
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview with Eugenia Stanciu 
RG-50.572*0032 

 

 

 

 

 

 

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



Numele și prenumele intervievatului: Eugenia Stanciu 

Data nașterii: 1923 

Locul nașterii: Limbenii Noi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0032.01.01 

Data interviului: 25 septembrie 2006  

 

 Eugenia Stanciu s-a născut în anul 1923, în satul Limbenii Noi și a fost intervievată 

cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. Ea relatează despre 

mii de evrei care au fost aduşi de către jandarmii români într-un lagăr înfiinţat la marginea 

localităţii sale natale, într-un grajd, unde au fost ţinuţi două sau trei săptămâni. De acolo, 

Eugenia Stanciu spune că au fost duşi spre localitatea Fundurii Vechi. 

Ea povesteşte despre două fete pe care le-a hrănit, dar care au fost duse apoi din nou în lagăr, 

dar şi despre căruţele cu evrei morţi pe care le-a văzut. De asemenea, ea mai relatează despre 

evreii împuşcaţi la marginea satului pe care i-au văzut mama şi fratele ei. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:21:23:15 

 

Question: Spune-mi, te rog, mata cum te numeşti. Numele de familie şi prenumele. 

Answer: Cum mă numesc ? 

Q: Care e numele de familie şi prenumele a mata ? 

A: Familia mea care m-am măritat ori la părinţi ? 

Q: Da, care te-ai măritat. 

A: Stanciu Eugenia. 

Q: Dar în ce an te-ai născut ? 

A: În [19]23. 

Q: În care localitate ? 

A: Nu înţeleg aici. 

Q: Unde te-ai născut ? 

A: În Limbenii Noi. 

Q: În Limbenii Noi ? 

A: În Limbenii Noi m-am născut. 

Q: Erau acolo evrei înainte de război ? 

A: Erau. Erau. Noi am trăit bine cu dânşii. 

Q: Îţi aduci aminte cam câţi erau ? 
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A: Îmi aduc aminte, săracii, de toţi, şi părinţii mei au trăit bine cu dânşii, cu jidanii din Făleşti, 

dar .… (se opreşte) 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, numele de familie şi prenumele. 

A: Stanciu Eugenia Vasilievna. 

Q: În ce an v-aţi născut ? 

A: În [19]23, uit, îţi spun că uit, în [19]23 sunt născută. 

Q: Unde ? 

A: În Limbenii Noi. 

Q: În Limbeni erau evrei până la război ? 

A: Erau. Când eram eu fată mare, păi normal că erau.  

Q: Câţi ? 

A: Cum ? 

Q: Câţi ? Mulţi, puţini, câţi erau ? 

A: Aici la Ţuric era Liuba şi Astra, la Landuş, la Dănilă Landuş era Şmilichi, Frida, Astra, 

Leica, Haim. Îi ştiam pe toţi. 

Q: Mai erau şi alţii ? 

A: Numai ăştia doi erau: Ţuric aici, dar Dănilă acolo în mahala mea, unde am trăit eu la omul 

meu, Landoş. 

Q: Numai astea două familii ? 

A: Numai astea două familii au fost la noi în sat. 

Q: Mata ştii ce s-a întâmplat cu dânşii în timpul războiului ? 

A: De acum dacă i-a luat, i-a amestecat, Dumnezeu ştie pe unde s-au dus, ce a fost cu dânşii. 

Q: Adică nu ştii ? 

A: Eu nu ştiu de dânşii. 

Q: Dar ştii ce s-a întâmplat cu alţi evrei ? Ai văzut mata alţi evrei ? 

A: Da, cu alţii, când am venit eu de acolo, cu omul meu, aici în colţul acesta era fântână, în 

colţul acesta, la gard aici, iar evreii erau toţi, ticsiţi aici, dacă mă rog, atâtea mii de evrei. Şi am 

stat şi mă uitam la dânşii. Şi era mai multă lume, nu numai eu. 

Q: Dar când a fost asta ? 

