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Numele și prenumele intervievatului:Vasile Frunză 

Data nașterii: 1931 

Locul nașterii: Pârliţa, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0029.01.01 

Data interviului: 24 septembrie 2006  

 

 Vasile Frunză s-a născut în anul 1931, în satul Pârliţa și a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. El relatează despre strângerea 

evreilor din satul său şi transportarea acestora în pădurea de la Răuţel, aflată la circa 3 kilometri 

de localitate, unde a fost un lagăr. El spune că în acel lagăr erau câteva sute de evrei păziţi de 

soldaţi nemţi, care au stat în acea pădure 3, 4 luni. E mai spune că a văzut evrei din lagăr morţi, 

dar şi mormintele din pădure, când a fost acolo după închiderea lagărului.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:30:01:18 

 

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

Answer: Frunză Vasile a lui Ion. 

Q: În ce an v-aţi născut ? 

A: În [19]31. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: În Pârliţa. 

Q: Şi pe urmă unde aţi locuit ? 

A: Tot aici. Nicăieri nu am fost în afară de Pârliţa. 

Q: Când s-a început războiul, Războiul al Doilea, unde eraţi ? 

A: Eram încă copil mic, alergam peste tot locul, părinţii nu ne lăsau, ştii, tot ne păzeau, că război 

mergea şi nemţii nu prea se uitau la noi. 

Q: Dar vă amintiţi cum s-a început războiul ? 

A: D’apoi cum nu, în [19]41. 

Q: Şi când, cum aţi ştiut că a început războiul ? 

A: D’apoi cum am ştiut ? Am ştiut, pe aici au prins. De acum când au ajuns pe aici pe la noi au 

prins a da boambe şi pe aici, şi erau tunuri, erau aranjate pe aici, şi mergeam aşa pe afară, ei 

băteau în sat aici. 

Q: Dar pe cine bombardau, pe cine împuşcau tunurile ? 

A: Şi nemţii. Ruşii din partea aceea, nemţii din partea asta. 
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Q: În sat au venit careva armate ? 

A: Mai mult la Răuţel au fost armate, că aici, ei pe drum pe acolo, că la ei era trasa, mergea pe 

Răuţel. Pe aici aşa mai puţin, dar au fost, o bucată de nemţesc. 

Q: Şi au fost numai soldaţi nemţi sau au mai fost şi alţi soldaţi ? 

A: Au fost şi ruşi, şi nemţi şi când i-au alungat într-o parte, ei se duceau şi apoi iar veneau, şi 

tot aşa. 

Q: Mulţi soldaţi au fost aici la Pârliţa ? 

A: Au fost, au fost. La noi în casă au şezut soldaţi mulţi. 

Q: De care soldaţi au şezut ? 

A: Mai mare parte ruşi. 

Q: Ruşi au stat ? 

A: Da. 

Q: Asta înainte de a veni nemţii, cred. 

A: Da, da. Şi au venit nemţii şi i-au fugărit de aici de acum, i-au fugărit încolo, dar nemţi pe 

aici nu prea au stat aşa mult, dar se duceau, Dumnezeu ştie unde, că nu ne lăsau părinţii să ne 

ducem încolo, ştii, că ne păzeau, că eram copii şi alergam. 

Q: Dar în sat la voi, în Pârliţa, erau evrei atunci ? 

A: Au fost.  

Q: Ştiţi cam câţi erau evrei în Pârliţa ? 

A: Să vă spun drept nu pot să vă spun, dar erau mulţi, aveau pe aici vânzători, case aveau a lor, 

vindeau aici, strângeau pâinea de la oameni, aici, evreii. Şi după aceea, când au venit nemţii, i-

au strâns şi i-au dus într-o pădurice aici la Răuţel. Şi cum i-au dus pe dânşii acolo săracii… 

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

A: Vedeam, d’apoi cum să nu vedeam ? 

Q: Vrei să ne povesteşti mai detaliat cum i-au strâns pe dânşii ? 

A: Dar cum ? Azi strângeau vreo câţiva, mâine pe alţii îi strângea, că pe toţi odată nu îi putea 

lua i îi fugăreau în pădure la Răuţel aici. 

Q: Şi mata unde erai când îi strângeau pe dânşii ? Ai văzut cum îi strângeau ?  

A: Chiar mă duceam din urma lor. Dacă nemţii nu ne lăsa să ne apropiem de dânşii. 

