede, mă uit, 

se vede aşa un cârd mare de vreo 150 de jidani, oameni, femei, copii, îi aducea dincolo 

încoace. 

Q: Înspre sat   ? 

A: Tata meu a strigat la mine: „nu te duce acolo, fugi de acolo, vino acasă”, şi a pus în vedere 

acolo şi i-au trecut peste pod şi dincolo de apa asta era o băltoacă aşa care nu era apă, şi i-au 
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vârât acolo şi au şezut peste noapte acolo, şi aşa o gălăgie, şi a plouat taman în noaptea aceea, 

dar o gălăgie de nedescris, şi apoi dimineaţă i-au luat şi i-au dus încolo înspre, încolo, dar 

unde i-au dus .… 

Q: Dar ce fel de gălăgie se auzea   ? 

A: Se auzeau grăind, d’apoi ei grăiau, dacă le era frig, şedeau, sub cerul liber şedeau, ce, 

grăiau pe limba lor, vezi ce era, doi, trei   ? Erau vreo 150. 

Q: Dar de unde mata ştiai că aceia erau evrei   ? 

A: Apoi cum   ? Apoi dacă ne spunea. 

Q: Cine v-a spus   ? 

A: Ne spunea că sunt evrei. Ne spunea postul, jandarmii, şefii. 

Q: Dar pe dânşii cine îi ducea, coloana aceea   ? 

A: Trei jandarmi. 

Q: Jandarmii erau de la voi de la post sau din altă parte. 

A: Străini, nu ştiu de unde. Nu de la noi, dar ştiu că i-am văzut cum mergeau, unul mergea 

înainte, un jandarm de aceia, unul la mijloc şi unul din urmă. 

Q: Dar evreii erau toţi pe jos sau erau cu căruţe   ? 

A: Pe jos. E, pe jos. 

Q: Ştiaţi cumva de unde erau ei, de unde îi aduceau   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Ştiaţi de unde îi aduceau pe dânşii   ? 

A: Dar de unde, nu ştiu. D’apoi aşa mulţi, de unde i-au strâns, unde i-au grămădit, dacă din 

coace taman, din satul, aici este satul Sofia, pe acolo, satul Sofia, Pelinia, pe acolo. Dar unde 

i-au dus .… 

Q: Dar cum se purtau cu dânşii jandarmii   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cum se purtau cu dânşii jandarmii   ? 

A: E, cum   ? Ca cu, tot cu lege, cu frică, cu, ce, şi ei se temeau, cum, ce se temeau, dacă ceva, 

ori îl împuşcau, altul nu avea ce face. Apoi era făcut pe marginea drumului gropi, aşa de vreo 

70 de centimetri adânci, încolo acolo pe drumul acela, pe unde au mers ei încolo, apoi vreo 

trei. Toţi ziceau că: „iaca, au murit trei jidani”. 

Q: Trei gropi mata ai văzut sau ce   ? 

A: Dar eu aşa cum nu mă lăsa tata meu, aşa m-am furişat să mă duc chiar să văd, apoi daţi în 

groapa aceea şi dezbrăcaţi, dezbrăcaţi cu pielea şi în groapa aceea i-au dat. Gropile acelea 

erau făcute să pună copaci, copaci. 
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Q: Aha, gropile erau făcute acolo gata pentru copaci   ? 

A: Da. 

Q: Şi câte gropi de astea erau acolo   ? 

A: Câte gropi   ? E, erau multe, nu pot să ştiu câte. 

Q: Dar mata câţi morţi ai văzut acolo   ? 

A: Trei. 

Q: Şi toţi erau în aceeaşi groapă sau în diferite gropi erau   ? 

A: Unul, fiecare câte unul în groapă, în gropile acelea, nu i-a luat, cine ce s-a găsit nu ştiu, şi 

i-au dezbrăcat şi le-au luat hainele, dar i-au dat în groapa aceea şi apoi nu ştiu ce au făcut 

acolo… 

Q: Dar pe dânşii, pe evreii aceia morţi, goi acolo, de unde s-au luat ei acolo   ? 

