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REGIUNEA GALATI 

SITUATIA UMER ICA 
Pe comuni a elementelor dislocate ş i cu domiciliu ob li gatoriu pe categorii socia le şi nationalităli . 

COMUNA BRA TES, se compune din 621 familii dis locate , 13 elemente cu domicilii 
obligatorii pe diferite termene. Dintre acestea sunt: 246 elemente foste exploatatoare, 281 ţărani 

muncitori , 72 muncitori şi 22 funcţionari. 
Pe naţionalităţi se impart după cum urmează: 172 români, 116 elemente fugite de pe 

teritoriul sovietic, 194 colonişti macedoneni, 119 germani , 20 iugoslavi. 
COMUNA ZAGNA, se compune din 613 familii dislocate şi 16 elemente cu domiciliu 

obligatoriu pe diferite termene. Dintre acestea sunt: 352 elemente foste exploatatoare, 221 ţărani 

muncitori, 31 muncitori, 19 funcţionari. 
Pe nalionalităţi se impart după cum urmează: 180 români, 155 refugiaţi de pe teritoriul sovietic, 
58 colonişti - macedoneni, 193 germani , 27 iugoslavi. 

COMU A MAZARENI, se compune din 455 familii dislocate, 14 elemente cu domiciliu 
obligatoriu pe diferite termene. Dintre acestea sunt: 236 elemente foste exploatatoare, 190 ţărani 
muncitori , 18 muncitori, II funcţionari. 

Pe naţionalităţi se impart după cum urmează: 288 români, 78 fugili de pe teritoriu 
sovietic, 72 co l onişti macedoneni , 69 germani, 8 iugoslavi. 

OMU A RUBLA, se compune din 451 familii dislocate, 21 elemente cu domiciliu 
obl igatoriu pe diferite termene. Dintre acestea sunt: 207 e lemente foste exploatatoare, 74 ţărani 
muncitori , 127 muncitori , 43 funcţionari. 

Pe naţionalităţi se impart după cum urmează: 147 români , 39 fugiţi de pe teritoriul 
sov ietic, II colonişti macedoneni , 246 germani, 8 iugoslavi. 

COMUNA BUMBACARI, se compune din 437 familii di s locate, 12 elemente cu 
domiciliu ob li gatoriu pe diferite termene, dintre acestea sunt: 196 elemente foste exploatatoare, 
159 ţărani muncitori , 69 muncitori , 14 funcţionari . 

Pe nalionalităţi se impart după cum urmează: 184 rom âni, 55 fugiţi de pe teritoriul 
sov ietic, 27 colonişti macedoneni, 123 germani, 48 iugoslavi . 

COMUNA SCI-IEI, se compune din 406 familii dislocate, 34 elemente cu domiciliul 
obligatoriu pe diferite termene. Dintre acestea sunt : 221 elemente foste exploatatoare, 162 ţărani 
muncitori , 16 funcţionar, 7 elemente fără ocupaţie. 

Pe naţionalităţi se impart după cum urmează: 170 români, 32 fugiţi de pe teritoriul 
ovietic, 147 germani, 57 iugoslavi. 
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CONSILI UL DE MINISTRI 
AL 

REPUBLICII POPULARE ROMI E 

DISPOZITIE 
pri vind s ituaţia terenurilor agricole şi casele persoanelor strămulate pe baza hotărârii 

Consi liului de Miniştri nr.326/195 I şi care se reîntorc la fostul lor domiciliu. 

Consil iul de Miniştr i a l Republicii Populare Române, 
dispune: 

1.- Persoanelor prevăzute În alăturate l e 3 tabele nominale, care au fost strămutate 
În baza Hotă râr i i Consiliu lu i de Min i ştri nr. 326/ 1951 şi care se Întorc În localităţile de 
unde au fost strămutate, li se vor resti tui terenurile agrico le şi casele pe care le-au posedat 
la data părăs irii acestor l ocal ităţi. 

2 .- In cazu l când terenurile agrico le au fost comasate la gospodării l e de stat sau la 
gospodăr i i l e colective, ori au fost date În schimb ca urmare a operaţiunilo r de comasare, 
li se vor atr ibui În proprietate terenuri agricole din rezerva de stat. 

Dacă terenurile agricole au fost date În folosinţă ţăranil or muncitori sau 
Întovărăş i rilor agricole co lect ive pentru lucrarea În com un a pământului , după trângerea 
recoltei vor fi restituite ce lor care le-au posedat la data s trămutării. 

e recomandă gospodări i l or agrico le co lective din raza localităţi lor unde se 
reîntorc persoanele prevăzute la an.I , ca la cerere să fie prim i ţi În aceste gospodării, 
independent dacă li s-au atribu it sau nu pământul În proprietate. 

3.- Casele persoanelor prevăzute la art.1 al prezentei dispoz i ţii, ocupate de unită!i 
de stat, unităţi cooperatiste ş i obşteşt i , rămân În folosinţa acestor unităţi. 

In cazu l când nu li se resti tui e casele precum şi atunci când acestea sunt complet 
distruse,li se vor da alte case echivalente ca valoare, din proprietatea statului sau li se vor 
da despăgubir i reprezentând 50% din valoare şi 50% credi te pe termen lung. 

Restituirea terenurilor agricole şi a caselor, precum şi atribuirea de terenuri 
agricole din rezerva de stat şi de case din proprietatea statului , se va face de către 

com itetele executive ale sfaturi lor populare din localităţile În raza cărora se găsesc aceste 
imobile. 

In cazul când se acordă despăgubiri , comitetele executive a le sfaturil or populare 
vor face propuneri care vor fi verificate la faţa locului de o comisie compusă din 
vicepreşedi ntele comi tetul ui executiv a l sfatului popular al raionulu i respectiv, ca 
preşedinte, şeful secţi unii agricole ş i şefu l secţiun ii financiare, precum şi de legatul Băncii 
R.P.R. În ca litate de membri. 

Propunerile după verifi care ş i Însuşire se Înaintează comitetu lu i executiv a l 
sfatului popu lar regional spre aprobare. 

Ce i care vor despăgubi ţ i potrivit al.2 sunt obl i gaţ i să -şi refacă casa În termen de 
un an de la data când au primit despăgubiri le şi cred itele. 

Comitetele executi ve a l sfaturilor populare comuna le vor as igura cazarea 
persoanelor de mai sus pe timpul cât durează refacerea l ocuinţe i . 
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4.- Casele persoanelor prevăzute la arL I din prezenta dispoziţie, ocupate de 
angajaţii unităţilor socialiste sau alte persoane, vor fi eliberate şi predate persoanelor care 
se reîntorc. 

Comitetele executive a le sfaturi lor populare vor da sprijinul necesar celor rămaşi 
fără locuinţă. 

5.- Pe baza documentaţiei Înaintate de comitetele executive a le sfaturilor populare 
regionale, Ministrul Finanţe l or va propune Consiliului de Miniştri suplimentarea 
bugetelor sfaturilor populare regiona le cu sumele necesare pentru plata despăgubiri lor 
prevăzute la a11.3 din prezenta dispoziţie. 

PRESEDINTE 
CONSILIULUI DE MINISTRI, 

Gh. Gheorghiu-Dej 

Bucureşti, I septembrie 1955 
Nr.29 . 

DIRECTOR GENERAL AL 
TREBURILOR CO SILIULUI DE 
MI ISTR I 

Petre Costache 
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MI ISTERUL AFACERJLOR INTERNEo 

DECIZIA Nr. 6100 

Conform Ordinului rezolutiv a l Tov. Ministru al Afacerilor Interne General Lt. 
DRAGHICI ALEXA DRU, pus pe raportul de Încheiere al comisiei speciale de revi zuirea 
di slocaţilor Nr. C/959 cu privire la ridicarea restricţiilor domiciliare unui număr de 3692 familii 
di s locate din regiunile Arad, Timişoara ş i Craiova În ce le 18 comuni speciale din regiunile 
Bucureşti , Constanţa şi Galaţi: 

MINISTERUL AFACERlLOR INTER E 

DECIDE 

Art. l.- Se ridică restricţiile domiciliare familiilor dislocate din comunele Pelican, Ezerul , 
Olaru , Dropia, Viişoara, Dîlga şi Fundata din regiunea Bucureşti, cuprinse În rapoartele comisiei 

r 1, 2, 3, 4, 5, 6, şi 7 dos. 55/22 şi dos.55/26, 27 ,28, 29, 30, 31. 
Art.I 1.- Se ridică restricţ iile domiciliare familiilor dislocate din comunele Valea Viilor, 

Movila GÎldău lui , Salcîmi , Lăteşti şi Răchitoasa din regiunea CO STANTA, cuprinse În 
rapoartele com isiei Nr.8, 9, 10, II, ş i 12, dos.55 voI. 24. 

Art.lIl.- Se ridică restricţiile domiciliare familiilor dislocate din comunele Brateş, Zagna, 
Măzăreni , Rubla, Schei, şi Bumbăcar i din regiunea Galaţi, cuprinse În rapoartele comisiei Nr.13, 
14, 15, 16, 17 şi 18; ( şi 37 cazuri speciale). 

Art. IV.- Se ridică restricţiile domiciliare persoanelor de la art.l , 2 ş i 3 cu dreptul de a se 
stabili În orice parte a ţării În afară de zonele de frontieră, oraşu l Bucureşti şi com unele 
subordonate Sfatului Popular al oraşului Bucureşti . 

Art.V .- Se ridică restricţiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la domiciliile avute 
anterior unui număr de 513 familii menţionate În dreptul fiecăruia, cuprin s În cele 18 rapoarte 
Art. VI.- Pentru ducerea la Îndeplinire a prezentei Decizii se Însărcinează comisia de verificare a 
dislocaţilor Împreună cu organele Direcţiei Generale a Miliţiei - Direcţia evidenţei Populaţiei. 

Dată În Bucureşti la 27 iulie 1955 

LOCTIITOR AL MINSTRULUI AFACERILOR INTER E 
General Locotenent 

Pintilie Gheorghe 
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CO SILIUL DE MINISTRI 
AL 

REPUBLICII POP ULARE ROMINE 

DISPOZ ITI E 
pri vi nd situaţia terenurilor agricole şi casele persoanelor strămu tate pe baza hotărârii 

Consiliului de Miniştri nr.326/ 195 I şi care se reîntorc la fostul lor domiciliu. 

Con iliul de Miniş tri al Republicii Populare Române, 
dispune: 

1.- Persoanelor prevăzute În a l ăturatele 3 tabele nominale, care au fost strămutate 
În baza Hotărârii Consi liul ui de Miniştri nr. 326/ 1951 şi care se Întorc În l oca lităţile de 
unde au fost strămutate, li se vor restitui terenurile agricole şi casele pe care le-au po edat 
la data părăsirii acestor l oca lităţi. 

2.- In cazul când terenurile agricole au fost comasate la gospodări il e de stat sau la • 
gospodăr i i l e colect ive, ori au fost date În schimb ca urmare a operaţiunilor de comasa re, 
li se vor atribui În proprietate terenuri agricole din rezerva de stat. 

Dacă terenurile agricole au fost date În folosinţă ţăranilor muncitori sau 
Întovărăşirilor agricole colective pentru lucra rea În comun a pământului, după strângerea 
recoltei vor fi restituite celor care le-au posedat la data strămutării. 

Se recomandă gospodării lor agricole colective din raza 10ca iităţilor unde se 
reintorc persoanele prevăzute la art.l, ca la cerere să fie primiţi În aceste gospodă rii , 

independent dacă li s-au atribuit sau nu pământul in proprietate. 
3.- Casele persoanelor prevăzute la art. 1 a l prezentei dispoziţii, ocupate de unităţi 

de stat, unităţi cooperatiste şi obşteşti, rămân În folosinţa acestor unită ţi . 

In cazu l când nu li se restituie casele precum ş i atunci câ nd acestea sunt complet 
distruse, li e vor da alte case echivalente ca va loa re, din proprietatea statului sau li se vor 
da despăgubiri reprezentând 50% din valoare şi 50% cred ite pe termen lung . 

Restituirea terenurilor agricole şi a case lor, precum şi atribu irea de terenur i 
agricole din rezerva de stat şi de case din proprietatea statului , se va face de către 
comitete le executive ale sfaturilor populare din localităţile În raza cărora se găsesc aceste • 
imobi le. 

In cazul când se acordă despăgubiri , comitetele executive ale sfaturilor populare 
vor face propuneri care vor fi verificate la faţa locului de o comisie compusă din 
vicepreşedintele comitetului executiv al sfatului popular al raionului respectiv, ca 
preşedinte, şeful secţiunii agrico le şi şefu l seCţiun ii financiare, precu m şi delegatul Băncii 
R.P.R. În cal itate de membri . 

Propunerile după verificare ş i Însuşire se Înaintează comitetu lui executiv al 
sfatului popular regi onal spre aprobare. 

Cei care vor despăgubi ţi potrivit al.2 sunt obli ga ţi să-şi refacă casa in termen de 
un an de la data când au primit despăgubirile şi creditele. 

Comitete le executive al sfaturilor populare comunale vor aSIgura cazarea 
persoanel or de mai sus pe timpul cât durează refacerea locuinţei. 
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RAPORTNR.13 
Cu privire la persoanele cu D.O. din comuna Brateş, raionul Galati, asupra cărora ..... 

a propus ridicarea restricţii lor domiciliare 

l. ARAZA EVA - Născută la 24 august 1878, În Comloşu Mare -
Timişoara, fiica lui Ştefan şi Melania, de profesie casnică. A posedat ca avere 12 ha 
teren arabil, 4 vite mari şi inventar agricol. Are 3 fii, care se găsesc În SUA din 1926, 
a fost dislocată din comuna Checea - Timişoara şi nu lucrează nicăieri fiind bătrână , 

Se ridică restrictiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu. 
2. ARDELEA U DIMITRiE - Născut la 26 martie 1884 în comuna Beba 

Veche - Timişoara, fiul lui Lupu şi Ioana, de profesie agricultor. A posedat 18 ha 
teren arabil Împreună cu un fiu al său, care În prezent se găseşte membru G.A .C. În 
comuna Beba Veche. Nu lucrează nicăieri este bătrân şi inapt de muncă şi nu are pe 
nimeni care ă-l Întretină În comuna Brateş unde se găseşte cu D.O. singur. Se ridică 
restrictiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu. 

3. CHECEAN IUDITA - Născută la 25 iulie 1877 În Claria Zugoslavia, fiica 
lui Mia şi Stevanca, de profesie casnică, a posedat ca avere 22 ha teren arabil , fără 
inventar agrico l. A fost dislocată singură din comun Checea - Timişoara În comuna 
Brateş -Galati. Nu lucrează nicăieri fiind bătrână şi inaptă de muncă. Se ridică 

restrictiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu unde are o fiică 

care o poate Întretine. 
4. FOALE MARIA - dislocată cu 4 membrii. Născută la 12 septembrie 1896 

în comuna Beba - Veche Timişoara, fiica lui Ioan şi Persida, de profesie casnică , a 
posedat ca avere 5 ha teren arabil, dintre care 2 ha le-a promit cu ocazia reformei 
agrare din 1945, 2 vite mari ş i inventar agricol rudimentar. In materialul pe baza 
căruia a fost dislocată În 1951, se arăta că s-a ocupat cu contrabanda de mărfuri din 
R.P.R. În R.P.U. Însă ea declara că în 1944, pe când venea de la Timişoara spre casă 
În gara Valcani a fost oprită de organele de grăniceri şi s-a găsit asupra ei 10 cutii de 
chibrituri şi un pachet de salicilat, fapt pentru care a fost anchetată de organele 
grânicereşti şi pusă În libertate, deoarece s-a constatat că nu se ocupa cu contrabandă 
de mărfuri. Se ridică restricţiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul 
dom iciliu. 

S. IENA GHEORGHE cu 2 membrii - născut la 28 octombrie 1914, În 
comuna Beba Veche - Timişoara, fiul lui Ioan şi ofia de profesie agricultor, a 
posedat ca avere 5 ha teren arabil, Împroprietărit la reforma din J 945 şi inventar 
agricol. în materialele de bază ce au fost Întocmite cu ocazia dislocării din J 951 , se 
arăta că se ocupa cu contrabanda de mărfuri şi trecere frauduloasă de frontieră, lucru 
ce nu a fost recunoscut de susnumitul şi nici nu s-a putut stabili . . Se ridică restrictiile 
domiciliare cu dreptul de a se stabi li la vechiul domiciliu. 

6. M ILOSLABLIEVI C I VLADA cu soţia - născut la 22 februarie 1876, În 
Checea - Timişoara, fiul lui Sava şi Sosa, de profesie agricultor, dislocat din comuna 
Pusta - Timişoara În comuna Brateş. A posedat ca avere I ha teren arabil , fără 

inventar agricol, el ocupându-se ca paznic de câmp. în materialul de bază se arăta că 
motivul dislocării ar fi ca a avut manifestări naţional şovine, Însă el nu recunoaşte 
acest lucru. Nu lucrează nicăieri, este bătrân şi el şi sotia şi inapli de muncă .. Se 
ridică restricţiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu. 

7. MIXICH ANA - Născută la 30 octombrie 1883, În comuna Checea -
Timişoara, fiica lui Petru şi Vilhelmina, casnică, a fost dislocată din Checea În 
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RAPORTNR.13 
Cu privire la persoanele cu D.O. din comuna Brateş , raionul Galaţi, asupra cărora ..... 

a propus ridicarea restricţ ii lor domiciliare 

1. ARAZAN EVA - ăscută la 24 august 1878, in Comloşu Mare -
Timişoara, fiica lui Ştefan şi Melania, de profesie casnică . A posedat ca avere 12 ha 
teren arabil, 4 vite mari şi inventar agricol. Are 3 fii, care se găsesc în SUA din 1926, 
a fost dislocată din comuna Checea - Timişoara şi nu lucrează nicăieri fiind bătrână, 
Se ridică restricţiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu. 

2. ARDELEANU DIMITRIE - Născut la 26 martie 1884 în comuna Beba 
Veche - Timişoara, fiul lui Lupu şi Ioana, de profesie agricultor. A posedat 18 ha 
teren arabil împreună cu un fiu al său, care în prezent se găseşte membru G.A.C. în 
comuna Beba Veche. Nu lucrează nicăieri este bătrân şi inapt de muncă şi nu are pe 
nimeni care ă-I întreţină în comuna Brateş unde se găseşte cu D.O. singur. Se ridică 
restricţ iil e domici liare cu dreptul de a se stabili la vechiu l domiciliu . 

3. CHECEAN IUDITA - ăscută la 25 iul ie 1877 în Claria Zugoslavia, fiica 
lui Mia şi Stevanca, de profesie casn ică, a posedat ca avere 22 ha teren arabil, fără 
inventar agricol. A fost dislocată singură din comun Checea - Timişoara în comuna 
B rateş -Ga l aţi. Nu lucrează nicăieri fiind bătrână şi inaptă de muncă. Se ridică 

restrictii le domiciliare cu dreptul de a se stabil i la vechiul dom ici liu unde are o fiică 

care o poate întreţine. 

4. FOALE MARIA - dislocată cu 4 membrii. Născută la 12 septembrie 1896 
în comuna Beba - Veche Timişoara, fiica lui Ioan ş i Persida, de profesie casnică, a 
posedat ca avere 5 ha teren arabil, dintre care 2 ha le-a promit cu ocazia reformei 
agrare din 1945, 2 vite mari şi inventar agricol rudimentar. în materi alul pe baza 
căruia a fost dislocată în 195 1, se arăta că s-a ocupat cu contrabanda de mărfuri din 
R.P.R. în R.P.U. însă ea declara că în 1944, pe când venea de la Timişoara spre casă 
în gara Valcani a fost oprită de organele de grăniceri ş i s-a găsit asupra ei 10 cutii de 
chibrituri ş i un pachet de sali ci lat, fapt pentru care a fost anchetată de organele 
grăn icereşti şi pusă în libertate, deoarece s-a constatat că nu se ocupa cu contrabandă 

de mărf1lri . Se ridică restricţiile domici liare cu dreptul de a se stabili la vechiu l 
domiciliu. 

5. JENA GHEORGHE cu 2 membrii - născut la 28 octombrie 19 14, în 
comuna Beba Veche - Timişoara, fi ul lui Ioan şi Sofia de profesie agricu ltor, a 
posedat ca avere 5 ha teren arabil, împroprietărit la reforma din 1945 şi inventar 
agricol. în materialele de bază ce au fost întocmite cu ocazia dislocării din 195 1, se 
arăta că se ocupa cu contrabanda de mărfuri şi trecere frauduloasă de frontieră, lucru 
ce nu a fost recunoscut de susmunirul ş i nici nu s-a putut stabi li . . Se ridică restricţiile 
domici li are cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu. 

6. MILOSLABLIEVICI VLADA cu soţia - născut la 22 februarie 1876, în 
Checea - Timişoara, fiul lui Sava ş i Sosa, de profesie agricultor, dislocat din comuna 
Pusta - Timişoara în comuna Brateş. A posedat ca avere I ha teren arabil , fără 

inventar agricol, el ocupându-se ca paznic de câmp. în materialul de bază se arăta că 
motivul dislocării ar fi ca a avut manifestări naţional şovine, însă el nu recunoaşte 
acest lucru. Nu lucrează nică ier i , este bătrân ş i el ş i soţia şi inapţ i de muncă .. Se 
ridi că restricţiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu. 

7. MIXICH ANA - Născută la 30 octombrie 1883, în comuna Checea -
Timişoara, fiica lui Petru şi Vilhelmina, casnică, a fost dislocată din Checea în 
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comuna Brateş , a posedat ca avere 9 ha teren arabi l ş i una casă de locuit. Pământul a 
Fost lucrat În dijmă, Întrucât a Fost singură, nu lucrează nicăieri, este bătrână şi inaptă 

de lucru. Se ridică restrictiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul 
domiciliu. 

8. PIERRE ELISABETA - Născută la 13 decembrie 1893. În comuna 
Lovrin, Sânnicolaul Mare, fiica lui Ioan şi Elisabeta, de proFesie casnică, a Fost 
dislocată Împreună cu sotul care a decedat În 1952, din comuna Biled, În comuna 
Brateş, a posedat 7 ha teren arabil şi inventar agricol necesar. Are un fiu anume Ion, 
care În 1943, a plecat voluntar cu trupele germane SS şi care a murit pe frontul de la 
Narva. Nu lucrează nicăieri , este bolnavă şi inaptă de muncă. Se ridică restricţiile 

domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu unde are o fiică care o poate 
Îl1lret ine. 

9.SAVAGHEORGHEcuMARlAsotie - ăscut la 13 aprilie 1877 În 
comuna FIămânda - Mehedinti , fiul lui Ioan şi Elena, de profesie agricultor, dislocat 
din flămânda - Mehedinţi În comuna Brateş. A posedat ca avere II ha teren arabil şi 
un magazin de manufactură pe care l-a avut din 1905 până În 1945. A făcut politică 
iorghişti În 1949 fiind primar al comunei. u lucrează nici el şi nici sotia, fiind bătrân 
şi inapt de muncă. Se ridică restrictiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul 
domiciliu. 

10. ŞIPOŞ LUDOVIC cu 3 m.f - ăscut la 23 martie 1920, În Valcani -
Timişoara , fiul lui Iosif şi Maria, de profesie muncitor, dislocat din comuna Beba 
Veche, În comuna Brateş. Nu a posedat nici un Fel de avere, nici el , nici sotia. În 
materialele de bază care i-au stat la baza disloeării În 1951, se arăta că sus-numitul s
ar fi ocupat cu contrabanda de mărfuri, Însă el nu recunoaşte acest lucru şi arată că În 
1942, a plecat cu sotia În Ungaria pentru a nu fi mobilizat, Întorcându-se În 1945. Se 
ridică restrictiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu. 

J 1. A DREI ANASTASJA cu 2 m.f. - Născută la 20 iulie 1903, În Bilişte
Albania, fiica lui Spiru şi lanul a, casnică. În anul 1928, pleacă din Albania, 
stabilindu-se În comuna Frasiar-Drostor, fiind Împroprietărită cu IOha, teren arabil, 
iar În 1940 s-au refugiat În comuna Rosat- lalomita, apoi GÎdiţa - Constanta, de unde 
În 1946 s-a dus În comuna Săcă l az, unde a fost Împroprietărită cu 5 ha teren arabi I şi 
de unde În 1951 a fost dislocată. 

12. APOSTOL SPIRU cu 3 m.f. - ăscut la 15 august 1924, În PIesa -
Albania, fiul lui Foti şi Sofia, agricultor. În 1928, a plecat din Albania cu părintii , 
stabilindu-se În comuna Frăsari Drostor, de unde În 1940 s-au reFugiat În comuna 
Roset - lalomita, apoi În comuna Caramanchioi - Tulcea, Calimeia- Constanta, iar În 
1946 a plecat În ăcă laz, nefiind Împroprietărit, lucrând ca muncitor pe la diferite 
Îl1lreprinderi, până În 1951, când a fost dislocat În comuna Brateş. 

13. ANDREI VANGHELE cu 5 m.f. - ăscut la 3 februarie 1907 În Arniri -
Grecia, fiul lui Neculai şi Maria, de profesie agricultor. În anul 1928 pleacă din 
Grecia, stabilindu-se În comuna Prasari - Drostor, unde a fost Împroprietărit cu IOha 
teren arabil, iar În 1940 se refugiază În conllma Roset - [alomita şi de acolo În GÎrlila 
- Constanta, unde a stat până În 1946, când a plecat în comuna ăcălaz, fiind 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În anul 195 1, când a fost 
dislocat. 

13. ADAM SOTJR cu 4 m.f. - Născut la 118 aprilie 1905, În Coriza -
Albania, fiul lui Dina şi Ianula, de profesie agricultor. În 1926 a plecat din Albania 
stabi lindu-se În comuna Prasari - Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha teren arabil şi 
de unde În 1940 s-a refugiat În comuna Ruset - lalomila, apoi În Vintila - Bratianu, În 

uceava in Darvan- Mehedinti , iar în 1945, s-a dus În comuna Sacalaz, fiind 
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Împroprietărit cu 5ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În anul 1951, când a fost 
dislocat, Împrewlă cu familia. 

15. BORA MINELA cu 4 m.f .. - Născută la 6 august 192 1, În Pogradet 
Albania, fiica lui Grigore şi Anastasia de profesie agricultoare. În anul 1933 a plecat 
din Albania, stabilindu-se În comuna Baltagiu Nou - Drostor, llilde părinţii ei au fost 
Împroprietăriţi cu IOha teren arabil şi de unde În 1940 se refugiază În comuna Horia 
lalomiţa , apoi În Nisipar - Constanţa, În comuna Beideud - Tulcea În Suceava, În 
comuna Congaz - Tulcea, iar În 1946 se duce În comllila Săcălaz, llilde a fost 
Împroprietărită cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare În 1951. 

16. BUZU MIHAI cU 7 m.r. - Născut la 10 octombrie 1884 În Cropova -
Albania, fiul lui Constantin şi Victoria, de profesie agricultor. În anul 1933 a plecat 
din Albania, stabilindu-se În Cociumar - Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha teren 
arabil, şi de unde În anul 1940, se refugiază În comllila Jegalia - lalomiţa, apoi În 

lisipari - Constanta, În comuna Beidaund - Tulcea, În Suceava, În alcia 
Mehedinti, iar În 1945 a plecat În comuna Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat până În 1951 când a fost dislocat În categoria macedoneni . 

17. BOGACI NICOLAE cu soţia - Născut la 19 august 1894 În Secuieni -
URSS, fiul lui Pavel şi Ecaterina de profesie agricultor În Basarabia, a posedat 7 ha 
teren arabil şi inventar agricol de unde În anul 1944 se refugiază, stabilindu-se cu 
domiciliu În comuna Devesel - Mehedinţi, de unde În 1946 pleacă În comuna lecea 
Mare, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În anul 1951 
când a fost dislocat. Din Basarabia când s-a refugiat a plecat cu fiica sa care făcea 
serviciu la Administraţia Financiară şi care În prezent se găseşte În Sighişoara. 

18. BACIEVICI SERGHE cu 3 m.f. - Născut la 10 iulie 1920 În Cimisa 
URS , fiul lui Neculai şi Anastasia, de profesie mecanic. In anul 1938 a plecat din 
Basarabia În Bârlad, lucrând la un atelier mecanic până În anu l 1939, când a venit În 
Bucureşti angajându-se la uzinele "Vulcan" ca mecanic. În anul 1940, căsătorindu-se , 
a intrat În tovărăşie cu un cumnat al său la moara acestuia, Însă el nu a posedat nimic 
din această moară, care avea un motor 16 CP şi o piatră , unde a stat până În 1949. În 
1951 a fost dislocat din Căzăneşti - Mehedinti În comuna Brateş. 

19. BUINOV CHI GHEORGHE - ăscut la 16 mai 1896 În Braniştea -
Bălti URSS, fiul lui Dumitru şi Elena, de profesie agricultor. 1n Basarabia a posedat 5 
ha teren arabil, de unde În 1944 s-a refugiat, stabi lindu-se cu domiciliu În R. Vâlcea, 
unde a stat până În anul 1946, când a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara, nefiind 
Împroprietărit, lucrând pe la diferite cooperative ca muncitor până În anul 1951 , când 
a fost dislocat. Soţia lui se găseşte În R.S.S. Moldovenească. 

20. BARA CIUC DUMITRU cu soţia - Născut la 6 octombrie 1894 În 
Ilolhoreni U.R.S.S. fiul lui Ion şi Efima, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 
un ha teren arabil de unde în anul 1943 a plecat stabilindu-se În Piteşti , unde a lucrat 
la un şantier ca muncitor până În anu l 1945, când a plecat În comuna Cărpiniş -
Timişoara, angajându-se ca muncitor, unde a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

21. BALAN CHIRJLA - ăscut la 10 martie 1906 În Mihăileni U.R.S.S. fiul 
lui Ilie şi Ana, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat ca avere 5 ha teren arabil 
şi una casă de locu it. În anul 1940 a fost concentrat la Reg. Antiaeriană din Roman, 
unde a stat câteva luni, când s-a Înapoiat În Basarabia, iar În 1944, luna ianuarie a fost 
din nou concentrat tot la aceeaşi unitate până În 1945, când a fost desconcentrat, 
stab ilindu-se cu domiciliu În comuna Cărpini ş, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil 
, pe care l-a lucrat până În 1951 , când a fost dislocat În categoria basarabeni. 

22. BICĂ EUGENIA - Născută la 23 august 1923, În comuna Cîstoneşti -
Vâlcea, fiica lui Ioan şi Ioana, de profesie muncitoare agricolă . Nu a posedat avere. În 

4 



anu l 1945 a plecat În comuna Cărpiniş În căutare de lucru, unde a tră it În concubinaj 

cu numitul Bălan Chirilă până În 195 1, când acesta a fost dislocat În categoria 

ba arabeni . Nu figurează În tabelele ş i deciziile de dislocare făcute În 195 1. 

23. BECALI ANASTASE cu soţia - Născut la 20 martie 1920 În Pleşa 

Albania, fiul lui Gheorghe şi Fănica, de profesie agricultor. În 1925 a venit cu părinlii 

din Albania, stab ilindu-se În comuna Frasari - Drostor, părinţii fiind Împroprietărili 

cu IOha teren arabil, iar În 1940 s-au refugiat În comuna Ruşet - lalomila, apoi În 

Caramncioi - Tulcea, lIi şeşti - Suceava, Darvari - şi În 1945 au plecat În comuna 

ăcălaz, unde au primit 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până În 195 1 când a fost 

di slocat În categoria macedoneni. 

24. BI CUPSCHI ION cu 5 m.f. - ăscut la 4 mai 1916 la Romancauti 

U.R .. S., fiul lui Pavel şi Ana, de profesie agricultor. În 1938 a fost Încorporat În 

armată la reg. 41 Artilerie, iar În 1942 a fost desconcentrat ş i s-a stabilit cu domiciliu 

În R. Sărat , căsători ndu-se cu Crăciun Smaranda, cu care trăieşte În concubinaj din 

1947. Tot În anul 1947 a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara, angajându-se ca 

muncitor la Comcereal, unde a lucrat până În 1951, când a fost dislocat cu Întreaga 

fami lie În categoria basarabeni. 
25. BABU GLICERlA cu 2 m. f. - Născută la 10 aprilie 1909 În Gorila 

Albania, fiica lui Dumitru şi Vasi lichia de profesie casnică . în 1928 a plecat din 

Albania, stabi lindu-se În comuna Frasari - Drostor, fiind Împroprietărită cu IOha 

teren arabil, iar În 1940 se refugiază În comuna Rusel, apo i În comuna Caramanchioi -

Tu lcea, În Suceava, În Izimcea - Mehedinti, de unde În 1945 a plecat În comuna 

Săcălaz, fiind Împroprietărită cu 5 ha teren arabil , pe care 1- lucrat până În 1951, când 

a fost dislocată În categori a macedoneni. 

26. BABU HARALAMBIE cu 6 m.f. - Născut la 25 decembric 1896 În 

Alban ia, fiul lui Dumitru şi lanula, profesie agricultor, În 1925 a plecat din Albania 

stabilindu-se cu domiciliu În comuna Prasari - Drostor, unde a fost Împroprietărit cu 

IOha teren arabil , iar În 1940 s-a refugiat În comuna Ruşe\ - lalomila, iar apo i în 

comuna Vintila Bratianu - Tulcea, În CăIăraşi În 1946 a plecat În comuna Săcalaz 

unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până În 1951 , când a 

fost dislocat la categoria macedoneni. 

27. BECALI VASILA cu 4 m.f. - Născut la 15 mai 1897, Pleasa Albania, 

fiul lui Anastase ş i Maria, casnică . În 1928 a plecat din Alban ia, stabilindu-se în 

comuna Babuc - Drostor, fiind Împroprietărită cu IOha teren arabil , de unde În 1940 

se refugiază În comuna Ruşeţ Ia lomiţa, iar apoi În comuna Vintila Brătianu - Tulcea, 

În lIişeşti Suceava, În Izimcia - Mehedinli , de unde În 1945 a plecat În comuna 

Săcă laz, fiind împroprietărili cu 5 ha teren arabi l pe care l-a lucrat până În 1951 , când 

au fost dislocali În categoria macedoneni. 

28. BICHI LUIZA - Născută la 7 septembrie 1932 În Frasari - R.P. Bulgaria, 

fiica lui Anastase ş i Zorica, de profesie muncitoare. În 1951 a fost dislocată Împreună 

cu mama ei În categori a macedonen i, care a decedat În 1952. 

29. BATU ANGELA cu 2 m.f. - Născută la 15 februarie 1900 În Pleasa

Albania, fiica lui Stere ş i Gramata, de profesie agricultoare. În 1925 a plecat din 

Albania, stabilindu-se În comuna Frasari - Drostor, fiind Împroprietăriţ i cu IOha 

teren arabil , de unde În anul 1940 se refugiază În comuna Mircea Vodă - l a lomiţa, iar 

apo i În comuna Sinoie - Constanţa, în Gongaz - Tulcea, iar În 1947 pleacă În comuna 

Săcă l az - Timişoara, fiind Împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până 

În 1951, când a fost dis locată În categoria macedoneni. 

30. BATU ANASTASlE cu 4 m.f. - Născut la 5 martie 1887, Pleasa Albania, 

fiul lui Gheorghe şi Chiriasa, de profes ie agricultor. A plecat din Albania În anul 
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1925, stabilindu-se în comuna Prasari-Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren 
arabil, iar în 1940 se refugiază în comuna Mircea-Vodă, lalomiţa, apoi în Sinoe -
Constanţa , în Rădăuţi - Suceava, la Curtea de Argeş - Piteşti , de unde în 1945 s-a 
mutat în comuna Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care 
l-a lucrat până în 1951, când a fost dislocat. 

31. BARA CIUC CAS IAN cu soţia - Născut la 4 februarie 1903 în 
U.R.S.S., fiul lui Ioan şi Eftimia, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat 3 ha 
teren arabil , de unde în 1940 re refugiază, stab ilindu-se la Piteşti , angajându-se ca 
brutar la o brutărie din Piteşti , unde a lucrat până în 1942, când se reîntoarce în 
Basarabia, iar în 1944 din nou se refugiază, revenind la Piteşti, unde stă până în 1945, 
când pleacă în comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , 
pe care-llucrează până în 1951 când a fost dislocat. 

32. BJNEC VA ILE cu soţia - ăscut la 13 septembrie 1922 în Tauteni 
U.R.S.S., fiul lui Ioan şi Sofia, de profesie dulgher. În anul 1940 se refugiază din 
Basarabia, stabilindu-se în Craiova, continuând liceul industrial până în 1942, când a 
plecat militar în termen la şcoala de ubofiţeri de rezervă din Sibiu, eliberându-se în 
1945 cu gradul de serg.major.rezervă. între anii 1944-1945 a luptat ca volwltar cu 
Divizia 21 rnfanterie pe [rontul de Vest. În anul 1945, se stabileşte cu domiciliul în 
comuna Cărpiniş , iar în anul 1950 a fost condamnat la un an închisoare pentru sabotaj 
economic (sustragere de grâu de la baza de recepţie). In anul 1945 se înscrie în P.S.D. 
devenind membru P.M.R., activând până în 1950 când a fost exclus pentru 
condamnarea avută. 

33. BARDE TINA cu 4 m.f. Născută la 24 august 1891 în Albania, fiica lui 
Mihai şi Naunca, de profesie agricultoare. În 1928 a plecat din Albania, stabilindu-se 
în comuna Coiciuman - Drostor. Fiind împroprietărită cu IOha teren arabil şi de unde 
în 1940 s-a refugiat în comuna Jigalia - lalomiţa, apoi în comuna IS I pari -
Constanţa , Beidaud - Tulcea, apoi în Suceava, unde a avut un magazin de sticlărie din 
1940 până în 1943 când a plecat în comuna Recea - Mehedinţi. In 1945 s-a mutat în 
comuna ăcălaz, (jind împroprietărită cu 5 ha teren arabil unde l-a lucrat până în 
1951, când a fost dislocată cu întreaga familie. 

34. BOLD UMA CONSTA TIN - născut la 12 mai 1908, tabani U.R.S.S., 
fiul lui Ion şi Ana, de profesie agricultor. în 1943 a fost concentrat la detaşamentul 4 
construcţii Dumbrăviţa - Timişoara, iar în 1945 a fost desconcentrat, stabilindu-se cu 
domiciliu în Râmnicu Sărat, apo de acolo a plecat în comuna Cărpiniş, angajându-se 
ca muncitor la fabrica de ţiglă, wlde a lucrat până în 1951 , când a fost dislocat. 

35. CUREA SJMJON cu 2 m.f. - Născut la 1 octombrie 1928, în Hotin 
U.R.S.S., fiul lui Dumitru şi Ecaterina, de profesie agricultor. În 1944 se refugiază din 
Basarabia, stabilindu-se în Buftea - Ilfov, unde a stat până în 1946, când a plecat în 
comuna recea Mare - Timişoara, lucrând ca agent agricol la Sfatul Popular Comunal , 
până în 1951 când a fost dislocat. 

36. CRĂCIUN IOAN cu soţia - ăscut la 3 ianuarie 1885 în Beba Veche, 
fiul Cosmin ş i Vasilca, agricultor, a fost dislocat din Seba Veche în Comuna Brateş . 

A posedat ca avere 22 ha teren arabil, 3 vite mari , inventar agricol. În 1951 a fost 
dislocat cu soţia în categoria chiaburi, în prezent nu lucrează nicăieri, fiind bătrâni şi 

inapţi de muncă. e ridică restricţiunile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul 
domici liu. 

37. CIOBA U VASILE cu soţia - ăscutla 13 septembrie 1921 în Evghelita 
U.R.S .S. , fiul lui Alexei ş i Ecaterina, agricultor. În 1944 a fost încorporat la Reg. 7 
Grăniceri Alba Iulia şi care a luat parte pe frontul de Vest, unde a căzut prizonier la 
nemţi, revenind în ţară în 1945 , când s-a stabilit cu domiciliu în Bucureşti , iar apoi 
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după 2 luni a plecat În comuna Biled - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 

arabil, pe care l-a lucrat până În 1951, când a fost dislocat În categoria basarabeni. 

38. CALESU TEODOR cu 2 m.f. - Născut la 15 mai 1898, Pleasa Albania, 

fiul lui Hristu şi Sofia, de profesie agricultor. în anul 1928, a plecat În Albania, 

stabilindu-se cu domiciliu În Frasari - Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha teren 

arabil , iar În 1940 se refugiază În comuna Ruset - [a[omiţa , iar apoi pleacă În Tulcea, 

În comuna Elisesti - Suceava, În comuna Dalvari - Mehedinţi, iar apoi În 1945 se 

mută În comuna Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care 

l-a lucrat până la dislocare. 
39. CIPU GHEORGHE cu 5 m.f. - Născut la 12 martie 1898 În comuna 

Pleasa Albania, fiul lui Constantin şi Angela, de profesie agricultor. În 1925 pleacă 

din Albania, stabilindu-se cu domiciliu În comuna Frasari - Drostor, fiind 

Împroprietărit cu IOha teren arabil, de unde În 1940 se refugiază În comuna Roset -

CăIăraş i , apoi se mută În Congas - Tulcea, iar În 1946 a plecat În comuna Săcălaz -

Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În 1951 , 

când a fost dislocat Împreună cu Întreaga familie. 

40.CĂLI CO STA TIN cu 4 m.f. - ăscut la 15 martie 1910 În Gruia 

Mehedinţi , fiul lui Ioan şi Masinca, de profesie agricultor, a fost dislocat din comuna 

Gruia În comWla Brateş, În categoria chiaburi, Însă În realitate este ţăran mijlocaş, 

deoarece a posedat ca avere 8 ha teren arabil, 2 cai , o vacă şi inventar agricol, nu a 

folosit muncă sa l ariată. 

41. CHJ ULAN LlLlCA cu 4 m.f. - Născută la 28 martie 1905 În comuna 

Gruia Mehedinţi , fiica lui Ioan şi Stanca, de profesie agricultoare. In 1951 a fost 

dislocată comuna Gruia În comuna Brateş - Galaţi, În categoria chiaburi , Însă a fost 

ţărani mijlocaşi , a posedat ca avere 10 ha teren arabil, 2 vite mari, şi inventar agricol 

rudimentar. N u a folosit muncă salariată. 

42. COMLOŞA ION cu soţia - Născut la 27 august 1880 În Beba Veche 

Timişoara, fiul lui Trifu şi Marta, agricultor, a posedat ca avere 17 ha teren arabil , 4 

vite mari , inventar agricol, În prezent au D.O. În comuna Brateş, Însă nu lucrează 

Întrucât sunt bătrâni. 

43. ClUBARSCHI EVDOCHIA cu 1 m.f. - ă cută la 20 martic 1910, În 

Hotin V.R.S.S. , fiica lui Ion şi Ana, de profesie agricultoare. În 1944, se refugiază din 

Basarabia, stabilindu-se În comuna Baraboi - Mehedinţi , de unde În 1945 pleacă În 

comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind Împroprietărită cu 5 ha teren arabil , pe care l-a 

lucrat până În anul 1951 , când a fost dislocată . 

44. C ORBA IOA cu soţia - Născut la 15 iulie 1890 În Cenadul Mare -

timişoara, fiul lui Petru şi luliana, de profesie agricultor, dislocat din Giulvăz În 

comuna Brateş. A posedat ca avere 18 ha teren arabil, 5 vite mari, fără inventar 

agricol , pământul fiind lucrat in dijmă. Din 1907 până În 1936 a fost Împreună cu 

soţia În V.S.A În localitatea Acron, lucrând la o fabrică de cauciuc. Mai are o soră 

carc şi În prezent se află În America ş i despre care lUI mai ştie din 1946. Nu poate 

munci, este bătrân şi bolnav, fiind recent operat de hernie şi hidron. 

45. CUZI VALERIAN cu 4 m.f. - ăscut la 12 septembrie 1919 În Corpesti 

V.R.S.S. , fiul lui Anastase ş i Elena, de profesie contabil. În Basarabia a posedat 5 ha 

teren arabil moştenite de la părinţii săi de unde În 1944 se refugiază stabil indu-se În 

comuna Gostovat - Romanaţi , unde a stat până În 1947, când a plecat În comuna 

Cărpi niş , lucrând ca funcţionar la cooperaţie până În 1951, când a fost dislocat 

Împreună cu familia. 
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46. CULII VASILE cu soţia - Născut la 20 octombrie 1922 În Secureni 
U. R.S .S., fiul lui Neculai şi Domna, de profesie tâmplar. În Basarabia a posedat ca 
avere 1,5 ha teren arabil, primit ca dotă din partea soţiei . În 1942 a fost Încorporat la 
Reg.8 Vânători de Mlmte şi varsat la detaşamentul 53 C.F.R. Vrziceni, iar În 1944 a 
venit sOlia lui la el , şi când a fost desconcentrat nu s-a mai Înapoiat la Basarabia, 
stabilindu-se cu domiciliu În Urziceni , unde a stat până În 1946, când a plecat În 
comuna lecea Mare, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În 
1951 , când a fost dislocat. 

47. CIMBRU LEO T cu 4 m.f. - Născut la 12 noiembrie 1918, la Treestierf 
- U. R.S .. , fiul lui Florea şi Ana, de profesie agricultor. în 1938 a fost incorporat la 
Reg. 4 Pioneri Cernăuţi , cu care În 1939 au fost trimişi În lrişeşti - uceava. In 1941 
se Înapoiază În Basarabia În comuna natală, iar În 1947 a fost repatriat În R.P.R. cu 
toată familia şi s-a stabilit cu domiciliu În comuna Cărpiniş- Timişoara, unde a lucrat 
la fabrica de cânepă până În 1951 când a fost di slocat cu Întreaga familie . 

48. CAZACU GRJGORE - ăscut la 8 ianuarie 1913, fiul lui Simion ş i 

Agapia, În Nicoreni V.R.S.S. , de profesie contabil. În 1944, s-a refugiat din Basarabia 
În comuna Gradiştea - Tulcea, apoi pleacă În Cîmpul ung Muscel, În Comuna Iecea 
Mică, iar În 1949 se duce În comuna Cărpiniş , unde lucrează În calitate de contabil la 
fabrica de cânepă până În 1951 când a fost dislocat. 

49. COLESNIC SIMION cu sOlia - Născut la 14 ianuarie 1908 În U.R.S.S. , 
fiul lui Andrei şi Pelaghia, de profesie cizmar. In 1944 se refugiază din Basarabia În 
Piatra Neaml, unde a stat până În 1946, când a plecat În Oravila, apoi În Cărpiniş -
Timişoara , lucrând la cooperaţia cizmari lor până În 1951 când a fost dislocat cu 
Întreaga familie. 

50. CUCERNIC MIHAI cu 2 m.f. - Născut la 13 februarie 1919 În Secuieni 
U.R .. S. , fiul lui Ion şi Ecaterina, de profesie agricultor. În 1943 a fost Încorporat la 
reg.8 Dorobanţi - Buzău, eliberându-se În 1945, când s-a stabilit cu domiciliu În 
lIorez - Vâlcea, unde a stat până În 1947, când a plecat În comuna lecea Mare -
Timişoara, lucrând ca muncitor ziler pe la diferiţi cetăţeni , până În 1951 când a fost 
di slocat cu Întreaga familie. 

51. CUHUT GAVruLA cu 2 m.r. - ăscut la 25 martie 1902, Briciuri 
U.R.S.S., fiul lui Maxim şi Anastasia, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat I 
ha teren arabil şi una casă. în 1940 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu 
domiciliu În comuna Ghimbaseni - lalomila, iar În 1941 se Întoarce În Basarabia. În 
1944 s-a refugiat din nou stabilindu-se tot În comuna Gimbasiu, unde a stat În anul 
1947, când a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara, lucrând la fabrica de cânepă 
până În anul 1951, când a fost dislocat Împreună cu familia. 

52. CUR UMI MARJ CA cu 4 m.r. - ăscută la 15 aprilie 1915 În Pleasa -
Albania, fiica lui Reca şi Atena, de profesie agricultoare. În 1927 aplecat din Albania, 
stabilindu-se cu domiciliu În comuna Frasari - Drostor, fiind Împroprietărită cu IOha 
teren arabil , de unde În 1940 se refugiază În comuna Roset - CăIăraşi , apoi În comuna 
Vintilă Brătianu - Tulcea, În comuna lIişeşti - uceava, În Darvan - Mehedinli, iar În 
1945 se duce În comuna Săcălaz, unde de asemeni a fost Împroprietărită cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat până În 1951, când a fost dislocată Împreună cu familia . 

