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Prezentul album se vrea un mijloc în plus de a consolida memoria unei tragedii 
aproape neştiute. Un mijloc terapeutic de a face istoria ireversibilă. Paginile pe care 
le aveţi în faţă sunt fragmente de viaţă care nu mai pot fi recuperate în alt mod. De 
aceea, poate că ele sunt sărmane ca realizare (secvenţe uneori indistincte, alteori 
fără contrast şi fără tehnică).

În DEX (Dicţionarul Explicativ al Limbii române, 1975) verbul „a deporta” 
înseamnă „a trimite forţat pe cineva într-o regiune îndepărtată ca măsură represivă, 
a condamna pe cineva la exil politic“. Pentru a îndulci sensurile grave de mai sus, 
autorităţile au utilizat termenul de dislocare şi de dislocat: „care a fost mişcat, 
deplasat, desprins din locul în care se afla“ (DEX, 1975) sau de strămutare: „a se 
muta în alt loc, în altă parte, a-şi schimba locul, sediul, locuinţa“ (DEX, 1975).

Documentele vremii – celebrul HCM/200/1950, rămas inaccesibil până astăzi – 
prevedeau cu un an înainte acţiunea de deportare, de altfel nespecifică lumii 
europene, prin dislocarea unor categorii de persoane din zona de frontieră cu 
Iugoslavia, pe o fâşie adâncă de până la 25 de kilometri. Sub blagoslovirea 
Moscovei, această zonă era menită să devină un cordon de protecţie ideologică faţă 
de reacţiunea titoistă şi faţă de Occident. Prin HCM-ul 1154 din 26 octombrie 1950 
se făcea următorul pas, reglementându-se modul de stabilire şi de domiciliere în 
centrele aglomerate. Acest act a fost completat pe 15.III.1951 cu o formulare 
draconică: „Ministerul de Interne va putea pe cale de decizie să dispună mutarea 
din centrele aglomerate a oricăror persoane care nu-şi justifică prezenţa în aceste 
centre, precum şi mutarea din orice localitate a celor care prin manifestările faţă de 
poporul muncitor dăunează construirii socialismului în R.P.R. Celor în cauză li se va 
putea stabili domiciliul obligator în orice localitate“.

Prin alt HCM, 326/S, care nici măcar nu are dată, se dau instrucţiuni cu privire 
la formarea de centre de populaţie în care să se stabilească familiile deportaţilor.

În noaptea de 18 spre 19 iunie 1951, de Rusalii, s-a declanşat deportarea, 
care a cuprins 172 de localităţi, 12791 de familii, 40320 de persoane din actualele 
judeţe Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi. Au fost stabilite 18 aşezări ce urmau a fi 
constituite în Bărăgan, în ceea ce însemnau atunci regiunile Constanţa, Ialomiţa şi 
Galaţi. Pentru executarea actelor normative cuprinse în hotărârea guverna mentală, 
s-a făcut apel la trupe de securitate,  miliţie şi grăniceri, care au avut participare 



masivă: 9877 de militari au blocat zonele respective, 10229 au fost mobilizaţi pentru 
ridicare şi escortă, iar 9 companii cu un efectiv de 1638 de soldaţi, plus două de la 
Turnu-Severin, cu 326 de persoane, au asigurat rezerva pentru eventuale intervenţii.

Români, germani, bulgari, sârbi, unguri, aromâni, basarabeni şi bucovineni s-au 
îndreptat spre Bărăgan cu familiile lor în 59 de trenuri formate din vagoane de marfă 
şi aflate sub pază militară. Staţiile de destinaţie – în număr de 14, oamenii au fost 
plasaţi la sosire în plin câmp, singurul reper care li s-a oferit fiind ţăruşul.

Albumul ne introduce într-o lume care îşi reface viaţa în condiţiile aspre ale 
Bărăganului, de la confecţionatul chirpiciului pentru case, la şcoli şi convoaie 
mortuare, de la alaiuri de nuntă la plan de producţie în orezării. Apar familii care  ne 
sunt de-acum cunoscute din monografia Rusalii ’51 şi care intră în mitologia 
deportării: Spijavca, Mixich, Sarafoleanu, Fantaziu, Mirciov şi câţi alţii, cunoscuţi şi 
necunoscuţi.

