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Numele și prenumele intervievatului: Lubovi Cioban 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Iojniţa, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0165.01.01 

Data interviului: 13 iunie 2010  

 

 Lubovi Cioban s-a născut în anul 1930, în satul Iojniţa și a fost intervievată cu privire 

la evenimentele împotriva evreilor la care a fost martor ocular. Ea a relatat despre trei copii 

evrei pe care i-a văzut pe marginea drumului când mergea cu mama ei la Soroca. În acelaşi 

drum a văzut un alt evreu dezbrăcat, mort, aruncat în şanţ.  

Ea povesteşte şi despre o coloană de circa 20-30 de evrei, duşi de jandarmi români, despre care 

a auzit că ar fi fost ucişi la Mălăciuni.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:15:00:12 

 

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

Answer: De acum pe familia bărbatului ? 

Q: Da. 

A: Cioban Liubovi Macarovna. 

Q: Din ce an sunteţi născută ? 

A: Din [19]30. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: În satul Iojniţa. 

Q: Noi câteva săptămâni în urmă am fost în ospeţie şi ne-aţi povestit ce aţi văzut atunci în anul 

1941. 

A: Da, da. 

Q: Şi am venit acum ca să vă amintiţi din nou şi să ne povestiţi. 

A: Da, şi ce o să mă mai întrebi, o să răspund. 

Q: La voi acolo în Iojniţa până la război erau evrei ? 

A: Erau. Erau evrei acolo, că eu mă duceam cu mama la Soroca şi ei stau pe marginea drumului 

goi cu pielea cum l-a născut mama, dezbrăcaţi. Şi eu de acum tot înţelegeam oleacă. Şi 

mergeam, mergeam, când ajungeam noi acolo în Valea lui Mihal, cum se spune la noi numirile 

astea, când mă uitam şedeau vreo trei copilaşi şi se chinuiau. Şi eu zic: „mamă, nu mă duc, mă 
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tem, şi nu mă duc, haidem înapoi acasă”. Nu, că ea: „hai, hai, nu te teme, că ei nu au să ne facă 

nimic, că ei aproape mureau de foame, obosiţi şi chinuiţi”. 

Q: Când a fost asta despre cazul de care mata ne povesteşti ? 

A: Când a fost, eu atunci apoi aveam 12 ani, dar acum am 80, d’apoi cum ies ? 

Q: În [19]42 mata ai văzut asta ? 

A: Da. 

Q: Asta când s-a început războiul deodată sau mai târziu oleacă ? 

A: Cum, pe dânşii când îi chinuia ? 

Q: Da. 

A: Cum, când îi chinuia? În război, când au venit nemţii. Cine pe dânşii îi chinuia ?  Nemţii. Şi 

cu românii. D’apoi cum. 

Q: Dar mata ai spus că ai văzut în Valea lui Mihal asta, dar unde e locul acesta, e la voi în sat 

sau e după sat ? 

A: Nu, e la Soroca Nouă, unde te duci când te duci la Soroca şi sunt clădirile acelea, apoi acolo. 

Q: Şi mata acolo ai văzut copilaşi care erau ? 

A: Da, şedeau şi plângeau, se chinuiau acolo şi ce am putut să facem noi cu dânşii ? 

Q: Deci ei erau vii ? 

A: Da. Ce am avut să facem cu dânşii ?   Noi ne-am dus, dar ei săracii acolo se chinuiau, dar 

cine ştie. 

Q: Dar câţi copilaşi erau acolo ? 

A: Trei. 

Q: Trei. Şi erau băieţi, fete ? 

A: Dar nu ştiu, nu ştiu ce erau. 

Q: Erau îmbrăcaţi sau dezbrăcaţi ? 

A: Îmbrăcaţi, dar tinerei, copilaşi din ăştia, a şasea, a şaptea, nu chiar mărunţei. 

Q: De câţi ani ? 

A: Cam aşa, cam, vreo 10-12 ani, încă mai mari nu mai erau. 

Q: Şi erau numai ei singuri, fără maturi ? 

A: Da, fără părinţi, fără nimeni. 

Q: Şi unde stăteau ? 

A: Pe marginea drumului, în păpuşoi, pe vremea păpuşoiulor, când erau câmpurile înverzite de 

acum păpuşoi, toate celea ce se pune pe deal. 

Q: Dar era august sau cam când ? 
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A: Cam aşa ceva, apoi ei săracii acolo au rămas, poate e mama pe tata poate au murit pe undeva, 

i-au chinuit, dar ei au rămas a nimănui. Dar cine ştie de acum cine i-a dus de acolo, cine ştie ? 

Q: Dar voi de unde ştiaţi că ăştia, copiii ăştia erau evrei ? 

A: D’apoi cum să nu ştim? D’apoi nu se cunosc, când ei plângeau, şi pe vorbă şi pe toate celea 

? 

Q: Vorbeau în altă limbă ? 

A: Vorba, ştii cum se grăieşte vorba lor. Dar cum, chiar să te gândeşti singur, copil din sat să 

şadă să plângă pe dealuri ?   Păi ei erau evrei. 