53. C HI NGA GHEO RG HE cu 3 m.r. - Născut la 8 aprilie 1910, În Zain 
U.R.S.S. , fiul lui Alexandru şi Alexandra, de profesie agricultor. în 1935, pleacă din 
Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu În comuna Racari - Cal iacra, de unde În 1940 s
a refugiat În comuna Biruinţa - Constanla, apoi În comuna Hafmugstal - Cetatea 
Alba, fiind Împroprietări t cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În anul 1944, 
când se refugiază În comuna Ros i - Leh liu, iar în 1945 a plecat În comuna 
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Becicherecul Mic - Timişoara , unde deasemeni a fost Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat până În 1951 , când a fost dislocat cu Întreaga familie . 

54. C I UNGULESCU NICOLAE cu soţia - Născut la 21 mai 1899, În Danciu 
- Mehedinti, fiul lui Frit şi Ecaterina, de profesie agricultor, a posedat ca avere II ha 
teren arabil, 2 vite mari şi inventar agricol. În 1951, a fost dislocat Împreună cu soţia 
În categoria chiaburi. Are sotia oarbă de 10 ani şi o mână fracturată, iar el suferea de 
inimă. 

55. CLUCI ZANFIR cu 4 m.f. - Născut la 19 aprilie 1919, În comuna 
Borsani - Suceava, fiul lui Alexandru şi Elena, de profesie agricultor. A posedat ca 
avere 5 ha teren arabil ce-a fost Împroprietărit În 1946 în comuna Săcălaz -
Timişoara, pământ ce l-a lucrat până În 1951 când a fost dislocat În categoria 
macedoneni, Însă el a fost greşit Încadrat În această categorie, Întrucât el nu a fost 
co lonizat niciodată şi este născut În regiunea Suceava. 

56. CARAMITRU DOMNICA cu 2 m.f. - Născută la 20 decembrie 1920 În 
Albania, fiica lui Dumitru şi lanula, de profesie agricultoare. În 1926 a plecat din 
Albania Împreună cu părintii , stabilindu-se În comuna Frasari-Drostor, de unde În 
1940 se refugiază În Roset - CăIăraşi. apoi În comuna Vintila - Brătianu - Tulcea, iar 
în 1941 pleacă În Suceava, unde a avut o prăvălie de sticlărie pe care a tinut-o până În 
1943, când a plecat În comuna Darvan - Mehedinti . în 1945 pl eacă În comuna 
ăcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În 195 1, când a 

fost di slocat Împreună cu familia. 
57. C R.ISMARI U HARALAMBI E cu 3 m.f. - Născut la 29 mai 1909, În 

Momornita U.R.S.S., fiu l lui Silvestru şi Anica, de profesie muncitor. In 1940 a fost 
concentrat, iar În 1944 s-a Înapoiat În comuna natală din Basarabia, unde se afla 
familia lui . În 1945 s-a repatriat Împreună cu Întreaga familie din R.S.S. 
Moldovenească În R.P.R., stabilindu-se cu domiciliu În comuna Ibăneşti - Dorohoi , 
iar În 1947 a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara , unde a lucrat ca muncitor la 
C.lO. R. până În 195 1, când a fost dislocat la categoria basarabeni. 

58. CAPAT PETR U cu 2 m.f. - Născut la 12 iulie 1903 În Beba Veche 
Timişoara, fiu lui natural şi al lui Maria, de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 
ha teren arabil primit cu ocazia reformei agrare din 1945. Până În 1945 a fost slugă pe 
la diverşi chiaburi din comună. În materialul de bază se arată că sotia lui a făcut 
contrabandă cu mărfuri din R.P.R În R.P.U. şi trecere frauduloasă de frontieră, Însă el 
declara că nu a făcut acest lucru nici el ş i nici sotia, Însă mama sa a fost implicată 
Într-un proces de trecere frauduloasă a frontierei din R.P.R. În R.P.U., Însă la proces a 
fost achi tată . 

59. CA RACIO BANU G HEORG HE cu 2 m.f. - Născut la 12 martie 1905, În 
Satul Nou U.R.S.S., fiul lui Vasile şi Ana, de profesie agricultor. ÎN 193 I a plecat din 
Basarabia În comuna Casim - Caliacra, fiind împroprietărit cu IOha teren arabil, iar 
În 1940 s-a refugiat, stabilindu-se cu domiciliu În comuna Baia - Constanţa, apoi În 
comuna Lipsa - Chulia Noauna, apoi În Cucuruz - Vlasca, În 1945 a plecat În comuna 
Cărp ini ş, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În 195 I când 
a fost di slocat Împreună cu familia. 

60. COCOREA V ALE lUA N cu 3 m.f. - Născut la data de 27 mai 1923 În 
Banila pe Siret U.R.S.S., fiul lui Teodor şi Maria, de profesie agricultor. În anul 1942 
a fost Încorporat la I.A.E.R. Bucureşti, unde a stat până În 1944, luna noiembrie, când 
a fost lăsat la vatră , stabilindu-se cu domiciliu În Bucureşti la o mătuşă a lui. În 1947 a 
plecat În Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, lucrând acest pământ până 
În 195 1, când a fost dislocat. 
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61. CONSTANTlNUlC LEO cu soţia - Născut la 20 februarie 190 1, în 
U.R.S .S., fiul lui Neculai şi Mihalina, de profesie functionar. În 1923 a fost incorporat 
militar şi la eliberare nu s-a mai înapoiat în Bucovina, stabilindu-se cu domiciliu în 
laşi, de unde în 1935 a locuit succesiv în mai multe localităţi, iar în I 94~ s-a mutat în 
Valea Anilor, Vânju Mare, lucrând ca functionar la Fisc până în 1948. Inainte de 23 
august 1944 nu i se cunoaşte activitatea politică , iar după 23 august 1944, se înscrie în 
P.C.R., devenind membru P.M.R., calitate ce a deţinut-o până în anul 1952, când i-a 
fost ridicat carnetul de partid. 

62.COLESNICOV GruGORE cu 2 m.f.- Născut la 3 aprilie 1907 în 
Secureni U.R.S.S., fiul lui Constantin şi Maria, de profesie agricultor. In Basarabia a 
posedat 2 ha teren arabil, moştenite de la părinţi. In 1944, este concentrat la Cercul 
Teritorial Hotin, fiind desconcentrat în 1944, după 23 august şi nu s-a mai înapoiat în 
Basarabia. Tot în acelaşi an, fan1ilia sa s-a refugiat din Basarabia, stabilindu-se în 
comuna Manasia Urziceni, unde au stat până în 1946, când au plecat în comuna Iecea 
Mare, fiind împroprietărit cu 5 ha teren şi de unde a fost dislocat. 

63. COSTI EAN ŞTEFAN cu 5 m.f. Născut la 25 septembrie 1896, în 
Banila pe Siret U.R.S.S ., fiul lui Doroftei şi Ana, de profesie agricultor. In 1940 s-a 
refugiat din Basarabia, ducându-se în Germania, unde a lucrat la o fabrică de hârtie, 
iar în 194 I a venit în România, stabilindu-se cu domiciliu în Rădăuţi , unde a stat până 
în 194 1, când a plecat înapoi în Basarabia. în 1944 se refugiase din nou în Basarabia. 
stabilindu-se în comuna Lucasesti - Bacău, apoi în Săcălaz - Timişoara, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabi l, pe care l-a muncit până în 1951 când a fost 
dislocat. 

64. CUREA IOAN cu 3 m.f. - Născut la 10 martie 1924 în U.R.S.S., fiul lui 
Dumitru şi Ecaterina, de profesie muncitor. în 1943, se angajează ca muncitor salahor 
la C.r.R. Bucureşti, unde lucrează până în 1945, când pleacă în comuna lecea Mare 
Timişoara, unde erau părinţii şi fraţii săi şi unde a stat până în 195 I când au fost 
dislocaţi. 

65. CRAIU TRAIAN cu 3 m.f. - Născut la 17 iunie 1907 în Varadia - Arad, 
fiul lui Axente şi Suzana, de profesie agricultor; a posedat ca avere 7 ha teren arab il şi 

inventar agricol rudimentar. In 195 I a fost dislocată familia lui pentru motivul că el în 
acel timp a fost condamnat la I an închisoare, pe care o execută pentru fraude în 
serviciu, şi fiindcă organele locale nu cunoşteau situaţia lui au fost trecuţi în tabele ca 
trădători de Patrie ( fugiţi din Yugoslavia), după desfăşurarea pedepsei s-a înapoiat la 
familie în comuna Brateş, unde era dislocată, însă el nu apare pe tabele şi deciziile de 
dislocare din 195 1. 

66. COL TUNIUC IOAN - Născut la 20 iunie 1895 în Hotin U.R.S.S. , fiul lui 
Luca şi Eftimia, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 5 ha teren arabil, pe 
care le-a moştenit de la Părinţi, iar în 1944 se refugiază, stabilindu-se cu domiciliu în 
comuna Cuza Vodă - Ialomila, unde a stat până în 1945 când a plecat în comuna 
Cărpiniş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a lucrat până în 195 I când 
a fost dislocat. 

67. C IOBANU IOAN cu 4 m.f. - Născut la 22 februarie 1909, în Bolboaca 
U.R.S .S., fiul lui Tudose şi Maria, muncitor telefonist. În 1942 a fost transferat cu 
serviciul di Cetatea Aibă unde lucra la P.T.T., în Bucureşti, unde a lucrat până în 
1947, când a fost transferat la oficiul P.T.T. Cărpiniş şi de unde a fost dislocat. 

68. DARGATl ANASTASIE cu 2 m.f. - Născut la 20 martie 1888 în Pleşa 
Albania, fiul lui Gheorghe şi Paraschiva, de profesie agricultor. În anul 1928, a plecat 
din Albania, stabi lindu-se cu domiciliu în com. Babuc-Durostor, fiind împroprietărit 
cu IOha teren arabil şi de unde în anul 1940 se refugiază, stabilinclu-se în com. 
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Mircea Vodă - ialomiţa, apoi în corn. Sinoe - Constanţa, Calnic - Constanţa, iar în 
1945 a plecat în corn. Săcălaz - Timişoara, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil, pe care l-a lucrat până în anul 1951 , când a fost dislocat împreună cu întreaga 
familie. 

69. DUCI-II IOAN cu 2 m.r. - Născut la 15 sept. 1913 în Yugoslavia, fiul 
lui Pavel ş i Draga, de profesie măcelar. În anul 1932 a plecat din Yugoslavia, 
stabilindu-se cu domiciliu în com. Gîrlic Caliacra, unde părinţii lui au fost 
împroprietăriţi cu 10 ha teren arabil, iar în anul 1940 se refugiază în com. Omor-Deta, 
unde a stat până în 1945 când a plecat în corn. Cărpiniş, fiind împroprietăriţi părinţii 
lui cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare în 1951. 

70. DOCU HruSTU cu soţia - Născut la 15 februarie la 15 februarie 1892, în 
Pleasa Albania, fiul lui Anastase şi Paraschiva, de profesie agricultor. În 1928 a plecat 
din Albania, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Regina ariea Ourostol , fiind 
împroprietărit cu 10 hectare teren arabil , iar în 1940 se refugiază împreună cu familia 
în comuna Roset - lalomiţa , iar apoi a plecat în comuna Vintila Brătianu - Tulcea, 
comuna Elisesti - Suceava, iar în 1944 a plecat în comuna Săcălaz - Timişoara, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în anul 1951 , când a fost 
dislocat. 

71. DINCORN MARJ A - născută la 30 decembrie 1914 în Mihuceni -
U.R.S.S. fiica lui Procopie şi Oomnica, casnică. În anul 1944 se refugiază din 
Basarabia împrelmă cu soţul ei, care În prezent este decedat, stabilindu-se în 
Petroşani, de lmde în 1945 a plecat în com. Giulvăz - Timişoara , fără să fie 
împroprietăriţi, întrucât soţul ei lucra ca muncitor la C.F.R., unde a stat până în 1951 
când au fost dislocaţi. 

72. DUMITRU MATUSCA cu soţia - Născut la 1 aprilie 1889, în comuna 
Oaia - Giurgiu, fiul lui Gheorghe şi Ana, de profesie agricultor, a posedat ca avere 3 
ha teren arabi, 2 boi şi I vacă. În 1951 a fost dislocat împreună cu soţia din comuna 
Oaia - Giurgiu, pe motiv că are un fiu anwne Dumitru Ilie, care în anul 1950, în timp 
ce se afla militar la o unitate de Grăniceri a fugit în Yugoslavia, despre care nu mai 
ştie nimic de el de atwlci şi nici nu corespondează cu el. În comuna Brateş nu 
lucrează, întrucât este bolnav şi chiar recent a făcut operaţie de cancer, având lipsă şi 
buza de jos. Are 7 copii, care se găsesc În comuna natală şi care nu au fost di slocaţi . 

73. DARGA TE HARALAMBIE cu 2 m.f. - Născut în anul 1869 20 martie 
În Pleasa - Albania, fiul lui Gheorghe şi Paraschiva, de profesie agricultor. In 1928 a 
plecat din Albania stabilindu-se cu domiciliu În comuna Babuc - Orostor, fiind 
Împroprietărit cu IOha teren arabi, iar În 1940 se refugiază În comuna Roşeţi -
CăIăraşi şi apoi pleacă În comuna Congaz - Tulcea, unde a stat până în 1947, când a 
plecat În comuna Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a lucrat până în anul 1951 când a fost dislocat. Nu lucrează nicăieri, sunt bătrâni , iar 
fiul lor este paralizat de mâna stângă. 

74. DEBULAT SER GHE cu 5 m.f. - Născut la Il septembrie 1893 în 
Cosornita U.R.S.S ., fiul lui Afenia şi Dochiţa, de profesie zidar. În Basarabia a 
posedat avere 2 ha pământ şi una casa, iar în 1944 se refugiază , stabilindu-se în 
Odobeşti - Bârlad, lmde a stat până în anul 1947, când a plecat în comuna Cărpiniş -
Timişoara, lucrând ca muncitor C.F.R. până În anul 1951, când a fost dislocat 
Împreună cu familia. 

75. E RH AN ANA cu 1 m.f. - Născută la 7 iunie 1896, în lsloveni 
U.R.S.S., fiica lui Teodor şi Maria, de profesie medic. în anul 1944 se refugiază din 
Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu în Lovrin - Timişoara, unde a lucrat ca medic 
până în anul 1951, când a fost dislocată Împreună cu sora ei. 
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76. FAT! VANCHELE cu 3 m.f. ăscut la 12 iulie 1886 în Pleaşa -

Albania, fiul lui Petre şi Maida, de profesie agricultor. în anul 1928 a plecat din 
Albania stabilindu-se în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren 
arabil , iar în 1940 e refugiază împreună cu familia, stabilindu-se în comuna Galiţa 
Constanţa , unde deasemeni a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde în 
1945 pleacă în comuna Săcălaz - Timişoara, primind 5 ha teren arabil, pe care l-a 
lucrat până în anul 1951 când a fost dislocat cu familia. 

77. FOCA OCTAVIAN cu 4 m.r. - Născut la 18 februarie 1920 în Banloc -
Timişoara, fiul lui Gheorghe şi Floarea, de profesie agricultor. In anul 1951 a fost 
dis locat din Giulvăz - Timişoara în categoria chiaburi , însă în realitate el este ţăran 
mijlocaş , a posedat 5 II, ha teren arabil, 2 cai , I vacă şi inventar agricol, pe care l-a 
lucrat până la dislocare. 

78. FIALCOVSCHI ŞTEFAN cu 2 m. f. - ăscut la data de 3 martie 1901 
în Maladgia - U.R.S.S., fiul lui Gavril ş i Maria, de profesie agricultor în Bucovina, a 
posedat 4 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în 1944, când se refugiază , stabilindu
se cu domiciliu în comuna Greci - Mehedinţi , unde a stat până în anul 1945, când a 
plecat în comuna Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , şi de 
unde în 1951 a fost dislocat împreună cu familia. 

79. FA TI TOMAIDA cu I m.f. - Născută la 22 aprilie 1920, în Pleaşa -
Albania, fiica lui Hristu şi Agora, de profesie agricultoare. în anul 1925 a plecat 
împreună cu părinţii din Albania, stabil indu-se cu domiciliu în comuna Frasari -
Drostor, unde părinţii ei au fost Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil, iar În 1940, se 
refugiază stabilindu-se cu domiciliu în comuna Roşeţi - Ialomiţa, apoi pleacă în 
comuna Dîrvari - Tulcea, Elisesti - Suceava. in 1945, a plecat în comuna Săcălaz -
Timişoara, unde se căsătoreşte şi este împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
lucrat până în anul 1951 , când a fost dislocată. Soţul ei a decedat în 1947, fiind 
bolnav de TBC. 

80. FOALE NICOLAE cu soţia. - Născut la 18 octombrie 1889 în Beba 
Veche - Timişoara , fiul lui Vichente şi Tudora, de profesie frizer, a posedat ca avere 2 
ha teren arabil şi se mai ocupă şi cu frizeria anlbulantă. În materialul de bază se arată 
că se ocupa cu contrabanda de mărfuri, însă el nu recunoaşte acest lucru şi arată că nu 
s-a ocupat niciodată nici el , nici soţia lui cu contrabanda de mărfuri. 

81. FRĂ T ĂUCEANU VASILE - cu 3 m.f. - Născut la 25 iunie 1921 în 
Prisareni - U.R.S .S., fiul lui Gheorghe şi Zenovia, de profesie muncitor. In anul 1942 
a fost încorporat la Reg. 5 Pioneri Focşani, eliberându-se În anul 1946, când nu s-a 
mai înapoiat În Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Cărpiniş - Timişoara , 

când a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până în anul 1951 , 
când a fost dislocat. 

82. ClULVEZA VICTORIA MARIA - Născută la 12 iulie 1885, în 
comuna Checea - Timişoara, fiica lui Nicolae şi Mileva, casnică. în anul 1951 a fost 
dislocată în categoria chiaburi, însă în realitate este ţăran mijlocaş, a posedat 6 ha 
teren arabil, I vacă, 2 cai şi diferite unelte agricole. Pământul a fost lucrat în dijmă , 

fiind singură şi nici căsătorită nu a fost. în comuna Brateş nu lucrează nicăieri , fiind 
bătrână şi este ajutată de un frate al său, care se găseşte cu domiciliu în Timişoara. 

83. CHI CA PARFE lE CU 5 m.f. - ăscut la II februarie 1916 în Zaim -
U.R.S.S., fiul lui Alexandru şi Alexandra. 1n anul 1934 a plecat din Ba arabia, 
stabi lindu-se cu domiciliu în Mangalia - Con tanţa , lucrând ca muncitor la o fermă de 
tat, până în anul 1938, când a plecat militar. In 1942 a fost lăsat la vatră şi s- a 

stabilit cu domiciliu în comuna Hofenstir - Cetatea Aibă, fiind împroprietărit cu 5 ha 
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teren arabil şi de unde în 1944 s-a refugiat, stabilindu-se cu domiciliu în comuna 
Maglavid - Dolj , iar în 1946 s-a mutat în comuna Cărpiniş - Timişoara , unde de 
asemeni a fost împroprietă rit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în 1951 când 
a fost dislocat. 

84. GEORGESCU DUMITRU ăsc ut la 23 august 1926, Ohrida -
Alban ia, fiu l lui Lazăr şi Cleori na, de profesie agricultor. În anul 1928 a plecat din 
Alban ia împreună cu bunicii săi, care au decedat în anul 1948, stabi lindu-se în 
comuna Caceaua Drostor, unde bunicii să i au fost împroprietăriţi cu IOha teren arabil , 
unde se refugiază din Caceaua - Drostor, stabilindu-se în comuna Cuza Vodă -
lalomita, iar apoi pleacă în comuna Tari-Verde - Constanţa, M. Kogălniceanu ş i în 
1946 s-a mutat în comuna Săcă laz - Timişoara , angajându-se ca muncitor la o fabrică 
de textile din Tim i şoara, unde a lucrat până în 1951, când a fos t dislocat. 

85. GURIŢA CO SMA cu I m.r. - Născut la 15 martie 1889 în Grabova 
Alban ia, fiul lui Mihai ş i Naunca, de profesie agricultor. În anul 1928, a plecat în 
Albania, stabilindu-se în comuna Cainargiaua Mare - Drostor, fiind împroprietărit cu 
IO ha teren arabil , iar în 1940 se refugiază, stab ilindu-se cu domiciliu la Bacău, unde 
desch ide o bodegă împreună cu un anume Mihai Tapu, iar în 1941 , a plecat în 
Suceava, unde îşi deschide un magazin de sticlărie, pe care l-a avut până în anul 1944, 
când a plecat în Făgăraş, şi apoi în comuna Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit 
cu 5 ha teren arab il , pe care l-a lucrat până în anul 1951 când a fost dislocat împreună 
cu fiul său . 

86. GURIŢA IOAN cu 3 m.f. - Născut la 6 februarie 1882 în Gârbova 
Alban ia, fiul lui Mihai ş i Năuca, de p profesie agri cu ltor. În anu l 1928 pleacă din 
Albania stabi lindu-se cu domiciliu în comuna Cai nargiaua Mare - Drostor, fiind 
împroprietări t cu IOha teren arabi l, iar în 1940 se refugiază stabilindu-se cu domiciliu 
în comuna I. Ghe.Duca - l a l omiţa, iar apoi pleacă în comuna Nis ipari - Constanla, 
comuna Beidaud - Tulcea, în Suceava ş i în 1944 se mută în comuna Sai ci a -
Mehedin,i , iar de aici în comuna Săcă l az - Timişoara, unde a fost împroprietărit cu 5 
ha teren arab il pe care l-a lucrat până în 195 1 când a fost dislocat împreună cu fami lia. 

87. GURIŢA GHEORGHE cu4 m.f. - Născut la 25 martie 1897 în Gârbova 
- Albania, fiul lui Mihai şi Naunca, de profesie agricu ltor. În anul 1928 a plecat din 
Albania, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Cainargiaua Mare - Drostor, fiind 
Împroprietărit cu IOha teren arabil , iar În 1940 se refugiază În comuna Perişori -
lalomita, apoi În comWla isi pari - Constanţa, în uceava, iar în 1945 se mută în 
Săcă laz - Tim işoara, unde este Împropri etărit cu 5 ha teren arabi l pe care 1- a lucrat 
până În 195 1 când a fost dislocat. 

88. GRIU IOA cu soţ ia - Născut la 20 septembrie 1913 În Boroşeni Noi -
U. R.S.S. , fiul lui Ştefan ş i Eft imia, de profesie agricultor. În anul 1944 se refugiază 
din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu la R.Sărat, unde a stat până În 1947, când a 
plecat în comuna Biled - Timişoara , fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care 
l-a lucrat până în 195 1 când a fost dislocat. 

89. GANGAL LEO TE cu soţ ia - Născut la 1 iulie 1894 în U.R.S.S:, fiul 
lu i Gri gore ş i Elisabeta, de profesie agricul tor. 1n Basarabia a posedat 3 ha teren arabil 
Împroprietăr it î n 1923, pe care l-a lucrat până În 1944, când se refugiază, stabi lindu-se 
cu domiciliu în R. Vâlcea, unde a stat până în 1945, când a plecat în comuna lecea 
Mare - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil ş i unde a stat până În 195 1, 
când a fost di slocat. 

90. GIAVELA MARIA cu 2 m.r. - Născută la 18 oct. 1903 În Pleasa Albania, 
fiica lui Costa şi Chjrata, de profesie agricultoare. 1n 1928 a plecat din Albania, 
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stabilindu-se cu domiciliu În Frasari - Drostor, fiind Împroprietărită cu IOha teren 
arabil , iar În 1940 se refugiaz,'i În comuna Roşeti - Ialomita, apoi pleacă În comuna 
Vi11lila - Brătianu Tulcea, Ili şeşti - Suceava, În Obîrşia de Câmp - Mehedinti, iar În 
1945 a plecat În comuna ăcălaz - Timişoara, unde a fost Împroprietărită cu 5 ha 
teren arabil , pe care l-a muncit până În anul 1951 când a fost dislocată. 

91. GHIŢĂ MARIA cu I m.f. - Născută la 18 august 1905 În Pleaşa Albania, 
fiica lui Ilie şi Despina, de profesie agricultoare. În anul 1928 a plecat din Albania , 
stabilindu-se cu domiciliu În comuna Frasari - Drostor, fiind Împroprietărită cu IOha 
teren arabil , pe care l-a lucrat până În 1940, când s-a refugiat În comuna Roşeti -
Că1ăraşi , apoi În Vintilă Brătianu - Tulcea, llişeşti - Suceava, în Plopi - Mehedinti , 
iar În 1945 se duce În comuna Săcălaz - Timişoara, unde este Împroprietărită cu 5 ha 
teren arabil pe care-llucrează până În 1951 când e te dislocată. 

92. GANGAL VICTOR cu soţia - Născut la 4 noiembrie 1921, În Grozauţi -
U.R.S.S, fiul lui Leonte şi Irina, de profesie agricultor. În 1943 este Încorporat În 
detaşamentul de muncă C.F.R. Urziceni, eliberându- e În noiembrie 1944, când se 
stabileşte cu domiciliu În Soicaneşti Olt, la părinţii săi , care Între timp se refugiaseră 

din Basarabia. în anul 1945 a plecat În comuna lecea Mare - Timişoara, unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare. 

93. GANDRABUREA ALEXE cu sotia - Născut la 20 aprilie 1915 În 
Căzăneşti U.R.S .. , fiul lui Cosma şi Agapia, de profesie agricultor. Ln Basarabia a 
posedat 3 ha teren arabi l şi I casă de locuit. în anu l 1940 a fost concentrat la Reg. 25 
Infanterie Vaslui, iar după concentrare se duce Înapoi În Basarabia, de unde În 1944 
se refugiază , stabilindu-se cu domiciliu În Mânăstirea - Ilfov şi de unde În 1947 
pleacă În comuna Biled - Timişoara , fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care 
l-a lucrat până la dislocare. 

94. GIULVEZAN IOVA cu soţia - Născut la 2 decembrie 1876 În comuna 
Checea - Timişoara, fiul lui Dimitrie şi Rachila, de profesie agricultor. în 1951 a fost 
di slocat În categoria chiaburi , posedând ca avere 17 ha teren arabil , o moară 

s i stematică , 8 vite mari şi inventar agricol. în comuna Brateş nu lucrează nică ieri , 
fiind bătrâni şi sunt ajutaţi de diferiţi cetăţeni . Au mai avut un fiu care În anul 1952 a 
decedat. 

95. GAGA VA GHELE cu 2 m.r. - Născut la 10 februarie 1924 În Grecia, 
fiul lui Gheorghe şi Hrisula, de profesie agricultor. În 1928 a plecat din Grecia, 
stabilindu-se cu domiciliu În comuna Cocina - Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha 
teren arabil, iar În 1940, se refugiază În comuna Cuza Vodă - Ialomiţa, apoi pleacă În 
comuna Ţara Verde - Constanţa, M. Kogălniceanu , iar În 1946 pleacă În comuna 
Săcălaz - Timişoara, când a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat 
până În 1951 când a fost dislocat. 

96. GRECU DUMITRU cu 2 m.f. plus ginerele său GlURA ALEXANDRU 
şi fiica GIURA MARIA care au fost ..... - ăscut la 13 februarie 1898 În Gruia -
Mehedinţi, fiul lui Dumitru şi Maria, de profesie agricultor. în anul 1951 a fost 
di slocat În categoria chiaburi, Însă el a fost ţăran mij locaş, deoarece a posedat 7 ha 
teren arabi l, 4 vite mari şi inventar agricol. 

97. GEAMBAZI ILIE cu 6 m.f. - Născut la 15 mai 1898 În Pleasa Albania, 
fiul lui Atanasie şi Constanda, de profesie agricultor. In 1928 a plecat din Albania, 
stabi lindu-se cu domici liu În comuna Calibina - Drostor, fiind Împroprietărit cu 10 ha 
teren arabil , iar în 1940 se refugiază din Calibina În comuna Roşeţi - Ialomiţa şi apoi 
pleacă în comuna Caramanchioi - Tulcea, În comuna GÎrliţa - Constanţa, În comuna 
Ilişeşti - Suceava, în comuna Gruia - Mehedinţi, apoi de acolo în 1945 pleacă În 
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comuna Săcălaz- Timişoara, unde este împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care îl 
lucrează până în 195 1 când este dislocat. 

98. GERHARD ELISABETA cu 1 m.f. - Născută la 17 februarie 1894 în 
Orţişoara - Timişoara, fiica lui Ion ş i Margareta, de profesie agricultoare. În 1951 a 
fost di s locată în categoria chiaburi din comuna Giulvăz - Timişoara în comuna 
Brateş. A posedat 29 ha teren arabi l, 12 vite mari şi inventar agricol expropriate total 
în 1945 . Mai are 2 fii care au fost voluntari în trupele germane SS, care au murit pe 
front. Sotul ei a decedat în 1954. Nu poate munci, este bătrână ş i inaptă de muncă, iar 
fiica este bolnavă de TBC. 

99. GRUIA ADAM cu sOl ia - Născut la 8 mai 1881 în Şag - Timişoara , fiul 
lui Ioan şi Floarea, fost control C.F.R., a posedat ca avere 8 ha teren arabil, fără 

inventar agricol, întrucât părnântul a fost lucrat în dijmă . Până în anu l 1932 a fost 
controlor la CFR, după care a i eşit la pensie, ocupându-se de agricu ltură . A făcut 
politica PNL, Tătărăscu fiind preşedintele PPD pe plasa Giulvăz. în comlUla Brateş nu 
lucrează nicăieri, fiind bătrân şi el ş i sotia, ş i se întreţin cu vânzarea de lucru ri 
caSlllce . 

100. GHERT IOAN cu 4 m.r. - Născut la 12 martie 19 11 în Răileni UR S, 
fiul lui Ioan şi Anastasia, de profesie agricultor. În anul 1924 pleacă din Basarabia, 
stabi lindu-se în comuna Cărpiniş, lucrând ca servitor pe la diferi ţi cetăţeni din această 
comună până în anul 1942, când pleacă din nou în Basarabia, iar în 1944 se refug iază 

revenind tot în comuna Cărpiniş, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a lucrat până în 195 1 când a fost di slocat. 

101. GOLEA ruSTA cu 3 m.r. - Născut la 17 ianuarie 1905 în Cioroboreni -
Mehedinti, fiul lui Dumitru şi Anica, de profesie agricultor. În 195 1 a fost dislocat din 
Cioroboreni - Vânju Mare , în comuna Brateş , în categoria Chiaburi , însă în rea litate 
el a fost ţăran mijlocaş, a posedat ca avere 8 ha teren arabi l, 3 vite mari şi inventar 
agrico\. în 1949 a fost condamnat 18 luni închisoare pentru sabotaj economic, 
executând II luni, condanU1are ce a fost Tacută în mod conditiona\. 

102. GYEMANT MARCU cu 4 m.r. - Născut la 25 apri lie 1910 în Beba 
Veche, fiul lui Coloman ş i Veronica, de profesie agricultor; a posedat ca avere 3 ha 
teren arabil primit în 1945 cu ocazia reformei agrare. În tabelele de bază se arăta că în 
1951 a fost di slocat în categoria contrabandişti . EI nu recunoaşte acest lucru, însă 
arată că în 1947 sotia lui a trecut fro ntiera în RPU la sora sa, fiind prinsă a fost 
condamnată la 3 luni închisoare, iar la înapoiere a fost achitata. 

103. GOLOVATAI ANDREI cu 2 m.r. - ăscut la 6 noiembrie 1901 în 
Ilotin URSS, fiul lui Neculai ş i Ana, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat ca 
avere 6 ha teren arab il, pe care l-a lucrat până în 1940, când s-a refugiat din Basarabia, 
angajându-se la un şantier din Bucureşti, unde a stat până în 194 1 când s-a întors în 
Bucureşti, iar în 1944 s-a refugiat din nou cu întreaga fam ilie, stab ilindu-se în Piteş ti , 

de unde în 1945 a plecat în comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha 
teren arabi l, pe care l-a lucrat până în 1951 când a fost dislocat. 

104. HOROBET IOAN cu 2 m.f. - Născut la 1 ianuarie 1893 în Cosmin 
URSS, fiul lui Gherasim şi Elisabeta de profesie agricultor. În Basarabia nu a posedat 
avere. În 1940, s-a refugiat din Basarabia în Suceava, unde a stat până în 194 1, când 
s-a inapoiat în Basarabia. În 1944 se refugi ază din nou, stabi lindu-se cu domiciliu în 
Boşteni , iar de aici în 1945 a plecat în comuna Săcălaz - Timişoara, unde a fost 
împropri etărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până în 195 1 când a fost dislocat 
cu întreaga fam ilie. 

15 

• 

• 



• 

• 

105. HIRJA CON TA 'TIN cu sOlia - Născut la 24 mai 1913 în laşi , fără 
avere. În anul 1934 sOlia sa a venit din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu în laşi, 
unde a lucrat la fabrica de textile până în 1944, când s-a mutat în Curtea de Argeş, iar 
în 1946 a plecat în comuna Checea - Timişoara , însă el s-a angajat la abatorul din 
Timişoara, unde a lucrat până în 1951 când a fost dislocat. 

106. HERGHELEGIU GRlGORE cu 2 m.f. - Născut la 20 octombrie 1907 
în Rotunda URSS, fiul lui Tudor şi Veronica, de profesie agricultor. In Basarabia a 
posedat ca avere 4 ha teren arabil şi una casă de locuit. În 1944 se refugiază din 
Basarabia stabilindu-se cu domiciliu în piteşti , iar de acolo a plecat în comuna 
Cărpin i ş Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până în 
1951 când a fost dislocat. 

107. ADAM AGORA cu 2 m.f. - ăscută în februarie 1884 în Pleaşa 
Albania, fiica lui Dumitru şi Elena, de profesie agricultoare. în anul 1928 pleacă din 
Albania, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Frasari Drostor, fiind împroprietărită 
cu IOha teren arabil, iar în 1940 se refugiază în comuna Vintilă Brătianu - Tulcea, 
lli şeş ti - Suceava ş i I zi mşa - Mehedinţi. În 1945 a plecat în comuna Săcălaz -
Timişoara, fiind împroprietărită cu 5 ha teren arabil, pe care l-a muncit până la 
di slocare . 

108. IAMBOR PETRU cu 2 m.f. Născut la 17 octombrie 1890 în Beba 
Veche Timişoara, fiu l lui lova şi Floarea, de profesie agricultor, a posedat ca avere 12 
ha teren arabil, 3 vite mari, 1 măcelărie din 1913-1941 , şi inventar agricol. Nu 
lucrează nicăieri , este inapt de muncă, are ambele picioare anchi lozate. 

109. IFTI SCHI VERONICA cu 2 m.f. - Născută la 9 iunie 1932, Toporauli 
URSS, fiica lui Gheorghe ş i Reveca, de profesie agricu ltoare. în anul 1936 a plecat 
Împreună cu părinlii din Cernăuli în comuna arta Mare Caliacra unde părinlii au fost 
împroprietăriţi cu IOha teren arabil. în 1940 se refugiază, stabilindu-se cu domiciliu 
în comuna Cosoreni - ialomiţa, iar în 1946 a plecat în comuna lecea Mare - Timiş, 

unde a primit 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în 1951 când a fost dislocată. 
Este căsătorită nelegitim cu numitul FoaIe Aurel, care şi el are 0 .0. în Brateş. 

110. IA KOVITS ERZEBET cu 2 m.f. - Născută la 7 octombrie 1909 în 
RPU, fiica lui lanos ş i luliana, de profesie agricultoare, a posedat ca avere 13 ha teren 
arabi l, 4 vite mari şi inventar agricol. În tabelele de bază pentru care susnumita a fost 
dislocată în 1951 , se arată că se ocupa cu trecere frauduloasă de frontieră din R.P.R în 
R.P.U. în urma cercetărilor făcute s-a stabilit că susnumita trecea frontiera din R.P.R 
în R.P.U pe bază de acte legale pe care le-a prezentat pentru a-şi munci pământul cel 
avea aco lo. în 1943 a fost condamnată la 6 luni închisoare pentru faptul că un copil al 
ei a rupt un portret al fostului Rege Mihai. 

111. IORDACHE MIHAIL cu 3 m.f. - Năcut la 8 noiembrie 1924 în 
Vânju leţ - Mehedinţi , fiul lui Ioan şi Maria de profesie agricultor. În tabelele de bază 
pentru care a fost dislocat în 1951 , se arată că a fost chiabur, însă în realitate este ţăran 
mijlocaş, posedând ca avere 6 ha teren arabil , 4 vite mari şi inventar agricol. Înainte 
de 23 august 1944 nu a făcut politică, iar după această dată s-a scris În UTM, având şi 
în prezent carnet de UTM eliberat de Judeţeana UTM Mehedinţi , cu Ilf. 14784. 

112. I ANCU LENA cu 1 m.f. - Născută la 15 ianuari e 1923 în Beba Veche 
Timişoara, fiica lui Ioan ş i Maria, de profesie feme ie de serviciu. Nu a posedat nici un 
fel de avere, a fost servitoare la diferiţi ch iaburi. A fost căsătorită cu numitul Dan 
Zamfir, de care s-a despărţit în 1943. În materialul de bază se arată că se ocupa cu 
contrabanda de mărfuri, însă ea nu recunoaşte acest lucru ş i crede că a fost o ură 
personală din partea numitului Gheorghe Gheorghe, care intenţiona să profite de sus 
numita ş i ea l-a refuzat. 
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113. [VANTEN MARlNA cu 4 .f. - Născută la 9 iunie 1892 În Oavideni 
URSS, fiica lui George şi Elisabeta, de profesie agricultoare. Nu a posedat avere, a 
muncit pe unde a găsit. în 1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu 
În comuna Brascauţi - Dorohoi , de unde În 1946 a plecat În comuna Checea -
Timişoara, muncind pe la diferiti cetăţeni, are 2 copii şi soţul care s-au repatriat În 
URSS, Însă ea şi fiica nu s-au repatriat din cauză că erau bolnave, În momentul de faţă 
li s-a aprobat şi lor repatrierea În URSS. 

114. ITlNENT ALEXANDRU - Născut la 2 martie 1887, În comuna Checea 
- Timişoara, fiul lui Ignatie şi Liubiţa, de profesie agricultor. A posedat ca avere 10 
ha teren arabil, 3 vite mari ş i inventar agricol. A făcut politica P.N.Ţ.Maniu din 1912-
1919, ca simplu membru, nu lucrează nicăieri , Întrucât este bătrân ş i bolnăvicios . 

115. IOSIP DIMITRlE cu 4 m.f. - Născut la II octombrie 1914 În Co min 
U.R.S.S., fiul lui Petre şi Margareta, de profesie administrator. Fără avere. în anul 
1938 pleacă din Basarabia venind În Bucureşti , unde a lucrat ca om de serviciu la 
liceul Industrial Polizu până În 1941 când a fost concentrat la Reg.8 Vânători 

Cernăuţi, cu care a luat parte pe front. în 1944 este desconcentrat şi se stabileşte cu 
domiciliu În comuna Floreşti - Mehedinţi, iar În 1945 pleacă În comuna Săcălaz -
Timişoara , unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În 
1951 când a fost dislocat. 

11 6. IOGA VASILE cu 2 m.f. - ăscut la 1899 În Grecia, fiul lui Constantin 
şi Maria de profesie agricultor. 1n 1925 pleacă din Grecia, stabilindu-se cu domiciliu 
În comuna Artmueli - Caliacra, fiind Împroprietărit cu IOha teren arabil. în 1940 se 
refugiază În comuna Cogealac - Constanţa, apoi pleacă În comuna Congaz - Tulcea, 
de unde În 1945 pleacă şi se stabi leşte la Săcălaz - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 
5 ha teren arabil, pe care-I lucrează până la dislocare. 

117. JITARU VASILE cu 4 m.f. - Născut la 1 iulie 1897 În Clocujna URS, 
fiul lui A lexe şi Elena, de profesie acar C.F.R. în anul 1944 a fost evacuat cu serviciul 
din Basarabia, el fiind acar, stabilindu-Ie domiciliu În comuna Cărpiniş, unde a fost 
numit acar la staţia C.F.R. Cărpin i ş, unde a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

118. JIJJAN PETRE cu 2 m.f. - Născut la 8 eptembrie 19 16 În Trestieni 
U.R.S.S., fiul lui Dumitru şi Dota, de profesie om de serviciu . în 1939 s-a Încadrat ca 
om de serviciu În Mihariseni Botoşani, unde a lucrat până În 1942, când a plecat În 
comuna natală . în 1947 se repau'iază din U.R.S.S. În R.P.R şi se re tabi l eşte cu 
domiciliu În comuna Cărpiniş - Timişoara, unde a lucrat ca om de serviciu la şcoala 
e l ementară până În 1951 când a fost dislocat. 

lJ9. J] E CU VASJLE cu 3 m.f. - Născut la I ianuarie 1905 În Bardagi 
Vechi U.R.S.S., fiul lui Acafie şi Elena, de profesie funcţionar. În 1944 se refugiază 
din Basarabia, stabil indu-se În comuna Ciclova Română - Timişoara, apoi În 1945 se 
mută la Săc!Uaz, lucrând ca funcţionar, apoi referent la Sfatul Popular până În 1951 
când a fost dislocat. 

120. KAURlCH LUCIA - Născută la 1 ianuarie 1872 În comuna Checea -
Timişoara, fiica lui Ştefan şi Magdalena, de profesie agricultoare. în 1951 a fost 
dislocată În categoria chiaburi , Întrucât a posedat o batoză de treierat, I ha teren arabil 
şi 2 vite mari. În comuna Brateş unde este cu 0.0. nu lucrează nicăieri , fiind bătrână 
şi nu are pe nimeni s-o ajute. 

121. KISS ERNEST cu 4 m. f. - Născut la 12 ianuarie 1910 În Sânnicolau 
Mare, fiul lui Gheorghe ş i Ecaterina, de profesie comerciant. A posedat un magazin 
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mixt din 1935-1949. Din 1949 până În 1951 când a fost dislocat a lucrat ca funclionar 
la topi toria de cânepă din Biled. 

122. LEMA 'TOVSCHI VLADIMIR cu 5 m.f. - Născut la 25 iulie 1908 În 
Lipcani U.R.S.S., fiul lui Petre şi Maria, de profesie agricultor. În Basarabia nu a 
posedat avere. În 1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se În Rădău\i , unde stă 
până În 1946, când a plecat În comuna Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren, pe 
care l-a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

123. LATCU IOAN cu 4 m.f. - Născut la 1 decembrie 1915 În Alibunar
Yugoslavia, fiul lui Pave l ş i Paraschiva, de profesie agricultor. În anul 1944 sus 
numitul fuge din Yugoslavia ş i vine În R.P.R., căpătând cetăţenie română . Declară că 

a plecat de aco lo pentru faptul că vrea să se căsătorească cu actuala solie, stabilindu-se 
În comuna Săcălaz, de unde În 1951 a fost dislocat cu Întreaga familie. 

124. LEPASTEA DUMITR U cu 2 m.f. - Născut la 24 octombrie 1899 În 
Suceveni URSS, fiul lui Ioan şi Ecaterina, de profesie agricultor. în Bucovina a 
posedat ca avere 3 ha teren arabil şi inventar agricol. În 1940 se refugiază din 
Bucovina În Rădăuli , iar apoi În Zepujeni Severin, unde a lucrat pe o moşie ca 
muncitor până În 1945, când a plecat in comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în 1951 când a fost di slocat. 

125. LEŞEANU IOAN cu 3 m.f. - Născut la 25 august 1921 în Formanca 
URSS, fiul lui Iosif şi Vasilica, de profesie agricultor. În 1936 a plecat din Basarabia, 
stab ilindu-se cu domiciliu în Cuza Vodă - Brăila , apoi În Cernavodă - Constanla, în 
Cochirleni - Constanla, iar în 1940 a fost incorporat în armată, eliberându-se în 1945, 
când s-a stabilit cu domiciliu în comuna Cerna - Tulcea, lucrând ca muncitor la 
cariera de piatră pâna in 1947, când a ple~dt în coml!na Iceea Mare - Timisoara, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare. 

J26. LEFTER EFI M cu so\ ia - ăscut la 28 ianuarie 1913 în Ciripcau URSS, 
fiul lui Profir şi Agapia, de profesie agricultor. Nu a posedat avere. In 1940 s-a 
refugiat din Basarabia în comuna Buceşti - Tecuci , unde a stat până în 1941 , când s-a 
reîntors în Basarabia. În 1942 a fost concentrat la Bat.8 Drumuri , fiind desconcentrat 
În anul 1945, când s-a stabilit cu domiciliu în comuna lecea Mare când a primit 5 ha 
teren arabil, pe care l-a muncit până la dislocare. 

127. LEFTER M IHA IL cu 2 m.f. - ăscut la 9 noiembrie 1903 În Ciripcău 
URSS, fiul lui Profir şi Agapia, de profesie agricultor. 1n 1939 a fost concentrat la 
compania 4-a sanitară, unde a stat până În 1943 , iar la 7 ianuarie 1944 a fost din nou 
concentrat la centrul de recrutare Soroca, cu care a fost evacuat în Balş , 
desconcentrându-se în 1944, stabilindu-se cu domiciliu În Buceşti - Tecuci. In 1945 s
a dus În Comuna lecea Mare, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a 
lucrat până la di slocare. 

128. LAV RJ C IOA cu m.r. - Născut la 14 noiembrie 1920 În Cârpeşti 
URS, fiul lui Timofte şi Elena, de profes ie frizer, fără avere. In 1944 au fost evacuaţi 
de autorităl ile antonesciene toţi tinerii printre care şi el, şi duşi la Tecuci, apoi a fost 
încorporat În armată şi În 1946, după lăsarea la vatră, s-a stabilit cu domiciliu la 
Cărpiniş, lucrând ca frizer până la dislocare. 

129. LASKA PETR U cu SOlia - Născut la 1 iunie 1897, În Valcani -
Timişoara, fiu l lui Mihai şi Elisabeta, de profesie agricultor, a posedat ca avere 2 ha 
teren arabil, 3 vite mari şi inventar agrico l rudimentar. In materia lul de bază se arată 
că se ocupa cu contrabanda de mărfuri , Însă el neagă acest lucru ş i arată că nic i odată 

nu a făcut contrabandă de mărfuri , atât el, cât şi SOlia lui. 
130. MANOLE FLORI CA cu 2 m.f. - Născută la 20februarie 192 1 în Pleaşa 

Albania, fiica lui Hristu şi Agora, de profesie agricultoare. In 1925 a plecat cu părinţii 
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din Albania, stabilindu-se în comuna Frasari, unde părinţii ei au fost împroprietăriţi 
cu IOha teren arabil. în 1940 se refugiază, locuind prin mai multe comune din ţară, 
iar în 1945 a plecat în comuna Săcălaz - Timişoara, unde a fost împroprietărită cu 5 
ha teren arabil pe care l-a lucrat până la dislocare. 

131. MATCOVSCHI IOAN cu soţia - Născut la 2 ianuarie 1906 în Clocujna 
URSS, fiul lui Ilie şi Alexandra, de profesie muncitor necalificat. În anul 1921 pleacă 
din Basarabia, stabilindu-se în Bucureşti, unde lucrează ca muncitor pe la diferite 
instituţii până în 1928, când a fost luat militar. În 1940 a fost concentrat din nou şi 
desconcentrat în 1945, când s-a stabilit în comuna lecea Mare - Timişoara, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până la dislocare. 

132. MARINCIUC ANDREI cu 2 m.[ - Născut la 16 iunie 1907 în Briceni 
URSS, fiul lui Ioan şi Anastasia, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat 2 ha 
teren arabil şi un loc de casă. În 1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu 
domiciliu la Piteşti, unde a stat până în 1947, când a plecat în comuna Cărpiniş -
Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la di slocare. 