Ne urmăreşte pe noi, ca şi pe posibilii beneficiari ai acestui volum, imaginea 
încremenită într-o dramatică măreţie a preotului înconjurat de chipurile anonime ale 
câtorva  credincioşi, acolo, în cimitirul de la Răchitoasa, ca un semnal peste timp a 
ceva care nu poate fi povestit.

VIOREL MARINEASA, DANIEL VIGHI



Imaginile din acest album au fost realizate prin reproducerea tipografică a unor 
fotografii puse la dispoziţia Asociaţiei Foştilor Deportaţi din Bărăgan de membrii 
acesteia sau de rudele lor.

Fotografiile originale, în marea lor majoritate, nu depăşesc formatul de 5x8 cm, 
fiind inegal realizate din punct de vedere al tehnicii fotografice, foarte multe având o 
evidentă stare de uzură.

Selecţia imaginilor a ţinut seamă şi de gradul de conservare a fotografiilor, dar 
a predominat criteriul de selecţie dictat de conţinutul, mesajul şi relevanţa imaginii 
sub aspectul redării cât mai sugestive a vieţii de zi cu zi a deportaţilor.

În baza materialului avut la dispoziţie, selecţia a căutat să cuprindă imagini din 
cât mai multe localităţi (din cele 18 care au existat) nou înfiinţate în 1951 şi să 
prezinte momentele principale ale vieţii deportaţilor: realizarea primelor „colibe“, apoi 
a primelor locuinţe tipizate, construite din chirpici şi pământ bătut, acoperite cu paie 
sau cu stuf, truda zilnică, mai ales la câmp, evenimentele importante din viaţa 
familiei (nunţi, botezuri, înmormântări etc.), ceea ce demonstrează că şi în condiţiile 
vitrege ce au existat, viaţa şi-a urmat cursul.

Ne cerem scuze pentru calitatea precară a anumitor imagini, dar am considerat 
că încărcătura lor emoţională şi documentară este mai importantă decât 
considerentele de natură tehnică sau artistică.

În majoritatea cazurilor, reproducerea a fost integrală, adică inclusiv marginea 
de multe ori deteriorată a fotografiei, pentru accentuarea valorii de document a 
imaginii şi pentru reproducerea ei cât mai fidelă.

Arhitect MIHAI BOTESCU



IntRoduceRe la edIţIa a II‑a

Prima ediţie a albumului „Bărăgan, 1951. Fotomemoria unei deportări” a apărut 
în urmă cu 20 de ani şi s -a epuizat de mult. Faptul că mulţi oameni, foşti deportaţi 
sau nu, şi- au exprimat în decursul timpului dorinţa de a-l achiziţiona ne-a determinat 
să reedităm acest album.

Pentru ca noua ediţie să apară în condiţii tehnice cât mai bune, ne-am străduit 
să recuperăm cât mai multe din fotografiile originale care au stat la baza albumului. 
Din cele 127 de fotografii am recuperat pest 90 de bucaţi. Erorile minore, în general 
erori de redactare, au fost îndreptate de prof. univ. dr. Viorel Marineasa. În rest 
textul introductiv şi explicaţiile fotografice de la prima ediţie au rămas nemodificate.

În intervalul de timp scurs de la prima ediţie am intrat în posesia a noi fotografii, 
mărturii ale fenomenului deportării. Am considerat util să adaugăm la album încă un 
număr semnificativ din aceste fotografii. Fotografiile au fost adăugate în continuarea 
celor din prima ediţie. Ele au fost grupate, pe cât posibil, după aceleaşi teme şi în 
aceeaşi ordine, astfel încât să sublinieze încă o dată tot ce a însemnat deportarea în 
Bărăgan.

Ing. PETRU MIRCIOV
Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan
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LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL  MEHEDINŢI 

DIN CARE S-AU FĂCUT DEPORTĂRI

ÎN BĂRĂGAN



LOCALITĂŢI ÎNFIINŢATE ÎN

BĂRĂGAN ÎN IUNIE 1951



Primele zile. Stradă de colibe 
din Frumuşiţa. În faţă – 
coliba familiei Mixich; în 
fundal – cea a  familie Matei 
Jujici.

Clanul Mixich din Checea în 
faţa colibei de la Frumuşiţa. 
„În seara zilei de 20 octom
brie 1951, au venit activiştii 
şi neau dărâmat locuinţa. 
Asta deşi viitoarea casă nu 
era încă gata“.



Cei din familia Ion Leşanu 
arată domneşte, bordeiul – 
nu (Frumuşiţa, iulie 1951).

