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Numele și prenumele intervievatului: Vasile Stoian 

Data nașterii: 1926 

Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0039.01.01 

Data interviului: 10 februarie 2007  

 

 Vasile Stoian s-a născut în anul 1926, în satul Olăneşti și a fost intervievat cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. El relatează despre evreii din 

Olăneşti, dar şi din localităţile învecinate: Antoneşti, Carahasani, care au fost aduşi de către 

soldaţi români în convoi prin Olăneşti şi apoi trecuţi podul peste Nistru. El mai povesteşte şi 

despre un evreu care a fost ascuns de localnicul Petricencu Alexei. Atât săteanul, cât şi evreul 

au fost prinşi de jandarmi şi împuşcaţi. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:30:01:50 

 

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

Answer: Vasile Haralambie. Stoian Vasile Haralambie.  

Q: În ce an v-aţi născut ? 

A: În [19]26. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: În Olăneşti. 

Q: În timpul războiului unde vă aflaţi ? 

A: În timpul războiului eram în armata rusească. 

Q: Dar când s-a început războiul ? 

A: Războiul s-a început în [19]41. 

Q: Şi în [19]41 unde erai mata ? 

A: Eram aici, în Olăneşti. În [19]41 până în [19]44. 

Q: Locuiaţi în aceeaşi casă, tot aici, sau în altă parte ? 

A: Nu, în altă parte eram, nu în casa asta. 

Q: În Olăneşti, atunci în [19]41, au venit careva trupe, s-au întâmplat ceva operaţii militare aici 

în sat sau nu ? 

A: Nu, cum a trecut frontul, a trecut frontul pe aici, pe urmă aduceau asta, cum se cheamă, 

evreii, îi aduceau, că îi treceau. Aici la noi era parom, parom pe malul Nistrului. Îi grămădea 

la parom şi pe urmă îi trecea pe parom în partea aceea şi de acum de acolo nu stau cât stau în 
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pădure, acolo pădure era atunci, şi pe urmă îi ducea mai departe. Dar mai departe ce au făcut 

cu dânşii nu se ştie.  

Q: Mata singur ai văzut lucrul acesta cum îi ducea pe dânşii ? 

A: Am văzut. Am văzut, pentru că aici era, unde a fost parom la noi era punctul, punctul care 

strângea pâinea, strângea pâine ruşii, asta, ruşii cracaz era acolo, era acolo şi aduceau şi 

strângeau pâinea.  

Q: De câte ori mata ai văzut că aduceau evreii şi îi duceau la parom ? 

A: De cel puţin de vreo 6, 7 ori, da. Că nu numai pe uliţa asta ducea, dar era şi mai încolo care 

de pe altă parte, dar pe uliţa asta aducea dincoace, dar din partea aceea de pe altă uliţă îi ducea 

prin, pe aici prin centru îi ducea acolo la parom. 

Q: Mata când spui că de vreo 6, 7 ori asta înseamnă că ai văzut în zile diferite ? 

A: În zile diferite, era nu numai într-o zi. 

Q: Vreo 6, 7 zile asta înseamnă ? 

A: Asta s-a întâmplat de vreo 3, 4 zile. 

Q: Timp de vreo 3, 4 zile ai văzut ? 

A: Da.  

Q: Şi cum îi aduceau pe dânşii, pe jos, călare ? 

A: Pe jos, şi căruţe care aveau, şi căruţe, da, îi aduceau. 

Q: Dar cine îi aducea ? 

A: Îi aduceau acum asta, românii îi aduceau.  

Q: Mata ai văzut pe români care îi aduceau ? 

A: Românii îi aduceau, ei nu veneau singuri, românii îi aduceau, da. 

Q: Dar de unde mata ştiai că erau români ? 

A: Dacă aici români au fost ?   Ştiu, românii. Nemţii au plecat înainte cu războiul şi românii au 

fost, dar au fost care în urmă îi aduceau, îi aduceau ca cum aduceau convoiul, convoiul, arestaţi, 

numai că mergeau slobozi, slobozi, căruţe încă, erau care aveau şi vacă legată de căruţă.  