133. MA YER IOSIF cu soţia - Născut la 16 iulie 1888 în Săcălaz -
Timişoara, fiul lui Ioan şi Susana, de profesie agricultor, a posedat ca avere 17 ha 
teren arabil, 3 vite mari şi inventar agricol. Are un băiat care a fost în armata germană 
SS, care în prezent se găseşte prizonier în URSS. Mai are un băiat care deasemeni a 
fost în armata germană SS şi care se găseşte în Săcălaz. În 1944 sus numitul s-a 
refugiat cu armata germană şi a revenit în ţară în 1945, iar în 1951 a fost dislocat. u 
lucrează nicăieri, sunt bătrâni, fiind întreţinut de fiul său care se găseşte la Săcălaz. 

134. MOCIU DUMITRU cu 6 m.f. - Născut la 26 octombrie 1887 în comuna 
Gicucu - Grecia, fiul lui Hristu şi Maria, de profesie agricultor. În anul 1931 pleacă 
din Grecia, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Cocina - Drostor, fiind 
împroprietărit cu IOha teren arabil , iar în 1940 se refugiază, stabilindu-se în comuna 
Coacu - Ialomiţa, apoi pleacă în comuna Cale Verde, M. Kogălniceanu - Constanţa , 
iar în 1946 se stabileşte cu domiciliu în Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 
ha teren arabil, pe care-llucrează până la dislocare. 

135. MACEA DUMITRU - Născut la 27 decembrie 1889 în Grecia, fiul lui 
I-Iri stu şi Hristula, de profesie agricultor. în 1933 pleacă din Grecia, stabilindu-se în 
comuna Sulet - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren arabil, iar 1940 se 
refugiază în comuna Roşeţi - CăIăraş i , apoi pleacă în comuna Caramanchioi - Tulcea, 
apoi lIişeşti - Suceava, în Plopeni - Mehedinţi şi în 1945 se stabileşte în Săcălaz -
Timişoara , fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care-I lucrează până la 
dislocare. 

136. MIZU TUDOR cu 2 m.f. - Născut la 15 martie 1899 în Disnita Albania, 
fiul lui Nina şi Stahula, de profesie agricultor. în anul 1925 pleacă din Albania, 
stabilindu-se în comuna Frasari- Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren arabil , iar 
în 1940, se refugiază locuind prin mai multe localităţi din ţară, până în 1945, când se 
stabileşte cu domiciliu în comuna Săcălaz, Timişoara, unde este împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil, pe care-llucrează până la dislocare. 

137. MIZU GHEORGHE cu 3 m.f. - ăscut la 16 iulie 1889 în 
comuna Pleaşa Albania, fiul lui Mina şi StatuIa, de profesie agricultor. În 1925 pleacă 
din Albania, stabilindu-se în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha 
teren arabil, şi de unde în 1040 se refugiază în comWla Roşeţi - CăIăraşi , apoi cu 
domiciliu prin diferite localităţi din ţară, până în 1945, când se stabileşte în Săcălaz, 
unde a primit 5 ha teren arabil, pe care l-a muncit până în 1951, când a fost dislocat. 

138. MUSORIVSCHI GIUGORE cu fiul - Născut la 15 februarie 1897 în 
URSS, fiul lui Nichifor şi Elena, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat 3 ha 
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teren arabil şi una casă de locuit. în anul 1943 pleacă din Basarabia în Râmnicu Sărat , 
unde stă până în 1945, când a plecat în comuna Cărpini ş - Timişoara , fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde a fost dislocat. 

139. MUSOIUV CHIPAVEL cu 2 m.f. - ăscut la 6 iunie 1922 în Hotin 
UR , fiul lui Grigore ş i Paraschiva, de profesie agricultor. u a posedat avere. In 
1943 a fost încorporat la detaşamentu l 52 CFR Bucureşti , fi ind desconcentrat în 1946, 
când s-a stabilit cu domiciliu în comuna Cărpiniş la părinţii săi care se refugiaseră din 
Basarabia, unde a stat până în 195 1, când a fost dislocat. 

140. MICALACEAN PETRE cu soţia - Născut la 24 iunie 1909 în Beba 
Veche - Timi şoara, fiul lui Ştefan şi Floarea, de profesie agricultor. A posedat ca 
avere 5 ha teren arabi l, împroprietărit cu ocazia reformei agrare din 1945. In 
materialul de bază se arată că susnumitul se ocupa cu contrabanda de mărfuri şi 

trecere frauduloasă de frontieră, însă el nu recunoaşte acest lucru şi declară că nimeni 
din familia lui nu s-a ocupat de astfel de lucruri. 

141. MLX1CI IOAN cu 2 m.f. Născut la 2 aprilie 1907 în comuna Checea 
Timişoara, fiul lui Alexandru şi Magdalena, de profesie agricultor. A posedat ca avere 
2 ha teren arabi l, 4 vite mari şi inventar agricol rudimentar. În materialul de bază 
mot ivu l dislocării se arată că avut manifestări duşmănoase, însă el nu recunoaşte acest 
lucru . 

142. MIHAI IOAN cu6m.f. - Născut la 12 decembrie 1902 în comuna Gruia 
- Mehedinli , fiul lui Ioan şi Maria, de profesie agricu ltor. A posedat ca avere 7 ha 
teren arabi l, 4 vite mari şi inventar agricol necesar. Din materialul de bază se arată că 
a fos t dislocat în categoria chiaburi, însă în realitate este ţăran mijl ocaş, cum este 
ară tat mai sus. 

143. MACOVEI GHEORGHE cu SOlia - Născut la 2 apri lie 19 11 în 
Boroşeni URSS, fiul lui Teodor ş i Ana, de profesie muncitor. În 1940 a fost evacuat 
cu Primăria din Comtma Boroşeni, unde lucra ca om de serviciu, venind în Bucureşti , 

unde a stat până în 1941 când s-au înapoiat. În 1944 s-a refugiat din nou, stabilindu-se 
cu domiciliu în comuna Diosti Romanali, unde a stat până în 1945, când a plecat în 
comuna Biled - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , de unde a fost 
di s locat. 

144. MUNTEAN V ARV ARA cu 3 m.f. - Născută la 3 decembrie 1897 în 
Coprovita URSS, fiica lui Vasile şi Axenia, de profesie casnică. În 1944 se refugiază 
din Basarabia, stabilindu-se în Floreşti - Mehedinţi , iar în 1945 a plecat în comuna 
Săcălaz, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la di slocare. 

145. MA OLE MAIUA cu 5 m.f. - ăscut la 29 apri lie 1897 în Conta 
Grecia, fiica lui Neculai şi Hrisu la, de profesie agri cultoare. În anul 1926 a plecat din 
Grecia, stabilindu-se în comuna Aidemir - Drostor, fiind împroprietărită cu IOha 
teren arabil, iar în 1940 se refug iază în România, locuind în mai multe l ocalităţi, iar 
apo i în 1947 se stabileşte în COmtUla Săcă laz, unde au fost împroprietăriţi cu 5 ha 
teren arabil , pe care l-a lucrat până la dislocare. 

146. MIHALACEANU IOAN cu I m.f. - Născut la 2 februarie 1884 în Beba 
Veche Timişoara , fiul lui Ioan ş i Soca, de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 ha 
teren arabil, împroprietărit în 1945. In 195 1 a fost dislocat pentru motivul că soţia lui 
care în prezent este dislocată s-a ocupat cu contrabanda de mărfuri. Nu lucrează 
nicăieri, fiind bătrân. 

147. MATEI COSTACHE cu 2 m.f. - Născut la I mai 1926, Ciorteşti Vaslui , 
fiul lui Gheorghe ş i Maria, de profesie agricultor. Fără avere. În 1944 SOl ia se 
refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu în Sânnicolau Mare ş i apo i la 8eba 
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Veche, unde au lucrat pe la diferiţi cetăţeni ca servitori până În 1951 , când au fost 
di s locaţi . 

148. MAGHEROVSCH I CASANDRA - Născută la 16 februarie 1919 în 
Falciu, fiica lui Dumitru şi Maria, casnică. în 1951 a fost di slocată pe motivul că soţu l 
ei a fost basarabean şi care în 1952 a decedat, iar ea este bolnavă TBC. 

149. MARFOI DANIEL cu soţia - Născut la 20 ianuarie 1905 în Tighina 
URSS, fiul lui Pavel şi Tudosia, de profesie muncitor. în 1938 a plecat din Basarabia, 
stabilindu-se cu domiciliu în comuna Banca-Tutova, apoi în Mărăşeşti , în Panciu, apoi 
în 1946 a plecat în comuna Cărpiniş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care 
l-a lucrat până în 1951 când a fost dislocat. 

150. M ROVA lANULA cu 2 m.f. - Născută la 16 aprilie 1885 în Pleasa 
Albania, fiica lui Tănase şi Maria, de profesie agricultoare. în 1928 a plecat din 
Albania, stabilindu-se în comuna Frasari Drostor, unde a fost Împroprietărită cu IOha 
teren arabil şi de unde În anul 1940 se refugiază În comuna Roşeţi lalomiţa, apoi 
locuieşte prin diferite localităţi din ţară până În anul 1946 când s-a mutat În comuna 
Săcălaz Timişoara, unde a fost împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat 
până la dislocare . 

151. MA OFU lCOLAE cu 2 m.f. - Născut la 13 noiembrie 1926 în 
FIămânda - Mehedinţi, fiul lui Marin ş i Maria, fost serg.major. A posedat ca avere 4,5 
ha teren arabil şi una casă de locuit. în anul 1943 a intrat la şcoala de subofiţeri activi 
jandarmi, iar În 1945 a ieşit serg.major de jandarmi, funcţionând pe la diferite posturi 
dinţară ca şef de patrulă, apoi a fost Încadrat în Trupele de Securitate, funclionând 
până În anul 1950 când a trecut În rezervă cu gradul de serg.maj. de Infanterie, are 
livret nr. 27822. În anul 1951 a fost dislocat Împreună cu familia din comuna 
FIămânda, În comuna Brateş Galaţi. 

152. MACA HRlSTU cu 2 m.f. - Născut la 15 februarie 1893 În Pleaşa 
Albania, fiul lui Dumitru şi Nastasia, de profesie agricultor. In 1928 a plecat din 
Albania, stabilindu-se cu domiciliu În comuna Frasari - Drostor, fiind Împroprietărit 
cu IOha teren arabil, iar În 1940 se refugiază În comuna Roşeţi - lalomiţa, apoi de 
acolo locuieşte În mai multe localităţi din ţară până În 1945, când a plecat În comuna 
Săcălaz - Timişoara, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat 
până la dislocare. 

153. MIHAI STANCU cu 2 m.f. - Născut la 14 octombrie 1891 în Gruia 
Vânju Mare, fiul lui Ioan şi Ioana, de profesie agricultor. în anul 1951 a fost di slocat 
fiind categorisit chiabur, însă în realitate el este ţăran mijlocaş , a posedat 7 ha teren 
arabil, 3 vite mari şi inventar agricol. 

154. MARSA U IOAN cu 4 m.f. - Născut la 13 august 1922 în Celar 
Romanaţi, fiul lui Florea şi Ecaterina, de profesie agricultor. în anul 1938 se 
colonizează Împreună cu părinlii În comuna Chiosabdi - Drostor, când au fost 
Împroprietăriţi cu IOha teren arabi. În anul 1940 se refugiază, stabilindu-se În comuna 
Libnita - Constanţa, iar de acolo a stat prin mai multe localităţi din ţară până În anul 
1946, când s-a mutat În comuna Iecea Mare, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, 
pe care l-a lucrat până la dislocare. 

155. MU TEANU IOAN cu 3 m.f. - Născut la 29 august 1904 În URSS, fiul 
lui Vasile şi Efimia, de profesie agricultor. În Basarabia nu a posedat avere. în anul 
1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu În Negreşti - Craiova, 
unde a stat până în 1945 când a plecat În comuna lecea Mare, fiind Împroprietărit cu 5 
ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare. 

156. NASTU SOFIA cu 2 m.f. - ăscută la 15 iunie 1914 În Pleaşa Albania, 
fiica lui Sotir şi Maria, de profesie agricultoare. În anul 1928 a plecat din Albania, 
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stabi lindu-se cu domiciliu în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietărit cu IO ha 
teren arabil, de unde în 1940 se refugiază în comuna Roşeţi - CăIăraşi, apoi umblă 
prin diverse l ocal ităţ i din ţară până în anul 1945, când s-a stabilit cu domiciliu în 
comuna Săcă laz - Timişoara, fiind împroprietăriti cu 5 ha teren arabi l, pe care l-a 
lucrat până în 1951 când a fost dislocată. 

157. NICOLAESCU DRAGOŞ - Născut la 20 mai 1919 în Prisecari URSS, 
fiul lui Ilie ş i Zamfira, de profesie muncitor. În anul 1941 este încorporat în armată la 
Regl2 Artileri e, cu care a luat parte pe frontul antisovietic, luptând până în anul 1944, 
când s-a e liberat din armată, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Cărpin iş -
Tim işoara, angajându-se la Comcereal ca muncitor, lucrând până în 1951, când a fost 
dislocat. 

158. ISTORICA CONSTANTIN cu 2 m.f. - Născut la 3 martie 1905 în 
FIămânda, fiul lui Dumutru ş i Tinca, de profesie agricultor. A posedat ca avere IOha 
teren arabi l, 5 vite mari şi inventar agricol, a racut politica P.N . Ţ. ca simpatizant. 

159. NICOLA ACHILE cu 7 m. f. - Născut la I august 1892 în Pleasa 
Albania, fiul lui Tacu ş i Agora, de profesie agricultor. În 1928 au plecat din Albania, 
stabi lindu-se cu domiciliu în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietăriţi cu IOha 
teren arabil , iar în 1940 se refugiază în comuna Roşeţi - Că1ăraşi, şi de acolo umblă 
prin diferite l ocalităţ i din ţară până în anul 1947, a plecat în comuna Săcălaz, fiind 
împroprietări l i cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până în 1951 când au fost 
dis local i. 

160. NEAMŢU IOAN cu 2 m.f. - Născut la 2 noiembrie 1897 în Jiana Mare 
Mehedinţi , fiul lui Ioan ş i Ana, de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 ha teren 
arabil. Este unchiul după frate al numitului Neamtu Gheorghe, fost ajutant aviator, 
care în 1950 a trecut fraudulos frontiera în Yugoslavia. 

161. PETCA MARINA - Născută la 18 septembrie 1881 în Checea -
Timişoara, fiica lui Parta şi Pasca, de profesie agricultoare, a posedat ca avere una 
casă de locuit, II ha teren arabil, fără inventar agrico l, pământul fiind lucrat în dijmă, 

nu lucrează nicăieri, este inaptă de muncă, fiind ajutată de diferiţi cetăţeni. 
162. PUTI A TIMOFTEI cu soţia - Născut la 2 iunie 1918 în Clocosna 

URSS, fiul lui Gheorghe şi Anastasia, de profesie agricultor. în 1939 a fost încorporat 
în armată la Reg.Centrul de Instrucţie al Geniu lui şi apoi la Reg.1 Transmisiuni 
Bucureşti , luând parte pe frontul antisovietic şi fiind rănit a fost clasat medical cu 40 
%, stabi lindu-se cu domiciliu în comuna Ioneşti - Vîlcea, unde a stat până în anul 
1944, când a plecat în comuna Căldărăşti - Buzău, iar de aici în 1947 pleacă în 
comuna lecea Mare Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a 
lucrat până în anul 195 1, când a fost dislocat. 

163.POP! CORNEL cu 2 m.f. - Născut la 30 mai 1879 în Checea Timişoara , 

fiul lui Ilie ş i Cristina, de profesie comerciant, a posedat ca avere un restaurant şi I ha 
teren arabil în comuna natală din anul 1924- 195 1 când a fost dislocat. A racut polit ica 
P .N.Ţ. Maniu ca simplu membru, nu lucrează nicăieri , fiind bătrân ş i inapt de muncă, 

fiind întreţinut de o fiică a sa. 
164. PANCHEVlCI PETRE cu 2 m.f. - Născut la Il iunie 1920 în Hotin 

URSS, fiul lui Iosif ş i Eufrosina, de profesie agricultor. În anul 1943 a fost încorporat 
la Detaşamentul 52 CFR Urziceni unde a stat până în 1944 când s-a eliberat şi a plecat 
în comuna Mânăstirea - lalomiţa, apoi la R. Sărat , iar de acolo în 1946 se s tabileş te cu 
domiciliu în comuna lecea Mare, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe 
care l-a lucrat până la dislocare. 

165. PETRESCU VASILE cu 6 m. f. - ăscut la 7 martie 1912 în Cornateni 
URSS, fiul lui Lupu şi Ecaterina, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat 6 ha 
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teren arabil şi una casă de locuit. În anul 1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu
se în comuna Gheorghe Lazăr - Ialomiţa , de unde în 1946 a plecat în comuna lecea 
Mare - Tim i şoara, fiind împropr i etărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până în 
1951 când a fost dislocat. 

166. PANZARU PARFTENIE cu 5 m.f. - Născut la 19 iulie 1910 în 
Sucevila Rădăuţi, fiul lui Chirila şi Floarea, de profesie agricultor. În anul 1936 se 
stabileşte cu domiciliu în Iordauti - URSS, unde a stat până în 1947 când a fost 
repatriat împreună cu toată fami li a în R.P.R., stabilindu-se cu domicil iu în comuna 
Cărpiniş Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabi l, pe care l-a lucrat până în 
1951 , când a fost dislocat. 

167. PIETREANU AGAPIE cu 4 m.f. Născut la 10 mai 1883în Hercacea 
URSS, fiul lui Ioan şi Elena, de profesie muncitor. in anul 1940 se refugiază din 
Herţa , iar în 1941 se înapoiază. În 1945 se repatriază din U.R.S.S în R.P.R cu întreaga 
fan1ilie, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Checea - Timişoara, când a fost 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în 1951 când au fost 
dislocaţi. 

168. PANTIR GHEORGHE cu 2 m.f. - Născut la 6 octombrie 1896 în 
Cupca URSS, fiul lui Alexandru şi Antimia, de profesie dulgher. În anul 1944 se 
refugiază din Bucovina, stabilindu-se cu domiciliu în Timişoara, de w1de în 1947 a 
plecat în comuna Cărpiniş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde în 1951 
a fost dislocat. 

169. POLEXICN ECATERINA - Născută la 4 ianuarie 1912 în Checea 
Timişoara, fiica lui Ioan ş i Emilia, casnică . Nu figurează în tabelele şi deciziile de 
dislocare din 1951. Ea nu a posedat nici W1 fel de avere, însă a tră it în concubinaj cu 
numitul ARADEAN LAZĂR, din 1949 - 1951 şi acesta a posedat 29 ha teren arabil. 

170. PROCA ALEXANDRU cu 2 m.f. - Născut la 7 mai 1900 în Ciripcau 
URSS, fiul lui Clemente şi Parascovia, de profesie agricu ltor. În anul 1944 s-a 
refugiat din Basarabia, stabi lindu-se în Gugeşti - Tecuci, unde a stat până În 1947, 
când a plecat în comlma lecea Mare Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare. 

171. PETROVICI TEODOR cu soţia - Născut la 2 mai 1897 în Teleneşti 
URSS, fiul lui Vasi le ş i Maria, de profesie învăţător. În anul 1944 s-a refugiat din 
Basarabia, stabilindu-se În comuna Moţăţei - Dolj , unde a stat până în 1946, când a 
plecat în comuna lecea Mare Timi şoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arab il. A 
făcut politica PNL fără să deţină funcţie. 

172. PETROVICI BORIS cu soţi a - Născut la 4 aprili e 1924 în Telenesti 
URSS, fiul lui Teodor şi Liubovi, de profesie agricultor. În an ul 1933 a fost încorporat 
în armată, iar în 1945 a fost l ăsat la vatră, stabi li ndu-se cu domiciliu în comuna 
Moţăţei - Dolj , unde a stat până în 195 1 când a fost dislocat. 

173. PRIOTEASA GHEORGHE cu 5 m.f. - Născut la 7 ianuarie 1895, în 
Pâtulele - Mehedinţi , fiul lui Dumitru şi Ioana de profesie agricultor. A posedat ca 
avere 13 ha teren arabil, 6 vite mari şi inventar agricol. În materialul de bază se arată 
că se ocupa cu contrabanda, însă el nu recunoaşte acest lucru şi declară că nimeni din 
familia lui nu s-a ocupat de contrabandă. 

174. PROCOPIUC ANTON cu 3 m.f. Născut la 12 septembrie 192 1 în 
Corceşt i URSS, fiul lui Victor ş i Alexandra, de profesie agricultor. În 1942 a fost 
încorporat la Reg. 2 Transmisiuni, iar în 1946, eliberându-se s-a stabi lit cu domiciliu 
în Săcălaz, unde a fost împroprietări t cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până în 
1951 când a fost dislocat. 
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175. PSE ICI AI TROFI cu 2 m.f. - Născut la 23 iunie 1907 în Soroca 
URSS, fiul lui Anton şi Anastasia, de profesie muncitor necalificat. în anul 1940 se 
refugiază din Basarabia, stabi lindu-se în laşi, unde a lucrat ca muncitor la Atelierele 
C.F.R.laşi până în anul 1941, când a plecat din nou în Basarabia, iar în 1943 pleacă în 
comuna Râmnicu Vâlcea - Piteşti, unde stă până în 1947, când a plecat în comWla 
ăcălaz - Timişoara, lucrând ca muncitor tot la C.F.R:, până în anul 1951 când a fost 

dislocat. 
176. PANU IOAN cu 6 m.f. - ăscut la 16 mai 1893 în Pleaşa Albania, fiul 

lui Serghiu şi Sofia, de profesie agricultor. în anul 1928 pleacă din Albania, 
stabilindu-se cu domiciliu în comuna Frasari Drostor, fiind împroprietărit cu IOha 
teren arabil şi de unde în 1940 se refugiază în comuna Roşeţi - CăIăraşi, apoi wnblă 
prin mai multe localităţi din ţară până 1946 când pleacă în comuna Săcălaz -
Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a lucrat până în 1951 
când a fost dislocat. 

177. PANA AVRAM cu 3 m.f. - Născut la 18 februarie 1890 în Bela de Sus 
Yugoslavia, fiul lui Anton şi Dumitra, de profesie agricultor. În anul 1914 pleacă din 
Yugoslavia, stabilindu-se cu domiciliu la Bucureşt i , unde vinde ziare ş i Bragă până în 
anul 1925, când a plecat în comuna Cocina Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren 
arabil ş i de unde în 1940 se refugiază în comuna Ciahu - Ialomiţa, apoi umblă prin 
mai multe l ocal ităţi din ţară până în 1946, când pleacă în comlUla Săcălaz -
Tim işoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care-I lucrează până în 1951 , 
când a fost dislocat. 

] 78. POLISCAN VASILE cu soţia - Născut la 2 februarie 1893 în Dumitreşti 
URSS, fiul lui Grigore şi Ana, de profesie agricultor. în anul 1944 se refugiază 
împreună cu soţia din Basarabia, stabilindu-se în comuna Căzăneşti - lalomiţa, unde a 
stat până în 1945, când a plecat în comuna Cărpiniş - Timişoara, nefiind 
împroprietăriţi, lucrând pe la diferiţi cetăţeni din comună ca muncitori zilieri, până în 
1951 când au fost dislocaţi . 

179. PETRARIU MARJA cu I m.f., născută la 24 august 1924, în Checea, 
Timişoara, fiica lui Traian şi Luiza, de profesie casnică, nu a posedat avere. în anul 
1951 , a fost dislocată împreună cu tatăl ei ITlNANT TRAIAN, pentru faptul că soţul 
ei , anume PETRARJU VASILE fost plot. de jandarmi în 1949 a fost condamnat la 5 
ani închisoare pentru crime de război şi care în 1954 s-a eliberat din închisoare 
stabilindu-se în comuna Salcia Suceava şi nu are 0.0. - Ea a divorţat de sOţul ei din 
1949. 

180. PIRJAN AUREL cu 3 m.f. , născut la 20 aprilie 1908 în comuna Burila 
Mică Mehedinţi , fiul lui Matei şi Maria de profesie învăţător. A posedat ca avere 10 
ha teren arabil pe care l-a cedat G.A.S.-ului din 1950. În anul 1945 se înscrie în P.S.D. 
devenind membru P.M.R. calitate ce-o deţine până în anul 1950, când i-a fost ridicat 
carnetul pe motiv că a fost chiabur, iar soţia lui a fost membra P.M.R. până în anul 
1952, când i-a fost ridicat şi ei carnetul de la Raionul de Partid Galaţi. 

J 81. PERlN lANCU cu soţia, născut la 2 1 ianuarie 1914 în comuna Checea -
Timişoara, fiul lui Natural şi Iudit de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 ha 
Teren arabi l împroprietărit în 1945. Până în 1945 a fost servitor pe la diferiţi chiaburi . 
În materialul de bază se arată că este element duşmănos, însă el declară că a avut o 
ceartă cu fostul preşedinte al Sfatului Popular anume E TDlNASTIA, care purta ura 
pe el. 

182. PAULOVICI CO 'STANTIN cu2 m.f., născut la 15 mai 1891 în Plaiul 
Cosminului URSS, fiul lui Ioan şi Paraschiva, de profesie agricultor. în Basarabia a 
posedat 2 ha teren arabil ş i una casă de locuit de unde în 1944 se refugiază stabilindu-
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se cu domiciliu l În Săcălaz - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe 
care le-a lucrat În 195 1 când a fost di slocat. 

183. PREVENDA SOF IA cu 3 m.f, născută la 20 mai 1888 În Albania, fii ca 
lui Spiru şi Ecaterina, de profesie agricultoare. în anul 1925 a plecat din Albania 
stabilindu-se cu domici liu În comuna Frăsari - Drostor, fiind Împropr i etăriţi cu IOha 
teren arabil şi de unde În 1940 se refugiază În comuna Rost - Călăraşi, apoi se plimbă 
prin mai multe localităţi din ţară până În 1946, când s-a mutat În comuna Săcălaz -
Timişoara fiind Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabi l de unde În 1951 au fost d i slocaţi . 

184. PITU ATANASE cu soţ i a, născut la 5 februarie 1877, În Corita Albania, 
fiul lui Gachi şi Hrisula de profesie agricultor. în anul 1938, pleacă din Albania 
stabilindu-se cu domiciliu l În comuna Sinoie - Drostor, fiind Împroprietăriţi cu IOha 
teren arabil, iar În 1940 se refugiază În comuna Roşeţi - CăIăraşi, iar apoi umblă prin 
diferite l ocal ităţi din ţară prin 1945, când a plecat În comuna Săcălaz - Timişoara, 

fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În 1951 când a fost 
dislocat. 

185. RlMARU VASILE cu 2 m.f., născut la 15 noiembrie 1905 În Rotunda 
URSS fiul lui Andrei şi Evdochia, de profesie agricultor. În 1944, s-a refugiat din 
Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu În Piteşti , unde a stat până În 1945 când a plecat 
În comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
lucrat în până În 1951 când a fost dislocat. 

186. R1GEA ZICU cu 3 m.f. , născut la 3 iunie 1882 În Corita - Albania, fiul 
lui Constantin şi Haida, de profesie muncitor. În anul 1923, pleacă din Albania 
stabilindu-se cu domici liul În Frasari - Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha teren 
arabil, iar În 1940 se refugiază stabi lindu-se În CăI ăraşi - lalomiţa, unde stă până În 
1946, când pleacă În comuna Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
Îl lucrează până la di slocare. 

187. RADU FLOAREA cu soţia, născut la 8 aprilie 1894 În Celaru Romanaţi , 
fiul lui Petrache şi Zanfira, de profesie agricultor. Nu apar În tabelele şi deciziile de 
dislocare, el este venit benevol cu fiu l său Marsani i Ioan, care În 195 1 a fost dislocat 
pentru fapt ul că so ţia lui este născută În Basarabia. 

188. RAPCINSCm DUM ITRU cu 2 m.f. , n ăscut la 20 iulie 1897 În Traian 
URSS, fiul lui Filip şi Irina, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat 6 ha teren 
arabil ş i una casă de locuit, de unde În 1944 se refugiază stabi lindu-se cu domiciliul În 
comuna lecea, Mare - Timişoara , fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe care l-a 
lucrat până la dislocare. 

189. ROI'CEANU IOA cu 4 m.f. Născut la 7 august 1908, În Valea 
Cosminului URSS, fiul lui Petru şi Fevronia, de profesie muncitor. In anul 1944, s-a 
refugiat din Cernăuţi cu Buroul de Voiaj C.F.R. unde avea serviciul , stab ilindu-se cu 
domiciliul În comuna Săcălaz, unde a fost paznic de câmp, până În 1951 când a fost 
dislocat. 

190. RA ETE CO STA TIN cu soţia, născut la 17 aprilie 1923 În Straoanii 
de Sus - Putna, fiul lui Ştefan şi Maria de profesie agricultor. Fără avere. în materialul 
de bază se arată că s-a ocupat cu contrabanda, Însă el nu recunoaşte acest lucru, ci 
arată că În anu l 1946, după ce a venit de pe front a fos t condamnat la 3 luni Închisoare 
pentru că pe front a fost magazioner la Reg,3 Artilerie Moto şi la inventarul făcut a 
i eş it lipsă un sac de fă ină şi 3 perechi de bocanci. În 1951 a fost di slocat Împreună cu 
SOl ia din comuna Beba Veche În comuna Brates Galali. 

191. RABEI ANDREI cu soţ i a, născut la 30 decembrie 1908 În Corneşti 
URSS, fiul lui Ioan ş i Ana, de profesie agricultor. În anul 1024 a plecat din Basarabia 
stabilindu-se În Iaşi , unde a lucrat la fabrica de cărăm idă până În 1938, când a fost 
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concentrat la Detaşamentul de lucru din Otopeni - Băneasa, fiind desconcentrat în 
anul 1944, când s-a stabilit cu domiciliul în comuna Checea - Timişoara, lucrând pe 
la diferiti celăteni ca muncitor ziler până în 1951 când a fost dislocat. 

192. RO PCEA GHE ORGHE cu sotia, născut la 13 aprilie 1920 În Cosmin 
URSS, fiul lu i lIie şi Ecaterina, de profesie functionar. în anul 1939, s-a Înrolat 
voluntar la Reg. 8 Vânători de Munte Chişinău cu care s-a retras În ţară, iar În 1945 a 
fost desconcentrat şi s-a stabilit cu domiciliul În Valea Sibiu, unde a stat până În 1946 
când a plecat În comuna Tomnatic - Timişoara fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat până la dislocare. 

193. STlLU VICTORIA cu I m.f., născut la 7 ianuarie 1921 , În Pleasa -
Albania, fiica lui Dumitru şi Chirita, de profesie agricultoare. În 1928, pleacă 
Împreună cu părintii În comuna Frăsari - Dostor, unde părinlii au fost Împroprietăriti 
cu IOha teren, unde În 1940 se refugiază În Rosei - CăIăraşi, apoi umblă prin mai 
multe l ocalităli din Iară până În anul 1945, când s-a mutat În comuna Săcălaz -
Timişoara, primind 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În 1951 când a fost 
dislocat. 

194. STRUGARU VASILE născut la 10 februarie 1908 În Pri secăreni URSS, 
fiul lui Petru şi Domnica de profesie agricultor. În anul 1943 a fost concentrat la 
compania 5-a sanitară şi s-a desconcentrat În 1944 când nu s-a mai înapoiat În URSS, 
stabilindu-se cu domiciliul În comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 
ha teren unde stă până la dislocare. 

195. SCROBANET FE DOSIA cu 2 m.f. , născută la 7 iulie 1908 În Suceveni 
URSS, fiica lui Alexandru şi Domn i ca, casnică . în anul 1940, se refugiază din 
Basarabia stabilindu-se În Suceava, unde stă până În 1941, când se Înapoiază În 
Basarabia ş i de unde în 1944, se refugiază din nou stabilindu-se în Baia de Aramă -
Craiova, iar În 1945 a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 
ha teren arabil pe care l-a lucrat până În 1951 când au fost di slocali. 

196. SA VEANU TEODOR cu 2 m.f., născut la I februarie 1897 În Budeiat 
URSS, fiul lui George şi Maria de profesie agricultor. în anul 1944 se refug iază din 
Basarabia În Baia de Aramă, iar în 1945, pleacă În comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde în 1951 au fost dislocaţi. 

197. SZABO ARPAD cu 3 m.f.. născut la 8 iunie 1904 În Sicula - Arad, fiul 
lui Peter şi ara, de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 ha, teren arabil , 4 vite 
mari ş i inventar agricol. În material se arată că s-a ocupat cu contrabandă de mărfuri 
Însă declară că în 1945 a trecut oile granita, iar el s-a dus după ele să le ia, iar la 
Înapoiere a fost reţinut de grăniceri timp de 4 zile, după care a fost pus În libertate. A 
fost dislocat din Bebe Veche În comuna Brateş. 

198. SOSNOVICI VICTOR născut la 6 octombrie 1912, În Frătăuli -
Rădăuli . în 1945 pleacă din comuna natală În com. Cărpiniş, unde lucrează la 
cooperativa de croitori până În 1951 când a fost dislocat. Mai declară că În 1952, i s-a 
ridicat restricţiile domicil iare Însă nu a plecat din cauză că are un nepot militar şi până 
nu vine el din armată nu pleacă. Părinţii săi se ană În Germania din 1940 şi nu ştie 
nimic de ei până în prezent. 

199. SOCOL UC GAVRILĂ cu 2 m.r., născut la 2 aprilie 1900 În Scoreni 
URSS fiu l lui Neculai ş i Zenovia, de profesie agricultori. în 1944 se refugiază din 
Basarabia, stabilindu-se în R. Vâlcea, iar În 1945 p l eacă În com. Plesea Mare unde a 
fost împropri etărit cu 5 ha teren pe care l-a lucrat până la dislocare în 195 1. 

200. SJNCU AUREL cu 2 m.f. , născut la 22 octombrie 1919, În I-Iaibova 
URSS, fiul lui Petrea ş i Maria de profesie agricultor. In anul 1944 se refugiază din 
Basarabia În Vatra Domei unde a lucrat la o m i nă de cărbun i până În 1946 când a 
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plecat în comuna FIămînda - Vînju Mare, lucrând ca servitor până în 1951 când a fost 
dislocat în categoria basarabeni. 

201. STATINA IOAN cu 9 m.f., născut la 5 mai 1888 în Pleasa Albania, fiul 
lui Tase şi Ecaterina, agricultor. în 1925 a plecat din Albania, stabilindu-se în Frasari 
- Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren de unde se refugiază în Roset - CăIăraşi 
în anul 1940, iar apoi umblă prin di ferite localităţi până în 1945, când se duce în 
comuna Săcălaz, fiind împroprietărit cu 5 ha teren şi de unde în 1951 este dislocat 
împreună cu întreaga familie în categoria macedoneni . 

202. SUTI VANGHELE cu 4 m.f., născut la 4 noiembrie 1893, în Dişniţa -
Albania fiul lui Teodor şi Sofia, de profesie agricultor. în anul 1928 a plecat din 
Albania, stabilindu-se în corn. Fraşari - Durostor, unde s-a ocupat cu creşterea oilor 
până în anul 1940, când s-a refugiat în corn. Roşet - CăIăraş i , apoi pleacă în corn. 
Gârlita - Constanta şi de acolo în anul 1946 în Săcălaz, Timiş, unde a fost 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care le-a muncit până în anul 1951 când a fost 
di slocat în comuna Brateş - Raionul Galaţi. 

203. SAFARlUC ALEXA DRU cu 2 m.f.. născut la 15 martie 1897 în 
Banila pe Siret - URSS, fiul lui Gheorghe şi Eudochia, în anul 1940 s-a repatriat în 
Germania cu familia, de unde s-a reîntors în anul 1941, în corn. Dorneşti - Rădăuti , şi 

de acolo în comuna natală . în anul 1944 a fost concentrat la C.R. Storojineţ , cu care s
a refugiat în cadrul Cercului de Recrutare Romanati, iar în luna august 1944 a fost 
desconcentrat şi s-a mutat în Făgăraş, unde familia era renlgiată. În anul 1947 s-a dus 
în corn. Săcălaz unde a lucrat ca muncitor ziler la diferiţi cetăţeni până în anul 1951 
când a fost dislocat în comuna Brateş - Galati. 

204. SUNDA NICOLAE cu 3 m.f. , născut la 20 iulie 1886 în Biliştea -
Albania, fiul lui Vasile şi Maria, agricultor. În anul 1928 a plecat din Albania 
stabilindu-se în comWla Fraşari - Durostor, unde a fost împroprietărit cu 10 ha teren 
arabil. în anul 1940 s-a refugiat în Roşeti - CăIăraşi, apoi în comuna Caramanchioi -
Tulcea şi de acolo în Elisesti - Suceava, unde a primit 5 ha teren arabil. în anul 1944 
s-a refugiat în comuna M. Viteazu - Constanţa de unde în 1946 s-a dus în comuna 
Săcălaz - Timişoara , unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a muncit 
până în anul 1951 când a fost dislocat în comuna Brateş - Galaţi. 

205. ILAGHI IULIA A născută la 21 septembrie 1896 în Giulvăz - Timiş, 

fiica lui Alexandru şi Maria, de profesie agricultoare. A posedat ca avere 12 ha teren 
arabil , 2 vaci, 2 cai şi inventar agricol. Este singură dislocată întrucât sotul i-a decedat 
în anul 1951. Este suferindă de rinichi din care cauză este inaptă de muncă şi se 
întreţine din vânzarea laptelui de la vaca pe care o are. 

206. SrĂTARU GHEORGHINA născută la 25 octombrie 1892 în Jiana 
Mare - Mehedinli, fiica lui Gheorghe şi Dina, casn ică , a posedat 5 ha teren arabil şi 

inventar agricol. În prezent este inaptă de muncă întreţinându-se din lucru de mână. 
207. SARCOVSCHI PRTRE cu soţia FLORlŞTEA U SOFRO IA, 

născut la 6 septembrie 1901 în Secureni - Hotin URSS fiul lui Filip şi atalia, de 
profesie cizmar. în anul 1944 s-a refugiat în comuna Mănăstirea - lalomiţa , de unde 
în anul 1946 s-a dus în comuna Iecea Mare - Timişoara unde a fost împroprietărit cu 
5 ha teren arabil pe care la muncit până la dislocarea s-a în anu l 1951. în prezent 
lucrează cizmăria la domiciliu. 

208. SZABO ATILA cu soţia, născut la 6 august 1930, în Beba Veche -
Tim i ş, fiul lui Arpad ş i Ecaterina, de profesie agricultor. În materialul de bază se arată 
că a făcut contrabandă, fapt ce nu se confirma astfel că a fost greşit dislocat în 
categoria contrabandişti. Părinţii soţiei se afla în Argentina unde au plecat încă din 
anul 1929 cu care nu poate coresponda ne-mai ştiind nimic de ei de mult timp. 
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209. STAMATE ANA cu s.m.f., născută la 24 septembrie 1919 În Beba 
Veche - Timiş, fiica lui Ioan şi Tudora casnică, a posedat ca avere 5 ha teren arabil pe 
care l-a primit În 1945 la reforma agrară. În materialul de bază se arată că a trecut 
frontiera În R.P. Ungaria şi se ocupa cu contrabandă, fapt ce nu se confirma. Soţul a 
decedat pe front, iar sus numita În prezent s-a căsătorit nelegitim cu Ciobanu Ion. 

210. TEJA HRISTU cu 6 m.r. , născut la 12 martie 1886 În Dişniţa - Albania, 
fiul lui Dumitru şi Elena de profesie agricultor. În anul 1925 a plecat din Albania şi s
a stabi lit În Fraşari - Durostor, unde a primit IOha teren arabil. În anul 1940 s-a 
refugiat În Roşeţi - Călăraşi, apoi în Caramanchioi - Tulcea şi de acolo În comuna 
lIi sesti - Suceava, de unde În anul 1944 s-a refugiat în Izimşa - Mehedinti. În anul 
1945 s-a dus în comuna Săcălaz - Timişoara, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până În anul 1951 când a fost dislocat în comuna Brateş . 

211. TUDOSE CASANDRA născută la 17 februarie 1893, în Hreaţca -
URSS, fiica lui Mihail şi Safta, de profesie casnică. A posedat 3,28 ha teren arabil în 
Basarabia, de lmde în anul 1944 s-a refugiat în Valea Seacă - Tg. Neamţ, apoi Î.n 
Cracalia - Dorohoi şi de acolo în anul 1947 în Poiana Mare şi în 1949 în Săcălaz -
Timişoara, unde a stst până în anul 1951 când a fost dislocată singură în comuna 
Brateă - Galaţi. Are doi fii În Timişoara care o întreţine. 

212. TEJA TEGU cu 4 m.f., născut la 15 martie 1882 În Dişniţa - Albania 
fiul lui Dumitru şi Elena, de profesie agricultor. în anu l 1925 a plecat din Albania 
stabilindu-se în Fraşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil. În anul 1940 s-a 
refugiat În Roşeţ - CăIăraşi, apoi în comuna Vi ile Noi şi de acolo În Congaz - Tulcea 
- Constanţa, iar În anul 1947 s-a dus în Săcălaz - Timişoara unde a fost Împroprietărit 
cu 5 ha teren arabi l pe care le-a muncit până În anul 195 1 când a fost dislocat În 
categoria "Macedonean". 

213. TOGOE NICOLAE cu 3 m.f., născut la 1 decembrie 1898 În Gruia -
Mehedinţi , fiul lui Ioan şi Ecaterina, de profesie agricultor. A posedat 7,75 ha teren 
arabil, 2 boi, una vacă şi inventar agricol. în anul 1940 a dat 3 ha din averea 
menţionată mai sus la două fici , rămânându-i numai 4,75 ha pe care le-a avut până la 
dislocare. În trecut a fost simplu membru În P.N.Ţ - Maniu. În prezent neâncadrat 
politic. 

214. TTGA COV LEONID cu 4 m.r., născut la 22 septembrie 1915 În 
Secureni Hotin - URSS, fiul lui Alexandru şi Matroana, de profesie fotograf. În anul 
1944 s-a refugiat în comuna Horezu Rm. Vâlcea, apoi În Tr. Măgurele de unde În anul 
1948 s-a mutat În comuna lecea Mare - Timişoara unde a lucrat ca fotograf până la 
dislocare În anul 1951. Este dislocat În categoria "Basarabeni". 

215. TEJA SOTIR cu 3 m.r., născut la 28 mai 1881 În Pleasa - Albania, fiul 
lui Tănase ş i Vasila, de profesie agricultor. în anul 1928 a plecat din Albania 
stabilindu-se În Fraşari - Bulgaria, unde a primit IOha teren arabil. În anul 1940 s-a 
refugiat În Roşeţi - CăIăraşi, apoi în lIi şeşt i - Suceava, unde a primit 5 ha teren arabil. 
în anul 1944 s-a refugiat În comuna ObÎrşa de Câmp - Mehedinţi , de unde În anul 
1946 s-a dus în comuna Săcălaz - Timişoara , unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care le-a muncit până În anul 1951 când a fost dislocat în categoria 
"Macedoneni", 

216. TOCA CI PETRE cu 2 m.f., născut la 6 iulie 1922 în Holohoreni -
URSS, fiul lui Mihai ş i Eufrosina de profesie agricultor. În anul 1942 a fost Î.ncorporat 
la Reg. 21 Artilerie - Slatina eliberându-se În anul 1946 când s-a stabilit În Comuna 
Cărpini ş - Timişoara, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până în anul 1951 când a fost di slocat În categoria "Basarabeni". 
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217. TOCACI MI HA I cu I m.f., născut la 8 noiembrie 1880 În Siliştea -
Hotin - URSS, fiul lui Ignat şi Maria, de profesie agricultor. A posedat 5 ha teren 
arabil În Siliştea - Hotin şi una casă. În anul 1940 s-a refugiat la Piteşti, iar În 1941 s
a reÎntors În comuna natală. În anul 1943 s-a refugiat din nou la Piteşti unde a stat 
până În 1946 când s-a dus la Cărpiniş - Timişoara unde a fost Împroprietărit cu 5 ha 
de teren arabil pe care le-a muncit până În 1951 când a fost dislocat În categoria 
"Basarabeni", 

218. TACU CHllUAC cu I m.f., născut la 10 martie 1899 În comuna Smulti
Covurlui, fiul lui Vasile şi Anita, de profesie funcţionar . În anul 1944 s-a refugiat din 
Chişinău, unde până la acea dată făcea serviciul de şef magazioner şa C.A.M. , 
stabilindu-se În Timişoara apoi În lecea Mare, unde a lucrat la C.A.M. până În anul 
1951 când a fost dislocat În categoria "Basarabeni". 

219. UNGUREANU ALEXANDR cu 4 m.f., născut la 9 martie 1916 În 
Tighina - URSS, fiul lui Petru şi Maria, de profesie agricultor. În anul 1938 a fost 
concentrat la Comandamentul Pompieri - Bucureşti de unde s-a desconcentrat, 
stabi lindu-se În comuna Cicovova -Tulcea unde a lucrat ca muncitor zilier până În 
anu l 1946 când s-a dus În comuna Cărpiniş - Ti mişoara, unde a fost Împroprietărit cu 
5 ha teren arabil pe care le-a muncit până În anul 1951 când a fost dislocat În categoria 
"Basarabeni". Este dislocat cu soţia nelegitimă anume 10 EL ZORlTA. 

220. URZICĂ DUM IT R U cu 2 m.f., născut la 14 octombrie 1907 În comuna 
Lunca - Dorohoi, fiul lui Teodor şi Profira, de profesie agricultor. În anul 1939 a fost 
concentrat la Reg. 24 Artilerie - l aşi şi desconcentrat În anu l 1944 când s-a stabilit În 
comuna uharău - Dorohoi, iar În anul 1947 s-a mutat În comu na Cărpiniş -
Timişoara, unde a fost Împroprietări t cu 5 ha teren arabi l pe care le-a muncit până În 
1951 când a fost dislocat În categoria "Basarabeni". 

22 1. UZUN RAFAEL cu 2 m.r., născut la 9 iulie 1915 În Beşenova Veche 
Timiş, fiul lozsef şi Petronela, de profesie agricultor, a posedat ca avere 8 ha teren 
arabil, 2 cai, una vacă şi inventar agricol. Susnumitul nu apare În materialul de bază şi 
nici În Decizia de dis locare. A fost dislocat În categoria "chiaburi", fapt ce nu de 
confirmă. 

222. VIROZUB D M ITR U născut la 3 octombrie 1908 În Ciahor - Cernăuţi 

- URSS, fiul lui Nicolae şi Vasilca de profesie agricultor. În Bucovina a posedat Y. ha 
teren arabil. În anul 1939 a plecat din comuna natală stabilindu-se în Buzău unde a 
lucrat la C.F.R. până În anul 1940 când a fost concentrat în armată eliberându-se În 
anul 1944 când s-a dus în comuna Rogojeşti - Rădăuţi şi de acolo În 1946 a plecat În 
comuna Checia - Timişoara unde a lucrat la GAS, până în anul 1951 când a fost 
dislocat În categoria "Basarabeni". 

223. VARTI C ANA cu 4 m.f., născută la 3 februarie 191 1 în Cannăţeiu 
Tighina - URSS, fiica lui Leon şi Evlanpia de profesie casnică. în anul 1944 s-a 
refugiat în comuna Gh. Lazăr - Jalomiţa, apoi În 1946 a plecat în comuna lecea Mare, 
unde a fost Împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care le-a muncit până În 1951 când 
a fost d i slocată În categoria "Basarabeni". Soţul i-a decedat În anul 1954. 

224. WJSZT FRANCISC cu 3 m.f., născut la 24 aprilie 1907 În Checia -
Ti mişoara, fi ul lui Francisc şi Hermina, de profesie agricultor. A posedat ca avere 8 ha 
teren arabil, un cal, una vacă şi inventar agricol. În anul 1951 a fost dislocat în 
categoria "chiabW'i" aşa cum se prevede În materialul de bau'\, Însă acest fapt nu se 
confirmă . 

225. VAH OVA IC HI FOR G HEORG HE cu I m.f, născut la 2 februarie 
190 1, În Lipnic - Sorocs - URSS, fiul lu i Gheorghe şi Maria, de profesie învăţător. 
Până în anul 1944 a lucrat la CFR - Soroea ca funcţionar, iar În acest an a fost evacuat 
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cu CFR-ul la Craiova unde a lucrat până În 1947 când a fost transferat la C.F.R. -
Tim i şoara , Însă domiciliul ÎI avea În pavilioanele C.F.R- din comuna Cărpiniş -
Timişoara de unde a fost dislocat În anul 195 I În categoria "Basarabeni". În prezent 
este profesor de L.Rusă la şcoa l a elementară din comuna Scânteieşti RI. Galali. 

