
 
 
 
 
 
 
United States Holocaust Memorial Museum 

Oral History Interview 
Romania Documentation Project 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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



Numele și prenumele intervievatului: Procopie Ţîbîrnac 

Data nașterii: 1920 

Locul nașterii: Petreni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0143.01.01 

Data interviului: 31 octombrie 2009  

 

 Procopie Ţîbîrnac este  născut în anul 1920, în satul Petreni 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 că era premilitar şi a văzut evrei morţi din satul vecin Dominteni care fuseseră 

aruncaţi şi înecaţi într-o bulboană din sat, dar şi că a păzit un grup de circa 15 evrei la postul 

de jandarmi din sat. 

El mai povesteşte despre o coloană de evrei, peste 20, care a trecut prin sat, evreii din această 

coloană fiind ucişi în sat lângă un tranşeu. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:34:41:00 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Ţîbîrnac Procopie. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din [19]20. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: Aici în Petreni. 

Q: Satul Petreni, raionul Drochia. Câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră în 

ospeţie. 

A: Aţi fost. 

Q: Şi ne-aţi povestit despre amintirile pe care le aveţi din timpul Războiului al Doilea 

Mondial. 

A: Da. 

Q: Noi am venit acum ca să vă amintiţi din nou şi să povestiţi din nou acele amintiri. Spuneţi-

ne, vă rog, ce vă amintiţi de familiile evreieşti care erau până la război în Petreni   ? 
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A: Ei trăiau între noi cu specula asta, nu cu specula, ei cumpărau, vindeau şi cu aceea trăiau, 

ei nu aveau pământ, nu le-au dat pământ. 

Q: Dar erau multe familii de evrei în Petreni   ? 

A: Multe. 

Q: (Mata te rugăm să taci, să vorbească el numai.) 

Q: Câte familii erau   ? 

A: Undeva vreo 7, 8 familii. 

Q: 7, 8 familii. Îţi aminteşti pe careva pe nume sau .…   ? 

A: Pe toţi. 

Q: Poţi să ne spui   ? 

A: Da. Să îi luăm de la o latură: era unul Haim, a murit, a rămas numai familia lui, ei aceia 

aveau pământ, le-au dat ori l-au cumpărat, nu ştiu cum, lucrau la pământ ei, să-i spun pe nume   

? Eu pe acela, pe stăpân, nu l-am apucat, decedase el mai înainte de asta, şi era Iţic, Strulea, 

Moşcu, ăştia bărbaţi, şi de acum femeile am uitat cum le chema, nici nu îmi trebuia să le ştiu, 

aşa că aveau şi o fată, două fete, Ienta şi Reiza. Şi atâta familia aceea. Şi când s-a stârnit 

războiul, ei, naţia asta jidovească, apoi sărea la bătaie la armata română şi armata română se 

retrăgea, că veneau ruşii, în [19]40 asta a fost, în [19]39, şi românii s-au enervat şi au spus: 

„ne-om întoarce noi odată”. Şi ei s-au retras în România şi în [19]41 s-a stârnit războiul, au 

venit românii înapoi şi i-au bătut pe ruşi, cu nemţii, şi i-au bătut pe ruşi şi i-au alungat. Şi la 

un an de zile au venit ei înapoi, românii. Şi îi persecuta, cum eu nu pot vorbi, că eu sunt 

paralizat. 

Q: Şi mata ai văzut ceva din persecutările astea   ? 

A: Am văzut. 

Q: Poţi să ne povesteşti acum   ? 

A: Da. Ei s-a stârnit războiul, şi i-au luat şi i-au dus prin lagăre. Pe alţii i-au împuşcat, pe 

alţii… La noi era o bulboană mare, o prăpastie, şi i-au strâns, i-au arestat, i-au dus acolo 

noaptea şi i-au trântit în apa aceea. 

Q: Mata ai văzut cum i-au dus şi i-au aruncat în bulboana aceea   ? 

A: Nu. Eu a doua zi când m-am dus, apoi îi vedeam, ei şedeau deasupra apei de acum, înecaţi, 

că care nu se preda, a zis că care nu mureau, dar ei îi împuşcau acolo în apă şi când m-am dus 

eu, dar nu numai eu, toată lumea, când ne-am dus, ei erau deasupra apei. 

