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Numele și prenumele intervievatului: Ion Roşca 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Hirişeni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0151.01.01 

Data interviului: 9 iunie 2010  

 

 Ion Roşca este născut în anul 1927, în satul Hirişeni 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 uciderea unui grup de circa 50, 60 de evrei pe pământul pe care îl avea 

familia sa lângă pădure, el spune că erau evrei din Hirova care au fost legaţi şi ucişi de săteni 

din Hirova şi apoi îngropaţi la pădure într-un loc în care anterior au fost ucise şi îngropate 

femeile evreice. Despre evreii din sat spune că a auzit că au fost ucişi lângă un iaz tot de către 

săteni, 7 la număr, printre care Mogâldea Andrei, Mogâldea Gheorghe, Mogâldea Vasile. 

  

 

[01]:00:00:00 - [01]:34:32:28 

 

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

Answer: Numele de familie: Roşca Ion a lui Vasile. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: 1927. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În satul Hirişeni, raionul Teleneşti, comuna Hirova, plasa Teleneşti, judeţul Orhei. 

Q: Dacă vă amintiţi, nu demult noi am fost în ospeţie la dumneavoastră şi ne-aţi povestit 

despre ceea ce aţi văzut în anul 1941, ce s-a întâmplat cu evreii.  

A: Pe data de 22 iunie a venit frontul, nemţii cu românii au venit încoace la noi şi ce au găsit 

ei de cuviinţă că dinspre partea evreilor, au strâns evreii de prin satele astea de pe la noi, de pe 

la Hirova, şi i-au dus că să-i împuşte. Şi noi pe data de 24, 24, 25 ne-am dus să cosim orzul, 

să strângem orzul de pe deal şi ne-am dus, eu cu părinţii toţi, dar eu eram, umblam cu vitele. 

Acum, unde ne-am dus noi am lucrat cât am lucrat, dar de acolo se vedea ca cum mă uit la 

dumneavoastră cum au adus ei jidanii, evreii, cum i-au adus şi i-au dat într-o margine de 

pădure, dar taman pădurea aceea care unde i-au dat ei era a noastră, că atunci aveam pădure, 

că era a noastră pădurea. Şi părinţi mei m-au luat şi m-au trimis pe mine, zice: „băi, băiete, 
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băi, eu nu mă mai duc, că eu am de lucru, dar tu ia un urcior şi fă-te a te duce la apă”, că unde 

i-au ucis pe dânşii, acolo este, era o fântâniţă, dar fântâniţa aceea nu era bună de apă, eu 

numai m-am dus ca mărturie. Şi m-am dus ca mărturie până acolo şi când m-am dus de acum 

ei îi împuşcase, îi împuşcase şi nu ştiu, că şedea la masă sau nu ştiu că nu am putut să mă 

lipesc de dânşii, m-am lipit de undeva la 20, 30 de metri. Şi uitându-mă la dânşii, unul dintre 

aceia s-a sculat: „băi, ce şezi tu aici şi te uiţi, ce, ce-ţi trebuie ţie aici, la ce ai venit tu aici   ?”. 

Eu spun: „iaca am venit să îmi iau apă”, „ia-ţi apă şi du-te”. Şi mi-am luat apă şi m-am dus şi 

m-am dus la părinţi acolo şi părinţii au lucrat până seara şi când seara, când venind acasă, noi 

veneam înainte că eram cu carul cu boi, dar ei erau cu căruţa, cu două căruţe, şi au luat, am 

văzut cum îi încărca pe evrei, îi încărca, de jos cum îi împuşcase şi îi ducea unde a împuşcat 

evreicele. Evreicele erau împuşcate mai de dimineaţă mai înainte. Şi le ducea acolo în pădure. 