Q: Îi strângeau din casă sau de unde îi strângea ? 

A: Unde îi găsea, apoi e evreu îl lua şi îl ducea, dar unde, deocamdată îi strângeau aici pe loc 

şi apoi îi fugăreau acolo în pădure. 

Q: Dar pe aici pe loc unde îi ţineau ? 
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A: Prin case la oameni, ştii, şi îi strângeau aşa, îi păzeau nemţii, şi când noaptea îi lua şi îi ducea 

în pădure la Răuţel. 

Q: Şi ai fost vreodată noaptea cu dânşii din urmă ? 

A: Nu, noaptea nu. Când îi ducea ziua, apoi ne duceam, dacă nu ne puteam apropia de dânşii. 

Q: Dar de câte ori ai fost cu dânşii ziua, iaca, când îi ducea ? 

A: Am fost, de vreo 2 sau 3 ori am fost, dacă părinţii nu mă lăsa să mă duc încolo, dacă nemţii 

se uita rău la noi. 

Q: Şi câte câţi duceau ? Iaca ai spus că ai fost de 2, 3 ori. De fiecare dată câţi erau ? 

A: Duceau câte vreo 20. Şi îi aducea şi de prin altele părţi, ştii, şi pe ăştia îi lua şi de pe aici, şi 

de prin altele părţi, şi îi lua pe toţi şi îi duceau în pădure la Răuţel. Apoi noi din urma lor, ca 

copiii, ştii, ne duceam. Dacă nu ne lăsa să ne apropiem de dânşii tare. 

Q: Şi în grupurile acelea de câte 20 sau câte erau, în 2, 3 cazuri cam câte vreo 20 sau erau şi 

mai mulţi şi mai puţini ? 

A: Şi mai mulţi erau, şi mai puţini. Dar ce, noi i-am numărat chiar expres ? Erau şi câte vreo 

30, erau. Uneori aduceau mai mulţi de prin unele sate îi strângeau şi treceau şi pe aici, îi lua şi 

pe ăştia de pe la noi şi îi duceau încolo. Şi d’apoi noi ne ţineam ca copiii din urma lor. 

Q: Şi erau numai maturi sau erau şi copiii cu dânşii ? 

A: Copii erau, şi oameni bătrâni, femei. Răcneau, ferească Dumnezeu ce le făceau atunci. 

Q: Dar de ce răcneau ? 

A: D’apoi dacă le băteau şi erau desculţi alţi şi acolo i-au vârât în pădurea aceea cu schini şi ei 

erau desculţi, cum l-a găsit aşa l-a luat, şi le luau, desculţi, aşa îi mânau din urmă şi nu puteau 

merge, că se înţepau. 

Q: Dar ei aveau ceva lucruri cu dânşii, duceau ceva în mână sau nu ? 

A: Care duceau, dar care nu duceau chiar nimic. Cum i-a găsit aşa îi lua şi cu lucru ceva sau nu 

avea nimic, şi mergea tot în rând cu ceilalţi. 

Q: Dar vreau să vă întreb: pe urmă, în timpul războiului, mai târziu, sau după război, aţi văzut 

pe evreii din Pârliţa, pe cineva să se întoarcă înapoi, care au fost de aici din sat evreii, s-a întors 

vreunul înapoi ? 

A: Au fost vreo câţiva, dar repede îi strângeau. Cum îi vedeau nemţii, apoi ori îi luau şi îi 

împuşcau, ori îi strângeau şi îi luau cu dânşii. Unde îi duceau nu ştiu, că îi lua, iar noi nu aveam 

dreptul să ne ducem după dânşii, că ei, nu ne lăsa să umblăm din urma lor. 

Q: Ai văzut mata vreodată să împuşte pe cineva din evrei ? 

A: Da. 

Q: Unde ai văzut să-i împuşte ? 
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A: Chiar pe marginea pădurii am văzut cum i-a împuşcat, că aceia au dat să fugă într-o parte, 

ştii, şi ei striga la dânşii. Înţelegeau sau nu înţelegeau, dar cred că înţelegeau, şi el a dat să fugă 

şi dacă nu se potinea, îl împuşca şi .… 

Q: Asta când a fost ? Când te-ai dus din urma lor să vezi cum îi ducea la pădure sau în alt caz 

? 

A: Nu, nu, noi pe urmă ne mai duceam la dânşii. 

