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Numele și prenumele intervievatului: Mihail Lazarenco 

Data nașterii: 1923 

Locul nașterii: Lunga, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0148.01.01 

Data interviului: 1 noiembrie 2009  

 

 Mihail Lazarenco s-a născut în anul 1923, în satul Lunga și a fost intervievat în 

caliatea sa de martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, 

dar şi în zona unde a făcut armata, în România, în judeţul Dolj. El relatează despre evreii din 

sat care erau bătuţi de cuzişti – alţi localnici care aderaseră la Partidul cuzist. De asemenea, 

el povesteşte despre toți evrei încolonați pe care i-a văzut și care erau duşi la lucru, coloane 

pe care le-a văzut în perioada în care a făcut armata în judeţul Dolj. Tot în acea perioadă 

spune că a văzut şi coloane de romi  (ţigani cum îî numește intervievatul nostru), trimişi 

tot la lucru.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:20:35:01 

 

Question: Bună ziua. Spuneţi-mi, vă rog, numele de familie şi prenumele dumneavoastră. 

Answer: Poftim? 

Q: Spuneţi-m, vă rog, cum vă numiţi ? 

A: Lazarenco Mihail Feodorovici, aşa se .… 

Q: În ce an sunteţi născut ? 

A: Poftim ? 

Q: Din ce an sunteţi născut ? 

A: Din [19]23. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: În Lunga, satul Lunga. 

Q: Cu câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră acasă şi ne-aţi povestit ce aţi văzut 

din ceea ce s-a întâmplat cu evreii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Noi am venit 

acum ca dumneavoastră să vă amintiţi din nou şi să ne povestiţi amintirile dumneavoastră. 

A: Ei, ce pot să vă spun încă ? 

Q: Când s-a început războiul unde eraţi ? 

A: Când s-a început războiul apoi în Lunga eram, şi pe urmă m-a luat în armată. 

Q: Imediat v-a luat în arată ? 
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A: Nu imediat, a trecut o perioadă oarecare şi apoi m-a luat în armată. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar în Lunga trăiau evrei până la război ? 

A: Trăiau. 

Q: Vă amintiţi pe cineva dintre ei ? 

A: Ştiu că Haim, dar nu ştiu cum familia. 

Q: Mai ştiţi şi pe altcineva ? 

A: Mai ştiu pe Iancu, Iancu, dar nu ştiu familia, că ei erau aşa, nu prea aflai de la dânşii 

secreturi, taman să ştii ce şi cum. 

Q: Mai erau şi alţii ? 

A: Poftim ? 

Q: Mai erau şi alţii ?   Mai sunt şi alţii pe care îi ţineţi minte, sau pe nume sau pe familie ? 

A: Îi ştiu pe nume: Iancu, era unul Iancu, cumpăra producţie de la oameni. Ei, şi de acum prea 

puţin îmi aduc aminte, a trecut o perioadă aşa de lungă. 

Q: Aţi văzut ce s-a întâmplat cu dânşii, cu evreii din sat, din Lunga ? 

A: Îi bătea. 

Q: Cine îi bătea ? 

A: Erau cuziştii, din ăştia, partidul cuzist, şi apoi sărea la dânşii la bătaie şi ei săracii tăceau, 

ce aveau să facă, de acum erau supuşi. 

Q: Mata ai văzut cum cuziştii îi băteau pe dânşii ? 

A: Am văzut, îi pălmuia, îi .… 

Q: Unde a fost asta ? 

A: Asta chiar prin Lunga, că ei erau, aveau magazin. 

Q: Dar unde ai văzut, în Lunga unde, în stradă sau în case la dânşii ?   Unde ai văzut ? 

A: Nu în casă. 

Q: Dar unde ? 

A: Pe stradă aşa, se ducea şi vedeam cum îi bătea, bătaie de joc. 

Q: Dar cuziştii ăştia erau de la voi din sat ? 

A: De la noi nu, erau străini, că ei făceau adunare şi apoi, făcea adunare cu populaţia să mai 

iese în partidul cuzist şi care voia să, da, şi care, dar au murit toţi, de acum sunt anii. 

Q: Dar vă aduceţi aminte cum îi chemau pe cuziştii ăştia de la voi din sat ? 

A: De acum ăştia i-am uitat, i-am uitat, erau Gheorghe Balan îi zicea, erau, dar eu am uitat 

de acum. 

