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În acest interviu, Călina Păpănău, născută la Suhaia la data de 9 martie 1930, 
vorbește despre cum a fost dusă de acasă dincolo de Prut împreună cu alţi romi, 
unde a trebuit să petreacă doi ani în condiţii teribile. Povesteşte despre viaţa de zi cu 
zi în aceşti ani, despre faptul că a fost martoră la cum au fost împuşcaţi în apropiere 
mulţi romi. Încheie discuţia amintindu-şi cum au fost transportaţi înapoi de către 
armata română. 
 
 
[01:] 00:50:09 – [01:] 05:00:12 
 
Doamna Păpănău povestește cum a fost luată din Zimnicea împreună cu familia ei. 
Au fost duși cu căruțe la Turnu (probabil Turnu Măgurele, oraș în județul Teleorman); 
de unde au fost transportați dincolo de Prut cu vagoane de marfă. Descrie cum au 
fost adăpostiți în clădiri fără uși și geamuri și au fost nevoiți să trăiască în condiții 
oribile timp de doi ani. Discută despre viața de zi cu zi, despre foamea și mizeria 
constantă; povestește că mulți dintre ei au murit de foame, iar morții au fost aruncați 
în gropi comune.  
Ea vorbește despre faptul că nouă persoane au fost duse din familia ei, din care doar 
patru s-au întors, inclusiv ea.  
 
[01:] 05:00:13 – [01:] 14:39:23 
 
Ea continuă să povestească despre condiţiile în care trăiau; cum au murit mulţi de 
foame; explică ce au fost nevoiţi să mănânce fiind înfometaţi: boabe din baligă, peşti 
prinşi de către ruşi şi lăsaţi pe malul râului Bug, carne crudă de cal etc. Relatează 
cum a văzut mulţi rudari şi alţi romi fiind împuşcaţi la 50-60 m de unde stătea ea. 
Întrebată despre naţionalitatea celor care îi împuşcau, nu poate să zică dacă au fost 
germani sau ruşi, nu cunoaşte nici motivul pentru care au fost omorâţi. 
Menţionează că au fost omorâţi foarte mulţi, însă unii au reuşit să fugă. 
În încheiere, povesteşte că au venit după ei soldaţi români şi au fost transportaţi de 
către aceştia înapoi în ţară călătorind sub maşini şi căruţe. Menţionează pe scurt că 
pe drumul spre acasă au fost bombardaţi de avioane.  

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 




