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Numele și prenumele intervievatului: Vasile Caşcaval 

Data nașterii: 1931 

Locul nașterii: Hirișeni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0149.01.01 

Data interviului: 9 iunie 2010  

 

 Vasile Cașcaval este născut în anul 1931, în satul Hirișeni 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 strângerea evreilor din sat de către localnici și uciderea lor la marginea 

satului lângă o râpă. El povestește că mai mulți săteni, Andrei Mogâldea, Gheorghe 

Mogâldea, Costea Mogâldea, Petre Bejinariu, Valoghi Şelaru, sub coordonarea şefului de 

post, Golgojanu, i-au strâns pe evrei în fosta casă a popii și apoi i-au ucis pe bărbați, iar pe 

femei le-au strâns în casa evreului Iţic şi le-au omorât a doua zi în acelaşi loc. El povesteşte că 

evreii erau legaţi la mâini de către un alt sătean, Ilie Grecu. Toţi aceştia au fost judecaţi şi 

condamnaţi după 1945.  

El mai spune despre evreii din Hirova, împuşcaţi la pădure, dar ale căror oseminte au fost 

mutate după 1945. 

El mai relatează despre cuziştii din sat care au fost ridicaţi de sovietici, Vasile Aghiorghiesei 

şi un unchi de-al său, Victor Caşcaval. 

La finalul interviului el arată şi explică unde au fost ucişi evreii din Hirişeni. 

  

 

[01]:00:00:00 - [01]:40:57:55 

 

Question: Spuneți-ne, vă rog, numele de familie şi prenumele. 

Answer: Caşcaval Vasile Ion. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din 1931, pe 24 martie născut. 

Q: Dar unde v-aţi născut   ? 

A: Născut aici în sat. 

Q: Satul Hirişeni   ? 

A: Satul Hirişeni, raionul Teleneşti, înainte spunea comuna Hirova, spunea. 
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Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost în ospeţie la dumneavoastră şi ne-aţi povestit despre 

memoriile care le aveţi despre anul 1941.  

A: Da. 

Q: Noi am venit din nou cu echipa de filmări ca să vă amintiţi în faţa camerei de luat vederi. 

A: Înţeleg, acum de acum întrebaţi ce .… 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, până în anul 1941 în sat la voi locuiau evrei   ? 

A: Da, în sat la noi au locuit mulţi evrei. 

Q: Vă aduceţi aminte pe careva dintre ei pe nume de familie   ? 

A: Da, da. Îmi aduc aminte, sigur, chiar în mahala mea era, vizavi de noi trăia un evreu cu 

familia lui. 

Q: Şi cum se numea   ? 

A: Iţic, pe femeie o chema Feiga, dar familia iaca numai la unul, lui Moşcu Groisman îi ştiu 

familia, umblau băieţii lui cu mine în şcoală, unul, şi de acum .… 

Q: Îi cunoşteaţi mai bine. 

A: Puţin, da, dar ceilalţi iacă cât au fost nu ştiu familie la nimeni, numai Moşcu Groisman. 

Acela avea trei băieţi şi o fată, femeia Basa o chema şi pe dânsul Moşcu.  

Q: Dar pe copii cum îi chema   ? 

A: Pe unul Marcu, pe unul Strulea şi unul Şleoma. 

Q: În 1941 aţi văzut ce s-a întâmplat cu evreii din sat   ? 

A: Am văzut cum s-a întâmplat, că a venit armata nemţească, armata nemţească, că ei au 

făcut toată prostia, dar nu i-au împuşcat ei, i-au împuşcat a noştri, din sat, nişte oameni 

proşti au fost atunci. Şi când pe dânşii, ei au dat să fugă de acum, a fugit, a alergat Iţic până la 

Teleneşti, călare, şi când a văzut Teleneştii ardea, satul acesta, Teleneşti, raionul, ei trăiau 

mulţi evrei în Teleneşti, el a văzut că aceia care au fost s-au dus, ăştialalţi au rămas, şi au 

venit nemţii degrabă şi gata, ei nu au avut încotro şi apoi i-au prins şi şi-au bătut joc de dânşii 

până într-o zi i-au luat şi i-au grămădit pe toţi, i-au legat şi i-au dus la împuşcat şi i-au 

împuşcat, într-o după amiază era, aşa. La un chindie eram cu oile în partea aceea unde i-au 

împuşcat pe dânşii, la vreo 500 de metri, 500, 600 de metri depărtare, dar era mai într-un colţ 

acolo, şi am văzut împuşcând în una, „măi, ce   ?”, aveam unul, mai mare decât noi era unul şi 

l-am trimis: „du-te tu şi vezi ce-i încolo, poate s-a întors înapoi războiul”, şi nu am luat în 

gând ce e. Şi când de acum ei au venit, a venit omul acela înapoi şi ne-a spus că împuşcă 

jidanii. Dacă împuşcă jidanii de acum noi am luat oile şi fuga acasă. Închidem oile în ocol şi 

ne ducem acolo de acum, ca băieţii, unde îi împuşca. Unde îi împuşcase, de acum aceilalţi 

erau împuşcaţi, numai unul nu era, Marcu a lui Moşcu, era cu mâinile rupte, cum a tras, l-a 
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pălit, dar nu l-a omorât. Şi încă unul dintre ai noştri, un băiat, dacă trăia bine cu dânsul, şi 

