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Numele și prenumele intervievatului: Vasila Luţa 

Data nașterii: 1928 

Locul nașterii: Rubleniţa, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0159.01.01 

Data interviului: 11 iunie 2010  

 

 Vasile Luţa este născut în anul 1928, în satul Rubleniţa și a fost intervievat cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial. . 

El relatează despre două coloane de evrei care au trecut prin sat. O coloană a fost dusă pe 

fostul domeniu al unui boier Panin, unde erau circa 1.000 de evrei. Despre ambele coloane 

spune că au fost duse către pădurile Jeoboc şi Mălăciune, unde a auzit că au fost împuşcaţi. 

El mai spune că soldaţii români i-au împuşcat şi pe comunişti undeva la Valea Norocului. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:34:16:30 

 

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

prenumele a matale. 

Answer: Numele Vasile. Şi familia   ? 

Q: Da. 

A: Luţa. 

Q: Luţa. Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din 1928. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: Aici în Rubleniţa. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost aici şi ne-aţi povestit despre ce aţi văzut, ce s-a 

întâmplat cu evreii. 

A: Da, da, ţin minte, eu eram de vreo 13 ani, asta în [19]41 a fost, dar eu din [19]28. Era o 

curte boierească acolo, şi acolo era un leanţ, o grădină şi acolo i-au ţinut o vară tot. 

Q: Şi mata ai văzut când i-au ţinut acolo pe moşia asta   ? 

A: Am văzut, vedeam câteodată, dar nu eu pe acolo nu prea mă duceam, nu aveam treabă, că 

eu cu vitele umblam şi i-au ţinut până în toamnă şi de acum toamna i-au dus încoace spre 

pădure, care a dovedit mai înainte, că a auzit, a simţit, a mai trecut Nistrul şi s-a dus în 

Ucraina, în Rusia, de acum în [19]44 când a venit sovieţkaia armia. Apoi de acum atunci au 
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început a veni înapoi şi au trăit în Soroca până acum nu demult şi de acum iar s-au împrăştiat, 

în Israel s-au dus.  

Q: Dar voi în sat aţi avut evrei sau nu aţi avut   ? 

A: Nu, nu au fost. 

Q: Numai la Soroca, mata ştii de evreii din Soroca   ? 

A: Da. 

Q: Dar aici la locul în care spui că i-a ţinut toată vara, cum se numea locul acesta   ? 

A: La noi se chema acu, la bază, bază, dar de fapt a fost o, de asta, o curte boierească a lui 

Panin, un general, asta din [19]14 ori, nu se ştia atunci, nu ţin minte eu asta, dar auzeam. A 

fost un general şi care cât se ocupa el cu armata lui, apoi de acum acelea au luat pământul 

acela al lui şi îl făcea curte de acum, după revoluţia aceea, după războiul acela din [19]14 ori 

în [19]18. 

Q: Şi mata spui că în [19]41 i-au adus pe evrei şi i-au ţinut acolo în locul acesta la curtea asta 

boierească   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Dar cum arăta curtea asta boierească, ce fel de loc era acolo unde îi ţineau pe evrei   ? 

A: Acum s-a stricat ea. 

Q: Dar atunci, cum arăta atunci   ? 

A: Clădită de ăştia, cum se cheamă, de peneci cum se spune, clădită din piatră, o aduceau cu 

căruţele atunci… 

Q: Era clădire acolo, o casă   ? 

A: Casă mare, clădiri mari, o curte. 

Q: Dar pe evrei îi ţineau acolo în casa asta   ? 

A: Îi ţineau şi în casa aceea şi mai mult pe afară şedeau. 

Q: Dar afară era îngrădită ograda aceea   ? 

A: Nu, nu. Nu. 

Q: Nu avea gard deloc   ? 

A: Era de ăştia, jandarmi pe acolo, vreo câţiva nemţi, şi de acum îi prindea pe care fugea, se 

ducea prin sat după mâncare, după mâncare şi de acum îi mai strângeau şi îi duceau acolo, îi 

mai băteau acolo şi i-au ţinut acolo până toamna. Mulţi au murit şi acolo şi apoi de acum i-au 

dus, acolo şi-au bătut joc de dânşii, i-au îngropat de vii, mai în scurt. 