Q: Asta înseamnă că a fost mai târziu, după ce i-au dus, ai văzut cazul acesta ? 

A: Nu după ce i-au dus, după ce i-au strâns toţi în pădure acolo. 

Q: Aha. I-au strâns în pădure. Vrei să ne povesteşti ce era acolo în pădure, ce ai văzut în pădure 

şi cum era în pădure ? 

A: Dar ce era ? Erau nişte bordeie din astea făcute, ştii, săpate în pământ, şi acolo îi ţineau toţi 

grămăjoară. Care aveau unde dormi noaptea, care nu aveau dormeau afară, şi aşa i-au strâns toţi 

grămadă. Dar ce făceau ei noaptea acolo… că nu ne da drumul înăuntru, noi pe margine aşa 

intram şi ne uitam, dar nu ne… ei şedeau pe margine, ceasavoi din ăştia şi îi păzeau, şi cum ne 

vedea, ne fugăreau de acolo. 

Q: Dar cum se numeşte pădurea ? 

A: Pădurea … 

Q: Cum îi spune lumea ? 

A: Pădurea Răuţelului asta se numeşte. Răuţelul aşa îi spunea. 

Q: Şi cam la ce distanţă e de sat ? 

A: De sat trebuie să fie vreo 3 kilometri de aici. 

Q: Şi pe dânşii îi ţineau aşa în pădure ? 

A: Îi ţineau în pădure, toţi înconjuraţi de nemţi şi ei şedeau acolo înăuntru, şi nu le da voie 

nicăieri. 

Q: Dar era ceva gard sau cum îi ţineau aşa numai într-un loc ? 

A: Aşa numai într-un loc îi ţineau, dacă erau mulţi nemţi şi îi păzeau pe din părţi aşa. 

Q: Dar gard nu era ? 

A: Nu era gard, nu era. 

Q: Nemţii stăteau numai primprejur, da ? 

A: Da, da.  

Q: Şi mulţi nemţi, cam câţi nemţi îi păzeau ? 

A: Ei, câţi, era aşa la vreo sută de metri unul, şi apoi altul aşa mai aproape. 50, 100 de metri 

unul de altul mai aproape. Şi ei şedeau acolo grămăjoară toţi, şi nu lăsa nimeni să intre la dânşii, 

pe nimeni nu lăsa acolo.  
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Q: Dar i-aţi văzut pe dânşii, pe oamenii aceia evrei care erau înăuntru ? Cum arătau ei ? Ce 

făceau ei ? 

A: Cum arătau ? Ei .… Nu le dau mâncare cum trebuie. Noi mai luam câte o bucată de pâine şi 

aşa ne duceam şi o azvârleam acolo, şi eu o luau, bieţii oameni şi mâncau, că erau flămânzi. 

Dar prin-năuntru nu ne da voie acolo să intrăm, numai aşa pe margine, şi apoi fugeam de acolo, 

că nu ne lăsau să şedem acolo.  

Q: Dar ei încercau să vorbească cu voi ? 

A: Grăiau, dau să vorbească, dar nu mult, aşa o vorbă, două, şi .… 

Q: Ce spuneau ? 

A: Ce spuneau ? Plângeau şi spuneau „că nu ştiu ce vor să facă cu noi, dar ne-au strâns, iaca, 

la grămadă şi”. 

Q: Ştii mata dacă erau acolo, mureau dintre dânşii, dintre oamenii aceia ? 

A: Au murit mulţi. Evrei au murit mulţi acolo. Au murit, au murit. 

Q: Dar de ce au murit, că i-au omorât sau ei singuri au murit ? 

A: Cred că de foame mai mult au murit, dacă nu le da mâncare, înţelegeţi ?, nu le da mâncare 

mai deloc. 

Q: Dar le dădea ceva mâncare sau chiar deloc nu le dădea mâncare ? 

A: Nu ştiu, aşa cât ne duceam noi pe acolo parcă vedeam că mai mâncau ei, dar cât ne duceam, 

că eram, că ne strângeam câte 5, 6 copii şi luam de acasă pâine şi le duceam încolo, şi vedeam 

că mâncau. Dar afară ce de noi nu ştiu, le dau ceva sau nu le dau. 

Q: Dar apă de unde beau ? 

A: Apă le aduceau. Era un moşneag cu căruţa şi avea bocica pe căruţă şi le aducea apă. 