acela a strigat la dânsul: „băi Pavel, du-te şi adă-mi o pălărie de apă, să beau”. Acum dacă 

acela s-a dus repede şi a adus o pălărie de apă, că nu era departe fântâna, şi a adus şi în timpul 

acela a venit unul care a împuşcat, a venit unul şi ne-a luat pe noi de fugă, ne-a fugărit de 

acolo, nu ne-a lăsat şi l-a împuşcat pe omul acela, pe evreul acela, pe Marcu. Şi apoi pe noi 

ne-a alungat şi el a venit în sat. Şi apoi femeile le-a împuşcat a doua zi dimineaţa. Tot în acela 

loc, dar ele femeile erau închise în casă la Iţic. Şi copiii şi femeile le-au dus dimineaţa a doua 

zi şi le-au împuşcat şi apoi a scos nişte premilitari, nişte băietani erau, s-au dus şi au dat 

ţărână, dar acolo este o nisipărie, au dat nisip de acela peste dânşii şi s-au mântuit. 

Q: Mata ai spus că pe dânşii i-au strâns la început, pe ăştia, evreii din sat   ? 

A: Da.  

Q: Mata ai văzut când i-au strâns pe dânşii   ? 

A: Nu am văzut, noi ne duceam cu oile, dar de acum dacă eram în mahală şi de acum când a 

venit, de acum ei erau grămadă toţi şi .… 

Q: Unde erau ei grămadă   ? 

A: La, cum atunci fusese în 1941, a fost în casa popii, a fost sel sovietul, şi i-au grămădit în 

ogradă la preot acolo, unde a fost sel sovietul, şi de acolo i-au legat şi i-au dus pe dânşii, dar 

pe dânsele le-au închis în casă la Iţic. Şi ei de acum i-au dus pe aceia, i-au împuşcat şi apoi le-

au dus a doua zi dimineaţă pe dânsele, le-au împuşcat şi pe dânsele şi s-au mântuit. 

Q: Deci mata ai văzut pe bărbaţi acolo la sel soviet în ogradă   ? 

A: Dacă noi eram gard în gard cu casa popii unde era, era după casă la noi aceea casa popii, 

unde era primăria aceea cum era, atunci sel sovietul, acum îi zice primărie. Şi s-au mântuit. 

Dar aceia din Hirova i-au dus la pădure şi i-au împuşcat şi pe aceia, dar pe aceia i-au 

împuşcat în marginea pădurii şi i-au târâit în pădure într-o râpă şi au dat ţărână pe dânşii şi a 

dat o ploaie, şi ploaia aceea i-a spălat şi au rămas trupurile acelea, şi era o putoare, Doamne 

fereşte. Noi, băieţii ştii că umblă numai să vadă ceva, că apoi băieţii nu ai ce vorbi. 

Q: Deci mata prima dată când ai văzut ai văzut bărbaţii evrei cum erau strânşi acolo în ogradă 

la soviet   ? 

A: Da, da. 

Q: Şi cam câţi bărbaţi erau strânşi acolo   ? 

A: D’apoi nu ştiu cam câţi toţi, că era şi încă unul venit, unul, îi zicea Şteleap, acela a trăit în 

sat la noi şi apoi s-a dus pe la Ungheni, nu ştiu pe unde a trăit, şi a venit înapoi atunci şi l-a 

prins şi pe acela şi l-a legat şi l-a împuşcat acolo. 

Q: Acesta tot era Şteleap, era în ogradă, în aceeaşi ogradă   ? 
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A: Da, da, ei toţi i-au grămădit acolo. 

Q: Şi cât timp i-au ţinut în ograda aceea   ? 

A: Apoi i-au ţinut de dimineaţă până după amiază. 

Q: Mata dimineaţă i-ai văzut acolo   ? 

A: Da, că apoi eu m-am dus cu oile şi .… 

Q: Dar acolo erau soldaţi cu dânşii   ? 

A: Nu erau soldaţi. 

Q: Dar cine era cu dânşii   ? 

A: Numai era şeful de post, Golgojanu, şi din sat de la noi de acum care i-au împuşcat pe 

dânşii, a fost unul Andrei Mogâldea, Gheorghe Mogâldea, ăştia-s veri drepţi, Costea 

Mogâldea, alt tot din Mogâldea, dar nu e frate cu aceia, Costea, Petre Bejinariu, a fost 

Valoghi Şelaru, acolo la scandal. Şi a mai fost unul, dacă acela nu ştiu cum era familia, că el 

trăia prin Hirova, dar era de la noi, îi zicea Vladimir a lui Bonduţă. Dar Vladimir a lui 

Bonduţă acela, iaca familia lui era, că nu Ioniţă, dar mă tem că Bejinariu era el. Apoi acela s-a 

dus, a fugit în România şi a murit pe acolo, nu a mai venit prin sat pe aici pe la noi. 

Q: Deci mata pe toţi ăştia i-ai văzut acolo în ogradă, tot erau oamenii ăştia care spui   ? 

A: Da, da, da. Şi i-au dus acolo de acum, îţi spun, după amiază i-au dus, pe la chindii au 

început a împuşca. 

Q: Şi voi aţi auzit sunetele   ? 

A: Şi de acum dacă i-au împuşcat, apoi s-au luat grija toţi şi .… 

Q: Dar cam cât timp aţi auzit împuşcături acolo   ? 