226. VASZILCSIN MARIA născută la 30 octombrie 1882, În Beşenova 
Veche - Timişoara, fiica lui Petru ş i Ana, de profesie casnică. A posedat 8 ha tercn 
arabil pe care l-a lucrat În dijmă. Este dislocată singură nea vând alte rude În afară de o 
fiica ce locuieşte În comuna Vinga - Arad. Este inaptă de muncă având etatea de 73 
an i ş i s uferindă . 

227. VOINOVANU PAVEL născut la 29 iunie 1897 În Zurleşti - Lapusna 
UR , fiul lui icolae ş i Rebeca, de profesie tâmplar. În Basarabia a posedat 3 ha 
teren arabil şi una casă. În anul 1944 s-a refugiat la Buzău de unde În anul 1946 s-a 
dus În comuna Biled - timişoara, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe 
care le-a muncit până În 195 I când a fost di slocat În categoria "Basarabeni". 

228. MELI CIUC ILIE cu 2 m.f., născut la 16 iulie 1921, În Secăiţ - URSS, 
fiul lui Vasile şi Prefira, de profesie agricultor, a posedat ca avere 2,50 ha Teren arabil 
din partea soţ ie i nelegitime cu care trăieşte ş i În prezent. Sus numitul În anul 1944 a 
fost Încorporat la Reg. 4 Pionieri de Munte, eliberându-se În anul 1946, când s-a 
stabi lit În comuna Checea - Timişoara, unde a stat până În 195 1 când a fost dislocat În 
categoria "basarabeni". 

229. VA 'CIU EPISMIA născută la 2 noiembrie 1887 În Groziniţa - UR , 
fiica lui Grigore şi Tudosia, de profesie casnică. Sus numita este plecată din Basarabia 
de cca. 20 ani timp În care a făcut serviciu ca femeie În casă În Bacău la diferite 
familii , iar În 1946 s-a dus În comina Săcălaz unde a lucrat tot ca femeie de serviciu 
până În 195 I când a fost dislocată În categoria "Basarabeni". Este inaptă de orice 
muncă ş i În prezent o Întreţine Guriţă Cosma cu care nu este nici o rud ă. 

230. VA GHELE EFTICHIA cu 3 m.f. , născută la 26 noiembrie 19 17 În 
Ecaterina - Grecias, fiica lui Ştefan ş i Domnica, de profesie casnică. În anul 1925 a 
plecat din Grecia stabil indu-se În comuna Aidemir - Durostor, de unde În 1940 s-a 
refugiat În CăIăraşi - lalomiţa şi de acolo În 1944 În Rădăuţi. în 1945 s-a mutat În 
comuna Săcălaz - Timişoara unde a fost Împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care I
a muncit până În anul 195 I când a fost dislocată În categoria "Macedoneni". 

231. ZAHARCIUC SIMION ION cu 3 m.f. , născut la 13 iunie 1908 În 
Caracuşeni Ilotin - URSS, fiul lui Ioan şi Zenovia, de profesie agricultor. În 
Basarabia a posedat 2 ha teren arabil. În 1944 s-a refugiat În comuna Cuza Vodă -
CăIăraş i , de unde În 1946 a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara şi unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până În anul 195 I când a fost 
dislocat În categoria "Basarabeni ". 

232. ZAI-IARCI C N1COLAE cu I m.r. , născut la 13 septembrie 1905 În 
Caracuşeni Hotin - UR , fiul lui Ioan şi Zenovia, de profesie agricultor. În 
Basarabia a posedat 2 ha teren arabil. În anul 1955 s-a refugiat În comuna Cuza 
CăIăraş i şi de acolo În 1946 a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara, unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a muncit până În 1951 când a fost 
dislocat În categoria "Basarabeni". 

233. ZAHAUCIUC DIMITruE cu 3 m.r., născut la 12 septembrie 1920 În 
Volocia - URSS, fiul lui Petru şi Maria, de profesie agricultor. în anul 1944 a fost 
concentrat la Reg. I A.A. Bucureşti şi desconcentrat În luna octombrie 1944 când s-a 
stabilit În comuna Floreşti - Meheninţi , unde se afla familia refugiată . În anul 1945 s
a mutat În com. Săcălaz - Timişoara , unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe 
ca re l-a muncit până În 1951 când a fost dislocat În categoria "Basarabeni". 
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234. ZOMBOREANU GHEORGHE cu 3 m.f. , născut la 25 martie 1912 În 
Beba Veche - Timişoara, fiul lui Constantin ş i Cristina, de profesie agricultor, a 
posedat ca avere II ha teren arabil, 2 cai, una vacă ş i inventar agr icol. In materialul de 
bază se menţionează că este dislocat În categoria "contrabandişti", fapt ce nu se 
confirmă. 

235. ZAVATCHI A ORE I cu 3 m.f., născut la 4 iulie 1908 În Coconeşti -
URS , fiul lui Vasile şi Maria de profesie agricultor. În anul 1940 s-a refugiat În 
Botoşani, reÎntorcându-se În comuna natală În anul 1941. În anul 1944 s-a refugiat din 
nou la RM. ărat unde a lucrat ca muncitor la CFR până În anul 1947 când s-a mutat 
În comuna Cărpiniş - Timişoara şi unde a lucrat la GAS până În anul 1951 când a fost 
dislocat În categoria " Basarabeni". 

236. SEBU [ELA născută la 7 iunie 1887 În Beba Veche - Timişoara , fiica lui 
Avram ş i Solomia, de profesie casnică. A posedat ca avere 16 ha teren arabil, 4 cai, 8 
vaci, 2 boi şi inventar agricol. Este dislocată singură, nu are rude decât o soră În Beba 
Veche, Împreună cu care locuia şi Înainte de dislocare. Susnumita este inaptă de 
muncă. 

237. OKROS OOSlA cu 2 m.f., născută la 15 mai 1907 În Corsova - URS , 
fiica lui Selemon şi Tudora, de profesie muncitoare. În anul 1935 s-a căsătorit În 
comuna Arpăşel - raionul alonta şi tot În acel an s-a stabilit În comuna Cărpiniş -
Timişoara unde a lucrat la Fca. De Cărămidă până În anul 1951 când a fost dislocată 
În categoria "Basarabeni". Soţul i-a decedat În anul 1945. 

238. ANGHEL SIMION di sl. cu 2 membrii , născut la 19 iulie 1920 În 
Checea - Timiş, fiul lui Liuba şi Emil ia, de profesie agricultor. A posedat 5 ha teren 
arabil a primit la reforma agrară În anu l 1945. În anu l 1951 a fost dislocat În categoria 
elementelor suspecte şi cu manifestări duşmănoase. Sus numitul În prezent lucrează la 
GAS - Brataş. 

239. ABRAHAM IOZSEF disl. cu 3 membrii, născut şa 16 septembrie 1906 
În Kiszowbar - Ungaria, fiul lui Antal şi Rozalia de profesie agricultor. A posedat 2 
ha teren arabil, 2 vite mari şi inventar agrico l. În anul 1942 soţia lui a făcut schimb de 
alimente la frontiera cu Ungaria, contra zahăr ş i fiind prinsă a fost trimisă 6 luni cu 
D.O. În Simersim - Timiş. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

240. BECEA HRISTU născut la 19 septembrie 1892 cu Cariţa Albania, Jiul 
lui piru şi Despa, de profesie agricultor. În anul 1933 a venit din Albania În com. 

ilistra - Durostor unde a lucrat siamăria ?!. În anul 1940 prin sch imbul de popula!ie 
s-a mutat În com. Suceava, iar În 1944 s-a refugiat În com. Gârla Mare, de unde În 
anul 1945 s-a dus În com. Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha pe care l-a muncit până 
la dislocare. În prezent lucrează la G.A.S. Brateş. 

241. BATU PARASCHIVA disl. cu 3 membrii , născută la 15 mai 1905 În 
Pleasa Albania, fiica lui Tănase şi Zoi!a, casnică. În anul 1926 a venit din Albania 
fiind colonizată cu IOha teren arabil În Frasari - Drostor. În anul 1940 prin schimbul 
de popula!ie e mută În com. Corbu Mare - Constanţa, iar În 1947 se duce În Săcălaz 
fiind Împroprietărită cu 5 ha teren arabil, de unde În anul 1951 a fost dislocată. În 
prezent lucrează la GAS - Brateş. 

242. BARNA MIHAI disl. cu 2 membrii, născut la 14 septembrie 1898 În 
Beba Veche - Timiş, fiul lui Andrei şi Elisabeta, de profesie agricultor. A posedat 5 
ha teren arabil, 3 vite mari şi inventar agricol. În anul 1951 a fost dislocat În categoria 
"contrabandişti", Însă susţine că nu a fost arestat nici el şi nici SOţia pentru aceste 
fapte şi nici contrabandă nu a făcut. Sus numitul În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

243. BABU ANASTASE disl. cu 3 membrii, născut la 15 iunie 1902 În 
Di s niţa - Alban ia, fiul lui Ili e şi Atena, de profesie agricu ltor. În anul 1928 a venit din 
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Alban ia fiind colonizat cu IOha teren arabil În Frasari - Drostor. în anul 1940 prin 
schimbul de populalie se mută În com. V. Brătianu - Tulcea, apoi În anul 1941 În 
lIişeşti Suceava, unde şi-a deschis o prăvălie de mărunlişuri. In anul 1944 s-a refugiat 
În com. Darvare Mehedinli, iar În 1945 se mută În Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 
ha teren arabil de unde În 1951 este dislocat. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

244. BUGARrU NICOLAE disl. cu 3 membrii, născut la 2 decembrie 1902 În 
Checea - Timiş, fiul lui Pandele şi Giulvasia, de profesie agricultor. A po edat 7,24 
ha teren arabil, 4 vite mari ţi inventar agricol. Nu a folosit muncă salariată. În prezent 
lucrează la GA - Brateş. Se propune ridicarea restricţii lor domiciliare la vechiul 
domici liu . 

245. BAllU ION disl. cu 3 membrii , născut la 15 august 1908 În Disnila -
Albania, fiul lui Andrei şi Maria, de profesie agricultor. In anul 1938 a venit din 
Albania În Bucureşt6i , iar În 1940 se mută În Fraşari Durostor şi tot În acelaşi an se 
mută prin schimbul de populaţie În V. Brătianu - Tulcea, apoi În Suceava. 1n anul 
1944 s-a refugiat În Gruia - Mehedin!i, iar În 1945 se mută În ăcălaz fiind 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil ş i deschizând o prăvălie pe care a linut-o până la 
di slocare. În prezent lucrează croit50ria acasă În com. Brateş . 

246. BAIA NICOLAE disl. cu 6 membrii , născut la 16 aprilie 1903 În 
Caterina - Grecia, fiul lui Gheorghe şi Hericla, de profesie agricultor. In anul 1926 a 
venit din Grecia fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Hasimat - Caliacra. În 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Sinoie Constanţa şi de acolo În 
Rădăuli, iar În 1944 se refugi ază În VÎnju Mare. În anul 1946 se mută În Săcălaz -
Timiş şi este Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În 
prezent lucrează la GAS - Brateş. 

247. BUZU TOMA dis. cu 3 membrii, născut la 25 aprilie 1921 În Grobova
Albania, fiul lui Mihai ş i Ecaterina de profesie agricu ltor. In anul 1933 a venit din 
Albania În com. Cali sichioi unde părinlii au fost colonizali cu 10 ha teren arabil. În 
anul 1940 prin schimbul de populalie se mută În Beidaud - Tulcea şi de acolo În 1945 
În lIceava unde a lucrat ca frizer până În 1942 când a fos t Încorporat În armată. În 
anul 1944 a fost lăsat la vatră stabi lindu-se În Salcia Mehedinli, iar În 1945 s-a mutat 
În Săcălaz Timiş , unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde În anul 
1951 a fost dislocat. In prezent lucrează la Şantierul de Construcţii 202 din cadrul 
GAS - Brateş . 

248. BUZU GruGORE disl. cu SOlia, născut la 16 februarie 1923 În Grabova 
- Albania, fiul lui Mihai şi Ecaterina, de profesie agricultor. In anul 1933 a venit din 
Albania În com. Cociuman - Durostov unde părinlii au fost colonizali cu IOha teren 
arabil. În anul 1940 prin schimbul de populalie se mută În isi pari - Constanla şi În 
acelaşi an În uceava unde a lucrat ca frizer până În 1944 când s-a refugiat În aici a -
Mehedinli, iar În 1945 se mută În Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil. În 
prezent lucrează la GAS - Brateş. 

249. BABU PA DELE disl. cu 5 membrii, născut la 18 ianuarie 1900 În 
Disnila - Albania, fiul lui Dumitru şi [anula, de profesie agricultor. În anul 1925 a 
venit din Albania În com. Fraşari - Duro tor unde a fost colonizat cu IOha teren 
arabil. În anul 1940 prin schimbul de populalie se mută În Caramanchioi - Tulcea, iar 
În 1940 În Buldlljeni - Suceava, de unde În 1944 se reÎntoarce În CăIăraşi. În 1946 se 
mută În Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde În 1952 
este dislocat. În trecut a făcut politică liberală. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

250. BICI DUMITRU disl. cu 2 membrii, născut la 12 mai 1888 În Pleasa 
Albania, de profesie agricultor, fiul lui Spiru şi Chirila. In anul 1928 a venit din 
Albania fiind colonizat cu 10 ha teren arabil În Calepetrova - Durostov. În anul 1940 

32 



prin schimbul de populatie se mută în COol. Camena - Tulcea şi în acelaşi an în lIieşti 
Suceava, iar în 1945 se mută în Darvari Mehedinti. în anul 1947 se stabi leşte în 
Săcălaz Timiş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabi l, de unde este dislocat. În 
prezent lucrează la GAS - Brateş. 

251. BARDE CO STA TI disl. cu fiul , născut la 20 mai 1900 în Grabova 
Albania, fiul lui Ilie şi Zaharia, de profesie agricultor. in 1933 vine din Albania în 
Cociumar - Durostor fiind colonizat cu 5 ha teren arabil, în 1940 prin schimbul de 
populatie se mută în isipari - Constanta şi de acolo în 1941 în Suceava, unde a lucrat 
ca vânzător la un magazin. 1n anul 1943 se mută În COol. Recea - Mehedinţi , iar În 
1945 În Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care ÎI munceşte până la 
dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

252. BECALl VASILE disl. cu 3 membrii , născut la 5 ianuarie 1919 În 
Pleasa Albania, fiul lui Vanghele şi Anghela de profesie agricultor. Venit din Albania 
În 1928 În Traşari - Durostor, unde părinţii au fost colonizati cu IOha teren arabil. În 
anul 1940 prin schimbul de populatie se mută în Sinaia - Constanta, apoi în lIişeşti -
Suceava, de unde În 1944 se refugiază În comuna ObÎrşa de Cîmp. In anul 1945 se 
mută În Săcălaz - Timiş unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

253. BABU SPIRU disl. cu 4 membrii , născut la 5 februarie 1901 În Cari ta -
Albania, fiul lui Tănase şi Anghela de profesie agricultor. În anul 1948 a venit din 
Albania fiind colonizat cu 19 ha teren arabil În com. Sumeci - Durostor. In anul 1940 
prin schimbul de populatie se mută în Caramanchioi - Tulcea, apo i În uceava de 
unde În 1943 se refugiază În Darvari - Mehedinti. În anu l 1945 s-a dus În Săcălaz -
Timiş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În 
prezent lucrează la GAS - Brateş. 

25-'. CRESU DUMITRU disl. cu 3 membrii, născut la 7 februarie 1923 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Sotir şi Vasilichia, de profesie agricultor. In anul 1925 a 
venit din Albania În com. Haidemir - Durostor unde părintii au fost Împroprietăriti cu 
10 ha teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populatie se mutră În COol. 

Anadalchioi - Constanta, iar în 1947 În Săeălaz şi este Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GA - Brateş . 

255. CARAMITRU GHEORGHE disl. cu 4 membrii , născut la 15 iulie 1906 
în Carita - Albania, fiul lui Hristru şi ofia de profesie agricultor. In anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în COol. Idimir - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populatie se mută În V. Brătianu , apoi în lIiseşti - Suceava 
unde a primit 5 ha teren arabil. În anul 1944 se refugiază În Darvari - Mehedinti , iar 
În 1945 se mută În Săcălaz fiind Împroprietărit eu 5 ha teren arabil pe care-Imunceşte 

până la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş . 
256. CALESU ANASTASJ E dos. cu 5 membrii , născut la 15 februarie 1902 

În Pleasa - Albania, fiul lui Aristu şi Sofia, de profesie agricultor. În anul 1925 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În Fraşari - Durostor. În anul 1940 
prin schimbul de pop;,laţie se mută În V. Brătianu - Tulcea, iar În 1944 se mută În 
Darvari - Mehedinti. [n anul 1945 este Împroprietărit cu 5 ha teren arabil În Săcălaz 
Timiş , de unde În 1951 este dislocat. În prezent lucrează la GA - Brateş. 

257. CHIACU CONSTANTIN disl. cu 4 membrii , născută la 12 aprilie 1895 
În Pleasa - Albania, fiul lui Nicolae şi Sofia de profesie agricultor. 1n anul 1928 vine 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Aidemir - Durostov. în anul 
1940 prin schimbul de populatie se mută În COol. Modelu - Ialomita, iar În 1946 se 
mută din nou În COol. Săcălaz - Timiş , fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe care 
l-a lucrat până În anul 1951 la dislocare. In prezent lucrează la GAS - Brateş. 
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258. CALESU PANDELIE disl. cu 4 membrii , născut la 8 martie 191 2 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Hristu şi Sofia, de profesie agricultor. În anul 1926 a venit 
din Albania fiind co lonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari - Durostov. În anul 
1940 prin schimbul de popu laţie, se mută În corn. Caramanchioi - Tulcea apoi În 1942 
În corn. I1işeşti - uceava de unde În 1944 se refugiază În corn. Plopi Mehedinti. În 
anul 1945 a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l În com. Săcălaz - Ti miş, pe care I
a muncit până În anul 1951 la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş . 

259. CACEA VE LI TANASE disl. cu 6 membrii , născut la 15 august 1906 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Spiru şi Paraschiva, de profesie agricultor. În anul 1932 a 
venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arab il În com. Fraşari - Durostol'. în 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În corn. Viile Noi Constanta, apoi În 
Congaz - Tulcea. În anul 1945 se mută în Săcălaz - Timiş unde este Împroprietărit cu 
5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. în prezent lucrează la Şantierul 
202 Construcţii - Brateş . 

260. CIPU TOMA disl. cu 4 membrii , născut la 14 ianuarie 1908 în Pleasa 
Albania, fiul lui Constantin şi Angela de profesie agricultor. În anul 1925 a venit din 
Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în Fraşari - Durostor. în anul 1940 prin 
schimbul de populaţie se mută în Congaz - Tulcea, iar În 1947 în Săcălaz Timiş, fiind 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

261. CUTI A D UMlTR U disl. cu 4 membrii , născut la 24 decembrie 1905 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Haralambie şi Sofia, de profesie agricultor. în anul 1928 a 
venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari - Durostor. În 
anul 1940 prin schimbul de populatie se mută În com. Budinti - Tulcea, apoi în com. 
lIişeşti - Suceava. În anul 1944 s-a refugiat În com. Darvari - Mehedinti , iar În anul 
1945 se mută în com. Săcălaz - Timiş wlde a fost colonizat cu 5 ha teren arabil pe 
care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

262. CALESU DEMOSTENE disl. cu 7 membrii, născut la 15 februarie 1908 
în com. Pleasa - Albania, fiul lui Dumitru şi Eudochia de profesie agricultor. În anul 
1928 a venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com . Fraşari -
Durostot. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în com. ăIăraşi , iar în 
1945 se mută din nou în com. Săcălaz - Timiş, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil 
pe care l-a muncit până În anul 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

263. COSTICEA PETRE disl. cu 8 membrii , născut la 15 august 1899 în 
Pleasa - Albania, fiul lui Vasi le şi Ecaterina de profesie agricul tor. In anul 1925 a 
vcnit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Calepetrova - Durostor. 
În anul 1940 prin schimbul de populatie se mută În com. Congaz - Tulcea iar de acolo 
În anul 1946 În com. Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a muncit până În anul 1951 la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 

26·'- CO TICEA VAS ILE disl. cu 4 membrii , născut la 15 martie 1920 În 
Plasa - Albania, fiul lui Petre şi Domnica, de profesie agricultor. În anul 1925 a venit 
din Albania în Fraşari - Durostor, unde părinţii au fost colonizaţi cu IOha teren 
arabil. În anul 1940 prin schimbul de populatie se mută În Sinoie - Constanta, apoi În 
Congaz - Tulcea, iar în 1946 în com Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a mWlcit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

265. COTI l-lRIST disl. cu 5 membrii , născut la 15 mai 1915 În Caterina -
Grecia, fiul lui Tănase şi Elena de profesie agricol. În anul 1926 a venit din Grecia În 
com. Carasoleni - Durostor unde părinţii au fost colonizati cu IOha teren arabil. În 
anul 1940 prin schimbul de populatie se mută În com. Mihai Viteazu - Constanta iar 
În 1947 În com. Săcălaz - Timiş fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 
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266. CIUREL CONSTA TI dis\. singur, născut la 30 iulie 1911 În 
FIămânda Mehedinli, fiul lui Constantin şi Anica de profesie fost marinar. A posedat 
I ha teren arabi\. În anul 1948 a suferit p condamnare de 3 luni pentru manifestări 
duşmănoase. j n prezent lucrează ca dulgher la GAS Brateş. 

267. CALESU NAUM dis\. cu 9 membrii, născut la 16 iunie 1895 În Pleasa 
Albania, fiul lui I-Irislll şi Sofia de profesie agricultor. în anul 1925 a venit din Albania 
fiind colonizat cu IOha teren agricol În Fraşari - Durostor. In anul 1940 prin 
schimbul de populalie s-a mutat În Congaz - Tulcea, iar de acolo În 1946 În Săcălaz 
Timiş, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren agricol şi de unde În anul 1951 a fost 
dislocat. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

268. DOCU VASILE dis\. cu 7 membrii , născut la I martie 1922 În Pleasa -
Albania, fiul lui Dumitru şi Maria de profesie agricultor. În anul 1928 a venit din 
Albania În com. Praporgescu - Durostor unde părinţii au fost colonizali cu IOha teren 
arabil. în anu l 1940 prin schimbul de populaţie se mută În Con gaz - Tulcea, apoi În 
GÎrlila - Constanla, iar În 1946 se mută În Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 

269. DOCU HARALAMBIE dis\. cu 6 membrii. născut la 26 martie 1903 În 
Plasa - Albania, tiul lui Dumitru şi Maria, de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania tiind colonizat cu 10 ha teren arabil În com. Babuc - Durostor. In anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută În Caramanchioi - Tulcea, apoi În lIi steşti -
Suceava, unde a primit 5 ha teren arabi \. În anul 1943 se refugiază În Iezimcea -
Mehedinti, iar În 1945 se mută în Săcălaz Timiş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil şi de unde În anul 1951 este dislocat. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

270. DOCU PETRE dis\. cu 4 membrii , născut la 15 martie 1907 În Pleasa -
Albania, fiul lui Atanasie şi Paraschiva, de profesie agricultor. în anul 1929 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în Babuc - Durostor. În anul 1940 
prin schimbul de populalie se mută în com. V. Brătianu , apoi în lIi şeşti - Suceava, 
unde a primit 5 ha teren arabi\. În anul 1943 se refugiază În lezimcea - Mehedinli , iar 
în 1945 se mută În Săcălaz Timiş. fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil de unde În 
1951 este dislocat. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

271. DOCU SOTll~ di s\. cu 7 membrii , născut la 15 februari e 1900 În Pleasa 
- Albania, fiul lui Tanasie şi Paraschiva, de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Babuc - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populalie se mută În V. Brăti anu , apoi în lIisteşti - Suceava. în 
anul 1944 se refugiază în Izimcea - Mehedinli , iar în 1945 se mută În Săcălaz - Timiş 

fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil de unde În 1951 este dislocat. În prezent 
lucrează la GAS Brateş. 

272. DULA NICOLAE dis\. cu 2 membrii, născut la 15 mai 1904 În Petroasa 
- Grecia, fiul lui Constantin şi Chiriţa de profesie agricultor. în anul 1926 a venit din 
Grecia fiind co lonizat cu 10 ha teren arabil în com. Carasul ari - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populalie se mută în com. Mihai Viteazu - Constanla, iar în 
1945 În com. Săcălaz - Timiş , fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

273. DRAGATE CONSTANTI dis\. cu 2 membrii, născut la 15 martie 
1911 În Pleasa Albania, fiul lui I-Iara lambie şi Sofia de profesie agricultor. În anul 
1928 a venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în com. Babuc -
Durostor. În anul 1940 prin schimbul de populalie se mută În Congaz - Tulcea de 
unde În 1946 pleacă în Săcălaz - Timiş fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe 
care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucreazl\ la GAS Brateş. 
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274. DOC U GHEORGHE disl. cu 3 membrii , născut la 10 decembrie 1909 În 
Carila - Albania, fiul lui Nacu şi Zorica de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania fiind colon izati părintii În com. Babuc - Durostor. În anul 1940 prin 
schimbul de populatie se mută În lIi şeşti - uceava unde a primit 5 ha teren arabil. În 
anul 1943 se refugiază În Darvari - Mehedinti , iar În 1945 se mută În Săcălaz - Timiş 

fiind Împropr i etări t cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS Brateş. 

275. FATI AT ANASE disl. cu 3 membrii, născut la I ianuarie 1916 În Cari ta 
- Albania, fiul lui acu şi Vasila de profesie agricultor. În anul 1928 a venit din 
Albania În c~m. Cainargeau Mare - Durostor unde părinţii au fost colonizati cu IOha 
teren arabil. In anul 1940 prin schimbul de populatie se mută În com. V. Brătianu, iar 
În 1941 este concentrat la Reg. 4 Grăniceri de unde este lăsat la vatră În anul 1945, 
stabilindu-se În Săcălaz - Timiş, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 

276. DORI DUMITRU disl. cu 4 membrii, născut la 15 septembrie 1922 În 
l-Iulupan - Grecia, fiul lui Nicolae ş i Nastasia de profesie agricultor. În anul 1925 a 
venit cu părintii din Grecia În com. Armac\ia - Caliacra, unde părinţii au fost 
colonizati cu IOha teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populatie se mută În 
corn. Cogealac - Constanta de unde În 1947 se mută din nou În corn. Săcălaz - Timiş 

unde a lucrat la GAS până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 
277. FATII NACU disl. cu doi membrii, născut la 12 septembrie 1876 În 

Cariţa - Albania, fiul lui Costa şi astasia de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În Cainarceaua Mare - Durostor. În 
anul 1940 prin schimbul de populatie se mută În com. Caramanchioi - Tulcea, apoi În 
lIi s eşti - Suceava de unde În 1944 se refugiază În Darvari Mehedinti. În anul 1945 se 
duce În com. ăcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. Fiul său care ÎI Întretine 
şi pe el. 

278. GI AMBAZJ VAS I LE disl. cu soţia, născut la 17 octombrie În 1903 În 
Pleasa Albania, fiul lui Atanase şi Constanda de profesie agricu ltor. în anul 1928 a 
venit din Albania fiind colonizat În satu l Lunca - Drostor cu IOha teren arabil. în 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În Caramanchioi - Tulcea, apoi În 
lIişeşti - Suceava unde a primit 5 ha teren arabil. 1n anu l 1944 se refugiază În com . 
Gruia - Mehedinţi , iar În 1945 se mută În Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

279. GURITA SOTIR disl. cu 3 membrii, născut la 5 august 19 17 În Grabova 
- Albania, fiul lui Ion şi Naunca de profesie agricultor. în anul 1928 a venit din 
Albania În corn. Cainargeaua Mare - Durostor unde părinţii au fost colonizaţ i cu 10 
ha teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populatie se mută În Nisipari -
Constanta, apoi În 1942 În Suceava unde a avut o gheretă cu mărunţişuri. În anul 1943 
a fost concentrat la Reg. 21 infanterie fiind lăsat la vatră În anul 1945 când s-a stabilit 
În ăcălaz - Timiş şi a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până 
În 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GA Brateş. 

280. FATI DUMITR U disl. cu 7 membrii, născut la 20 iunie 1902 În Pleasa 
Albania, fiul lui Costa şi Angela de profesie agricultor. în anul 1928 a venit din 
Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În corn. Fraşari - Durostor. În anul 1940 
prin schimbul de populat ie se mută În corn. V. Brătianu - Tulcea apoi În lIi şeşti -
Suceava unde a primit 5 ha teren arabil. În anul 1944 s-a refugiat În Darvari -
Mehedinti, iar În 1945 se mută În Săcă1az - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 
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28 1. GH ITA 010 ISIE disl. cu 7 membrii, născut la 20 martie 1915 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Hri tu şi Elena de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizaţi cu 10 ha teren arabil În com. Fraşari - Durostor. În anul 
1940 prin schimb de populaţie s-a mutat În com. V. Brătianu - Tulcea apoi În lIişeşti 

Suceava, de unde În anul 1944 s-a refugiat În com. Plopi Meheninţi, iar În 1945 s-a 
mutat În Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la 
dislocare, având În acelaşi timp Între 1945 - 1951 şi cârciumă În com. Săcălaz. În 
prezent lucreaz.~ la GAS Brateş. 

282. G H IT A A AST ASI E disl. cu 6 membrii, născut la 15 decembrie 1904 
În Plcasa Albania, fiul lui Hristu şi Elena de profesie agricultor. În anul 1927 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat În Cainargeaua - Tulcea apoi În Burdujeni 
- Suceava. în anul 1944 s-a mutat În com. Plopi Mehedinţi iar În 1945 În com. 
Săcălaz - Timiş unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până 
la dislocare. In prezent lucrează la GAS Brateş. 

283. GEA VELA ICOLAE disl. cu 4 membrii, născut la 27 octombrie 1916 
În Plasa - Albania, fiul lui Ioan şi Vasilica de profesie agricu ltor. În anu l 1940 prin 
schimbul de populaţie se mută În com. V. Brăteanu - Tulcea, apoi În lIişeşti -

uceava de unde În 1943 se refugiază În com. ObÎrşa de Câmp. În anul 1945 se mută 
În com. Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până În anul 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

284. GH ITA HARALAMBIE disl. cu 5 membrii, născut la 10 august 1920 În 
com. Pelasa - Albania, fiul lui Tănase şi Ecaterina de profesie agricultor. În anul 1926 
a venit din Albania În Fraşari - Durostor unde părinţii au fost co lonizaţi cu IOha teren 
arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În CăIăraş i , iar În 1946 pleacă 
În Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. 
În prezent lucrează la GAS Brateş. 

285. GHITA VASILE disl. cu 2 membrii, născut la 10 ianuarie 1904 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Tănase şi Eudxia de profesie agricu ltor. În anul 1925 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Caramanchioi - Tulcea şi tot În 
acelaşi an se mută În CăIăraşi - lalomiţa. În anul 1946 se mută În com. Săcălaz -
Timiş unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până În anul 
1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

286. GEA VELA SPIR U disl. cu 2 membrii, născut la 17 februarie 1919 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Ioan şi Vasila de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizat cu 10 ha teren arabil În com. Babuc - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută În lIişeşti - Suceava unde a primit 3 ha teren 
arabil. În anul 1944 se refugiaz.'i În com. ObÎrşa din Câmp Megedinţi , iar În anul 1945 
se mută În com. Săcălaz Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până În anul 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

287. GHITA HARALAMBIR disl. cu 6 membrii , nă cut la 10 actombrie 
1904 În Pleasa Albania, fiul lui Gheorghe şi Maria de profesie agricultor. În anu l 1928 
a ven it din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari - Durostor. În 
anul 1940 prin sch imbul de populaţie se mută În com. Congaz - Tulcea, iar În anul 
1945 se mută În com Săcălaz - Timiş unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe 
care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

288. GRAMOSTEA U GHEORGHE disl. cu 2 membrii, născut la 15 
aprilie 1920 În Caterina - Grecia de profesie agricultor. În anul 1926 a venit din 
Grecia stabilindu-se În com. Haidimir - Durostor unde părinţii au fost colonizaţi Cll 10 
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ha teren arabi!. în anu l 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Roşeţi -
CăIăraşi unde a lucrat la diferiţi cetăţeni până În 1946 când s-a mutat În Beşenova 
Nouă - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a muncit până la 
dislocare. În prezent lucrează În com. Brateş la GAS. 

289. GURITA LAZAH di s!. cu 5 membrii , născut la 15 martie 1910 În 
Grabova - Albania, fiul lui Mihai şi Naunca de profesie agricultor. În anul 1928 vine 
din Albania şi este colonizat cu IOha teren arabil În com. Cainargeaua Mare -
Durostor. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. N isipari -
Constanţa , apoi În Beidaud - Tulcea, iar În 1941 În Suceava unde a lucrat până În anul 
1944 la o fabrică. În anul 1944 se refugiază în com. RJuşor - Făgăraş, iar În 1945 se 
mută În Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până la dislocare. În prezent 1 ucrează la GAS Brateş . 

290. GEA VELA ATANASE dis!. cu 7 membrii, născut la 6 august 1905 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Ioan ş i Angela de profesie agricultor. În 1928 a venit din 
Albania fiind co lonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari - Durostov . În anul 1940 
prin schimbu l de populaţie se mută În com. V. Brătianu - Tulcea, apoi În lIişeşti -
Suceava. În anul 1944 s-a refugiat În com. Obârşea de Câmp, de unde În anul 1945 se 
mută În Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

291. GEAVELA GHEORGHE dis!. cu 6 membrii, născut la 18 februarie 
1899 În Pleasa - Albania, fiul lui Ion ş i Angela de profesieagricultor. În anul 1929 a 
venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în com. Fraşari - Durostor. În 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în I1işeş ti - Suceava, iar În 1944 se 
refugiază În com. ObÎrşa de Cîmp de unde În 1945 se mută În com. Săcălaz - Timiş şi 

este Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS Brateş. 

292. G URITA C RI STEA disl. cu 3 membrii , născut la 21 septembrie 19 13 În 
Grabova - Albania, fiul lui Mihor ş i Naunca, de profesie agricultor. În anul 1928 a 
venit din Albania şi este co lonizat cu IOha teren arabil în com. Cainargeaua Mare -
Durostor. În anul 1940 prin schimbu l de populaţie se mută în Nisipari - Constanţa, 
apoi în Suceava când a fost concentrat în armată şi lăsa t la vatră În anul 1945 
stabilindu-se în Făgăraş. Tot În anul 1945 se mută în com. Săcălaz unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a munc it până la di slocare. În prezent 
luc rează la GAS Brateş. 

293. GAVRILA I LIE dis!. cu 3 membrii , născut la 14 iun ie 192 1 În Pleasa 
Albania, fiul lui Ioan ş i Vasila de profesie agricultor. În anu l 1928 a venit din Albania 
în com. Babuc - Durostov unde păr i nţii au fost coloni zaţ i cu IOha teren arabil pe care 
l-a muncit până în anul 1940 când s-a racut schimbul de populaţie, se mută În com. 
lIi şeş ti - Suceava. În anul 1944 se refugiază În com. Obîrşa de Cîmp - Mehedinţi, iar 
În 1945 se mută în com. Săcălaz - Timiş şi este Împroprietări t cu 5 ha teren arabil pe 
care l-a muncit până în anul 1951 la di slocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

294. IA ULJ DUMI T R U di s!. cu 3 membrii , născut la 25 iunie 1920 în com. 
Caterina - Grecia, fiul lui Ştefan şi Domnica de profesie agricultor. În anul 1925 a 
venit din Grecia În com. Aidemir - Durostov unde părinrii au fost colonizaţi cu IOha 
teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în com. Beidaud -
Tulcea ş i tot în acelaşi an se mută În com. I1i şeş ti - Suceava. în 1944 se refugiază în 
com. Cremenea - Mehedinti, iar în 1945 se mută din nou În Săcălaz unde a fost 
împroprietărit cu 5 ha teren ~abil pe care l-a muncit până În anul 1951 la dislocare. În 
prezent lucrează la GAS Brateş. 
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295. IANULI I>ANDU disl. cu 5 membrii, născut la 5 martie 1910 În com. 
Caterina - Grecia, fiul lui Tacu şi Atena de profesie agricultor. În 1925 a venit din 
Grecia şi este co lonizat cu IOha teren arabil În com. Aidemir - Durostor. In anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Anadalchioi - Constanţa, iar În 1947 
În com. Săcălaz - Timiş şi este Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până la dislocare. În prezent lucrează la GA Brateş. 

296. JOGA ANTO disl. cu sotia, născut la 3 ianuarie 1923 În com. Pleasa -
Albania, fiul lui Vasile şi Ecaterina de profesie agricultor. În anul 1927 a venit cu 
părinţii din Albania fiind colonizat În com. Armatlia - Durostor, unde părinţii au 
primit IOha teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie s-au mutat În com. 
Principesa Elena - lalomiţa , iar În anul 1941 s-au mutat În com. Congaz - Tulcea, 
unde de asemeni au fost Împroprietăriţi părinţii să i cu IOha teren arabil. în anul 1945 
s-a mutat În com. Săcă l az - Timiş, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de 
unde au fost dislocaţi. 

297. IANULI IORGU disl. cu 6 membrii, născut la 2 februarie 1912 În 
Ecaterina - Grecia, fiul lui Ştefan şi Domnica de profesie agricultor. În anul 1925 a 
venit cu părinţii din Grecia fiind colonizat i În com. Aiddemir - Dirostor unde părinţii 
au primit IOha teren arabi l. In anul 1940 prin schimbul de populatie s-a mutat În com. 
Roşeti - CăI ăraş i , iar În anul 1941 s-a mutat În Suceava unde părintii lui au deschis o 
prăvălie de mărunţişuri. În anul 1944 s-a mutat în com. Chemenea - Mehedinti , iar În 
anul 1945 s-au mutat În Săcălaz unde au fost Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil şi de 
unde au fost dislocaţi. 

298. LULEA TUDOR disl. cu 6 membrii , născut la 15 august 1908 În Coriţa 
- Albania, fiul lui Victor şi Vasile de profesie agricultor. In anul 1928 a venit din 
Albania fiind colonizat În com. Cainargeaua Mare - Durostor unde a primit 10 ha 
teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de popu laţie s-a mutat În com. Roşeţ i -
CăIă raşi , iar În anul 1945 s-a mutat în com. Săcălaz unde au fost Împroprietăriţi cu 5 
ha teren arabil şi de unde au fost dislocaţi . 

299. MAGDA ADRIAN disl. cu 4 membrii, născut la 20 iunie 1910 În Eccica 
Jugoslavia, fiul lui Iosif şi Aniţa de profesie agricultor. În anul 1931 a venit din 
Jugoslavia fiind colonizat În com. Presărăuţi - Caliacra unde a primit IOha teren 
arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat În com. Codabin -
Constanţa , iar În anu l 1945 s-a mutat În com. Cărpiniş unde a fost Împroprietărit cu 
1,50 ha teren arabil şi de unde au fost di s locaţi . În anul 1950 a fost condamnat 15 zi le 
pentru furt. 

300. MI LA HlUSTU disl. cu 7 membrii , născut la 9 martie 1906 În Dispita -
Albania, fiul lui Ilie şi Despina de profesie agricultor. In anu l 1928 a venit În com. 
Fraşari - Durostor unde a lucrat În dijmă la diferiţi cetăteni. În anul 1940 s-a refugiat 
În Roşeşti - CăIăraş i , apoi În com. Vintilă Brătianu ş i În anul 1941 În com. Suceava 
unde a avut o prăvălie de sticlărie şi oa le. În anul 1944 s-a refugiat În Darvari -
Mehedinţi, iar de aco lo În 1945 s-a dus În Săcă l az unde a primit 5 ha teren arabil pe 
ca re l-a muncit până În 195 1 la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

301. MOClU SOTIR disl. cu 6 membrii, născut la 15 ianuarie 1907 în Florina 
- Grecia, fiul lui Anastasie şi Paraschiva de profesie agricultor. În 1931 vine În com. 
Cocina - Durostor primind 5 ha teren arabil. In anul 1940 s-a refugiat În com. Ceacu 
l a l omiţa de unde a plecat În com. Tare - Verde - Constanta, apoi În 1942 În com. M. 
Cogăl niceanu, iar În 1946 este Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până În 1951 la dislocare. In prezent lucrează la GAS Brateş ca muncitor zi lier. 

302. M NTEANU TUDOR disl. cu 5 membrii , născut la 13 august 1913 În 
Ismail - URSS, fiul lui Mihail şi Agafia de profesie agricultor. În 1935 s-a dus În 
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com. Casin - Caliacra lmde a lucrat ca servitor apoi s-a căsătorit acolo unde a stat 
până În 1940 când s-a refugiat În com. Cărpiniş unde a primit 5 ha teren arabil pe care 
l-a muncit până la dislocare În 1951. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

303. M EM U HRI TU disl. cu 6 membrii, născut la I iunie 1870 În Pleaşa 
Albania, fiul lui Eftimie şi Chiri\a de profesie agricultor. În anul 1925 a venit din 
Albania În com. Fraşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil şi de unde În 1940 
prin schimbul de popula\ie s-a stab ilit În com. Roşeşti - Ialomiţa apoi În com. Beidaut 
- Tulcea de unde În 1942 s-a mutat În com. lIi şeş ti - Suceava unde a avut o prăvălie 
de sticlărie . În 1944 s-a mutat În com. ObÎrşa de Cîmp - Mehedinţi de unde În 1945 a 
plecat În com Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până 
la dislocare. Fiul său Zisu În prezent se află condamnat la 4 ani Închisoare pentru 
delapidare de la Cooperativa de consum Brateş. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

304. MILLA GHEORGHE disl. cu 2 membrii, născut la 12 apri lie 1900 În 
Pleaşa - Albania,fiul lui Teodor şi Vasilichia de profesie agricultor. A posedat 5 ha 
teren arabil , un loc de casă. În 1927 a plecat din Albania stabi1indu-se În com. Fraşari 
- Durostor unde a fost Împroprietărit cu IOha teren arabil. în 1940 a plecat În com . 
Roşe\i - lalomi\a unde a stat câteva luni plecând În com. Congaz unde a fost 
Împroprietărit cu IOha teren arabil şi de unde În 1946 a plecat În com. ăcălaz unde a 
fost iarăşi Împroprietărit cu 5 ha teren arabil. Declară că nu a făcut politică ş i nu a fost 
arestat sau condamnat. În prezent lucrează la GAS ca muncitor. 

305. MUSTACA VA GHELE disl. cu 3 membrii, născut la 15 martie 1910 
În Pleaşa - Albania, fiul lui Gheorghe şi Maria de profesie agricultor. În 1928 a venit 
din Albania stabi lindu-se În com. Fraşari - Durostor, unde a fost Împroprietărit cu 10 
ha teren arabil. În 1940 a plecat În com. Roşeşti - lalomi\a iar după 6 Ilmi a plecat În 
com. Caramchioi - Tulcea. în 1942 a plecat În com. Iri şeşti - Suceava unde a stat 
până În 1944 când a plecat În com. Obîrşia de Cîmp - Mehedin\i iar În 1946 a plecat 
În Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l. Lucrează la GAS - Brateş. 

306. MJSCU MARCU disl. cu 3 membrii, născut la 3 mai 1909, fiul lui Lazar 
şi Eufrosina nascut În Grabova - Albania de profesie agricultor. A venit din Albania 
În 1933 În com. Caceanov - Durostor unde a fost Împroprietărit cu IOha teren arabil. 
În 1940 s-a refugiat În com. Nisipari - Constanţa de unde În 1941 s-a mutat În com. 
Bedault Tulcea şi tot În acelaşi an s-au mutat În Suceava unde tatăl său a deschis un 
chioşc cu mărunţişuri. Sus numitul În 1942 a fost Încorporat la Reg. 30 Doroban\i de 
unde În 1944 s-a eliberat ş i s-a stabilit În com. Gruia - Mehedin\i unde se afla soţia şi 
socrul său cu care se căsătorise În 1942. În 1945 s-a mutat În com. Săcălaz -
Timişoara fiind Împroprietăriti cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la 
di slocare. Este dislocat cu sotia şi 2 copii. 

307. NEMU ANASTASJA disl. cu 4 membrii, născut la 20 decembrie 1909 În 
Ecaterina - Grecia, fiica lui Hristu şi Maria casnică. în 1928 a venit din Grecia 
stabilindu-se În com. Fraşari - Durostor. În 1940 s-a refugiat În com. Roşeti -
CăIăraşi, iar În 1941 s-a mutat În V. Brătianu şi tot În acel an s-a mutat În com. lIişeşti 
- uceava. În 1943 s-a mutat În com. Obîrşa de Cîmp - Mehedinti, iar În 1945 În com. 
Săcălaz Timişoara unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil. Este văduvă din 
1941 dislocată cu 4 copii . Lucrează la GAS. 

308. 'ASTU SPIRU disl. cu 4 membrii , născut la 15 aprilie 1920 în Pleaşa -
Albania, fiul lui Hristu şi Marta de profesie agricultor. În 1928 a venit din Albania 
stabilindu-se În com. Babuc - Durostov unde a fost împropri etărit cu IOha tcren 
arabil. În 1940 a plecat în com. Roşeti - lalomita, iar după 6 luni a plecat în com. V. 
Brătianu - Tulcea. În 1941 a plecat în com. lIişeşti - Suceava de unde a plecat în 1944 
în com. [zimcea - Mehedinţi , iar în 1945 a plecat în com. ăcălaz - Timiş unde a fo t 
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împroprietări t cu 5 ha teren arab il. Dec l ară că nu a fost judecat, iar după 23 august 
1944 se înscrie în PCR. Apoi în PMR, fiind membru până în 1951 când fiind dislocat i 
s-a ridi cat carnetul. Lucreaz.'1la GAS Brateş . 

309. ' ICOLAE HRISTU disl. cu 7 membrii, născut la 24 decembrie 1906 în 
Ecaterina - Grecia, fiul lui Nicolae şi Avora de profesie agricultor. În 1928 a venit 
din Grecia În corn. Fraşar i - Durostor unde a primit IOha teren arabil. În 1940 s-a 
refugiat În Roşeti - CăIăraşi apoi în 1941 în CăIăraş i , iar în 1940 s-a dus în com. 
Gîrnita - Constanta. În 1947 s-a mutat În Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha 
teren arab il pe care l-a muncit până în 195 1 la dislocare, când a fost dislocat cu sotia 
şi 6 copii , În com. Brateş. În prezent lucrează la GAS Brateş cu toată familia ca 
muncitor zi lie r. 

310. ASTU 'ASTASE di sl. cu 4 membrii, născut la 3 ianuarie 1920 în 
Pleaşa - Albania, fiul lui Tache şi Ecaterina muncitor agricol. În 1928 a venit cu 
părintii din Pleaşa - Albania stabi lindu-se în com. Colepetrova unde a primit IOha 
teren arabil. În 1940 s-a refugiat în com. Mircea Vodă - CăI ăraşi şi tot atunci în com . 
Sima - Constanta . În 1942 a plecat În Rădăuţi cu mama lui. EI fiind mil itar În termen , 
s-a el iberat În 1943 ş i s-a stabilit în com. Ezi mcea - Mehedinti unde a stat până în 
1945 când a fost colonizat În Săcălaz cu 5 ha teren arabil şi în 195 1 a fost dislocat. În 
1945 s-a înscris În PCR apoi În PMR acti vând până În 195 1 când i s-a ridicat carnetul 
cu ocazia dislocării. Lucrează la GAS. 

