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Numele și prenumele intervievatului: Ion Leahu 

Data nașterii: 1918 

Locul nașterii: Dominteni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0141.01.01 

Data interviului: 30 octombrie 2009  

 

 Ion Leahu s-a născut în anul 1918, în satul Dominteni și a fost intervievat în calitatea 

sa de martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. El 

relatează despre evreii din Bălţi care au fost aduşi şi omorâţi pe imaşul de la marginea 

localităţii Dominteni. Ion Leahu nu a fost martor ocular la cele întâmplate, el era bolnav și 

internat în spital în 1941, astfel că povesteşte din cele auzite de la lumea din sat.  

De asemenea, în relatarea lui spune că cei care i-au strâns şi omorât pe evrei au fost 

români, iar în alt moment este sigur că au fost ruşi. El mai povesteşte despre oamenii din 

sat care mergeau să fure de la evrei haine şi alte lucruri.  

Despre evreii din Dominteni, Ion Leahu spune că au fost înecaţi lângă o moară înspre 

localitatea Petreni, de către ruşi în anul 1940.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:19:53:00 

 

Question: Bună ziua. Încă odată bună ziua. 

Answer: Cu mine vorbiţi ? 

Q: Da, cu dumneavoastră. Spuneţi-ne, vă rog, pentru început, cum vă numiţi. Numele de 

familie şi prenumele. 

A: Leahu Ion. 

Q: Din ce an sunteţi născut ? 

A: Din [19]18. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: Aici, în Dominteni. 

Q: Satul Dominteni. 

A: Da.   

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

A: Ştim. 

Q: Şi atunci ne-aţi povestit despre amintirile pe care le aveţi din timpurile războiului al doilea. 

Pe care le-am petrecut. 
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Q: Da. Am venit acum ca să vă amintiţi din nou şi să ne povestiţi în faţa camerei de luat 

vederi. Spuneţi-ne, vă rog, până la război, în Dominteni locuiau evrei ? 

A: Poftim ? 

Q: Evrei locuiai până la război ? 

A: Da, da, da. În timpul românilor, evrei erau. 

Q: Şi vă amintiţi pe cineva dintre ei ? 

A: Acum? Aaa, pe acei care nu sunt ei ? 

Q: Da.  

A: Moşcu Ilberman, Moscu Dicher, Pavel Bancic. Ăştia cam. 

Q: Ştiţi ce s-a întâmplat cu evreii din Dominteni în timpul războiului ? 

A: Evreii, i-au luat ruşii. 

Q: Ruşii i-au luat ? 

A: Nu, nu ruşii, iaca că aici. Ruşii dacă au intrat nu le-au făcut nimic. 

Q: Noi am avut o mică pauză tehnică, am avut probleme. Deci dumneavoastră aţi început a 

spune că, despre ce s-a întâmplat cu evreii în timpul războiului. 

A: În timpul războiului apoi au venit ruşii şi au ridicat jidanii, jidanii care au fost culaci. 

Q: Deci asta spuneţi în [19]40, când a venit puterea sovietică ? 

A: În [19]40, da. 

Q: Dar mai departe ce s-a întâmplat ? 

A: De acum ruşii au ocupat Moldova, Basarabia, dar eu am fost atunci, făceam armata şi m-a 

luat în [19]40, m-a luat în România. Făceam armata în Bălţi şi m-a luat, ne-am dus cu armata 

de acum şi am stat acolo vreo jumătate de an şi de acolo de acum au prinsă moldovenii, nouă 

ne-au dat drumul şi moldovenii prinsă a veni înapoi, a fugi în Basarabia, peste apa asta care e 

aici, uit cum îi spune, şi s-au prins a îneca soldaţii şi a văzut armata română că soldaţii sunt în 

pierdere şi ce s-au sfătuit, au spus că, au ţinut cuvântarea cel mai mare ofiţer, colonelul, a 

spus: „Fraţi basarabeni, copii basarabeni nu vă prăpădiţi, un an de zile ruşii o să steie la noi în 

