
 
 
 
 
 
 
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: Vasile Apostol 

Data nașterii: 1929 

Locul nașterii: Hirişeni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0152.01.01 

Data interviului: 9 iunie 2010  

 

 Vasile Apostol este născut în anul 1929, 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 circa 12 evrei din sat care au fost ucişi la o râpă de la marginea satului de 

săteni, printre care Mogâldea Gheorghe, Mogâldea Andrei, Mogâldea a lui Costea, 

Vologhea Şelaru Vladimir. El spune că evreii erau legaţi. De asemenea, povesteşte că a 

văzut şi când au fost ucişi evreii din Hirova, la pădure, tot de către săteni din Hirova. 

El mai spune că Costea Mogâlea, tatăl unuia dintre ucigaşi, a fost legionar. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:32:19:08 

 

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

Answer: Apostol Vasile Teodorovici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din 1992. 

Q: [19]92   ? 

A: 1929. 

Q: [19]29   ? 

A: Da, 81 de ani am. 

Q: Dar unde v-aţi născut   ? 

A: Aici în sat. 

Q: Hirişeni   ? 

A: Da. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost în ospeţie la dumneavoastră şi ne-aţi povestit despre 

ce aţi văzut singur în timpul războiului. 

A: Da, aţi fost, aţi fost, ştiu. 

Q: Deci acum am venit încă odată ca să ne povestiţi, să vă amintiţi din nou şi să ne povestiţi 

despre acele evenimente. 
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A: Care au fost   ? 

Q: Da. Pentru început, spuneţi, vă rog, vă amintiţi dacă erau evrei în sat până la război   ? 

A: Apoi da, ei au fost în sat până în [19]41 şi ei nu au ştiut că au să-i ucidă şi aceia care au 

simţit, de la raion, care au avut radio, aceia au fugit înainte, ăştia au crezut care la sate o să 

stea şi nu o să le facă nimic şi în [19]41 dacă s-a stârnit război, nu i-a ucis armata nemţească 

sau armata română, ăştia din sat s-au apucat, ştii, o serie de bandiţi şi i-au arestat pe dânşii, i-

au ucis şi i-au dus acolo la deal de iaz, este o nisipărie, o râpă şi i-au împuşcat acolo.  

Q: Deci cam câţi evrei au fost la voi în sat până la război   ? 

A: Apoi 3 familii eu am apucat. 

Q: Mata ţii minte 3 familii. 

A: Dar mai înainte poate să mai fi fost careva, dar eu dacă eram mititel nu ştiu. 

Q: Dar îţi aminteşti numele lor sau cine   ? 

A: Apoi cum. Aici a trăit Leiba unul îi zicea, şi dincolo Moşcu şi în partea aceea dincolo de 

şosea, Iţic, unul. Şi Moşcu avea trei copii, două fete şi un băiat mare, acesta, Leiba îi zicea şi 

femeia lui Sura, avea o fată Inda şi una Ana şi un băiat Zelman. Dacă a trăit în mahală cu 

mine, eu de atât şi îi ştiu, şi eu păşteam vitele, eram mărişor şi pe asta bază îi ştiu. Acum ei, 

din Teleneşti, nu a venit niciunul să le spună că: „iaca, ne ducem, fugim” şi ei au crezut că 

dacă la sate or rămânea, nu or să le facă nimic. Şi s-au găsit de sat, iaca, aşa bandiţi şi cum se 

spune şi-au bătut joc de dânşii, i-au mai ucis şi i-au dus şi i-au împuşcat acolo în jos. 

Q: Dar mata ai văzut când i-au dus şi i-au împuşcat   ? 

A: Dar eu păşteam vitele, cum se spune, eram copil de vreo 10, 12 ani, dar acolo chiar unde i-

au împuşcat pe dânşii nu am fost, că nu te lăsa, tot ei, şi cu puşti de vânătoare de astea. 

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

A: Apoi cum, i-au arestat pe toţi şi ei săracii mai fugeau la prieteni aşa, dar ei îi căuta şi îi lua 

de o vorbă. Dacă veneau la mine să se ascundă, eu puteam să apăr un jidan, unul, doi, dar pe 

toţi asta nu puteai şi ei, nu ştii cum .… 

Q: Când pe dânşii i-au strâns din sat, mata erai aici sau nu   ? 

A: Nu, eram cu vitele pe deal. 