„Coliba mea din Frumuşiţa: 
eu, taica Matei Jujici, îm
preună cu uina Mila Mixich, 
în iunie ’51.“

Cai şi raţe în deportare, ală
turi de Petru Mateiu, născut 
în 1932, cu părinţii Livia 
(n. 1911) şi Pascu (n. 1912), 
la Bumbăcari.



Colibă construită în câteva 
zile, în arşiţa Bărăganului 
(iulie 1951).

Checeni ajunşi la Frumuşiţa.



Pentru ce toate acestea?

În faţa bordeiului, abia con
struit, la Zagna (iulie 1951).



Ana spală rufele, lângă bor
de iul construit în primele 
zile.

Un deportat din Beba Veche 
îşi începe casa în octom
brie ’51.

Ioan şi Emilia Strâmbei din 
Cheglevici, la Lăteşti. Fetiţa 
Loris sa născut în bordei.



Producţia de chirpici a Anei 
Tucicovschi din Topleţ, 
venită la Olaru.

Feciorul Nicolae Uzun (19 
ani) sa căsătorit cu Maria 
în ianuarie 1951 la Beşe
nova Veche. În 18 iunie au 
fost deportaţi la Valea Viilor. 
În toamna aceluiaşi an se 
pozează înaintea unui zid al 
viitoarei case unde vor sta 
cinci ani.

Geometria chirpiciului, cu 
mic, cu mare. Pauză de 
lucru.



Valea Viilor, august 1951. 
Construcţia casei din pă
mânt bătut a lui Filipov 
Svetozar. Cu mic, cu mare 
se ajutau reciproc.

Frumuşiţa, august 1951. 
Soli da ritate în Bărăgan. 
Două familii din Dudeştii 
Vechi îşi fac case (Vasilcin: 
Rafael, Margareta, Rocus, 
Petru / Calciov: Gheorghe, 
Elena, Petronela, Petru).



Veselin Pain – cu mama, 
întrun 23 august fără pan
carde roşii şi fără care ale
go rice, la Movila Gâldăului.

Clipe de odihnă după o zi de 
muncă la construcţia casei.



Casa lui Virgil Todos a pri
mit numărul 214 la Schei.

17 decembrie 1955 – case, 
colo nişti, pustietăţi.

Bătrânul Harabagiu pre um
blânduse pe o uliţă din 
Răchitoasa.



Arhitectură la Fundata.

„Garsoniera“ familiei Miatov 
la Dâlga (1952).



Nicolici din Satchinez, la 
Dâlga.

Dâlga.

Tablou de familie la Măză
reni, 21 mai 1955, de patru 
ani plecaţi din Comloşu
Mare: Gheorghe Sarafoleanu 
– tatăl (44 de ani), Amalia – 
mama (40), Dora – fiica (12), 
Silviu – fiul (8) şi Iulia – 
mătuşă (40).



Constantin Mitrică (52 de 
ani), din Vânători (Mehe
dinţi), cu nevasta Levastiţa 
(48), în deportare la Măză
reni (1953).

Margareta Grün din Grabaţi 
a ajuns în cele din urmă cu 
copiii la Măzăreni.

Uica Vasile Briceag din 
Şandra la Olaru.



Frumuşiţa, 1953 (Ileana şi 
Veronica Iftinchi, Emilia 
Proca).

Femeie din Sânnicolau Mare 
în deportare, sprijinită doar 
de speranţă.



Moş Svetozar Todorov cu 
baica Miliţa, cu Milan şi 
Angielka, cu Svetozar ăl mic, 
care ţine căţelul (la Olaru, în 
aprilie 1952).

Familia Rista Albu din Sân
ni colau Mare la Dâlga, cu 
fetele Livia şi Dorina.



Valea Viilor, 1952. Apa era 
o problemă: cu 25 de bani 
cumpărai o găleată. Îţi con
ve nea so aduci cu sacaua.

Familia Pohl la Olaru, 1954.



Floare Todos în faţa casei.

Alexandru Coltuc cu un prie
ten la Lăteşti.

Onkel Hans, tanti Mari şi 
Mari cea tânără, în Bărăgan 
(1954).



Familie în faţa casei.

Viişoara, 1954. Familiile 
Grama şi Loghin pe prispă.



Liviu Marta – din Voiteni la 
Răchitoasa.

Bătrâni, tineri, copii, toţi 
au aceeaşi soartă în Câmpia 
Bărăganului.