Q: Erau mulţi din ăştia care aveau şi vacă legată de căruţă ? 

A: Da, erau şi vacă legată de căruţă. 

Q: Dar români care îi păzeau erau mulţi sau puţini ? 

A: Nu mulţi, vreo 3, 4, că nu aducea mulţi, aducea, pot să spun, vreo 5, 6 familii, acesta, de 

familii îi aduceau, şi pe urmă aduceau alţii, vreo 3 familii, 4, şi pe urmă iar alţii. 

Q: Asta în aceeaşi zi ? 

A: Nu, nu într-o zi, asta îţi spun că în vreo 5, 6 zile asta s-a mânat. 

Q: Aşa. Înseamnă că ai văzut vreo 5, 6 zile, dar grupuri care le aducea. 
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A: Grupe aduceau, da.  

Q: Şi grupurile astea, ai spus matale că erau cazuri când erau pe jos, erau cazuri când pe căruţe, 

drept am înţeles ? 

A: Da, erau cazuri când pe căruţă, erau cazuri când şi pe jos. Pe uliţa asta apoi şedeau câte 

odată, şedeau şi întârziau şi dormeau pe sub gard, pe uliţa asta. 

Q: Ai văzut mata aşa un caz când ei dormeau sub gard ? 

A: Soţia. Aici a trăit, aici s-a născut, aici a trăit. 

Q: Dar mata nu ai văzut ? 

A: Da, dar pe aceea uliţă nu era, mergeau drept înainte, la parom îi duceau. 

Q: Dar mata când ai văzut singur cum ei mergeau … ? 

A: Da, am văzut. 

Q: … de câte ori mata singur ai văzut ? 

A: Singur acolo, că pe uliţa aceea unde trăiam eu, pe acolo şi mergeau de vale. 

Q: Şi de câte ori i-ai văzut mata coloanele ? 

A: Coloanele. Pot să spun că de vreo 5 ori, de 5 ori. 

Q: Şi în coloane, de unde ştiai că erau evrei în coloane ? 

A: Nu, d’apoi dacă se auzea că îi mână pe evrei dincolo. Şi îi aduceau, îi aduceau aici la parom, 

se chema, la parom, acolo şedea câte 2 zile până se grămădea mai mulţi şi apoi îi trecea în partea 

aceea. Şi acolo iar şedea şi îi mâna mai mulţi odată, o coloană mare ducea. 

Q: I-ai văzut cum stăteau acolo la parom mai mult timp ? 

A: Am văzut, că acolo era în timpul acela, în timpul acela era, cum se spune, asta, cum se 

cheamă, zagoţârnou era acolo, şi pâinea acolo, şi care păzea şi care veneau cu căruţele şi luau 

pâine. Noi eram acolo şi, spune, nu eram mari, eram de vreo 14, 15 ani, d’apoi cam aşa eram, 

şi tăiam aţele de la saci şi luam sacii, şi pâinea rămânea jos acolo, dar noi sacii luam. 

Q: Dar când i-ai văzut acolo, cam câţi evrei erau acolo ? 

A: De asta erau multişori, mulţi erau. 

Q: Dar aproximativ, era vorba de zeci, de sute, de mii, câţi cam ? 

A: Nu, la suta de persoane erau, da.  

Q: Şi ce făceau ei acolo ? 

A: No, şedeau, şedeau grămadă până se grămădeau mai mulţi, se grămădeau mai mulţi şi apoi 

îi trecea în partea aceea.  

Q: Dar acolo era un să stea aşezaţi ? 

A: Jos, jos acolo, nu era mese, scaune, nu era nimic. 

Q: Şi ei erau păziţi sau nu erau păziţi ? 
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A: Erau păziţi, erau soldaţi români, da, acolo. 

Q: Şi cum se purtau soldaţii români cu dânşii ? 

A: D’apoi cum se purtau ? Eu ştiu cum se purtau ? Nu umblam, că noi nu ne apropiam de 

dânşii. 

Q: Dar de ce nu vă apropiaţi ? 