A: D’apoi vreun ceas de vreme s-au împuşcat ei acolo, că nu aveau toţi arme, aveau vreo trei 

arme numai şi împuşcau care şi cum dovedea. 

Q: Deci mata după ce ai lăsat oile şi ai venit înapoi pe deal, mai era cineva acolo dintre ăştia 

care împuşca în ei   ? 

A: Numai unul care, când am dus noi oile acasă şi când am venit de acasă, am lepădat oile şi 

am alergat acolo de acum, fără oi. 

Q: Şi cine era acolo dintre ei   ? 

A: Acolo numai acela, îţi spun că a venit, şi care l-a împuşcat pe Marcu Groisman. Şi de acum 

.… 

Q: Dar cum îl chema pe dânsul, acesta care l-a împuşcat   ? 

A: Petre Bejinariu, Petre a lui Arion Bejinariu. Şi ei şi-au primit ei pedeapsa, dar nu au trebuit 

să împuşte oamenii degeaba. 

Q: Ce pedeapsă au primit   ? 
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A: I-au judecat la câte 25 de ani, şi pe urmă, când a murit Stalin, le-a dat drumul, i-au iertat. 

Q: Amnistiat. 

A: Da.  

Q: Dar când v-aţi întors înapoi, după ce aţi lăsat oile, acolo pe deal era groapă   ? 

A: Într-o râpă, era o râpă şi i-au pus pe malul râpei, în partea din jos, aşa, şi îi împuşca şi el tot 

chica, dacă îl împuşca, chica în râpa aceea, grămadă toţi au chicat, unul peste altul, legate 

mâinile deasupra cotului, aşa erau legaţi ei, nu erau de jos, de aici. 

Q: Câte unul era legat sau câte doi sau mai mulţi erau   ? Fiecare în parte   ? 

A: Toţi care au mers, legaţi în rând mergeau, legaţi toţi, mergea în rând, ca în stroi. 

Q: Mata i-ai văzut cum îi duceau pe drum sau de unde spui că i-ai văzut în rând   ? 

A: Nu, nu, nu i-am văzut, că noi eram cu oile. Noi să fi ştiut, vedeam noi, dar nu am ştiut. De 

acum au început a împuşca, l-am trimis pe acela şi a văzut ce e acolo şi a venit şi ne-a spus că: 

„iaca, împuşcă jidanii”, cum le zicea la noi, jidani le zicea. 

Q: Dar acolo în groapă i-aţi văzut, în râpa aceea i-aţi văzut   ? 

A: Apoi cum. 

Q: Mata te-ai dat aproape acolo   ? 

A: Apoi ce, ne-am dus la dânşii. Îţi spun că unul Pavel Sârbu l-a trimis Marcu, că el nu putea, 

i-a dus pălăria cu apă şi i-a adus, a băut apă, şi în timpul acela cum i-a dat acela apă, încă el 

avea curea străjădească, înainte cum era la români, străjădeşti, curea specială cu poizer, şi 

acela: „băi, Pavel, ia cureaua asta, ia, că mine nu îmi mai trebuie cureaua”, şi a luat cureaua 

Pavel acela şi acela a venit, ne-a luat la suduit şi ne-a alungat de acolo şi dacă ne-a alungat de 

acum, noi nu aveam ce face că noi eram paţani şi s-a mântuit cu jidanii noştri. 

Q: Dar cam câţi oameni erau împuşcaţi acolo   ? 

A: Trebuie să fi fost ei la vreo 20, 25 de oameni.  

Q: Ai mai cunoscut şi pe alţii dintre ei, de acolo, în afară de Marcu   ? 

A: Nu. Numai Şteleap acela, era unul Şteleap îi zicea, acela a venit în sat în la noi, de pe la 

Ungheni nu ştiu unde a fost el mutat, şi el fugit de acolo şi a venit aici de acum, el a gândit că 

poate să scape, dar nu a scăpat. 

Q: Pe dânsul mata l-a cunoscut   ? 

A: Apoi l-au împuşcat şi pe acela, de acum s-a răcorit şeful de post Gorgojanu şi oamenii 

aceia de la noi care i-au împuşcat. Dar aceia nişte oameni proşti. Ei au trebuit să împuşte 

oamenii aceia   ? A trebuit armata, du-te şi-ţi împuşcă tu, dar eu nu am ce mă băga. Armata e 

armată, dar oamenii ăştia ce. 

Q: Dar evreii ăştia care erau împuşcaţi, ei erau îmbrăcaţi sau erau dezbrăcaţi   ? 
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A: Îmbrăcaţi, toţi îmbrăcaţi, cum era, îmbrăcaţi, care în juchetcă, care în cămeşă. 

Q: Dar primprejur erau ceva lucruri, pe lângă râpa aceea, aţi văzut ceva   ? 

A: Păi cum, era o râpă, dacă aţi trecut încoace când aţi venit, unde e iazul, nişte pini, aţi văzut 

pini   ? acolo pe, în partea dreaptă când veniţi încoace, apoi acolo, acolo e de la deal de pinii 

aceia. Că şi acum… Şi apoi pe dânşii, asta cum se spune, în [19]45, în martie, au venit şi au 

scos oasele acelea, le-au dus la Teleneşti au făcut un monument acolo şi i-au mai luat. Dar au 

mai rămas, şi odată a plouat o ploaie mare şi a venit apă pe râpa aceea şi erau nişte cranii de 

astea, în drum le dusese apa. 