Q: Şi câte corpuri, câte cadavre ai văzut deasupra apei   ? 

A: Vreo 5, 6. 

Q: Vreo 5, 6. Dar ce erau, bărbaţi sau femei   ? 
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A: La un loc, şi femei, şi copii, şi bărbaţi. Nu le mai ştiu, ce interes aveam eu să le număr   ? 

Q: Dar mata ai cunoscut pe cineva dintre ei   ? 

A: Da. 

Q: Pe cine ai cunoscut dintre ăştia morţi acolo   ? 

A: Pe cine   ?  

Q: Mata ai spus că ai văzut 5, 6 morţi pe apă. Pe cineva dintre ei i-ai cunoscut, dintre ăştia 

morţi   ? 

A: Nu, că ei erau din satul Dominteni. Ai noştri care din Petreni, apoi i-au luat şi i-au dus. 

Q: Dar mata ai văzut când pe ăştia din Petreni i-au dus   ? 

A: Am văzut. 

Q: Povesteşte-mi când şi cum a fost asta. 

A: Cum, când a fost .… a doua zi atunci. Ei au ajuns pe aici şi pe la, cum, pe la amiază. 

Q: Aşa, şi ce s-a întâmplat mai departe   ? Au ajuns românii, şi ce s-a întâmplat   ? 

A: Pe ăştia .… am uitat cum a fost. 

Q: Dar când au venit românii şi au început să-i strângă pe evrei, aţi văzut când îi scoteau din 

case   ? 

A: Am văzut.  

Q: Dar de unde ştiau românii care erau casele evreilor   ? 

A: Apoi trupele române erau pe muchia dealului, dincoace veneau, şi a venit un 

sublocotenent, un ofiţer, cu vreo trei soldaţi şi a întrebat: „cine îi ascunde, apoi dânşii în locul 

lor. Unde sunt evreii   ?”, aşa zicea ofiţerul. „Iaca, aici, aici”, erau vreo 7, 8 case jidoveşti. 

Q: Dar cine i-a arătat care sunt casele   ? 

A: Întâi pe Craciuc, la casa lui. 

Q: Caciuc   ? 

A: Craciuc. 

Q: Craciuc. Iţic   ? 

A: Iţic. Şi i-au luat pe aceia de acolo şi s-au dus mai departe şi de acum ce, spuneau oamenii, 

că nu aveau încotro, ce, era pe ascuns .… Şi au mers la Haim, acesta care am început eu a 

vorbi, şi i-au luat şi pe aceia, şi pe aceia, şi pe aceia, pe toţi i-au arestat şi i-au luat şi i-au dus 

la comandantul lor, la polcovnic cum s-ar spune, pe muchia dealului, şi i-au cercetat şi i-au 

dus în Rusia încolo. 

Q: Dar mata ai văzut cum i-au dus acolo pe deal   ? 

A: Nu, ce, ne-am dus din urma lor   ? 

Q: Nu v-aţi dus din urma lor   ? 
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A: Nu, de unde.  

Q: Dar numai prin sat i-aţi văzut când i-au strâns de prin case   ? 

A: Da. 

Q: Şi după asta i-aţi mai văzut pe ăştia pe care i-au strâns   ? 

A: Nu i-am văzut. 

Q: Niciodată mai pe urmă după asta   ?  

A: Au scăpat acolo vreo 2, nu ştiu cum. Era un evreu, că toată familia lui a scăpat nu ştiu 

cum, că a venit înapoi acasă. Dar nu ne-am întrebat cum a venit ori de ce i-a dat drumul. Nu 

atunci, că ei au stat prin lagăre vreo 3 ani, cât a ţinut războiul în Ucraina, apoi ei şedeau în 

lagăr. Şi care a scăpat, care nu a scăpat, i-au persecutat. 

Q: Ai mai văzut şi evrei în altă parte când i-au strâns sau i-au dus undeva   ? 

A: Nu i-am văzut. 

Q: Mata nu ai văzut   ? 