Q: Dar când erai pe deal ai văzut cum pe dânşii îi duceau   ? 

A: Da, îi duceau în jos, legaţi cu mâinile la spate, ştii, şi pe aceia de la Hirova tot aşa i-au 

adus, legaţi, la pădure acolo. Aici nu ştiu câte familii să fi fost în sat. Şi iaca cum a fost treaba 

asta. 
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Q: Hai să o luăm pe rând, mata să-mi povesteşti întâi de ăştia de la Hirişeni ce ai văzut şi pe 

urmă de la Hirova. Deci când i-ai văzut că ei treceau, mata la ce distanţă erai, iaca, cam de la 

ce depărtare i-ai văzut   ? 

A: Să fi fost la jumătate de kilometru, 500 de metri, cum, cu vitele, nu puteam să lepăd vitele. 

Q: Pe la vreo 500 de metri   ? 

A: Da, ca să te duci să vezi chiar acolo ce e. Şi păşteam vitele, noi eram paţani mai mulţi, dar 

păşteam vitele, trebuia să stai lângă vitele, să nu scapi în păpuşoi pe la unul, şi am auzit cum îi 

împuşca, dar acolo nu am fost aproape de dânşii, iaca cum. 

Q: Cam câţi erau evrei în, ăştia pe care îi duceau   ? 

A: Apoi câţi   ? Moşcu parcă îţi spun, cu femeia, şi avea două fete şi un băiat. Trei, şi ei doi, 

cinci. Şi acesta tot aşa, dar Iţic nu avea nici un copil, celălalt care trăia încolo. 

Q: Şi mata i-ai văzut acolo în coloană pe dânşii   ? 

A: Apoi cum, ei au mai umblat fugari să scape, şi ei, bandiţii ăştia, dacă se ţineau de dânşii, i-

au grămădit pe toţi şi i-au legat cu mâinile la spate şi i-au dus acolo unde-s brazii aceia, unde 

e iazul, era o râpă, acum e nisipărie, a săpat excavatorul, iau nisip, una, alta. Şi i-au dus acolo. 

Q: Da, dar eu vreau să înţeleg, iaca: mata de la 500 de metri, cum erai depărtare, puteai să-i 

cunoşti pe dânşii, îi vedeai bine   ? 

A: Pe cine   ? 

Q: Pe ăştia pe care îi duceau, pe evrei. 

A: Jidanii   ? 

Q: Da. 

A: Apoi cum.  

Q: Se cunoşteau, i-ai văzut   ? Şi erau acolo toţi în coloană, era şi Moşcu .… 

A: Cum nu-i cunosc dacă ei au trăit în mahală cu mine   ? Iaca la un pas de loc. 

Q: Mai erau şi alţii în afară de dânşii sau numai ăştia de care îmi spui: Moşcu, Leiba .…   ? 

A: Nu, numai ăştia ai noştri din sat. 

Q: Numai ăştia din sat   ? 

A: Da, numai ăştia. 

Q: Deci de tot cam câţi oameni erau acolo, aproximativ   ? 

A: Ăştia care i-au împuşcat   ? 

Q: Spune şi evreii şi .… 

A: Evrei   ? 

Q: Da. 
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A: Apoi, ăştia 5 şi cu Leiba avea 3 copii şi cu femeia, 5, 5 Moşcu, 10, şi cu Iţic cu femeia, 12, 

iaca cum, mai mulţi nu am apucat în sat. 

Q: Dar ăştia care-i duceau pe dânşii   ? 

A: Ăştia v-am spus familia. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, încă odată. 

A: Mogâldea Gheorghe Constantinovici şi Mogâldea Andrei Vladimirovici, îi scris acolo 

ori nu, şi Mogâldea tot Costea, dar după tată-său nu-l ştiu, Vologhea Şelaru Vladimir, iar, 

acela nu e scris, mă tem că, Şelaru Vladimir, ăştia, mai sunt, dar nu îi ţin minte pe toţi. 

Q: Dar mata atunci îi cunoşteai pe dânşii sau mata pur şi simplu pe urmă îţi aduci aminte   ? 

A: Ăştia care au împuşcat   ? 

Q: Da. 