Q: Mata ştii numele la moşneagul acela ? 

A: Nu-l ştiu. 

Q: Dar era din sat sau ? 

A: Nu din sat era, străin era cu totul, dar adus de unde… Dar atunci, ştiţi cum e, prindea şi îl 

mobiliza acolo şi dacă nu se potcinea, îl împuşca sau ceva încoace, încolo, că ei erau aşa, ştii, 

nu prea. 

Q: Şi cum se purtau soldaţii cu evreii aceia de acolo ? 

A: Ei, cum se purtau ? Eu tare ştiu când intrau înăuntru ce făceau cu dânşii acolo ?     

Q: Dar aşa din câte aţi văzut când treceaţi pe acolo, aţi văzut ceva cum se purtau cu dânşii ? 

A: Eeee, greu, rău se purtau. Rău se purtau, că ei ca când aşa, ca când nu erau oameni, ca când 

era altceva oamenii aceia, că umblau pe – acolo erau schini din ăştia, şi ei desculţi, săracii 
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plângeau, cu picioarele umflate, şi… Nu ne lăsa părinţii tare, ne păzea, nu ne lăsa pe acolo, 

zicea că nemţii nu ne iubea, pe acolo să ne vârâm. Fugeam de acasă uneori şi… 

Q: Şi erau numai nemţi ? Nu erau români pe acolo la soldaţi, de pază ? 

A: Nu erau. Numai nemţi.  

Q: Dar mata ai spus că, iaca, mureau acolo dintre dânşii, din evrei. 

A: Da. 

Q: Ai văzut morţi pe acolo ? 

A: Ei acolo şi îi îngropau, pe loc. 

Q: De unde ştii despre asta ? 

A: Ştim, că noi după ce i-au luat pe dânşii, d’apoi, ne-am dus de acum pe acolo să vedem ce au 

făcut ei acolo şi erau multe morminte din astea. Erau şi scrise aşa şi câte o scrisorică acolo că 

cutare evreu a murit aici, cutare evreu. Dar ştiţi cum, astea a lor nu prea le ţin minte, că nu ne 

dam interesul pentru asta. Eram copii şi ne duceam şi ne uitam, dar părinţii nu ne lăsau că… 

Q: Dar ai văzut vreodată corpuri acolo de morţi în lagăr, când ai trecut chiar pe alături ai văzut 

ceva ? 

A: Am văzut că a murit şi îl luau de acolo şi îl duceau mai înăuntru încolo şi acolo cred că îl 

înmormântau ei. 

Q: Dar cine îl duceau ? 

A: Tot evrei de-a lor. 

Q: Dar câte corpuri ai văzut ? 

A: Nu, eu am văzut vreo 2, 3, aşa ceva, mai mult nu am văzut, 3 corpuri am văzut de acum, îmi 

aduc aminte. 

Q: Ce erau: femei, bărbaţi ? 

A: Erau doi bărbaţi şi o femeie, am văzut eu, când am văzut. 

Q: Şi îi duceau aşa cu mâinile sau îi duceau cu ceva ? 

A: Cu mâinile, aşa pe nişte ţoluri îi punea şi apucau unul de un capăt, unul de un capăt şi îi 

trăgeau, tot a lor evreii. 

Q: Dar nu ai văzut unde i-au dus sau ai văzut unde i-au dus ? 

A: Nu am văzut, dar noi, ce să vedem, dacă ei îi duceau încolo înăuntru şi înăuntru nu ne da 

voie. 

Q: Şi de acum după asta aţi văzut gropile ?   De acum după ce s-au dus ? 

A: Apoi după ce i-au luat pe dânşii, i-au stroit binişor şi i-au luat şi i-au dus, Dumnezeu ştie 

unde i-au dus, că nu ne lăsa din urma lor să ne ducem, că ne fugăreau. Şi i-au luat aşa, i-au pus 

ca când în stroi şi i-au luat pe Răuţel şi s-au dus încolo, unde… 
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Q: Dar cam cât timp au fost ei acolo în pădurea aceea ţinuţi ? 

A: Au fost, au fost, vreo câteva luni au fost. Două, trei luni, aşa ceva. 

Q: Dar îţi aduci aminte ce anotimp era afară ? 