A: Şi era acelea două fetiţe, care la Făleşti, s-au uitat aşa ţintă la mine, eu m-am uitat la dânsele. 

Eu le-am cunoscut, şi ele pe mine m-au cunoscut. Eu le-am făcut chip să treacă încolo, şi ele, 

era prohodul pe acolo, şi ele au luat şi au ieşit acolo la colţul grajdului, dar noi pe drum, eu cu 

bărbate’miu. Şi acolo, aici, nu era casă, era dudău, era cuctă, era, ferească Dumnezeu ce era 

după grajdul acesta. Şi românii, ştii, dacă atâta lume, tot ne pândea pe noi ele, şi am luat şi le-
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am ridicat, şi le-am făcut chip şi au luat şi au ieşit ele prin mătrăguna aceea, că nu era locul, 

casă aici, locul acesta. Şi am luat şi ne-am dus. Dacă lume încoace şi încolo, nu se înţelegea 

nimic, cine şi ce şi cum. Le-am luat la mine, le-am luat la mine, m-am dus la fântână, le-am 

adus apă, am încălzit la cuptoraş, s-au spălat ele sărmănelele acolo în albie, albie din asta de 

lemn. La masă ce să le pun, că nu am avut nici eu ce mânca. Am mai stat noi în casă, am mai 

sfătuit, au mai plâns ele, am luat şi am venit înapoi. Mergând noi aşa binişor, de acum noi am 

stat aşa mai deoparte oleacă, ele au ţâşnit la uliţa aceea, că era cărare îngustă. Aici era de acum 

gardul acesta cum îl vedeţi, tot aşa era, dar acolo era dudău, era cuctă, era măsălari, nu era casă, 

nu era nimic, pârloagă. Ele au ţâşnit. Aceia, unul a zărit şi le-au luat la bătaie. Omul meu a 

strigat la dânsul, dar unul s-a îndârjit şi la mine şi i-a dat o leapă sau două. Omul meu atunci, 

că omul meu a făcut armata la jandarmi, în România, şi de acum dacă a făcut el 3 ani de zile 

armata, de acum ştie să vorbească: l-a înjurat pe acela. Mai era un român care trăia cu nepoata 

sa, şi acela a strigat, a strigat la acela. Copilele acelea au ţâşnit, printre ceilalţi, au fugit. Omul 

meu s-a mai certat cu dânşii. De acum l-am luat eu, am mai stat olecuţică, l-am luat şi am venit 

până aici, în casa asta, aici în faţă, era zastavă la dânşii. De acolo în vale era un beci, că te lua 

fiorii ce beci era, la mulţi acolo a mâncat sufletele. Noi am mai şezut pe aici, am luat şi ne-am 

dus acasă. Ne-am dus acasă. De acum ne-am întâlnit cu aceea, cu paşa aceea, care a ăsteia, a 

femeii ăsteia: „Of, jidăncuţele acelea, le-au luat bandiţii aceia, şi le-au băgat în beci, dar nu am 

mai luat seama când le-au scos, nu ştiu când le-au scos. Că le-au scos moarte ori vii nu ştiu”. 

Q: Dar cum le chemau pe fete ? 

A: Dar eu am uitat cum le chema. Parcă una Idiţa, dar una Betiţa. 

Q: Cum ? 

A: Una Idiţa, dar una Betiţa. 

Q: Dar câţi ani aveau fetele ? 

A: Ei, câţi ani aveau, ele erau tinerele. Aşa nişte fetişcane, cam de vreo 14 ani, 15. 

Q: Şi de unde erau ele ? 

A: Din Făleşti. 

Q: Dar pentru ce i-au adus aici ? Ce făceau evreii aici la capătul satului ? 

A: Dar ce făceau ? Iaca i-au adus, mii de evrei, şi bătăi, şi nevoie, şi .… 

Q: Dar cine i-a adus ? 