Doamna Mixich şi unul dintre 
copii, în martie 1953.

Cei patru Saftencu la Dâlga, 
în vara lui ’57: Luluţă, Mariţa, 
Aurel şi Ghiţă.



Movila Gâldăului – cu taica 
în căruţă.

„Ce rău vam făcut?“ pare să 
întrebe Veselin Pain, viito rul 
portar al Politehnicii, apă
rând poarta colibei de la 
Movila Gâldăului.



Gheorghe Tucicovschi se află 
la Olaru.

Ana şi Maria Tucicovschi, 
noră şi soacră, se luptă cu 
zăpada.

După inundaţia Prutului la 
Frumuşiţa, în 26 august 
1955, din casa lui Vasile 
Binec din Cărpiniş na mai 
rămas decât acoperişul.



Pe creasta casei, ca pe 
Everest. Iarna, 1953/54.

Înzăpeziri şi viscol (Schei, 
1954).



Familia Stoianov în zăpezile 
Bărăganului (Schei, 1954).

Aspră iarnă, inutile sufe
rinţe! Îngheţaţi în fotografie 
– Marco – Tona Stoianov 
din Diniaş, Rachila (soţie), 
Zdravco (fiu), Vavedenea 
(noră), Tona (nepot), Sava 
(nepot).



Familiile Cornel şi Gertrude 
Popovici din Băile Herculane 
şi Vasile şi Casandra 
Popescu din Topleţ, în 18 
februarie 1956, se pregătesc 
să se întoarcă acasă din 
deportare.

Aceiaşi, în acelaşi loc (satul 
Olaru) şin aceeaşi vreme.



Biserica din Fundata, ridi
cată fără dragoste de mate
rialism dialectic.

În 1976, şcoala din Fundata 
mai putea fi fotografiată.



Viişoara, 1953. La plantarea 
orezului, cu braţe de muncă 
din Moraviţa şi Stamora 
Germană.

Gata de muncă, la săpatul 
bumbacului.



Viişoara – plivesc orezul fer
mei şi copii din Moraviţa şi 
Stamora Germană.

Deportarea sa terminat, 
depor tarea continuă. În ore
ză rie, în 1959, după ridica
rea D.O. Veniţi din Ciacova, 
au rămas la Viişoara: fetiţele 
Viorica Frunză şi Aurica 
Ionaşcu cu mamele lor, 
Vasile Grozavu şi soţii (...)



Lăteşti – la spicuitul grâului 
(Chiţa cu copiii, Valeria 
Cojo caru, Olga Laitner…).

În acelaşi loc, la aceeaşi 
muncă.



Olaru, 1952. Gata de săpat 
bumbacul.

Viişoara. La orezărie.



Petre şi Nicuţă Melniciuc – 
câte un cal şi un copil.

August ’51 – Valea Viilor, la 
cărat apă cu vacile, pentru 
confecţionat chirpici. În faţa 
resteului de la car – Gheor
ghe Cioca (26 ani). Sus în 
căruţă – Tiberiu Kalapiş (18) 
şi Iacob Roncov (13). Jos – 
Ion Vasilcin (15), Francisc 
Roncov (13) şi Ecaterina 
Vasilcin (13).



Domnişoara Grama din 
Moraviţa la Viişoara, 1953.

Dâlga. Vacile lui Ion Albu din 
Sânnicolau Mare la căruţă.



Aprilie 1955: Virgil Todos 
(tatăl), Gică (fratele) şi eu 
(Ion).

Oameni din Diniaş la Schei.

Din Stamora la Viişoara 
(primăvara lui 1952).



Bulgarul Tiberiu Kalapiş din 
BeşenovaVeche se întoarce 
de la Feteşti cu provizii 
(Valea Viilor, 1951).

Maistori bănăţeni, în 
deportare.



Ioan şi Emilia Strâmbei din 
Cheglevici se bucură de al 
doilea copil, chiar şi la 
Lăteşti, în august 1953.

Sau tras în poză păuriţele 
Floarea Comloşan, Lina 
Pesecan, nepoata Mariana 
din Sânnicolau şi nana 
Sofia din Pesac (la Schei).

Frumuşiţa, 1952. Saro 
Mixich cu pruncul în braţe. 
Fetiţa Ivanka Mixich şi 
nepotul Vichente Horvat.



Vinovaţi şi deportaţi: Viorel 
şi Viorica din Ciacova – 
direct la Viişoara.