A: Nu i-am văzut până când nu s-a terminat războiul, când au ocupat Basarabia înapoi ruşii, 

apoi au venit acasă o familie. 

Q: Dar ăştia pe care i-ai văzut pe apă, care erau, apoi mata ai auzit pe dânşii când i-au aruncat 

în apă   ? 

A: Am auzit, dar de acasă. 

Q: Şi ce auzeai   ? 

A: Răcnete, cum la moarte e. 

Q: Se auzeau şi împuşcături sau numai răcnete   ? 

A: Se auzeau.  

Q: Dar casa matale cât de departe e de lacul acesta   ? 

A: Undeva la un kilometru dacă o fi, dar nu e. 

Q: Un kilometru de la casă   ? 

A: Da. 

Q: Şi cam cât timp, iaca, se auzeau răcnetele astea şi împuşcături   ? 

A: Atât, dacă i-au împuşcat. 

Q: Dar cât timp a ţinut toată asta   ? 

A: A ţinut poate vreo oră. 

Q: Vreo oră. Dar era seara sau dimineaţa sau ziua   ? 

A: Nu, noaptea. 

Q: Noaptea a fost   ? 

A: Când a amurgit.  
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Q: Mata erai acasă tot timpul   ? 

A: Eram acasă. 

Q: Şi când te-ai dus la iazul acesta, te-ai dus a doua zi sau peste mai multe zile   ? 

A: A doua zi, a doua zi, că soarele sus era, pe la 10, pe la .… 

Q: Mata ai fost premilitar înainte de război   ? 

A: Da.  

Q: Şi voi când eraţi premilitari aveaţi careva funcţie, vă dădeau ceva însărcinări să faceţi cu 

evreii sau nu   ? 

A: Nu. Ei trăiau, ne împăcam noi cu dânşii. Ce aveam noi cu dânşii   ? Ei cu mine nu aveau 

nimic, nici eu cu dânşii nu aveam nimic.  

Q: Mata ai spus că odată a trebuit să păziţi nişte evrei la jandarmerie   ? 

A: A, păi la postul da jandarmi. 

Q: Da, vrei să ne povesteşti despre cazul acesta   ? 

A: Pe dânşii i-au luat şi i-au chinuit şi şedeau arestaţi şi premilitarii îi rânduia, o sutcă o parte, 

o sutcă o parte, câte doi, trei, şi îi ţineau acolo şi nu le da nici apă, nici mâncare, şi au şezut o 

zi. Şi pe urmă eu am venit acasă şi alţii s-au dus acolo şi au străjuit. 

Q: Dar câţi evrei erau acolo   ? 

A: Din Dominteni erau vreo, cum, dacă eu nu i-am numărat niciodată. 

Q: Aproximativ, eu înţeleg că nu i-ai numărat. 

A: Aproximativ, erau vreo 15.  

Q: Şi erau toţi din Dominteni sau erau şi din Petreni   ? 

A: Nu, aceia toţi numai din Dominteni. 

Q: Aceia toţi au fost numai din Dominteni   ? 

A: Da. 

Q: Mata îi cunoşteai pe dânşii sau nu îi cunoşteai   ? 

A: Da. 

Q: Ţii minte cum îi chema pe dânşii pe cineva   ? 

A: Acolo la Dominteni de acum nu îi ţin minte, mă cunoşteam la premilitărie, ne întâlneam, 

dar aşa ca să-i cunosc cum îi cheamă, unul, doi, mai mult nu aveam .… 

Q: Şi unde îi ţineau pe dânşii acolo când îi păzeaţi, în ce îi ţineau   ? 

A: Acolo la postul de jandarmi într-o cameră, în altă ogradă, alături. Şi îi păzeam acolo. 

Q: Dar ce ai spus mata că i-au chinuit, ce ai în vedere, cum i-au chinuit pe dânşii   ? 

A: Ei, dacă alţii erau ei, mai treceau pe aici coloane de jidani, aceia alţii, nu puteam să .… 

Q: Aha, aceia alt caz ai văzut încă   ? 
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A: Altul.  

Q: Bun, acum ai să-mi spui. Dar despre ăştia care mata ai spus că îi ţineau la postul de 

jandarmi, cât timp i-au ţinut acolo închişi   ? 

