
FRAGMENTE DIN JURNALUL FAMILIEI BIRDEAN 

 

 

Volumul II al jurnalului familiei Birdean, începând din ziua de 27 Martie 1956 după 

reîntoarcerea din dislocare  unde am stat aproape 5 ani de zile în timpul puterii populare  

şi îndurând viaţa fericită a poporului Român, după ce am fost deportaţi de toate bunurile 

ce le aveam şi pe care eram stăpâni luate fără nici o formă, probabil că drept răsplată am 

luptat pe front apărân-du-mi ţara şi familia cu preţul vieţii mele, rămânând un infirm pe 

toată viaţa. 

Ce puteam să răspund la acelora ce mă întrebau „De ce ai fost adus din Bărăgan?” nu ştiu 

findcă n’am fost judecat şi nu am primit nici o decizie în acets fel.. Ei ziceau „Ai fost 

Titoist” eu titoist şi aşa veneau comisiile dela Bucureşti şi aveau pt. fiecare familie cîte un 

dosar gros, dar cine la făcut căci eu ştiam că nu mi s’a luat nici o declaraţie şi n’am semnt 

nimic, ei citeau din dosar şi eu răspundeam. În 1954 era un slt. tînăr şi i’am cerut voie să-

l întreb ceva, poftim a zis D.Slt. sunt cutare locuiesc st. No. cu 8 membrii cu familie, mă 

puteţi găsi oricând, De ce am fost adus în Bărăgan cu toată familia, findcă am luptat 

împotriva fascismului până’n Chehoslovacia  şi am rămas infirm pe toată viaţa, ziceţi că 

sunt titoist, vă dau nominal pe toţi titoiştii care sunt acasă şi au fincţii în comună şi care 

precis au făcut aceste dosare din care Dv. citiţi. Mi a zis Dle Birdeanu în adevăr se ştie că 

sa făcut o greşeală mare cu toţi cei aduşi în Bărăgan dar vă rog să-mi spuneţi câţi bani aţi 

primit pt. tot ce aţi lăsat acasă eu am zis-24.500 lei, dînsul s’a uitat în dosar şi a zis ţipând 

la mine cât ai zis că ai primit  atît 24.500 Lei. Astai dle au furat ţara asta can codru zice, 

aicia scrie d 3 ori mai mult. Deci miam dat seama că asta urmăreau ei să vadă cît am 

primit noi, nu cît au scris ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Volumul II 

28 III 1956 

Sosirea din Bărăgan 

27 martie 1956 

Situaţia familiei Birdeanu 

1. Tata, sănătos dar c’am slăbit 

2. Mama a murit în Brateş (Dzeu s’o ierte) 

3. Emil, sănătos 

4. Ghiţă, -II- 

5. Sidica-II-mare şi frumoasă 

6. Viorica idem 

7. Victoria bine sănătoasă dar multe necazuri 

Înfine, după 4 ani, 7 luni şi 9 zile am ajuns din nou în gara de  unde am fost îmbarcaţi, 

sub teroarea populară, cu groaza’n suflet pentrucă nu ştiam unde ne duc acei barbari care 

au îndrăsnit să ne deporteze de tot ce ace aveam şi să ne  scoată din casele noastre, cele 

75 de familii din Checia, şi să ne  ducă din satul nostru natal, sub forţa baionetei departe 

în Moldova, în lunca Prutului, unde cu greutăţi mari şi în condiţii f. grele am fost obligaţi 

ca’n termen de 3-4 luni de  zile să ne clădim case din pământ, în care să locuim cu familia 

în condiţiuni nemaipomenit de grele, izolaţi de restul lumii şi fiind obligaţi a auzi mereu 

din gura celor ce ne păzeau cuvintele de „banditule Titoist” noi care în definitiv n’am 

avut nimic comun cu Tito, şi Titoiştii adevăraţi rămâund acasă să ne prade din case tot 

ceace a mai rămas, pentru a-şi însuşii lucruri de folos, fără bani. Ajunşi la gara la Checia 

eram în satul nostru drag, am coborât jos din motor şi în adevăr am simţit în adevăr o 

emoţie ce n’am simţit de mult, uitâ-du-mă  am văzut cunoscuţi în toate părţile şi toţi 

veneau să dea mâna cu mine şi Victoria şi Ghiţă. 