Q: Acolo în ograda aceea…   ? 

A: Nu, acolo nu i-a îngropat, acolo i-a îngropat pe care de bătrâni, bolnavi, copii mărunţei, fel 

de fel. 
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Q: Mata ai văzut vreodată că să fi murit cineva de acolo   ? 

A: Nu am văzut, eu acolo nu mă duceam, tata meu avea cunoscuţi pe acolo şi apoi se ducea şi 

le ducea brânză, ducea crupă, ceea ce numai de-a mâncării, le ducea că tata meu avea 

gospodărie bună, avea şi oi şi trăsură şi avea cunoscuţi. Şi apoi de acum pe urmă, chiar a fost 

pe urmă când au venit aici, apoi venea pe la noi, că aici a trăit alături, moşneagul meu, tata 

meu. Venea pe la noi, dar nu, nu povestea până unde a fost, a fost sub pază acolo în Ucraina, a 

fost sub pază, dar nu a fost aşa chinuiţi ca aici. Aici apoi a venit, că auzeam grăind, grăiau 

oamenii în casă, dar tot secret, venise tocmai de pe la Onişcani oamenii bogaţi, le-au luat 

aurul, le-au luat ce au mai fost lucruri mai scumpe, dar hainele le-au lăsat şi de acum schimba, 

da haine să le ducă ceva de mâncare. Mâncare nu le da nimic acolo, producte nu primea 

nimic.  

Q: Dar cât ei au stat acolo în ograda asta boierească, mata s-a întâmplat să treci pe alături sau 

să vezi acolo   ? 

A: Nu, eu era când am mers odată cu tata încolo, dar aşa nu am aşa nu am fost între dânşii. 

Q: Dar odată ai mers şi ai văzut   ? 

A: Da. 

Q: Şi cam câtă lume era acolo   ? 

A: Era multă, era multă, nu puteai să-i numeri aşa. 

Q: Dar mata crezi că era vorba de 10, 20 de oameni sau 100 sau mai mult   ? Cam 

aproximativ. 

A: Sute de norod, poate şi la 1.000. Îţi spun, că a mers o coloană, a şezut aici prin Soroca, 

dincoace din sus, dar o parte, apoi a mers o coloană toamna târziu prin octombrie, dincoace 

din partea asta, venea din altă parte. Asta dinspre Bălţi a mers, şi i-au seara, i-au dus în 

pădurea aceea, aici este pădurea Jeloboc şi mai este o pădure şi de acum întreba: „unde mă 

duceţi   ? Unde ne ducem   ?”, spuneau jandarmii aceia că-i duceau în Ucraina, dar să-i treacă 

noaptea, nu ziua, şi de acum i-au ţinut până noapte acolo şi noaptea i-au împuşcat acolo în 

pădure. 

Q: Deci mata ai văzut şi două coloane cum au trecut   ? 

A: Da. Aceea de la baza asta apoi eu nu i-am văzut cum i-au dus, dar pe aceia eu eram cu 

vitele, pe pământ, păşteam şi au mers înspre seară, au mers, şi auzeam că de la Bălţi. 

Q: Coloana era de la Bălţi   ? 

A: Da.  

Q: Şi ai spus mata că era toamnă atunci   ? 

A: Da, toamnă de acum i-au pe aici. 
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Q: Şi cam câţi erau în coloană   ? 

A: Dar ce, nu-i mai număra nimeni, că mergea cum ar merge o turmă de oi, apoi poţi să-i 

numeri   ? Pe drum înşiraţi. 

Q: Dar erau bărbaţi sau femei   ? 

A: Şi copii, şi moşnegi, şi fel de fel, pe toate familiile. Alţii încă erau, plăteau, le da haine să-i 

ducă cu căruţa pe cei bătrâni şi îi ducea până mai încoace, că au fost vreo doi de aceia, şi îi 

aducea cu căruţele până încoace şi îi prăvălea, nişte babe, nişte copii şi le lua bagajele şi venea 

acasă. Şi de acum se auzea grăind lumea în sat: „ia uite, ce vor ei să se îmbogăţească, să 

dezbrace pe aceia să…”. Dar auzeam grăind, eram un copil, dar de acum înţelegeam. 