A: D’apoi cine ?  Românii, cine. Ce, i-am adus noi ? Noi nici nu ne puteam lipi de gard de 

români. Dar erau unele femei, vă spun drept, făcea măliguţă, şi făcea urs aşa de brânză, măligă, 

ţărani, şi apoi trecea pe lângă gard să le dea, dacă ei stăteau cu mâna întinsă, jidani şi cine vrea, 
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muritori de foame, le zvârlea câte un boţ de acela de măliguţă printre gard ori cumva, fugeai 

înapoi, că el te ucidea pe tine, şi pe dânşii îi bătea.  

Q: Dar acolo era gard ? 

A: Era gard. Era gard, dar nu era bun gardul, de acum era rău. Că dacă a fost aici înfiinţat 

colhoz, aici la noi şi de acum după ce colhozul s-a retras şi s-a dus de aici, dar oamenii, dacă au 

ridicat atât norod şi au adus aici… Întâi şi întâi aici a fost colhozul, în Limbenii Noi, grajdurile 

acelea, aici a fost. Lume s-a ridicat, i-a dus, leagă bălan, ceva i-a adus aici, şi cai, şi boi, şi vaci, 

şi găinăraie aici, ăştia zicea, o parte care nu ne-am dat în colhoz deodată, zicea: „măi, să vezi 

ce e acolo în pădurea aceea şi stejarii se ouă”. 

Q: Bun, dar cu evreii, când i-au adus pe dânşii ? 

A: Cum ?   

Q: Când i-au adus pe evrei ? 

A: Iaca, nu ţin minte. 

Q: Dar era, ce anotimp era afară, era vară, era iarnă, toamnă ? 

A: Vară. Vară era. 

Q: Şi mulţi români au venit cu dânşii ? 

A: D’apoi jandarmi erau mulţi. 

Q: Cam câţi ? 

A: Îi mai puteai număra ? Partea asta de aici, partea asta dincoace, erau cât vrei. La atâţia evrei 

se temea să nu îi scape, dar unde avea să îi scape, sărmanii. 

Q: Dar mata ai văzut cum i-au adus ? 

A: D’apoi cum nu am văzut, dacă i-au adus pe strase şi i-au băgat pe toţi aici, cum nu am văzut 

?! 

Q: În câte zile i-au adus ? 

A: Eu nu ştiu în câte zile i-au adus, dar când au venit aici la noi, într-o bună zi i-au grămădit pe 

toţi acolo, dacă toţi erau străini, de unde i-au adus anume, nu se spunea la lume de unde i-au 

adus. 

Q: Dar cum i-au adus, pe jos sau în căruţe ? 

A: Pe jos, ce în căruţe, de unde căruţe ?   Se târâiau unul pe altul, de acum se târâiau unul pe 

altul, vai de capul lor de acum, atâţia, atâţia, atâţia evrei, târâiau unul pe altul. Şi apoi aici dacă 

i-au adus unii care au trecut din viaţă, au murit, apoi îi azvârlea din căruţe, care cu capul încoace, 

care cu capul încolo şi era mormântarea lor după linie, aici era în pădure, era lotul şcolii se 

chema acolo,pământ lucrat, pământ bun. Şi pe ei îi ducea acolo, şi alţii făceau groapă, şi pe ăştia 

îi îngropa. 
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Q: Mata ai văzut cum făceau groapă şi cum îi îngropau ? 

A: Eu nu am văzut, dar mormintele le vedeam, dacă treceam la lucru, dacă mergeam pe 

marginea pădurii. De acum mormintele jidanilor, iaca aici îs înmormântaţi jidanii, iaca aici sunt 

înmormântaţi, mormânt lângă mormânt. 

Q: Dar mata ai văzut vreodată morţi ? 

A: Dar când îi ducea în căruţă cu capetele încoace şi încolo am văzut. 

Q: Şi multe căruţe ai văzut ? 

A: Ei, eu nu, am întâlnit de vreo două ori aşa câte vreo căruţă, am întâlnit. Ei tot se mai ferea 

de lume, se ferea de noi, că noi în ocăram. Spuneam aşa: „cum până acum noi am putut trăi şi 

cu jidani, şi cu ţigani şi cu ce vrei, şi acum de ce, de ce faceţi asta ?”. Noi am bănuit, Moldova 

a bănuit, moldovenii. 

