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În acest interviu, Ioana Buzatu vorbeşte despre deportarea ei şi a familiei sale 
din Zimnicea (România) în apropierea râului Bug. Ea relatează drumul parcurs 
până la râul Bug, despre condiţiile de viaţă şi despre familia ei. 
 
[01:] 00:41:18 – [01:] 10:12:16 
 
Ioana Buzatu relatează despre deportarea ei şi a familiei sale, din Zimnicea până 
lângă râul Bug. Povesteşte cum rromii erau transportaţi cu căruţe până la Turnu 
Măgurele, erau urcaţi apoi în tren, pentru a fi duşi în Rusia. Povesteşte cum 
rromii au fost minţiţi că vor primi case şi tractoare în scopul de a fi deportaţi. 
Ioana Buzatu descrie condiţiile de viaţă în care a trăit alături de familia sa; nu 
avea haine, nu avea păr, pentru a nu fi infectată cu păduchi, nu existau condiţii 
de spălare; nu credea că va supravieţui. Aminteşte de fratele ei mic, care urla din 
cauza foamei; aminteşte de tatăl ei, care se ducea la ruşi pentru a cere de 
mâncare. Povesteşte de „argintari”, care furau şi erau împuşcaţi de germani; 
menţionează o moară, din care adunau grăunţe pentru mâncare. Din lipsa 
mâncării trebuiau să culeagă boabe din balega cailor. 
 
[01:] 10:12:17 – [01:] 21:41:13 
 
Vorbeşte despre familia ei, despre numărul membrilor de familie; despre 
încercarea de evadare a fratelui ei; despre moartea fratelui ei. Povesteşte cum 
pe marginea Bugului prindeau şi mâncau peşte crud şi beau apă sărată din Bug; 
menţionează o cămăruţă unde erau adunaţi morţii, până erau transportaţi cu 
căruţe şi aruncaţi într-o groapă de pe marginea Bugului; aminteşte de tatăl ei, 
care a vrut să îl îngroape pe fratele ei la cimitirul rus, dar nu a avut putere pentru 
a-l transporta; vorbeşte de numărul aproximativ de morţi într-o săptămână (10-
15). Din familia sa, doar 3 persoane s-au întors în România, ceilalţi au murit. 
Povesteşte cum încercau să meargă la cerşit la germani, dar erau alungaţi cu 
pietre. 
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