Q: Mata le-ai văzut   ? 

A: Da, şi apoi le-a luat nu ştiu care, le-a dus, le-a dat tot acolo, le-a îngropat în pământ, că de 

ce trebuie să şadă oasele acelea. 

Q: Dar mata ai spus că Petre Bejinariu s-a întors şi l-a împuşcat pe Marcu. 

A: Da, da. 

Q: Mata ai văzut când l-a împuşcat pe dânsul   ? 

A: D’apoi el ne-a alungat, dar noi ne uitam înapoi tot, că, ştii cum îs copiii, a împuşcat, el nu a 

mai pus puşca la ochi, a pus puşca şi l-a împuşcat. 

Q: Mata de la ce depărtare ai văzut   ? 

A: De la ce depărtare   ? Eram la vreo 50 de metri de dânsul, că el ne-a fugărit pe toţi şi apoi, 

dar noi tot, ca copiii, nu, şi apoi dacă l-a împuşcat şi-a luat şi el puşca, avea o vintofcă de 1, 

67, săsă, a luat puşca aceea în mână şi a mers în urma noastră acasă. Încă la o fântână, 

Valoghi Şelaru şi cu Mogâldea veneau cu caii, la un frate de-a tatei, i-au luat caii să se ducă 

acolo, să nu se ducă pe jos până acolo, şi de acum ne-am întâlnit cu dânşii şi ne-au întrebat: 

„ce e, ce e acolo   ?”. Le-am spus: „iaca, pe acela l-a împuşcat”, şi apoi ei s-au întors, nu s-au 

mai dus încolo cu caii. Şi pe urmă au trimis, i-au îngropat, au dat acolo pământ pe dânşii şi s-a 

mântuit. Mai mult… 

Q: Dar aţi văzut când au dat pământ pe dânşii   ? 

A: D’apoi noi dacă ne duceam cu oile, noi pe acolo întotdeauna eram, era toloacă acolo şi… 

Q: Şi aţi văzut   ? Dar cine dădea pământ. 

A: I-au acoperit cu pământ şi s-a dus, nu avea ce face. 

Q: Dar cine dădea pământ peste dânşii   ? 

A: D’apoi oameni. Au scos, erau premilitari, erau băieţi care nu îi luase în armată,  până la 

armată, premilitari îi spunea. 

Q: Şi ei au dat ţărână chiar în ziua aceea sau în altă zi   ? 

A: Da. 

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



Q: Chiar atunci   ? 

A: Atunci i-au îngropat, ca să nu. Şi s-a terminat de acum cu… 

Q: Dar ai spus mata că femeile au stat închise în casă la Iţic. 

A: La Iţic au şezut femeile de după amiază când i-au dus pe dânşii, le-au încuiat pe toate 

acolo, că erau gratii la ferestre, că ei, evreii, aveau dughene, magazinul lor, apoi avea la case, 

la uşi, că să nu intre la dânşii, că nu-i prade, şi le-au închis, şedeau acolo şi îi păzea. 

Q: Dar cine le păzea pe dânsele   ? 

A: Nişte oameni din sat care i-au pus, oameni de acolo din sat, i-a pus şeful să şadă acolo la 

uşă să nu iasă unul, să scape, nu i-a scăpat nici pe unul, nu au fugit, nici nu au avut chef s 

fugă, că dacă ei… 

Q: Dar mata ai văzut când ele stăteau închise acolo în casă   ? 

A: D’apoi pe lângă dânsele am trecut, măi, cu oile. Dacă după poartă la noi, tata meu trăia, 

trăieşte în centru, a trăit acolo unde acum, era de la, cum se spune, la poartă la mine până la 

Iţic vreo 25, 30 de metri, ce, era aproape. Şi de acum noi când am venit cu oile, ele ţipături ce 

ţipau acolo, era un bocet, ferească Dumnezeu, şi copiii şi ele plângeau, ei, dacă .… 

Q: Dar voi puteaţi să le vedeţi sau numai auzeaţi   ? Se vedea   ? 

A: D’apoi ele şedeau, dacă ferestrele aşa erau, dar cu gratii pe vreo trei gratii avea şi care era 

cu faţa la gratiile acelea, ei, ce să faci, puteam noi să facem ceva atunci   ? Să le dai drumul   ? 

Nu ai ce. Apoi de acum au ţipat ele în noaptea aceea cât au ţipat şi de la o vreme s-au dus 

dimineaţă tare şi s-au dus şi le-au împuşcat şi s-a mântuit. 

Q: Dar mata ai văzut când le-au dus pe dânsele, a doua zi dimineaţă   ? 

A: Nu, nu, le-au dus dimineaţă tare şi noi de acum încă nu ne dusesem cu oile. Şi le-au 

împuşcat şi apoi s-a luat de pe inimă oamenii aceia. 

Q: Ce ai în vedere că s-a luat de pe inimă   ? 

A: S-a făcut interesul, mai în scurt, că trebuia numaidecât să-i împuşte, şi ei oamenii, evreii 

aceia, nu au fost răi. Iaca, te duceai la dânsul la o bucată de noapte , la o bucată de noapte el 

deschidea şi îţi da pe datorie, pe parale, nu era că să nu-ţi dea, să nu-ţi, şi aceia care se duceau 

întotdeauna la dânsul şi lua pe datorie, aceia s-au dus şi i-au împuşcat. Aşa gospodari ce au 

fost. 