Am plecat înspre casă, casa noastră care am lăsat-o atunci, cu 5 ani şi ceva de zile 

curată, îngrijită şi  frumoasă, ne întrebam cum o vom găsii, la colţul sf. biserici am găsit 

pe tata care ne aştepta, şi’n urmă a venit şi Viorica şi am plecat spre casă. 

Am ajuns am deschis uşa dela stradă şi înaintea ochilor mi s’a deschis o privelişte 

grozavă, casa era aceiaşi începând dela grajul cailor, cotarca era numai stâlpi cocinele 

erau şi ele distruse, şoprul de lângă el nu mai era nimic îngrăşătoria din fund nimic, şura 

de fân nimic, buruieni peste tot şi sărăcia , astea le-am văzut întro clipă şi ochii mi s’au 

umplut de lacrimi neputândumă stăpânii, plus de aceasta aveam şi stăpâni în casă, 

cooperativa era mare propirietară în casă, tata a primit numai casa de jos, restul era tot a 

lor. 

 Am intrat în casă altă durere totul era murdar şi afumat, a venit şi Sidica şi 

Mama?? şi Ioţa şi Teta Eva şi mulţi din tot satul, am stat cu toţii de vorbă şi pe urmă am 

plecat la Mama la prânz. Dacă unii dintre ei se bucurau apoi erau foarte mulţi care nu 

prea vedeau bine venirea noastră acasă, însă să lăsăm evenimentele să rezolve singure ce 

va urma, în plaţul dela colţ se vedeau 2 case noi zidite  alu Ţampi şi alu Huin s’au făcut  

stăpâni pe terenul nostru şi au zidit  fiecare câte o  casă, plaţul dela mine, cărămidă dela 

puste şi gatai casa.  



30 III ’956  

Am stat de vorbă cu Şandor lui Ifco şi Şandor ţiganu şi am găsit la ei îngăduinţă şi 

bunăvoinţă mi-au promis să ne vor elibera 2 din camere petrnu mine şi două vor rămâne 

ei, aşa am şi făcut eu am ocupat camera dela colţ şi cuina şi ei camera dela poartă şi  

mijloc (s’a inversat eu la colţ ei dinăuntru.) 

 

2 April 1956       

A sosit vagonul nostru cu bagaje şi cerealele noastre în stare bună şi fără nici un 

incident numai ce au auzit oamenii că mi-a venit vagonul imediat s’au adunat vreo 8-10 

conaţe?? Şi în 2 ore n’a mai rămas nimic, am adus 2300 kg grâu, 200 kg sămânţă de trifoi 

şi 300 kg porumb şi pt. Pera am adus 300 kg grâu, pentru Pavel 1700 kg. grâu bunul 

Dzeu ne-a ajutat de am scăpat cu toate şi pace, că-ci asta era toată averea nostră, nu 

aveam niciun ban şi cu ce trăi. 

 

15 April 1956    

Timpul s’a îndepărtat binişor pănă s’au eliberat camerele, am stat pe rând la 

Mama la Iosa şi Gheorghe observa atâta ajutor cât am primit din partea lor nu pot spune 

parcă eram fraţi adevăraţi şi nu trebuie să-i uităm niciodată.  

 

 

30 Aprilie 1956:   

Unele din persoanele care eu leam ştiut că nu sunt de acord cu venirea dislocaţilor 

sunt: Andria, Mag, Boatu (senior), Mişa ...?? şi alţii 

 

1 Mai 1956  

   Am arat curtea şi am semănat cartofi şi toată grădina am rămas cu 0400 st.?? Huiu 

a luat un plaţ şi 400 st. Tarnpu??  a luat la fel la Ludvig iam dat jumătate şi mie restul, am 

arat şi am pus de toate penru casă şi am udat în fiecare seară că-ci nu era ploaie. Mam 

angajat la Ferma  Cenei unde era şi  vărul meu Ioţa, mi-au dat un serviciu bun şi fără 

răspunderi şi scot până la 1000 lei pe lună. 

 

10 Mai 1956 

   Se auzea că vine comisie care să verifice ce au distrus domnii?? comunişti şi că 

vor despăgubii, dar na mai venti nimic, toţi cei dislocaţi o duc f. greu căci n’au nimic şi 

lucră la ferma Cenei? s’au Jimbolia, numai Volta, Curt şi Pilat n’au primit casele ceilalţi 

au intrat toţi în casele lor. 