A: Nu erau departe, era poţi să spui vreo 40, 50 de metri de, dar ei şedeau acolo grămadă. Şi 

era, nu era aşa ca stroiul cumva, şedeau slobozi, şedeau liberi acolo, mai se duceau acolo. Adică 

dacă aici e Nistru, dar aici e drum, dar în partea asta, în partea asta vreo 10, 15 metri, apoi era 

pomete, pomete. Se duceau că atunci erau mere, prăsade coapte şi le da voie, se duceau copiii, 

copiii de 10, 12, copii mulţi erau. Se duceau şi aduceau fructe şi mâncau acolo. 

Q: Înseamnă că erau şi copii ? 

A: Şi copii aveau, aveau care şi copii mititei aveau, care şi de un an poate, şi de doi, şi de trei, 

erau şi copii mititei acolo. 

Q: Şi bărbaţi, şi femei ? 

A: Poftim ? 

Q: Şi bărbaţi erau, şi femei ? 

A: Şi bărbaţi, şi femei, toţi erau acolo. 

Q: Şi mai în vârstă .… Dar când ai spus mata că treceau prin sat, prin, convoiul, da ? 

A: Convoiul, da. 

Q: Cam câtă lume era în convoi ? 

A: D’apoi câţi în convoi, dacă nu era mulţi. Dacă poţi să spui erau vreo 3, 4 căruţe, şi pe jos 

erau. Hai 20, 30 de persoane dacă erau. 

Q: Oamenii din sat încercau cu dânşii să vorbească când ei treceau sau ? 

A: Vorbeau. 

Q: Şi spuneau de unde sunt ? 

A: Vorbeau, le da voie şi vorbeau. 

Q: Şi mata ai încercat să vorbeşti cu cineva ? 

A: Nu. Nu am vorbit cu dânşii. Dar mergeau pe drum şi cereau apă, cereau, da, cereau şi câte o 

bucăţică de pâine, poate ei aveau ceva acolo, dar poate că nu aveau. Au stat acolo 2, 3, 4 zile 

mergând pe drum. 

Q: Dar cu dânşii aveau careva lucruri, purtau ceva ? 

A: Nu, erau în căruţe. Ei slobozi, dar în căruţe. 

Q: Şi căruţele mergeau din urmă sau înainte ? 
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A: Tot grămadă de acum mergeau. Tot grămadă căruţele. Dar ce sunt 4 căruţe ? Mergeau alţii 

care sumci nu mari aveau, pe sumci duceau, dar restul care sumci aşa mai mari, apoi totul în 

căruţe era. Dacă eu am văzut .… 

Q: Şi ai văzut oameni care din sat care le dădeau ceva ? Că ai spus că iaca cereau mâncare, 

cereau apă. 

A: Le aduceau apă. Când le da voie oprea căruţele, le aducea apă. Care cerea le aducea şi pâine 

şi poate şi la pâinea aceea. Am văzut. 

Q: Îţi aminteşti cineva din oameni care le aduceau ceva ? 

A: Poftim ? 

Q: Îţi aminteşti mata ? 

A: Îmi amintesc, că am văzut, îmi amintesc.  Ce am văzut aceea îţi spun.  

Q: Dar ştii şi careva familii sau din vecini pe care ai văzut sau nu ? 

A: Nu, sunt, dar îs duşi, îs morţi, da. Tinerii încă, numai eu am mai rămas, îs duşi toţi. Şi apoi 

pe urmă la parom, de acum le da voie, le da voie, copiii se duceau, de acum soldaţi români, 

copiii se duceau la asta, cum se cheamă, şi îi trimitea, le da voie românii să se ducă, părinţii le 

dau bani şi cumpărau; care luau bani, dar care aşa le da producte: ba brânză, ba pâine. Atunci 

fiecare om avea vacă, acum n-au, dar atunci fiecare om gospodar avea vacă, una, două avea. 

Q: Dar de unde ştii despre asta, că ei cumpărau ? 