Fraţii Saftencu şi căţelul, 
depor taţi la Dâlga.

Nenea Cozma din Stamora
Germană, deportat la Viişoara 
împreună cu soaţa Nadejda 
(24 de ani) şi cu trei copii: 
Gheorghe (11 ani), Dănilă (7 
ani) şi Liuba (10 luni).



Încruntaţi, Ciornei Virgil (9 
ani) şi verişoara (4 ani), se 
fotografiază. Nu au motive 
să zâmbească.

În faţa vieţii: Ioan Peiov (17 
ani) şi Petronela Peiov (12 
ani). Din DudeştiiVechi, la 
Valea Viilor.

Ciornei Virgil, cu colegii şi 
cu profesoara la Viişoara.



În pustia Bărăganului au 
cti torit colibă Petronela 
Tuturilov (17 ani), Petronela 
Maniov (26 ani) şi copiii 
Vichentie, Lucreţia, Maria 
şi Ecaterina. Din Dudeşti la 
Valea Viilor.

Maria (Psenisciuc) şi prun
cii, la Bumbăcari.

Ion Fantaziu cu nepoţii, la 
vreme de toamnă, în Movila 
Gâldăului.



Spijavca – o familie pentru 
eternitate (Liusic, Elena, 
Virgil şi Dan), împreună cu 
preotul Bucur, deţinut poli
tic cu domiciliu obligatoriu.

Bulgari la ValeaViilor.
Velciov Vichentie cu soţia 
Anastasia şi copiii Petronela 
şi Luca.

Bănăţeni vrednici: familiile 
Sarafoleanu şi Ureche, lao
laltă cu doi deţinuţi politici 
având D.O. avocaţii Dimitriu 
Vladimir şi Iovipali Nicolae 
(Măzăreni, 1954).



Pionierii Aurica Ionaşcu, 
Veronica Frunză şi (…), la 
orezăria din Viişoara, în 
1959, după ridicarea domi
ciliului obligatoriu (D.O.)

Femei din Sânnicolau Mare, 
la 15 august 1954 (Marioara 
Raica, Elena Miatov, Lucre
ţia Crişan, Daniţa Stredoev 
şi patru basarabence). În 
prim plan – copilul Traian 
Albu.



Frumuşiţa – Părinţi şi copii.

Poză de grup la Dâlga.



Ana Tucicovschi, pozându
se cu fântâna săpată de soţ.

Rista Albu lea făcut fântână 
domnişoarelor Livia Albu, 
Doina Albu şi Velika Sredoev 
din Sânnicolau.



Nuntaşi la Valea Viilor, de 
loc din Sânnicolau Mare.

Nicolae Uzun şi soaţa sa, 
Maria, după trei ani de 
şedere la Valea Viilor. Între 
timp, şiau văzut satul în vis.

Alai de nuntă la Fundata.



Moment de răgaz al depor
taţilor la Lăteşti.

Familia Ion Fantaziu, în faţa 
casei, cu copiii, la Movila 
Gâldăului.



Ing. Ioan Strâmbei, cu câţiva 
prieteni din Cheglevici, în 
deportare (Lăteşti, 1953).

Prosperitatea de a avea 
bicicletă în Lăteşti. Alexan
dru Colţuc din Lovrin şi 
prietenii săi.



„Trecem Borcea cu şalupa, 
ca să lucrăm în baltă“ (tineri 
din Movila Gâldăului).

Fotbalul cucereşte  
Bără ganul.



O mamă cu doi copii (Ana, 
Doina şi Ioan Albu din 
Sânni colau).

Şvabi din Clopodia – Kreiner 
şi ai lui (1953).

Trupă de bulgari din 
DudeştiiVechi la Valea 
Viilor: Ecaterina şi Carol 
Velciov, în etate de 30 de 
ani, Ecaterina şi Petru 
Dragomir, de 19 ani fiecare, 
Dumitru Schibulicin, de 62 
de ani, Anastasia şi Petru 
Dragomir, de 47 de ani fie
care; copiii Anastasia 
Velciov (10 ani), Petru 
Dragomir (1 an) şi Rocus 
Velciov (1 an).



Bănăţeni în Bărăgan.

Ciacoveni gata de plecare 
din Viişoara. Au trecut cinci 
ani pentru familiile Chifu, 
Aristide Fedoraş şi câţi alţii 
or mai fi.