311. MJ LLA GHEORGHE disl. cu 4 membrii, născut la 10 februarie 1908 În 
Desnita - Albania, fiul lui Ilie şi Despina agricultor. în 1928 a venit din Alban ia În 
corn. Fraşari - DUl"ostor unde a fost Împroprietă ri t cu IOha teren arabil , iar În 1940 s
a refugiat În corn. Roşeşti - l a l omiţa de unde sotia a plecat În com. V. B ră ti anu -
Tulcea, iar sus numitul a plecat concentrat la Reg. 4 Grăniceri . Soţia În 1941 s-a mutat 
în com. lIişeşti - Suceava unde a fost Împroprietărită cu 5 ha teren arabhil. În 1944 
sotia s-a mutat în COIl1. Zărnari - Mehedinti şi tot În 1944 a fost desconcentrat. În 
1945 s-a mutat în com. Săcălaz unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil. 

312. NJCOLAJ HRISTU disl. cu 6 membrii , nascut la 20 decembrie 1896 în 
Gopeş - Jugoslavia, fiul lui Mihai ş i Vasilo agricultor. A venit din .Iugoslav ia în 1921 
în Constanta, de unde în 1922 s-a mutat în Hotarele l alom i ţei, iar în 1925 a plecat în 
Cocina - Durostor unde a primit IOha teren arabil , iar prin sch imbul de populatie din 
1940 s-a mutat în corn. Tare Verde - Constanla, în 1941 s-a mutat în Rădăuli unde a 
primit 5 ha teren arabil având o prăvă l ie (chioşc) . În 1942 s-a mutat în com. M. 
Kogalălniceanu wlde a stat până În 1945 când s-a mutat În corn. Săcălaz unde a fost 
împroprietărit eu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare, în prezent 
luc rează la GAS. 

3J3. NASTU GRlSTU disl. cu 2 membrii, născut la 28 februarie 1923 în 
Pleaşa - Albania, fiul lui Vanghele şi Hrisu la, agricultor. În 1928 a venit cu părinlii 
din Albania în com. Frăşari - Durostor unde părinlii au primit IO ha teren arabil şi de 
unde în 1940 prin schimbul de popul al ie s-a mutata în com. RoŞeli - lalomila, iar în 
1941 s-a mutat în Badault - Tulcea, apoi în com. Il işeşti - Suceava unde a primit 5 ha 
teren arabil ş i de unde în 1943 s-a mutat în Obîrşia de Cîmp - Mehedinti până în 
1945 . În 1945 s-a mutat în Săcă l az unde sus numitul a fost Împropri etărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până la di loca re. Lucrează la GAS. 

314. POJ>ESCU IAMANDI disl. cu 3 membrii , născut la 13 mai 19 13 în 
Pleaşa - Alban ia, fiul lui Beche şi Victoria. În 1923 a venit din Albania în com. 
Frăşari - Durostor unde părinlii au primit IO ha teren arabil. În 1040 prin schimbul de 
populat ie s-a mutat în Roseli - lalomiţa, apo i în Că I ăraş i unde a stat până în 1947 
când s-a mutat în com. Săcă laz fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
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muncit până la dislocare. Este bo lnav T.B.C. , este inapt de muncă, Însă ÎI Întreţine 
cop ii . 

315. PO}'ESCU VANGHELE disl. cu 5 membrii , născut la 14 octombrie 
191 I În Sleara - Albania, fiul lui Vasile şi Doxia agricultor. în 1928 a venit din 
Alban ia ăn Frăşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil ş i de unde În 1940 prin 
schimbul de populaţ ie s-a mutat În Roşeţ - lalomita, apoi în com. D. Brătianu de unde 
În 1941 s-a mutat în lli şeşti primind 5 ha teren arabil de unde în 1944 s-a refugiat În 
Zincea - Mehedinţi, iar În 1945 s-a mutata În Săcă l az unde a fost Împroprietărit cu 5 
ha teren arabil pe care l-a muncit până la di slocare. Lucrează la Centrul de co lectarea 
laptelui . 

3J6. POPESCU GHEORGHE disl. cu3 membrii , născut la 3 martie 1922 În 
Pleaşa - Albania, fiul lui Nicolae şi Vasila agricultor. A venit din Albania În 1928 În 
com. Frăşari wlde părinţii au primit IOha teren arabil ş i de unde în 1940 prin 
schimbul de populatie s-a mutat În com. Roşeţi - Ialomiţa, apoi În CăIăraşi unde a stat 
până În 1945 când s-a mutat În Tim işoara, lucrând la M.A.T. iar părinţii s-au mutat În 
com. Săcălaz unde au fost împroprietărit i cu 5 ha teren arabil. în 1950 s-a transferat şi 
sus numitul în com. Săcă l az fiind cas ier la cooperativa din Săcăl az până la dislocare . 
În prezent lucrează la GAS Brateş. 

317. PITU GHEOUGHE disl. cu 5 membrii, născut la 10 ianuarie 1910 În 
Coriţa - Albania, fiul lui Adam şi Despina agricultor. In 1928 au venit din Albania În 
com. Frăşari - Durostor unde au primit IOha teren arabil de unde În 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat În com. Roşeţ - l alomiţa ş i În 1942 s-a mutat În com. 
Palazu - Con stanţa unde a stat până În 1946 când s-a mutat În com. Săcălaz [jind 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS. 

318. PITU OTIR disl. cu 2 membrii, născut la 20 iulie 1923 În Breşniţa -
Albania, fiul lui Ada şi Despa fără ocupaţie. A venit din Albania în 1928 cu părinţii În 
com. Golivina unde părintii au primit IOha teren arabil. în 1940 prin schimbul de 
popu l aţie s-a mutat în com . Roşeţ - l a lom i ţa , apoi În com. Gîrli ţa - Constanţa unde a 
sta t pânăÎ În 1947 când s-a mutat În Beşenova Nouă unde a fost împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil (pări n ţii pe care ÎI folosesc şi În prezent, Întrucât nu au fost dis l ocaţi). Sus 
numitul a fost militar în termen din 1948 - 1951 . După ce s-a eliberat d in armată s-a 
angajat la fabrica de lantu ri din Timişoara, În ă cu domiciliul s tă tea în Săcălaz de 
unde a şi fost dislocat, lucrează la GAS. 

319. PANA A TO disl. cu 3 membrii , născut la 2 1 mai 192 1 În Bucureşti , 

fiul lui Lazăr ş i Paraschi va, unde s-a ocupat părinţii să i cu vânzarea ziarelor, până În 
1925 când s-a mutat În Cocina - Durostor iar În 1940 prin schimbul de populatie s-au 
mutat În ăcă laz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe care l-au muncit până la 
dislocare. Din 1942 - 1946 sus numitul a fost militar iar în 1946 s-a stabilit la părinţi 
În com. Săcălaz unde a fost di slocat. Lucrează la GAS - Brateş. 

320. ROSU TOMA disl. cu 2 membri i, născut la I ianuarie 1913 În Coriţa -
Albania, fiul lui Gheorghe şi Anastasia de profesie comerciant. în 1928 a venit din 
Albania În com. Coi nargeaua Mare - Durostor unde a stat până În 1940 când prin 
schimbul de populaţie s-a mutat în com. Tania - lalomita. În Durostor sus numitul a 
fost băiat de prăvălie, iar părintii au primit IOha teren arabi l. Din com. Tania s-a 
mutat În Tulcea, apoi în Suceav~ unde tatăl său a deschis un magazin mixt. În 1944 s
a mutat În com. Gruia - Mehedinţi unde de asemeni a avut magazin şi de unde În 
1945 s-a mutat în Săcălaz continuând să ţină magazinul până la di slocare. În com. 
Săcă laz, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil, tatăl său a decedat în 1947 iar 
mama sa este di s locată În com. Movila Gîldăului , raionul Feteşti . Lucrează şa GAS. 
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321. RA PITANU ION dis!. cu 2 membrii, născut la II mai 1924 În 
Cochireanca - Buzău, fiul lui Petre şi Sarta agricultor. A posedat 1,25 ha teren arabil , 
În 1948 În luna septembrie În timp ce se afla militar la Reg. 9 Grăniceri pe frontieră 
noaptea fiind În patrulă cu Încă doi ostaşi au trecut graniţa În Jugoslavia, el declarând 
că din greşeală pentru că nu cunoştea locurile. Şi după ce a trecut În Jugoslavia În mai 
1949 a fost expulzat În România prin Bulgaria, apoi arestat până În 1950 când a fost 
judccat şi condamnat la 2 ani cu suspensie fiind pus În libertate. În aprilie 1951 a fost 
reţinut 6 săptămâni de D.G.M. fiindcă nu s-a prezentat la viza livretului militar, tatăl 
său posedă 2,50 ha teren arabil şi care deasemeni se află În com. natală. Socrul său a 
activat În mişcarea legionară. in august 1951 a fost dislocat din com. Cochirleanca 
Buzău, lucrează la GAS. Declară ca nu ştie nimic de cei doi ostaşi cu care el a trecut 
În .Iugoslavia, Întrucât au fost separaţ i imediat după ce au trecut graniţa. 

322. ROS U ION dis!. cu un membru, născut la 13 februarie 1921 În Cori ta -
Albania, fiul lui Gheorghe şi Anastasia muncitor. În 1928 a venit cu părinţii din 
Albania În Tuneci - Durostor unde părinţii au primit 10 ha teren arabil. ÎN 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat În com. Roşeţi - CăIăraşi de unde În 1942 s-a mutat 
În Suceava, lucrând la fabrica de zahăr până În 1944. În 1944 s-a mutat În Gruia -
Mehedinţ i de unde În 1945 s-a mutat În com. Săcălaz - Timişoara unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezen t 
lucrcază la GAS Brateş. 

323. SUNDA DUMITRU di s!. cu 5 mcmbrii , născut la 9 august 1922 În 
Bilcşti - Albania, fiul lui Pandele ş i Tudora agricultor. În 1929 a venit din Albania În 
com. Frăşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil şi dc unde În 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat În Roşeţ lalomiţa, apoi În Caramanchioiu - Tulcea, 
iar În 1941 s-a mutat În lIi şeşti - Suceava unde a primit 3 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până În 1944 când s-a mutat În Dîrvari - Mehedin!i , iar În 1945 s-a mutat În 
Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la di slocare. 
Lucrează la GAS Brateş. 

32.t. STA TI A VA SI LE dis!. cu 5 membrii , născut la 20 iulie 1912 În Pleaşa 
- Albania, fiul lui Tănase şi Coştanda agricultor. În 1923 a venit din Albania În 
Frăşari - Durostor cu părinţii unde În 1935 au primit 5 ha teren arabi!. Au mai posedat 
şi 40 de oi. În 1940 prin schimbul de populaţie s-au mutat În com. Roşeţ lalomiţa , 
apoi În com. Caramanchioiu Tulcea, de unde În 1941 s-a mutat În lIi şeşti Suceava, iar 
În 1944 s-a mutat În com. Ezimcea Mehedinli unde a stat până În 1945 când s-a mutat 
În ăcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la 
di slocare. Între 1932 -1938 a făcut politică P.N .L. ca simplu membru. După 1944 a 
fost membru În Fr. Plugari lor. Are un cumnat În America plecat În 1925 cu care 
corespondează. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

325. SOLA VASILE disl. cu 6 membrii , născut la 7 septembrie 1900 În 
Plcaşa - Alban ia, fiul lui Dionisie şi Despa agricultor. Au venit din Albania În 1925 În 
Frăşari - Durostor unde părinţii au primit IOha teren arabil de unde În 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat În Roşeţ , apoi În com. Viile Noi - Constanta de unde 
În 1941 s-a mutat În com. Congaz - Tulcea, iar În 1946 s-a mutat În Săcălaz unde a 
fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe care l-a muncit până la dislocare. A 
siml ati zat cu P.N.L. Brătianu . Lucrează la GAS Brateş. 

326. SUCEANU VLADIMIR dis!. cu un membru , născut la 13 mai 1916 În 
Nelipăuţi - URSS, fiul lui Diomid ş i Liubov functionar fără avere, a fost secretar la 
Primăr ia din Noua Suliţă de unde În 1944 s-a refugiat În Oraviţa , apoi a fost numit 
notar În com. Uia - Deva, unde a funcţionat până În 1947 când s-a mutat tot ca notar 
În Cărpini ş - Ti mişoara, iar În 1947 a fost transferat În com. Biled ca notar de unde În 
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1948 a fost mutat În Moşniţa, apoi după puţin timp a fost Îndepărtat din serviciu. După 
care a lucrat la Buziaş ca secretar la GAS, apoi numit referent la Sfatul Popular Gătaia 

de unde la Moureni unde a funcţionat până la dislocare. A fost di slocat din com. 
Moureni - Severin În com. Cacomeanca (Iezer) de unde În 1952 În urma unei cereri i 
s-a aprobat să se mute În comuna Brateş , funcţi onând până În 1954 ca profesor de 
limba rusă la şcoala din Frumuşi\a, iar În prezent lucrează la GAS Brateş. 

327. STA VIU GHEORGHE dis\. cu 5 membrii, născut la 13 martie 1892 În 
Lunca - Alban ia, fiul lui Nicolae şi Elena agricu ltor. În 1923 a venit din Albania În 
Giurgiu de unde În 1925 s-a mutat În Constanţa , iar În 1927 s-a mutat În Babadag -
Tulcea, apoi În 1930 s-a mutat În Hamangioaia, În 193 1 s-a mutat În Bozoria -
Durostor, apoi În 1932 În Balotofi unde a primit 10 ha teren arabil şi de unde În 1940 
prin schimbul de populaţie s-a mutat În com. Jegălia - lalomi\a, apoi În comuna 

isi pari - Constanţa şi În 1941 În Bedault - Tulcea, tot în 1941 s-a mutat În Rădăuţi 
w1de şi-a deschis o gheretă pe care a ţinut-o până În 1943 când s-a mutat În M. 
Kogălniceanu - Tulcea, În 1945 s-a mutat În Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până la dislocare, lucrează la GAS Brateş . 

328. STILU GHEORGHE dis\. cu 3 membri, născut la 15 iunie 1922 În 
Pleaşca - Albania, fiul lui Dumitru şi Teodora agricultor. În 1928 a venit cu părin\ii 
din Albania În com. Babuc - DuroslOr unde au primit IOha teren arabil ş i de unde În 
1940 prin schimbul de populaţie s-a mUlat În com. RoŞeli - l alomiţa, de unde În 
aprilie 1941 s-a mutat În com. V. Brătianu - Tulcea şi tot În aceiaşi an s-a mutat În 
com. lIişeşti - Suceava fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până În 1944 . În 1944 s-a mutat În com. Dîrvari - Mehedinti, iar În 1945 s-a mutat În 
com Săcălaz - Timişoara unde de asemeni au fost Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil 
pe care l-au muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS. 

329. SOT A VASI LE dis\. cu 3 membrii , născut la 6 august 1922 În Pleaşa -
Albania, fiul lui Sotir şi Despina agricultor. În 1928 a venit cu părinţii din Albania În 
com. uneci - Durostor unde au primit IOha teren arabil ş i de unde În 1940 prin 
schimbul de populaţie s-au mutat În com. Roşeţ - lalom iţa, apoi În com. 
Caramanchioiu - Tulcea de unde în 1941 s-au mutat În lIi şeşt i - Suceava primind 5 ha 
teren arabil pe care l-a muncit până În anul 1944. în 1944 s-au mutat În com. gruia 
Mehedinţi de unde În 1946 s-au mutat în Săcălaz - Timişoara fiind Împroprietărit cu 5 
ha teren arabil pe care l-au muncit până la dislocare. Părinlii sus numitului au decedat 
În 1954. În prezent lucrează la GAS. 

330. OLA ADAM dis\. cu 5 membrii , născut la I feb ruarie 1920 În Pleaşa 
Albania, fiul Dumitru ş i Nastas ia agricu ltor. A venit cu părinţii din Albania În 1928 În 
com. Carasula - Durostor unde au primit şi IO ha teren arabi\. în 1940 prin schimbu l 
de popu l aţie s-au mutat în com. Bunduşelu - l a lomiţa de unde În 1941 s-au mutat În 
com. Mihai - Viteazi - Constanţa. În 1942 s-au mutat în com. I1i şeşti - Suceava unde 
au primit 5 ha teren arabil pe care l-au muncit până În 1944. În 1944 s-au mutat În 
Mehedin\i de unde În 1945 au plecat În com. Săcălaz - Timişoara fiind Împroprietărit 
cu 5 ha teren arabil pe care l-au muncit până la dislocare. Lucrează la GAS. 

33l. SOTUl NiCOLAE dis\. cu 3 membrii , născut la II mai 1906 În Grabova 
- Alban ia, fiul lui Spini ş i Vera agricultor. În 1933 a venit din A lban ia În com. 
Cociuman - Durostor unde a primit IOha teren arabi l ş i de unde În 1940 s-a mutat În 
Jegălia - lalomiţa, apoi În N isipari - Constanţa ş i tot În acelaşi an s-a mutat în com. 
Bedaul t - Tulcea. În 1941 s-a mutat În com. Burduşani - uceava de unde în 1942 a 
fost Încorporat şi lăsat la vatră În octombrie 1944, după care s-a stabi li t În Salcia -
Mehedinţi, apoi În 1945 a plecat în Săcălaz - Timişoara unde a fos t împroprietări t cu 
5 ha teren arab il pe care l-a muncit până la dislocare. Lucrează la GA . 
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332. STA TINA OTIR dis\. cu 3 membrii plus mama sa STATfNA 
COSTANDA şi surorile STATI A ZORlCA şi STATINA PANDURA care au fost 
omIşI. ăscut la 14 martie 1920 in com. Pleaşa - Albania, tiul lui Atanasie şi 

Constanda agricultor. În 1925 a venit cu părinlii din Albania in Frălari - Durostor 
unde părinlii au primit IOha teren arabil, de wlde in 1940 prin schimbul de populatie 
-au mutat in com. V. Brătianu - Tulcea şi in acelaşi an s-au mutat in llişeşti -

Suceava, in 1944 a plecat in com. Izimcea - Mehedinti, apoi in Săcălaz - Timişoara 

unde a fost improprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. A 
fost membru P.C.R. apoi P.M.R. până in 1951 când i s-a ridicat carnetul de membru. 
Lucrează la GA . 

333. TREICHE ION dis\. cu 5 membrii, născut la 21 noiembrie 1894 in 
Gruia - Mehedinti, fiul lui Ion şi Elisabeta agricultor. A posedat 6,35 ha teren arabil, 2 
boi , 16 oi şi inventar agrico\. Din 1912 - 1951 a fost cântăreţ de biserică . În 1950 a 
fost retinut timp de 3 zile de către organele de Militie tiind bănuit de călăuză. Este 
dislocat din Gruia - Mehedinti, lucrează la GAS Brateş . 

334. SUNDA SOTIR dis\. cu 2 membrii, născut la 16 iulie 1920 in Bileşti -
Alban ia, fiul lui N ico lae şi Pana agricultor. În 1929 a venit din Albania in com. 
Frăşari - Durostor de unde in 1940 prin schimbul de populalie s-a mutat in com. 
Roşet - lalomita, de unde după 6 luni a plecat in com. V. Brătianu - Tulcea şi tot in 
1941 s-a mutat in com. llişeşti - Suceava. În 1943 a plecat in com. Mihai Viteazu -
Constanţa unde a tat până in 1946. În 1946 s-a mutat in com. Săcălaz - Timişoara 
unde a stat până la dislocare. În prezent lucrează la GAS. 

335. TAOABACU ATANASlE dis\. cu4 membrii, născut la 20 iulie 192 1 in 
oriţa - Albania, tiul lui Marcu şi Sofia agricu ltor. În 1928 a venit cu părinţii din 

Albania in com. Frăşari - Durostor unde au primit 10 ha teren arabil şi de unde in 
1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat in com. Roşeţ - 1alomiţa , apoi in 1941 in 
com. Anadalchioi - Constanţa. În 1942 părinţii s-au mutat in Suceava unde au deschis 
un chioşc cu mărunlişuri , iar sus numitul a fost incorporat la Reg. 35 infanterie de 
unde4 a fost lăsat la vatră in 1945, stabilindu- e in com. Girla Mare - Mehedinţi unde 
se aflau părinlii săi. În 1946 s-a mutat in Săcălaz unde a fost improprietărit cu 5 ha 
teren arabil care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS. 

336. TleA MIHAI dis\. cu 3 membrii, născut la 18 mai 1909 in eci
Albania, fiul lui Simion şi Elena agricultor. În 1933 a venit din Albania in com. 
Cociumani - Dorustor unde părintii săi au primit IOha teren arabil şi de unde in 1939 
s-a mutat in legălia - lalomiţa, apoi in 1940 in com. Nisipari - Constanta şi tot in 
1940 s-a mutat in com. Bedault - Tulcea, apoi in com. Burdujanu - Suceava. În 1944 
s-a mutat in com. Virciorova - Turnu everin de unde in 1945 s-a mutat in com. 
ăcălaz unde a fost improprietărit cu 3,50 ha teren arabil pe care l-a muncit până la 

dislocare. În 1947 s-a înscris in P.C. R. apoi membru P.M.R. până in 1949 când a fost 
exclus. In prezent lucrează la Şantierul de Construclii nr. 202. 
337. USCATU FLOIUCA dis\. cu 2 membrii, născut la 5 octombrie 1918 in Carilia
Albania, fiica lui Leonida şi Maria casnică. În 1930 a venit din Albania cu părintii in 
com. Cainorgeaua - Dorustor, apoi s-a mutat in com. Babuc unde părintii au primit 10 
ha teren arabi\. În 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat in com. Roşeţ - Ialomita, 
apoi in com. Bedault - Tulcea, de unde in 1941 s-a mutat in comuna lli şeşti - Suceava 
unde a stat până in 1944. În 1944 s-a mutat in com. Izimcea - Mehedinţi de unde in 
1945 a plecat in com. Săcălaz, tiind improprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

338. ZONEA MARIA dis\. cu 3 membrii , născută la 14 decembrie 1891 in 
Pleaşa - Albania, fiica lui Vasile şi lanula casnică. 1n 1930 a venit din Albania in 
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com. Cainorgeaua - Dorustor unde a stat până în 1935 când s-a mutat în com. Babuc 
- Durostor unde a primit IOha teren arabil. În 1940 prin schimbul de populaţie s-a 
mutat în corn. Roşeţ - l alomiţa, apoi în com. Bedault - Tulcea, iar în 1941 s-a mutat 
în corn. llişeşti - Suceava. în 1944 s-a mutat în corn . Izimcea - Mehedinţi de unde în 
1945 s-a mutat în com. Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a muncit până la dislocare . Fiul şi anume VASILE în 1954 a fost reţ inut timp de 23 
zi le pentru scandal. În prezent sus numita nu lucrează însă este întreţinută de fii să i . 

339. ZONEA HRISTU disl. cu 5 membrii, născut la 16 martie 1889 în Pleaşa 
- Alban ia, fiul lui Spiru şi Vasila agricultor. În 1928 a venit din Albania în com. 
Frăşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil şi de unde în 1940 prin schimbul 
de populaţie s-a mutat în com. Roşeţ - l alomiţa, apoi în cam. Bedault - Tulcea de 
unde în 1942 s-a mutat în com. Ili şeş ti - Suceava unde a stat până în 1944. În 1944 s-a 
mutat în com. Iz imcea - Mehedinţi, apoi în 1945 în com. Săcălaz - Timişoara unde a 
fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS. 

340. ASTU CO STA TIN disl. cu 8 membrii, născut la 15 mai 1903 în 
Pleaşa - Albania, fiul lui Vanghele şi Anastasia de profesie agricultor. În 1925 a venit 
din Albania în com. Idlenia - Durostor unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil. 
În 1940 s-a refugiat în com. Roşeţ - Că Iăraşi de unde în apri lie 194 1 a plecat în com. 
Bedault - Tulcea, unde a stat până în 1942 când a plecat în Suceava unde a deschis un 
magazin mixt. În martie 1943 s-a mutat în Obîrşia de Cîmp - Mehedinţi unde a stat 
până în 1945 când s-a mutat în Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil. 

341. NICOLAE VIRGIL disl. cu 10 membrii , născut la 15 martie 1907 în 
Pleaşa - Albania, fiul lui Ilie şi Angela agricultor. În 1928 a venit din Albania în com. 
Babug - Durostor unde a fost împroprietărit cu IOha teren arabil. În 1940 s-a refugiat 
în com. Roşeţ - l alom i ţa unde în martie 1941 s-a mutat în corn. Vii le oi - onstanţa 

ş i tot în acelaş an s-a mutat în com. Congaz - Tulcea. În 1946 s-a mutat în com. 
Săcă l az unde a fost împroprietărit ş i pe care l-a muncit până la dislocare. 

342. ZI U CURUMIE disl. eu 5 membrii , născut la 10 noiembrie 1884 în 
Ple4aşa - Albania, fiu l lui l-Lristu ş i lan ul a agricultor. În 1928 a ven it din Albania în 
com. Babug - Durostor unde a primit şi IOha teren arabil ş i de unde în 1940 prin 
schimbul de popu l aţ i e s-a mutat în com. Roşel- Jal o miţa , apoi în com. V. Brătianu , în 
1941 a plecat în com. Ili şeşti - uceava unde a stat până în 1944 când s-a mutat în 
com. Izimcea - Mehedinţi, apoi în 1945 în com. ăcălaz - Timi şoara unde a fost 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GA . 

343. BUJAC TEODOR cu soţ i a, născut la 8 august 1905 în Mereni - Lăpuşa 
UR S, fiul lui Cosian şi uzana de profesie agricultor. A posedat 5 ha teren arabil 
primit la reforma agrară în 1945. În 1944 s-a refugiat din Basarabia stabilindu- e în 
com. Melineşti - Dolj unde a stat până în 1945 când s-a mutat în com. lecea Mare 
unde a fost împropri etăr it cu 5 ha teren arabil şi de unde a fost di locat în com. Brateş 
- Galaţi. Este trecut în raportul de rămânere al com. Brateş la poziţia 9, urmează a i se 
ridica restricţiile domiciliare întrucât a fost greşit trecut la rămâne. 

LT.COLO EL DESECURITATE 
Einhorn wi lhelm 
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Munteanu Ion 
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MINISTERUL AFACERILOR I TERNE 
COMISIA DE REVIZUIRE A ELEME TELOR CU 0.0. 

RAPORT 

1. ARAZAN SILVIA născută la 28 iulie 1900 în corn. Checea - Timişoara, fiica lui 
Tudos şi Saveta, este de profesie agricultoare, a posedat 15 ha. teren arabil, 2 cai, una vacă şi 
inventar agricol. Dislocată din Checea - Timişoara în categoria chiaburi cu D.C. în comuna 
Srateş - Galali, wlde lucrează ca zilieră la G.A.S. 

2. ARDELEAN IOAN cu un membru de famile, născut la I martie 1894 în Seba 
Veche - Timişoara, fiul lui Stefan şi Fira de profesie agricultor, a posedat 16 ha. teren arabil , 
3 cai, 4 vaci şi inventar agricol, a exploatat brale de muncă având un servitor permanent. 
Dislocat ca chiabur din Beba Veche, cu D.C. în com. Brateş - Galaţi. 

3. ARDELEAN PETRU cu 2 membrii de familie, născut la 19 iulie 1904 în Seba 
Veche - Timişoara, fiul lui Dimitrie şi Cristina agricultor, a posedat 22 ha. teren arabil , 6 vite 
mari şi inventar agricol. A folosit munca salariată având un servitor permanent. Dislocat din 
Seba Veche, în Brateş - Galali unde lucrează la G.A.S. 

4. ARDELEAN GHEORGHE cu SOlia, născut la 19 ianuarie 1900 în Seba Veche 
Timişoara, fiul lui Dimitrie şi Marta de profesie agricultor, a posedat 18,92 ha. teren arabil , 5 
vite mari , 5 oi şi inventar agricol , folosea munca salariată. Dislocat din Beba Veche -
Tim işoara în Srateş - Galali unde lucrează la G.A.S. 

5. ARDELEAN PETRU cu soţia, născut la 22 ianuarie 1888 în Seba Veche -
Timişoara, fiul lui Gheorghe şi Elena de profesie agricultor, a posedat 9,55 ha. teren arabil , 
una batoză cu locomobi le, 2 cai, 2 vaci ş i inventar agricol , a exploatat munca sa l ariată, având 
un servitor permanent. A fost membru în P.S.D.r. din 1944 până la dislocare, fără funcţie. 
Dislocat din Beba Veche în com. Brateş - Galaţi. 

6. ARDELEAN PETRU cu soţ ia, născut la 15 iunie 1897 în Beba Veche, fiul lui Ioan 
şi Persida de profesie agricultor, a posedat 16,50 ha. teren arabil , 2 cai, una vacă şi inventar 
agricol , folosea munca salariată. 'intre 1920 - 1942, a avut măcelăria din comună. Este 
di slocat din Seba Veche în comuna Srateş - Galati. 

7. BERG IOAN ADAM cu 4 membrii de familie, născut la 23 august 1907 în 
Cărpiniş - Timişoara, fiul lui Ioan ş i Terezia agricultor, a posedat 17 ha. teren arabil , I 
secerătoare , 6 cai, 4 vaci şi inventar agricol. A exploatat munca salariată având doi servitori 
permanenli. In anul 1945 a fost expropriat de întreaga avere ca germani ce au sprij init armata 
Hitleri stă. A fost simplu membru în grupul etnic german. Dislocat din Cărpini ş - Timişoara În 
Srateş - Galali unde lucrează ca dulgher la G.A.S. 

8. BETEMMDORE FRA CISC cu SOlia, născut la 14 februarie 1892 în Iecea Mare 
- Timişoara , fiul lui Francisc şi Susana de profesie agricultor, a posedat 17,37 ha. teren arabil , 
4 cai, 2 vaci şi inventar agricol. A avut un servitor permanent, expropriat total în anul 1945. A 
fost membru în G.E.G. fără funclie. Dislocat din Iecea Mare - Timişoara în Brateş - Galali. 

9. BUJAC TOADER cu soţia, născut la 8 august 1905 în Mereni Lăpuşa URSS, fiul 
lui Casian şi Suzana de profesie agricultor. A posedat 5 ha. teren arabil primit la reforma 
agrară în 1945 . în 1944 s-a refugiat din Basarabia stabilindu-se în corn. Melineşti - Dolj unde 
a stat până în 1945 când s-a mutat în corn. recea Mare unde a fost împroprietărit cu 5 ha. teren 
arabil şi de unde a fost dislocat în com. Brateş - Galaţi. Este trecut în raportul de rămâne al 



com . Brateş la poziţia 9 urmează a i se ridica restricţ iile domiciliare întrucât a fost greşit trecut 
la rămâne. 

10. BURDEAN EM IL cu 5 membrii de familie , născut la 9 martie 192 1 În Checia 
Timişoara, fiul lui Ilie şi Oanita de profesie agricultor a posedat 25,29 ha. teren arabil , 4 cai , 2 vaci şi inventar agricol, a exploatat braţe de muncă, având doi servitori permanenţi . Înainte de 23 august 1944, nu a militat În nici un partid politic, după 23 august 1944 a fost membru În F.P. până În anul 1949. Oislocat din Checea - Timişoara, În com. Brateş - Galaţi . 

Il. BACHERT MATEI cu 4 membrii de familie , născut la 6 aprilie 1903 În Prestovat - Jugoslavia, fiul lui Iosif şi Ana de profesie agricultor, a posedat 7 ha. teren arabil , 3 cai, 2 vaci ş i inventar agricol, expropriat În anul 1945. A fost membru G.E.G. - fără functie . Are un fiu anume Fridrich care În anul 1943 s-a Înrolat voluntar În SS, iar În prezent se află În Germania În zona americană şi cu care corespondează. în anul 1944 s-a refugiat şi el 
Împreună cu familia În Austria de unde s-au Întors În anul 1945, fapt pentru care a fost condamnat la 3 ani Închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Sunt dislocati din 
Giulvăz - Oeta cu 0.0. În com. Brateş - Galaţi. 

12. BRAJLESCU ALEXANDRU cu 4 membrii de familie, născut la 17 noiembrie 
1883 În com. FIămânda - Mehedinti , fiu l lui Ion şi Oumitra agricu ltor, a posedat 13 ha. teren . arabi l, Wl cazan de t ui că de 100 litri , I batoză cu locomobi la, 2 cai şi diferite alte unelte agricole. A exploatat brate de muncă având servitori permanenti şi sezonieri. Oislocat din 
FIămânda cu 0 .0 . în com. Brateş - Galati. 

13. BAYER ANNA cu 2 membrii de fami lie, născută la 16 februarie 1910 În Cheglevici - Timişoara, fiica lui Francisc ş i Oorotea agricultoare, a posedat 130 jugăre teren arabi l, I tractor, 18 vite mari, 20 porci şi inventar agrico l. Expropriati în anul 1945. Soţul sus numitei anume BA YER IOS IF în anul 1943 s-a Înrolat voluntar În SS, iar din anul 1945 nu a mai primit nici o ş tire de la el şi bănuieşte că ar fi dispărut pe front. Au fost di s l ocaţi din com. Cheglevici cu 0.0. în com. Brateş - Galaţ i . 
14. BECHIRA LAZAR cu 4 membrii de fanlilie, născut la 22 martie 19 16 în Checea - Timişoara, fiul lui Mihai şi Vioara de profesie agricultor, a posedat 15 ha. teren arabil, 4 cai , una vaca şi inventar agricol. Dislocat din Checea - Timişoara cu 0.0. în comuna Brateş -

Galaţi . 

15. BECALI GHEORGHE cu 4 membrii de familie, născut la 25 aprilie 1884 În Pleaşa - Albania, fiul lui Anastasie ş i Ehaida agricultor. În anu l 1925 a venit din Albania În comuna Frasari - Ourostor unde a fost colonizat şi Împroprietărit cu IOha. teren arabil. În anul 1940 se refugiază cu familia în Roşeţi - CăIăraşi şi apoi s-a mutat în Ili şeş ti - Suceava • unde a fost din nou împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. I'n anu l 1944 s-a refugiat stabi lindu-se În Oarvari - Mehedinti. în anul 1945 se mută În comuna Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha. teren arabi l, la reforma agrară. În anul 1948 fiul sau Toma a fost arestat şi condamnat la 15 ani Închisoare pentru faptul că a fost conducătorul unei organizati i contrarevoluţionare legionare. Au fost dislocati din Săcălaz - Timişoara cu 0 .0. În com. Brateş - Galati. 
16. BOBOrC10V PETRU SEBASTIAN cu 3 membrii de familie, născut la 31 mai 1910 În Beşenova Veche - Timişoara , fiul lui Nicolae şi Maria de profesie agricultor, a posedat 42 ha. teren arabil, 4 cai ş i inventar agrico l, a folosit munca sa l ari ală, având şi trei servitori permanenti. Au fost di slocati din Beşenova Veche cu 0 .0. În corn. Brateş - Galati. 
17. BARTEL IOAN 2 membrii de familie, născut la 14 septembrie 1899 Î.n Cărpiniş 

Timişoara, fiul lui Ioan ş i Elisabeta agricultor, a posedat 18 ha. teren arabil, un tractor, 2 cai şi diferite alte unelte agrico le, expropriat În anul 1945. A fost membru în G.E.G. - fără funcţie. Un fiu al său În anu l 1943 a plecat vo luntar în SS, iar În prezent se află În Austria - Zona 
Americană ş i cu care poate coresponda. Au fost di slocat i din Cărpiniş cu 0 .0. în COI11. Brateş - Gal aţi. 
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18. BOSCH MAGDALENA născută la 13 aprilie 1903 În Filadelfia U.S.A., fiica lui 
Francisc şi Barbara de profesie agricultoare. A posedat 32,50 ha. teren arabil , 4 cai , 4 vaci ş i 

inventar agricol. Expropiată În anul 1945. A exploatat munca salariaLă având trei servitori 
permanenţi. Este dislocată din recea Mare cu 0.0. În comuna Brateş - Galaţi. 

19. B1LLINGER IACOB IOSIF cu 5 membrii de familie, născut la 23 martie 1899 
În Biled - Timişoara de profesie agricultor. A posedat 22 ha . teren arabil, 2 cai, 2 vaci şi 
inventar agricol. A fost membru În G.E.G., fiul său anume Iacob în anul 1943 a plecat 
voluntar În SS, iar În anul 1948 s-a reîntors În România fiind şi el dislocat Împreună cu 
familia. Au fost dislocaţi din comuna Biled cu 0.0. În comuna Brateş - Galaţi. 

20. BOIANGIU GRIGORE cu 4 membrii de familie, născut la 7 februarie 1922 În 
Fantanele Negre - Mehedinţi, fiul lui Mihai şi Aurora de profesie agricu ltor. A posedat 13 ha. 
teren arabil, 2 cai, 2 vaci şi inventar agricol. În anul 1951 a fost condamnat una lună 
închisoare, pentru sabotaj economic. Au fost dislocaţi din comuna Flamanda cu 0.0. În 
comuna Brateş - Galaţi. 

21. BICI VASILE cu 3 membrii de familie, născut la 6 mai 1920 În Pleaşa - Albania, 
fiul lui Dumitru şi Paraschiva de profesie agricultor. În anul 1930 a venit cu părinţii din 
Albania În Calipetrova - Ourostor unde părinţii au fost colonizaţi. În anul 1940 au plecat din 
Calipetrova prin schimbul de populaţie stabilindu-se În Tulcea şi apoi În Ilişeşti - Suceava 
unde din nou au fost Împroprietăriţi părinţii. În anul 1945 s-a mutat În comuna Săcălaz unde a 
fost şi el Împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. În anul 1940 s-a inscris în Mişc. Leg. lucrând ca 
chelnăr la o cantină a legionarilor din Bucureşti. După 23 august 1944 s-a Înscris În PCR fiind 
şi activist la Judeţiana P.C.R. Timişoara şi exclus din partid În anul 1947. Au fost dislocaţi din 
comuna Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galaţi unde lucrează ca gestionar la cantina G.A.S. 

22. BECALI CORN ELIA născută la 20 septembrie [927 în Pleasa - Albania, fiica 
lui Ioan şi Maria casnică. Împreună cu soţul a posedat 5 ha. teren arabil primit la reforma 
agrară din anul 1945. În anul 1936 a venit cu părinţii din Albania în comuna Frasari -
Ourostor, iar în anul 1940 prin schimbul de populaţie sau mutat În comuna Anatalchioi -
Constanţa unde a stat până În anul 1947 când sau mutat în Săcălaz - Timişoara . Căsătorindu
se cu Becali Toma care în septembrie 1949 a fost arestat şi condanmat la 15 ani închisoare ca 
conducător al unei organizaţii contrarevoluţionare legionare. A fost dislocat din Săcălaz cu 
0 .0 . În com. Brateş - Galaţi. 

23. B1LLI GER IOAN, cap familie WELTEKION cu 4 membrii de familie , născut 
la 3 iulie 1901 În Biled - Timişoara, fiul lui Iacob şi Magdalena de profesie agricultor. A 
posedat 28,42 ha. teren arabil, 4 cai, 5 vaci, 7 oi şi inventar agricol. Expropriaţi în anul 1945, 
a exploatat munca salariată având 1-2 servitori permanenţi. Ginerele său anume Velter Ioan, 
care şi el este dislocat, a fost voluntar În SS întorcându-se În România în anul 1946. Sus 
numitul Împreună cu Întreaga familie au fost membrii în G.E.G. Au fost dislocaţi din Biled -
Timişoara cu 0.0. În comuna Brateş - Galaţi. 

24. BABU MARIA născută la 17 februarie 192 1 În Bucureşti - Ilfov, fiica lui Avram 
şi Constantina. în anul 1926 a plecat cu părinţii În comuna Cocina - Ourostor unde a stat până 
în anul 1940 când prin schimbul de populaţie a venit În România stabilindu-se în comuna M. 
Kogălniceanu - Tulcea. în anul 1946 s-a mutat s-a mutat la Săcălaz unde a fost împroprietărit 
cu 5 ha. teren arabil , părinţii sus numitei sunt de origine Macedoneni şi se găsesc tot cu 0.0 . 
În com. Brateş. Sus numita face parte din sec ta religioasă "PE TICOSTALlST!" motiv 
pentru care în anul 1951 s-a despărţit de sOţul ei . A fost dislocată din ăcălaz În comuna 
Brateş - Galaţi cu 0.0. 

25. BICHI SI'IRU cu Vriga Tomida soţie Bichi Toma fiu , născut la 10 mai 1880 în 
Pleasa - Albania, fiul lui Hristin ş i [anula agricultor. în anul 1928 a venit din Albania 
stabilindu-se În comuna Frasari - Oorustor unde a fost împroprietărit cu IOha. teren arabil. În 
anul 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat În Roşeţi - lalomiţa, apoi în Caramanchioiu -
Tulcea şi tot în acelaşi an Î.n comuna Ilişeşti - Suceava unde din nou a fost Împroprietărit cu 5 
ha. teren arabil. În anul 1948 s-a mutat în comuna Săcălaz - Timişoara unde de asemeni a fost 
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împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. Fiul său, Bichi Toma în anul 1949 a fost condamnat la 5 ani închisoare, pentru participare la o organizaţie contrarevoluţionară - legionară, de unde s-a eliberat în septembrie 1954 şi se află împreună cu părinţii în comuna Brateş - Galaţi. 
26. BALLMANN IACOB cu soţia, născut la 13 aprilie 1891 În Uiheiu - Timişoara , fiul lui Mihai şi Eva fost industriaş . A posedat 2 mori, I în comuna Biled cu 6 valţuri duble, 

două pietre a 42 ţoli şi un motor de 100 cai putere, iar a II-a în comWla Tomnatic cu 5 valţuri duble, două pietre şi un motor de 100 H.P. Ia ambele mori, a avut 12 salariaţi . Morile au fost 
naţionalizate în anul 1948. A fost membru în G.E.G. - fără funcţie. Fiul său Ioan în anul 1943 a plecat voluntar în SS iar în prezent se află în Oraşul Miinchen - Germania Occidentală (Zona Americană cu care corespondează). Au fost di slocaţi din Biled cu 0 .0 . În corn. Brateş - Galati unde lucrează ca mecanic la G.A.S. 

27. BUGARl U DARlNCA cu fiica sa, născută la 13 aprilie 1900 În Checea - Timiş , fiica lui Vasile şi Vasilica agricultoare, a posedat 16,50 ha. teren arabil , un magazin de coloniale pe care l-a ţinut din anul 1918 până în anul 1946, a folosit munca salariată având doi servitori permanenti . Au fost dislocati din Checea cu 0.0. în comuna Brateş - Raionul Galaţi . 
28. BURA TEODO R cu 2 membri i de fanlilie, născut la 9 iulie 1901 în Camarazana - SalU Mare, fiul lui Grigore şi Ana, fost PloI. Jandarmi - fără avere, a fost şef de Post de • Jandarmi în com. Grl.Poetas Basarabia URSS. Din anul 1926 - 1927 şi apoi în diverse alte posturi tot din Basarabia ultima oră în comuna Furmanca, până în 1944 când s-a refugiat fiind 

şef de Post în comuna Ciupa - Argeş de unde în anul 1946 a fost scos la pensie primind ş i în prezent 90 lei pensie lunar. Între ANII 1933 - 1934 A FĂCUT ŞCOALA DE Of. De Poli tie din Oradea, nu a fost nici odată arestat sau condamnat. Au fost dislocati din lecea Mare 
Timişoara cu 0 .0. în com. rateş - Galaţi. 

29. BABU HRlSTU cu Corneliu fiu , născut în 17 iulie 1908 în Disnita - Albania, fiul 
lui Dumitru şi lanula de profesie agricultor. În anul 1925 a venit din Albania în Frasari -Durostor unde părinţii au fost colonizaţi şi împroprietăriţi cu IOha. teren arabil. În anul 1940 a plecat din Durostor prin schimbul de populaţie stabilindu-se în Roşeţi - CăIăraşi şi apoi în Bucureşti unde şi-a deschis un magazin de coloniale cu 2 salariati. În anul 1943 s-a mutat în Burdujeni - Suceava, iar în anul 144 s-a mutat în Obârşia de Câmp Mehedinti apoi în Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. Între anii 1933 - 1940 a făcut parte din 
mişcarea legionară. Sunt dislocati din Săcălaz cu 0.0. în com. Brateş - Galaţi. 

30. BADAI I LIE cu 7 membrii de familie, născut la 25 iulie 1893 în Cioroboreni 
Mehedinţi , fiul lui Matei şi Elena agricultor. A posedat 25,57 ha. teren arabil , Wl cazan de ţuica de 120 litri, 2 cai, 4 vaci, 23 oi, precum şi inventar agricol. A exploatat brate de muncă • având 2 servitori permanenţi şi sezonieri. A făcut politică Averesciană. în anul 1949 a fost arestat şi reţinut timp de 15 zile pentru sabotaj economic, apoi judecat şi condamnat la 30.000 lei amendă. Ginerele său Gavril Constantin - care este dislocat cu ei împreună, a fost Perceptor în comlmă din anul 1939 până în 1948 când a fost comprimat. Au fost dislocaţi din comuna Cioroboreni cu 0.0. în com. Brateş - Galaţi. 

31. BOLTASU NICLAE cu sotia, născut la 10 noiembrie 1900 în Dandiu Flamanda Vânju Mare, fiul lui Ion şi Maria de profesie agricultor. A posedat 14,00 ha. teren arabil , 2 cai , una vacă , 13 oi şi inventar agricol. Au fost dislocati din Flămânda Vânju Mare cu 0.0. în 
Brateş - Galaţi. 

32. CRlSTEA MARIE născută la 23 iulie 1901 în Cenadul Mare - Timiş , fiica li Gheorghe şi Elena de profesie agricultor, a posedat 13 ha. teren arabil, 4 cai, 2 vaci, un taur, 6 oi ş i inventar agricol. Fiul ei Patru în anul 1949 a fugit în Jugoslavia şi cu care corespondează. A fost dislocată din Beba Veche - Sfumicolau Mare cu 0.0. în Brateş - Galati . 
33. ClUPAGEA DUNITRU cu 4 membri i de familie, născut la 20 ianuarie 1904 în 

FIămânda VfuljU Mare, fiul lui Dumiru şi Anca de profesie agri cultor. A posedat 15 ha. teren arabil. Din anul 1923 până în anul 195 1 a lucrat ca controlor la Banca Populară din Jiana Mare şi apoi la Şcoala de Meserii din Vânjulet. Au fost dislocaţi din Flămânda Vânju Mare cu 0.0. în Brateş Galaţi . 
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34. CARTU IOAN cu 2 membrii de familie, născut la 30 iulie 1904 În com. Oradel -
Pleniţa, fiul lui Ion şi Ecaterina de profesie agricultor. A posedat 3 ha. teren arabil, 2 boi şi 

inventar agricol. între anii 1932 - 1935 a fost membru al Partidului Argentoianu. În anul 1946 
s-a Înscris În F.P. unde a activat ca simplu membru până la dislocare. în anul 1952 a fost 
dislocat din comuna Cornu - Pleniţa Împreună cu soţia şi soacra sa, pentru motivul că 

cumnatul său Piturca Dumitru care era Lt. Maj. Aviaţie a fugit În Jugoslavia. Soţia lui a fost 
reţinută timp de 2 luni În anul 1953 şi cercetată În legătură cu fratele ei fugarul. De asemeni a 
fost cercetată şi soacra lui anume Piturca Maria. U D.O. În comuna Brateş Galaţi. 

35. CA TU IOAN cu 5 membrii de familie, născut la 4 aprilie 1905 În Giulvăz -
Timiş fiul lui Eftimie ş i Valeria de profesie agricultor. A posedat 17 ha. teren arabil , una 
secerătoare, 3 cai, 2 vaci , 14 oi şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Giulvăz Timişoara cu 
0.0. În comuna Brateş Galali . 

36. CRACIUN CONSTANTA cu 3 membrii de fami lie, născut la 15 octombrie 1907 
În Sarla Mare - Mehedinli, fiul Gheorghe ş i Milita de profesie agricultor. A posedat 33,43 ha . 
teren arabil, 2 cai , o vacă şi inventar agricol. Pământul îl lucra În dijmă. Între anii 1926 - 1948 
a avut şi cârciumă În comună. Soţul ei care În anul 1950 a decedat În Închisoare fiind 
condamnat pentru sabotaj economic s-a ocupat ş i cu contrabanda de mărfuri peste graniţă În 
Jugoslavia. Au fost dislocali din comuna Gruia - Vânju Mare cu D.C. în Brateş - Galali. .. 