Şi au dus evreicele acolo, asta, evreii acolo şi după aceea apoi ei le-or fi dat nu ştiu, că atunci 

seara le-au dat ţărână sau au venit a doua zi şi le-au dat ţărână şi i-au îngropat pe toţi la un loc. 

erau undeva în jurul la vreo 50, 60 de şi bătrân şi tânăr şi copil şi tot, iaca cum era. Şi apoi noi 

venind, seara venind înapoi acasă, pe drum apoi ne-a ajuns aceia cu căruţele, de acum mai 

strânsese dintre aceia ce mai avea acolo, ce a fost mai bun la aceia de îmbrăcăminte şi pline 

căruţele erau cu dânşii şi au trecut pe lângă noi şi s-au dat cu tata, se ştia, că erau bătrâni, se 

ştiau, şi au trecut înaintea noastră şi au venit încoace. Pe urmă, după ce i-au îngropat, apoi pe 

râpa aceea unde venea, apoi venea apa şi lua ba capete, ba mâini, ba, de acolo, de acum ei 

cum putrezise şi se spune că dintre ei de acolo din pădure, un băiat de vreo 18 ani a scăpat 

neîmpuşcat şi a scăpat neîmpuşcat şi s-a dus înapoi în satul lor, la Hirova. Şi apoi de acolo 

unul l-a luat, dar asta numai am auzit şi eu, nu am văzut, l-a luat de la Hirova şi l-a dus iar 

înapoi tot acolo şi tot acolo l-a înmormântat. Şi pe dânşii aşa ca să îi văd eu la faţă nu i-am 

văzut şi nici…, dar cu ăştia de aici de la noi din sat, apoi eu eram în clasa a IV-a în timpul 

acela, umblam la şcoală şi eram în clasa a IV-a şi care avea, din evrei, care avea băieţi cam 

mărişori, umblau la şcoală, pe toţi îi ştiu. Erau, unul Moişcu Groisman, apoi avea patru 

băieţi, o fată Golda, un băiat Marcu, unul Strulea, unul Strulea şi unul Şleoma. Dar altul, a 

şezut alături cu mine, am învăţat într-o clasă, şi învăţam cu dânsa, a învăţat cu mine până la, 

de asta de aici de la noi din sat, şi apoi a luat-o, săraca, şi a ucis-o. Dar nu i-am văzut nici 

când i-au grămădit, nu i-am văzut nici când i-au legat, nu am văzut.      

Q: Dar au rămas cineva dintre ei în viaţă, din ăştia din sat   ? 

A: Nu, nu, nu, nu. A fost unul şi de la noi, de la noi de aici de la groapă, de unde, dacă aţi 

venit pe aici pe asta pe lângă iaz, apoi unde e iazul, unde e izătura asta care a iazului, apoi în 

partea asta sunt nişte brazi, apoi acolo pe a noştri în râpa aceea în brazi, am auzit, adică nu am 
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auzit, dar acolo i-au împuşcat şi tot aşa i-au luat şi un băiat dintre aceia a venit şi acela a venit 

noaptea acasă şi a doua zi dimineaţă, a doua zi dimineaţă sau nu ştiu cum l-au luat unul dintre 

ăştia din sat, de aici din sat, l-au luat şi l-au împuşcat acolo şi i-a înmormântat. 

Q: Dar cum îl chema pe băiatul acela, mata îţi aminteşti   ? 

A: Strulea.  

Q: El era copil sau era tânăr, cam câţi ani să fi avut   ? 

A: Nu, nu, era, trebuie să fi fost din, de prin [19]26, cu vreun an mai mare ca mine. 

Q: Mata ştii despre cazul acesta din auzite doar, da   ? 

A: Numai din auzite, dar nu am văzut, nu, nimic. Asta care vă spun eu cu hirovenii, asta am 

văzut eu cu ochii mei ca cum vorbim amândoi acum. 

Q: Dar cu averea la toţi evreii ăştia de la voi din sat din Hirişeni ce s-a întâmplat   ? 

A: Cu averea care a rămas, apoi tot s-a distrus toată, au luat-o ăştia de prin sat, dar era unul, 

aici unde e primăria şi acum, apoi în partea de la vale, era gospodar bun, avea casă bună, avea 

serai bun, şi la casa aceea, casa la dânsul, apoi după aceea a fost primărie, asta nu, primăria, 

da, că dacă au venit românii, era primăria acolo şi apoi pe urmă a fost, asta, după primărie, 

cum, sovietul sătesc, sovietul sătesc şi până ce… şi m-am şi înregistrat acolo la acela în casă. 