A: O zi întreagă. 

Q: O zi întreagă. Şi după asta mata te-ai dus de acolo de la post   ? 

A: Da. 

Q: Ştii ce s-a întâmplat cu dânşii după asta   ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Dar data trecută ne-ai spus că ai cunoscut pe 3 băieţi din Petreni, 3 fraţi din Petreni. 

A: Apoi iaca acum am spus. Iţic, Strulea şi Moşcu. 

Q: Unde erau ei   ? 

A: Ei înainte de război. 

Q: Apoi ce, înainte de război unde erau   ? 

A: La casele lor.  

Q: Dar mata unde i-ai văzut pe urmă pe ăştia pe 3 fraţi   ? 

A: Ei, nu, nu i-am văzut, numai pe unul, Iţic. 

Q: Unde l-ai văzut mata pe Iţic   ? 

A: El de acum dacă venise ruşii, apoi i-au dat post de lucru, el era zalhoz la şcoala de felceri. 

Q: Dar acolo la postul de jandarmi era şi el închis sau nu era acolo   ? 

A: Nu era acolo. 

Q: Dar unde mata l-ai văzut   ? În timpul războiului l-ai văzut pe undeva   ? 

A: Nu. După aceea, după ce s-a terminat războiul.  

Q: Dar coloana aceea care ai văzut-o, când ai văzut-o şi ce coloană   ? 

A: La vreo 2, 3 zile am văzut. 

Q: Peste vreo 2, 3 zile   ? 

A: Da. 

Q: Şi unde ai văzut   ? 

A: Într-o lutărie, apoi lângă bulboana aceea este lutărie mai aşa, apoi acum nu e, apoi în 

lutăria aceea şedea, nu le da apă, nici mâncare şi ei, ne apropiam de dânşii, apoi jandarmii nu 

ne lăsa. 

Q: Deci, dar voi cum de eraţi acolo lângă lutărie   ? 

A: Ne duceam ca tineretul cu văzutul, să vedem ce fac. 

Q: Şi când v-aţi dus acolo în lutărie era un grup de evrei   ? 

A: Da. 
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Q: Dar cum ştiaţi că aceia erau evrei   ? 

A: Cum   ? Ei erau arestaţi acolo. 

Q: Îi ţineau arestaţi în lutărie   ? 

A: Arestaţi în lutăria aceea. 

Q: Dar mata ai cunoscut pe cineva acolo   ? 

A: Nu, că aceia erau veniţi de prin altele părţi, au trecut pe aici şi, ştii, s-au poposit aici.  

Q: Dar erau mulţi acolo evrei   ? 

A: Mulţi.  

Q: Cam câţi să fi fost, aproximativ   ? 

A: Cam peste 20.  

Q: Peste 20. Şi la fel erau, bărbaţi şi femei   ? 

A: Şi copii şi femei şi bărbaţi, săracii.  

Q: Aveau cu dânşii bagaje ceva sau erau cu mâinile goale   ? 

A: Nu mai aveau nimic, atât era. 

Q: Erau cu dânşii pază   ? 

A: Paza cu dânşii. 

Q: Dar cine îi păzea pe dânşii   ? 

A: Din armată, de jandarmi, aici era postul de jandarmi, apoi un jandarm avea, era unul 

stăpân, plutonier, şi trei jandarmi. 

Q: Şi erau jandarmii de la voi de la post sau alţi jandarmi   ? 

A: Nu, făceau armata, au venit ei aici, trăiau aici, făceau armata. 

Q: Dar jandarmii care erau cu grupa aceea de evrei, erau jandarmii de la postul de la voi din 

sat sau de la alte posturi   ? 

A: Nu, din alte părţi. 

Q: Din alte părţi erau. Şi mult timp au stat în lutărie acolo   ? 

A: O zi întreagă. 

Q: Dar pe urmă ce s-a întâmplat cu dânşii   ? 

A: Seara i-au împuşcat. Când era, acolo a fost nişte tranşee, şi i-au împuşcat şi i-au trântit 

acolo în tranşeele acelea şi i-au astupat… Dar nu astupat jandarmii, scotea din sat, vedea pe 

careva acolo. 