A: Păi cum să nu-i ţin minte, dacă în mahală cu mine. Acesta Mogâldea Gheorghe a trăit în 

mahală cu mine, Vologhea Şelaru dincolo, Mogâldea Andrei a fost ridicat, dincolo, a trăit 

acolo lângă râpă şi îi ştiu pe toţi ăştia, dar ei au fost mai mulţi, dar alţii au fugit prin 

Kazahstan, prin alte părţi ca să nu-i prindă. Şi pe care i-au prins, apoi i-au dus prin Rusia, i-au 

judecat şi i-au împuşcat şi pe dânşii. 

Q: Şi ei când îi duceau pe evrei, ei erau înarmaţi sau nu erau cu arme   ? 

A: Cine   ? 

Q: Ăştia din sat. 

A: E, cu puşti de vânătoare de astea. 

Q: Erau cu puşti de vânătoare   ? 

A: De vânătoare, da, nu aveau arme din acelea voienîi, ei a lor, nu ştiu pe unde au găsit ei, 

iaca cum.     

Q: Şi toţi aveau puşti sau numai o parte din ei   ? 

A: Iaca asta nu pot să spun precis, că au avut toţi ori nu, nu cred că au avut toţi din cauză că 

pe vremea aceea nu da voie să ţie arma toţi, ştii, era şeful de post şi doi subofiţeri, gardişti 

erau şi trebuia să ai permis pe armă şi scris în primărie toate celea şi apoi îţi da voie să ţii 

armă, dar alţii au mers cu dânşii, nu ştii, împreună, cu ăştia care aveau arme. Aşa a fost. 

Q: Dar cu dânşii erau careva soldaţi sau numai ei erau   ? 

A: Nu, nu erau soldaţi, că frontul încă nu ajunsese aici, era pe la, în pădure tocmai, aici la 

Ghiliceni, părţile astea, dar ei au făcut lucrul acesta mai înainte, până a nu ajunge frontul 

încoace. Trebuia armata nemţească să-i împuşte pe dânşii, de pildă, cum era legea atunci, 

zacoanele, dar s-au apucat ăştia înainte, au auzit ce-i socoteala şi… Şi apoi erau ţiganii, şătrari 

aşa, umblau cu furtul, apoi tot Antonescu i-a luat şi i-a strâns şi i-a dus de pe aici. 
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Q: Mata de unde ştii despre asta   ? 

A: D’apoi îi ştiu când veneau aici cu şatra şi lucrau şi umblau după furat şi oamenii au făcut 

jalbă şi Antonescu i-a strâns pe toţi şi i-a dus de pe aici, acum nu văd niciunul de aceia. 

Q: Dar ăştia, evreii de a voi din Hirişeni, când ei treceau pe drum, ei au încercat să vorbească 

cu mata, te-au cunoscut, nu spuneau nimic   ? 

A: Ei, nu, cum să vorbească cu mine dacă nu îţi da voie să te apropii şi ei scârbiţi şi însetaţi şi 

osândiţi ori îi mai ucidea şi aşa, nu ştii cum, şi apoi îţi mai da voie să vorbeşti cu dânşii… Nu, 

nu, nu am vorbit, nu. Noi numai ne uitam aşa cu vitele cum îi duceau şi noi şedeam cu vitele 

pe şes. 

Q: Şi în ce direcţie i-au dus, unde i-au dus   ? 

A: I-au dus în jos unde e iazul acum, iazul acum, apoi tocmai la malul iezăturii este acolo 

brazi, nu aţi fost în jos pe şosea   ? 

Q: Am fost. 

A: Sunt nişte brazi în partea stângă cu mergi la Budăi, cum vii, în partea dreaptă. Dar brazii 

aceia atunci nu erau puşi, ăştia s-au pus de acum încoace, cu colhozul, cu partidul comunist, 

cireşi, livadă, una, alta, şi i-au dus acolo, era o râpă, o râpă de nisip cum se spune şi acolo i-au 

împuşcat, cum se spune. 

Q: La cât timp ai auzit mata împuşcături, iaca, după ce i-ai văzut pe dânşii cum treceau pe 

drum, cam la cât timp ai auzit   ? 

A: Ei, cât timp   ? Vreun ceas de vreme dacă a fost, mai mult nu. 

Q: Peste un ceas de vreme ai auzit sau atât au ţinut împuşcăturile   ? 

A: Nu, un ceas de vreme acolo, nu, ce, 10 jidani acolo, nu, ce, au fost 4 cu arme, apoi ce, cât 

trebuie să îi ţină pe dânşii .… 

Q: Dar se auzea, mata ai auzit împuşcăturile   ? 