Şi avea serai bun, apoi a făcut sclad în seraiul acela, a făcut sclad şi ţinea tot de acum, şi 

colhozul încă a apucat. Şi cu vremea, cu vremea tot s-a distrus, dar era de ăştia mai bătrâni, 

apoi ei dacă ţinea casă, apoi numai venea şi şedea în casă aici, dar trebuia acela cu casa să o 

dreagă, să o remonteze tot şi… Am avut şi noi aşa ceva, era un jidan bătrân, făcea cuşme şi 

şedea în casă la noi. Apoi noi ne duceam şi îi plăteam, asta, el ne plătea, noi ne duceam şi dam 

cu var, făceam reguli în ea, şi când l-a luat, l-a luat aşa bătrân, bătrânii, ceilalţi jidani bătrâni 

se ocupau femeile cu croitoria, erau croitorese, ceilalţi toţi, dar cei mai vrednici, apoi erau 

cam vreo trei şi de toţi tot erau cam 50, 60, pe aici era. 

Q: De familii sau de oameni   ? 

A: Cum   ? 

Q: Mata spui de familii 50, 60 sau de oameni în totali   ? 

A: Nu, nu, de oameni.  

Q: În sat, în Hirişeni. 

A: În Hirişeni, şi în Hirova cam tot la fel.  

Q: Cazul acesta pe care mata ai spus că l-ai văzut, pe care i-a împuşcat, când eraţi în câmp 

acolo, cu părinţii mata ai spus că erai. Cam de la ce distanţă eraţi voi de   ? 

A: Ei, noi eram pot să spun eram cam la un kilometru şi ceva. 

Q: De acolo se vedea de la voi ceva   ? 
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A: De acolo, că acolo merge, era, acum au pus pădure, dar atunci era loc liber, şi de acolo de 

la noi de unde eram noi de pe dealul acela, apoi se vedea, se vedea încoace, ca cum te-ai uita 

înaintea casei. 

Q: Deci şi voi aţi văzut că au adus un grup de oameni, asta aţi văzut voi. Dar aţi auzit 

împuşcături   ? 

A: Am auzit împuşcături. 

Q: Şi cât timp cam au fost împuşcăturile astea   ? 

A: Apoi undeva la vreo 20, 30 de minute.  

Q: Şi mata te-ai pornit încolo spre locul acela după ce s-a terminat împuşcăturile sau   ? 

A: După ce s-au terminat împuşcăturile, după ce au văzut părinţii mei că de acum ce au făcut 

acolo, apoi ei au vrut să vadă ce s-a făcut, că taman pe pământul, adică pe pădurea… 

Q: Pe terenul vostru. 

A: Adică unde era pădurea noastră, şi acolo umblam, totdeauna umblam cu vitele acolo. Şi m-

a trimis să-mi fac drum la apă, şi m-am dus la apă .… 

Q: Şi mata când te-ai dus acolo ce ai văzut   ? 

A: Iaca ce am văzut: eu am văzut (s-a oprit) 

Q: Noi am avut o problemă tehnică. Deci mata ai venit acolo pe locul acesta din pădure care 

era a vostru, terenul, şi primul lucru ce ai văzut mata acolo, povesteşte-ne exact. 

A: Eu am văzut numai de departe, am văzut cum şedeau ei morţi. 

Q: Morţi, dar ce erau bărbaţi sau femei sau   ? 

A: Parte bărbătească. 

Q: Numai bărbaţi   ? 

A: De la copii până la bătrâni. 

Q: Dar numai bărbaţi   ? 

A: Numai bărbaţi. Nevestele lor erau duse înainte în pădure şi împuşcate, dar acelea acolo 

unde le-au împuşcat nu am văzut, dar unde i-au dus şi i-au îngropat, apoi am văzut. 