A: D’apoi ştim, că eu tot timpul pe acolo şi prin apropiere erau neamuri de-a noastre, şi trăiau 

prin apropiere şi spuneau că: „iaca, veneau, au venit copiii şi le-am dat şi lapte şi brânză, ne da 

bani şi eu nu am luat bani”. 

Q: Dar ai văzut cum i-au trecut podul ? Ai văzut vreodată ? 

A: Am văzut, am văzut, da.  

Q: Şi vrei să ne spui cum îi treceau podul pe dânşii ? 

A: Ei, cum, pe parom acela mergeau două căruţe, două căruţe, dar aşa slobozi mergeau şi 30, 

şi 40. 

Q: Încăpeau numai 2 căruţe, asta ai în vedere, da ? 

A: Încăpeau şi 2, şi 3, dar ei puneau numai, mergeau, puneau câte 2 căruţe. 

Q: Aşa. Dar oameni ai spus că încăpeau mai mulţi ? 

A: Mai mulţi, da, slobozi mergeau, da. Şi pe zi treceau de două ori, de trei ori, treceau Nistru 

încolo. Şi acolo se grămădea mai mult şi îi punea în coloană de acum acolo şi îi ducea, că acesta 

ţinea de la Nistru şi până în partea aceea la sat, vreo 10 kilometri. Şi ei mergeau pe jos, adică şi 

căruţe, dar nu încăpeau acolo că aveau vesciuri şi mergeau pe jos. De acum din partea aceea, 

de acum nu se ştie unde i-au dus. 
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Q: Când îi încărcau pe parom acesta, se urcau cu dânşii şi soldaţii şi paza sau numai pe dânşii 

? 

A: Da, şi paza, doi soldaţi se duceau cu dânşii. 

Q: Dar o parte rămânea ? 

A: O parte rămânea aici, vreo câteva, că nu erau mulţi soldaţi. Încolo îi ducea într-o grupă acolo 

care 2, 3, 4 căruţe, erau cel puţin 5 soldaţi. Că eram, atunci eram timpul, era de acum timpul 

războiului şi la lucru nu prea ne duceam, umblam slobozi. 

Q: Şi iaca mata ai spus că unii dintre ei chiar aveau şi vacă legată. 

A: Erau şi cu vacă dintre ei. 

Q: Cum, aveau şi vaca cu dânşii pe .… ? 

A: Da, şi vacile le trecea. Chiar am văzut la parom odată au trecut două căruţe şi două vaci erau 

legate de căruţe. 

Q: Şi le-au încărcat şi pe dânsele ? 

A: Tot acolo au dus pe partea aceea. Şi mai departe nu ştiu. 

Q: Dar oamenii ăştia, evreii, cum ei se purtau, în sensul că spuneau ceva, vorbeau ? 

A: Vorbeau, nici nu vorbeau, ca cum vorbeam toţi. 

Q: În ce limbă vorbeau ? 

A: Poftim ? 

Q: În ce limbă vorbeau ? 

A: Moldoveneşte, da, trăiau aici, moldoveneşte. 

Q: Trăiau aici ? 

A: D’apoi fiecare, sunt de aici multe familii de aici au fost, trăiau, şi iaca în satele astea de aici 

din apropiere erau cel puţin câte 4, 5, 6 familii de evrei. 

Q: Înseamnă că ei erau din satele din apropiere ? 

A: Din apropiere, da.  

Q: Asta, de unde ştii despre asta, că ei erau din satele ? 

A: D’apoi dacă ştiam. 

Q: Ei v-au spus sau ? 

A: D’apoi dacă de acum eram tot de vreo 14 ani şi aveam neamuri iaca aici şi ştiam câte, cum, 

câte familii sunt, da. 

Q: Înseamnă că mata pe dânşii, de exemplu, pe unii dintre dânşii i-ai cunoscut chiar ? 

A: Am cunoscut. 

Q: Dar poţi să ne spui pe cine ai cunoscut dintre dânşii ? 

A: Nu, nu pot să spun. Cum, cum îi chema ? 
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Q: Sau dacă ştii cum îi chema, da. 

A: Nu, nu pot să spun. 

Q: Dar îţi aduci aminte din ce sate i-ai cunoscut pe dânşii ? 