 

(pe margine este notat: şi nici până în 1988 n’a mai dat nimeni nimic) 

 

20 Mai 1956 

     Se auzea că Tito va pleca la Moscova toţi simţeau că se va întâmpla ceva, aşa a 

fost, prin Iunie Tito a plecat prin România la Moscova şi eu eram chiar la Jimbolia când a 

trecut dar nu am putut săl văd căci –Il Preknea secretar politic şi cine eram eu şi ce a spus 

la miliţia de pază şi m-au scos depe peronul gării cu câteva minute nainte de venirea 

trenului, la Tşoara a fost masa primirea la Bucureşti la fel însă aşa curios că toţi aici erau 

antititoişti şi îl primeau acum pe Tito, înfine la Moscova a stat Tito 3 săptămâni de zile şi 



la reîntoarcere vizitează România 3 zile şi nici n’a intrat Tito în Rusia şi Molotov şia dat 

demisia din ministru de externe. 

       Tito a dus tratative cu guvernul Român care se spunea căi cam bolnav (se spune că 

Dej a împuşcat pe Groza, întradevăr Groza este în pat) şi au căzut de acord ca toţi sârbii 

din România care au fost închişi pt. Politica Titoistă şi dislocţii să fie eliberaţi şi să 

primească bunurile lor şi să fie despăgubiţi intregral, acum să vedem dacă Români se ţin 

de cuvânt şi ce vor face cu noi Românii. Peste tot la plecare şi la întorcere Tito a fost 

primit cu multă bucurie şi voie bună, se poate spune că se va putea trece frontiera ca 

înainte.  

 De fapt san...?? dela frontieră s’a ridicat toţi ofiţerii dela Grăniceri, Securitate şi 

Miliţie s’au dat afară cam 50%. 

 

1 Iunie 1956 

Situaţia  politică nu slăbeşte deloc se menţine mereu cu impozitele şi cotele bieţii 

ţărani se trudesc să lucreze însă n’au unde, căsi tot pământul cel mai rău îi au ei şi este 

numai cu apă, iar ploile care cad aşa de des adună toată?? apa că au stricat şi porumbul şi 

multe alte recolte.  

 

Situaţia Familiei noastre: 

  Eu muncesc la fermă, însă cu toate că aduc până la 1000 lei lunar nu putem face 

faţă, Victoria numai cu mâncare şi casa. Sidica a intrat la examenul de maturitate şi a 

rămas corigentă la 2 materii şi acum dă în August, Viorica sburdalnică s’a făcut mare însă 

amândouă  simt greutăţile prin care trecem. Ghiţă se pregăteşte şi el de facultate în 

August este liniştit si retras. 

Rog pe bunul  Dzeu să mă ajute ca să le scot pe toate la bun sfârşit şi să scăpăm 

odată de orânduiala bandiţilor comunişti. 

 

10 Iunie 1956 

În Polonia la Poznan s’a întâmplat o răscoală a poporului contra ocupanţilor Ruşi 

armata Poloneză a susţinut pe răsculaţi şi atunci au intervenit Ruşii au trecut cu tancurile 

peste răsculaţi şi au tras în plin făcând sute de morţi între aceia care au cerut pâine şi 

libertate. 

 

1 Iulie 1956 

Se tot spune de o comisie pt. Despăgubire dar nu se vede nimic, au venit ca să dea 

la ...?? dela toţi dislocaţii dacă vreau să ia pământ s’au cum nu ştie lumea ce să facă. 

 

10 Iulie  

Se treieră la batoze fără să fie voie să plătească în natură ci cu bani lie frică ruşilor 

că n’au destul grâu să ia, situaţie este cam grea porumbul este f. puţin, grâul ce este îl 

ridică pentru cotă aproape tot. 

 

20 Iulie 1956 

Nu ştim ce să facem să să înscriem şi noi ceva pământ s’au nu, am avea vreo 15 lanţe la 

grădină  ....ap...la particulari şi dacă iau pământ cu cel lucrez să dau cotă şi impozite ??? 

mai aşteptăm puţin. 



 

26 Iulie 1956 

Hramul la Cenei am fost cu toţii şi s’au întâlnit toţi copii ai mei, alu Iaţa, alu Miloss şi a 

lui fiertat Ghiga, în total 10. eu am două fete, Iaţa 2 feciori, Miloss 4 fete şi Ghiga  2 

băieţi, mai mare dragul să priveşti, însă săracii copii aproape că  nu mai cunoşteau după 5 

ani de zile, foarte multă asemănare între Sidica şi ceilalţi dela Cenei, numai Viorica este 

pe familia dela Checia.  