Q: Asta oamenii de la voi din sat vorbeau despre aşa cazuri   ? 

A: Da. Grăiau, dar tot secret deodată că o să facă, că o să-i împuşte acolo, apoi o să-i împuşte 

şi pe dânşii. Şi de acum s-a răsuflat că iaca acolo i-au îngropat, acolo i-au împuşcat, dar 

deodată nu se spunea. 

Q: Dar mata spuneai data trecută că în coloana aceea erau alţii şi fără dinţi de aur. 

A: De acum ăştia care erau flăcăi aşa, care duşi în armată, de acum au murit toţi, de acum nu a 

rămas nimeni din aceia. 

Q: Apoi ei, flăcăii aceia, ei au scos dinţii sau ce   ? 

A: Cum   ? 

Q: Mata ce spui de flăcăii ăştia, despre ce ai în vedere   ? Când am fost data trecută mata ne-ai 

povestit că unii dintre evreii din coloană apoi nu aveau dinţi în gură că aveau dinţi de aur. 

A: Da. Da. 

Q: Au fost aşa cazuri   ? 

A: Da. Le-au dezbătut şi dinţii. 

Q: Dar cine le-a dezbătut   ? 

A: Ei aşa au venit, aur să nu fie la dânşii şi argint. Să nu fie la dânşii. 

Q: Şi mata i-ai văzut în coloană fără dinţi   ? 

A: Fără dinţi erau, erau vai de capul lor, plini de mâncărime, murdari, îi lăsa să ia apă din iaz, 

numai de băut, nu-i lăsa să se spele sau să se scalde acolo, să ia cu o plăsudă şi să se ducă mai 

deoparte încolo, auzeam grăind. Că să fie numai de băut. 

Q: Dar când ai văzut coloana, de la ce depărtare ai văzut-o   ? 

A: Vreo 50, 80, la vreo 100 de metri eram de la dânşii. Noi copiii ne temeam, nu te puteai 

apropia de dânşii. 

Q: Dar cine ducea coloana   ? 

A: Îţi spun că mergea doi jandarmi deoparte, vreo doi de alta, câte un neamţ, cu automate. 
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Q: Erau şi nemţi acolo   ? 

A: Da, au fost. 

Q: Mata îi cunoşteai pe nemţi   ? 

A: Normal că îi cunoşteam, îi cunoşteam că pe la noi au fost aici şi italieni cu fost, şi franţuji, 

nu ştiu ce şi din Danemarca, au fost multe naţii când s-a început războiul acela al aliaţilor cu 

germanii, şi români. 

Q: Şi asta e coloana care o aducea dinspre Bălţi şi unde o ducea pe dânsa   ? 

A: Tot încoace, a mers, iaca, la şoseaua asta a noastră, a mers până în capătul satului, nici nu a 

intrat prin sat, şi apoi a mers pe de-a dreptul, că era imaş, nu lucra nimeni, că erau toţi 

împrăştiaţi, în armată, pe fronturi, şi a mers tot încolo. 

Q: Şi soldaţii ăştia, jandarmii care păzeau coloana cum se purtau cu dânşii   ? 

A: Rău, să meargă în coloană, încet mergea, nu îi repezea, dar încet mergea, dar în pază să 

meargă. 

Q: Mata ştii ce s-a întâmplat cu dânşii, cu ăştia din coloană după asta   ? Ai auzit ceva despre 

oamenii din coloană sau nu ştii   ? 

A: Aceia nu s-au mai întors înapoi care au fost în coloană care i-au dus aici în pădure. De 

acum care a fost mai înainte refugiaţi în Rusia, apoi au scăpat şi au venit înapoi, în Soroca şi 

în alte oraşe au venit, au venit înapoi de acum, când au venit ruşii .… 

Q: Ăştia care s-au evacuat în [19]41, da, ei s-au întors înapoi   ? 