Q: Şi ăştia toţi erau îmbrăcaţi sau dezbrăcaţi erau   ? 

A: Îmbrăcaţi. 

Q: Toţi erau îmbrăcaţi   ?   

A:  Îmbrăcaţi. Pe urmă, ăştia care i-au împuşcat, apoi ce a fost mai bun au mai luat din ele. 

Q: Dar de unde mata ştii că ei au luat din haine   ? 

A: Se vedea, seara când veneam cu carul cu carul cu boi pe drum, apoi aceia veneau toţi în 

căruţă şi căruţele pline cu haine. 

Q: Mata ai spus că erau două căruţe   ? 
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A: Două căruţe. 

Q: Dar câţi oameni erau în ele   ? 

A: Erau cam vreo, nu i-am numărat, dar erau cam vreo 5, 6, poate 7, că nu i-am numărat şi 

nici nu-i ştiu. În timpul acela eram tânăr şi nu ştiu cine, cine era, cum era, cum e numele, nu 

ştiu. 

Q: Dar erau de sat oamenii, că mata ai spus că tata matale i-a cunoscut   ? 

A: De sat, din sat de la Hirova. 

Q: De la Hirova erau. Dar cine a împuşcat, pe ăştia, pe oamenii ăştia, cine a împuşcat în ei   ? 

A: Evrei   ? 

Q: Da. 

A: Oamenii. 

Q: Tot oamenii ăştia, nu soldaţi   ? 

A: Nu, nu, nu. Nu era nici un soldat, nu era nimic. 

Q: Dar mata când ai ajuns şi ai văzut pe evrei acolo morţi şi ai văzut şi oamenii ăştia care tot 

erau acolo, care i-au împuşcat pe dânşii   ? 

A: Oamenii ăştia cum erau ei, încă mă tem că mesea când m-am dus eu să iau apă, şi se 

hodineau sau nu ştiu ce făceau ei acolo, că unul s-a sculat de acolo şi m-a văzut că mă uit eu, 

vreau să mă apropii de dânşii, de aceia împuşcaţi, dar el s-a sculat de acolo: „haide, băi, ia şi 

te du de aici, ce ai să te caşti aici şi mă alunga”.  

Q: Dar cu dânşii nu era nici un soldat   ? 

A: Nu era nici un soldat. 

Q: Erau toţi numai civili   ? 

A: Nu am văzut soldat, nu am văzut nimic. 

Q: Şi tot ăştia oameni pe urmă erau şi în căruţe, în astea două căruţe   ? 

A: În căruţe, da, da. 

Q: Tot ăştia   ? 

A: Ăştia care s-au dus acolo, ăştia i-au împuşcat, ăştia i-au dezbrăcat, ăştia i-au pus în căruţe 

şi ei se duceau în Hirova înapoi în satul lor. 

Q: Dar cât timp a trecut, iată, după ce mata ai văzut acolo corpurile, cât timp a trecu până ce 

pe dânşii au început să-i încarce în căruţe   ? 

A: Cam după ce m-am dus eu şi am luat apă, după ce i-au împuşcat, ei nu ştiu ce au mai făcut 

pe acolo şi i-au început a încărca în căruţe şi câte câţi au încărcat în căruţe şi i-au dus acolo 

unde le-au îngropat, la evreice. 

Q: Deci, dar căruţele tot timpul erau acolo sau au venit   ? 
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A: Nu, căruţele erau acolo, ei cu căruţele s-au dus, cu căruţele şi până seara ei tot cu căruţele 

au mai luat ce au mai luat de acolo şi s-au suit în căruţe şi s-au dus acasă. Şi pe drum ne-am 

întâlnit, asta, nu ne-am întâlnit, ne-au ajuns ei acolo şi de acum pe tata, dacă era bătrân, îl ştia, 

şi grăia, dar nu au grăit dinspre partea la asta, nu au grăit nimic, până de tata era cu carul cu 

boi, dar aceia cu căruţa mergeau mai repede. 

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

A: D’apoi cum să nu-i ştiu dacă au spus că evreii din Hirova. 