Q: Dar mata ai văzut când i-au împuşcat pe dânşii   ? 

A: Am văzut, dar nu de aproape, tot, dincolo de iaz. 

Q: Cam de la ce depărtare   ? 

A: La vreo 500 de metri.  

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



Q: Mata ai văzut practic, ai spus că ei au stat o zi întreagă, mata tot timpul, toată ziua aceea 

te-ai uitat la dânşii acolo   ? 

A: Ei, toată ziua .... 

Q: Dar cum   ? 

A: Am fost acolo ne-am mai uitat, am mai grăit şi am venit înapoi în sat. 

Q: Şi cu cine aţi vorbit acolo   ? 

A: Apoi ei erau străini, nu-i ştiam pe niciunul. 

Q: Aşa, dar aţi spus că aţi fost şi aţi grăit, cu cine aţi grăit   ? 

A: Cum, nu aveai cu cine grăi. 

Q: Dar v-aţi apropiat de dânşii   ? 

A: Da. 

Q: Cât de aproape aţi fost aproape de dânşii   ? 

A: Ne uitam aşa pe mal, dar ei jos în lutărie, şi ne uitam aşa, dar ei cereau apă, apă, dar noi de 

jale am lăsat şi ne-am dus de acolo, am venit în sat.  

Q: Deci şi pe urmă v-aţi întors înapoi din nou   ? 

A: Nu.  

Q: Dar cum s-a întâmplat, dar, că aţi văzut cum i-au împuşcat   ? 

A: Apoi atunci seara. La 500 de metri nu se vede   ? Şi ei toţi erau străini, şi jandarmii, şi… 

Q: Evreii. 

A: Şi evreii, cum.  

Q: De la 500 de metri de unde vă uitaţi voi   ? 

A: Din capătul satului era un zid aşa şi noi şedeam cu coatele pe zid şi ne uitam şi vedeam 

cum forăiau ei acolo, dar cum să te uiţi când vezi aşa   ? 

Q: I-aţi văzut cum îi puneau să-i împuşte   ? 

A: Da. Îi puneau câte 5 ca să nu irosească muniţia. 

Q: Câte 5 îi puneau   ? 

A: Câte 4, 5 aşa, îi punea în rând, şi ei plângea şi striga şi nu ierta.  

Q: Şi i-aţi văzut cum cădeau jos   ? 

Da. 

Q: Dar acolo era groapă săpată ceva sau unde   ? 

A: Tranşee au făcut, a făcut lumea tranşee, i-au scos înainte de a ajunge, apoi… 

Q: Şi acolo erau tranşee   ? 

A: În tranşee i-au, erau săpate gata. 

Q: Dar tranşeele astea erau fix lângă lutărie   ? 
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A: Oleacă vreo 20 de metri de la lutărie. 

Q: Şi când îi scoteau, iaca, câte 4, 5 şi îi împuşcau lângă tranşee, dar ceilalţi unde stăteau   ? 

A: Tot acolo. 

Q: I-au adus pe toţi lângă tranşee   ? 

A: Da. 

Q: Înainte de a-i împuşcau, aţi văzut dacă îi dezbrăcau sau îmbrăcaţi îi împuşcau   ? 

A: Îmbrăcaţi.  

Q: Şi câţi soldaţi împuşcau în ei deodată   ? 

A: Unul.  

Q: Un singur soldat împuşca   ? 

A: Da, treaba lor care era acolo, ce .… 

Q: Cam cât timp a durat toată .… 

A: Operaţia asta   ? 

Q: Da.  

A: Cât   ? O oră. 

Q: Vreo oră. Aţi spus că de îngropat nu i-au îngropat ăştia, dar i-au îngropat sătenii. 

A: Sătenii, care îl prindea, acela norocul lui era. 

Q: I-au îngropat acolo să vedeţi la tranşeu, v-aţi apropiat   ? 

A: Nu. 

Q: Nu aţi fost   ? 

A: Nu.  

Q: Dar aţi văzut cum lumea îi îngropa   ? 

A: Se vedea cum, la 500 de metri sau 600, apoi se vedea.  