A: Cine   ? 

Q: Evreii ăştia care   ? 

A: De unde s-au luat   ? 

Q: Da, aceia care .… 

A: Din cârdul acela care a mers acolo. Din cârdul acela. 

Q: Dar eu vreau să ştiu: mata presupui asta sau pur şi simplu ai văzut că ei au rămas din 

coloana aceea   ? 

A: Dar de unde să văd   ? Asta tocmai a doua zi noi am fost. 

Q: A doua zi ai fost acolo   ? 

A: Da, nu atunci chiar, nu atunci, asta a doua zi când a fost, apoi a fost noapte şi ziua iar şi 

apoi .… 

Q: Cât timp i-au ţinut acolo pe şes pe dânşii   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cât timp i-au ţinut pe şes acolo   ? 

A: O noapte. 

Q: O noapte   ? 

A: O noapte, cum au venit aşa de seară şi dimineaţă .… 

Q: Dar mata ai spus că crezi că i-au dezbrăcat de haine, dar erau cazuri când îi dezbrăcau pe 

evrei de haine, că le luau hainele, au fost aşa cazuri   ? 

A: Cine, eu   ? 

Q: Nu, eu nu te întreb de mata, eu te întreb în genere: erau aşa cazuri atunci   ? 

A: Cazuri adică   ? 

Q: Da. 
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A: Era, altele .… numai atunci cu jidanii, dar altfel .… 

Q: Nu, dar iaca pe evrei, mata ai spus că ăştia din groapă erau goi şi ai spus că i-au dezbrăcat 

de haine, mata aşa ne-ai spus. 

A: Apoi ei au murit, înţelegi, mergând încolo. 

Q: Aşa.  

A: Şi ce avea, i-au lăsat aşa acolo, şi cred că s-au găsit nişte creştini aşa tot, s-au dus şi i-au 

dezbrăcat. 

Q: Se întâmpla aşa atunci că îi dezbrăcau pe oameni de haine, erau morţi şi îi dezbrăcau de 

haine   ? 

A: Nu, numai pe jidani aceea atunci, dar alţii oameni, nu. Pe alţi oameni, nu, cum, şi cred că 

tot acela care l-a dezbrăcat i-a dat trupul în groapa aceea şi, în borta aceea, în gropile acelea 

care erau făcute de copaci, că erau pe două părţi de drum făcute gropi să pună copaci, că nu 

pusese copaci. 

Q: Dar cât au stat ei pe şes ai fost acolo aproape de dânşii   ? 

A: Nu, nu am fost, că tata a hotărât să nu mă duc: „te-a prinde şi te-a da în cârd”, mă speria. 

Q: Numai din depărtare ai văzut pe dânşii   ? 

A: Care depărtare   ? 

Q: Iaca, pe dânşii i-ai văzut când erau pe şes acolo   ? 

A: Apoi dacă se vedea, de la noi de acasă de aici se vede. 

Q: Cam câţi metri, iaca, de la casa voastră până la şes era   ? 

A: Un kilometru. 

Q: Vreun kilometru   ? 

A: Da, ce, mai mult, poate un kilometru jumătate, cât are, 1.000 de metri, un kilometru   ? 

Q: Da. 

A: Apoi poate un kilometru jumătate. 

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

A: Din evrei după război   ? Nu. Nu s-a întors. Dar ce   ? Ei au fugit în România, şi dacă ei au 

fugit, apoi lor nu le da drumul să vină încoace, românii, cum avea să, dar nu, nu s-au întors… 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toată averea la evreii ăştia care au fost în Dominteni, care au trăit 

în Dominteni   ? 