A: S-au întors înapoi, mulţi s-au întors înapoi, dar mulţi şi-au bătut joc de dânşii şi i-au 

împuşcat pe aici. Care au rămas în coloană prin lagărele astea, aici i-au .… 

Q: Dar mata de unde ştii că i-au împuşcat pe dânşii   ? 

A: D’apoi de acum pe urmă s-a auzit tot, anume în cutare pădure, dar eu nu am fost încolo, 

Jeloboc şi în Mălăciuni, aşa este o pădure acolo, tot alături. 

Q: Apoi lumea spunea că acolo i-a omorât   ? 

A: Da. Acolo. 

Q: Apoi ăştia de la curtea boierească, mata i-ai văzut când i-au adus sau i-au dus de acolo   ? 

A: Pe ăştia nu ştiu cum i-au dus, tot cam noaptea i-au dus, nu i-am văzut pe ăştia, dar pe aceia 

de la Bălţi i-am văzut, că eram cu vitele. 

Q: Înseamnă că ai văzut numai o singură coloană mata, odată   ? 

A: Da. Dar pe ăştia seara i-a dus, seara i-a dus, pe la ce oră i-o fi dus, tot devreme, că acolo tot 

noaptea a îngropat, i-au împuşcat, tot mare zacon acolo. 

Q: Dar spuneai că, mata ai spus că unii dintre dânşii încercau să fugă acolo. 

A: Da. 
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Q: Ai văzut vreodată cum încercau să fugă   ? 

A: Am văzut eu odată, eu eram tot cu vitele, dumneavoastră nu aţi fost atunci la unul Vasile 

Babin, o soră de-a lui era mai mare, dar eu mai mititel, aceea avea vreo 15, 16 ani, cu câţiva 

ani mai mare decât mine. Eu cu vitele, am văzut un jidan dintr-un lan de grâu acolo era, îl 

luau nişte jandarmi din ăştia, vreo doi, îl luau bătându-l, şi el a zvârlit dinţii din gură, coroana 

de aur, şi le-a zvârlit. Dar noi pe urmă, după ce l-au luat pe jidanul acela, ne-am dus, găsesc 

coroana aceea de dinţi de aur, găsesc, era ţaţa Frasina cum îi ziceam eu atunci, că era mai 

mare oleacă, avea ogor: „ia uite ce am găsit eu”, dar noi ne jucam cu copiii, puneam argint din 

acesta îl puneam în dinţi, că să facem dinţii străluciţi. Zice: „măi, asta e a lui jidanul, nu pune, 

îi lua vreo boală de aici, nu umbla cu dânşii”, şi eu îi zvârl şi pe urmă îi ia ea şi i-a dus acasă 

la dânsa. De acum i-am povestit tatei: „băi, ea aşa te-a amăgit”, dar ea i-a luat ea şi de acum i-

o pune, o să-i dea la nişte doctori acolo să facă. 

Q: Dar de unde mata ştiai că omul acesta care era ascuns acolo în grâu, că el era evreu, de 

unde ştiai de asta   ? 

A: Dacă se ştia ,cum, că atunci în vremea aceea, ei şedeau şi nu le da voie jandarmii aceia să 

umble, le rupea cozoroacele astea, le rupea să umble numai cu bască. Dar acela, un om de 

vreo 40-50 de ani, primernu, un jidan. Şi l-a luat şi l-a dus încolo la bază la grămadă acolo. 

Q: Dar nu înţeleg, de ce mata spui de şlepci, de ce mi-ai spus de şleapcă, ce are asta cu dacă 

era evreu sau nu era evreu   ? 

A: Cum   ? 

Q: Eu nu am înţeles: mata mi-ai spus despre şleapcă, că jandarmii le rupeau cozoroacele. 

A: Nu, la moldoveni, apoi nu le da voie să umble cu cozoroace de asta. 

Q: Dar omul acela avea cozoroc sau   ? 

A: Nu avea, cu capul gol era, şi într-o cămeşiucă şi în pantalonaşi. 

Q: Dar cum ştiai că el e evreu   ? 