Q: Cine v-a spus   ? 

A: Cine ne-a spus   ? Dintre ei. Oamenii din sat care i-au văzut care îi ducea, oamenii din sat 

care au văzut când îi ducea, că nu i-au dus cu căruţa, cu maşina sau cu altceva, i-au dus pe jos, 

din urmă, cu cârdul. 

Q: Deci mata pe urmă ai aflat de asta că ei sunt evrei, atunci când te-ai dus încă nu ştiai că ei 

erau evrei   ? 

A: Cum nu   ? Ştiam că erau evrei. 

Q: Ştiai mata   ?  

A: Da, că se auzea vorbă prin sat, că iaca o să ucidă evreii. 

Q: Aha, deci de asta ştiai. 

A: Că ce, asta a fost, drept nu pot să vă spun, a fost, pe data de 22 s-a început războiul, pe 23, 

24, 25 pe aici, în zilele astea i-au dus pe dânşii. 

Q: Deci aproape după ce s-a început. Dar corpurile acelea, când ai venit şi ei erau morţi, ei 

stăteau cum, toţi împreună sau şedeau înşiraţi, unde erau ei toţi   ? 

A: Erau pe un pârlog, pe un pârlogel aşa era, pârlogelul acela, era cum i-au dus acolo grămadă 

aşa, apoi cum legaţi aşa cum au fost, aşa chicase, cum au chicat, aşa şedeau. 

Q: Ei erau legaţi   ? 

A: Legaţi.  

Q: Erau legaţi fiecare aparte sau erau legaţi împreună   ? 

A: Nu, toţi încâlciţi la un loc ca să nu poată… 

Q: Dar cu ce i-au legat pe dânşii   ? 

A: Cu ce, era cred că vreo frânghie ceva, că eu nu m-am lipit să văd cu ce erau legaţi. 

Q: Deci mata ai spus că pe urmă îi duceau cu căruţele şi ai spus că ştii unde îi duceau pe 

dânşii. 

A: Păi cum nu ştiu, am ştiut unde, că nu departe de acolo, hai că să fi fost o jumătate de 

kilometru de unde i-au împuşcat pe dânşii, că i-au împuşcat aici, păi de unde i-au împuşcat pe 

dânşii, apoi până acolo, până unde ne-am dus noi pe urmă, că dacă umblam cu vitele, unde ne-
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am dus noi pe urmă, apoi am văzut şi ne-am dus acolo şi am văzut unde erau astupaţi cu 

ţărână. 

Q: Deci pe urmă v-aţi dus, în cât timp v-aţi dus acolo   ? 

A: Ei, de acum cam toată vara aceea ne duceam, când ne duceam cu vitele, ziceam: „iaca 

unde au împuşcat jidanii”. 

Q: Deci se primeşte că tot în aceeaşi vară aţi fost acolo şi aţi văzut, era locul încă proaspăt   ? 

A: D’apoi cum, şi apoi pe urmă dacă a început a ploua, apoi aducea capete de om, de .… 

Q: Asta mata acolo ai văzut, da   ? 

A: Cum, am văzut cum, pe unde aveam noi, pe unde au împuşcat jidanii, râpa aceea pe acolo 

venea. Dar eu vă spun că noi acolo apoi aveam pădurea noastră şi eu mă duceam cu vitele în 

pădure, şi nu numai eu, dar câţi erau pe timpul acela .… 

Q: Dar din locul unde eraţi cu părinţii matale, de acolo se vedea, iaca, groapa pe unde i-au 

îngropat pe dânşii   ? 

A: Nu, în pădure nu se vedea, că pe dânşii în pădure i-au împuşcat, adică numai s-a auzit când 

au împuşcat jidaucele, dar când i-au împuşcat pe dânşii, apoi se vedea unde i-au împuşcat, că 

nu era departe .… 

Q: Dar unde i-au îngropat se vedea sau nu se vedea de acolo   ? 

A: Nu se vedea, păi i-au dus tot în râpa aceea unde au împuşcat jidaucele, s-au dus şi i-au dus 

şi pe dânşii. 