De Ziua Muncii, comloşenii 
îl înmormântează pe Măcuţu 
(Simion, din marea familie 
bănăţeană a Polverejanilor). 
Măzăreni, 1955.

Învăţând istoria lui Roller 
sau, mai degrabă, nu. La 
Şcoala Elementară Viişoara 
în 1952 (clasele VVIII).



Trei fraţi sârbi (Ceda, Gioca 
şi Tona Stoianov) din Diniaş, 
ajunşi prin grija partidului, 
la Schei (1953).

Tineri la Schei.

Preotul Fleşeriu, pozat în 
mijlocul corului bisericesc 
din Viişoara (1953).



În decembrie 1951, casa a 
fost terminată. Tot atunci 
sa stins din viaţă Petronela 
Vasilcin, de 44 de ani, 
răpusă de tifos exantematic 
la Valea Viilor. Venise în 
iunie din DudeştiiVechi.

Familia Cărpinişan, depor
tată din SânnicolauMare la 
Valea Viilor, la înmormân
tarea fetiţei de trei luni, în 
anul 1952, de 1 mai, când 
poporul îşi purta fericirea 
prin faţa tribunelor, înainte 
de halbe şi de mititei.



Slujbă în faţa casei pentru 
Alexandra Fantaziu.

„Binecuvântate sunt, Doam
ne, lucrările mâinilor Tale!“: 
cimi tirul din Răchi toasa în 
1956.



Alexandra Fantaziu moare 
în 1955 la Movila Gâldăului 
şi e petrecută de tot satul.

„Cortegiul funerar al mamei 
mele“ (Alexandra Fantaziu, 
decedată în 1955).



Femei pregătind pâinea cea 
de toate zilele.

„Aici la băgat comunismul 
în pământ pe tata“ (Gheor
ghe Comloşan, la cimitirul 
din Viziru, în 1952).



Spre casă, de la Schei la 
Diniaş.

Casa regăsită. EvaMaria, 
Magdalena şi Margareta 
Becker, din nou la Jimbolia 
după reeducare la Dropia.



Ce a mai rămas (Răchitoasa, 
1971).

Rămăşiţele casei unde a tru
dit o vreme, pe moşia gosta
tului, MarkoTona Stoianov 
(1962).





ADDENDA





Familia Balea Traian în faţa 
bordeiului de la Feteştii Noi 
(Valea Viilor) aflat pe str. 1 
nr. 20 la două săptămâni 
după deportarea din 18 
iunie 1951.

Primele luni în Bărăgan. 
Construcţia unei case din 
pământ bătut.



Familia Tucicovschi şi familia 
Popescu la făcut chirpici.

Gheorghe Tucicovschi bătând 
spice de grâu.

Stradă la Zagna (Vădeni).



Familia Munteanu Gheorghe, 
deportată din BebaVeche, 
în faţa casei de la Frumuşiţa 
Nouă. În depărtare Prutul şi 
fron tiera cu URSS, 1952 
vara.

Familia Albu Gheorghe la 
Fundata.



Kalapis Andrei, deportat din 
Dudeştii Vechi, cu familia şi 
vecinii la Valea Viilor, 1955.

Mariska Stoianov împreună 
cu nepoata carei poartă 
numele, la Valea Viilor, 
1952.

În 1954 Stoiov Petru cu fami
lia la Lăteşti. Încă aşteaptă 
întoar cerea acasă.



Rafael Mirciov vrea să uite 
o clipă de lipsuri, în faţa 
casei din Valea Viilor, 1955.

Vodniţki Ştefania la 
Cacomeanca în anul 1953.

Valea Viilor, 1953.
Fetiţa Maniov Ecaterina nu 
înţelege de ce a fost depor
tată.



Stoianov Pavel, în permisie 
din armată, cu soţia Maria 
şi fiica lor Mariska, născută 
în ajun de Crăciun în 1951 
la Valea Viilor.

Stoianov Maria şi fiica ei 
Mariska de câteva luni la 
Valea Viilor (august 1952).

Pe o stradă din Lăteşti, Ioan 
Strâmbei din Cheglevici, 
1953.



Smerecinschi Domnica cu 
fră ţiorul Vasilică de câteva 
luni (Bumbăcari, 1955).

Copiii familiei Krainer din 
Clopodia la Olaru.

Deportaţi bulgari din 
Beşenova Veche la Valea 
Viilor, 1954.