A: Nu era chiar frig atunci, aşa era cum s-ar spune nici frig tare, dar nici cald. Greu i-au dus, 

mulţi au murit mă tem că de frig acolo. Că aşa cum i-au luat, aşa goi, neîmbrăcaţi, încoace, 

încolo, şi care s-a mai ştiut cu ceva s-a îmbrăcat cu o haină mai groasă sau ceva, dar altul cum 

l-a găsit de acasă aşa l-a înşfăcat şi… 

Q: Dar cam aproximativ poţi să ne spui cam câţi evrei erau acolo în lagărul acela ? 

A: Erau, erau, vreo 300, 400. De prin toate satele, ori şi de prin Bălţi erau, şi de prin satele astea 

de primprejur, apoi i-au strâns pe toţi. 

Q: Ai văzut când i-au dus din lagăr ? 

A: Am văzut numai când i-au pornit, dar de acum când mergeau pe drum nu ne dădeau voie 

nemţii, ne fugăreau de acolo. 

Q: Şi cum i-au pornit ? 

A: Cum i-au pornit ?   

I-au pus în stroi şi i-au luat şi doi mergeau înainte, prin părţi, şi îi mânau din urmă. Şi ei nu 

puteau merge, că erau calici de picioare, acolo era şi schinăraie, era în pădurea aceea, crescuse, 

şi acolo i-au calicit cu totul. 

Q: Dar paza care mergea erau pe jos sau ? 

A: Pe jos erau, pe jos. 

Q: Şi evreii tot pe jos ? 

A: Tot pe jos. Aveau nişte căruţe, au luat din urmă, ştii, şi mergea din urmă. Care chica ceva îl 

punea în căruţă, îl lua şi îl ducea.  

Q: Dar căruţele cine era, cine conducea căruţele ? 

A: Au fost oameni de la noi din sat care aveau căruţe, apoi îl prindea nemţii şi îl lua şi îl mobiliza 

acolo să se ducă cu dânşii până unde i-or fi dus nu ştiu. 

Q: Nu ştii unde i-au dus, nu ? 

A: Nu ştim unde i-au dus. 

Q: Am vrut să te întreb pe mata: ai spus că ai văzut cum a împuşcat pe cineva, ai spus că a 

executat pe cineva. Vrei să ne spui mai multe despre ce ai văzut ? 

A: Ei, dar cum să vedem, ce ne da voie înăuntru acolo ? Noi de pe margine aşa ne uitam şi 

vedeam care nu se potcinea care ceva, apoi vedeam că l-a împuşcat, dar ce, cum, ce şi cum, 

unde voiau să fugă sau ce să se ducă omul acela sau ce va fi, nemţii ne-au fugărit pe noi de 

acolo. 
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Q: Vreau să înţeleg: asta ai văzut când treceai pe acolo, pe lângă lagăr ai văzut când au împuşcat 

pe cineva din evrei ? 

A: Dar chiar noi ne duceam acolo şi ne uitam, ştiţi, şi apoi şedeam oleacă şi veneam. Câte unul 

era care umbla aşa primprejur, câte un neamţ, şi apoi ne fugăreau. 

Q: Santinelă, da ? 

A: Da. Ne fugăreau într-o parte, să nu ne uităm la dânşii. 

Q: Dar când ai spus că ai văzut că a împuşcat: un om sau mai mulţi oameni au fost atunci ? 

A: Nu, am văzut numai o femeie pe care a împuşcat-o. Dar pe urmă se mai auzeau împuşcături, 

dar ce, noi puteam să alergăm în pădure încolo în deal ? 

Q: De multe ori ai mai auzit pe urmă împuşcături ? 

A: Se auzeau aşa împuşcături, dar poate şi degeaba împuşcau ei, că nemţii ce, erau acolo, patrule 

din urmă prin jurul la pădurea aceea. 

Q: Vreau să îmi spui mai multe detalii despre cum a împuşcat femeia aceea În primul rând de 

cât de departe ai văzut, cât de departe erai când a împuşcat-o pe dânsa ? 

A: Eram cam pe la vreo 20 de metri aşa. 

Q: Şi ea unde era, în lagăr sau în afara lagărului ? 

A: Voia să se dea într-o parte aşa de la lagăr şi nemţii, cum strigau ei, să se ducă înapoi. Dar ea 

cine ştie. Au împuşcat-o şi gata. Dar ce au mai vorbit ei acolo nu ştiu, că nu se auzea. 

Q: Dar femeia era tânără sau în vârstă ? 