37. CIUI'EAGA PETRE cu 2 membrii de familie, născut la 17 septembrie 1907 În 
Flamanda - Vanju Mare, fiul lui Eracle şi Verginia de profesie agricultor. A posedat 13,89 ha . 
teren arabil şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Flamanda - Vanju Mare cu D.C. În Brateş 
- Galaţi. 

38. COSTIGEA NICOLAE cu 5 membrii de familie, născut la 15 martie 1909 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Vasile şi Ecaterina de profesie agricultor. în anul 1925 a plecat cu 
mama sa din Albania În comuna Calipetrova - Durostor lmde au fost Împroprietărili cu IOha. 
teren arabil. În anul 1040 prin schimbul de populaţie s-a mutat În Roşeţi - lalomiţa, iar În anul 
1041 În lIi şeşti - Suceava unde a fost Împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. In anul 1945 s-a 
mutat În Săcălaz unde de asemeni a fost Împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. În anul 1937 s-a 
Înscris În mişcarea legionară unde a activat fără funcţie. Judecat - Condamnat nu a fost. Au 
fost dislocaţi din Săcălaz cu D.C. În Brateş - Galaţi. 

39. CURT GHEORGHE cu3 membrii de familie, născut la 26 iulie 1903 În eitin 
Arad, fiul lui Arcadie ş i Alexandra de profesie funcţionar(referent la Sfatul Popular). A 
posedat II ha. teren arabil pe care-I lucra În dijmă ş i pe care În anul 1947 l-a predat Sfatului. 
Din anul 1930 - 1949, a fost Notar în Diverse comune din Reg. Timişoara. între anii 1949 - • 
1951 a lucrat ca referent la Sfatul popular din comuna Checea. Au fost dislocaţi din Checea _ 
Timişoara cu 0.0. În Brateş - Galaţi, unde lucrează ca referent la Sfatul popular. 

40. CHIOSA NICULINA cu 3 membrii de familie, născută la 13 noiembrie 1916 În 
Bur/ia Mică - Mehedinţi, fiica lui Dumitru şi Ioan de profesie agricultoare. A posedat 25 ha. 
teren arabil, un cazan ţuică de 120 litri, 2 boi, una vacă şi inventar agricol. A exploatat muncă 
salariată . Au fost dislocaţi din comuna Bistret - Vânju Mare cu 0.0. În Brateş - Galali . 

41. CHIOSA CONSTA TTIN cu 4 membrii de familie, născut la 24 mai 1908 În 
Burila Mică - Mehedinţi, fiul lui Ion ş i Maria, agricultor. A posedat 8 ha. teren arabil , una 
moară cu un Valt şi o piatră, una batoză cu locomobi l ă, un darac de lână, un cazan de ţuică de 
90 litri şi inventar agricol. A exploatat munca salariată. Au fost dislocaţi din com. Bistret 
Vanju Mare cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 

42. CIUNGULESCU PETRE cu 4 membrii de familie, născut la 27 iulie 1903 În 
com. Oonciu - Mehedinţi, fiul lui Frit şi Ecaterina, avocat. A posedat 34 ha. teren arabil, 
pământul a fost lucrat În dijma. Între anii 1930 - 1948 a practicat avocatura În Vânju Mare. În 
anul 1949 a suferit o condanmare de 15.000 lei amendă pentru sabotaj economic (ne predare 
de cote). Au fost dislocali din FIămânda Vânju Mare cu D.O. În Brateş - Galaţi. 

43. COCA IVAN VASILE cu SOlia pleacă În Iaş i (com. Horleşti), născut la 18 
noiembrie 189 1 în Bogdăneşti - Iaşi, fiul lui Ioan şi Elena de profesie agricultor. A posedat 
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9,80 ha. teren arabil, 2 vaCI ŞI Inventar agricol. A fost dis locat din comuna Horleşti -
Bogdăneşti - laşi, cu 0.0. în com. Brateş - Galaţi. Pentru motivul că fiul său Coca Ivan Costei în anul 1949 fiind ostaş la Grăniceri a dezertat fugind in Iugoslavia şi care în prezent se 
află în Franţa şi de la care a primit mai multe scrisori şi o telegramă în care le scrie că face parte din org. Naţională "Frontul Naţional Român". 

44. CO STACIUC IOAN cu 3 membrii de familie, născut la 12 noiembrie 1913 în tanestii de us U.R.S.S., fiul lui ~imitrie şi Varvara de profesie cismar. În anul 1940 luna octombrie s-a repatriat din Bucovina pentru cetăţenia germană. în Germania a locuit în Oraşul Pelit unde a lucrat la o fabrică de chimicale şi apoi la o fabrică de Încălţăminte. in anul 1945 s-a întors în România stabilindu-se în com. Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. ocrul, soacra şi 7 cumnaţi ai săi au rămas în Germania - Zona Răsăriteană. Au fost 
dislocaţi din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

45. CRACI UN IOSIF cu 2 membrii de familie, născut la 6 ianuarie 1902 în Beba Veche, fiul lui Traian şi Palaguta de profesie agricultor. A posedat 23 ha. teren arabil, un treior, 10 cai, 2 vaci şi inventar agricol. A exploatat munca salariată având şi un servitor permanent. Au fost dislocaţi din Beba Veche - Sânnicolaul Mare, cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
46. CHEC IA T ANA TASIE cu 3 membrii de familie, născut la 28 mai 1905 în Checea - Timişoara, fiul lui Velimir şi Oanita, de profesie agricultor. A posedat 22 ha. teren • arabil, 3 cai , 2 vaci ş i inventar agricol. A exploatat munca salariată având un servitor permanent. Au fost dislocaţi din comuna Checea - Timişoara cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
47. CAPAT TRAI AN cu 2 membrii de familie, născut la 21 februarie 1905 în Beba Veche, fiul lui Gheorghe şi Sida de profesie agricultor. A posedat 14 ha. teren arabil, 3 cai, 2 vaci şi inventar agricol. A exploatat munca salariată, au fost dislocaţi din com. Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
48. CUCUL IOA cu soţia, născut la 2 august 1885 în Checea - Timişoara, fiul lui Teodor şi Anastasia de profesie agricultor. A posedat 16 ha. teren arabil, 6 cai, una vacă şi inventar agricol. A exploatat munca salariată având un servitor permanent. între anii 1907 -1933 a fost în S.U.A. - Oetroit unde a lucrat la Uzinele Fort, iar în anul 1933, când s-a întors în ţară şi a cumpărat pământ. Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. în rateş - Galaţi. 
49. C IOBANU MASIM cu 2 membrii de familie, născut la 19 august 190 I în Hagimus U.R.S.S. fiul lui ~imitrie şi Agripina de profesie agricultor. în Basarabia a posedat 3 ha. teren arabil. In anul 1940 s-a refugiat din Basarabia în laşi , iar în 1941 s-a întors, ca în 1944 să se refugieze din nou stabilindu-se la Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. între anii 1928 - 1944 a fost Gardian Public În poliţia din Timişoara. In 1940 - 1941 • cât a fost refugiat a funcţionat tot ca Gardian la Poliţia din laşi. Între 1944 - 1945 a fost din nou Gardian Public în Timişoara şi de unde a fost scos la pensie primind şi în prezent 150 lei pensie lunar. Cât timp a fost în Poliţie a făcut parte numai din Paza Generală . Au fost dislocaţi din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
50. CUCU VASILE cu 4 membrii de familie, nă cut la 8 mai 1907 în Checea -

Timişoara, fiul lui Simion şi Elisabeta agricultor, a posedat 15,40 ha. teren arabil, 3 cai, 2 vaci 
şi inventar agricol. A exploatat braţe de muncă. Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. în rateş - Galaţi. 

51. CRISTMANN FRANCISC cu 4 membrii de familie, născut la 15 februarie 1894 în Iecea Mare - Timişoara , fiul lui Francisc şi Margareta de profesie agricultor. A posedat 35 ha. teren arabil şi inventar agricol. A mai posedat un tractor ci 9 vite mari. Nu a fost expropiat fiind exceptat pe motiv că nu au făcut parte din G.E.G. a fost membru în P.S.O. din anul 1927 - 1937, fiind aproape în tot acest timp Primar în comuna recea Mare. Au fost dislocaţi din Iccea Mare cu 0 .0. în rateş - Galaţi. 
52. CIOPAGEA DUMITRU cu 2 membrii de fami lie, născut la 19 aprilie 1892 in 

FIămânda - Mehedinţi, fiul lui Ion şi Ana de profesie agricu ltor. A posedat 9 ha. teren arabil, una batoză cu locomobi lă, una moară ţărănească cu două pietre şi un valţ şi inventar agricol. 
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A exploatat munca salariată, pământul ÎI lucra În dijmă. A fost membru În P.N.L. Brăteanu , au 
fost dislocali din FIă.mânda cu 0.0. În rateş - Galaţi. 

53. COMLOSAN CffiRlAC cu 3 m3mbrii de familie, născut la 3 martie 1904 În 
Beba Veche, fiul lui Gheorghe şi Maria, agricultor. A posedat 18 ha. teren arabil, 2 cai , una 
vacă şi inventar agricol. A folosit munca salariată. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. 
În rateş - Galali. 

54. DORNBACH IOSIF cu COREC ELlSABETA soţie şi copil, născut la 20 
februarie 1910 În Beba Veche - Timiş, fiul lui Iosif şi Veronica de profesie agricultor. A 
posedat 2 ha. teren arabil. În anul 1943 s-a Înrolat voluntar În Armata Germană, iar În 1945 a 
căzut prizon ier la Armata Sovietică Întorcându-se din prizonierat În anul 1948. Au fost 
dislocali din Beba Veche cu 0.0. În rateş - Galaţi. 

55. DAMIAN GHEORGHE cu 2 membrii de familie, născut la 9 ianuarie 1908 În 
Beba Veche, fiul lui Chiriac şi Ileana agricultor. A posedat 19,20 ha. teren arabil, 2 cai, I vacă 
şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. În rateş - Galaţi. 

56. DAMIAN GEORGE, născut la 18 ianuarie 1889 în Beba Veche, fiul lui Mitru ş i 

Elia agricultor. A posedat 17,30 ha. teren arabil, 2 cai, 2 vaci şi inventar agricol. A exploatat 
munca salariată având şi un servitor permanent. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. În 
Brateş - Galaţi. 

57. DUMITRU PAVEL cu 3 membrii de familie, născut la 20 martie 1917 În Bobda 
- Timişoara , fiul lui Pavel şi Ecaterina de profesie agricultor, fără avere. În anul 1936 s-a 
În cris În M.L. unde a activat ca simplu membru. A luat parte la Rebeliune În Timişoara În 
urma cărui fapt În anul 1941 a fost arestat şi reţinut timp de 4 zile, Însă a fost eliberat fără a fi 
condamnat. În anul 194 .. . a fost din nou reţinut timp de 48 ore şi deasemeni nu a fost 
condamnat. Au fost dislocali din Cărpiniş cu 0.0. În Brateş - Galali. 

58. DAMIAN ICOLAE cu soţia, născut la 27 iulie 1902 În Beba Veche -
Timişoara, fiul lui Ştefan şi Alea agricultor. A posedat 22 ha. teren arabil, 4 cai, 2 vaci şi 

inventar agricol. Are 2 frali În U.S.A. unul În Oetroid şi unul În ant Paulo, plecali În 19145 şi 
respectiv 1926. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 

59. DUMITRESCU IOAN cu 3 membrii de familie, născut la 26 aprilie 1921 În 
Burila Mare - Vânju Mare, fiul lui Octavian şi Oomnica de profesie agricultor. A posedat 17 
ha. teren arabil şi inventar agricol. Au fost dislocali din Bistret - Vânju Mare cu 0 .0. În 
Brateş - Galaţi. 

60. DUPREE ANNA cu 2 membrii de familie, născută la 18 iulie 1915 În lecea Mare, 
fiica lui Petru şi Ana agricultoare. A posedat 28 ha. teren arabil , un tractor, 4 cai, 2 vaci şi 
inventar agricol. A exploatat munca salariată având şi un servitor permanent, expropriaţi În 
anul 1945. 0lul susnumitei În anul 1943 a plecat voluntar În SS şi În prezent nu mai ştie 

nimic de el. Au fost dislocati din Iecea Mare cu 0 .0. În rateş - Galali. 
61. DUPREE IOAN cu 5 membrii de familie, născut la 6 iunie 1913 În Iecea Mare -

Timişoara, fiul lui Vendel şi Ecaterina agricultor. A posedat 20 ha. teren arabil şi inventar 
agricol , expropiat În anul 1945 a făcut parte din G.E.G. ca simplu membru. Au fost dislocali 
din lecea Mare cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 

62. DULA ION cu 2 membrii de familie, născut la 2 februarie 1897 în Jiana -
Mehedinli, fiul lui Ion şi Ecaterina de profesie agricultor. A posedat 9,30 ha. teren arabil, una 
batoză, un cazan ţuică de 120 litri, 3 cai, 2 vaci şi inventar agricol. Au fost dislocali din Jiana 
Mare cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 

63. E 'GHELS IOA cu 4 membrii de familie, născut la 19 ianuarie 1906 În Cărpiniş 
- Timişoara, fiul lui Adam şi Magdalena de profesie agricultor. A posedat 21,28 ha. teren 
arabil , un tractor, una secerătoare, una semănătoare, 5 cai, 3 vaci şi inventar agricol. Expropiat 
În anul 1945. A fost membru G.E.G., are un cumnat (fratele soţiei) care În anul 1943 a fugit 
cu trupele Germane şi În prezent se află În America şi cu care poartă corespondenţa. Au fost 
dislocati din Cărpiniş cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
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64. ECLER PETRU 10 cu 2 membrii de fa milie, născut la 29 iulie 1922 în Săcălaz, fiul lui Frideric şi Ecaterina de profesie agricultor fără avere. În anul 1943 s-a înrolat voluntar în SS luând parte la luptele de pe frontul de Est unde în 1945 a căzut prizonier la Armata 
ovietică, întorcându-se din priz70nierat în octombrie 1945. Au fost dislocati din Săcălaz cu 0.0. în comuna Brateş - Galati. 

65. FIRULESC STELIAN cu 2 membrii de famil ie, născut în 10 august 1913 în Gruia - Mehedinti, fiul lui Nicolae şi Ioana de profesie agricultor. A posedat 9,75 ha . teren arabi l, una vacă, un taur, un cal şi 7 oi, precum şi inventar agricol. A folosit munca sa l ariată . A fost membru în M.L. din anul 1937 fiind primar legionar în comună. în anul 1947 şi 1948 a fost cercetat de Securitatea T. Severin pentru activitatea l egionară. În anul 1947 a fost trimis în judecată pentru sabotaj economic ş i achitat. Au fost d islocaţi din Gruia - Vânju Mare cu 0 .0. în Brateş - Galati. 
66. FEISSTAMMEL KAROLI cu 5 membrii de familie, născut la 10 iunie 1916 în Cheglevici, fiul lui Peter şi Erzsebet agricultor. A posedat 53 jugăre teren arabil din care 34 

jugăre ale sa le pe care le lucra în regie proprie, iar 19 jugăre ale socrului său, le lucrau în 
dijmă , expropiati în anul 1945. Au fost dislocati di Cheglevici cu 0.0. în Brateş - Galati. 

67. FLORII EFTIMIE cu 2 membrii de familie, născut la 16 martie 1895 în Beba • Veche - Tim iş, fiul lui Traian şi Ioana de profesie agricultor. A posedat 17 ha. teren arabil, 4 cai, 2 vac i şi inventar agrico l. A ex ploatat mlUlca sa l ar iată având şi un servitor permanent. Au fost dislocati din Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Ga lati . 
68. FRA K MATEI născut la 21 iulie 1895 în I gri ş - Timi şoara, fiul lui Ioan şi Magdalena de profesie frizer. A posedat IOha. teren arabi l, 2 cai, una vacă. Pământul îl lucra în dijmă. A fost membru în G.E.G. fără funcţie. Un fiu al soţiei sale în anul 1944 a fugit cu trupele Germane. Au fost dislocaţi di n Beba Veche cu 0 .0. în Brateş - Ga lati . 
69. FIRULESCU CO STANTIN cu 3 membrii de fa milie, născut la 20 martie 1922 în Gruia - Mehedinţi , fiul lui icolae ş i Ioana de profesie funcţionar. A posedat II ha. teren arabil şi inventar agricol. Pământul îl lucra în dijmă, el fiind funcţionar particular. Au fost dislocati din Gruia cu 0 .0. în Brateş - Galaţ i . 
70. FRANK FRANCISC cu 3 membrii de familie, născut la 23 aprili e 1909 în Cheglevici, fiul lui Nicolae ş i Francisca de profesie agricultor, a posedat 25 ha. teren arabil , 45 cai, 3 vaci ş i inventar agricol. A exploatat brate de muncă având ş i servitori permanenti . Au fost dislocaţi din Cheglevici cu 0 .0 . în Brateş - Galati . 
71. FRA K MIHAIL cu soţi a, născut la 3 septembrie 1884 în Biled, fiul lui Andrei şi Susana de profesie agricultor. A posedat 15 ha. teren arabil, 4 cai, 2 vaci, 15 porci şi inventar • agrico l, expropiat în anul 1945. A făcut parte din G.E.G., au fost dislocati din Biled cu 0 .0. în comuna Brateş - Galati. 
72. FURlER ECATERI A cu 2 membrii de familie, născută la 24 ianuarie 1907 în 

Cărpiniş - Timişoara, fii ca lui Petcu şi Eva de profesie casnică. A posedat 0,50 ha. teren arabil, una râşnită , Wl tractor. Soţu l ei în anul 1043 s-a înrolat volwllar în SS şi în prezent se 
allă în Germania Occidenta lă cu care poartă corespondentă. Au fost dislocati din Cărpiniş cu 0.0. în Brateş - Ga lati. 

73. FLORI IOAN cu soţ i a, născut la 22 apri lie 1897 în Beba Veche, fiul lui icolae 
şi Paraschiva de profesie agricultor. A posedat 15 ha. teren arab il ş i inventar agricol. Pământul l-a lucrat în dijmă. Au fost dislocati din Beba veche cu 0 .0. în Brateş - Galati. 

74. COTZ FRA CISC cu soţia, născut la 20 iunie 1902 în Răuţi - Timişoara, fiul lui Francisc ş i Ana de profesie agricultor. A posedat 24 ha. teren arabil, un tractor ş i inventar agricol, expropiat în anul 1945. Au fost dislocati din Cărpini ş cu 0 .0. în Brateş - Galati . 
75. CIULVEZAN EFTIM IE cu membrii familiei , născut la 10 ianuarie 1894 în Checea - Timişoara, fiu l lui Iova ş i Ioana agricultor. A posedat 24 ha. teren arabil şi inventar agrico l, în fapt însă a lucrat 40 ha. teren arabil lucrând şi pământul fiicei sa le care este 

căsători tă la oraş. A exploatat brate de muncă având ş i servitori permanenţi. Un fiu al său anume Giulvezan Ion a fost condamnat în anul 1952 în grupul lui Spiru Blanaru, deasemeni a 
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fost condamnat ş i ginerele său anume Popa Andrei, care l-a ţinut ascuns pe fiul său . Nora sa 
(soţia fiului care este condamnat) este şi ea dislocată împreună cu el. EI personal a fost 
membru în P.N.T. Maniu. În anul 1949 a fost condamnat la 5 luni închisoare corecţională 
pentru sabotaj economic ş i în 1951 , 45 de zile pentru un fapt asemănător. Au fost dislocaţi din 
Checea Mare cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

76. GOLEA VETA născută la 27 aprilie 1903 în Cearoboreni - Flamanda - R.V . 
Mare, fiica lui Alexandru şi Ioana agricultoare. A posedat 15 ha. teren arabil, 2 cai, una vacă 
ş i inventar agricol. A exploatat braţe de muncă, a fost dislocat din Flanlanda - Vănju Mare cu 
0.0. în Brateş - Galaţi. 

77. GOTZ PETRU cu 2 membrii de familie, născut la 18 septembrie 1911 în Săcălaz 
- Timişoara, fiul lui Matei şi Magdalena de profesie cizmar fără avere. În anu l 1943 s-a 
înrolat voluntar în SS, iar în anul 1945 a căzut prizonier la Americani. în acelaşi an s-a întors 
clandestin în România. Au fost dis locaţ i din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galati . 

78. GOTZ MAGDALENA este trecută în Oec. cu fiul său de la pef. N.77, născută la 
26 ianuarie 1904 în Săcălaz - Timişoara, fiica lui Ion ş i Margareta agricultoare, a posedat 2 1 
ha. teren arabi l, 3 cai, una vacă şi inventar agricol expropiat în anul 1945. În anul 1944 a 
plecat cu familia în Germania de unde s-a înapoiat în Romănia în anul 1945. O fiică a sa 
anume Gutz Ana se află ş i ea di s locată împreună cu soţul ei Gotz Petru care a fost în SS, a 
fost dislocată din Săcălaz - Timişoara cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

79. GASI' AR MIHAI cu 3 membrii de familie, născut la 3 noiembrie 1906 în Oanciu 
- Mehedinţi , fiul lui Petre şi Ioana agricultor. A posedat 14 ha. teren din care 9 ha . arabi l şi 
restul neproductiv, 3 cai, una vacă şi inventar agricol , a exploatat munca salariată. Au fost 
dislocaţi din comuna Oanciu - Flamanda cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

80. GLASS IOAN cu 6 membrii de familie, născut la 9 decembrie 1907 în Cărpini ş , 
fiul lui Ioan şi Ana agricultor. A posedat 22 ha . teren arabil, un tractor, 5 cai, 4 vaci şi 

inventar agricol, a exploatat munca salariată . Au fost dislocaţi din Cărpiniş cu 0.0. în Brateş 
- Galaţi. 

81. GROB NICOLAE (decedat cap de familie este GROB LAOISLAU) cu 2 
membrii de familie, născut la I septembrie 1886 în Chichinda Mare - Iugoslavia, fiul lui Bela 
ş i Ghizila agricultor. A posedat 41 ,76 ha. teren arabil, 8 ca i, 4 vaci ş i inventar agricol. A 
exploatat munca salariată având ş i servitori permanenţi. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 
0.0. în Brateş - Galaţi. 

82. GR J STEFAN cu 2 membrii de familie, născut la 15 noiembrie 1910 în Beba 
Veche - Timiş, fiul lui Mircu ş i Elisabeta agricultor. A posedat 17,98 ha. teren arabil, 4 cai, 
una vacă ş i inventar agricol. A exploatat munca sa l ariată având şi un servitor permanent, au 
fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

83. GUZGA ALEXA 'DRU cu 2 membrii de familie, născut la 7 octombrie 1895 în 
Oeleni - Huşi , fiul lui Constantin şi Ioana, F. Plot. Jandarmi . A posedat una casă de locuit În 
comuna Oolinenu - Hotin U.R.S.S. în anul 1910 a intrat în Jandarmerie avansăndu-Ila gradul 
de Plot. Fiind şef de post în diferite comune din Basarabia, 

84. GIMDE IOAN cu soţia, născut la 3 I august 1896 în Biled - Timişoara, fiul lui 
Ioan ş i Ecaterina agricultor. A posedat 41 ,12 ha. teren arabil, un tractor, 6 cai, 5 vaci ş i 

inventar agricol, expropiat în anul 1945. A fost memliru În G.E.G. fără funcţie . Ginerele său 
în an ul 1943 a plecat voluntar în SS. Au fost dislocaţ i din Biled - Timişoara cu 0.0. în Brateş 
- Galaţi. 

85. GHETZ PETRU cu 2 membrii de familie, născut la 8 septembrie 1893 în 
Săcălaz, fiul lui Lorenz şi Barbara agricultor. A posedat 20 ha. teren arabil , un cal, 2 vaci şi 

inventar agricol , expropiat în anul 1945. EI este bolnav de nervi şi nu lucrează însă este 
internat de soţie care lucrează la G.A .S. Au fost dislocaţi din Săcălaz cu 0 .0. în Brateş -
Galaţi. 

86. GLIGORE DUMITRU cu soţia, născut la 25 martie 1889 în Burila Mare, fiul lui 
Ilie şi Maria agricultor. A posedat 15 ha. teren arabil , un cazan de ţuică de 120 litri, 2 cai, 2 
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vaci, 20 o i şi inventar agrico l. L-a împărţ it în anul 1943 la copii, 4 ha. teren arabil, rămânând cu 11 ha. A folosit munca sa lari ată . A fost membru în P.N.L. Brăteanu, fără funcţii, a fost dislocat din com. Bistret cu D.O. În Brateş - ga l aţi. 
87. GRINTHER ELiSABETA cu 2 membrii de familie, născută la 25 octombrie 190 I în Beba Veche, fiica lui Petru şi Ecaterina agricultoare, a posedat 60 ha . teren arabil , 10 cai, 4 vaci şi inventar agrico l, expropiaţ i în anul 1945. Are un fiu care în anul 1941 a plecat în Austria pentru studii şi care nu s-a mai Întors - poartă corespondenţă cu el -. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu D.O. În Brateş - Galaţi. 
88. GHERBON PETRU cu 4 membrii de familie, născut la 10 decembrie 1888 în 

Giulvăz, fiul lui Gavri l şi Lucreţia agricultor. A posedat 28,33 ha. teren arabil , 2 vaci, 6 cai ş i inventar agricol. A exploatat munca salariată având şi un servitor permanent. Au fost dislocaţi din Giulvăz - Deta cu D.O. În Brateş - Galaţi. 
89. GRUl GHEORGHE cu soţia, născut la 22 aprilie 1906 În Beba Veche, fiul lui Ion şi Maria agricultor, a posedat 8 ha. teren arabil , 2 cai, o vacă ş i inventar agricol. In anul 1948 a fost arestat şi condamnat la 3 ani pentru găzduire şi călăuză la trecerea frauduloasă a frontierei În Ungaria a trei persoane (saş i) care intenţionau să plece în Germania Occidenta l ă. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu D.O. în Brateş - Galaţi . 
90. GHERBOR PETRU cu 3 membrii de fami li e, născut la 18 mai 1911 la Giulvăz

Timiş, fiul lui Petru şi Floarea de profesie agricultor, a posedat 64 ha. teren arabil, un tractor, una batoză , 6 cai, 3 vaci, 120 oi şi inventar agricol. Deci este moşier a fost omis la expropiere În anul 1944, averea fiindu-i confiscată abia la data deblocării. În anul 1949 a fost arestat şi condamnat la 2 ani pentru l egături şi omisiune de denunţ în l egătură cu Banditul Stere Petre. 1n anul 1951 a fost dislocată familia sa din Giulvăz În Brateş - Galaţi. EI nu figurează în tabele şi decizii , însă la eliberarea din închisoare a venit la familie aplicându-i-se şi lui 0.0. 
91. GILDE CRISTIAN cu 3 membrii de fami li e, născut la 13 decembrie 1908 în lecea Mare, fi ul lui Petre ş i Ana a~ricu ltor. A posedat Împreună cu părinţii 38 jugăre teren arabi l fiind expropiat în anul 1945. In anul 1943 a plecat voluntar în SS luând parte la luptele de pe frontul din lugslavia şi apoi În Germania unde a căzut prizonier la Americani, de unde în anu l 1945 a fugit, fiind luat prizonier de către Armata Sovi et i că ş i repatriat în România în 

acelaşi an . Au fost dislocaţi din lecea Mare cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
92. C I TEAZA MRIA cu 3 membrii de familie, născută la 20 noiembrie în Corlatel - Mehedinţ i , fiica lui N ico lae şi Maria de profesie agricultoare. A posedat 15,92 ha. teren arabil , un cal , una vacă ş i inventar agricol. Au fost dislocaţi din Flamanda cu D .. în Brateş -

Galaţi. 

93. HORBAT ARTlMO cu 3 membrii de familie, născut la 2 mai 1904 în Valea Cosminului - U.R.S.S. , fiul lui Gherasim şi Ileana flUlcţionar în Bucovina. A posedat 1,25 ha. teren arabil şi una casă. În anul 1940 sa repatriat în Germania unde a stat până În anul 1941 când s-a întors Înapoi în Bucovina. În anul 1944 s-a refugiat Împreună cu familia stabil indu-se În Dobroeşti - Romanaţ, mutându-se apoi în Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha . teren arabil. Au fost dislocaţi din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
94. HRISTU DUMITRU cu soţia şi 4 copii , născut la II octombrie 19 11 în Caterino - Grecia, fiul lui Haralambie şi Paraschiva de profesie agricultor. în anul 1926 a venit din Grecia Împreună cu părinţi i stab il indu-se În comuna Eidemir - Durostor unde părinţii au fost colon izaţ i şi împroprietăr iţi cu IO ha. teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat în lanca - Tulcea şi apoi În llişesti - Suceava. În anul 1944 s-au refugiat stabilindu-se În comuna Obâr~ia de Canlp - Mehedinţi şi apoi în Săcălaz unde au fost împroprietăriţi cu 5 ha . teren arabil. Intre an ii 1949 - 1953 a executat o condamnare pentru omisiune de denunţ 

(nedenunţarea unei organizaţii contrarevo luţi onare - legionare de care avea cunoştinţă). Au fost dislocaţi din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
95. HORVARD ADALBERT cu 3 membrii de fam ilie, născut la 13 mai 1923 În Jimbolia, fiul lui Filip ş i Maria agricultor. A posedat 30 ha. teren arabil ş i inventar agricol. Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. În Brateş - Ga l aţ i. 
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96. HINOVEANU ION cu 3 membrii de fami li e, născut la 15 aprilie 1908 în Bistretu 
- Mehedinţi, fiul lui Dumitru şi Ana de profesie agricultor. A posedat 25 ha. teren arabil, un 
cazan ţuică de 80 litri, 2 boi, 2 vaci, 12 oi şi inventar agricol. în 1951 I fost judecat şi 
condamnat I an pentru sabotaj economic şi achitat în urma recursului. A exploatat munca 
salariată. Au fost dislocaţi din Bistret cu D.O. în Brateş - Galaţi. 

97. HEN1UCH FRANCISC cu2 membrii de familie, născut la 5 septembrie 1924 în 
Beşenova Veche, fiul lui Iosif şi Carolina de profesie fierar, în anul 1943 a plecat voluntar în 
SS. Luând parte la luptele din Germania. în anul 1945 a căzut prizonier la Englezi iar în anul 
146 a venit fraudulos înapoi în România, au fost dislocaţi din Cheglevici în Brateş - Galaţi . 

98. HEN1UCH IOAN cu soţia, născut la 22 decembrie 1898 în Cheglevici , fiul lui 
Anton şi Eva de profesie fierar - patron. A posedat 26 ha. teren arabil, Wla vacă şi inventar 
agricol. A mai posedat lfi atelier de fierărie, pământul i-a fost expropiat în anul 1945, 
rămânând numai cu atelierul până la dislocare. A fost membru în G .. G. fără funcţie. Ca rude 
în străinătate are o soră care se află în Argentina, plecată din anul 1929. Au fost dislocaţi din 
Beba Veche cu D.O. în Brateş - Galaţi . 

99. HUSCHIT IOAN cu 2 membrii de familie, născut la 12 ianuarie 1893 în Săcălaz 
- Timişoara, fiul lui Ioan şi Magdalena de profesie agricultor. A posedat 25 ha. teren arabil, 
un tractor şi inventar agricol, expropiat în anul 1945. A exploatat munca salariată având şi 

servitori permanenţi. A făcut parte din G.E.G. fără funcţie. Are doi cumnaţi (fraţii soţiei) 

pleacă în Austria cu care nu corespondează. Au fost dislocaţi din Săcălaz cu D.O. în Brateş -
Galaţi. 

100. HELFRICH ADAM cu 2 membrii de famil ie, născut la 23 februarie 1905 în 
Cărpiniş, fiul lui Adam ş i Susana, agricultor. A posedat 29 ha. teren arabil, Wl tractor, una 
ecerătoare, una semănătoare, 4 cai, 2 vaci şi inventar agricol. A avut doi servitori permanenţi. 

A făcut parte din G.E.G . ca simplu membru. Ca rude în străinătate are o cumnată anume Kun 
Ecaterina plecată în 1944 o dată cu retragerea nemţi lor. Au fost dislocaţi din Cărpiniş cu 0.0. 
în Brateş - Galaţi. 

101. HEKBBEK MIHAI născut la 31 martie 1922 în Beba Veche, fiul lui Iacob şi 
Elisaveta de profesie agricultor rară avere. Părinţii lui au posedat 25 jugăre teren arabil. În 
anul 1943 a plecat vo luntar în SS luând parte la luptele din Iugoslavia unde a căzut prizonier 
la Armata Sovietică, întorcându-se din prizonierat în anu l 1945. A fost dislocat din Beba 
Veche cu D.O. în Brateş - Galaţi. 

102. HOGKL IOAN cu 3 membrii de fami lie, născut la 28 septembrie 1899 în 
Cheglevici , fiul lui Alexandru ş i Iuliana de profesie agricultor, a posedat 38,12 ha. teren 
arabil, 4 cai, 2 vaci şi inventar agricol. A făcut parte din G.E.G. făcând parte din Comitetul 
Org. Locale În comuna Beba Veche, cu sarcina de Colector al Asistenţei Sociale pentru 
Armata Germană. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu D.O. în Brateş - Galaţi. 

103. IAMBOR STEFA cu 2 membrii de familie, născut la 2 1 septembrie 1913 în 
Seba Veche, fiul lui Petru şi Ana agricu ltor, a posedat 15,50 ha. teren arabi l, 3 cai, una vacă şi 
inventar agricol. A folosit munca salariată . Au fost dislocaţi din Beba Veche cu D.O. în Brateş 
- Gal aţi. 

104. IAMBOR SIMION cu soţ i a, născut la 24 ianuarie 1893 în Beba Veche, fiul lui 
Ioan ş i Maria de profesie agricultor, a posedat 16 ha. teren arabil şi inventar agricol. În anul 
1950 a fost condamnat o lună pentru sabotaj economic (nu a însămânţat 2 ha. teren arabil) în 
anul 1951 a fost din nou condamnat la 3 luni , pentru furt de fân, însă în urma unui recurs a 
fost achitat după ce executase 20 zi le. Au fost d i slocaţi din Seba Veche cu D.O. în Srateş -
Galaţ i . 

105. IUNCER NICOLAE cu 4 membrii de famil ie, născut la 29 septembrie 1907 în 
Cărpini ş, fiu l lui Iosif ş i Magdalena de profesie agricultor, a posedat 46 jugăre teren arabil , 4 
cai, 2 vaci, 25 porci şi inventar agricol, expropiat total în 1945 a fost membru în G.E.G. fără 
funcţie. în anul 1944 s-a refugiat cu armatele germane împreună cu întreaga familie în 
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Austria, Întorcându-se În România În anul 1945. Au fost dislocaţi din Cărpiniş cu 0 .0. în 
Brateş - Galati. 

106. IAM BOR PETR U cu 2 membrii de familie, născut la 26 aprilie 1892 în Beba Veche - Timişoara, fiul lui Petru şi Ana agricultor. A posedat 16 ha. teren arabil , 2 cai , una 
vacă ş i inventar agricol. A folosit munca salariată având şi un servitor permanent. Au fost dislocati din Beba Veche cu O. O. în Brateş - Galati. 

107. IANKOVITZ PETR U IULIU cu soţia, născut la 12 aprilie 1897 în Beba Veche, fiul lui Ioan şi Filma de profesie fierar. A posedat 15 ha. teren arabil , 3 cai, o vacă şi inventar agricol. A mai posedat un atelier de fierărie cu un salariat până în anul 1932. în tabelul pe baza căruia s-a făcut dislocarea se arată că s-a ocupat şi cu contrabanda însă nu s-a putut stabili cu precizie acest fapt, sus numitul sustinând că un frate al său s-a ocupat cu contrabanda, care a decedat. Au fost dislocati din Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Galati . 
108. lE A FLOARE cu un fiu, născută la 4 februarie 1906 în Cenadul Mare, fiica lui Ioan şi Elena de profesie agricultor. A posedat IOha. teren arabil, 9 cai, 3 vaci. A exploatat munca salariată având şi un serv itor permanent. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0 .0. în 

Brateş - Galati. 
109. ILIE STEFAN cu 3 membrii de familie , născut la 3 mai 1913 în Ciorobareni . • fiul lui Dumitru şi Maria agricultor. A posedat 13,50 ha. teren arabil, un cazan de ţuică de 120 litri , 2 cai şi inventar agricol. A fost condamnat 4 luni închisoare pentru sabotaj economic. În anul 19 . . . . . .. între anii 1941 - 1948 a fost şi agent fi sca l. Au fost dislocat i din Ciorobareni cu 0 .0. în Brateş - Galat i. 
110. ILIE ALEXANDRU cu Popescu Teodora sotie nelegitimă, născut la 2 iunie 1893 în Ciorobareni, fiul lui Dumitru şi Maria, a posedat 16 ha. teren arabil, 4 cai, o vacă şi inventar agricol. A fost membru P.N.L. Brătianu din anul 1933, Între anii 1932 - 1936 a fost primar al comunei Ciorobareni. Au fost dislocati din Ciorobareni cu 0.0. în Brateş - Galati . 
111. IONEL DOBRITA (decedată) cu un fiu (se numeşte Gheorghe), născut la 14 

iunie 1897 în Mărgineni de Sus Ploieşti , fiica lui loniza şi Smaranda comerciant. A posedat 7 ha . teren arabil, 2 boi, 6 oi şi inventar agricol , de asemeni a avut şi cârciumă în comună . Fiul sus numitei anume Ionel Vasile în anul 1951 a fugit În Iugoslavia. Au fost dislocati din Oarmanesti - Ploiesti cu 0.0. în Brateş - Galati. 
112. IOV AN GHEOR GH E cu 5 membrii de familie, născut la 6 septembrie 1892 în Gruia - Mehedinti , fiul lui Dumitru şi Maria de profesie agricultor. A posedat 15 ha. teren arabil, una vacă şi inventar agricol. Au fost di s locaţi din comuna Gruia cu 0 .0. în Brateş - • Galaţi .. 
113. ILIE IOANA cu soţul , născută la 20 ian uarie 1917 în Cioroboreni - R. Vânju Mare, fiica lui Ion şi Maria casnică. A posedat 4 ha. teren arabil, sotul sus numitei a fost condamnat la 2 ani închisoare pentru delapidare, iar sus numita a fost di slocată. În anul 1953 

sotul ei s-a eliberat din închisoare stabilindu-se în comuna Brateş . în anul 1954 a fost din nou arestat pentru manifestăr i duşmănoase (instigare publică) fiind arestat şi în prezent. Soţul sus numitei a făcut pol itică legionară . A fost dislocată din Cioroboreni Rai .. Vânju Mare cu 0 .0. în Brateş - Gal aţi . 
114. ITINEANT RADA cu 4 membrii de familie, născut la 16 noiembrie 1906 în hecea - Timi şoara, fi ul lui Grigore şi Elena de profesie agricultor. A posedat 20 ha. teren arabil, 6 cai, 3 vaci, 7 ..... oi şi inventar agricol. A exploatat munca sa lariată având şi un servitor permanent. Au fost dislocati din Checea cu 0.0. în Brateş - Galati. 
115. IT INEANT ST EFA cu 5 membrii de fami lie, născut la 19 ianuarie 1907 în Checea - Timiş, fiul lui Gheorghe ş i Victorie de profesie agricultor. A posedat 22 ha. teren arabil , 5 cai , 3 vaci, 9 oi şi inventar agricol. A exploatat munca sa l ariată. Sunt dislocat i din Checea cu 0 .0. în Brateş - Galati . 
116. ITINEANT I A CU cu 3 membrii de familie , născut la 12 martie 1910 în Checea - Timişoara, fiul lui Vasile şi Maria de profesie agricultor. A posedat 18,50 ha. teren 
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arabil, 3 cai şi inventar agricol. A exploatat munca salariată . Au fost dislocaţi din Checea cu 
0.0. În Brateş - Galati . 

117. FILIPOV CRISTINA născută la I ianuarie 1884 În Checea - Timişoara, fiica 
lui Andrei şi Persida de profesie agricultor. A posedat 18 ha. teren arabil şi diferite maşini 
agricole. în anul 195 I Împreună cu sotul său din Beregsăul Mare - Timişoara În Giurgenii 
Noi - Feteşti. în anu l 1952 când a decedat soţul ei i s-a aprobat a se muta tot cu domiciliu 
obligatoriu la nepotul ei ltineant Iancu În comuna Brateş - Galaţi ş i unde l ocuieşte şi În 
prezent. 

118. JEBELEAN SIMEO cu soţia, născut la I octombrie 1889 În Giulvăz, fiul lui 
Pavel şi Ana. A posedat 7,50 ha. teren arabil , iar Între anii 1937 - 1947 a avut cârciumă În 
comună. în anul 1906 a plecat În U.S.A. (Detroit) Întorcându-se În România În anu l 1926. Au 
fost dislocaţi din Giulvăz cu 0 .0. În Brateş - Galaţi. 

119. JUJICI MATEI cu 3 membrii de familie, născut la 14 noiembrie 1895 În 
Checea, fiul lui Ludovic ş i Maria de profesie agricultor. A posedat 7 ha. teren arabil , un 
tractor şi una batoză. Pământul ÎI lucra În dijmă. Soacra ş i curnnaţii săi sunt În Iugoslavia, au 
fost dislocaţi din Checea În Srateş - Galaţi . 

120. JEBELEAN SIMIO cu 3 membrii de familie, născut la 2 ianuarie 1897 În 
Giulvăz, fiul lui Ioan şi Ioana de profesie agricultor. A posedat 17 ha. teren arabil, 3 cai , 2 
vaci şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Giulvăz cu D.O. În Brateş - Galati. 

121. KGROSZ ICOLAE cu 2 membrii de familie, născut la 7 octombrie 1891 În 
Beba Veche, fiul lui Iosif şi Sarbara de profesie agricultor. A posedat 22 ha. teren arabil, 4 
cai , 2 vaci şi inventar agricol. A exploatat munca salariată având un servitor permanent. A 
făcut parte din G.E.G. fiind ajutor de primar al comunei Între anii 1942 - 1944. Are o cumnată 
fugită În Germania şi care se află În Germania Occidentală. Au fost dislocati din Beba Veche 
cu 0 .0 . În Brateş - Galati. 

122. KlIU IOSIF cu 2 membrii de fanlilie, născut la II iunie 1906 În Seba Veche, 
fiul lui Vilmoş şi Varvara de profesie agricultor. A posedat 36 ha. teren arabil , 6 cai, 2 vaci şi 
inventar agricol. Expropiat din anul 1945 a făcut parte din G.E.G. Are o soră anume Le4yngl 
Varvara În Germania Occidentală (zona americană). Au fost dislocati din Seba Veche cu D.O. 
În Brateş - Galati. 

123. KURUSZ NICOLAE născut la 24 iulie 1919 În Beba Veche - Sânnicolau Mare, 
fiul lui Laurentiu şi Magdalena de profesie agricultor. Fără avere (părinţii lui au posedat 15 
ha . teren arabi l. în anu l 1943 a plecat voluntar În SS. iar În anu l 1945 a căzut prizonier la 
Armata Sovietică pe frontu l din Polonia. în anul 1951 s-a Întors din prizonierat, a fost dislocat 
din Beba Veche cu D.O. În rateş - Galati. 

124. KLAMMER ANDREI cu 3 membrii de familie, născut la 27 ianuarie 1908 În 
Cărpiniş, fiul lui Francisc şi Maria, agricultor. A posedat 25 ha. teren arabi l, 4 cai , 3 vaci , 20 -
30 porci şi inventar agricol. A exploatat munca salariată având un servi to r permanent, 
expropiat total În anul 1945. în anul 1943 a plecat voluntar În SS. luptând pe frontul din 
Austria până În anul 1945 când a căzut prizonier la Armata Sovietică, s-a Întors din 
prizonierat În aprilie 1951. Au fost dislocaţi din Cărpiniş cu D.O. În rateş - Galaţi . 

125. KOPPI FRANCISC cu 4 membrii de familie, născut la 7 februarie 19 I 3 În 
Giulvăz, fiul lui Matei şi Terezia de profesie agricultor. A posedat 17 ha. teren arabil , 3 cai , o 
vacă , 10 oi şi inventar agricol. Între anii 1935 - 1942 a avut o cârciumă În comună. A 
exploatat munca salariată, pe motiv că nu a făcut parte din G.E.G. După ce a fost din nou 
Împroprietărit cu 5 ha. teren arabil pe care l-a lucrat până la data dislocării. Au fost dislocali 
din Giulvăz cu D.O. În Brateş - Galati. 

126. KAURICH GHEORGHE cu 2 membrii de familie, născut la 16 februarie În 
Checea, fiul lui Ste3fan şi Vilma de profesie agricultor. A posedat 16,35 ha. teren arabil. 3 
cai , una vacă şi inventar agricol. Au fost dislocati din Checea cu D.O. În Brateş - Galati . 

127. KUHN IACOB cu 2 membrii de familie, născut la II octombrie 1900 În Săcălaz 
- Tim i şoara, fiul lui Petru ş i Ecaterina de profesie agricultor. A posedat 14 ha. teren arabil , 3 
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cai, 2 vaci şi inventar agricol , expropiat în anul 1945. Are 2 fii care în anul 1943 au plecat 
vo luntari în S., iar în prezent se află unul în Germania Occidentală şi celălalt în Austria. Au 
fost dis l ocaţi cu 0.0. în Brateş - Gal aţi. 

128. KUHN A A cu 2 fii , născută la 9 februarie 1914 în Cărpiniş, fiica lui Menhiert 
ş i Susana de profesie agricultoare. A posedat 12 ha. teren arabil şi inventar agricol, expropiată 
în anul 1945. Soţul sus nwnitei în anul 1943 a plecat voluntar în SS. întorcându-se în 
România în anul 1945. în prezent se află ş i el dislocat însă ca despărţit de dânsa. Au fost 
dislocaţi din Cărpiniş cu D.O. în Brateş - Galaţi . 

129. KUH PETRU cu soţ i a, născut la 5 septembrie 1888 în Cărpini ş, fiul lui Ion şi 

Elisabeta de profesie agricultor, a posedat 15 ha. teren arabil, 4 cai, 3 vaci şi inventar agricol. 
A exploatat munca sa larată având doi servitori permanenţi. Expropiat în anul 1945, a fost 
membru în G.E.G., în anul 1944 s-a refugiat cu trupele germane până în Austria de unde s-a 
întors în anul 1945 după eliberarea Austriei de către Armata Sovietică. Au fost dislocaţi din 
Cărpiniş cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

130. KOLB IOSIF cu 2 membrii de familie , născut în 14 aprilie 1893 în lecea Mare, 
fiul lui Ioan şi Ana de profesie muncitor agricol fără avere. A fost membru în G.E.G. fiind în 
comitetul Org. Locale cu funcţia de Casier. În anul 1944 s-a refugiat cu trupele Germane . 
întorcându-se în anu l 1945, fapt pentru care a fost condamnat la 8 luni închisoare. Au fost 
di s l ocaţ i din [ecea Mare cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

131. KUHN PETRU cu 3 membrii de familie, născut la [8 octombrie 1897 în 
Cheglevici, fiul lui Adam şi Ana agricultor. A posedat 25 jugăre teren arabil , 3 cai, una vfacă 
şi inventar agricol, că a posedat 75 jugăre însă nu recunoaşte aceasta, a fost expropiat în anul 
1945. Ginerele să u Festhamel Petru a plecat vo luntar în SS. ş i a decedat pe front. Au fost 
dislocaţi din Cheglevici cu D.O. în Brateş - Galaţi. 

132. KLINGHER NICOLAE cu so ţi a, născut la 23 martie 1894 în Giulvăz, fiul lui 
Michael şi Ana de profesie agricultor. A posedat 32 ha. teren arabil, 6 cai, 5 vaci şi inventar 
agricol , exprop iat în anul 1945, a fost membru în G.E.G. fără funcţie. Fiul său Nicolae în anul 
1943 a plecat voluntar în SS. şi în prezent se află în Germania Occidentală , Zona Americană. 
O fiică a sa anume Ana în anul 1945 a plecat la muncă în V.R.S.S. de unde în 1948 a plecat în 
Germania Răsăriteană ş i a trecut fraudulos în Zona Americană fiind în prezent împreună cu 
fratele ei. Poartă corespondenţă cu ambii copii. Au fost dislocaţi din Giulvăz cu D.O. în 
Brateş - Galaţi . 