Am avut un necaz cu Sidica s’a îmbolnăvit chiar la Cenei şi a avut temperatură până la 

40,7 a avut intoxicaţie din cauza mâncării alterate la Tşoara, a luat o penicilină după 3 

zile s’a făcut bine. 

 

27 Iulie 1956 

 O delegaţie americană a vizitat colectivul din Cărpiniş. A început treierişul bieţii 

oameni am muncit întreg anul ca să constate la treieriş că nu le rămâne nici un bob de 

grâu pt. pâine, ff. puţini rămân cu ceva grâu restul îl iau în cotă. 

 

30 Iulie 1956 

 Se tot vorbeşte din nou de ceva ajutor însă nu se vede nimic, o ducem greu de tot- 

30 Iulie 1956   

 Au sosit primii cetăţeni din Yugoslavia cu paşaport pe 10-11 zile. 

 

1 August 1956: 

Canalul de Suez a fost naţionalizat de către Egipteni şi s’a convocat de către 

Americani Francezi şi Englezi o conferinţă pe ziua de 16 VIII ’956 unde au fost chemate 

vreo 21 de state printre care şi Ruşi şi Egipteni la Londra. 

 

10 August 1956 

  Timpul este secetos şi nu este grâu şi porumb la fel va fi o sărăcie oamenii n’au 

să dea cota şi le ia tot ce găseşte,  se aude tot mai mult de colectivizare Banatului dar nu 

văd cum o so facă că-ci lumea reacţionează şi nu vrea să intre toţi ...să se întâmple ceva. 

 

20 August 1956 

Pe lângă sărăcie mai este şi bucurie, scumpa mea Sidica o terminat examenul de diplomă 

şi a ieşit binişor, acum Ghiţă a intrat la examenul de admitere în facultate şi să dea bunul 

Dzeu să reuşească şi el. 

 

22 August 1956 

Cine ştie ce vor face comuniştii de 23 August, ce surpriză ne va mai aştepta pe noi care 

am suferit atâta în anii de democraţie populară. Doamne ajutămă să ducem până la capăt. 

 

30 August 1956: 

Timpul se menţine mereu secetos nu este ploaie deloc, grâul s’a făcut  puţin porumbul şi 

mai puţin, prin sat au început echipele de colectare să adune dela bieţii români tot ce mai 

au ca să  se complecteze „preasfinţita cotă” nu contează dacă la bietul muncitor ţăran care 

a întors pământul îi mai rămâne ceva s’au nu, se vede de peacum că va fi o primăvară 

flămândă şi săracă cum de mult n’a mai fost . Cu dislocaţii nu se mai aude nimic, totul s’a 



uita[t] s’a şters s’a pus la dosare iar noi cei oropsiţi de viaţa fericită a ţăranilor din RPR 

ne câştigăm bucata de pâine prin Gostaturi cu chiu cu vai. 

 Am o singură bucurie şi mulţumesc bunului Z-zeu că suntem toată familia 

sănătoşi şi copii mei dragi aunt cuminţi, Sidica mea dragă a sfârşit cu bine, însă prin ce 

greutăţi numai noi ştim, examenul de maturitate, iar scumpul meu frate care mă ascultă ca 

un copil a reuşit cu mari sacrificii să între la facultate, aşa că cu toate că  n’avem bani 

totuşi mă gândesc la copii şi-mi dau seama că trebuie să străbatem acest drum ori cât de 

greu ar fi cu ajutorul bunului Dzeu. 

 Suntem aşa de săraci ca’n anul 1952 în Brateş însă vom scăpa noi şi de asta.  

În Germania apuseană s’a interzis partidul comunist şi acum ţipă cu toţii şi sar în sus să 

vedem ce va ieşii. 

 

8 Sept. 1956  

Din  nou o delegaţie yugoslavă vizitează colectivul din Cenei nu poate oricine să stea de 

vorbă cu iei numai colectiviştii şi aceia care au invitaţie. 

 

15 Sept. 1956 

 Timpul se menţine secetos până’n prezent şi nici nu se simte să plouă, situaţia 

arăturilor şi sămănăturilor de toamnă stă cam rău. 

 

30 Sept. 1956. 

 O ducem f. greu din toate punctele de vedere nu pot câştiga mai mult decât strictul 

necesar pentru existanţa familiei aşa-mi vine câte o dată să fac ceva anormal dacă-aş şti 

că prin asta aş putea .....elnuba??situaţia lumi necăjite.   