Q: Dar mata de unde ştii despre asta, taman aceia aveau datorie   ? 

A: D’apoi dacă toată lumea vorbea. Petre Bejinariu acela era un golan, un golan, nu avea 

nimic, era sărac, un, şi el întotdeauna nu se ducea cu parale, că el nu avea, şi i-au ucis şi gata, 

numai. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu averea la toţi evreii ăştia din sat care au fost   ? 
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A: D’apoi ce au avut ei a luat tot din sat, s-au dus şi le-au luat ce au avut. Încă Freida avea 

una, a lui Hes îi zicea, tot acolo, era poartă în poartă cu Iţic, şi s-a dus şi avea maşină de cusut, 

de acelea nemţeşti, Singer, şi acela s-a dus şi i-a luat maşina în spinare şi s-a dus cu dânsa 

acasă. 

Q: Mata de unde ştii despre cazul acesta   ? 

A: D’apoi dacă am văzut eu, îţi spun că în mahală eram acolo. 

Q: Mata ai văzut cum acesta scotea maşina, dar cine scotea maşina de cusut   ? 

A: Ei, dacă aceia care i-au hrăbuit, apoi aceia au făcut toată nebunia întotdeauna şi Ilie Grecu 

îl chema pe acela care a luat maşina în spinare. Şi eu îi păşteam oile lui Ilie acela, avea vreo 

două oi şi le păşteam eu. Şi a luat şi a lui Hes o şleapcă, o şleapcă din astea, o chepcă, şi Hes 

acela era mititel şi mi-a dat mie şleapca şi am pus-o în cap şi mă mânca capul şi am zis: „nu, 

nu îmi trebuie şleapca asta”, şi i-am dat şleapca, nu am luat-o. „Ia, băi prostule, şi poartă”, 

„nu, nu, nu îmi trebuie”, nu am luat-o.  

Q: Asta Ilie acesta Grecu vă dăduse   ? 

A: Da, da, Ilie. A luat maşina şi apoi a dat maşina aceea la un om şi acela i-a dat, el nu avea 

car, acela i-a dat un car şi i-a dat maşina. Şi apoi acela croitorea, el era croitor omul acela şi 

nu avea maşină, apoi lucra cu maşina aceea şi acela a purtat carul. Şi apoi în [19]44 când a 

venit războiul înapoi, pe toţi i-au luat şi i-au grămădit şi cum i-au dus ei pe evrei şi i-au 

împuşcat, pe dânşii i-au dus, tot aşa i-au dus la puşcărie.  

Q: Dar Ilie Grecu acesta tot a fost arestat, el tot a participat la împuşcat   ? 

A: Nu, el de împuşcat nu, el numai i-a legat. 

Q: El i-a legat   ? 

A: Da, el se lăuda pe urmă, zice: „eu i-am legat”. El a fost în armata română jandarm şi el ştia 

ce să facă. 

Q: Şi pe dânsul tot l-au judecat   ? 

A: Pe toţi, care a fost, toţi, că noi, la noi a fost frontul aici aproape şi ne-a evacuat la Brânzeni, 

raionul tot Teleneşti, dar satul Brânzeni, la vreo 35 de kilometri de aici. Şi pe dânşii i-au 

strâns care era, i-au luat şi i-au dus la Soroca, de la Soroca apoi acolo i-au judecat şi i-au dus, 

i-au dus la Siberia acolo, la Norilsk, au făcut, dacă nu, au trebuit să-i judece totdeauna, să nu 

mai vie vreunul. Au venit înapoi şi tot care a fost nebun, nebun a rămas până la urmă, nu a 

fost niciunul om de treabă. 

Q: Mata ai spus că au mai fost omorâţi şi evreii din Hirova în altă parte.  

A: Aceia din Hirova i-au dus la pădure, în partea aceea. 

Q: Mata ai văzut cazul acela cum pe dânşii i-au împuşcat   ? 
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A: Nu, nu, nu i-am văzut, că noi pe urmă ne-am dus cu oile şi unde i-au împuşcat acolo era o 

tolocică în marginea pădurii şi i-au împuşcat acolo şi i-au cărat în pădure la vreo 50 de metri, 

în pădure acolo într-o râpă şi când au venit, îţi spun că a plouat odată, şi i-au dezgolit, era o 

putoare pe acolo de Doamne fereşte. Dar au trimis atunci, tot atunci au trimis oameni, şi i-au 

îngropat şi pe dânşii, au dat pământ pe dânşii, dar dacă nu au fost în groapă, ca să, dar ei erau 

în râpa aceea şi au dat oleacă de ţărână .… 

Q: Asta e altă râpă, nu e râpa unde i-au împuşcat pe evreii voştri din sat   ? 

A: Nu, nu. Aceea la pădure. 

Q: Dar mata acolo în râpa aceea ai văzut morţi   ? 

A: Cum, dacă umblam cu oile pe urmă, ne-am dus, special ne duceam, că dacă eram băieţii, 

băieţii doar ştim cum îs. 

Q: Deci mata nu ai văzut cum i-au împuşcat, dar ai văzut numai cadavrele acolo   ? 