Q: Cam câţi erau cuzişti la voi în sat ? 

A: Erau, vreo 10 erau. 
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Q: Şi i-aţi văzut pe dânşii cum îi pălmuiau pe evrei atunci ? 

A: Da. Trăgea bătaie. 

Q: Dar pentru ce îi băteau ? 

A: Că aşa avea nărav, că îi jidan, îi zicea că îi jidan.  

Q: Voiau ceva de la dânşii ? 

A: Nu, nu voiau nimic de la dânşii, dar îi băteau şi îi suduia, îi ocăra, îi, şi aşa era. 

Q: Dar asta a fost înainte de război sau în timpul războiului ? 

A: Înainte de război, înainte. 

Q: Înainte de război. 

A: Da, pe timpul, când era război, de acum toţi au fugit. 

Q: Ăştia au fugit toţi ? 

A: Fugeau în România, fugeau în fundul României, se ascundeau. 

Q: Dar după ce s-a început războiul ce s-a întâmplat cu evreii ? 

A: Nu ţin minte. 

Q: Dar mata erai în sat când s-a început războiul ? 

A: Eram în România. 

Q: Mata erai în România când s-a început războiul. Dar în alte părţi ai văzut ce s-a întâmplat 

cu evreii ? 

A: În altă parte, ei se socotea de nimic pe evrei, îi socotea de nimic, că nu aveau trecere la 

vorbă, nu aveau trecere la nimic, ei, mai în scurt, bătaie de joc.  

Q: Mata ai văzut ceva ce se întâmpla cu dânşii în timpul războiului pe undeva, ai văzut ceva ? 

A: În timpul războiului au fugit toţi în România. 

Q: Evreii ? 

A: Da. Au fugit în România, că aici ei se temea, de acum îi luase frica de cuzişti, de ăştia, care 

cu ghioaga umbla după dânşii, îi bătea, bătaie de joc. 

Q: Dar mata ne-ai spus că ai văzut odată o coloană de evrei. 

A: N-am văzut. 

Q: Ne-ai spus că la Turnu Severin ai văzut odată o coloană de evrei. 

A: Am văzut. La Turnu Severin am văzut. 

Q: Vrei să ne povesteşti ce ai văzut ? 

A: Nu, dacă nu prea am văzut, că nu aveam treabă, eram în România şi ne-am dus în România 

că eram premilitari şi eram duşi, ne lua şi pe noi ne lua şi trebuia să facem ce ziceau ei. 

Q: Dar coloana aceea pe care ai văzut-o acolo cât de mare era ? 

A: Coloana aceea nu era aşa mare. 
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Q: Cam câţi oameni erau acolo ? 

A: Ei, cam câţi nu ştiu, de acum nu vă pot povesti, că noi ne dam într-o parte, mai la dos, să 

nu ne vadă, să nu ne tragă şi pe noi în coloană. 

Q: Dar câţi erau ?   10 sau 50 de oameni sau 100 în coloana aceea ? 

A: Cam aşa ceva, 50 era. 

Q: Dar erau numai bărbaţi sau erau şi femei ? 

A: Bărbaţi, bărbaţi îi ducea la lucru. 

Q: La lucru ? 

A: La lucru îi ducea, la săpat, la una alta. 

Q: Femei nu erau ? 

A: Nu erau. 

Q: Nici copii nu erau ? 

A: Copii, nu, copii, ce aveai să înţelegi de la copii, nu îi lua pe copii. 

Q: În ce stare erau ăştia din coloană ? 

A: Ei, în coloană dezordonaţi, ştii ce e aceea, erau bucuroşi să le dea pace, să nu-i năcăjească, 

să nu-şi bată joc de dânşii, că nu îi lua în consideraţie, dar când era ocupaţie de nemţi. 

Q: Dar mata ai văzut că i-au pus la lucru pe ăştia ? 

A: Îi ducea, zicea că îi ducea la lucru, dar cine ştie ce mai făcea cu dânşii ? 

Q: Dar cine a spus că îi duceau la lucru ? 

A: Aşa am înţeles noi, că la lucru îi duceau. 

Q: Dar de unde ştiai că ăştia erau evrei ? 

A: Ei, păi dacă ştiam noi cine erau, ei grăiau jidoveşte. 

Q: I-ai auzit că vorbeau evreieşte ? 

