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Nicolae Dumitru vorbeste despre experienta din timpul deportarii, in cei doi ani petrecuti 
in Transnistria dar, in timp ce povesteste, este destul de evident ca aceasta experienta din 
viata sa, a lasat urme adanci.  
 
 
[01:] 00:32:06 – [01:] 11:01:05 
 
La inceput, cand este rugat sa spuna cand s-a nascut si unde, acesta spune cu calm ca nici 
nu isi mai aminteste, nu numai anul dar nici ziua sau luna, cat despre locul nasterii, el 
spune ca ar fi Zimnicea, dar nu este deloc sigur.  
Cand este intrebat ce isi aminteste din timpul razboiului, acesta spune ca germanii au 
incept sa arda copii si sa omoare evrei.   
Era inca tanar cand l-au luat impreuna cu familia sa pentru a-l duce la munca in Rusia, pe 
malurile raului Bug, in Transnistria, iar dupa doi ani de munca silita, el a fost singurul din 
familia sa care a supravietuit si s-a intors in tara. 
Initial a lucrat manevrand o combina dar si culegator pe camp, fiind supervizat de catre 
soldati germani, soldati care din cand in cand ii omorau prin batai repetate. Mentioneaza 
in continuare ca, in cazul in care ar trebui sa faca o comparatie, au omorat mult mai multi 
evrei decat Roma. Dupa ce ii omorau pe evrei, el spune ca soldatii le aruncau trupurile in 
transee si le dadeau foc.  
Tocmai din acest motiv spune el, multi dintre cei ce lucrau cu el se aruncau in apele 
raului in speranta ca asa vor gasi o scapare.   
Apoi, subliniaza ca era foarte greu pentru toti cei dusi in Transnistira, din cauza 
conditiilor in care erau fortati sa munceasca, dar si din cauza hranei pe care o primeau, 
putina si deabia comestibila.  
 
[01:] 11:01:06 – [01:] 15:49:05 
 
Cand este intrebat cati evrei erau in Transnistira atunci cand era si el acolo, devine 
oarecum confuz, vorbeste de milioane, si apoi se razgandeste si spune doar ca erau multi, 
“mii.” Apoi spune ca rusii ii omorau pe evrei, dar imediat adauga cum ca vorbeau limba 
rusa intre ei si din acest motiv a presupus ca erau rusi;  de asemenea, mentioneaza ca la 
scurt timp dupa ce s-au intamplat acestea au fost mutati, si nu i-a mai vazut  pe evrei.  
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