A: D’apoi cum nu se auzea dacă nu eram în depărtare cum se spune, la 500 de metri, se auzea 

cum trag în ei, dar copii de ăştia nu ne lăsa să ne apropiem. 

Q: Dar de văzut puteaţi vedea ce se întâmplă acolo   ? 

A: Nu, nu am fost, nu am fost, nu te lăsau bandiţii ăştia. 

Q: Dar se vedea de departe, dacă iaca omul cădea jos puteaţi că îl vedeţi că a căzut jos   ? 

A: Nu, nu vedeam, dacă cum eu eram tocmai în partea asta, dar ei în partea aceea îi ducea, 

înţelegi, şi nici nu te lăsa copii din ăştia să te apropii de dânşii, iaca cum. 

Q: Mata pe urmă ai fost la locul acela să vezi acolo unde i-au împuşcat pe dânşii   ? 

Nu, nu m-am mai dus, nu, ei i-au îngropat, au astupat acolo, cine ştie cine o mai fi fost dintre 

ăştia bandiţi care sunt, care erau atunci. 

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



Q: Dar din evreii ăştia din sat a rămas cineva în viaţă   ? 

A: Nu a rămas niciunul, cum, dacă a mers frontul, cum se spune, în [19]41, şi a dus până la 

Moscova într-un an de zile, ei s-au retras, ruşii, dar prostul tot a ţinut front, şi apoi înapoi când 

i-au întors, apoi s-au mânat încă 4 ani, aproape 5 ani de zile frontul, iaca cum. 

Q: Dar mata ai văzut pe urmă ăştia din sat, Mogâldea, ăştia toţi care au împuşcat, ai văzut 

cum se întorceau înapoi de acolo dinspre brazi   ? 

A: Nu, nu i-am văzut, că de acum, cum se spune, ei ca, cum se spune, pe vremea asta, dar eu 

încă mai seara, eu m-am dus şi dacă însera eu am venit cu vitele acasă. 

Q: Ei spre seară i-au dus pe dânşii   ? 

A: Da, spre seară, iaca. Ei au mai umblat fugari pe la oameni, aşa, şi ei bandiţii îi căuta, ştii, 

se pricepeau. 

Q: Dar cât timp au umblat fugari pe la oameni   ? 

A: Ei, câteva, vreo două, trei zile, acolo. Până i-au grămădit pe toţi. 

Q: Două, trei zile au umblat toţi fugari   ? 

A: Da.      

Q: Mata ştii cazuri când s-au ascuns pe la alţii   ? 

A: Apoi cum, veneau de o vorbă pe la noi să-i aperi. 

Q: De o vorbă, matale spui de o vorbă sau într-adevăr au fost aşa cazuri   ? 

A: Apoi ei fugeau ca să nu-i prindă. 

Q: Mata ştii de aşa caz concret   ? 

A: Da, şi ei, ştii, săracii fricoşi, nu ştii că fiecare se teme de aşa ceva când vezi, şi apoi ei 

umblau şi îi căutau şi îi trăgeau de la mine de acasă, de la altul, de la altul. 

Q: La voi acasă a fost cineva concret să se ascundă   ? 

A: E, a fost acesta, alde Leiba acesta, Sura, cum, ăştialalţi nu ştiau unde să fugă să se ascundă. 

Q: Leiba, ei au venit la voi acasă şi au vrut să se ascundă, Leiba şi cu Sura   ? 

A: Apoi da, au venit să se ascundă, dar ei dacă îi căuta bandiţii, îi lua şi îi strângea, ştii. 

Q: Ei au stat la voi acasă ascunşi sau nu au stat   ? 

A: Au stat o noapte, două, dar mai mult cât să stea dacă îi căuta mărunţel. 

Q: Pe urmă pe dânşii i-au găsit la voi acasă sau ei au plecat singuri de la voi de acasă. Ce s-a 

întâmplat   ? 

A: Păi ei au ieşit ei singuri de acum, că dacă îi căuta, nu ştii cum, şi s-au dus la Moşcu, că ei 

tot jidani, să se sfătuie ce-i de făcut. Şi Iţic avea cal şi a încălecat pe cal şi s-a dus în raion la 

Teleneşti să vadă dacă aceia jidani sunt sau au fugit, acum acesta când s-a dus Iţic acolo, vine 

înapoi şi spune: „băi”, la ăştia: „din Teleneşti toţi sunt duşi, jidanii, fugiţi”, ei de acum s-au 
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înfricoşat, să fi fugit mai înainte, scăpa, aşa nu le-a dat în gând că o să-i ucidă. Ce zice, de la 

sate nu le-a face nimic şi s-au găsit bandiţi de ăştia, şi iaca cum, aşa a fost. 