Basarabia şi noi punem pieptul şi îi scoatem înapoi”. Şi aşa au şi făcut. Eu am făcut armata şi 

am fost cu calul meu de acasă. Eu am stat foarte bine, am fost bogat, vă spun. Înţelegeţi ce e 

bogat? Om de frunte. Şi am făcut calul meu de acasă şi m-a luat un sublocotenent, tot a fost el 

pe timpul românilor pe armata la noi acolo, şi m-a luat pe mine ordonanţă şi el mi-a zis aşa: 

„Nu trece, nu fugi să te prăpădeşti peste Prut, peste Prut, apa Prutului. Peste un an de zile noi 

suntem înapoi în Basarabia. Eu o să lucrez judecător în Soroca, şi, zice, eu o să merg cu tine, 

mă duc pe la tine pe acasă, să văd cum trăieşti, cum. Bun. Şi m-am gândit eu, dar de acum 

prea s-a …, dacă a spus că peste un an de zile şi de acum dacă am primit pricaz, tot românii au 
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spus, noi primim, am primit pricaz, cei mai mari, mai bătrâni, contigenți mai bătrâni, să dăm 

drumul acasă la voi în Basarabia înapoi.   

Q: Deci, şi anul [19]41, când de acum s-a început războiul, când au venit românii în 

Basarabia, aţi văzut ceva atunci din ceea ce s-a întâmplat cu evreii ? 

A: Atunci i-au luat românii, atunci i-au făcut râs din evrei. 

Q: Aţi văzut ceva dumneavoastră personal ? 

A: Eu nu am văzut, la ce să spun ? 

Q: Dar ce ştiţi că i-au luat ?   Şi unde i-au luat ? 

A: I-au strâns de prin oraşe, iaca pe la noi de la Bălţi şi unde e şoseaua era tot imaş şi i-au 

grămădit pe imaşul acela, acolo. Ploua, frig era, copiii mureau, se duceau ai noştri creştini, îi 

dezbrăca, făcut râs, mare râs au făcut, mare râs au făcut. Să mă scuzaţi de cuvânt, au fost 

femei gravide, năştea prin glod, ploua şi năştea prin glod aşa, i-au chinuit nemaipomenit. Şi pe 

urmă ruşii i-au luat încolo înapoi. 

Q: Dar mata i-ai văzut pe imaş acolo cum erau ? 

A: Pe imaş, iaca, aici, unde e şoseaua, aici nu a fost şoseaua, era drum aşa ca în faţa casei. 

Q: Mata ai văzut când i-au adus acolo pe imaş ? 

A: Eu nu i-am văzut, dar de aici pe deal de acasă se vedea. 

Q: Cât de departe e casa matale de imaş ? 

A: Casa mea e aici şi imaşul unde e şoseaua, unde e podişorul acela acolo. 

Q: Cam câţi metri ? 

A: Cam câţi metri, cam ce pot să spun eu, aproximativ… Iaca pe valea asta. Aţi trecut pe 

podişorul acesta ?   

Q: Da, dar nu am atras atenţia, adică nu ştiu cam câţi sunt, 20, 100 de metri, 200 ? 

A: Mai mult, mai mult. La 100, la vreo 200 de metri. 

Q: Deci mata de acasă ai văzut. Mata când i-ai văzut, ei de acum erau pe imaş sau i-ai văzut 

când îi aduceau ? 

A: Erau pe imaş. 

Q: Şi cam câtă lume era acolo pe imaş ? 

A: Ehehehehe, toţi din oraşul Bălţi, toţi i-au grămădit. 

Q: Dar de unde ştii că erau din oraşul Bălţi ? 

A: Apoi, din altă parte de unde ?   De prin sate nu, din oraş. 

Q: De unde ştii că erau din oraş tocmai, anume din oraş ? 

A: D’apoi dacă prin sate de acum, prin sate nu erau parcă la noi. 