 

10 Oct. 1956  

 Au pornit prin sate echipe de adunarea bunurilor celor ce n’au predat cota, li se ia 

fără pic de ruşine grâul, porumbul s’au alt aliment care este pregătit cu atâta greutate 

pentru familie în perioada de iarnă şi oameni ca Jumaţ?? (Ioşca) şi Gheorghe 

(moldoveanul) intră în cinstea bietului ţăran român şi fără nici o discuţie îi ia tot ce vrea 

el, fără frică şi fără pic de cuvinte, dar vine timpul şi a lor. 

 

25 Oct. 1956 

 În Ungaria şi Polonia s’au răsculat sute de mii de studenţi pentru a da afară din 

ţară trântorii şi leprele de ruşi care fără un pic de ruşine sug toată vlaga din bietul popor 

care geme fără să poată face ceva împotriva lor.  

 Tov. G. Dej a plecat să viziteze Yugoslavia după atâţia ani de luptă contra lui Tito 

care ieri era călău iar azi se sărută cu Dej şi cu Ruşii. Cine poate avea încredere în aceşti 

oameni care se întorc de unde bate vântul; e greu  e f. greu   să faci faţă dumnealor. 

 

28. X. ’956 

 Cu noi cu dislocaţii nu se mai aude nimic toţi ne privesc încă rău cu toate că 

suntem săraci ci nu deţinem nici o putere, însă probabil că cei vinovaţi se simt vinovaţi 

(taie vinovaţi şi scrie în loc) fricoşi şi chiar de umbra lor. 

 

 



 

30 X ’956 

 Tov. Dej a venit urgent din Yugoslavia cu avionul şi se simte ceva şi’n România, 

studenţii au început manifestaţii, muncitorii din oraşe la fel manifestează pentru 

aprovizionarea cu alimente a ajuns timpul că nu mai găseşti cu săptămânile ulei şi alte 

alimente de primă necesitate. 

 

 

30 X ’956 

 Situaţia din Ungaria este grea, răsculţii u încetat focul cu condiţia ca în 24 de ore 

Ruşii să plece din Ungaria, însă nu ştiu motivele din cre n’au plecat Ruşii şi răsculaţii au 

început din nou focul, se aude că mai mult de jumătate din Ungaria este sub controlul 

răsculaţilor sunt mii de morţi şi mai mulţi răniţi. În Polonia la fel toţi cer plecarea Ruşilor 

acasă. 

 

31 X ’956 

 Imediat după venirea lu Dej din Yugoslavia s’a publicat un decret prin care se 

măresc salariile muncitorilor şi se duce pe piaţa alimente din abundenţă numai ca 

muncitorii să [nu se] răscoale şi se face propagandă că nui adevăra că-i revoluţie în 

Ungaria şi fel de fel de minciuni. 

 Pelângă toate astea se aude că la Suez s’a dat un ultimatum până azi să vedem ce 

va fi? Englezii şi Francezii? Este posibil să se aprindă un foc total- timpul a început să fie 

puţin mai rece şi plouă câte puţin pe unele locuri, e bună pt. grâu. 

 

10 XI ’956 

 Situaţia din Ungaria este gravă s’a făcut un război intern, ruşii şi guvernul de o 

parte şi răsculaţii de altă parte, rezultatul că ruşii au convocat o şedinţă cu conducerea 

răsculaţilor şi în timpul şedinţei ia arestat pe toţi şi au încercuit întreaga Ungarie cu 

tancuri tăind legătura cu Austria şi cu capitala Ungariei. Budapesta a fost încercuită cu 

1500 de tancuri sovietice şi au distrus  total capitala Ungariei. Sunt peste 60.000 mii de 

morţi din partea răsculaţilor şi Ruşii au peste 30.000 morţi 

 

18 XI ’956 

 Sunt trei săptămâni de lupte şi încă n’au reuşit Ruşii să comande Ungaria s’a cerut 

intervenţia poliţiei O.N.U. să facă faţă în Ungaria însă Ruşii nu vor să iasă. În Suez a 

intervenit poliţia O.N.U. şi face faţă. În general toţi simt că este necesar plecarea Ruţilor 

din ţară. 

La noi mişcarea studenţească a fost oprită  cu arestarea capilor şi se aude că vor fi 

condamnaţi greu??? 

 

30 XI ’956 

 Timpul s’a răcit total şi au pornit ninsori după o săptămână de nins a început ploia 

şi s’a făcut un noroi de ţie mai mare dragul să mergi. 