Q: Înseamnă că aţi văzut cum îi îngropau   ? 

A: Da.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri când aţi văzut cum omorau evrei   ? 

A: Da, am văzut şi alte cazuri. O femeie, evreică, avea un copil de vreo 2 ani, şi ea l-a lăsat în 

casă şi s-a dus, a arestat-o şi femeile din sat l-au găsit acolo plângând şi l-au luat în braţe şi 

când trecea coloana cu jidani, apoi au cunoscut-o pe mă-sa, femeile din sat, şi „na-ţi-l, iaca, l-

a găsit acolo”, dar ei nu îi trebuia nici copil, nimic. 

Q: Deci femeile din sat aveau copilul acesta cu dânşii şi voiau să-l dea mamei   ? 

Da.  

Q: Dar când care coloană a trecut   ? Despre care coloană mata vorbeşti   ? 

A: Despre ăştia din sat, i-au dus la colonelul acela, locotenent, ce era el. 
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Q: Când i-au dus pe deal acolo   ? 

A: I-au dus pe deal, atunci, dar i-au dus încolo şi au trecut tot înapoi, iar. 

Q: Aha, i-aţi văzut cum au trecut şi înapoi   ? 

A: Înapoi şi copilul plângea şi a văzut-o pe mă-sa şi .… 

Q: Şi mata ai văzut toată asta   ? 

A: Da. Şi ea a dat să fugă de acolo de la jidanii aceia. 

Q: Din grupă   ? 

A: Da, din grupă. Dar acolo a strigat, a zărit-o un soldat. 

Q: Şi a fugit sau nu a fugit   ? 

A: Şi a luat-o şi băieţelul acela l-a dat nu ştiu cui şi l-a dat tot ei. 

Q: L-a dat tot în coloană   ? 

A: L-a dat la mama lui, că el nu putea, mititel era. Dar vedeai că aşa tragedie mare, apoi nu 

puteai să stai să te uiţi. 

Q: Vă aduceţi aminte cum o chema pe femeia aceea evreică   ? 

A: Da. 

Q: Cum o chema   ? 

A: Rivca. 

Q: Rivca. După război s-a întors ea în sat   ? 

A: Nu. A, el s-a întors. 

Q: Cine el   ? 

A: Bărbatul ei.  

Q: Dar el tot fusese în coloană acolo   ? 

A: Nu, el s-a ascuns într-o casă de om sărac, în capătul satului, s-a ascuns acolo şi când au 

trecut astea mai straşnic şi apoi au ieşit ei. 

Q: Şi ce a făcut după ce a ieşit   ? 

A: S-a dus la coloană, nu ştiu unde s-a dus, l-au arestat, s-a slăbit oleacă asta aşa, răfuiala, 

cum să zic. 

Q: Şi pe urmă, mata ai văzut cum el ieşise de unde din ascunzişul lui, l-ai văzut pe urmă   ? 

A: De acum el, au venit ruşii de acum, au venit el acolo, ei doi, feciorul său şi el s-au ascuns.  

Şi de acum lucra la moară. 

Q: Dar la cine în casă s-au ascuns ei   ? 

A: Era un om sărac în marginea satului, şedea în pod şi vedea lumea cum trece la deal, el 

spunea pe urmă, cum trecea la deal, cum venea. 

Q: Dar cum era familia la omul acela   ? 
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A: Crăciuc. 

Q: Crasiuc. La evreu mata spui   ? 

A: Da. 

Q: Crasiuc s-a ascuns cu fiul lui. Dar pe fiu ţii minte cum îl chema   ? 

A: Da. Ancel. 

Q: Ancel   ? 

A: Ancel.  

Q: Şi la cine în casă s-a ascuns   ? 

A: La un om sărac. 

Q: Dar cum era familia la omul acela   ? 

A: Ţîbulschi Simion. 

Q: Ţîbulschi   ? 

A: Da.  

Q: Şi mult timp au stat ei ascunşi acolo   ? 

A: Ei, nu am mai numărat eu cât timp au stat, dar eu stat vreo 2, 3 săptămâni.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri când ai văzut ce s-a întâmplat cu evreii   ? 