Q: Dar de unde ştii că anume evrei erau, dar nu erau de alţii ? 
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A: Din altă parte ? 

Q: De unde ştii că erau anume evrei, dar nu ? 

A: Numai evrei erau. Păi ce a avut să ia ţăranul de la casa lui ? A fost legea că numai pe evrei 

să îi strângă. 

Q: Şi ca câţi oameni erau acolo evrei ?   Erau 50, 100 ? 

A: Mulţi, mulţi, mulţi, mulţi. Cu toţi, cu copii, cu familiile, cum s-au găsit familiile de jidani, 

aşa i-au luat pe toţi, nu a rămas în casă nici unul. 

Q: Ei erau cu căruţele sau pe jos ? 

A: Pe jos. Ca pe vite îi mâna aşa. 

Q: Era cu dânşii pază ? 

A: Cu cine, cu evreii ? 

Q: Da. 

A: Erau ruşi. 

Q: Ruşi erau ? 

A: D’apoi dacă ruşii i-au luat, apoi ruşi. 

Q: Mata ai auzit, vorbeau limba rusă aceia ? 

A: Jidanii ?   Aceia ? 

Q: Nu, paza. 

A: Limba rusă, bineînţeles că. 

Q: Nu erau români ?   Eşti sigur ? 

A: Românii nu, românii nu au fost, ruşi. 

Q: Cât timp au stat evreii ăştia pe imaş ? 

A: Aici ? 

Q: Da. 

A: Vreo trei zile.  

Q: Vreo trei zile i-au ţinut ? 

A: Da. Erau însărcinate partea femeiască, năştea aşa prin glod. 

Q: Mata ai văzut cum s-au născut copii acolo ? 

A: Eu nu am văzut, dar de acum nărodul nostru care a fost de acum povestea. Şi eu am auzit 

şi eu, dar eu nu m-am dus, mi-a fost jale şi eu nu am putut să văd. 

Q: Dar ai spus că mureau copii acolo. 

A: Murea, murea, năştea în glod femeile. 

Q: De unde, ai văzut vreodată copiii pe acolo …. ? 

A: Dar eu nu am fost deloc să-i văd, eu de jale nu am putut deloc să mă duc. 
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Q: Nu ştii, îi hrăneau acolo ? 

A: Poftim ? 

Q: Îi hrăneau acolo ? 

A: Ei, vai de hrana lor, vai de hrana lor. Dacă ei au fost obijduiţi peste măsură.   

Q: Dar mata ai spus că se duceau creştini şi îi dezbrăcau ? 

A: Dezbrace ?   Da. Prietenii. Auzi, jidanii au avut prieteni de la noi de prin sat chiar, şi se 

ducea şi le scotea dinţii de aur. Îi spunea că zice: „noi am crezut că”, la prietenii noştri, „noi 

am crezut că cineva ne aduce câte o bucăţică de pâine să ne hrăniţi, dar noi veniţi şi mă 

dezbrăcaţi”. Era nărod care avea legătură cu jidanii ştii cum cumperi, cu chei, cu toate celea 

făceau comerţ şi se cunoşteau unul cu altul şi ei, ai noştri din sat, se duceau şi îi dezbrăca. 

Q: Mata ştii pe cineva cum îl chema, dintre oamenii ăştia din sat ? 

A: Eu de ăştia ştiu, dar sunt morţi. 

Q: Dar oricum …. 

A: Andrei Cataranciuc a fost. 

Q: A mai fost cineva încă ?   

A: Au mai fost, au fost mai mulţi. 

Q: Le ştii numele ?  Poţi să ne spui cum îi chema pe dânşii ? 

A: Andrei Cataranciuc. 

Q: Mai era şi altcineva ? 

A: Mai era, dar ce, eu nu am fost să văd, la ce să spun ? 

Q: Dar mata de unde ştii despre asta, despre cazurile astea ? 