Q: Şi cam de câte ori ai văzut mata că s-a dus căruţa încolo   ? 

A: Eee, apoi îi ducea, toată ziua ei, o zi, asta a fost dimineaţă, când ne-am dus noi şi ne-am 

apucat de lucru, a fost hai să zicem aşa pe la ora 10, şi ei toată ziua au lucrat acolo şi apoi 

seara când am mântuit noi de lucru, când veneam noi acasă, apoi şi ei au trecut cu noi. 

Q: Şi ei unde se duceau   ? Înspre sat   ? 

A: Trec pe drumul acesta care venea de acolo de la pădure, care vine, mergeau oamenii .… 

Q: Dar se duceau spre Hirişeni sau spre Hirova   ? 

A: Cum   ? 

Q: Înspre care sat se duceau, spre Hirişeni sau .…   ? 

A: Nu, înspre satul nostru şi apoi au făcut pe marginea satului sus la Hirova. 

Q: Dar ai spus mata că le-au omorât şi pe femei, pe evreice. Mata ai auzit când le-au omorât 

pe dânsele sau ai văzut ceva   ? Pe femei evreice   ? 

A: Ce   ? 

Q: Mata ai auzit, că ai zis că se auzea împuşcături. 
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A: Împuşcături s-au auzit întâi dimineaţa, întâi s-au auzit în pădure şi apoi au venit şi au 

împuşcat jidanii.  

Q: Înseamnă că voi cât aţi stat acolo, cât eraţi pe câmp, voi aţi mai auzit încă odată 

împuşcături, înainte de asta   ? 

A: Pe dânsele le-au împuşcat odată, de dimineaţă, şi apoi pe urmă pe dânşii. 

Q: Deci înseamnă că de două ori ai auzit în ziua aceea împuşcături   ? 

A: Da, da, da. Nu în ziua aceea, dar de dimineaţă. De dimineaţă. Adică în ziua aceea, dar de 

dimineaţă. 

Q: Cu câteva ore înainte de asta, da   ? 

A: Da.  

Q: Şi de unde mata ştiai că astea erau femei evreice   ? 

A: D’apoi cu care nu te întâlneai nu spunea   ? Cum, ce, iaca a trecut cu evreicele, a trecut şi 

le-a dus în pădure, oamenii, dar unu, dar toţi, că atunci era vremea.  

Q: Dar cât timp au durat împuşcăturile acelea atunci dimineaţă   ? 

A: Acolo undeva vreo 20, 30 de minute.  

Q: Dar glasuri ceva aţi auzit   ? 

A: Nu am auzit, nu am auzit că unde lucram noi era ca vreun kilometru şi ceva, şi apoi unde 

lucram noi şi pe ei i-au împuşcat mai încoace, de vale, dar nu, nu am auzit aşa să răcnească, 

nu am auzit nimic, până când numai împuşcături. 

Q: Dar în afară de evrei au mai omorât şi pe alţii atunci   ? 

A: Cum   ? 

Q: În afară de evrei ai omorau şi pe alţii   ? 

A: Nu, nu, nu, numai pe evrei. 

Q: Dar nu ştiţi, cu ţiganii sau cu comuniştii atunci nu s-a întâmplat nimic   ? 

A: Nu, comuniştii au fost nu ţin minte pe ce an, a fost 1940, ăştia, nu comuniştii, dar ţara 

sovietică, şi până pe data de 22, pe data de 22 iunie noi am trăit un an de zile cu comuniştii. Şi 

apoi pe urmă dacă au venit nemţii şi românii, când au venit aici apoi românii cum au venit, 

presidatele care a fost, acesta, primarul care a fost aici la noi a venit tot atunci, s-a pus primar, 

şeful de post tot atunci a venit şi s-a pus, de acum românii ne-au luat în primire. Şi ei era 

stăpâni. Şi apoi pe urmă pe data de 14, 15 martie 1944, apoi de acum a venit războiul aici la 

noi cu totul şi am fost cu ţara sovietică. 