A: Era cam în vârstă, să fi avut vreo 40, 50 de ani. 

Q: Şi ea fugea sau mergea pur şi simplu ? 

A: Mergea încet aşa, mergea. Păi cum să fugă de acolo când nemţii strigau la dânsa „înapoi” şi 

gata. Şi ea să se fi înturnat înapoi poate nu o împuşcau, dar aşa ea tot se ducea înainte şi… 

Q: Dar ea spunea ceva sau nu ? 

A: Nu spunea nimic, ce să spună. Mergea aşa, era un loc liber, nemţii dintr-o parte şi îi spune 

să se întoarcă înapoi. 

Q: Dar cum ai înţeles că îi spuneau să se întoarcă înapoi ? 

A: Păi dacă răcnea la dânsa ? Cred că îi spunea să se întoarcă înapoi. Dar ce, noi înţelegeam 

nemţeşte ?   Că nemţii cum strigau. Dar cred că să se întoarcă înapoi. Şi ea nu a vrut să se 

întoarcă şi mergea tot înainte şi au împuşcat-o. 

Q: Un singur soldat a tras în ea sau mai mulţi ? 

A: Unul, unul. D’apoi ce, trebuia mai mulţi acolo ? 

Q: Dar ea avea ceva în mâini sau nu avea nimic ? 

A: Parcă nu avea nimic. 
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Q: Şi mai departe ai văzut ce s-a întâmplat cu corpul ei ? 

A: Nu am văzut. Au venit şi au luat-o au strigat pe nemţeşte la dânşii, şi au venit doi, au luat-o, 

au ridicat-o, şi au luat-o înăuntru acolo. 

Q: Au luat-o doi cine, soldaţi sau evrei ? 

A: Nu, nu soldaţi, evrei au venit. Au strigat la evrei, şi au venit şi au luat-o, şi au dus-o înăuntru 

încolo, dar înăuntru încolo ce au făcut cu dânsa, nu ne da voie. 

Q: Şi ai mai văzut şi alte cazuri sau nu ? 

A: Aşa cazuri nu prea am văzut, dacă i-au luat de aici, de acum ne-am pornit noi să mergem 

din urma lor, dar nu ne lăsa, şi apoi ne-am întors înapoi, am venit acasă. Părinţii nu ne lăsau 

chiar să ne ducem încolo că eram copii şi .… Dar mai mulţi, ce numai unul ?   Toţi copiii se 

duceau cu pâine acolo, cu, le mai duceau mâncare. Plângeau săracii şi răcneau. 

Q: Se duceau şi ăştia mari să ducă de mâncare sau numai copiii mai mult se duceau ? 

A: Mai mult copiii, pe copii mai bine îi lăsa, dar pe ăştia mari nu îi lăsa. 

Q: Dar vă trimiteau părinţii sau vă duceaţi singuri ? 

A: Dar noi ne duceam singurei, când ne duceam încolo aşa plângeau ei şi ziceam: „bre, le dăm 

câte o bucată de pâine măcar, ceva, ceva”. Că altceva nu ne lăsa acolo să ne apropiem. Dar câte 

o bucată de pâine, şi le-o dam aşa. Ei când o vedeau o luau şi se duceau încolo înăuntru. 

Q: Aţi spus că după ce i-au dus din locul acela, din pădure, apoi ai fost mata şi ai văzut locul 

acela din pădure ? 

A: Am văzut, apoi umblam prin pădurea aceea cu copiii, umblam de acum după ce s-au dus, 

după ce i-au luat pe dânşii, apoi, de acum nu era pază, nu păzea nimeni şi umblau copiii pe 

acolo, prin pădurea aceea. 

Q: Şi cum arăta locul acela ?   Ce era acolo ?   Ce ai văzut de acum după ce s-au dus ? 

Ce să vedem ? Am văzut că era, cum aveau strânsă iarbă deasă şi făceau pătucuri din astea ca 

să nu şadă chiar pe pământ. Şi altceva aşa ce să fie ?   Nu era nimic. Dar era murdărie de-a lor 

era pe acolo, ştiţi, dacă nu le da voie nicăieri, nici un pas. 

Q: Şi nu erau lucruri ?   Nu era nimic de acum ? 

A: Nu era nimic. Tot era luat de acolo.  

Q: Altceva ai mai văzut în timpul războiului despre evrei sau alte cazuri ? 