Q: Şi mulţi oameni erau în căruţă morţi ? 

A: Câţi încăpeau. 

Q: Dar cam câţi oameni ai văzut mata ? 

A: Câte vreo 4, 5 erau, săracii, care cu capetele încoace, care cu capetele încoace. 

Q: Dar ce erau: bătrâni, tineri ? 

A: Şi bătrâni, şi tineri şi ce vrei. 

Q: Dar în lagăr erau de care oameni, erau de care mai mulţi: bătrâni, tineri, copii erau ? 

A: Cum nu erau, draga mea, cum nu erau ? Şi bătrâni, şi tineri, şi, ce la deal la vale dacă cum 

i-au găsit i-au ridicat cu totul şi i-au adus. 

Q: Dar ei când au venit aveau ceva lucruri cu dânşii ? 

A: Ce lucruri aveau ei, ce lucruri aveau ei ? Ce, ei au dovedit să ia lucruri ceva cu dânşii ? Ei 

le strigau: „noi suntem jidani săraci, noi nu avem aur, nu avem nimic, noi nu avem, nici nu am 

avut, noi suntem jidani săraci”. 

Q: Şi mult timp i-au ţinut acolo în lagăr ? 

A: Iaca nu ţin minte cât i-au ţinut, dar i-au ţinut, cam vreo 2 săptămâni, 3, i-au ţinut aici. I-au 

ţinut şi apoi i-au luat şi i-au dus.  

Q: Dar cu ce îi hrăneau cât au stat în lagăr ? 

A: Care mai aveau ceva poate dau o băsmăluţă ori o rochiţă de pe dânsele, o fustişoară ori, şi 

apoi se lipeau femeile pe lângă gard şi mai schimbau ceva. Eu nu am luat nimic, nu am schimbat 

nimic, nu am avut nimic cu dânsele. Nouă nu ne-a trebuit.  

Q: Dar cum arăta, cum era lumea aceea dinăuntru care erau închişi, cum erau, în ce stare ? 

A: Obişnuiţi toţi, slabi, vai de capul lor, de steaua lor. De unde i-au adus întâi, nu ştiu de unde 

i-au adus întâi. 
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Q: Dar în ce limbă vorbeau ei ? 

A: Pe limba noastră. Moldoveneşte.  

Q: În altă limbă nu vorbeau ? 

A: Ei între ei grăiau pe limba lor evreiască, ei între ei, dar acolo mai mult… cum strigau 

evreicele: „nu vă bateţi joc de noi, nu vă bateţi joc de noi”. Şi apoi dacă noi ne lipeam aşa de 

gard şi: „hai, hai, şi vedeţi cum cu noi frământă dacă vor să frământe, vedeţi ce fac ei, hai, hai, 

vedeţi ce fac ei, iaca, vedeţi”, jidoavcele. Dar noi prăjeam, chiar îţi spun drept cum noi… 

Q: Şi îi păzeau acolo pe dânşii ? 

A: Îi bătea, îi obijduia. Mama mea s-a dus la, peste râpă la…, am avut nişte, cum se chema, a 

bătrânilor, s-a dus cu fratele meu la ţărnuit cartofii, nu ştiu la ce, şi a văzut mama mea şi cu 

fratele meu lepădat de la deal şi a luat şi a fugit acasă, cum i-au adus, ei erau acolo peste râpă 

în partea aceea, dar asta parte e alta, cum i-au adus şi i-au pus şi au săpat groapă, şi cum i-au 

împuşcat şi i-au dat în groapă.  

Q: Dar pe cine, pe ăştia care erau închişi, evreii închişi sau pe alţii ? 

A: Pe evreii închişi, de unde de alţii aveau acum de luat ? Ce, puteau să scape dânşii ? Dar unde 

aveau să fugă de dânşii ? Dacă ograda asta, o vedeţi cât e de mare, casele acelea acolo nu erau. 