 În situaţia internaţională nu s’au produs nici o schimbare, în Ungaria s’au dus 

lupte grele şi sunt pierderi colosale în oameni se aude că sunt peste 70.000 de morţi la 

răsculaţi, nu se ştie numărul deportaţilor din Ung. în Rusiia  peste ...??? sunt  peste 



100.000 de Unguri care s’au refugiat peste frontieră în Austria iar deacolo în apus, sa 

format un guvern Cadar, care spune că va face pace şi va mulţămii poporul  dar cine ştie 

ce va ieşii, totuşi se anunţă că încă se dau lupte între rebeli şi guvern (ruşii). 

Se văd mari concentrări de trupe Engleze şi Franceze prin Irac şi Siria se aude că Turcia 

mobilizează în tot cazul se aşteaptă pentru primăvară o încăierare generală. 

 

5 XII ’956 

 Se apropie Sărbătorile Crăciunului după cinci ani facem şi noi sărbătorile de iarnă 

în casă noastră, cine ştie ce ne mai aduce viitorul ino...?? şi tulbure. 

 

9 XII ’956 

 Cu ajutorul bunului Dzeu am am tăiat şi noi cei doi porci ce iam avut şi umplut 

toată casa cu de toate, au avut 150 kg. bucata, am petrecut f. frumos cu Ioşa şi Tata am 

lucrat totul. 

 

15 XII ’956 

 Se apropie Sărbătorile Crăciunului şi nici o bucurie nu se aude pentru noi cei 

veniţi din dislocare, nu a venit nimeni la noi ca să ne întrebe ce e cu noi şi cum trăim noi, 

mulţumim bunului Dzeu că suntem cu toţi sănătoşi şi de scos la capăt o scoatem noi. 

 

20 XII ’ 956.  

 Ghiţă a intrat în exmene şi nu vine acasă pânăn 25 ianuarie ‚’957. În Ungaria nu 

s’a prea liniştit nici până acuma numai Dzeu  mai poate  şti ce este peacolo se aude că 

sunt peste 100.000 de refugiaţi în Austria, Ruşii în tot cazul nu au ..[........] până acuma 

săraci ţărişoare mici, nici cum  cum ne mai tung ruşii de tot ce avem, acum se aude că 

primim din Rusia peste 4500 de vagoane de grâu nu mai crede nimeni nimic s’au săturat 

de atâtea minciuni şi dela unii şi dela alţii. 

 

25 XII ’956 

În sfârşit au sosit sărbătorile Crăciunului am avut 2 zile înnvoire şi am petrecut în 

familie, cu Victoria, Sidica şi tata, Ghiţă nu a putut venii să fie împreună cu noi până nu 

termină cu examenul, Sidica este la biblioteca sfatului asa sîntem cu toţi laolaltă , am avut 

oaspeţi pe Miraliub a lui  Ioţa, am petrecut cu linişte şi pace Crăciunul, timpul c’am urât. 

 

29 XII ’956 

Ca din senin a apărut un comunicat în care se spune că pe anul 1957 nu mai sunt 

cote la ţărani, să fi văzut lumea cum mai discuta şi se făceau fel de fel de planuri mai 

bune pentru anul ce urma să vină şi în adevăr pe ziua de 31 XII ‚’956 a apărut un 

comunicat în care se spunea că producătorii sunt scutiţi de plate cotelor sfinte cum le 

spuneau comuniştii şi care le ziceau şi că sunt o datorie patriotică, şi nu mai trebuiau să 

fie , în fine deocamdată n’a prea rămas nimeni dator statului cu nici un kg.  de cotă, dar în 

schimb statul democrat a lăsat fără pâine asigurată pe aproape toţi ţăranii care au muncit 

foamea era mare dacă nu erau fraţii „Ruşi” pe care îi durea inima de noi şi neau dat 

câteva mii de vagoane de grâu dar în schimb peste 3 ani să le dăm napoi, nu grâu, 

provbabil ceva minerale de care mai avem noi, poate ca Maniu.  



Înfine cu ajutorul bunului Dzeu am încheiat acest an sănătoşi cu toţii afară de 

scumpa mea mamă care a rămas săşi doarmă somnul de veci în Lunca Prutului (Dzeu s’o 

ierte) şi aşa am dus cu greu la capăt acest an care a fost unul din cele grele pentru noi.  

 Rugăm pe bunul Dzeu să ne ajute să trecem mai departe cu toţii în pace şi 

sănătoşi. 

 Doamne ajută 

 

 