A: D’apoi am ştiut noi, a mers pe lângă noi. 

Q: Omul acesta a mers pe lângă voi   ? 

A: Da. 

Q: Şi aţi vorbit ceva cu dânsul   ? 

A: Nu, nu am mai vorbit noi nimic, l-a văzut că era bătut. 

Q: Aha, el era bătut   ? 

A: Da. L-a găsit prin grâie pe acolo, căuta să fugă în Rusia, dar de acum aici era cam graniţă, 

era armată, nu avea chip să treacă. 

Q: Dar el fugise de acolo de la curtea aceea boierească   ? 

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



A: Da, de pe acolo a fugit el. 

Q: Dar când la găsit pe dânsul în grâu era aproape sau departe de curtea aceea   ? 

A: Apoi departe, era deja vreo 10 kilometri, de la curtea aceea până aici sunt vreo 6 kilometri 

şi apoi de aici încă vreo 2 până în partea aceea, că el din partea asta l-a luat. 

Q: Dar voi aţi auzit ceva ce vorbeau jandarmii sau ce îi spuneau lui   ? 

A: Nu, nu am mai auzit aşa. 

Q: Dar el cu voi nu a încercat să vorbească   ? 

A: Nu, nu am mai grăit nimic, că el mergea, bătut. 

Q: Mata când l-ai văzut era singur deodată sau l-ai văzut deodată cu jandarmii   ? 

A: Când l-au găsit prin grâul acela, cine l-a pârât ori umbla căutându-l şi l-au luat de acolo 

jandarmii de au venit. Erau şi atunci, spunea că umblă prin grâu, sunt, şi îi grămădea acolo. 

Q: Acesta a fost unicul caz care l-ai văzut mata cu evreii care au încercat să fugă sau au mai 

fost şi alte cazuri care le-ai văzut   ? 

A: Ce am văzut eu   ? Alt caz când a mers coloana aceea de la Bălţi, tot cu vitele eram, la o 

grădină a noastră acolo, grădină, şi aveam o bucată de mal, şi acolo 20 de sorţi, 10 sorţi 

puneam şi un moşneag, de acum bătrân acela, tot de vreo 90 de ani, mai bătrân decât mine, de 

acum i-ai tras cu un pat de armă, i-a tras şi l-a izbit încolo, în grădina noastră unde păşteam 

noi vitele. Şi s-a gemut moşneagul acela toată ziua acolo, noi seara am venit cu vitele acasă, 

când a doua zi, moşneagul a murit acolo, cum erau nişte ocopuri că de pe la revoluţie, erau 

nişte ocopuri acolo, apoi l-au pus acolo pe moşneagul acela. Şi de acum m-am dus acasă şi i-

am spus tatei: „tată, acolo este un om la noi în grădină, a ucis jandarmii aceia, l-au ucis şi a 

şezut acolo şi a murit, de la dânsul pute, sunt muşte”. Şi îi spun. Şi tata se duce la post şi, 

domnul şef, cum a zis acolo, „iaca ce este acolo la mine în livadă, ce să facem   ?”. De acum a 

trimis el nişte jandarmi acolo, sergent, şi doi băietani şi au făcut o groapă şi l-au îngropat 

acolo pe moşneagul acela, pe jidanul acela l-au îngropat chiar .… 

Q: Chiar lângă grădina voastră acolo   ? 

A: Da, chiar în grădină. Pe urmă a crescut un ploduleţ acolo, ca când, ţin minte că acolo. Ştii, 

să nu dea la nas, că acolo păşteam şi vitele şi .… de acum, să tot fie pe vremea viei sau poate 

mai demult, că lua din vie şi din fructele astea, perje, cum se mai cheamă, eee, au fost grele 

vremuri. 

Q: Mata ai mai văzut şi alte cazuri când au fost omorâţi sau au murit oameni   ? 