Q: Şi asta voi aţi văzut când vă duceaţi spre Soroca ? 

A: Ce, pe dânşii ? 

Q: Da. 

A: Da. 

Q: Dar când v-aţi întors înapoi ? 

A: Nu erau. 

Q: Nu erau. 

A: Nu erau deloc. Cine i-a luat, ce … 

Q: Dar în cât timp voi v-aţi întors ? 

A: Ei, cum, ne-am dus până la bazar, şi cât, vreo două, trei ceasuri şi ne-am dus înapoi. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri în afară de cazul acesta, când ai mai văzut ceva ?  Tot aşa. 

A: Noi trăiam…. Să mai spun şi asta ? 

Q: Spune ce ai văzut. 

A: Noi trăiam la Iojniţa pe malul la un râu. Şi când ne uităm, aşa mulţi viu, jidani, o grupă 

întreagă, pe jos, flămânzi, obosiţi. Dar din urmă îi goneau românii, românii îi gonea, dar nu ne 

da voie o cană de apă să le dăm. Cereau, întindeau mâinile, ştii, să murim de jale. Întindeau 

mânuţele, măcar o cănuţă, să ude gura şi când cădea jos, apoi îl pălea cu piciorul ca pe câine, 

ştii. Ehehe, când îmi aduc aminte, apoi şi i-au suit la deal şi nu ştiu ce a mai fost cu dânşii. Şi 

unde i-au mai încărcat şi unde i-au mai dus. 

Q: Dar în coloana aceea cam câţi oameni erau ? 

A: Dar mulţi, câţi nu ştiu, eu nu i-am numărat, dar mulţi. Ştii cât trebuie să fi fost ?   La vreo 

20, la vreo 30. Da, ce, îţi da voie să numeri ?   Că te fugărea, te pălea, nu ştii cum. 

Q: Dar erau numai bărbaţi sau femei ? 

A: Şi femei, şi copii, da, erau, erau. 

Q: Veneau toţi pe jos sau şi cu căruţele ? 
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A: Toţi pe jos, toţi pe jos şi apoi i-au suit pe un chisc aşa la deal, la deal, la deal. Dar ce au făcut 

cu dânşii, i-au încărcat, unde i-au dus, noi nu am văzut.  

Q: Dar ei cu dânşii aveau ceva bagaje sau erau cu mâinile ? 

A: Ce, că tot le lua. 

Q: Cine le lua ? 

A: D’apoi cine le lua, eu ştiu cine le lua ?   Că ei bagaj, ce aveau bagaj, poate aveau o hăinuţă 

la subsuoară, atât, dar torbe de astea nu aveau nimic. 

Q: Dar mata de unde ştii că le lua ce aveau ? 

A: D’apoi auzeam, ce, nu grăia lumea prin sat? Nu grăia lumea prin sat că îi da de vii în groapă 

şi tot le lua ?  Şi le scotea dinţi, nu grăia lumea? Dar eu de acum înţelegeam, aveam 12 ani, eu 

nu înţelegeam ? 

Q: Dar cine făcea chestia asta, că le scotea dinţii, că le lua ? 

A: Cine, nemţii, românii, ăştia. Da. 

Q: Dar mata ai spus că îi pălea cu piciorul ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Mata ai văzut cum îi pălea ? 

A: Îl pălea şi mergea săracul de nevoie. 

Q: Dar coloana … 

A: Noi am avut şi neam de jidani, noi am trăit tare bine, ţi-am povestit eu ţie. Clădirea asta, aici 

au trăit nişte jidani, Doamne fereşte ce trăia bine cu jidanii aceia, Malca a trăit aici, Malca lui 

Şai, pe ea a luat-o săraca cu amândoi băieţii. Fântâna asta de aici, ea a făcut-o. Mie îmi 

povesteşte moşneagul, când a făcut Malca fântâna, ea avea doi băieţi. Că eu îl întrebam: „măi, 

când te-a dus pe tine cu carul să îi încarci, să îi duci pe dânşii, nu ai văzut băieţii lui Malca, 

măi?” Dar el zice că „nu i-am văzut”. Malca pe dânsa o chema. 

Q: Mata spui că cu soţul matale ce discuţie ai avut ? 

A: Da. Da. 

Q: Dar Malca a fost vecina voastră evreică ? 

A: Da. Aşa cuminte. Malca, vezi cum eu ţin minte, până la moarte o să ţin minte, Malca o 

chema. Şi pe dânsul Şai. 

Q: Şi mata ştii ce s-a întâmplat cu dânşii ? 

A: Apoi i-au ridicat. 

Q: Şi mata ai văzut când i-au ridicat ? 
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A: Nu, cum, nu am văzut, dar de acum ei, bărbatul mi-a povestit, că eu aici am venit în 50, dar 

lucrul acesta a fost pe timpul războiului. Dar el spunea: „iaca, iaca, a luat-o pe Malca, iaca l-a 

luat pe Şai”. 

Q: În afară de copilaşii ăştia care mata i-ai văzut pe drum, au fost cazuri când ai văzut şi pe alţii 

pe drum, pe marginea drumului ? 