133. KALOSOV LASZO cu 3 membrii de familie, născut la 23 aprilie 191 2 în 
Beşenova Veche, fiul lui Petru şi Petronela agricultor. A posedat 17,30 ha. teren arabil, un • 
tractor, 3 cai şi inventar agricol. A exploatat munca salariată având un servitor permanent. 
Înainte de 23 august nu a militat în nici un Partid Politic, după 23 august 1944 s-a înscris în 
PSO, apoi P.M.R. fiind exclus la verificare în anul 1949. Au fost dislocaţ i din Beşenova 
Veche cu D.O. în Brateş - Galaţi . 

134. KUHN IOAN cu 3 membrii de familie, născut la 8 iulie 1910 în Cărpiniş -
Timişoara, fiul lui Ioan ş i Ana de profesie agricultor. A posedat 32 ha. teren arabi l, un tractor, 
6 cai, 3 vaci, 30 porci ş i inventar agricol, expropiat în anul 1945. A făcut parte din G.E.G. iar 
în anul 1943 s-a înrolat în SS ., iar în anul 1945 a căzut prizonier la Englezi. În anul 1946 s-a 
întors fraudulos în România. Au fost dislocaţ i din Cărpiniş cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

135. KRAMER KAROLY cu soţia, născut la 28 ianuarie 1896 în Cheglevici, fiul lui 
Antal şi Catalina de profesie agricultor. A posedat 18 ha. teren arabil , 2 cai , 2 vaci ş i inventar 
agricol , expropiat în anul 1945. A făcut parte din G.E.G. fără funcţie. Are un fiu care în anul 
1943 s-a înrolat în SS. şi care în prezent se află în Germania (Zona Americană) şi cu care 
corespondează. De asemenea şi ginerele său Landar Petru cu care este dislocat împreună a 
făcut parte din SS. Au fost dislocaţi din Cheglevici cu 0 .0. în Brateş - Galaţi . 

136. KRIER IACOB cu 3 membrii de familie, născut la 16 noiembrie 1905 în Biled, 
fiul lui Filip ş i Ecaterina de profesie agricultor, a posedat 24 ha. teren arabil , 4 cai, 4 vaci , 16 
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porci şi inventar agricol. Expropiat în anul 1945, a tăcut parte din G.E.G. fără functie. Au fost 
dislocati din Biled cu 0.0. în Brateş - Galati. 

137. KLEIN IOAN cu 3 membrii de familie, născut la 26 decembrie 1907 în Săcălaz, 
fiul lui Nicolae şi Ecateri na de profesie agricultor, a posedat 29 ha. teren arabil, un tractor, I 
cal , 15 porci şi inventar agricol. Expropiat în anul 1945. A făcut parte din G.E.G fără functie. 
Au fost dislocati din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galati. 

138. ](A TZENMA YER IOAN cu 3 membrii de familie, născut la 8 februarie 1918 în 
Săcălaz, fiul lui Ioan şi Ecaterina de profesie agricu ltor, rară avere. în anul 1944 a fugit cu 
trupele Germane, iar în decembrie 1945 s-a întors clandestin în România. A fost dislocat din 
Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galati. 

139. LAZAROV FRIGYES cu 3 membrii de familie, născut la 4 martie 1885 în 
Beşenova Veche, fiul lui Matei şi Katalina de profesie agricultor. A posedat 5 ha. teren arabil , 
2 cai, una vacă şi inventar agricol. în materialul de bază se arată că s-a ocupat cu contrabanda 
fiind şi călăuză pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Recunoaşte că în 1945 a fost arestat 
şi trimis în judecată pentru contrabandă însă ar fi fost achitat la proces. Au fost dislocati din 
Beşenova Veche cu 0.0. în Brateş - Galati. 

140. LANDLER PETRU cu 3 membrii de familie, născut la 12 august 1913 în 
Cheglevici, fiul lui Ioan şi Magdalena tractorist. A posedat 19,80 ha. teren arabil şi inventar 
agricol. în anul 1943 s-a înrolat voluntar în SS. iar în Aprilie 1945 a căzut prizonier la Armata 
Sovietică şi apoi s-a întors în România. Au fost dislocati din Cheglevici cu 0.0. în Brateş -
Galati. 

141. LA DLER IOA cu 4 membrii de familie, născut la 23 iulie 1887 în 
Cheglevici, fiul lui icolae şi Magdalena de profesie agricultor. A posedat 19 ha. teren arabil, 
4 cai, 3 vaci şi inventar agricol. Expropiat în anul 1945. Ginerele său Feisthanlel Francisc în 
anul 1943 a fost voluntar în SS. iar în acelaşi an a dispărut pe front. Oe asemeni a fost 
voluntar în SS. şi fiul său Petru care în anul 1945 a căzut prizonier în Armata Sovietică iar în 
anul 1946 s-a întors din prizonierat fiind şi el dislocat împreună cu tatăl său. Au fost dislocali 
din Cheglevici cu 0.0. în Brateş - Galati. 

142. LAUNI ECATEIUNA cu3 membrii de famil ie, născută la 10 februarie 1908 în 
Biled - Timiş, fiica lui Francisc şi Maria de profesie agricultoare. A posedat 19 ha. teren 
arabil, 4 cai, 5 vaci, 5 oi şi inventar agricol , expropiat în anul 1945. A exploatat munca 
salariată având servitori permanenti. Au fost dislocati din Biled cu 0.0. în Brateş - Galati. 

J43. MICIM VOLTA cu 4 membrii de familie, născut la 31 iulie 1899 din Checea
Timişoara, fiul lui Ravelse şi Paulina de profesie agricultor, a posedat 35,60 ha. teren arabil , 
tractor, 5 cai, una vacă şi inventar agricol. A exploatat mtillCa sa lariată. Au fost dislocaţi din 
Checea cu 0.0. în Brateş - Galati. 

J44. MIXICH IACOB cu 6 membrii de familie, născut la 13 martie 1907 în Checea, 
fiul lui Simion şi Elena de profesie agricultor. A posedat 23 ha. teren arabil, 3 cai, 3 vaci şi 

inventar agricol. A exploatat brate de muncă, are o soră în Iugoslavia cu care corespondează. 
Au fost dislocati din Checea cu 0.0. în Brateş - Galati. 

145. MIOC IOAN cu 3 membrii de fanlilie - Născut la 17 ianuarie 1902 în 
Macedonia - Timişoara, fiul lui Iosif şi Ana, de profesie agricu ltor, a posedat 15,20 ha teren 
arabil,4 cai, una vacă, un taur, 14 oi şi inventar agricol. Au fost dislocati din Giulvăz cu 0.0. 
în Brateş - Galati. 

146. MICU DUMITRU cu 4 membrii de familie - Născut la 29 decembrie 1910 în 
FIămânda - Mehedinţi, fiul lui Ioan ş i Maria, de profesie agricultor. A posedat 16,72 ha teren 
arabil , 2 cai şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din FIămânda cu 0,0, în Brateş - Galaţi. 

147. MU TEANU ELE A cu o fiică-Născută la 16 iulie 1900 în Beba Veche, fiica 
lui Petru şi Ana, agricultoare. A posedat 21 ha teren arabil, 2 cai, 2 vaci şi inventar agricol. A 
exploatat munca salariată, având un servitor permanent. Au fost dislocate din Bea Veche cu 
0.0. în Brateş - Galaţi. 
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148. MUNTEA GHEORGHE cu 2 membrii de familie - Născut la 2 decembrie 1899 în Beba Veche, fiul lui lefa şi Ana, de profesie agricultor. A posedat 24 ha teren arabil, 3 cai, 2 vaci şi inventar agricol. A exploatat munca salariată, având şi un servitor permanent. A 
făcut politica PNL, iar între anii 1935-1937 şi 1941-1942 a fost primar în comună. Au fost 
dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

149. MIXlCI ŞTEFAN cu 4 membrii de familie - Născut la 15 ianuarie 1905 în Checea, de profesie agricultor. A posedat 24 ha teren arabil, 4 cai, una vacă şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Checea cu B.O. în Brateş - Galaţi . 
150. METTLER IOAN cu 3 membrii de familie - Născut la 26 noiembrie 1903 în lecea Mare, fiul lui Ioan şi Barbara, de profesie agricultor. A posedat 15 ha teren arabil, 3 cai , 3 vaci şi inventar agricol, expropiat în anul 1945, a fost membru în GEG fără funcţie. Au fost 

dislocaţi din lecea Mare cu 0 .0 . în Brateş - Galaţi 
151. MIXlCI VICHENTE cu mama sa - Născut la 15 ianuarie 1905 în Checea, fiul lui Simion şi luliana, de profesie agricultor. A posedat 6 ha teren arabil, un tractor, una 

batoză, una râşniţă, un cal, 25-30 porci şi inventar agricol. A exploatat muncă salariată, având 
şi un servitor permanent. Au fost dislocali din Checea cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

152. MIXlCI EMERIC cu Popovici Ecaterina, soţie nelegitimă - Născut la 25 • februarie 1888, în Checea, fiul lui Emeric şi Olga, de prof. agricultor, a posedat 19,60 ha teren arabil , 2 cai ş i inventar agricol. Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
153. MIOC IOAN cu 4 membrii de familie - Născut la 16 dec. 1910 în Checea, fiul lui Sava şi Stana, de prof. agricultor, a posedat 24 ha teren arabil , 4 cai, una vacă şi inventar agricol. A exploatat munca salariată. După 23 august 1944 a făcut parte din PNL Tataraşcu, având funcţia de Preşedinte al organizaţiei din com. Checea. Au fost dislocaţi din Checea cu 0 .0. Brateş - Galaţi. 
154. MATEI NICOLAE cu soţia - Născut la 7 iunie 1899 în Saravale - Timişoara, fiul lui Petru ş i El ita, de profesie agricultor. A posedat 12 ha teren arabil, 4 cai şi inventar agricol, a exploatat munca salariată, având şi un servitor permanent. între anii 1926 - 1927 a fost notar în comuna Jimbolia, iar în 1927 a arendat o fabrică de cărămidă cu 8-10 salariaţi, pe 

care a ţinut-o până în anul 1931 . Au fost dislocaţi din Checea cu 0 .0. în Brateş Galaţi. 
155. MILOSA V MILAN cu 4 m.f. Născut la 1891 În Checea, de profesie agricultor. A posedat 15 ha teren arabil, 3 cai, 2 vaci şi inventar agricol. Înainte de 23 aug. 1944 a făcut 

politică liberală, iar după 23 aug. 1944 În F.P. Un fiu al său În anul 1941 a fugit În Yugoslavia 
şi apoi În Germania, iar În anul 1945 s-a Întors în ţară, fiind şi el dislocat. Au fost dislocaţi din • Checea cu 0 .0 . în Brateş - Galaţi. 

156. MlLOSA V SZVETOZAR cu 2 membrii de familie - Născut la 7 nov. 1907 În Checea, fiul lui Bogdan şi maria, a posedat 38 ha teren arabil , 4 cai, una vacă şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
157. MIXlCI ADAM cu 2 membrii de familie - Născut la 16 decembrie 1896 În Checea, fiul lui Otto şi Antonia, de profesie agricultor. A posedat 33 ha teren arabil, 8 cai, 8 vaci, 30 stupi sistematici şi inventar agricol. A exploatat muncă salariată, având doi servitori 

permanenţi. A făcut politica P.N.L Brătianu din 1924. Au fost dislocali din Checea cu 0.0. în 
Brateş-Galaţi. 

158. MIXICI IA CU cu 2 membrii de familie. - Născut la 4 octombrie 1896 În Checea, fiul lui lanco şi Ema, de profesie agricultor. A posedat 18 ha teren arabil, 4 cai, 2 vaci, 15 stupi şi inventar agricol. A exploatat munca sa lariată, având un servitor permanent, au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
159. MORARU VIHELMINA -Născută la 19 iunie 1902 în Craiova. Fiica lui Vilhelm ş i losefina, de profesie agricultoare. A posedat una moară cu 2 valţuri duble şi un motor de 40 C.P. Moara a fost naţionali zată În anul 1948. A fost dislocată din Comuna Oanciu Împreună cu soţul ei, care a decedat În anul 1952. Are 0.0. în comuna Brateş -

Galaţi. 
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160. MANN IOAN cu 3 membrii de familie - ăscut la 8 martie 1911 în Biled, fiul 
lui Ioan şi Elisabeta, de profesie agricultor. A posedat 51 ha teren arabil, un tractor, 2 cai, 2 
vaci şi diferite alte obiecte agricole. A exploatat muncă salariată având mai multi servitori 
permanenti. A făcut parte din G.E.G. fără functie , au fost dislocaţi din Biled cu D.O. în 
Brateş - Galaţi . 

161. MOLITOR NICOLAE cu soţia - Născut la 17 aprilie 1899 în Săcălaz, fiul lui 
icolae şi Ecaterina, de profesie agricultor, A posedat 27 ha teren arabil, 2 cai, 4 vaci, 15 

porci şi inventar agricol. Pământul îl lucrează în dijmă . Expropiat în anul 1945. A făcut parte 
din G.E.G. fără funcţie. în anul 1944 se refugiază împreună cu familia în Germania, de unde 
s-a întors în 1945. Au fost dislocaţi din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

162. MANN FRlEDRlCH cu 3 membrii de famil ie - Născut la 3 oct. 1896 în Biled, 
fiul lui Iosif ş i Elisabeta, de profesie agricultor A posedat 84 jugăre teren arabil, un tractor, 6 
cai, 4 vaci ş i inventar agricol. Expropiat în anul 1945. A făcut parte din G.E.G. Are un fiu 
care în 1943 a plecat voluntar în SS, iar în prezent se află în Austria ( Zona Americană) . Au 
fost dislocali din Biled cu D.O. în Brateş - Galaţi . 

163. MlxtCI IOAN cu 4 membrii de familie- ăscut la 15 ianuarie 1900 în Checea , 
fiul lui Francisc ş i maria, de profesie agricultor. A posedat 18,50 ha teren arabil , 2 cai, una 
vacă şi inventar agricol. A exploatat muncă salariată. Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. în 
Brateş - Galaţi. 

164. MlxtCI ELENA - Născută la 19 ianuarie 1893 în Checea, fiica lui Emeric ş i 

Olga, de profesie agricultoare, a posedat 49 ha teren arabil, 4 cai, 6 boi şi inventar agricol. A 
exploatat muncă salariată, având mai mulţi servitori permanenti. A fost dislocat împreună cu 
sotul ei care a decedat în anul 1954. Are D.O. în comuna Brateş - Galaţi. 

165. MAR ANG FRANCISC cu 2 membrii de familie - Născut la 19 iunie 1900 în 
Cheglevici , fiul lui Vilmos şi Ana, de profesie agricultor. A posedat 70 jugăre teren arabil , 5 
cai, 3 vaci şi inventar agricol. Expropiat în anul 1945. A fost membru G.E.G. fără funcţie . În 
anul 1944 s-a refugiat cu întreaga familie în Austria, de unde s-a întors în anul 1945. Au fost 
dislocaţi din Cheglevici cu 0 .0. în Brateş - Galaţi . 

166.MARlNESCU IOAN cu 5 membrii de familie. Născut la 3 decembrie 1899 în 
Gruia - Mehedinţi , fiul lui Gheorghe şi Constantina, de profesie agricultor. A posedat 8, 12 ha 
teren arabil, 2 boi , una vacă, 9 oi ş i inventar agricol. A fost membru în PNL Brătianu, din 
partea cărora în anul 1927 a fost ales În consiliu Comuna. Un fiu al său, anume Ion, în anul 
1948 a fugit în Yugoslavia. Au fost dislocaţi din com. Gruia cu D.O. în Braleş - Galaţi. 

167. MANASCURTĂ ATANASIE cu 2 membrii de familie. - Născut la 18 ianuarie 
1895, în Tolmaz URSS, fiul lui Petre şi Maria, de profesie agricultor. în anul 1944 se 
refugiază din Basarabia, stabilindu-se în Falfan Argeş, iar în anul 1945 s-au mutat la lecea 
Mare, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil. Au fost dislocaţi din recea Mare cu 0 .0. 
în Brateş - Galaţi. 

168. MUMPER BARBARA cu 3 membrii de familie - Născută la 28 septembrie 
1910 în Biled - Timişoara, fiica lui Filip şi Ecaterina, agricultoare. A posedat 28,42 ha teren 
arabil, 4 cai, 3 vaci, 8 oi şi inventar agricol. A exploatat muncă salarială, având un servitor 
permanent. A fost membră în G.E.G., fără funcţie. Au fost dislocaţi din Biled cu 0.0. în 
Brateş - Galaţi. 

169. MAGER IOAN cu 2 membrii de familie - Născut la 17 septembrie în Biled, fiul 
lui Iacob şi Maria, de profesie agricultor. A posedat 18,56 ha teren arabil , 3 cai, 2 vaci şi 

inventar agricol. Expropiat în anul 1945. A fost membru în G.E.G. fără funcţie. Are un fiu 
Iacob, care în 1943 a plecat VOltU11ar în org. T.O.T.H. , iar în anul 1946 s-a întors în România. 
Au fost di slocaţi din Biled cu D.O. în Brateş - Galaţi. 

170. MA N IOAN cu 4 membrii de familie - Născut la 28 august 1898 în Biled, fiul 
lui Mihai şi Barbara, de profesie morar. A posedat una moară ţărănească cu una pereche de 
valţuri şi un motor de 30 C.P. Moara a fost naţionalizată în 1948. Este dislocat împreună cu 
fiul Nicolae, care în anul 1943 a plecat voluntar în Armala Germană, în cadrul detaşamentelor 
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TOTH. Întreaga familie a făcut parte din G.E.G. , iar fiul său din org. Tineretului Hitlerist. Au fost di slocali din Biled cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. EI nu a fost dislocat, ci a venit după fiu . 
171. NEUMA IOA cu 3 membrii de fami lie - Născut la I martie 1900 în Biled, fiul lui Ioan ş i Magdalena, de profesie agricultor. A posedat 22 ha teren arabil, 4 ca i, 2 vaci, 3 junci, 8 oi ş i inventar agricol. Expropiat în 1945. A exploatat muncă salariată, având ş i un servi tor permanent. A fost membru în G.E.G . fără funcţ ie . A avut un cumnat în S , care a decedat pe front. Au fost dislocaţi din Biled cu 0.0. în Brateş - Galati. 
172. OTHUM MATIA cu 4 membrii de familie - Născută la I mai 1891 în 

Bu l găruş - Timişoara, fiul lui Matia ş i Magdalena, de profesie agricultor. A posedat una 
cârciumă din anul 1930 până în 1951 . Fiul său matei, în anul 1943 a plecat voluntar în SS, iar în anul 1945 a căzut prizonier la americani, iar în anul 1946 s-a întors fraudulos în România, au fost disl ocaţ i din Biled cu 0.0. în Brateş - Galati. 

173. NEAMŢU CONSTA TIN cu soţia - Născut la 25 octombrie 1887 în Jiana Mare - Mehedinli, fiul lui Ioan şi Ana, de profesie fost pluUandarmi . A fost şef de sector Jandarmi din anul 1913 până în anu l 1939 când a ieş it la pensie, primind ş i în prezent 139 lei pensie lunară. Este tatăl fugaru lui Neamţu Gheorghe, fost adjutant aviator, fugit în Yugoslavia în anul 1948 , şi care în prezent se află în Germania Occidentală. Au fost dislocaţi din Jiana • Mare cu 0 .0. în Brateş - Galaţi . 
174. ASTU DUMITRU cu 2 membrii de fam ilie - Născut la 25 martie 1885 în Pleaşa Albania, fiul lui Tache şi Elena, agricu ltor. În an ul 1930 a venit din Albania, 

stabilindu-se cu domiciliu în comuna Ourostor, lU1de a fost împroprietărit cu IOha teren arabil. în anul 1940, prin schimb de populaţie s-a mutat în Roşeţi - CăIăraşi, şi apoi în Constanţa, unde s-a ocupat cu comerţul ambulant. în anul 1942 s-a mutat la Suceava, unde a deschis un magazin de mărunţişuri . în anul 1945 s-a mutat în Săcălaz, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil. în anul 1905 a plecat în America, de unde s-a înapoiat în anul 1913, iar în 1920 a plecat din nou întorcându-se în 1926. Un fiu al său, în anul 1948 în timp ce se afla ca ing. silvic în Lugoj a fugit din ţară ş i susţine că nu ştie unde se afla. A fost membru P.R.M. din 1945 ş i până în anul 1951, când i s-a carnetul de partid. Au fost 
deportaţi din comuna Săcă laz cu 0 .0. în Brateş Galaţi. 

175. OLARU TRĂlLĂ cu 5 membrii de familie . Născut la 29 ianuarie 1899 în 
Giulvăz, fiul lui Simion ş i Rozalia, de profesie agricultor. A posedat 13,50 ha teren arabil şi 0,28 ha vie, 3 cai, 3 vac i, 16 oi ş i inventar agricol. Au fost dis locaţi din Giulvăz cu 0.0. în 
Brateş Galaţi. 

176. OPELT ANTAL A TON cu 5 membrii de fam ilie. Născut la 3 oct.l905 în • Cheglevici , fiul lui Gheorghe ş i Paulina, agricultor. A posedat 40 ha teren arabil , 6 cai, 3 vaci 
ş i inventar agricol. A exploatat munca salariată, având doi servitori permanenţi , expropiat în 
1945, a fost membru în G.E.G . fără functie . Au fost dislocati din Beba Veche cu 0.0. în 
Brateş- Galaţ i . 

177. ORTIANU MATEI cu soţ i a - Născut la 9 decembrie 1894 în Săcălaz -
Timişoara, fiul lui Ioan şi Susana, agricultor. A posedat 18 ha teren arabi l ş i inventar agricol, expropiat în anul 1945. A fost membru G.E.G. Au fost dislocaţi din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galat i. 

178. OPEL T IULIANA cu 3 membrii de familie - Născut la 18 iunie 1900 în Cheglevici, fiica lui Iosif şi luliana, agricultoare. A exploatat muncă sa lariată, având 2 servi tori permanenţi, expropiată în anul 1945. Un fiu a l ei - Mihai , în anul 1943 a plecat 
vo luntar în SS ş i a dispărut pe front. În anul 1944 s-a refugiat cu întreaga familie în Austria, iar în 1945 s-au întors în România. Au fost di s l ocaţi din Beba Veche cu 0.0. în Brateş -
Galati. 

179. PISTRUI SA VIŢA - Născută la 22 mai 1900 în Bebe Veche, fiica lui Ioan ş i Sidonia, de profesie agricultoare. A posedat 5 ha teren arabi l. Susnumita recunoaşte că între anii 1944 - 46 a făcut contrabandă peste graniţă cu diferite mărfuri, moti v pentru ca re a fost 
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dislocată. Susnumita face parte din Secta religioasă Penticostalişti. A fost dislocată din Beba 
Veche cu 0.0. în Brateş - Galali. 

180. PEPICI CONSTANTIN cu 2 membrii de familie - Născut la 26 august 1880 În 
Bebe Veche, fiul lui Chiriac şi Cristina, de profesie agricultor. A posedat 22 ha teren arabil, 3 
cai şi inventar agricol. Au fost dislocali din Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

181. PETRI I)ETRU cu 3 membrii de fami lie - Născut la 17 iunie 1907 În Cărpiniş -
Timişoara, fiul lui Petru şi Margareta, de profesie agricultor. A posedat 2 ha teren arabil , un 
tractor, 3 cai , 3 vaci, 20 porci şi inventar agrico l. Expropiat în anul I 945. A fost membru 
G.E.G. În anul 1944 s-a refugiat cu trupele germane până În Austria, de unde s-a Întors În 
1945. Au fost dislocaţi din Cărpiniş cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

182. PARASCAN EUFEMIE cu 4 membrii de familie. - Născut la 1 februarie 1904 
În Sculeni URSS, fiul lui Andrei şi Ana, de profesie plut.jandanni. A posedat IOha teren 
arabil. Oin anul 1925 până În anul 1944 a fost plutonier jandarmi şi şef de post În diferite 
localităţi din Bucovina. Ultima oară în comuna Icorvin Rădăuţi, după care, până În anul 1948 
s-a ocupat cu munca câmpului în comuna Exchioi Constanţa, după care s-a mutat în comuna 
Cărpiniş, părăsindu-şi soţia şi însurându-se cu o al tă femeie. Au fost dislocaţi din Cărp i niş cu 
0 .0 . În Brateş - Galali . 

183. P ANESCU CONSTANTIN cu 2 membrii de familie - Născut la 4 august 1934 
În Bistreţ - Mehedinţi , fiul lui Constantin şi Ioana, de profesie agricultor. A posedat Împreună 
15 ha teren arabil, 2 boi, una vacă şi inventar agricol. Este dislocat împreună cu părinţii din 
Bistretu cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

184. I)REDA 10 cu soţia - Născut la 7 iulie 1925 În Orăgăşani, fiul lui Oumitru ş i 

Ioana, de profesie agricultor. Între anii 1945-48 a fost serg.maj .de jandarmini În comuna Beba 
Veche şi fiind reformat din cauză de boală, a rămas cu domiciliu tot în Bebe Veche unde s-a 
căsătorit. A fost dislocat în categoria "Gazdă şi contrabandă". în anul 1948 a fost arestat şi 
condamnat la 6 luni închisoare pentru găzduire de contrabandişti. Au fost dis locaţi din Bebe 
Veche cu 0.0. În Brateş- Galaţi. 

185. ])ISTRUI IOAN cu soţ ia - Născut la II mai 1896 în Bebe Veche, fiul lui Ion şi 

Sida, de profesie agricultor. A posedat 5 ha teren arabil, una vacă şi inventar agricol. Au fo t 
dislocaţi la categoria "Gazdă de contraband işt i " . Susnumitul nu reclUloaşte să fi găzduit pe 
cineva, Însă recunoaşte că a făcut contrabandă cu diverse mărfuri Între ani i 1945- I 946. Au 
fost dis locaţi din Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

186. PISTRUI MARIA - Născută la 22 mai 1919 În Beba Veche, fi ica lui Persida, 
agricultoare, a posedat 0,5 ha teren arabil , În materialul de bază se arată că s-a ocupat cu 
contrabandă şi găzduire . Oin declaraţiile ei rezultă că concubinul ei Lila Nico lae s-a ocupat cu 
contrabanda şi .. . care lucra ca informatoare la lângă ofiţeri i de contrainformaţii şi gripelor de 
grăniceri, l-a demascat pe acesta, care fiind prins În fapt a fost condamnat la 3 ani. A fost 
dislocată din Beba Veche cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 

187. PA DICI GHEORGHE cu 4 membrii de familie - Născut la 20 august 1900 În 
Crivina Mehedinli, fiul lui Nicolae şi Aurica, de profesie agricultor. A posedat 15 ha teren 
arabil , din care 0,5 ha vie, 0,5 ha pomi fructiferi, 2 boi, o vacă şi inventar agricol. A mai 
poscdat şi un cazan de ţuică de 110 litri. împreună cu el a fost dislocat şi ginerele său , care a 
fost membru de partid (PCR) până În anul 1950, când şi-a pierdut carnetul şi a fost exclus. Au 
fost dislocaţi din Bistret cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 

188. PISLEAGA MARIA cu Cerbulescu Aneta fiica, născută la 10 octombrie 1888 În 
Mileni Burila Mică, fiica lui Ştefan şi Mitra de profesie agricultoare. A posedat 9 ha. teren 
arabil , cazan de ţuică de 80 litri , 2 vaci ş i inventar agricol. Ginerele ei Cerbulescu Aurel de 
profesie Învăţător, În prezent despărţit de fiica sa şi căruia i s-au ridicat restricţiile domiciliare, 
a fost condamnat la 6 luni pentru sabotaj economic. Au fost dislocaţi din Milani - Mehedinţi 

cu 0.0. În Brateş - Galaţ i. 

189. I)OLINKAS MARIA A A cu 2 membrii de familie născută la I iunie 1899 În 
Beba Veche, fiica lui Petru şi Etel agricultoare. A posedat 20 ha. teren arabi l, 2 cai, 2 vaci şi 
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inventar agricol. A exploatat munca sa lariată având un servitor permanent. Au fost dislocati din Beba Veche cu 0-0- În Brateş - Galaţi. 
190. PA TI 10VA cu 3 membrii de familie, născut la 2 octombrie 1902 În Checea - Timişoara, fiul lui Oragalin şi Mima de profesie mecanic, a posedat ca avere 2 ha. teren arabil, una batoză cu locomotivă, un cal şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Checea cu 

0.0. În Brateş - Galaţi. 
191. PAUNESCU VlRGILIU cu soţia, născut la 22 iulie 1891 În Burila Mică, fiul lui Grigore ş i Frasina de profesie agricultor. A posedat 11,00 ha. teren arabil pe care l-a lucrat În 

dijmă . Au fost dislocaşi din Bistret cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
192. POPESCU MARI A cu 5 membrii de familie, născută la 15 februarie 1920 În Pleasa - Albania, fiica lui Vasile şi Alexandra casnică. În anul 19265 a venit cu părinţii din Albania stabilindu-se În com. Frasari - Ourostor unde părinţii au fost Împroprietăriţi cu IOha. teren arabil. În anul 1940 s-a mutat În CăIăraşi - lalomiţa prin schimbul de populaţie şi apoi În comuna Lunca - Tulcea, iar în anul 1941 s-a mutat în Suceava unde tatăl ei şi-a deschis o prăvălie de mărunţişuri . în anul 1943 s-a căsătorit cu Popescu Andrei cu care Împreună s-au mutat În anul 1944 În comuna Obarsia de Câmp şi apoi În Săcălaz unde au fost împroprietăriţi cu 5 ha. teren arabil. în anul 1949 soţul ei Împreună cu, cumnatul ei au fost aresta ţi ş i condamnati la 5 ani Închisoare pentru participarea la o organizaţie contrarevoluţionară - • 

legionară, iar În 1954 când s-a eliberat s-a stabilit la familie. Au fost dislocaţi din Săcălaz cu 0 .0. În Brateş - Galaţi. 
193. PAITZ IOSIF cu 5 membrii de familie, născut la 15 februarie 1919 În Biled, fiul lui Petru şi Elisabeta de profesie funcţionar fără avere. În anul 1943 s-a Înrolat voluntar În SS. , iar În anul 1945 a căzut prizonier la Armata Sovietică, Întorcându-se În România În anul 1946. Au fost dislocaţi din Biled cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
194. PETROV SA VA cu 2 membrii de familie , născut la 20 mai 1903 În Sirig -Ungaria, fiul lui Andrei şi Liubita de profesie agricultor. A posedat 32 ha. teren arabil , 5 cai , 2 vaci şi inventar agricol. A exploatat braţe de muncă având servitori permanenţi. Au fost 

dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
195. RUGILA PAVEL cu 3 membrii de familie, născut la 28 octombrie 1912 În Checea, fiul lui Mercu şi Emilia agricultor, a posedat 4,15 ha. teren arabil ş i una cârciumă din 1945 până în anul 1951. Are un unchi plecat În S.U.A. În mod clandestin În anul 1944 şi cu care ţine corespondenţă . Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
196. REIMBOLD IOA cu 2 membrii de familie, născut la 29 septembrie 1909 În Cărpiniş, fiul lui Ioan şi Ecaterina de profesie agricultor, a posedat 15 ha. teren arabil,2 cai , 2 • vaci şi inventar agricol, expropiat În anul 1945. A fost membru În G.E.G. fără fWlcţie. Are un frate care În anul 1944 a fugit cu trupele Germane şi În prezent se află În Austria. Au fost 

dislocaţi din Cărpi lli ş cu 0.0. În Brateş - Galaţi . 
197. ROGOVEANU TACHE cu SOţia, născut la 20 octombrie 1883 În Flamanda, fiul lui Oinu şi Stana de profesie agricultor, a posedat 25 ha. teren arabil , un cazan de ţuică de 120 litri ş i inventar agricol. Între anii 1920 - 1938 a avut prăvălie mixtă şi cârciumă. A exploatat munca salariată având un servitor permanent. A făcut parte din P.N.L. Brătianu fiind şeful Org. din comună şi din partea căreia a fost primar Între anii 1913 - 1915 şi 1920 - 1924. Au fost dislocaţi din Flamanda cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
198. ROSIANU PAVEL cu soţia, născut la 19 noiembrie 1887 În Balta Verde 

Mehedinţi, fiul lui Tache şi Pauna funcţionar (notar). A posedat 20 ha. teren arabil, 6,75 ha . vie altoită, 4 cai , 2 boi, 2 vaci, un cazan de ţuică de 100 litri şi inventar agricol. Pământul ÎI lucra cu munca salariată. Din 191 2 ţ 1947 a fost notar În comuna J iana Mare şi apoi a ieşit la pensie primind pensie până' În anul 1950 când i-a fost luată pe motivul că a avut avere, a fost membru P.N.L. fără funcţie. În 1948 a fost condamnat o lună de zile Închisoare pentru port ilegal de armă de vânătoare, iar În anul 1949 a fost condamnat la 10.000 lei amendă pentru 
neînsămînţare. Au fost dislocaţi din Jiana Mare cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
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199. RIEDER MATEI cu 3 membrii de familie, născut la 8 august 1887 în Biled, fiul 
lui Anton şi Maria de profesie agricultor. A posedat 27,26 ha. teren arabil, 4 cai, 2 vaci, 9 oi şi 
inventar agricol. Expropiat în anul 1945 , a fost membru în G.E.G. fără funqige, iar copii 
membrii în Org. de Tineret Hitleristă. Fiul său Matei care se afla dislocat cu el a fost voluntar 
în SS. din anul 1945, iar în 1945 s-a întors în ţară. Au fost dislocaţi din Biled cu 0.0. în 
Brateş - Galaţi. 

200. RADESCU STELlAN cu 3 membrii de familie, născut la 11 noiembrie 1911 în 
Gruia - Mehedinţi, fiul lui Andrei şi Maria de profesie agricu ltor. A posedat IOha. teren 
arabil şi 1250 mp vie altoită, un cazan ţuică de 150 litri şi inventar agricol. în anul 1950 a fost 
condamnat 4 luni pentru nepredarea cotelor, iar în anul 1952 a fost condamnat 3 luni pentru 
furt de cartofi de la G.A.S., au fost dislocaţi din Gruia cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

201. RUSS VE DEL cu 2 membrii de familie, născut la 7 august 1911 în Biled, fiul 
lui Adan1 şi Ecaterina de profesie agricultor. A posedat 32 ha. teren arabil, 6 cai, 3 vaci, 20 
porci şi inventar agricol. Expropiat din anul 1945. În anul 1943 s-a înrolat voluntar în SS. 
luând parte la luptele de la Harcov unde fiind rănit s-a întors în România. În 1949 a fost 
condamnat 3 luni pentru sabotaj. Au fost dislocaţi din Biled cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

202. RU ADAM cu SOlia, născut la 22 martie 1886 în Cărpiniş, fiul lui Ludovic şi 
Ecaterina agricultor. A posedat 21,28 ha. teren arabil, 6 cai, 4 vaci şi inventar agricol. A • 
exploatat braţe de muncă având şi un servitor permanent. Expropiat în anul 1945, un fiu al său 
care şi el e te dislocat a fost voluntar în SS. Au fost dislocaţi din Biled cu 0.0. în Brateş -
Galaţi. 

203. RUKA OLIMPIA cu 3 membrii de familie, născut la 13 mai 1926 în Pleaşa -
Albania, fiica lui Leonida şi Maria casnică, în anul 1925 a venit cu părinţii din Albania 
stabilindu-se în comuna Suneci - Ourostor, iar în anul 11940 s-au mutat prin schimbul de 
populaţie în Roşeţi - Ialomiţa, iar în 1943 au plecat în Ilişeşti - Suceava unde au stat până în 
anul 1945 când s-au mutat în Săcălaz lmde au fost împroprietăriţi cu 5 ha. teren arabil. Soţul 
ei anume Ruka Andrei a făcut parte dintr-o organizaţie contrarevoluţionară - legionară 

condusă de Bekali Toma şi în anul 1949 a fost arestat şi condanmat la 5 ani închisoare, iar în 
J 954 când s-a eliberat s-a stabil it în comuna Brateş la familie fără a avea 0.0. Au fost 
dislocaţi din Săcălaz cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

204. RANETE GHEORGHE cu soţia, născut la 15 iunie 1912 în Szruanii de Sus 
Putna, fiul lui Ioan şi Maria de profesie agricultor. A posedat 5 ha. teren arabil primite la 
reforma agrară din 1945. În materialul de bază se arată că a fost dislocat în categoria "Gazda 
de contrabandişti" . Nu recunoaşte acest lucru însă declară că a fost Membru de Partid şi că a • 
fost exclus în anul 1950 tot pentru motivul că ar fi făcut contrabandă. În anul 1942 a fost 
condamnat la 5 ani închisoare pentru dezertare din armată însă nu a executat decât 2 ani fiind 
eliberat la 23 august 1944. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

205. RAUSCH STEFAN cu 3 membrii de familie, născut la 8 februarie 1899 în 
Bocar - Iugoslavia, fiul lui losiv şi Varvara de profesie agricultor. A posedat 16,24 ha. teren 
arabil, 4 cai, 2 vaci şi inventar agricol. În anul 1945 a fost expropiat. Vn fiu al său anume 
Ludovic în anul 1943 a plecat voluntar în SS. şi în prezent se găseşte în Germania Occidentală 
- Zona Americană şi cu care poartă corespondenţa. A făcut parte din G.E.G. fără funcţie. O 
dată cu retragerea trupelor Germane în anul 1944 s-a refugiat şi el întorcându-se în ţară în 
anul J 945 când a fost arestat şi condamnat la 3 ani închisoare. Au fost dislocaţi din Giulvăz -
Deta în Brateş - Galaţi. 

206. SIMIO E CU GAVRIL cu 2 membrii de familie, născut la 5 august 1887 în 
Checea - Timişoara, fiul lui Trifan şi Elisabetade profesie agricultor. A posedat 13 ha. teren 
arabil , 3 cai, 2 vaci, 18 oi şi inventar agricol. Fiul său Iosif care este dislocat cu el împreună a 
suferit o condamnare de 5 luni pentru sabotajul economic. Au fost dislocaţi din Checea cu 
0.0. în Brateş - Galaţi. 

207. SIMOTA VALE TI A cu3 membrii de familie, născută la 28 decembrie 1915 
în Bairamcea - Cetatea Aibă V.R.S .S. , fiica lui Dionisie şi Paraschiva de profesie ca nică. 
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Soţul sus numitei a fost Plutonjer de Jandarmi. În anul 1950 a fost arestat şi condamnat pentru faptele comise Între anii 1941 - 1944 pe teritoriul vremelnic ocupat al U.R.S.S. Au fost 
dislocaţi din Cărpinjş cu 0.0. În Brateş - Galaţi. Oe menţionat că un fiu al acesteia anume Simota Octavian este Ofiţer activ cu gradul de Locotenent la o Unitate MF A din Feteşti . 

208. SARBULESCU CONSTANTI cu 3 membrii de familie, născut la 6 februarie 1906 În Flamanda, fiul lui Ion şi Ioana de profesie învăţător. A posedat 25 ha. teren arabil pe care l-a donat Statului În anul 1950. A exploatat braţe de muncă Întrucât pământul ÎI muncea cu muncă salariată. Au fost dislocaţi din Flamanda cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
209. SLEMCU CALISTRA T cu 5 membrii de familie, născut la 5 ianuarie 191 3 În Tareblacea U.R.S .S., fiul lui Evdochia de profesie Gardian de Poliţie. A posedat 5 ha . teren arabil primit la reforma agrară din 1945. [ntre anii 1937 - 1940 a funcţionat ca gardian de 

poliţie la Poliţia din Cernăuţi la care dată a fost dat afară pentru faptul că a devastat o prăvălie evreiască de unde a furat o căruţă cu marfă. În anul 1940 s-a refugiat din Cernăuţi stabilinduse În Siret iar În 1941 s-a Întors În Cernăuţi . în anul 1944 a fost concentrat iar În august 
acelaşi an când s-a lăsat la vatră s-a stabi lit la familie în comuna Floreşti - Mehedinţi , iar În anul 1945 s-au mutat În Săcălaz unde a fost Împroprietărit cu 5 ha. teren arabil , au 0 .0 . În comuna Brateş - Galaţi. 

210. SZERBICI SIMIO cu soţia, născut la 12 aprilie 1885 în Checea - Cărpiniş , • fiul lui Iosif şi Cecilia de profesie agricultor. A posedat 18 ha. teren arabil , 2 cai şi inventar agricol. În an ul 191 I a plecat cu soţ ia în America de unde s-au întors În anul 1926 când şi-au 
cumpărat cele 18 ha. teren arabil. Are două fiice În America, una plecată În Canada În 1929, iar cealaltă în Oetroit În anul 1933 şi cu care poartă corespondenţă. Au fost dislocaţi din 
Checea cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 

211. SARU ICOLAE cu 4 membrii de familie, născut la 23 august 1893 În Checea, fiul lui Mihai ş i Vasilica agricultor. A posedat 14 ha. teren arabil, 2 cai , 2 vaci şi inventar agricol. Înainte de 23 august 1944 a fost simpatizant P.N.L .. Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 
212. SZUCS IOSIF cu 3 membrii de famil ie, născut la 4 apr5ilie 1885 în Beba Veche4, fiul lui Mihai şi Ecaterina agricultor. A posedat 27 ha. teren arabil , 2 cai, 2 boi şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. În Brateş - Galaţi . 
213. SERBA RAFAELLA cu un copil, născută la 19 mai 1906 În Beşenova Veche, fiica lui Rocus şi Anna casnică, a posedat 21,88 ha . teren arabil pe care-1 lucra În dijmă . A fost dislocat din Beşenova Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi . 
214. SCHlNKA ANTONIU cu soţia, născut la 12 decembrie 1883 în Nacova -Iugoslavia de profesie mecanic. A posedat 6 ha. teren din care 3 ha, arabil şi 3 ha. vie, un • tractor, I batoză şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Teremia Mare cu 0.0. În Brateş -

Galaţi unde lucrează la G.A.S. 
215. S DA CONSTANTIN cu 2 membrii de familie, născut la 5 octombrie 1920 În Pleasa - Albania, fiul lui Pandele şi Tudora de profesie agricultor. A posedat 5 ha. teren arabil primite la reforma agrară din 1945. În anu l 1928 a venit cu părinţii din Albania stabilindu-se în comuna Frasari - Ourostor unde părinţii au fost colonizaţi şi a fost împroprietăriţi cu IOha. teren arab il. în anul 1940 prin schimbul de populaţie s-au mutat În Roşeţi - lalomita şi apoi În Eliseşt i - Suceava unde din nou au fost împroprietăriţi părinţii. În anul 1944 s-au mutat În Săcălaz IUlde În anul 1945 au fost Împroprietăriţi cu 5 ha. teren arabil. În anul 1949 a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru participare într-o organ izaţie legionară condusă de Bekali Toma, iar după ce a executat 5 an i (fi ind graţiat un an) În anul 1954 când s-a eliberat sa stabilit la familie care se afla cu 0.0. În comuna Brateş - Galaţi . 

216. SINKA FRANCISK cu 4 membrii de familie, născut la 16 decembrie 1910 în Teremja Mare, fiul lui Anton şi Regina de profesie farmacist. A posedat IOha. teren arabi l pe care-I lucra În dijmă. Subsemnatul a fost farmacist salariat din anul 1935 până în anul 1945, 
iar în 1945 ş i-a deschis farmacie proprie pe care a ţinut-o până În anul 1951. A făcut parte din G.E.G. ca simplu membru. Are un cumnat anume Kleos Nico lae care în 1943 s-a Înrolat în 
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SS. şi care în prezent se află în Germania (Zona Americană). Au fost dislocaţi din lecea Mare 
cu D.O. în Brateş - Galaţi . 

217. STAPARU STEFAN cu 4 membrii de familie, născut la 16 noiembrie 1900 în 
Flamanda, fiul lui Ioan şi Stanca de profesie agricultor. A posedat 20 ha. teren arabil , 
împreună cu fiul său , una batoză cu 10comobil ă, 2 cai şi inventar agricol. A exploatat braţe de 
muncă. în anu l 1949 a fost condanlnat la un an închisoare pentru sabotaj economic (nepredare 
de cote). Au fost dislocaţi din Flamanda cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

218. STUCAN ION cu 5 membrii de familie, născut la 15 aprilie 1906 în Nicolsesti , 
fiul lui Nicolae şi Eftichia de profesie agricultor, a posedat 20 ha. teren arabil, un cazan de 
ţuică de 20 litri , una batoză cu 10comobilă şi inventar agricol. A exploatat braţe de muncă 
având un servitor permanent. Pământul l-a cedat Statului în anul 1949. între anii 1937 - 1938 
ş i 1941 - 1942 a fost primar în comună. în anul 1949 a fost condamnat 6 luni închisoare 
pentru sabotaj economic. Au fost dislocaţi din Flamanda cu 0.0. în Brateş - Galaţi . 

219. SPATARU ALEXANDRU cu 5 membrii de familie, născut la 27 iulie 1902 în 
Flamanda, fiul lui Nicu şi Stanca de profesie agricultor. A posedat 14 ha. teren arabil , una 
batoză cu locomobilă, 2 boi şi inventar agricol. În anul 1948 a fost condamnat la 12000 lei 
anlendă pentru sabotaj e4conomic. Au fost dislocaţi din Flamanda cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

220. SPAT AR ION cu 7 membrii de familie, născut la 29 octombrie 1905 în • 
Flamanda, fiul lui Nicu şi Stanca agricultor. A posedat 15 ha. teren arabil, una batoză cu 
10comobilă, 2 boi , o vacă şi inventar agricol. A exploatat munca salariată. Au fost dislocaţi 
din Flamanda cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

221. SEMEN DUMITRU cu 3 membrii de fami lie, născut la 12 noiembrie 1882 în 
Jidastina - Mehedinţi, fiul lui Ion şi Marina fost Ofiţer de Infanterie cu grad de Căpitan . A 
po edat 20 ha. teren arabil , 4 cai , 6 boi, 2 vaci, 164 stupi sistematici, 0,50 ha. vie . Pământul îl 
lucra în dijmă. În anul 1907 a intrat în Şcoala de Ofiţeri de Infanterie, iar în 1915 a ieşit Ofiţer 
cu Gradul de SIt. fiind în Armată până în 1937 când a ieşit la pensie cu Gradul de Căpitan. A 
primit pensie până în anul 1947 când i-a fost tăiată pe motiv că are acere. A fost membru în 
P.N.L. fără funcţie . Au fost dislocaţi din Cazanesti - Tr. Severin cu 0.0. în Brateş - Galaţi . 

222. STOTAN AUREL cu soţia, născut la 12 august 1912 în Giulvăz - Timişoara. A 
posedat 5,24 ha. teren arabil şi inventar agricol. A fost membru în mişcarea l egionară fiind şef 
de cuib în comuna Giul văz . Au fost dislocaţi din Giulvăz cu D.O. în Brateş - Galaţi. 

223. STOI NICOLAE cu soţia, născut la 2 martie 1897 în Beba Veche, fiul lui 
Simion şi Gzela agricultor. A posedat 19 ha. teren arabil , 4 cai, 3 vaci, 5 oi şi inventar agricol. 
A exploatat munca salariată având şi un servitor permanent. Au fost dislocaţi din Beba Veche • 
cu 0.0. în Brateş - Galaţi . 

224. SIMION DUMITRU cu 3 membrii de fanlilie, născut la 8 octombrie 191 1 în 
Gruia - Mehedinţi , fiul lui Grigore ş i Sofia de profesie funcţionar (Notar), a posedat 3,50 ha. 
teren arabil , un cal, 5 oi ş i inventar agricol. între anii 1934 - 1939 a fost Notar în Gruia iar 
apoi Secretar administrativ la Sfatul Popular Cujmir şi Şef al Secţiei - administrative la Sfatul 
Popular - Tr. Severin până la data dislocării . în materialul de bază se arată că a făcut 
contrabandă împreună cu Dop Ioan şi Scurtulescu Nicolae. În declaraţia verbală rezultă că 
înlradevăr cei doi au făcut contrabandă însă el nu a lucrat cu ei. în anul 1950 a fost trimis în 
Judecată pentru fals în acte publice fiind nevinovat. Au fost dislocaţi din Gruia - Cujmir cu 
D.O. în Brateş - Galaţi. 