A: Nu, nu, că eu nu aveam când umbla să văd aşa prin alte părţi, şi cât am văzut coloana 

aceea a mers şi am auzit că seara i-a dus de la baza asta, de la .… 

Q: Mata ai auzit în sensul că ai auzit sunete, zgomote sau de la lume, lumea ţi-a spus   ? 
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A: Ce, asta aşa drept a fost, nu de la mine, care au mai rămas de acum, mai tineri cu vreo 

câţiva ani că ţin minte când a fost, dar asta aşa la baza aceea, acolo a fost până acum nu de 

mult în urmă au murit ăştia care ţin minte mai bine. Dar de acum tineretul nu ţine minte, nu au 

de unde. 

Q: Dar atunci în afară de evrei pe alţii nu îi arestau, nu-i strângeau   ? 

A: Apoi pe ăştia, pe comunişti i-au, tot i-au aruncat şi i-au dus la Valea Norocului, aşa îi 

zicea, înspre Chişinău încolo tot i-au dus. 

Q: Dar mata ai văzut cum i-au strâns pe comunişti   ? 

A: Da, de acum tot românii i-au strâns pe comuniştii aceia de prin sat, umbla cercetând cum s-

au purtat, ce legătură aveau ei cu ruşii, şi i-au dus încolo şi apoi de acum i-au scos care i-au 

scos vreo câţiva, dar de la noi din sat nu i-au mai scos chiar pe toţi. Chiar primarul care a fost 

întâi primar, el tot rău om a fost, apoi l-au luat şi l-au dus tocmai în marginea pământului şi se 

auzea că i-a lăsat pe linia moartă în vagoane şi au murit de foame, de sete. I-au ridicat atunci 

îndată. 

Q: Dar de la voi din sat pe cine a luat ca comunişti   ? 

A: Comunişti   ? 

Q: Da, pe cine i-a strâns   ? 

A: Apoi i-a luat pe ăştia: noi Mihaluni îi spuneam, dar nu ştiu cum îi spune lui pe nume, 

Piţigoi Mihaluni, Mihaluni îi zicea, dar anume pe prenume nu ţin minte. 

Q: Şi mai erau şi alţii   ? 

A: I-au luat şi i-au dus, ruşii i-au luat. 

Q: Dar câţi cam au luat de la voi comunişti   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cam câţi oameni au strâns de la voi comunişti   ? 

A: Apoi au fost mai mulţi, dar dacă au venit de acum înapoi pe urmă. 

Q: Dar şi ăştia care au venit, i-au strâns deodată, matale, cum îi chema pe dânşii   ? 

A: Pe Alexei Munteanu, a fost, acesta Ursache Ivan, pe Ioniţăvici, nu ştiu cum îi spune, el a 

fost presidate mai mulţi ani, că de acum când a venit puterea sovietică încoace, de acum el a 

fost presidate, a fost presidate.  

Q: Dar mata ai văzut când pe dânşii i-au arestat, pe ăştia comunişti   ? 

A: Nu, dar auzeam, că grăia lumea, că iaca i-au luat pe ăştia, i-au dus în lagăr, şi de acum le-

au dat drumul, cercetări prin sat, şi de acum oamenii spuneau că nu au fost oameni răi ăştia, 

prin partid ori ce au fost, dar nu au făcut rău aşa. 

Q: Dar data trecută mata ai spus că ai văzut cum i-au bătut, că îi băteau. 
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A: Îi bătea, numai, aceia numai bătaie. 

Q: Dar ai văzut mata chiar cu ochii matale cum îi băteau pe dânşii   ? 

A: Păi i-au grămădit aici unde a fost primăria, într-un beci, pe nişte comunişti din ăştia veniţi 

din alte sate, să-i ducă ori nu ştiu unde avea să-i ducă, să-i târască. Apoi ne-am grămădit noi 

seara ori nu ştiu cum acolo, nişte copii la joacă, şi i-au adus pe aceia, i-au ucis acolo cu 

armele, le rupeau oasele în ei, plini de sânge au venit acolo, i-au izbit în beciurile acelea şi 

apoi i-au dus de acolo.    

Q: Dar de unde mata ştiai că aceia erau comunişti   ? 

A: D’apoi cum nu ştiam dacă jandarmii spunea, i-au dus şi se ştia că ăştia-s comunişti. 