A: Ceilalţi ce, apoi unul era mort, acela care s-a spânzurat, Dicher acela, avea maşină, maşină 

de asta de treierat pâinea, dar maşină de foc, paravit se numea, acela avea el a lui, şi o prăvălie 

aşa micuţă ţinea el şi avea oi, 100 de oi avea el. Şi dacă el de acum a fugit, oile le-au luat 

ţăranii, câte 2, 3, 4, care putea. A fost, când a fost razul întâi, a fost un boier, la Procop noi îi 

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



ziceam, avea moşie, boier, că era boier, şi tot i-au luat oile oamenii şi nu ştiu cum s-a făcut că 

a venit înapoi românii.  

Q: Cum era boierul acela, cum ai spus mata că era familia lui   ? 

A: A cui   ? 

Q: Procu sau cum ai spus   ? 

A: Boierul   ? 

Q: Da.  

A: Procop, moşia lui la Procup, dar cum el, dar moşia lor la Procup se spunea. Şi când a venit 

înapoi, ei, ce, oile le-a luat, nu le-a luat să facă bogăţie, dar au luat să ia, să aibă şi ei oi, dar 

unde mai strângea, apoi le-a dat înapoi oile, le-a dat înapoi la care mai era, dar la care le-a 

vândut, care le-a tăiat, care… nu au mai dat. Dar la acesta, de acum nu i-a dat la jidanu, dacă 

el a murit, cui să dea   ? Lui   ? 

Q: Dar cu lucrurile celelalte din casele lor, tot ce aveau ei prin case, de astealalte, ce s-a 

întâmplat cu astea lucruri   ? 

A: Cine   ? 

Q: Lucrurile de prin casă care le aveau evreii, familiile de evrei, nu ştiu… 

A: Dar poate că numai acela a rămas, acela avea el, tot avea o bucăţică de prăvălie, d’apoi s-

au găsit creştini şi au strâns, alţii nu. 

Q: Dar în afară de evrei, atunci în timpurile astea, mai omorau şi pe alţi oameni sau doar pe 

evrei   ? 

A: Cum   ? 

Q: În afară de evrei, în anii de război, au omorât, au fost omorâţi şi alţii   ? 

A: Nu.  

Q: Numai evreii   ? 

A: Nu. 

Q: Dar nu ştiţi dacă comunişti nu au fost la voi în sat, nu i-au omorât pe comunişti   ? 

A: Comunişti au fost vreo doi, trei au fost. 

Q: Şi cu dânşii nu s-a întâmplat nimic   ? 

A: Nu. 

Q: Nu le-au făcut nimic   ? 

A: Nu le-a făcut. Iaca, aici în mahală cu mine a fost unul şi nu i-a făcut nimic, nu le-a făcut 

nimeni nimic. 

Q: Dar ţigani au fost în sat la voi   ? 

A: Cum   ? 
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Q: Ţigani. 

A: Ţigani au fost. Ţigani au fost o familie, îmi pare aici la noi, şi partea aceea două familii. 

Ţiganii au trăit. 

Q: Şi cu dânşii nu s-a întâmplat nimic   ? 

A: Nu, nu le-a făcut nimeni nimic. Ruşii când au venit, de acum se făcuse colhoz, apoi 

pământul nouă ni l-au luat, cal, vacă, ni le-au luat, tot au grămădit, domnii ruşi, şi la unul din 

casă, cum iaca, omul cu femeia, ori omul, ori femeia, normă îi da, îi da normă de două, trei 

hectare de sfeclă făcea femeia. Cum o făcea, eu nu mai ţin minte, dar acum noi am luat, am 

fost la pământ, pe jumătate de hectar, dar până l-am făcut, valeu, valeu. 

Q: Deci alte cazuri aţi mai văzut când, iaca, în afară de cazurile care ne-aţi povestit, aţi mai 

văzut şi altceva ce s-a întâmplat cu evreii sau în Dominteni sau în alte părţi   ? 

A: La post acolo era o jidaucă bătrână şi o fetiţă cu dânsa, fetiţa, câţi ani să fi avut, că mică 

era, de vreo 15, 16 ani, mai mare nu era, şi acolo unde era bulboana aceea, au dus-o de două 

ori jandarmii, şi o izbea în apa aceea şi ea ieşea de acolo. 