A: Apăi cum. Şi româneşte ştiau, alţii ruseşte ştiau. 

Q: Dar cine îi ducea pe dânşii ? 

A: Apăi era armată. 

Q: Armata care ? 

A: Română. 

Q: Şi erau mulţi soldaţi acolo ? 

A: Ei, nu erau mulţi, că dacă coloana nu era mare, apoi 2,3. 

Q: Doi, trei soldaţi. 

A: Da. 

Q: Dar cum se purtau cu dânşii soldaţii ? 

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



A: Ei, ca şi cum ţi-ai bate joc, că n-ai trecere la vorbă şi n-ai trecere la nimic şi poate se mai 

ruga el să ceva şi în voie nu intra şi, ei, un fel de bătaie de joc. 

Q: Mata ai văzut cazuri când pe cineva să-l pălească din coloană ? 

A: Cum, să-i bată ? 

Q: Da, au fost aşa cazuri ? 

A: Ee, apoi ce nu erau cazuri ?   Erau cazuri, că dacă nu te pocineai, apoi o păţeai.  

Q: Ce puteai să păţeşti ? 

A: Apoi ce, îl pălea, bătaie de joc. 

Q: Dar au fost cazuri când mata aţi văzut când au omorât pe cineva ? 

A: Nu am văzut. 

Q: Nu ai văzut. Data trecută ai spus că ai văzut pe un bărbat cum l-a omorât, cum l-a 

împuşcat. 

A: Nu am văzut. 

Q: Nu ai văzut mata. 

A: Nu. 

Q: Dar mata ştii de ce pe evrei îi persecutau aşa ? 

A: Iaca poate răspundea unul înapoi: du-te încolo, fă aceea, şi cumva nu asculta, apoi îl pălea, 

îl pălea, cu ce nu îl pălea, era mai în scurt ca un fel de vită care ştii o mâi în dreapta şi în 

stânga, apoi aşa şi ei săracii. Bătaie de joc era. 

Q: Dar mata ai mai văzut şi alte coloane de evrei în timpul războiului ? 

A: Nu prea am văzut, că ne-au luat în armată. 

Q: Nu prea, asta nu-i prea clar: ai văzut sau nu ai văzut? Ca noi să ştim exact: mata ai mai 

văzut şi alte cazuri sau nu ? 

A: Nu prea am văzut, pentru că m-au luat în armată şi de acum în armată eram .… 

Q: Dar în armată unde ai fost în timpul, în anii războiului ? 

A: În judeţul Dolj, comuna Marmoglav. 

Q: Dar mata ai văzut ca în timpul războiului să fie omorâţi şi alţii în afară de evrei ? 

A: Nu am văzut. 

Q: Sau arestaţi sau persecutaţi în afară de evrei ? 

A: În afară de evrei ?   Nu am văzut.  

Q: Dar nu ştii, pe comunişti în timpul războiului nu îi arestau sau îi omorau ? 

A: Pe comunişti? Ei, multe sunt socoteli, pe care îi ştia că a fost comunist, apoi îi bocănea. 

Q: Mata ştii de aşa cazuri concret ? 
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A: Îi bătea, ce? Când cumva ceva nu ajuta, nu făcea ce trebuie cumva după gustul lor, apoi îi 

bătea. 

Q: Mata ştii cazuri concrete sau nu ? 

A: Poftim ? 

Q: Ştii ceva cazuri concrete ? 

A: Aşa concrete aşa prea tare nu sunt, că dacă aş şti şi familia şi pe care, pe cine l-a pedepsit 

ori cine, aş răspunde, dar n-am văzut aşa. 

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

A: Pe ţigani îi lua cu coloana şi îi ducea la lucru. 

Q: Mata ai văzut cum îi ducea cu coloana la lucru ? 

A: Apoi cum nu am văzut, am văzut, îi grămădea într-un loc şi apoi îi ducea la lucru. 

Q: Dar unde ai văzut asta ? 

A: În România. 

Q: În România ?   Tot acolo în Dolj ? 

A: Da. 

Q: Şi de multe ori ai văzut cum îi duceau cu coloana la lucru ? 

A: Nu prea am văzut, pentru că nu mult am şezut acolo şi de acum i-a ocupat, de acum, cum 

se zice, era de acum chestia de, nu era .… 

Q: Dar pe ţiganii ăştia, duceau şi bărbaţi şi femei sau numai bărbaţi la lucru ?    