A: Apoi lumea care mergea la Soroca, toată lumea îi vedea, dar ei nu erau dezbrăcaţi, ei foiau 

aşa, erau vii. 

Q: Cine ? 

A: Copilaşii aceia. Dar omul acela, când l-am văzut, şedea aşa cu faţa în sus, gol cum l-a născut 

mama, gol cum l-a născut mama. Şi eu am zis: „mama, hai şi om zori măcar nişte buruiene pe 

dânsul”, dar mama zice: „nu ne apropiem că, zice, ne-a croi careva din urmă”. Mort el şedea, 

mort, cu faţa în sus, gol cum l-a născut mama. El a avut haine, l-a dezbrăcat. 

Q: Dar asta undea fost, pe dânsul unde l-aţi văzut, pe omul acesta ? 

A: Pe drum, pe marginea păpuşoiului, nu şedea în drum, dar pe margine, aşa zvârlit, pe margine. 

Q: Deci tot cam prin partea aceea unde aţi văzut şi copiii sau în altă parte ? 

A: Da, pe dreapta toţi, toţi pe dreapta, numai că acesta mai aproape de sat, dar aceia mai aproape 

de Valea lui Mihal, cum la noi denumirile este. 

Q: Şi i-aţi văzut în aceeaşi zi sau în zile diferite ? 

A: D’apoi cum, în aceeaşi zi i-am văzut, şi noi când ne-am întors copilaşii aceia nu erau, dar el 

încă şedea mort acolo. Dar de acum bătrân aşa, cu barbă, şi barba lui asură, cu capul gol, stătea 

el, şi întins, cu faţa în sus. Umbla, şi îi strângea, şi îi ducea săracii şi îi îngropa, nu ştiu ce, aici 

în Mălăciuni pe toţi îi aducea. 

Q: Dar mata ai văzut cum îi aducea în Mălăciuni ? 

A: Nu. 

Q: Dar cum îi strângeau pe ăştia morţi ai văzut ? 

A: Îi strângea, mama ne spunea că: „iaca, îi strâng şi îi duc într-o groapă mare făcută cu 

tractorul, şi poate şi de vii acolo îi zvârlea”. Câţi ani de zile acolo numai pelin, viaţă amară, a 

crescut pelin tare mulţi ani. Dar de acum văd că au făcut şi monument. Cine s-a găsit şi au făcut 

şi câteodată vin şi îngrijesc monumentul. Da.  

Q: Dar cu evreii voştri din Iojniţa care erau, mata ştii ce s-a întâmplat ? 

A: La noi nu prea au fost evrei în Iojniţa, că era sat mititel, păcătos acolo pe o vale, pe o râpă. 

Q: Q: Dar aici la Cosăuţi, mai mare satul, şi aici trecătoarea, şi aici îi trecea. Da, ce, nu ţi-a 

spus moşneagul cum i-a dus el ? 

A: Mi-a spus. 
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Cu carul, ţi-am spus. Cum Doamne fereşte, cum i-au luat pe dânşii şi îi punea unul peste altul 

ca pe nişte, Doamne. 

Q: Dar au mai fost şi alte cazuri ca mata să fi văzut oameni morţi în timpul războiului ?   Dar 

nu soldaţi, din ăştia civili, au mai fost cazuri când ai văzut? 

A: Nu, nu am văzut. 

Q: Asta o singură dată ? 

A: Da. 

Q: Şi alte coloane, în afară de coloana asta care ai văzut-o, au mai fost cazuri sau numai  

aceea ? 

A: Nu, numai aceea. 

Q: Dar coloana când a trecut ? Înainte de ce ai văzut mata cazurile astea sau după ? 

A: După. 

Q: Coloana după asta a trecut ? 

A: După. 

Q: Peste mult timp ? 

A: Şi tot grăia cu părinţii în casă: „oare unde i-au dus, săracii”. Aşa ni era jale la toţi. 

Q: Dar acolo când a trecut era încă vară sau ? 

A: Era cald. 

Q: Era cald.  

A: Că de acum, mama zice: „nu ne vârâm acolo, că apoi să nu tragă şi în noi cu arma, că zice 

vrem să, nu ştii cum să-i spăsim”. Dar ziceam: „mamă, oare ce-au făcut cu dânşii, unde i-au 

dus?” Dar mama plângea şi zicea: „Dumnezeu sfântul ştie unde pe dânşii i-au dus.” 

Q: Dar lumea ieşea în stradă ? 

A: Şi lumea, dar nu era chip măcar o cănuţă de apă să îi dea, sau o hrâncuşoară de pâine ori, să 

mă iertaţi, o cartofă fiartă, că nu ne da voie.  

Q: Dar nu ştiţi, cu ţiganii s-a întâmplat ceva atunci în 1941, în timpul războiului ? 

A: Cum ? 

Q: A fost ceva cu ţiganii ? 

A: Ţigani nu erau. Numai jidani. Dar ţigani nu era. Deloc ţigani nu era. Ştii că omul se cunoaşte 

şi pe naţie. 

Q: Noi o să ne oprim aici şi o să vă spunem mulţumesc. 

A: Aşa. 
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