Dacă vezi până unde e săpat aşa acesta care de acum e stadion. Aici ogradă a fost, nu şagă. 

Q: Dar mata în timpul acela cât evreii au fost lângă sat ai mai auzit împuşcături vreodată ? 

A: Am auzit. 

Q: Şi nu ştii cine împuşca ? Ştii ? 

A: Nu împuşcau evreii unul la altul, numai domnul român. 

Q: Dar de ce îi împuşcau nu ştii ?   

A: D’apoi de ce, d’apoi de ce. 

Q: Dar ai văzut vreodată să îi împuşte pe cineva ? 

A: Eu nu am văzut să îi împuşte, dar îţi spun ce a văzut mama mea şi ce a spus mama mea. A 

venit acasă cu fratele meu şi plângea. 

Q: Dar a văzut mulţi evrei ? Câţi au împuşcat ? 

A: Pe câţi i-au împuşcat acolo nu ştiu, dar se auzeau împuşcături. 

Q: Dar când îi duceau aceia cu căruţa îi duceau cu pază, care aceia morţi ? 

A: Era un cal şi o căruţă. 

Q: Aşa. 

A: Un cal şi o căruţă. 

Q: Dar cine era căruţaş ? 

A: Un român de acela, ce, era de a noştri ? 
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Q: Şi era şi pază sau nu era ? 

A: Cum ? 

Q: Era şi cu paznic sau era numai românul, mai era cineva ? 

A: Românii, vreo doi români, şi calul acela îl mâna şi aceia morţi hodorogeau capetele lor şi i-

au dus. Să vă spună Vasile, că el trebuie să ştie mai bine, şi mormânturile lor şi tot, tot, tot. 

Q: Dar nemţi aici au fost în sat sau nu ? 

A: Nu am văzut nemţi. 

Q: Numai români, da ? 

A: Numai români. La noi nu au fost. 

Q: Dar după ce… dar când i-au dus, ai văzut cum i-au dus de aici ? 

A: Când i-au dus de aici de acum, noi de acum, ziceam: „iaca, pe evrei de acum îi duce”. Şi 

apoi noi, vreo câte vreo femeie de acolo din deal, ne-am coborât aşa la vale şi mergeau ei, când 

şi când mergeau. Dacă obijduiţi şi flămânzi, de acum cum ai vrea ? Şi însetaţi. Şi-au bătut joc 

românul de evrei. Iaca ce. 

Q: Şi îi duceau tot pe jos ? 

A: Pe jos, ce, unde ? 

Q: Dar încotro îi duceau ? 

A: D’apoi i-au luat şi i-au dus spre Fundurii Vechi, spre Fundurii Vechi, Dumnezeu ştie unde 

i-au dus. 

Q: După ce i-au dus ai fost pe locul acela unde i-au ţinut pe dânşii mata vreodată ?   

A: Unde, aici, să vedem noi aici ? 

Q: Da. Ai fost vreodată ? 

A: În lagărul acesta al lor ? 

Q: Da. 

A: Doamne, Doamne, te mai puteai lipi ? Oare prin grajdul acela te mai puteai duce ? Păduchi 

şi purici. 

Q: Dar acolo era grajd ? 

A: Păi cum nu era ? Că de aici de la colţul gardului la mine până acolo în deal, în deal unde-s 

castanii aceia a fost gard mare cu pod, mă rog, dacă e boieresc. 

Q: Şi înseamnă că mata nu ai fost pe urmă niciodată acolo ? 

A: Acolo eu nu am avut ce căuta. Că asta nu e bucurie, auzi, asta nu e bucurie, asta este o mare 

jale şi o mare scârbă. Voi încă, chiar îţi spun drept, voi, aşa se zvoneşte, noi între noi, că noi am 

făcut capătul la evrei şi o să vină nemţii şi o să ne facă capătul nouă, că neamţul o să se înşire 
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peste toată Moldova. Iaca ce, toate când ne strângeam aşa grămadă, neamţul şi-a bătut joc 

straşnic, Obreja Nouă, el pe acolo a avut treabă.    
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