A: Da, da. Era unul Colman îl chema, din Hirova un băiat, şi acela a fugit nu ştiu cum şi l-a 

prins, şi apoi l-au împuşcat pe dânsul şi pe unul Valoghea Spânu, era, fusese presidate, nu 

ştiu ce o fi fost el în timpul acela, şi l-a împuşcat şi pe acela şi pe .… A venit de acum o 

maşină nemţească şi i-au pus au făcut groapa singuri şi i-au împuşcat. 

Q: Dar de unde ştii despre cazul acesta   ? 

A: Cum, de unde   ? 

Q: Mata ai văzut personal   ? 

A: Nu, nu, de acum băieţi din Hirova ne-au spus de Colman, că Colman acela era cu o buză 

despicată aşa şi se vedea dinţii şi de acum toţi îl ştiau pe Colman. Şi au mântuit evreii… 

Q: Dar mata l-ai văzut pe Colman mort, era acolo în groapă sau nu   ? 

A: Apoi el era mort de acum. 

Q: L-ai văzut mata   ? 

A: Păi dacă de Colman, nu, nu în aceea groapă. 

Q: Dar unde   ? 

A: El în altă parte, la Hirova i-au îngropat pe aceia. 

Q: Şi nu i-ai văzut   ? 

A: Nu, pe aceia, nu. Dar el, îţi spun, că a venit o maşină nemţească şi spunea de acum 

hirovenii, au venit vreo doi nemţi şi i-au luat şi i-au dus şi au făcut groapa şi i-au împuşcat şi 

s-au dus.  

Q: Dar ăştia care ai spus la Hirova că ai văzut în râpa aceea, câţi erau acolo cam   ? 

A: Păi în Hirova erau tot vreo 25 de oameni. 

Q: Acolo în râpă morţi erau vreo 25 de oameni   ? 
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A: Da, în râpă. Da. 

Q: Dar ce erau, bărbaţi sau femei   ? 

A: D’apoi aceia i-au dus şi pe femei şi pe bărbaţi acolo. 

Q: Erau şi copii printre dânşii   ? 

A: Da, toţi laolaltă, acolo la un loc i-au .… 

Q: Dar ei tot erau legaţi sau nu erau legaţi mâinile   ? 

A: D’apoi aceia nu ştiu, că cum i-au dus tot legaţi i-au dus, cum se poate să-i ducă aşa, că ei 

aveau să fugă, aveau să…  

Q: Nu, dar mata ai spus că te-ai apropiat şi te-ai uitat, ai văzut, se vedea, erau legaţi sau nu 

erau legaţi   ? 

A: Acolo nu erau legaţi. Ei i-au împuşcat şi i-au cărat câte pe unul. 

Q: Mata ai văzut cum îi cărau pe dânşii   ? 

A: Nu, nu am fost acolo. 

Q: Dar de unde ştii că i-au cărat   ? 

A: Dacă noi eram, umblam cu oile, azi eram aici, mâine ne duceam în aceea parte, că ştii, şi 

taman am ales noi, ne interesam să vedem ce o să iasă, şi apoi .… 

Q: Şi voi din auzite ştiaţi asta sau de unde   ? 

A: Şi apoi ei de acum dacă i-au ucis, apoi s-au dus toţi de pe acolo, i-au trimis oamenii şi i-au 

îngropat şi s-a mântuit, nici nu era vorbă. La vreo două săptămâni a început o ploaie, şi o 

ploaie, a tras o ploaie bună şi a spălat toată ţărâna aceea şi ei de acum se împuţise acolo, era o 

putoare, nu, nu era chip de .… Şi aşa e. 

Q: Ai spus că în [19]45 apoi au scos oasele şi i-au mutat în altă parte   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Le-au scos din amândouă locurile sau   ? 

A: Nu ştiu de acolo, de acum nu era cu noi, acela de la Hirova era aparte, dar aici de la noi i-

au scos, îţi spun că au mai rămas nişte oase, nişte capuri, dar aceia i-au scos, i-au dus în 

martie, în martie [19]45.  

Q: Şi i-au dus. 

A: Şi chiar unul din mahala mea de acolo, unea Sanea Halbură l-a scos şi a fost acolo a 

îngropat, a dezgropat şi i-au pus în nişte iasce şi i-au dus la Teleneşti, oasele acelea, şi i-au 

pus în braţchia moghila acolo la Teleneşti este.       

Q: Dar atunci în timpul războiului, în afară de evrei, mai omorau şi pe alţii, pe alţi oameni   ? 

A: Nu, pe alţii pe nimeni nu a fost, numai pe evrei şi apoi pe urmă îţi spun, ei s-au dus, şi-au 

căutat de nevoie, nu au mai. De acum războiul s-a dus, a trecut Nistrul încolo şi .… 
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Q: După război s-a întors cineva din evrei în sat   ? 

A: Din sat de la noi unul Iancu, Iancu Şingăi, acela nu era în timpul acela în sat şi după ce s-a 

mântuit războiul a venit, dar el nu a mai trăit în sat aici, s-a dus, a lucrat în Bălţi, acolo la 

zagot zerno, întotdeauna a fost acela. 

Q: Deci acesta unul singur   ? 

A: Da, dar el venea câteodată prin sat, ştia oamenii, oamenii de la noi îl ştia şi el ştia oamenii 

şi el cât a fost, apoi .… 

Q: Dar nu ştii, înainte de război în sat la voi erau cuzişti   ?  

