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În acest interviu, Radu Frunză povesteşte cum a fost deportat ca mic copil în 
Transnistria, în anul 1942, împreună cu mama lui. El vorbeşte despre 
deportarea lui, despre condiţiile grele de viaţă şi despre drumul înapoi spre 
România, împreună cu mama lui. 
 
 
[01:] 00:32:20 – [01:] 09:12:09 
 
Povesteşte despre deportare, în anul 1942; descrie drumul parcurs până în 
Tiraspol; vorbeşte despre Poliţia din România şi cum unii rromi dădeau bani 
Poliţiei, pentru a nu fi deportaţi. Povesteşte despre lipsa de mâncare, despre 
condiţiile grele de viaţă, despre grajdurile în care locuiau împreună cu alţi 
rromi. Aminteşte unele oraşe prin care a trecut pe drumul până în Tiraspol. 
 
[01:] 09:12:10 – [01:] 18:22:59 
 
Povesteşte despre deportarea împreună cu evreii; despre cum au murit foarte 
mulţi evrei, metodele prin care erau omorâţi în grup şi cruzimea germanilor. 
Ţine minte mizeria din vagoanele cu care au fost transportaţi, cum foarte mulţi 
rromi au murit de foame sau erau lăsaţi să moară de foame. Vorbeşte despre 
perioada de doi ani, în care a stat în Tiraspol; despre cum primeau câteodată 
mâncare de la ruşi. Povesteşte cum s-a întors înapoi în ţară cu mama lui, 
împreună cu un batalion românesc. 
 
[01:] 18:23:00 – [01:] 29:00:00 
 
Povesteşte despre întoarcerea în România; despre cum a trecut frontul 
împreună cu mama lui, deghizată în militar. Ajuns înapoi în România, 
povesteşte cum a ajuns în Basarabia împreună cu batalionul românesc; 
vorbeşte despre un şef de post, care a dus-o pe mama lui şi pe el să lucreze 
la un boier; povesteşte despre munca pentru acel boier şi despre drumul 
înapoi la Zimnicea cu mama lui. 
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