Q: Dar mata de unde ştii, iaca, despre toată discuţia asta a lor, de unde ştii că Iţic a fost la 

Teleneşti şi a venit şi a spus aşa, mata ai auzit singur sau de unde ştii   ? 

A: Cum   ? Dar ei mi-au spus, ei, jidanii, că eu am învăţat la şcoală cu a lui Leiba, Inda, 

Zelman, am învăţat cu dânşii la şcoală, a lui Moşcu, cu fetele acelea, dar le uit cum le cheamă, 

băiatul Marcu şi ei mi-au spus mie, că el s-a dus să vadă dacă sunt fugiţi aceia ori nu şi când 

s-a dus în raion la Teleneşti, aceia au avut pe radio şi au simţit şi au fugit toţi. Ăştia nu au ştiut 

de asta şi aici şi la Dumbrăviţa, în mai multe părţi au rămas jidani, de ăştia, familii care trăiau 

prin sat. Ei aveau magazinurile lor, de la Iaşi aduceau marfă, din România, ei trăiau bine, dar 

cum asta, ce lege a fost, nu ştii cum, de la cine o fi fost asta, că Hitler a dat pricazul acesta ori 

a fost a lor că chice aşa.  

Q: Deci după ce s-au dus ei de la voi de acasă mata ai văzut ce s-a întâmplat cu dânşii   ? Ai 

văzut când ei s-au dus de la voi   ? 

A: Nu i-am văzut, au ieşit şi s-au dus, dar unde, nu ştii, dacă bandiţii îi strângeau pe dânşii pe 

toţi să-i grămădească, iaca ce. 

Q: Dar mata ai văzut cum îi strângeau, că ai spus că bandiţii îi strângeau   ? 

A: Am văzut atunci când îi duceau la împuşcat, dar aşa prin sat… mă ducea cu vacile şi nu 

şedeam acasă, trebuia să mă duc cu vacile, că tata ţinea vreo 7 vite şi, eu eram mai mititel, 

aceia mai mari se duceau la prăşit, la lucru şi fraţii cei mai mari i-au concentrat la front, toţi, 

că noi am fost 6 fraţi. Numai eu am rămas. 

Q: Dar data trecută mata ne-ai spus că un evreu care se numea Marcu a rămas în viaţă. 

A: Păi da, ei cum şedeau legaţi cu mâinile la spate, când au tras focuri de armă, el şi-a dat 

drumul cu ceilalţi, era viu. De acum nu ştiu care s-a dus înapoi să vadă sunt morţi sau nu şi s-a 

dus, s-a întors unul dintre aceia care aveau arme şi l-au împuşcat şi pe dânsul acolo. 

Q: Şi despre asta de unde ştii   ? 

A: Şi el nu putea să fugă, să îi fi dat drumul careva şi să fugă, că frontul de acum trecuse 

încolo, nemţii cu românii, şi singur el nu putea să se ducă nicăieri. Şi s-a întors înapoi dintre 

aceia, bandiţi care cu puştile şi l-a împuşcat aşa legat acolo, chicat cu ceilalţi. 

Q: Dar mata de unde ştii despre cazul acesta   ? 

A: D’apoi îmi spuneau alţi băieţi mai mari care au fost acolo. 

Q: Şi au văzut ei   ? 

A: Zice: „voi staţi cu vitele aici, că eu mă duc să văd ce e acolo”, şi apoi ei ne povesteau 

nouă, dar eu acolo nu am fost, că nu te lăsa, şi eu eram mai mititel, fricos, nu ştii, aici… 
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Q: Mata ai spus că ai mai văzut şi alt caz când au împuşcat tot evrei, ai spus că pe ăştia de la 

Hirova. 

A: A, păi ăştia eram tot cu vitele sus. 

Q: În altă parte, da   ? 

A: Da, pe luncă, aşa se cheamă, că noi aveam mult pământ acolo, şi tot aşa i-au adus legaţi, la 

Hirova prin pădure, este o linie acolo, cum se spune, între răzeşi şi între stat, şi i-au împuşcat 

acolo într-un colnic lângă lagăr. Dar lagărul s-a stricat acum tot, nu-i nimic, cu vreme asta, 

vezi, s-a întors. 