A: Înainte de război   ? Ei înainte de război nicăieri nu s-au dus, că ei să fi ştiut, avea să fugă, 

să se ducă încolo. Dacă nu au ştiut, când de acum i-au, a fost, că îţi spun, Iţic până la 

Teleneşti, de acum dincolo podul la Nistru îl bombardase, îl fărâmase, de acum .… 

Q: Dar eu v-am întrebat dacă ştiţi dacă aţi auzit despre cuzişti   ? 

A: Cuzişti   ?  

Q: Da. 

A: De aceia cum, ştiu. Iaca, la noi a fost chiar un frate de-a tatei, a fost, el a fost primar, a fost 

în armata belobardeschi armia, a slujit el acolo, apoi pe dânsul l-au luat înainte de a se începe 

războiul şi pe unul Vasile Aghiorghiesei a fost primar cu cuziştii, acela de acum, că atunci 

partidul cuzist a fost la putere, pe semne, vreo trei luni de zile, nu a fost mai mult. Acela a fost 

primar. Şi apoi când în [19]41 în, asta joi după Duminica Mare, ţin minte că după Duminica 

Mare i-au luat, noaptea i-a ridicat şi nu s-a ştiut de dânşii până nu s-a mântuit războiul. Apoi 

ei nu, nici moşul meu acela, nici ăstalalt, Vasile Aghiorghiesei nu au mai venit, dar femeia lui 

Vasile Aghiorghiesei a venit, a fost în severnîi Kazahstan, i-au dus. Dar a lui moşul meu 

acela, a avut vreo doi băieţi şi vreo două fete şi femeia, apoi vreo două fete şi femeia au murit 

acolo în severnîi Kazahstan, dar un băiat a venit acasă după, în [19]50. În [19]50 l-a luat din 

armată de acolo şi când s-a mântuit armata i-a dat drumul şi a venit acasă, în sat aici, vărul 

acela al meu. Dar de tată-său nu s-a ştiut, unde i-au dus .… 

Q: Dar pe moşul matale cum îl chema   ? 

A: D’apoi ce .… 

Q: Fratele. 

A: Fratele tatei, da, dar pe dânşii i-au luat şi când i-au dus încolo, de acum spunea băiatul 

când a venit, că pe dânşii de la Tiraspol i-au luat şi i-au dat în alte vagoane, ei nu s-au mai 

întâlnit cu femeia, cu copiii. 

Q: Dar cum îl chema pe dânsul   ? 

A: Pe dânsul Victor Caşcaval îl chema, Victor şi Vasile Aghiorghiesei. 
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Q: Doar ăştia doi au fost   ? 

A: Da. 

Q: Şi i-au luat sovieticii în [19]41, da   ? 

A: Da. Dar în [19]49, de acum, au mai luat: femeia lui Petre Bejinariu acela, au ridicat-o, au 

dus-o în buretizs Mongolia şi de acum erau învăţători, unul Danelciuc, el era român, şi pe 

acela l-a luat şi i-a dus. Dar alţii de acum nu au mai luat pe nimeni. 

Q: Dar cuziştii atunci  înainte de război ce relaţii aveau cu evreii   ? 

A: Nu avea nicio relaţie, ei când a fost, cum îi zicea, Garda de Fier, chiar în poartă la noi 

acolo, că dacă în centru era, apoi evreii au încuiat uşile şi au fugit de acasă în ziua aceea. 

Q: Când au venit gardiştii   ? 

A: Da, Garda de Fier aceea, nişte băieţi tineri toţi, slăbănogi şi ţineau cuşmele acelea a lor, 

şlepci avea, le ţinea aşa, eram mititel, dar ţine minte cum. Încă un moşneag, ei spunea, ce 

spuneau ei acolo, ţineau cuvântare, şi oamenii s-au grămădit să vadă, dar unul bătrân: „astea-s 

ispite”, şi când a auzit unul de aceia, când l-a luat de fugă pe moşneagul acela, nu i-a mai 

trebuit să vorbească de ceva. 

Q: Dar ei venise din alte părţi gardiştii ăştia   ? 

A: Ei, păi dacă ei din Chişinău, de unde erau ei, că nu, nu erau de prin sate, erau speciali ei, 

Garda de Fier îi zicea. 

Q: Dar aţi spus că toţi evreii au fugit. 

A: Dar ei pe evrei aveau ciudă, dar de ce aveau ei ciudă pe dânşii nu ştiu, că ţin minte că alde 

Moşcu, alde Leiba, de acum era Iţic, apoi ei au fugit de acasă, au încuiat uşile şi au fugit, nu 

au şezut, că se temeau. Şi s-a terminat a lor, de acum iaca. 

Q: Bine. Vă mulţumesc foarte mult.  

Q: Spuneţi-ne, vă rog, atunci când aţi venit aici la loc, unde vă aflaţi, matale unde te aflai   ? 

A: Noi eram cu oile iaca unde sunt copacii aceia, sălciile acelea, mai la dreapta olecuţică. 

Q: Încolo după deal un pic   ? 

A: Dar nu e deal aici, e vale. De la sălciile acelea, în partea aceea. Şi ei aici îi împuşca şi noi 

eram acolo şi apoi am trimis de acolo, a venit unul încoace, s-au văzut ei, şi când a venit şi ne-

a spus, apoi a venit şi ne-a spus, am luat oile şi am fugit repede acasă şi am venit înapoi 

încoace, toţi de acum, toţi băieţii şi când aici… 

Q: Dar unde aici îi împuşca   ? 