Q: Mata ai văzut asta sau ai auzit despre asta de la alţii   ? 

A: Am auzit, nu am văzut, că o ducea acolo şi o izbea şi ea ieşea, şi apoi zicea că tot 

jandarmii aceia i-au tras cu patul armei, în cap, au ucis-o, nu avea ce să facă cu dânsa. Cum o 

aruncau, cum ieşea din apa aceea, cum ieşea ea, de la aşa adâncime, un copil era. 

Q: Dar fata era din sat sau era din altă parte   ? 

A: Fata   ? Din sat, din mahala aceea de acolo.  

Q: Şi ştiţi cum o chema pe dânsa   ? 

A: Nu ştiu cum o chema, ce să spun dacă nu ştiu. 

Q: Dar le-aţi văzut pe dânsele la postul de jandarmi, pe asta, pe femeia bătrână şi cu fata   ? 

A: Eu am văzut, dacă îţi spun, că noi umblam şi făceam acolo de servici, şi era acolo o 

jidaucă bătrână şi cu copila aceea, şi cu baba nu ştiu ce au făcut.  

Q: Dar ele, când eraţi la postul de jandarmi erau numai ele două sau mai erau mai mulţi evrei   

? 

A: Numai ele două. 

Q: Dar asta în vârstă tot era din sat sau din altă parte   ? 

A: Cine   ? 

Q: Evreica asta bătrână, care aţi spus că   ? 

A: Aceea bătrână, nu, dar copila zicea că-i din sat, era un jidan, Arcic îl chema, a lui Arcic 

acela era. 

Q: Ea era fiica lui Arcic   ? 
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A: Da. Fiica lui era.  

Q: Dar de femeia asta bătrână nu ştiţi de unde era ea   ? 

A: Tot de acolo, dacă era ea cu fetiţa, tot de a lor o fi fost, o mamă a omului celuia bătrân, ori 

a jidaucei. 

Q: Dar pe dânsele le-aţi văzut cam la post în aceeaşi vreme în care era ăstalalt, Mortcu Dicher 

sau în alt timp le-aţi văzut pe dânsele acolo   ? 

A: Acolo am văzut-o, dar de unde, cum… 

Q: Nu, dar cam când   ? Iaca, mai întâi l-aţi văzut pe Dicher sau pe dânsele le-ai văzut mata la 

postul de jandarmi   ? 

A: Pe dânsele   ? După aceea, întâi pe dânsele, după aceea Dicher. 

Q: Întâi pe dânsele   ? 

A: Da. 

Q: Dar le-ai văzut mata când le-au dus de la postul de jandarmi   ? 

A: Pe cine, pe dânsele   ? 

Q: Da, pe fete… 

A: Nu, le-am văzut acolo unde era… 

Q: Dar când le-a adus tot nu ai văzut   ? 

A: …pe unde l-au închis pe Dicher. 

Q: Tot acolo, tot în seraiul acela   ? 

A: Da. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri când ai văzut mata evrei închişi acolo la post   ? 

A: Pe cine   ? 

Q: Ai mai văzut şi pe alţi evrei închişi la post acolo   ? 

A: Nu, nu, nu. Numai acelea două jidauce, şi pe Dicher acesta, atât. 

Q: Dar pe alţi oameni au fost închişi acolo la post, neevrei, de ăştialalţi, săteni   ? 

A: Cum, se găseau… făceau prostii, făceau. 

Q: Pentru ce îi închideau, de exemplu   ? 