Cum îi duceau ? 

A: Îi cum ?   Îi ducea şi pe ţigani, şi femei şi bărbaţi ducea. 

Q: Erau şi copii printre dânşii ? 

A: Cum nu erau ? 

Q: Şi copii erau ? 

A: Erau. 

Q: Dar mata când ai văzut îi duceau pe jos sau şi cu căruţele ? 

A: Care cu căruţele, care aşa îi ducea. 

Q: Şi era mare grupul acela de ţigani ? 

A: Care am văzut eu, apoi nu prea mare, dar se auzea că îi ducea iaca, mai mulţi îi duce, că îi 

duce pe ţiganii aceia. 

Q: Unde îi duceau ? 

A: Îi ducea la lucru, îi ducea la, tot se bătea joc şi de dânşii, de ţigani ca şi de jidani. 

Q: Dar ştiai unde îi duce la lucru ? 

A: Îi ducea unde era, ori la cale ferată, unde năpădea. 
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Q: Şi grupul acesta, cam câţi oameni erau, cam câţi ţigani erau acolo ? 

A: Ei, aşa aproximativ, eu nu ştiu. 

Q: Aproximativ. 

A: Ei, erau cam câte 30-40 de oameni, dar erau şi tineri şi bătrâni, amestecătură. 

Q: Şi erau cu pază ? 

A: D’apoi cum ?   Îi păzea, că ei fugeau şi apoi dacă îi prindea, bătaie, aşa bătaie le trăgea la 

ţigani. 

Q: Mata ai văzut cum îi bătea ? 

A: Îi bătea cu ce năpădea îi bătea dacă nu ascultau. 

Q: Dar mata ai văzut de asta, cum îi bătea ? 

A: Oi, am văzut, că dacă era, te uitai la dânşii cum îi bătea, dacă grăiai ceva, dacă făceai ceva, 

vai de capul tău. 

Q: Dar pe cine îi bătea, pe ăştia din coloană îi bătea sau pe cine ? 

A: Da, da. 

Q: Dar mata ai văzut, pe cine îl bătea, bărbaţi sau pe femei era, pe cine îi bătea ? 

A: Care năruşea şi nu asculta, apoi bătaie. 

Q: Dar, iaca, mata când ai văzut, apoi era bărbat sau femeie pe cine îl bătea ? 

A: Mai mulţi bărbaţi se punea în pară cu, femeile zicea, dar la femei nu le mai făcea nimic, că 

avea de face, dar pe ţigănaşi apoi îi bocănea. 

Q: Dar pe dânşii cine îi ducea în pază ? 

A: Soldaţi. 

Q: Soldaţii ? 

A: Da. 

Q: Şi de care armată ? 

A: Lui Ceauşescu. 

Q: Lui Ceauşescu? Mata vrei să spui că erau soldaţi români. 

A: Nu, eu vă spun de Ceauşescu. 

Q: Mata cred că vrei să spui Antonescu. Zic, mata cred că ai încurcat cu Antonescu, că 

Ceauşescu mai târziu era. 

A: Am uitat, că de atunci şi până acum mi-au ieşit din cap toate.  

Q: Asta a fost o singură dată când mata i-ai văzut pe ţigani că îi ducea cu coloana sau ai văzut 

de mai multe ori ? 

A: O dată am văzut şi îi ducea tot la lucru, îi ducea că ei nu voiau să facă nimic, nu voiau să 

lucreze, nu voiau şi îi puneau cu de-a sila să lucreze. 
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Q: Au fost cazuri când mata în anii aceia, în anii războiului, să fi văzut pe undeva oameni 

morţi ? 

A: Morţi ? 

Q: Da. 

A: N-am văzut. 

Q: Niciodată. 

A: Nu. Îi ducea dacă .… 

Q: Au fost alte cazuri când îi aresta sau îi bătea dintre oameni ? 

A: Nu am văzut aşa ceva. 

Q: Nu aţi văzut ? 

A: Nu am mai văzut, dar ce te lăsa să te uiţi, că te fugărea şi pe tine. 

Q: Atunci noi o să ne oprim aici şi vă spunem mulţumesc foarte mult. 

A: Poftim ?   Gata ? 

Q: Da. Mulţumesc mult. 

A: Poftim.   
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