A: De la alt norod am auzit, de la alt norod care a fost şi a văzut şi aceia de acum îmi 

povesteau: ia uite cum se jeluiesc jidanii: „Andrei, Andrei, ce veneai la mine şi îţi făceam 

haine şi îţi dădeam bani, dacă noi suntem, purtam prochiu unul cu altul. Şi-am crezut că dacă 

tu mă cunoşti pe mine şi ai să vii, ai să-mi aduci o bucăţică de pâine, dar tu vii şi-mi scoţi mie 

dinţii din gură.” 

Q: Pe urmă mata ai văzut când i-au dus pe dânşii de pe .… ? 

A: Nu m-am dus eu deloc, absolut n-am fost. 

Q: Dar de pe şes ai văzut când i-au dus deja ? 

A: Tot nu ştiu eu. Când au venit tot nu am văzut, şi când. Eu de acum am auzit de oameni, dar 

de jale eu nu mă puteam duce. 

Q: Dar cât timp au stat acolo, în acelea câteva zile, pe dânşii la lucru i-au pus să facă ceva ? 

A: Nu, nu, nu i-au pus la lucru nimicuţa. Şedea aşa, îi păzea armata împrejur, dar nu. 
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Q: Asta a fost o singură dată, mata ai văzut aşa o grupă de oameni, de evrei, sau au mai fost şi 

alte cazuri ? 

A: Alte cazuri nu am văzut eu. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu evreii voştri, din sat, de aici din Dominteni ? 

A: Pe o familie i-au ridicat ruşii, în [19]40. Dar pe ceilalţi i-au chinuit, i-au, şi au murit, i-au 

înecat, ehehe, ce .… 

Q: Unde i-au înecat ? 

A: Moara asta unde iaca de vale este, apoi era nişte bulboane, apa în jos, dar malurile sus era. 

Şi i-au luat şi i-au strâns grămadă şi i-au legat cu frânghiile iaca aşa de mână, au făcut un 

şărang. Apa era în jos, dar malul sus. Şi îi lua şi îl da pe unul de acolo, şi de acum dacă se 

grela, de acum îi trăgea pe toţi. Şi i-au înecat. A rămas o singură fetiţă, o singură fetiţă a 

rămas pe mal, şi au luat şi au dat-o, după ce i-a mântuit de acum pe aceia în bulboană, au luat 

şi au dat-o şi pe fetiţa aceea. Şi o zvârlea, apa înapoi o dădea, o zvârlea, şi îi făcea chin. Până 

la urmă s-a găsit că au pălit-o cu patul armei şi a ucis-o. Dar în timpul acela când o azvârlea în 

apă, o întreba: „cum de tu nu te îneci, cine te scoate pe tine? Un om mă scoate. Cum un om? 

Un om mă scoate.” Şi i-a făcut aşa de nu’ş câte ori şi a văzut că tot a spus tot aşa şi a luat-o şi 

i-a făcut o groapă şi a pălit-o un soldat cu patul armei în cap şi a ucis-o şi a îngropat-o şi nu a 

mai ieşit.  

Q: Dar mata ai văzut toată asta singur sau ai auzit ? 

A: Eu nu am văzut, norodul a spus. Unde-i Petreni după moara aceea, ce aveam eu să caut 

acolo? Dar oamenii din Petreni de acum au povestit ce şi cum. 

Q: Dar mata în anii aceia nu erai premilitar ? 

A: Anii aceia ? 

Q: Da. 

A: Nu, eu de acum, asta din [19]40, eu am făcut armata, de acum eram acasă. 

Q: Dar în [19]41 unde erai? Vara. 

A: În [19]41, prin spitaluri. 

Q: Mata erai bolnav ? 

A: Am venit acasă şi eram prin spitaluri. 

Q: Ştii dacă cineva din evreii din Dominteni a scăpat cu viaţă atunci ? 

A: Înapoi nu s-a înturnat. 

Q: Nu s-a întors nimeni ? 