Q: Dar printre dânşii nu erau ai voştri din sat comuniştii, ăştia erau alţii   ? 

A: Nu, din alt sat i-au adus. 

Q: Şi cam câţi erau oameni acolo   ? 

A: Vreo 4 au fost atunci, nu au fost mulţi în beciul acela. 

Q: Şi erau toţi bărbaţi sau erau şi femei printre ei   ? 

A: Bărbaţi, bărbaţi, toţi bărbaţi. 

Q: Şi cu ce-i băteau pe dânşii   ? 

A: Cu arma, cu clavul armei, nu mai căuta dos ori cu palma aşa. 

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri când i-au bătut şi pe alţi oameni sau asta e unicul caz când ai 

văzut   ? 

A: Nu, la noi nu prea aşa.  

Q: Dar ai zis că la ăştia, la o parte dintre comuniştii voştri le-au dat drumul. 

A: Da. 

Q: Dar cum de s-a întâmplat că le-a dat drumul   ? 

A: Au fost trăitori, oamenii că nu au fost răi şi aveam unii, căutau să-i ajute, chiar şi lui tata 

meu, poate vrei să mai ajuţi ceva, mulţumesc că m-ai scos de acolo. Acum au mai rămas 

numai nişte nepoţi, nici nu erau pe lume aceia. Aceia au murit, nepotul a murit de acum. Nişte 

nepoţi, dar nepoţii nu ştiu ei, de unde să le fi povestit din bătrâni că iaca cum a fost. 

Q: Dar înainte de război la voi în sat au fost cuzişti   ? 

A: Au fost. 

Q: Şi mata îţi aminteşti ceva de dânşii   ? 

A: Da, îmi amintesc, când era votările astea, apoi aveau nişte măciuce aşa de lemn făcute şi se 

plimba prin oraş coloana, defilau, partidul cuzist. 

Q: Dar pentru ce defilau ei cu măciucele   ? 
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A: Mergeau şi să apoi jidanii fugeau, se ascundeau să nu-i vadă, că ştia că acesta e partidul lui 

Hitler, că avea, asta, znacul acesta cuzist. 

Q: Dar de ce fugeau   ? 

A: Bătea cu partidul acela, el nu iubea pe jidani, că Hitler a vrut să nistojească pe evrei, să-i 

ucidă, deloc naţia asta. Ce au avut ei cu dânşii .…nu se ştie. 

Q: Dar mata îi vedeai pe cuzişti, umblau pe la voi prin sat, prin Rubleniţa sau i-ai văzut la 

Soroca   ? 

A: Aici în sat, de la noi, dar erau şi din alte sate, nu numai de la noi, partidul acesta, că se 

grămădeau în Soroca la o şedinţă acolo şi de acum ţinea cuvântare, de acum se plimbau. 

Q: Dar până la război cum erau relaţiile dintre evrei şi moldoveni   ? 

A: Erau bine înainte de război, stau bine, ţăranii noştri împrumutau bani de la jidani, şi te rog, 

iaca fă-mi bine cu atâţia bani până ce oi strânge roada, grâul ori răsărită, ce mai avea acolo, şi 

am să vând. Şi de acum omul dacă împrumuta bani că îi trebuia poate la un spital, că atunci 

tot cu bani plătea, apoi se ducea şi împrumuta de la jidani vreo câteva mii, îşi făcea omul ce 

trebuie şi de acum când se făcea, vindeau, tot la jidani vindeau grâul acela, că jidanii îl luau şi 

îl vindeau în America, în România, numai ei ştiau unde îl duc. Se împăca, se îngrădea. 

Q: Dar nu ştiţi, s-a întâmplat ceva cu ţiganii în timpul războiului, atunci în [19]41   ? 

A: Cu ţiganii   ? 

Q: Da. 

A: Cu ţiganii nu ştiu, nu prea erau la noi, că cam puţini erau în Soroca. 

Q: Şi nu aţi auzit nimic, nu ştiţi ce a fost   ? 

A: Nu, nu, din partea ţiganilor tot nu prea mulţi la noi au fost şi nu erau aşa trist cu dânşii. 

Q: Mulţumesc.  
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