A: Din Carahasani era, din Antoneşti am cunoscut, dar aici în Olăneşti că nici nu erau ei, 

aveau cum se spune, şi am fost la Belgorod Nistrovsch aici nu departe. 

Q: Dar în Olăneşti câţi erau ? Erau şi în Olăneşti ? 

A: Erau în Olăneşti cel puţin vreo 11 familii de evrei, vreo 11. 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu dânşii ? 

A: Ei, ce ? I-au ridicat, i-au dat pe toţi. 

Q: Mata ai văzut cum i-au ridicat ? 

A: Da, am văzut.  

Q: Chiar cum i-au luat de la casele lor ? 

A: Nu de la casele lor. I-au luat, am văzut la Nistru cum şedeau grămadă acolo. Şi acasă a rămas 

pustiu, pustiu, păsări, tot ce au avut aşa a rămas, casele pustii, îmbrăcate tot, cine poate ştie ce 

s-a făcut cu dânsele, cu gospodăriile acelea ale lor. Eu de asta nu pot spune, că nu ne duceam. 

Q: Şi i-au luat pe dânşii pe toţi la Nistru acolo sau numai pe o parte ? 

A: Pe toţi, pe toţi, nu a lăsat pe nimeni, pe nimeni nu a lăsat. Unul dintre ei a fugit, s-a ascuns 

cum era înainte plenic, paie, s-a ascuns în paiele acelea şi după ce gospodarul acela a dat de 

dânsul şi l-a dus la câmp. Acela, gospodarul acela avea câmp, avea asta, cum se cheamă, un iaz, 

un râu, un râu acolo stătător, oprit şi l-a dus acolo. Acolo avea bordei, o căsuţă mititică şi i-a 

făcut avizite multe, a făcut ocol, stuf acoperit i-a pus şi acolo el a stat vreo câteva săptămâni. 

Acela se ducea cu căruţa, îi ducea mâncare, tot, acolo, şi el şedea ascuns. Pe urmă a venit acela 

în sat. 

Q: Cine acela ? 

A: Evreul acela. 

Q: Dar ţii minte cum îl chema pe evreul acela ? 

A: Iaca nu ştiu. Soţia trebuie să îl ştie, da. Şi cine l-a văzut. Umbla ascuns, toată ziua ascuns la 

dânsul, şi cine l-a văzut s-a dus la şeful de post, a spus, da, şi l-au prins, l-au luat şi pe haizeanul 

acela de casă care îl ţinea ascuns… 

Q: Dar ţii minte numele la stăpânul acela care îl ţinea ascuns ? 

A: Da. 

Q: Cum ? 
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A: Acesta, Petricencu Alexei, Petricencu Alexei era acela. Şi i-au pornit la Belgorod 

Nistrovsch, este aici, pe malul mării, e 55 de kilometri, l-au dus acolo. Şi nu au ajuns ei acolo, 

i-au împuşcat ei într-o râpă pe amândoi.  

Q: Dar mata despre istoria asta de unde ştii ? Ai văzut ceva singur sau numai ai auzit despre 

asta ? 

A: Nu am văzut, am auzit, pentru că noi eram cu, hazeainul acela avea, cum se cheamă, copii 

de seama… 

Q: Petricencu asta ? 

A: Petricencu avea de seama mea, adică mai mic eu eram, dar mai mic cel mai mic al lor era 

născut mai mic, mai mare cu doi ani decât mine, şi îi spuneaţi că de unde ştiu în ce râpă i-au 

împuşcat pe amândoi. 

Q: Înseamnă că băiatul lui Petricencu acesta v-a spus matale despre cazul acesta ? 

A: Da, dar lui cine i-a spus nu ştiu. De acum ce spunea, şi din apropiere, din apropiere acolo i-

au spus că, „da, noi am văzut când i-au împuşcat pe amândoi”. Nu departe de aici, vreo 20, vreo 

20 de kilometri, de aici de la Olăneşti. 

Q: Dar ai văzut cumva cum i-au arestat, cum îi duceau, ai văzut ? 