A: Unde se vede ruptura aceea, aici iaca. 

Q: Şi unde erau corpurile lor toate   ? 

A: Apoi acolo în râpa aceea, dar .… 
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Q: Jos de vale   ? 

A: Vezi că aici e nisipărie, s-a luat nisip, dar iaca aici între copacii ăştia. 

Q: Dar băiatul acela, el venise, mata de ce arăţi că venise încoace, el a venit aici să privească   

? 

A: Nu, el a venit în partea asta, a văzut ce şi a venit şi ne-a spus nouă. 

Q: El de aici vedea, dar de unde sunteţi voi nu putea să vadă   ? 

A: Nu, nu, nu putea să vedem. 

Q: Dar ce spuneai mata, că aici era o fântână sau ce   ? 

A: A fost fântână aici şi un râmnic era, dar iazul acesta nu era, că iazul e făcut în 53, 54. 

Q: Şi la fântâna aceea ce ai văzut   ? Ce era acolo   ? 

A: Ei au căutat apă şi nu a vrut să le dea voie, dar omul acela care am spus cu pălărie, care i-a 

adus apă, apoi el a luat de acolo apă şi i-a dus lui acolo.  

Q: Am înţeles. Dar de asta, că ei au vrut apă şi nu le-a dat voie, mata asta ştii din auzite sau 

chiar ai văzut personal   ? 

A: Dacă noi când am venit aici şi Marcu, Marcu Moşcu cum îi spunea, acela, s-a dus acela cu 

pălăria şi i-a adus apă şi ăştialalţi erau de acum toţi morţi şi numai acela era viu, şi a venit 

acela, cum am spus, Petre Bejinariu şi l-a împuşcat şi pe noi ne-a alungat şi ne-am dus acasă 

atunci. 

Q: Am înţeles. Mulţumesc. 

A: Şi pe dânsele le-au dus dimineaţă de acum, a doua zi dimineaţă le-au adus aici, le-au 

împuşcat şi le-au îngropat în nisipul acela şi .… 

Q: Tot aici   ? 

A: Tot aici. 

Q: Dar nu aţi fost să vedeţi pe dânsele când   ? 

A: D’apoi nu am mai venit noi aici de acum ca să vedem, pe urmă am venit, dar erau 

îngropaţi, i-au îngropat, i-au ucis şi i-au îngropat, a doua zi au astupat. Şi apoi când a dat o 

ploaie a venit, iaca a venit pe râpă pe aici şi erau capete de om pe aici, pe drum. 

Q: Vă mulţumesc frumos. 

A: Şi s-a terminat toată istoria. Cum am spus, numai unul a rămas dintre ei, dar acela era prin 

Bălţi nu ştiu pe unde şi el când, se vede că el a scăpat şi s-a dus înainte, dar ăştialalţi pe toţi i-

au împuşcat şi nu a rămas niciunul în sat. Aşa că asta e istoria, de acum eu ţin minte bine, că 

eram mare, nu eram mititeluţ. 

Q: Noi am venit mai aproape, iată, de râpă, ca să ne arătaţi, vă rog, exact unde. 
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A: Iaca, de la copacul acesta la deal, aici s-a petrecut tot. Noi eram, băieţii, eram pe partea 

cealaltă şi ei evreii erau toţi buluc, chicaţi în râpă aşa. 

Q: Dar unde anume erau ei chicaţi   ? 

A: Iaca de la deal de copacul acesta. 

Q: De la deal de copac ce era acolo   ? 

A: Râpă, era o râpă. 

Q: Şi voi eraţi acolo pe marginea .… 

A: Noi, păi ei erau toţi împuşcaţi acolo şi noi am venit şi ne-am suit acolo şi a venit acela cu 

arma şi ne-a alungat acasă pe urmă, după aceea l-a împuşcat pe acesta .… 

Q: Dar fundul râpei eu înţeleg drept că era tot aşa de adânc sau era mai puţin adânc   ? 

A: Era adâncă, atunci era adâncă încă râpa, şi curgea nisip şi mergea, şi se ducea de vale. 

Q: Şi ei stăteau pe fundul, pe, la râpă   ? 

A: Da. Râpa era ca cum de aici acolo şi ei i-au împuşcat şi i-au dat, i-au împuşcat şi ei chicau 

în râpă şi ei erau toţi legaţi unul de altul şi de acum cum îl împuşca tot chica în râpă şi s-a 

mântuit. Şi acesta e, iaca acesta locul e, acesta e.  

Q: Altceva aţi mai văzut primprejur sau asta este   ? 

A: Altceva ce puteam să mai vedem noi, dacă noi am alergat, am dus oile acasă şi am venit 

repede aici să vedem ce au făcut. 

Q: Aţi venit prin partea aceea sau aţi venit pe aici pe drum   ? 

A: Pe drum, pe drum. 

Q: Pe aici pe drum şi aţi venit aşa   ? 

A: Da, da. 

Q: Clar. Am înţeles. Vă mulţumesc frumos.     

A: De acum e, vezi că nu se vede unde v-am arătat eu, unde a fost stâna eram cu oile. 

Q: Da, am înţeles.    
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