Q: Lângă ce fel de lagăr, ce lagăr spui matale   ? 

A: Vezi cu timpul colhoz şi sofhoz, colhos şi sofhoz, ce, nu aţi apucat   ? Apoi vezi că făcea 

lagăre în pădure. 

Q: A, de asta pioniereşti   ? 

A: Pentru pionieri, pentru şcolari, pentru vacanţa de primăvară a lor, ca să şadă acolo, erau 

paturi, tot făcut, corturi şi acolo noi zicem că la lagăr, dar lagărul atunci încă nu era făcut, pe 

urmă s-au făcut astea, şi la Mândreşti, şi la noi, în pădure, ştii, la aer curat cum se spune, 

vacanţă de primăvară trei luni, şi iaca cum, dar acum s-a distrus tot, acum nu-i nimic. 

Q: Deci mata ai văzut cum îi aduceau acolo, când erai pe luncă apoi ai văzut cum aduceau un 

grup. 

A: Apoi am văzut cum i-au adus şi i-au împuşcat acolo. 

Q: Dar cine i-au adus pe aceia   ? 

A: Păi tot bandiţi, oameni de la Hirova, dar nu îi ştiu pe dânşii. 

Q: Dar erau soldaţi sau civili   ? 

A: Nu, oameni tot civili care cum la noi. Ce, nu aţi fost la Hirova   ? 

Q: Dar câţi oameni erau de acolo civili   ? 

A: Dar nu pot să spun, că era mai în depărtare. 

Q: Dar cam la ce distanţă depărtare era   ? 

A: Tot cam la vreo 600 de metri acolo, jumătate de kilometru, cam aşa eram şi nu îţi da voie 

să te uiţi, şi oamenii aceia din Hirova nu îi ştiu. 

Q: Dar nu ţii minte mata, erau 2, 3 sau erau mai mulţi   ? 

A: Oameni   ? 

Q: Da. 

A: Nu, nu ştiu, iaca, dacă eram aproape, ştiam, ca cum pe ăştia din sat, dar pe aceia din 

Hirova nu-i ştiu pe toţi. 

Q: Dar câţi erau ăştia în coloană pe care îi aduceau   ? 
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A: Apoi nu pot să spun, că în Hirova să fi fost tot aşa vreo 3, 4 familii de jidani, poate să fi 

fost, care tot aşa ţineau magazinuri, una, alta, şi nu pot să spun precis. 

Q: Dar mata de unde ştii că taman aceia erau evrei   ? 

A: D’apoi cum nu ştiu dacă eram cu vitele şi erau băieţi şi mai mari şi mai mititei, şi eu am 

văzut cum i-au adus acolo şi i-au împuşcat la lagăr acolo, să numim aşa, atunci nu era lagăr, 

era o… 

Q: Dar cum ştiai că aceia sunt evrei sau nu-s moldoveni sau ruşi   ? 

A: Cum să nu-i ştiu, că eu mă duceam în Hirova, mama mea e de la Hirova şi a murit adică, şi 

aveam neamuri şi îi ştiam cum au dugheană, toate celea, dar… 

Q: Mata ai cunoscut pe cineva dintre ei acolo   ? 

A: Nu am cunoscut, dacă nu m-am apropiat de dânşii. Nu îţi da voie, nu ştii cum, şi cum la 

noi s-au găsit bandiţi de ăştia din sat, aşa şi acolo, tot oameni, nu armata, armata nici nu s-a 

amestecat cu dânşii. Armata, nu ştii, mergeau cu telefonul, telefonau şi apoi înaintau, mergea 

răzvetcă .… 

Q: Dar aceia acolo erau bărbaţi sau femei sau copii, ce erau acolo   ? Ăştia de la Hirova. 

A: Ăştia pe care i-au împuşcat   ?  Bărbaţi. 

Q: Care mata spui care au împuşcat, dar evreii pe care i-au împuşcat. 

A: D’apoi evreii erau şi băieţi de-a lor, fete tinere, cum şi ăştia au avut familie. 

Q: Şi au fost şi copii printre dânşii   ? 

A: Dar alţii… Iaca nu ţi-oi spune de asta precis care aveau copii şi care nu, aici îi ştiu că-s din 

sat, dar acolo nu-i ştiu. 