Mirciov Maria, din Dudeştii 
Vechi şi cei trei băieţi ai ei, 
Rafael, Ioan şi Petru, depor
taţi cu familia întreagă la 
Valea Viilor, 1955.

Bratan Anton cu logodnica 
Petronela Mirciov au reuşit 
să ajungă la Valea Viilor la 
rude. Aici sunt cu Vasilcin 
Anamaria şi Mirciov Maria 
cu fiul Ioan.

La treierat de grâu. 
Călare pe calul alb Holban 
Alexandru (Lăteşti, 1953).



Fraţii Mirciov Rafael, Ioan şi 
Petru pe Câmpia Bărăga
nului. În fundal satul nou, 
Valea Viilor, mai 1955.

Trei generaţii ale familiei 
Velciov deportate în Valea 
Viilor, 1953.

Holban Alexandru la cules 
de bumbac cu un grup de 
copii la Lăteşti, 1955.



Verişoarele Ana Holban şi 
Raisa Vorniciuc cu vacile la 
Lăteşti.

Grup de deportaţi traver
sând Dunărea spre ferma 
de  la Cegani, mai 1955.



Mândru de calul lui, 
Smercinschi Dumitru la 
Bumbăcari cu soţia Frosina 
şi fiica, Domnica.

Dâlga, copil călare.



Stela Tonenchi cu două 
prietene Eleonora şi Aspazia 
la Viişoara, iulie 1956.

Familia Tonenchi Nicolae şi 
Raifta cu cei trei copiii 
Mircea, Stela şi Mihai în 
curtea casei la Viişoara.

Tonenchi Nicolae şi soţia 
Raifta; gospodărie la 
Viişoara.



Tureac Mihai, soţia Zamfira, 
fiul Aurel şi nora Stela 
(născută Tonenchi) în faţa 
casei la Viişoara.

Bundevin Milan din Diniaş 
a ajuns mare constructor în 
Bărăgan.



Grup de copii la plantare de 
cartofi după metode miciu
ri niste, printre care Grama 
Rodica.

După ridicarea D.O. familia 
Harabagiu a fost vizitată de 
rudele din Basarabia, la 
Răchitoasa.



Bunicul Miatov cu nepoţii la 
Olaru.

Fraţii Fantaziu deportaţi în 
lagăr la Movila Gâldăului, 
1953.

Deportaţi din Tomnatic la 
Valea Viilor.



Familia prof. Balea la şapte 
luni înainte de eliberare pri
veşte spre un viitor incert 
(Valea Viilor, 1955).

Deportaţi din Lovrin mem
brii familiei Manoliu la 
Lăteşti.



Fiat Cornelia la absolvirea 
clasei a IIa la şcoala din 
Viişoara cu colegele şi dom
nul învăţător Chiu Iosif, 
1955.

Copiii grădiniţei din Valea 
Viilor, 1954.



Echipa de dans a şcolii din 
Valea Viilor.

Elevi şi profesori la şcoala 
elementară de 7 clase, mai 
1952 Valea Viilor.



Mirciov Ioan din Dudeştii 
Vechi înainte de deportare.

Chipul brăzdat de suferinţă 
al aceluiaşi Mirciov Ioan. 
Fotogra fie făcută de miliţie 
pentru identificare la Valea 
Viilor. Nu împlinise 54 de 
ani.

Verii Mirciov Petru şi 
Ciocani Petru în 2001 în 
faţa şcolii din Valea Viilor, 
transformată în dormitoare 
pentru zilieri, sin gura cons
trucţie rămasă din satul de 
deportaţi. Acoperişul din 
stuf a fost înlocuit cu ţiglă.



Bratan Anton, fost deportat, 
la mormântul lui Mirciov 
Ioan, azi dispărut, în cimi ti
rul din Buliga (Valea Viilor, 
1958).

La înmormântarea lui 
Holban Pavel, Lăteşti 1954.



Liziera de nordest din Valea 
Viilor în 1956 după plecarea 
deportaţilor.

Ruinele unei case din Movila 
Gâldăului, 1995.



La Rubla, o delegaţie din 
partea AFDB în 1995, în 
faţa casei familiei Dic.

De Rusalii, la monumentul 
ridicat ÎN MEMORIA 
DEPOR TAŢILOR ÎN 
BĂRĂGAN, anual este 
organizată o come morare a 
bărăgăniştilor.



Monumentul ridicat 
ÎN MEMORIA 
DEPORTAŢILOR ÎN 
BĂRĂGAN 19511956.
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