Q: Eu vreau să vă întreb: dar până la război, la voi în sat erau cuzişti sau Garda de Fier, ai 

auzit mata de aşa ceva   ? 
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A: Se auzea, dar aşa ceva organizat nu era, ca să fie grupe cumva sau organizate aşa ca Garda 

de Fier ori legionari ori nu ştiu cum le mai zicea, cuzişti, nu ştiu cum, se auzea aşa, dar aşa un 

grup anume să fie să grămădească, apoi nu era. Ăştia care i-au împuşcat de la noi care s-au 

dus şi se aude care i-au împuşcat, apoi toţi erau aceia care trăiau mai bine. 

Q: Dar cine erau ăştia, mata îi ştiai pe nume   ? 

A: Cum nu-i ştiam. 

Q: Cine   ? 

A: Mogâldea Andrei a lui Vladimir, Mogâldea Gheorghe a lui Constantin, Mogâldea 

Constantin a lui Dumitru, şi ceilalţi iar tot mai erau. Erau, cam vreo 7 de la noi au fost.  

Q: Şi mata spui că ăştia trăiau mai bine   ?  

A: Dacă Andrei Mogâldea, Andrei a lui Volodea Mogâldea, el căuta să fie un fel de primar, 

un fel de, ştii, căuta să fie ceva mai înainte şi acesta Gheorghe Mogâldea iar era tot un fel de 

cam nu prea la fel şi pe urmă i-au prins şi pe dânşii, i-au prins tot aici în sat, fugari, ei umblau 

fugari, nu trăiau în sat, ei trăiau tot în pădure, tot în pădure acolo. I-au, nu i-au putut prinde 

până ce a chicat omătul, până ce a fost frig tare, şi dacă a fost frig tare şi a chicat omătul, apoi 

ei de acum au tras la sat, şi de unde până unde s-a spus că iaca cutare, cutare încolo, la aceea 

casă trăieşte, cutare la aceea casă trăieşte şi apoi s-au grămădit toţi, de prin raion au venit 

miliţieni şi au venit miliţieni şi au înconjurat casa pe acolo şi i-au prins pe toţi şi i-au judecat. 

Pe urmă l-a judecat şi Gheorghe Mogâldea apoi l-au judecat, şi el era însurat, şi l-au dus până 

unde l-au dus şi a venit înapoi în sat. Şi dacă a venit înapoi în sat, apoi ce i-a dat lui în gând, 

apoi s-a apucat, dacă era rău şi rău a făcut, a luat şi era însurat şi a luat şi a împuşcat femeia, 

femeia lui, trăia în Chişinău, şi pe urmă s-a împuşcat şi el. Ceilalţi tot nimic nu s-a ales din ei, 

toţi s-au nistojit.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri despre care vă amintiţi când aţi văzut oameni morţi în timpul 

războiului sau când dacă aţi văzut ca oamenii să fie bătuţi sau arestaţi, civili   ? 

A: Nu, nu, nu, aşa oameni din ăştia din populaţie, apoi nu. Nu au fost decât, ăştia au stârnit 

buclucul, ăştia au făcut treaba şi ăştia s-au apucat şi de evrei şi i-au împuşcat şi ăştia dacă s-au 

.… s-au nistojit ăştia, de acum. 

Q: Dar nu ştiţi pentru ce ei au făcut chestia asta   ? 

A: Cum   ? 

Q: Nu ştiţi care e cauza, de ce ei au făcut asta   ? 

A: Nu pot să pun, nu ştiu cine i-a organizat pe dânşii, că tot până ce nu i-au organizat pe 

dânşii acolo, nu a fost. Nu ştiu cine i-a organizat, ce a făcut, aici… Că eu, în timpul acela, era 

pământul nostru şi părinţii mei aveau pământ şi vite şi cum se lua omătul, cu vitele, cu oile, pe 
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deal, pe tot, şi aşa în sat nu am auzit nimic, nici nu a mai fost altă organizaţie, aşa nu a fost 

deloc. 

Q: Eu vă mulţumesc frumos.      
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