Q: Şi mata ai văzut chiar şi când îi împuşcau şi când ei cădeau, i-ai văzut acolo   ? 

A: Nu, nu am fost, nu eram aproape. 

Q: Dar de la depărtare aşa cum erai se vedea   ? 

A: Aşa de la depărtare auzeam cum îi împuşcă, dar aşa nu .… 

Q: Dar se vedea cum cădeau jos   ? 

A: Dar aşa nu am văzut, că nu te lăsa să te apropii, că era pădure, ştii, pădurea satului, şi acum 

este, şi nu te lăsa să te duci, eu stam cu vitele. 

Q: Dar cam cât timp a durat acolo tot procesul, cât timp au împuşcat ei   ? 

A: Cât timp   ? Să fi fost vreo 30 de minute, un ceas de vreme, nu ştii cum asta… 

Q: După ce i-au terminat de împuşcat mata nu ai fost să vezi acolo pe loc   ? 

A: Nu, nu m-am dus, dacă eram cu vitele şi dacă pe vremea aceea pământul, imaşul era a 

proprietarilor, a omului, dacă scăpai o vită la acela, mă ucidea, trebuia să şed ca soldatul, iaca 

cum. Nu ca acum, că iaca imaşul e acum la hurtă, atunci nu era aşa şi scăpam o vită la dânsul, 
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te ucidea de te prăpădea. Aşa era zaconul cu românii atunci, nu ştiu acum cum o fi cu românii, 

şi erau zacoane spurcate, iaca de ce. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, dar ce s-a întâmplat cu toată averea la evreii ăştia de la voi din sat, din 

Hirişeni   ? 

A: Ce s-a întâmplat, au luat-o tot bandiţii ăştia, perne, oghiale, ce au avut, magazine, zahar, 

una, alta, au împrăştiat la copii, şi copiii, dacă nu ştii, mititei, toţi erau bucăţi de zahăr sau 

bomboane. Apoi lua iascul şi îl împrăştia în ogradă, în ograda la jidanul acela, şi copiii, dacă 

erau mititei, se repezeau toţi după o bomboană sau o bucăţică de zahăr, nu ştii cum, ca copiii. 

Ori ţigări, el dacă ţinea dugheană, jidanii ăştia aduceau toate celea pentru sat, iaca cum, şi au 

distrus tot ăştia. Ce a fost mai bun au luat tot ei, bandiţii ăştia care au împuşcat jidanii, ce a 

fost mai rău au împrăştiat la civilitatea asta, dar ăştia oameni care gospodari nu s-au băgat să 

pună mâna pe nimic, că nu ştii ce vreme o fi, şi iaca cum. Dar în Chişcăreni, apoi şeful de post 

şi cu ofiţerii, Chişcăreni a fost raion, apoi au fugit în România în [19]40, în [19]41 când s-au 

întors înapoi s-au găsit 2 oameni şi au luat averea la şeful de post, ogheală, pernă bună, 

garderobă, ce o fi avut el, el dacă era şef de post .… Când a venit înapoi, unul i-a păstrat 

zestrea, dar unul nu, a ucis în el până l-a omorât, iaca cum. Aşa se întâmplă cu războiul acesta, 

dar vezi cum a făcut armata şi au făcut ăştia din sat, iaca ce. 

Q: Dar mata ai spus că şi pe ţigani i-au strâns atunci. 

A: Apoi ţigani .… 

Q: Mata ai văzut ceva chiar personal sau ştii din auzite   ? 

A: Ţiganii care umblau cu şatra, dacă aţi apucat dumneavoastră ori nu aţi apucat   ? 

Q: Ştiu ce ai mata în vedere. 

A: Nu ţigani din ăştia care trăiesc în sat la noi. Aceia aveau căruţă bună, caii noaptea ţi-i fura 

şi ei veneau cu cort şi se aşezau, făceau sfredele, bărdiţe, toate celea, se aşezau pe şes, pe iaz, 

şi apoi ei umblau cu furatul. Oamenii au făcut jalbă şi Antonescu i-a strâns pe toţi, i-a măturat, 

acum nu e niciunul. 

Q: Dar mata asta ştii doar din auzite sau chiar ai văzut ceva   ? 

A: Ce din auzite, că ei veneau aici. 

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

A: A, când i-au strâns, că ei nu şedeau mult, şedeau, şătrarii aceia şedeau câte o săptămână şi 

apoi se mutau în alt sat şi cu lucrul şi furau de la noi bine şi din alte părţi, iaca cum. 