A: Ce, se băteau, şi apoi venea şi, şi apoi nu îi mai ţinea, dar îi mai pălmuia, îi mai, şi apoi le 

da drumul, da, aşa, dar să şadă, nu, altfel nu am văzut. Ba da, a fost acela, chiar nu, dar am 

văzut, nu acolo unde a fost jidanul acesta, dar î altă casă, a fost postul de jandarmi, postul, 

apoi şeful de post l-a prins pe unul că a furat nu ştiu ce, a prădat o casă ori ceva şi l-a prins şi 

l-a dus, am văzut că îl ducea la satul acesta la Năduşita noi îi ziceam, acolo era secţia ceea mai 

mare de jandarmi, jandarmerie, şi apoi de pe unde îl prindea, dacă de prin alte părţi, apoi din 

post în post îl ducea până îl ducea acolo, şi chiar am văzut pe acela, cum, un om înalt, şeful de 

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



post aşa îl bătea, dar el cum, dacă îl pălea, doare, cum nu doare, măcar că e vinovat ori nu, 

durerea doare, dar de durere trage dacă te bate. Apoi el, şeful striga la dânsul: „măi, tu-ţi 

Dumnezeii mă-tii, eu nu te bat că ai furat, eu te bat că te-am prins, ai furat, dar nu trebuia să te 

prindă, băi”. 

Q: Dar ţineţi minte numele dau prenumele la şeful acesta de jandarmerie   ? 

A: La şeful   ? Tot am uitat cum îi zicea lui, am uitat cum, avea el familie sau numele nu ştiu 

ce era la dânsul, parcă sălbatec era, ei, da, şi asta am văzut, alta… 

Q: Vă mulţumesc foarte mult. 

A: La noi era, a fost şi ăştia, cuzişti au fost la noi. 

Q: Au fost   ? Vă amintiţi pe cineva   ? 

A: Da.  

Q: Cum se numeau ei   ? 

A: Sfetenco Ivan. 

Q: Ţvetenco   ? 

A: Şi nu ştiu pe tată cum. 

Q: Şi tatăl lui tot era cuzist   ? 

A: De unde era   ? El nici nu avea tată, el din alt sat era, căsătorit aici era. 

Q: A, aţi spus că nu ştiţi după tată cum era. 

A: Da, şi a vrut el în partidul cuzist. 

Q: Şi ce făceau cuziştii, ce făceau cuziştii   ? 

A: Cuziştii   ? Şi unul încă Leahu Dumitru Iovanovici, acum eu unde şed, la tatăl lui locul 

acesta a fost. Da, că eu murit moşnegii, şi apoi de la Leahu acela, de la băieţi am cumpărat eu 

aici. Şi nu le-a mai făcut nimeni nimic. 

Q: Dar cu ce se ocupau cuziştii   ? 

A: Dar ei partidurile, iaca ce era, partidul cuzist. 

Q: Şi pentru ce era   ? 

A: De atâta ştiu că au venit la acesta, cu vreo 12 muzicanţi, aşa o grupă mare de muzică şi 

venea şi cânta la omul acesta aici, cuziştii, şi apoi nu au mai reuşit ei nimic, nu a mai ieşit 

nimic din ei, au trăit până au murit. 

Q: Dar ce voiau cuziştii   ? 

A: Partidul lui Cuza. 

Q: Dar pentru ce era partidul lor   ? 

A: Dar acum nu sunt partide   ? Da, şi sunt partide diferite, dar ştiţi ei… Dar aşa era partidul 

cuzist şi el s-a scris la partidul cuzist. 
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Q: Dar nu ştiţi mai multe detalii despre partidul cuzist   ? 

A: Nu.  

Q: Pentru ce, cum, nu ştiţi nimic   ? 

A: Nu. Nu mai ţin minte ce partiduri erau, dar acesta că cuzist, ştiu că era aici. Şi acesta a avut 

un băiat, a venit la femeia de-a doua aici, la baba, şi a venit cu un băiat, cu un mai mare decât 

mine era băiatul, apoi cum îl vedea, cum ceva, striga: „cuzistule”, striga la dânsul: „băi, 

cuzistule, Cuza”, şi, iaca, el era în parte, băiatul, tata nu, dar băiatul era în parte, consomol.  

Q: Vă mulţumesc foarte mult.     
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