A: Nu, nu am văzut. 

Q: Nimic ? 

A: Că noaptea i-a prins, dimineaţa i-a prins şi i-a pus în căruţă, i-a legat şi i-a dus în căruţă şi 

nu, nu au ajuns până acolo unde trebuia să ajungă, poate acolo, nu, nu scăpau, trebuia să îi 

omoare. Că la acesta care l-a ascuns, apoi l-a… Şi pe copii îi năcăjea. 

Q: Copiii din familia lui acesta ? 

A: Da, familia lui. Aveau vreo 4 feciori. 

Q: D’apoi cine îi năcăjea, cine dintre ei ? 

A: Românii. Românii îi chema: „poate mai aveţi pe cineva ascunşi”. Băieţii spuneau: „noi nici 

de acesta nu am ştiut, numai tata a ştiut de dânsul, noi nu am ştiut”. 

Q: Dar cum a reuşit el să fugă ? 

A: Nu pot să spun cum a reuşit, cum ce, dar iaca. 

Q: Dar ei ştiau că au să-i aresteze ? 

A: Da, ştiau, s-a auzit. De unde, din lume s-a auzit că trebuie să-i aresteze, să-i ducă de aici. 

Q: Şi ei, nimeni, nici un evreu nu încerca să facă nimic ? 

A: Nu, nimic, nu ştiu de aşa, nu pot să, nu a făcut nimeni nimic. 

Q: Dar mata aveai prieteni, colegi evrei care ştiai ? 

A: Era unul Oscar într-o clasă am umblat cu dânsul, Oscar. 
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Q: Era evreu ? 

A: Evreu. 

Q: Oscar ? 

A: Oscar familia lui era. Nu, îl chema Oscar, iaca Şmil. 

Q: Îl chema Şmil ? 

A: Şmil familia. Şmil, dar pe dânsul Oscar îl chema. Şi un neamţ era, că şi nemţi erau, nu mulţi, 

dar erau. Şi un neamţ era, tot într-o clasă umblam. 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu evreul din clasa matale ? 

A: Nu, odată cu părinţii i-au dus, da. 

Q: Şi l-ai văzut, ai vorbit cu dânsul ? 

A: Am vorbit cu vreo câteva zile înainte şi se auzea că „pe noi au să ne ducă de aici, nu ştiu ce 

au să facă cu noi, dar au să ne ducem de aici”. 

Q: Asta cine a spus aşa ceva ? 

A: Nu ştiu, cred că le-a spus cineva. Şi apoi neamţul, neamţul acela tot peste vreo două luni de 

zile, încă nu se începuse şcoala, încă trebuia degrabă să înceapă şcoala, în septembrie, a spus 

că: „noi plecăm în Germania”. 

Q: Dar băiatul evreu cu care erai coleg de clasă, unde v-aţi întâlnit cu dânsul ? 

A: În centru. Aici, în centru, în Olăneşti. 

Q: Şi când era asta, îţi aminteşti luna sau timpul ? Înainte de când ai văzut coloanele, după ? 

A: Da, înainte de până a duce coloanele, că pe urmă zaraz, da, întâi i-au luat pe ăştia de aici şi 

apoi aduceau din acolo, pe ăştia de aici de pe loc… 

Q: Pe ăştia din sat i-au luat dintâi ? 

A: Dintâi. Şi pe urmă până-n seara venea şi coloana. Că aici e Antonovca la vreo 3 kilometri, 

Carahasani, şi în fiecare sat 3, 4 familii din astea de evrei erau. Nu era sat să nu fie evrei. 

Q: Şi băiatul ţi-a spus matale că iaca ? 

A: Băiatul mi-a spus că: „pe noi nu ştiu ce-o să facă, nu ştiu ce-o să facă românii cu noi, că e 

vorba că să ne ducă de aici”. 

Q: Şi a spus că ştie unde au să-i ducă sau nu ? 