A: Altceva, cazuri, dacă înţelegeţi, atunci i-au strâns pe dânşii şi cu evreii de atunci nu prea 

vedea la noi înapoi, nu s-a întors niciunul pe urmă, să fi venit prin sat aşa. Ce au făcut cu dânşii 

Dumnezeu ştie. 

Q: Dar oamenii din sat ce spuneau ? 
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A: Dar oamenii ce spuneau ?   Alţii vorbeau bine, că: „băi, săracii cum i-au luat, iaca, ca pe 

vite, i-au mânat, ştii, aşa, şi îşi băteau joc de dânşii”. Şi altceva ce să vorbească lumea ? Care 

aveau cu dânşii mai legătură aşa, apoi plângeau după dânşii, că ei erau la noi aici, strângeau 

pâine, aduceau materiale de construcţii, scânduri pentru garduri, aşa ceva pentru stroică mai 

ales, lemn, material, ce trebuia, ei răzbăteau pe mai multe locuri. Şi apoi noi cumpăram 

lemnărie, strângeau pâine, grâu, răsărită, păpuşoi. Noi le dam răsărită, grâu, păpuşoi, şi ei ne 

dau materiale de construcţii. 

Q: Mai am o întrebare. Vreau să întreb dacă mata ştii cumva ce s-a întâmplat cu bunurile la 

evreii din sat, din Pârliţa, cu casele lor, cu tot ce era acasă ? Ştii cumva ? 

A: Ei aveau, aici care erau mai aproape, neamuri. Adică ei nu erau neamuri, dar erau, dacă erau 

cunoscuţi ai lor, apoi aceia s-au împărţit tot averea la evreii aceia. Dar tare, tare, noi nu ştiam 

dinspre astă treabă, dar mulţi s-au făcut bogaţi atunci în privinţă la asta, că au rămas de la evrei 

toate celea, că erau oameni bogaţi. Şi s-au împărţit toate acelea la a lor care au fost la aproape 

de dânşii, care cu evreii.  

Q: Înseamnă că evreii ei singuri au dat, au împărţit la alţii, asta mata vrei să spui ? 

A: Nu au împărţit ei. 

Q: Dar cine a împărţit ? 

A: Oamenii aceia şi-au împărţit care ce a rămas după dânşii. După ce i-au luat pe evrei, apoi au 

rămas stăpâni care cu casa acolo şi care mai bine trăiau cu evreii au luat şi au împărţit averea 

lor.  

Q: Aceia care erau prieteni cu dânşii, care ceva ? 

A: Prieteni şi ceva mai aproape, mai în scurt ca când neamuri era, dar ei s-au făcut neamuri că  

au trăit pe acolo cu dânşii aproape şi le ajutau, când trebuiau ceva, apoi le ajutau. 

Q: Şi ei singuri de acum au luat tot şi ? 

A: Da, da, păi ei au spus, evreii au spus: „ce rămâne e al vostru aici tot”. 

Q: Aşa au spus ei ? 

A: Da. 

Q: Dar de unde ştii mata că aşa au spus ei ? 

A: D’apoi aşa spuneau oamenii atunci, că a evreilor tot împărţeşte aici pe loc, nu se duce nicăieri 

nimic.  

Q: Şi oamenii din sat au luat tot, da ? 

A: Oamenii din sat. O parte dintre ei, dar cine Dumnezeu ştie. Mai mult parte au luat a lor toţi 

oamenii din sat, ce aveau ei, ce bogăţie aveau ei acolo. 

Q: Şi mata ai văzut vreodată cum oamenii luau sau duceau ceva lucruri ? 
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A: Dar nici nu, nu am văzut, că asta, că nu ne dam interesul. Dacă e al lor, e al lor, ce trebuia 

să ne mai vârâm şi noi pe acolo sau ceva. 

Q: Şi am vrut să întreb încă o întrebare: în timpul când, iaca când s-a întâmplat asta, când i-au 

adunat pe evrei şi i-au dus, nu au fost soldaţi români deloc în sat ?  Nu ai văzut nici la Răuţel, 

nici în sat ? 

A: Nici nu a avut chip să fie românii, că nemţii i-au strâns pe ei, dar românii atunci erau a parte, 

ştiţi, şi românii nu prea aveau nevoie de evrei, că românul era român. Ăştia nemţi, nemţi tare i-

au batjocorit pe evrei. Şi asta e tot. Numai nemţii.       
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