Q: În afară de evrei au mai fost cazuri când au omorât şi pe alţii   ? 

A: Aşa pe alţii, nu, nu ştiu, nu au fost. 

Q: Nu ştii, de exemplu pe ţigani nu au omorât nimeni sau pe comunişti   ? 

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



A: Ţiganii i-au dus la Bug. Cu comuniştii, care-i prindea, apoi îl punea şi săpa groapa el 

singur şi îl împuşca.  

Q: De unde ştii   ? 

A: D’apoi unul Ivaşcu a fost la Hirova el şedea. 

Q: Ivaşcu   ? 

A: Da, Ivlaşcu, era comunist. Când a venit armata nemţească, ei întreabă care-s comunişti 

sau consomolişti. Comuniştii şi consomoliştii, apoi pe toţi îi împuşca dacă nu fugise de aici, îl 

prindea aici pe loc. Dar dacă era fugit în Rusia, apoi de acum încolo tot îi prindea, dar nu pe 

toţi, vezi că s-au grămădit toţi în Moscova. 

Q: Mata despre cazul acesta cu Ivlaşcu de unde ştii, cum ai aflat   ? 

A: Cum   ? El era comunist şi satele astea, Hirova şi cu noi erau la un loc într-o primărie şi el 

purta secret lucrul acesta, şi lui tot aşa nu i-a dat în gând ca să fugă şi l-au prins nemţii. 

Q: Mata ai văzut când l-au prins nemţii   ? 

A: Nu, că la Hirova l-au împuşcat. 

Q: Şi nici când l-au împuşcat nu ai văzut   ? 

A: Nu, nu, şi au zis, apoi mie îmi spun oamenii .… 

Q: V-au spus oamenii. 

A: L-au pus şi a făcut groapa el singur şi armata nemţească l-a împuşcat, soldaţii, iaca ce, el 

era comunist şi el purta secretul, de aici trecea Nistrul în Rusia, în Ucraina dincolo, iaca cum, 

şi s-a descoperit asta, nu numai el, şi aici care i-au prins, tot aşa. 

Q: Mata nu ai auzit până la război, ai auzit de legionari, de cuzişti   ? 

A: Am auzit, partidurile astea. 

Q: Da, ştii ceva despre dânşii   ? 

A: Nu, nu ştiu, cu partidurile astea nu ştiu, dar am auzit de partidurile astea. Costea 

Mogâldea acesta, care feciorul lui a împuşcat jidanii, apoi el era legionar, aşa se aude şi 

acesta Mogâldea Andrei a fost primar, iaca de ce, delegat, şi iaca cum a fost. Ei ţineau partidul 

între ei, şi ei dacă găsea, când au venit şi controlau, carnetul dacă ţi-l găsea, eşti comunist, 

legionar, apoi te aresta şi i-au ridicat pe mulţi, i-au dus în Rusia. 

Q: Dar mata ai spus că pe ăştia îi ştiai bine, pe Costea Mogâldea, pe Vladimir Şelaru, ce fel 

de oameni erau ei, pentru că ai spus că trăiau prin apropiere, ce îţi aminteşti de dânşii   ? 

A: Apoi ce să îmi amintesc   ? Ei ţineau partidul legionar, erau bogaţi, cu Stalin ştii cum, i-a 

ridicat de culaci, altfel erau gospodari, cum se spune, aveau maşină de treierat, aveau moară. 

Q: Cine asta, Mogâldea avea   ? 

A: Da, Mogâldea. 
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Q: Constantin Mogâldea   ? 

A: Da. Mogâldea Constantin. Dar ăştialalţi mai săraci, cum se spune, dar Stalin cum, Stalin a 

dat un pricaz, atâtea mii de norod să ridici din Moldova, când a ocupat-o în 1940, putea să te 

dea de culac şi unul sărac, şi un ţigan. 

Q: Dar ăştialalţi erau săraci care spui, de Vladimir Şelaru, de Andrei Mogâldea   ? 

A: Păi cum, dacă a lor feciori. 

Q: Ei erau feciorii lor   ? 

A: Feciorul lui Costea Mogâldea, ceilalţi, unul era primar delegat, iaca cum a fost, socoteli. 

Q: Bine, eu vă mulţumesc şi eu cred că noi o să ne oprim aici. 

A: Altceva nu am ce vă spune.  
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