A: Nu, nu a spus unde. În timpul acela, de unde venea armata care ducea încolo, unul care slujea 

în armata română venea, venise, s-a cerut de la comandant, de la cine s-a cerut, să vadă că nu 

departe, din centru, pe uliţa aceea, şi taman acolo evreii, era un cârd, un cârd de gâşte. Dar unul 

spune: „ a cui sunt gâştele astea ?”. Dar poţi să le mâi, să iei dintre ele câte vrei, să astea umblă 

pe drumuri, pe dânşii i-au ridicat, a evreilor, i-au ridicat. Dar el a luat casca din asta, casca de 
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armată, cască, casca aceea şi a zvârlit în ele şi a lovit două şi le-a luat şi s-a dus: „îmi ajunge, 

mai mult nu îmi trebuie mie”.  

Q: Şi astea erau gâştele de la dânşii de la gospodării ? 

A: De la dânşii, erau slobode, măcar că nu le lua nimeni, nu ştiu pe urmă ce s-a făcut cu dânsele, 

cu averea lor, ce s-a făcut cu dânsele.  

Q: Nu ai văzut nimic, nu ştii ce s-a întâmplat ? 

A: Nu, nu am văzut nimic. Au luat românii şi au strâns tot, ori cum ? 

Q: Nici cu casele ? Şi cu casele nu ştii ce s-a întâmplat ? 

A: Casele aşa au stat, că una a fost timpul după ce s-a dus mai departe războiul, chipurile era 

voincomatu, care punea voiencomatu, care punea de cum s-a dus 27: 40 ….în casele evreilor. 

Casele nu s-au distrus, casele. 

Q: Dar pe altcineva, ai mai văzut ca românii să mai strângă şi pe alţii sau numai pe evrei ? Îi 

mai arestau şi pe alţii ? 

A: Pe alţii nu, numai curat pe evrei, pe alţii nu aresta. 

Q: Dar în sat la voi la Olăneşti aici au fost şi ţigani sau nu au fost ? 

A: Au fost. 

Q: Mulţi, puţini ? 

A: Ţigani au fost multişori. 

Q: Şi s-a întâmplat ceva cu dânşii în timpul războiului ? 

A: Nimic, nu-i deranja nimeni pe ţigani, numai românii îi ducea la Bug. 

Q: Cum adică românii îi ducea ? 

A: Pe ţigani din România, o marşă de voienîi, i-au strâns şi îi ducea la Bug. 

Q: Asta ai văzut mata ? 

A: Ce ? 

Q: Ai văzut mata cum îi ducea pe ţigani la Bug ? 

A: I-au dus, i-au grămădit în tren şi i-au dus ei. Şi înapoi veneau pe jos de acum. 

Q: De unde ştii despre asta ? De unde ştii mata despre asta ? 

A: Dar cum nu ştim dacă spunea. 

Q: Cine spunea ? 

A: Toţi, norodul ştii cum e, spunea că i-a dus ei. 

Q: Înseamnă că ai auzit de la alţii ? 

A: De la alţii am auzit, da. Dar e drept, e drept. 

Q: Dar i-ai văzut când se întorceau înapoi ? 

A: Da, de acum se întorceau. 
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Q: Şi când i-ai văzut când se întorceau înapoi ? 

A: De acum ei se întorceau prin [19]43-[19]44, după ce de acum i-au dus pe nemţi, de acum s-

au dus, i-au slobozit, ei de acum veneau. 

Q: Şi unde i-ai văzut, i-ai văzut pe aici prin sat sau prin altă parte ? 

A: Pe aici prin sat, nu. 

Q: Dar pe unde i-ai văzut ? 

A: Nu, ei mergeau pe la Benderi, cu trenul. 

Q: Şi cum de s-a întâmplat că mata erai acolo ? 

A: Nu eram acolo, auzeam: „iaca, trec ţiganii, merg în România, de la Bug”. 

Q: Înseamnă că de la alţi oameni. 

A: De la alţi oameni. 

Q: Înseamnă că nu ai văzut nici un ţigan care se întorcea ? 

A: De aici nu a trogăit pe nimeni, din Basarabia pe ţigani nu i-a trogăit nimeni. Dar erau mulţi 

ţigănaşi.   
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