A: Din sat, niciunul. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toată averea lor care era, care o aveau ei ? 
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A: Ei, pe Moşcu Ilberman l-au luat ruşii, a fost bogătaş mare, şi norodul s-a dus, a luat tot ce 

i-a trebuit. S-a desfiinţat definitiv, care a fost mahalagii acolo, tot au luat ei. Nu a fost stăpân 

nimeni, a luat fiecare care şi cum a putut, cum a vrut. 

Q: În afară de evrei, atunci a mai omorât şi pe altcineva ?  

A: Din oameni? Din oameni din ăştia ? 

Q: Da, din săteni. 

A: Nu, nu, nu, nu au avut treabă cu oamenii. 

Q: Ştiţi cumva dacă nu a omorât pe nimeni care erau comunişti ? 

A: Dar nu au fost comunişti în timpul acela. 

Q: Nu aţi avut ? 

A: Nu.  

Q: Dar ţigani aţi avut în sat ? 

A: Pe cine ? 

Q: Ţigani. 

A: Ţigani am avut. 

Q: Şi cu dânşii s-a întâmplat ceva în timpul ? 

A: Cu ţiganii ?   Nu, nu, ca şi cu moldovenii, nimic.  

Q: Spuneţi, vă rog, dar până la război la voi în sat erau cuzişti ? 

A: Cuzişti? De acum pe timpul războiului, aşa cum s-au dus ruşii şi apoi au venit românii, 

apoi au fost partiduri: cuzişti, liberali, încă mai partiduri avea. 

 Q: Şi erau cuzişti la voi în sat ? 

A: Cuzişti, da. 

Q: Şi ştiţi ceva despre dânşii ? 

A: Ei, ce puteam a şti. Cu partidul cuzist nu a stat mult, l-a desfiinţat. 

Q: Dar ştiţi ce vroiau ei, pentru ce erau, care era scopul ? 

A: Partidul cuzist, cuzist, dar eu nu ştiu ce înseamnă partidul cuzist. 

Q: Nu ştiţi. 

A: Nu, eu nu ştiu. 

Q: Dar ştiţi cine erau din sat cuzişti cumva ? 

A: De la noi ? 

Q: Da. 

A: La noi au fost cuzişti. 

Q: Şi cine erau ? 

A: De acum au murit ei, nu-s. 
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Q: Dar vă amintiţi numele lor de familie ? 

A: Dumitru Leahu, a mea familie, mai alţii. Aista mai cuzist a fost, că el vroia să fie primar. 

Q: Vroia să fie primar ? 

A: El a vrut să fie primar, da, şi apoi purta cum, satul Sofia, s-au adunat vreo patru sate era, 

muzică cânta, dar nu a reuşit mult, vreo câteva nu ştiu acolo, şi s-a desfiinţat partidul acesta. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar până la război care erau relaţiile dintre, dintre moldoveni şi dintre 

evrei în sat ? 

A: Ei se învoiau unul cu altul, nu a fost prochiu românii la jidani ori jidanii la norod. Oamenii 

de la sat ce avea de dus pâine, de vânzare, şi la Bălţi, că iaca e Bălţi aici aproape, vindea, 

cumpăra ce le trebuia, era, se învoiau unul nu altul, nu erau razgavor, prochiu nu a fost. 

Q: Au fost alte cazuri când aţi văzut în timpul războiului oameni din ăştia, simpli, civili, 

arestaţi, morţi ? 

A: Poftim ? 

Q: Au fost cazuri pe mata să fi văzut în timpul războiului oameni morţi sau diferite cazuri 

când ? 

A: Din război ? 

Q: Din timpul războiului. 

A: Nu am văzut, dar de ce să fie morţi ?   La civilitate nu a făcut armata nimic, nimerea poate 

vreun soldat, ceva s-a rătăcit de regimentul lui, pe noapte venea la om, ia te rog că am pierdut 

regimentul şi mănâncă, culcă la mine, hodineşte-te şi dimineaţă du-te unde ţi-e regimentul şi îi 

găsi. 

Q: Vă mulţumesc foarte mult. 

A: Credeţi. Eu ce am văzut v-am spus tot. 
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