A: Nu am văzut. Se auzea că au împuşcat pe valea aceea, pe valea aceea, dar nu am văzut.  

Q: Dar ce s-a întâmplat cu averea la toţi evreii ăştia din sat pe care i-au strâns   ? 

A: Lumea, s-a băgat în case şi a luat şi s-a luat şi-au împărţit care şi ce a putut. 

Q: Mata ai văzut cum ei luau din casele evreilor   ? 

A: Am văzut. 

Q: Şi ce luau din case   ? 

A: Ce găseau.  

Q: Şi multă lume participa la asta, mulţi au luat   ? 

A: Mulţi.  

Q: În afară de evrei, atunci au mai omorât şi pe alţii   ? 

A: Nu.  

Q: Nu ştii dacă nu au omorât din comunişti pe nimeni   ? 

A: Nu, la noi nu s-a întâmplat. 

Q: Dar în sat până la război locuiau ţigani   ? 

A: Locuiau. 

Q: Cu dânşii s-a întâmplat ceva în timpul războiului   ? 

A: Nu, mai degrabă lua jandarmii, că ei se mai duceau că îi mai dezbrăca, şi cu asta, ţiganii. 

Q: Pe dânşii i-au luat la îngropat, sau ce ai zis mata   ? 
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A: Da. 

Q: Dar când asta i-au luat la îngropat   ? 

A: Ţi-am spus că când, în ziua aceea sau a doua zi. 

Q: Mata ai văzut cum din ăştia, din ţiganii din sat, îngropau pe evrei   ? 

A: După ce i-au împuşcat, apoi se duceau ţiganii la post, voioşi şi care avea un pacheţel, care 

nişte haine şi veneau şi se duceau la Dominteni. 

Q: Deci mata i-ai văzut pe urmă cu hainele evreilor   ? 

A: Da.  

Q: Am înţeles. Deci parcă asta voiam să vă întrebăm, dacă mai aveţi alte cazuri de care vă 

amintiţi sau dacă aţi văzut morţi pe undeva sau dacă aţi văzut cum împuşcau, există aşa cazuri   

? 

A: Da. 

Q: Aţi mai văzut ceva   ? 

A: Doar v-am spus că au fost astea cazuri. 

Q: Vreau să vă întreb atunci: până la război în sat vă amintiţi dacă erau cuzişti   ? 

A: Au fost. Partidul cuzist a fost la putere, a fost votare cum acum, şi tot reuşeau ţărăniştii, 

liberalii, dar cuziştii atunci au reuşit, înainte de război, nu era război încă. Şi au fost o lună de 

zile la putere şi pe urmă i-au dat jos că se anina de jidani şi făcea bucluc în ţară şi o lună de 

zile au stat şi i-au dat jos şi au luat constituţia nouă, aşa îi spunea, la a doua votare, constituţia 

nouă. 

Q: Şi erau mulţi cuzişti la voi în sat   ? 

A: Ei, nu mai erau mulţi. Nici nu-s aceia oameni care au fost cu dânşii. 

Q: Dar vă aduceţi aminte cum îi chema pe dânşii   ? 

A: Îmi aduc aminte: pe unul Gherasim, pe unul Ţurcanu. Ce, atunci era cu totul altă lege. 

Q: Dar ce fel de bucluc făceau   ? Aţi spus că făceau bucluc. 

A: Da, de acum jidanii plângeau încoace şi încolo, dar ei de acum se aninau de comunişti, de 

cuzişti. 

Q: Dar erau şi la voi în sat situaţii, plângeau evreii şi la voi în sat   ? 

A: Da.  

Q: Dar de ce   ? 

A: Ei, când au venit de la Bălţi, au auzit că au reuşit cuziştii, apoi plângeau jidanii, e greu, dar 

nu au stat mult, o lună de zile şi i-au dat jos. 

Q: Dar aşa până la război care erau relaţii dintre evrei şi neevrei din sat   ? 

A: Nu era nimic. Trăiam cu dânşii bine şi lucram la dânşii, ei la noi, dar ei cu comerţul trăiau. 
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Q: Vă mulţumesc frumos. 

A: Atât. Eu am văzut mai multe, dar de acum am uitat.  
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