225. STEINER FRA CISC ANDREI cu 4 membrii de familie, născut la 15 aprilie 
1891 în Biled - Timişoara fiul lui Francisc şi Ana agricultor. A posedat 14 ha. teren arabil , 3 
cai , 2 vaci , 5 oi şi inventar agricol. A exploatat munca sa l arială având şi un servi lor 
permanent. A fost expropiat în 1945. A fost membru G.E.G. fără fWlcţie . Dislocat din Biled 
cu D.O. în Brateş - Galaţi. 

226. STEI ER ECATERI A cu 4 membrii de familie, născut la 1 martie 19 I 7 în 
Şandra - Timişoara, fiica lui Iacob Rudolf şi Ecaterina de profesie agricultoare. A posedat 
împreună cu sora sa 19,72 ha. teren arabil, 4 cai, 3 vaci şi inventar agricol, expropiate în anul 
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1945. Au exploatat munca salariată având doi servitori permanenţi. Soţu l ei în anu l 1943 a 
plecat voluntar în SS: şi a dispărut pe front iar soţul surorii sale a decedat la munca 
obligatorie. Au un frate vitreg care a fost în SS. şi în prezent se află în Franţa . Au fost 
dislocati din Biled cu 0.0. în Brateş - Galati. 

227. STEI ER A TON cu 5 membrii de familie, născut la 10 august 1915 în Biled, 
fiul lui Nicolae şi Maria de profesie agricultor. A posedat 28 ha. teren arabil, un tractor, 4 cai , 
4 vaci şi inventar agricol. A fost expropiat în anul 1945. În anul 1943 a plecat voluntar în SS. 
iar în anul 1944 a căzut prizonier la Americani, întorcându-se în ţară în anul 1945 în mod 
fraudu los. Au fost dislocati din Biled cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

228. SLA VIK IOAN cu 2 membrii de familie, născut la 2 decembrie 1919 în Biled, 
fiul lui Ioan ş i Ana de profesie agricultor fără avere. în anul 1943 a plecat voluntar în SS. 
luptând pe frontul din Franţa unde În anul 1945 a căzut prizonier la Englezi, întorcându-se în 
tară în mod fraudulos în anul 1946. Au fost dislocaţ i din Biled cu 0.0. în Brateş - Galati . 

229. STEINER VEINDELIN cu soţ i a, născut la II februarie 1893 în Biled - Timiş, 

fiul lui Vendelin şi Agnes de profesie mecanic. A posedat un atelier mecanic, una moară 
si tematică cu Valţuri, una fabrică de oţet cu 7 lucrători ş i o crescătorie de porci, nationatizat 
în 1945 ca german. în 1944 o dată cu retragerea trupelor germane s-a refugiat şi el stabilindu
se în Straiberg, iar în 1945 s-a întors în România. A făcut parte din G.E.G. fără functie . Au 
fost dislocati din Biled cu 0.0. în Brateş - Galat i. • 

230. SC HMITZ ENRIH cu soţia ş i socru Gotz Ioan, născut la 9 aprilie 1892 în 
Cărpini ş, fiul lui [on şi Ecaterina de profesie agricultor. A posedat 28 ha. teren arabil , un 
tractor, 4 cai, 2 vaci, 15 porci ş i inventar agricol. Expropiat în anul 1945, are tITI fiu anwne 
Iosi f care în anul 1943 a plecat vo luntar În SS. şi care în prezent se află în Germania - Zona 
Americană cu care corespondează. În anul 1944 o dată cu retragerea trupelor germane s-a 
refugiat în Austria Înapoindu-se în anul 1945. Au fost dislocati din Carolins cu 0.0. în Brateş 
- Galati . 

231. SZLAVIK IOSIF cu 4 membrii de fam ilie, născut la 5 iulie 1886 în Biled -
Timiş, fiul lui Nicotae şi Elisabeta de profesie agricultor. A posedat 16,24 ha. teren arabil , 2 
cai ş i inventar agricol. A exploatat munca salariată având un servitor permanent. În anul 1945 
a făcut parte din G.E.G. fără funcţie, au fost di slocaţi din Biled cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

232. TRAILA MICU cu soţia, născut la 30 septembrie 1906 în Flamanda, fiul lui Ion 
şi Sofia de profesie agricultor. A posedat 5 ha. teren arabil, una batoză cu tocomobilă, 2 cai şi 

inventar agricol. A exploatat mWlca salariată . în anul 1938 se înscrie în mişcarea l egionară 
făcând parte din cuibul "Stefan cel Mare", fiind ajutor de primar legionar în comună. Au fost 
dislocati din Flamanda cu 0 .0. în Brateş - Galati. • 

233. TISCH MATEI IOSIF cu 3 membrii de familie, născut la 20 decembrie 1907 în 
Giulvăz, fiul lui Matei ş i Ana de profesie agricultor. A posedat 35,96 ha. teren arabil, un 
tractor, 4 cai, 3 vac i, 7 stupi , 30 porci ş i inventar agrico l. A exploatat braţe de muncă având 
servitori permanenţi. Expropiat în anul 1945. A fost simplu membru în G.E.G. Au fost 
dis locaţi din Giulvăz cu 0 .0. În Brateş - Galaţi . 

234. TOPSIOV PETRU cu 7 membrii de familie, Născut la 6 martie 1898, în 
Beşenova Veche, fiul lui Stanislav şi Maria, de profesie agricultor. A posedat 22,24 ha. teren 
arabil, 4 cai , 3 vaci, ş i inventar agri col. A exploatat braţe de muncă, au fost dislocaţi din Beba 
Veche cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

235. TUDOR SANDOR cu 3 membrii de familie, Născut la 10 septembrie 1904 în 
G iu lvăz - Tim i şoara , fiul lui Văzul ş i Floare, agricultor. A posedat 16 ha. teren arabil , 4 cai, 2 
vaci , 13 oi ş i inventar agricol. Înainte de 23 august 1944, nu a militat În nici-un partid politic, 
după 23 august 1944, respecti v în anii 1947-48 a fost primar în comună. Au fost di s l ocaţi din 
Giulvăz cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

236. T RE ILA AURELIA cu 2 membrii de familie . Născut la 8 octombrie 1905, În 
FIămÎnda fiul lui Dumitru ş i Ioana, agricultor. A posedat 15 ha. teren arabil , una batoză cu 

24 



• 

• 

10comobilă, 2 cai ŞI Inventar agricol. A exploatat braţe de muncă, având ŞI servitori 
permanenţi , au fost dislocati din FIămânda cu 0 .0. În Brateş - Galaţi. 

237. TOGI DIMITRIE cu 4 membrii de familie. Născut la 31 octombrie 191 2 În 
Beba Veche, fiul lui Gheorghe şi Persida de profesie agricultor. A posedat 19 ha. teren arabil 
şi un magazin mixt până În 1946. Pământul ÎI lucra în dijmă. A făcut parte din P.S.D. iar la 
unificare În P.M.R. până în anul 1949 când a fost exclus. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 
0.0. În Brateş - Galaţi. 

238. TULLIS MAGDALENA cu 4 membrii de familie. Născută în 15 ianuarie 1915, 
în Cărpiniş fiica lui Iosif şi Elisabeta, agricultoare. A posedat 54 ha. teren arabil , un tractor 10 
cai, 16 vaci, 63 porci şi inventar agricol. A exploatat muncă salariată având şi 4 servitori 
permanenti. Expropiată în anul 1945. Sotul susmunitei anume Tullis Ioan, a plecat voluntar În 
SS. Iar în prezent se află în Germania Occidentală. Au fost dislocati din Cărpiniş 0 .0 . În 
Brateş - Galaţi 

239. TOM! PETRU cu 2 membrii de fanlilie. Născut la 4 septembrie 1900, în Beba 
Veche, fiul lui Gheorghe şi Elena , de profesie agricultor. A posedat 7 ha. teren arabil , 2 cai , 
una vacă şi inventar agricol. Intre anii 1920-48 a avut o cârciumă în comună. A avut un 
servi tor permanent, iar pământul la cu munca salariată. Intre anii 1928-32 a fost primar în 
comună din partea P.N.T. - Ca rude în străinătate are 2 unchi după tata plecaţ i din 1905, cu 
care nu corespondează. Au fost dislocati din Beba Veche cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

240. TOROK GLIGORE cu soţia. ăscut la 12 martie 1900, în Maco Ungaria, fiul 
lui Andrei şi Rozalia . Agricultor, a posedat 18,50 ha. teren arabil dintre care 18,50 ha. în 
România iar 6 ha. în R.P.U. A mai posedat 2 cai, una vacă şi inventar agricol. Sotia lui în 
1948 trecând la munca câmpului la pământul ce-I aveau În R.P.U. a fost prinsă de grănicerii 
Maghiari cu contrabandă fiind condamnată la 3 luni închisoare. Au fost dislocaţi cu 0 .0. în 
Brateş - Galaţi .-

241. TARACA IOAN. ăscut la 21 iunie 1903, În Căzăneşti, fiul lui Stere ş i Safta, de 
profesie mecanic, a posedat 2 ha. teren , un tractor, una batoză, iar Împrewlă cu un unchi al 
său a fost tovarăş i la o moară. Având 30% din uzufructul morii. A fost di slocat din Căzăneşti, 
Tr. Severin cu 0 .0. În Brateş - Galaţi. 

242. TOGOIE DUMITRU cu 2 membrii de familie . Născut la 26 mai 1901 În Gruia, 
fiul lui Ion ş i Medalea, agricultor. A posedat 18 ha. teren arabi , din care 1,50 ha. grădină cu 
pomi fructiferi şi zarzavat. A mai posedat un darac de lână, 2 cai, Wla vacă şi inventar 
agricol. A fost membru În P.N.L fiind primar al comunei în anul 1933 timp de 3 luni . In anul 
1952 a executat o pedeapsă privativă de libertate, timp de 2 luni pentru sabotaj economic ( 
nepredare de cotă). Au fost di slocati din Gruia, Vânju Mare cu 0 .0. în Brateş - Galati . 

243. TRAILA ION cu 3 membrii de fanlilie. Născut la 6 iulie 1915 În FIămânda, fiul 
lui Filip şi Elena Agricultor, a posedat 13 ha. teren arabil, un cazan de ţuică de 100 litri ş i 

inventar agrico l, 2 cai, 10 oi. Dislocat din FIămânda cu 0.0. În Brateş- Galaţi .-
244. TRAI LA IOAN cu 2 membrii de familie. Născut la 10 noiembrie 1922, În 

FIămânda, fiul lui Dumitru şi Ioana, de profesie agricultor. A posedat 19,50 ha . teren arabil ş i 

inventar agricol. Au fost dislocaţi din FIămânda cu 0 .0. În Brateş - Galati . 
245. TA ASE GHEORGHE cu sotia. ăscut la 9 septembrie 1900, În Jiana Mare , 

fiul lui Ioan ş i Maria de profesie Mecanic, A posedat IOha. teren arabil , una batoză cu 
10comobilă , una moară cu două valţuri cu o capacitate de 8400 g cereale la 24 ore. I vacă ş i 
inventar agricol. Au fost dislocaţi din Jiana Mare cu 0 .0. În rateş - Galaţi . 

246. UZBESICI OTO ILIE EMERIC cu soţia . Născut la 20 iulie 1920 În Checea 
fiul lui Toma şi Hermina , agricultori a posedat 17 ha. teren arabil, 2 cai şi inventar agricol.
Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. În Brateş - Galaţi. 

247. U CEANSCHI BOruVOI cu 5 membrii de familie. Născut la 19 mai 1906 În 
Cenadul Mare- Timişoara, fiul lui Vladimir şi Fema, de profesie agricultor. A posedat 66 ha . 
teren arabil , un tractor, 8 cai, 4 vaci şi inventar agricol, a exploatat munca salariată, având şi 2 
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servitori permanenţi. In anul 1950 a fost reţinut timp de 40 zile pentru nepredarea cotelor, au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0. În Brateş- Galaţi. 
248. R U CONSTANTIN cu 3 membrii de familie. Născut la data de 10 august 1897 În Jiana Mare fiul lui Stefan şi Ana, oficiant sanitar. A posedat 7,50 ha. teren arabil , 2 boi , una vacă şi inventar agricol. Din 1935 până în 1951, a funcţionat ca Oficiant sanitar în comuna natală. Fiul său Gheorghe care este dislocat cu şi împreună, în anul 1948 a încercat să 

treacă fraudulos frontiera în Yugoslavia ş i fiind prins de valul apei a ajuns în Bulgaria , a fost predat organelor din R.P.R. şi condamnat la 3 ani închisoare, pe care a executato eliberânduse în anul 1952. Au fost dislocaţi din Jiana Mare cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 
249. Z GHEORGHE cu 3 membrii de familie. Născut la 22 decembrie 1924, În 

Beşenova Veche, fiul lui Iosif şi Petra de profesie agricultor, a posedat 15,75 ha. teren arabil , 2 cai, una vacă şi inventar agricol. In anul 1950 a fost condamnat la 7 luni Închisoare pentru sabotaj economic. A exploatat braţe de muncă. Au fost dislocaţi din Besenova Veche cu 0 .0 . în Brateş - Galaţi. 

250. VOICHITA IULIU BALUBELA cu soţia . Născut la 20 aprilie 1914, În Cirnia 
Maghiară - Iugoslavia, fiul lui Ioan Gheorghe ş i Ana, de profesie agricultor. A posedat 33 ha . teren arabil , un tractor, 2 cai şi inventar agricol. A exploatat munca salariată, având 2 servitori permanenţi. In anul 1947 s-a Înscris în P.C.R fiind exclus în anul 1948. In anul 1950 a . executat o condamnare de 3 luni , pentru faptul că a bătut pe preşedintele Sfatului Popular Comuna. Au fost dislocaţi din Checea cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

251.VLASCICI RADOVAN cu 2 membrii de familie. Născut la 10 august 1903 În Cenadul Mare Timişoara, fiul lui Lubomir şi Jifca, de profesie agricultor, a posedat 18 ha. teren arabi l, 4 cai, 3 vaci şi inventar agricol. A exploatat munca salariată având şi un servitor permanent. Au fost dislocaţi din Beba Veche cu 0.0 În Brateş - Galaţi. 
252. VOLK IOAN cu 2 membrii de familie .Născut la 20 martie 1921 în Cărpiniş, fiul lui Iosif şi Suzana, de profesie agricultor. A posedat 17,92 ha. teren arabil, 2 cai , 2 vaci ş i inventar agricol. A exploatat muncă salariată având şi un servitor permanent. Expropriat În anul 1945. Un fiu al său - Iosif - în anul 1943 s-a înrolat voluntar în SS. Şi în prezent se află în Germania Occidenta l ă - Zona Engleză - Au fost dislocaţi din Cărpiniş cu 0.0. În Brateş -

Galaţi. 

253. VOICHITA ALEXANDRU cu soţia . Născut la 30 mai 1923 în Jimbolia, fiul lui cu Gheorghe şi Ana de profesie agricultor, a posedat 33 ha. teren arabil, 2 cai şi inventar agricol. A exploatat muncă salariată, având şi un servitor permanent. Au fost dislocaţi din 
Checea cu 0 .0 . în Brateş - Galaţi. '. 254. VARZA IOANA cu 3 membrii de familie . Născută la 18 octombrie 1898 în Gruia - Mehedinţi , fiica lui Gheorghe şi Mitra, de profesie agricultoare, a posedat 17,63 ha. teren arabil, 0,50 ha. vie hibrizi, 2 cai, una vacă, 10 oi şi inventar agricol. Soţul susnumitei care a decedat în anul 1953 după dislocare, a fost condamnat la 6 luni pentru sabotaj economic. Au fost dislocaţi din Gruia - Vânju Mare cu 0.0. în Brateş - Galati . 

255. VIDA IOAN cu soţia. Născut la 23 ianuarie 1896 în Beba Veche, fiul lui Traian 
şi Il eana, de profesie agricultor. A posedat 70 ha. teren arabil, un tractor, o maşină de treier, 8 cai , 4 vaci şi inventar agricol, A fost membru în P .N.L.Brăteanu, iar Între anii 1939 - 40 a fost deputat sub guvernul lui Arman Călinescu. Au fost dislocati din Beba Veche cu 0 .0. în 
Brateş - Galaţi. 

256. VASZILCSIN RAFAEL cu 4 membrii de familie. Născut la 14 iunie 1911 În 
Beşenova Veche, fiul lui Rocuş şi Maria. A posedat 19,50 ha. teren arabil , 2 cai, una vacă şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Beşenova Veche cu 0.0. în Brateş - Galaţi. 

257. VlRUZAB LADISLAU SEBASTIAN cu 2 membrii de familie. Născut la 29 
ianuarie 1925 În Beşenova Veche, fiul lui Toma şi Maria, de profesie agricultor. A posedat 16 ha. teren arabi l, 2 cai, o vacă şi inventar agricol. Au fost dislocaţi din Beşenova Veche cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 
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258. VANGHELE ALEXE cu 4 membrii de familie. Născut la 1875 în Corita -
Albania, fiul lui Constantin şi Maria de profesie agricultor. In anul 1928 a venit din Albania în 
Siliştea - Oorostor, comuna Frasari, unde a fost colonizat şi împropritărit cu IOha. teren 
arabil. In anul 1940 prin schimbul de populatie, s-a mutat la Călăraşi , iar în anul 1945 s-a 
mutat la Săcălaz, unde a fost împroprietărit cu 5 ha. teren arabil, fiul lui Hristu care este 
dislocat cu el împreună În anul 1948 a trecut frontiera la Iugoslavia şi trimis autoritătilor 
române după 5 zile, a fost condamnat la 5 ani de Închisoare pe care le-a executat până În anul 
1953. Au fost dislocati din Săcălaz cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

259. VASTAG IOSIF ALEXANDRU cu 4 membrii de familie. Născut la 29 
decembrie 1916 În Timişoara, fiul lui Emeric şi Anna, de profesie cârciumar, a posedat o 
cârciumă În comuna Biled din 1923 până 1951. înainte de aşi deschide cârciuma a fost militar 
- muzicant timp de 5 ani, la Regimentul 18 Dorobanţi - Tg Jiu. Intre anii 1943 - 44 a fost la 
Sarat ca minoritar Ungur. Au fost disloca~ din Biled cu 0.0. in Brateş - Galati 

260. WEL TER IOSIF cu 3 membrii de familie. Născut la 7 ianuarie 1895 în Biled -
Timişoara , fiul lui Gheorghe şi Elisabeta de profesie agricultor. A posedat 14 ha. teren arabil , 
2 cai , 2 vaci şi inventar agricol, a făcut parte din G.E.G fără functie. Au fost dislocati din 
Biled cu 0.0. În Brateş - Galaţi . 

261. WEISZ ARNOLD ALADAR cu soţia. Născut la 29 septembrie 1892, În • 
Beşenova Veche, fiul lui Samuiel şi Karolina, de profesie agricultor. A posedat 32 ha. teren 
arabil, pe care îl lucra î.n dijmă, a mai posedat o băcănie în comună din 1945 până în 1948. Au 
fost dislocati din Beşenova Veche cu 0.0. î.n Brateş - Galati. 

262. WELTER IOAN cu 6 membrii de familie. Născut la 9 octombrie 1902 În Biled 
fiul lui Ioan şi Barbara, de profesie agricultor, a posedat 39,24 ha. teren arabil, un tractor, 4 
cai , 4 vaci , 6 oi şi inventar agricol. A exploatat muncă salariată, având 1-2 servitori 
permanenti. A făcut parte din G.E.G. fără funcţie, expropriat În anul 1945. A fost dislocat din 
Biled cu 0 .0 . În Brateş - Galaţi . 

263. ZIMMERMANN -TIRMAN IOSIF cu 4 membrii de familie. Născut la 26 
septembrie 1890 În Cărpiniş, fiul lui Iosif şi Varvara, de profesie agricultor. A posedat 27,80 
ha. teren arabil , 4 cai , 4 vaci şi inventar agricol. Expropriat În anul 1945. A făcut parte din 
G,E.G. fără funcţie, un ginere de al PEL NICOLAE în anul 1943 a plecat voluntar În SS şi În 
prezent se găseşte în Germania OccidentaJă(Zona Americană) cu care corespondează. Au fost 
dislocaţi din Cărpiniş cu 0 .0. în Brateş - Galaţi. 

264. ZIRMMERMANN NICOLAE cu soţia. Născut la 31 august 1925, în Săcălaz, 
fiul lui Ion şi Barbara, de profesie frizer. In anul 1943 s-a înrolat voluntar în SS. Functionând • 
ca frizer la o şcoală de ofiteri În Germania. în anul 194 .... a fost luat prizonier de armata 
sovietică, Întorcându-se din prizonierat în anul 1951 luna aprilie. Au fost dislocaţi din ăcălaz 

cu 0 .0 . în Brateş - Galati. 
265. ZEKAlU lANULE - dislocat cu 3 membrii de familie. Născut la 3 mai 1880 în 

Pleaşa - Albania, fiul lui Nicolae şi Despina, agricultor. In anul 1928 a venit din Albania În 
com. Frăsari - Ourostor, unde a fost colonizat şi împroprietărit cu IOha. teren arabil. In anul 
1940 prin schimbul de populatie s-a mutat În Roşeti - CăIăraşi şi apoi în diferite 10calităti din 
ţară , iar În 1945 s-a mutat În com. Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha. teren arabil. Fiul 
său - Toma - în anul 1948 a fost condamnat la 5 ani î.nchisoare pentru activitate legionară, 

fiind legionară din 1937, a făcut parte din politia legionară din Bucureşti luând parte la 
rebeliune. In 1954 s-a eliberat din î.nchisoare şi se află împreună cu familia în comuna Brateş
Galati. 

266. ZECmU V ANGHELIE dislocat cu 4 membrii. Născut la 15 mai 1907 În Pleaşa 
- Albania, fiul lui Dumitru şi Elena - agricultor. In anul 1928 a venit din Albania în Babuc 
Oorostor, unde a fost împroprietărit cu IOha. teren arabil. In anul 1940 prin schimbul de 
populaţie s-a mutat Roşeti - CăIăraşi şi apoi În llişeşti - Suceava, unde a fost din nou 
împroprietărit cu 5 ha. teren arabil şi de unde a fost dislocat. In 1935 s-a înscris În organizatia 
legionară având funcţia de şef de cuib. 
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267. MUCIU ECATERI NA dislocată cu 2 membrii . Născută la 14 ianuarie 1894 În 
Vânjul Mare, fiica lui Constantin şi Maria, agricultoare. A posedat IOha. teren arabil În 
comuna Steparu - R.P. Bulgaria unde a fost colon izată în anul 1925. In 1940 prin schimbul 
de populatie s-a mutat În comuna Istria - Constanta, unde deasemeni a primit 10 teren arabil. 
In 1951 a fost dislocată din Istria pentru faptul că fiu l ei Ştefan, În 1951 a fugit În Austria 
unde se află şi În prezent. Lucrează la G.A.S. Brateş . 

268. CONDURACHE CO ST ANTIN dislocat cu 4 membrii . Născut la 20 mai 1928 
În Hreatca - U.R.S.S .. In 1944 s-a refugiat din Hreaţca - U.R.S.S. În Ulieti - Dîmbovita, de 
unde În acelaşi an s-a mutat În Breaza de jos - Prahova. In anul 1945 s-a mutat În Săcălaz 
unde tatăl său a fost Împroprietărit cu 5 ha. teren arabi l, pe care l-a muncit până În 1951 când 
a fost dislocat În comuna Brateş. In 1951 a suferit o condamnare de 3 Ilmi şi o zi pentru furt 
de l ămpi de radio pe când era militar În termen. Face parte din secta penticostalişti dizidenti , 
fiind conducătorul acestei organizaţii din comuna Schei. 

269. GEA VELA SOTffi dislocat cu 2 membrii. Născut la 10 aprilie 1909 În Pleasa 
Albania, fiul lui Ion şi Vasi1a, agricultor. In anul 1928 a venit din Albania, stabi lindu-se 
Babuc - Dorostor, unde părintii săi au fost Împroprietăriţi cu IOha. teren arabil. In anul 1940 
prin schimbul de populaţie s-s mutat În comuna Vintilă Brăteanu - Tulcea, iar În 194 I s-a 
mutat În comWla llişeşti - Suceava, refugiindu-se În 1944 În comillla Obîrşia de câmpie -
Mehedinţi . In anul 1945 s-a mutat În comuna Săcălaz, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha. teren . 
arabi l ş i de unde a fost dislocat. A fost membru În organizaţia legionară . 

LOCOT.COLONEL de SECURIATE 
Einhorn Wilhelm 

CAPITAN DE MILITIE 
Stc1ca Adrian 

CPT.de SECURITATE 
Munteanu 1 

LOCOT. MAJOR de SECURITATE 
Zolotca Gh. 

LOCOT. De SECURITATE 
Catalina Ion 

27. VII.1955 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNEo 

DECIZIA Nr. 6100 

Conform Ord inului rezolutiv al Tov. Min istru al Afacerilor Interne General LI. 
DRAGH ICI ALEXANDRU, pus pe raportul de Încheiere al comisiei speciale de rev izuirea 
di s l ocaţilor Nr. C/959 cu privire la ridicarea restrietiilor domiciliare unui număr de 3692 familii 
di slocate din regiunile Arad, Timi şoara şi Craiova În cele 18 comuni speciale din regiun ile 
Bucureşti , Con sta n ţa şi Galaţi: 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DECIDE 

Art.l.- Se ridică restr i cţ iil e domiciliare familiilor dislocate din comunele Pelican, Ezerul , 
Olaru, Dropia, Viişoara, Dîlga ş i Fu ndata din regiunea Bucureşti , cuprinse În rapoartele comisiei 
NI' 1,2, 3,4,5, 6, ş i 7 dos. 55/22 şi dos.55/26, 27,28, 29, 30, 3 1. 

Art. ll.- Se ridică restricţiile domiciliare familiilor di slocate din comunele Valea Viilor, 
Movila Gî ldăului, Salcîmi, Lăteşti şi Răchitoasa din regiunea CONSTANTA, cuprinse În 
rapoartele comisiei Nr.8, 9, 10, II , şi 12, dos.55 voI. 24. 

ArI. JJI. - Se ridică restricţiile domiciliare familiilor di slocate din comunele Brateş, Zagna, 
Măzăreni , Rubla, Schei, şi Bumbăcari din regiunea Ga l aţi , cuprinse În rapoartele comisiei Nr.13, 
14, 15, 16, 17 şi 18; (ş i 37 cazuri speciale). 

Art.lV.- Se ridică restricţiile domic iliare persoanelor de la an.l , 2 ş i 3 cu dreptul de a se 
stabili În orice parte a ţării În afară de zonele de frontieră , oraşul Bucureşti ş i comunele 
subordonate Sfatului Popular al oraşului Bucureşti . 

Art.V.- Se ridică restricţiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la domiciliile avute 
anterior unui număr de 513 familii menţionate În dreptu l fiecăruia, cuprins În cele 18 rapoarte 
Art.VI.- Pentru ducerea la Îndeplinire a prezentei Decizii se Însă rcinează com isia de verificare a 
dis locaţ il or Împreună cu organele Direcţiei Generale a Miliţiei - Directia ev i denţei Populaţiei. 

Dată În Bucureşti la 27 iulie 1955 

LOCTIITOR AL MINSTRULUI AFACERILOR INTERNE 
General Locotenent 

Pintilie Gheorghe 
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corn. Cainorgeaua - Dorustor unde a stat până în 1935 când s-a mutat în corn. Babuc 
- Durostor unde a primit IOha teren arabil. În 1940 prin schimbul de populaţie s-a 
mutat în com. Roşeţ - lalomiţa, apoi în corn. Bedault - Tulcea, iar în 1941 s-a mutat 
în com. Ilişeşti - Suceava. În 1944 s-a mutat în com. Izimcea - Mehedinti de unde în 
1945 s-a mutat în corn. Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a muncit până la dislocare. Fiul şi anume VASILE în 1954 a fost reţinut timp de 23 
zile pentru scandal. în prezent sus numita nu lucrează însă este întreţinută de fii săi. 

339. ZONEA HRISTU disl. cu 5 membrii , născut la 16 martie 1889 în Pleaşa 
- Albania, fiul lui Spiru şi Vasila agricultor. în 1928 a venit din Albania în corn. 
Frăşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil şi de unde în 1940 prin schimbul 
de populatie s-a mutat în com. Roşet - Ialomita, apoi în com. Bedault - Tulcea de 
unde în 1942 s-a mutat în corn. Ilişeşti - Suceava unde a stat până în 1944. În 1944 s-a 
mutat în com. lzimcea - Mehedinti, apoi în 1945 în corn. Săcălaz - Timişoara unde a 
fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS. 

340. NASTU CONSTA TI disl. cu 8 membrii, născut la 15 mai 1903 În 
Pleaşa - Albania, fiul lui Vanghele şi Anastasia de profesie agricultor. În 1925 a venit 
din Albania În com. Idlenia - Durostor unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil. 
În 1940 s-a refugiat în corn. Roşeţ- Călăraşi de unde în aprilie 1941 a plecat în corn. 
Bedault - Tulcea, unde a stat până în 1942 când a plecat în Suceava unde a deschis un 
magazin mixt. în martie 1943 s-a mutat în Obîrşia de Cîmp - Mehedinţi unde a stat 
până în 1945 când s-a mutat în Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil. 

341. NICOLAE VIRGI L disl. cu 10 membrii, născut la 15 martie 1907 În 
Pleaşa - Albania, fiul lui Ilie şi Angela agricultor. În 1928 a venit din Albania în corn . 
Babug - Durostor lUlde a fost Împroprietărit cu IOha teren arabil. În 1940 s-a refugiat 
În com. Roşeţ- lalomita unde În martie 1941 s-a mutat În com. Viile Noi - Constanţa 
şi tot în acelaş an s-a mutat În corn. Congaz - Tulcea. În 1946 s-a mutat În com. 
Săcălaz unde a fost Împroprietărit şi pe care l-a muncit până la dislocare. 

342. ZlSU CURUMIE disl. cu 5 membrii , născut la 10 noiembrie 1884 În 
Ple4aşa - Albania, fiul lui I-Iristu şi lanula agricu ltor. în 1928 a ven it din Albania În 
com. Babug - Durostor unde a primit şi IOha teren arabil şi de unde În 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat În com. Roşeţ - Jalomita, apoi În corn. V. Brătianu , În 
1941 a plecat În corn. Il işeşti - Suceava unde a stat până În 1944 când s-a mutat În 
com. Izimcea - Mehedinti, apoi În 1945 În corn. Săcălaz - Timişoara unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS . 

343. BUJAC TEODOR cu soţia, născut la 8 august 1905 În Mereni - Lăpuşa 
URSS, fiul lui Cosian şi Suzana de profesie agricultor. A posedat 5 ha teren arabil 
primit la reforma agrară În 1945. în 1944 s-a refugiat din Basarabia stabilindu-se În 
corn. Melineşti - Dolj unde a stat până În 1945 când s-a mutat în com. lecea Mare 
unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de wlde a fost dislocat În com. Brateş 
- Galaţi. Este trecut în raportul de rămânere al com. Brateş la pozitia 9, urmează a i se 
ridica restricţiile domiciliare Întrucât a fost greşit trecut la rămâne. 

LT.COLONEL DE SECURITATE 
Einhorn wilhelm 
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Munteanu Ion 
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332. STATINA SOTIR disl. cu 3 membrii plus mama sa STATINA 
COSTANDA şi surorile STATINA ZORlCA şi STATINA PANDURA care au fost 
omişi. Născut la 14 martie 1920 în com. Pleaşa - Albania, fiul lui Atanasie şi 

Con stand a agricultor. În 1925 a venit cu părinţii din Albania în Frălari - Durostor 
unde părinţii au primit IOha teren arabil, de unde în 1940 prin schimbul de populaţie 
s-au mutat în com. V. Brătianu - Tulcea şi în acelaşi an s-au mutat în llişeşti -
Suceava, în 1944 a plecat în com. Izimcea - Mehedinţi, apoi în Săcălaz - Timişoara 

unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. A 
fost membru P.C.R. apoi P.M.R. până în 1951 când i s-a ridicat carnetul de membru. 
Lucrează la GAS. 

333. STREICHE ION disl. cu 5 membrii , născut la 21 noiembrie 1894 în 
Gruia - Mehedinţi, fiul lui Ion şi Elisabeta agricultor. A posedat 6,35 ha teren arabil , 2 
boi, 16 oi şi inventar agricol. Din 1912 - 1951 a fost cântăreţ de biserică. În 1950 a 
fost reţinut timp de 3 zi le de către organele de Miliţie fiind bănuit de călăuză . Este 
dislocat din Gruia - Mehedinţi, lucrează la GAS Brateş. 

334. SUNDA SOTIR dis!. cu 2 membrii, născut la 16 iulie 1920 în Bileşti -
Albania, fiul lui Nicolae ş i Pana agricultor. În 1929 a venit din Albania în com . 
Frăşari - Durostor de unde în 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat în com. 
Roşeţ - Jalomiţa, de unde după 6 Iwti a plecat în com. V. Brătianu - Tulcea şi tot în 
1941 s-a mutat în com. Ilişeşti - Suceava. În 1943 a plecat în com. Mihai Viteazu -
Constat* unde a stat până în 1946. În 1946 s-a mutat în com. Săcălaz - Timişoara 
unde a stat până la dislocare. în prezent lucrează la GAS. 

335. TADABACU ATANASIE disl. cu 4 membrii, născut la 20 iulie 1921 în 
Coriţa - Albania, fiul lui Marcu şi Sofia agricultor. În 1928 a ven it cu părinţii din 
AlbaJtia în com. Frăşari - Durostor IUlde au primit IOha teren arabil şi de unde în 
1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat în com. Roşeţ - 1alomiţa, apoi în 1941 în 
com. Anadalchioi - ConstaJlţa. În 1942 părinţii s-au mutat în Suceava unde au deschis 
un chioşc cu mărunţişuri, iar sus numitul a fost încorporat la Reg. 35 infanterie de 
unde4 a fost lăsat la vatră în 1945, stabi lindu-se în com. Gîrla Mare - Mehedinţi unde 
se aflau părinţii săi. în 1946 s-a mutat în Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS. 

336. TICA MIHAI disl. cu 3 membrii, născut la 18 mai 1909 în Neci -
Albania, fiul lui Simion şi Elena agricultor. În 1933 a venit din Albania în com. 
Cociumani - Dorustor unde părinţii săi au primit IOha teren arabil şi de unde în 1939 
s-a mutat în Jegălia - lalontiţa, apoi în 1940 în com. Nisipari - Constanta şi tot în 
1940 s-a mutat în com. Bedault - Tulcea, apoi în com. BurdujaJlu - Suceava. în 1944 
s-a mutat în com. Vîrciorova - Turnu Severin de unde în 1945 s-a mutat în com. 
Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 3,50 ha teren arabil pe care l-a mlillcit până la 
dis locare. În 1947 s-a înscris în P.C.R. apoi membru P.M.R. până în 1949 când a fost 
exclus. În prezent lucrează la Şantierul de Construcţii nr. 202. 
337. USCA TU FLORlCA dis!. cu 2 membrii, născut la 5 octombrie 1918 în Caritia 
Albania, fiica lui Leonida şi Maria casnică. În 1930 a venit din Albania cu părinţii în 
com. Cainorgeaua - Dorustor, apoi s-a mutat în com. Babuc unde părinţii au primit 10 
ha teren arabil. În 1940 prin schimbul de popul aţie s-a mutat în com. Roşeţ - lalomita, 
apoi în com. Bedault - Tulcea, de unde în 1941 s-a mutat în comlUla llişeşti - Suceava 
unde a stat până în 1944. În 1944 s-a mutat în com. Izi mcea - Mehedinţi de unde în 
1945 a plecat în com. Săcălaz, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

338. ZONEA MARIA dis!. cu 3 membrii , născută la 14 decembrie 1891 în 
Pleaşa - Albania, fiica lui Vasile şi laJlUla casnică. în 1930 a venit din Albania în 
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1948 a fost mutat În Moşniţa, apoi după puţin timp a fost îndepărtat din serviciu. După 
care a lucrat la Buziaş ca secretar la GAS, apoi numit referent la Sfatul Popular Gătaia 
de unde la Moureni unde a funcţionat până la dislocare. A fost di slocat din com. 
Moureni - Severin În com. Cacomeanca (Iezer) de unde În 1952 În urma unei cereri i 
s-a aprobat să se mute În comuna Brateş, funcţionând până în 1954 ca profesor de 
limba rusă la şcoala din Frumuşiţa , iar În prezent lucrează la GAS Brateş. 

327. STAVRl GHEORGHE dis/. cu 5 membrii, născut la 13 martie 1892 În 
Lunca - Albanja, fiul lui Nicolae şi Elena agricultor. în 1923 a venit din Albania În 
Giurgiu de unde În 1925 s-a mutat în Constanţa , iar În 1927 s-a mutat în Babadag -
Tulcea, apoi În 1930 s-a mutat în Hamangioaia, În 1931 s-a mutat În Bozoria -
Durostor, apoi În 1932 În Balotofi unde a primit IOha teren arabil şi de unde În 1940 
prin schimbul de populaţie s-a mutat în corn. Jegălia - Ialomiţa, apoi În comuna 
Nisipari - Constanţa şi În 1941 în Bedault - Tulcea, tot În 1941 s-a mutat În Rădăuţi 
unde şi-a deschis o gheretă pe care a ţinut-o până În 1943 când s-a mutat În M. 
Kogălniceanu - Tulcea, În 1945 s-a mutat În Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până la djslocare, lucrează la GAS Brateş . 

328. STlLU GHEORGHE dis/. cu 3 membri, născut la 15 iunie 1922 În 
Pleaşca - Albania, fiul lui Dumitru şi Teodora agricultor. În 1928 a venit cu părinţii 
din Albania În corn. Babuc - Durostor unde au primit IOha teren arabil şi de unde În 
1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat În com. Roşeţi - lalomiţa, de unde În 
aprilie 194 l s-a mutat În com . V. Brătianu - Tulcea şi tot În acelaşi an s-a mutat În 
com. llişeşu - Suceava fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până În 1944 . În 1944 s-a mutat În corn. Dirvari - Mehedillţi, iar În 1945 s-a mutat În 
com Săcălaz - Timişoara unde de asemeni au fost Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil 
pe care l-au muncit până la dislocare. în prezent lucrează la GAS. 

329. SOT A VASILE dis/. cu 3 membrii, născut la 6 august 1922 În Pleaşa -
Albania, fiul lui Sotir şi Despina agricultor. în ţ928 a venit cu părinţii din Albania În 
com. Suneci - Durostor unde au primit IOha teren arabil şi de unde În 1940 prin 
schimbul de populaţie s-au mutat În corn. Roşeţ - Jalomiţa, apoi În corn. 
Caramanchioiu - Tulcea de unde În 1941 s-au mutat În Ilişeşti - Suceava primind 5 ha 
teren arabil pe care l-a muncit până În anul 1944. în 1944 s-au mutat În corn. gruia 
Mehedinţi de unde În 1946 s-au mutat În Săcălaz - Timişoara fiind Împroprietărit cu 5 
ha teren arabil pe care l-au muncit până la dislocare. Părinţii sus numitului au decedat 
În 1954. În prezent lucrează la GAS . 

330. SOLA ADAM dis/. cu 5 membrii , născut la l februarie 1920 În Pleaşa 
Albania, fiul Dumitru şi Nastasia agricultor. A venit cu părinţii din Albania În 1928 În 
com. Carasula - Durostor unde au primit şi IOha teren arabi/. în 1940 prin schimbul 
de populaţie s-au mutat În com. Bunduşelu - lalomiţa de unde În 1941 s-au mutat În 
com. Mihai - Viteazj - Constanţa. în 1942 s-au mutat În corn. Jlişeşti - Suceava unde 
au primit 5 ha teren arabil pe care l-au muncit până În 1944. În 1944 s-au mutat În 
Mehedinţi de unde În 1945 au plecat În corn. Săcălaz - Timişoara fiind împroprietărit 
cu 5 ha teren arabil pe care l-au muncit până la dislocare. Lucrează la GAS. 

331. SOTlR NICOLAE dis/. cu 3 membrii, născut la II mai 1906 În Grabova 
- Albania, fiul lui Spiru şi Vera agricultor. În 1933 a venit din Albania În com. 
Cociuman - Durostor unde a primit IOha teren arabil şi de unde În 1940 s-a mutat În 
Jegălia - lalomiţa, apoi În isipari - Constanţa şi tot În acelaşi an s-a mutat În com. 
BedauIt - Tulcea. în 1941 s-a mutat În corn. Burduşani - Suceava de unde În 1942 a 
fost Încorporat şi lăsat la vatră În octombrie 1944, după care s-a stabilit În Salcia -
Mehedjnţi, apoi În 1945 a plecat În Săcălaz - Timişoara unde a fost Împroprietărit cu 
5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. Lucrează la GA . 
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321. RAPITANU 10 dis!. cu 2 membrii, născut la II mai 1924 în 
Cochireanca - Buzău, fiul lui Petre şi Sarta agricultor. A posedat 1,25 ha teren arabil , 
în 1948 în luna septembrie în timp ce se afla militar la Reg. 9 Grăniceri pe frontieră 
noaptea fiind în patrulă cu încă doi ostaşi au trecut graniţa în Jugoslavia, el declarând 
că din greşeală pentru că nu cunoştea locurile. Şi după ce a trecut în Jugoslavia în mai 
1949 a fost expulzat în România prin Bulgaria, apoi arestat până în 1950 când a fost 
judecat şi condamnat la 2 ani cu suspensie fiind pus în libertate. În aprilie 1951 a fost 
reţinut 6 săptămâni de D.G.M. fiindcă nu s-a prezentat la viza livretului militar, tatăl 
său posedă 2,50 ha teren arabil şi care deasemeni se află în com. natală. Socrul său a 
acti vat în mişcarea legionară. în august 1951 a fost dislocat din com. Cochirleanca 
Buzău, lucrează la GAS. Declară ca nu ştie nimic de cei doi ostaşi cu care el a trecut 
în Jugoslavia, întrucât au fost separaţi imediat după ce au trecut graniţa. 

322. ROSU ION dis!. cu un membru, născut la 13 februarie 1921 în Coriţa -
Alban ia, fiul lui Gheorghe şi Anastasia muncitor. în 1928 a venit cu părinţii din 
Albania în Tuneci - Durostor unde părinţii au primit IOha teren arabi!. ÎN 1940 prin 
ch imbul de populaţie s-a mutat în com. Roşeţi - CăIăraşi de unde în 1942 s-a mutat 

în Suceava, lucrând la fabrica de zahăr până în 1944. În 1944 s-a mutat în Gruia -
Mehedinţi de unde în 1945 s-a mutat în com. Săcălaz - Timişoara unde a fost 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. în prezent 
lucrează la GAS Brateş. 

323. SUNDA DUMITRU dis!. cu 5 membrii, născut la 9 august 1922 în 
Bileşti - Albania, fiul lui Pandele şi Tudora agricultor. în 1929 a venit din Albania în 
com. Frăşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil şi de unde în 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat în Roşeţ Ialomiţa, apoi în Caranlanchioiu - Tulcea, 
iar în 1941 s-a mutat în I1işeşti - Suceava unde a primit 3 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până în 1944 când s-a mutat în Dîrvari - Mehedinţi, iar în 1945 s-a mutat în 
Săcălaz fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. 
Lucrează la GAS Brateş. 

324. STATINA VASILE dis!. cu 5 membrii , născut la 20 iulie 1912 în Pleaşa 
- Albania, fiul lui Tănase şi Coştanda agricultor. În 1923 a venit din Albania în 
Frăşari - Durostor cu părinţii unde în 1935 au primit 5 ha teren arabi!. Au mai posedat 
şi 40 de oi. În 1940 prin schimbul de populaţie s-au mutat în com. Roşeţ lalomiţa , 
apoi în com. Caramanchioiu Tulcea, de unde în 1941 s-a mutat în lIişeşti Suceava, iar 
în 1944 s-a mutat în com. Ezimcea Mehedinţi unde a stat până în 1945 când s-a mutat 
în Săcălaz, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la 
dislocare. între 1932 - 1938 a racut politică P.N.L. ca simplu membru. După 1944 a 
fost membru în Fr. Plugarilor. Are un cumnat în America plecat în 1925 cu care 
corespondează . În prezent lucrează la GAS Brateş. 

325. SOLA VASILE dis!. cu 6 membrii , născut la 7 septembrie 1900 în 
Pleaşa - Albania, fiul lui Dionisie şi Despa agricultor. Au venit din Albania în 1925 în 
Frăşari - Durostor unde părinţii au primit IOha teren arabil de unde în 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat în RoŞel, apoi în com. Viile Noi - Constanţa de unde 
în 1941 s-a mutat în com. Congaz - Tulcea, iar în 1946 s-a mutat în Săcălaz wlde a 
fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. A 
simpatizat cu P.N.L. Brătianu. Lucrează la GAS Brateş. 

326. SUCEANU VLADIMIR dis!. cu un membru, născut la 13 mai 19 16 în 
Nelipăuţi - URSS, fiul lui Diomid şi Liubov funCţionar rară avere, a fost secretar la 
Primăria din Noua Suliţă de unde în 1944 s-a refugiat în Oraviţa, apoi a fost munit 
notar în com. Ilia - Deva, unde a funcţionat până în 1947 când s-a mutat tot ca notar 
în Cărpiniş - Timişoara, iar în 1947 a fost transferat în com. Biled ca notar de unde în 
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muncit până la dislocare . Este bolnav T.B.C., este inapt de muncă, însă îl întreţine 
COpII. 

315. POPESCU VANGHELE dis!. cu 5 membrii , născut la 14 octombrie 
1911 în Sleara - Albania, fiul lui Vasile şi Doxia agricultor. În 1928 a venit din 
Albania ăn Frăşari - Durostor unde a primit 10 ha teren arabil şi de unde în 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat în Roşeţ-Ialomiţa, apoi în com. D. Brătianu de unde 
în 194 I s-a mutat în lIişeşti primind 5 ha teren arabil de unde în 1944 s-a refugiat în 
Zincea - Mehedinţi, iar în 1945 s-a mutata în Săcălaz unde a fost împroprietărit cu 5 
ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. Lucrează la Centrul de colectarea 
laptelui . 

316. POPESCU GHEORGHE dis!. cu 3 membrii, născut la 3 martie 1922 în 
Pleaşa - Albania, fiul lui Nicolae şi Vasila agricultor. A venit din Albania în 1928 în 
com. Frăşari unde părinţii au primit IOha teren arabil şi de unde în 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat în corn. Roşeţi - Ialomiţa, apoi în Călăraşi unde a stat 
până în 1945 când s-a mutat în Timişoara, lucrând la M.A.T. iar părinţii s-au mutat în 
corn. Săcălaz unde au fost împroprietăriţi cu 5 ha teren arabi!. în 1950 s-a transferat şi 
sus numitul în corn. Săcălaz fiind casier la cooperativa din Săcălaz până la dislocare . 
În prezent lucrează la GAS Brateş. 

317. PITU GHEORGHE dis!. cu 5 membrii, născut la 10 ianuarie 1910 în 
Coriţa - Albania, fiul lui Adam şi Despina agricultor. În 1928 au venit din Albania în 
com. Frăşari - Durostor unde au primit IOha teren arabil de unde în 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat în com. Roşeţ- lalomiţa şi în 1942 s-a mutat în corn. 
Palazu - Constanţa unde a stat până în 1946 când s-a mutat în com. Săcălaz fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. în prezent 
lucrează la GAS. 

318. PITU SOTIR dis!. cu 2 membrii, născut la 20 iulie 1923 în Breşniţa -
Albania, fiul lui Ada şi Despa fără ocupaţie. A venit din Albania în 1928 cu părinţii în 
corn. Golivina unde părinţii au primit 10 ha teren arabi!. În 1940 prin schimbul de 
populatie s-a mutat în corn. Roşeţ - lalomiţa , apoi în corn. Gîrliţa - Constanţa unde a 
stat pânăî în 1947 când s-a mutat în Beşenova Nouă unde a fost împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil (părinţii pe care îl folosesc şi în prezent, întrucât nu au fost dislocaţi). Sus 
numitul a fost militar în termen din 1948 - 195 1. După ce s-a eliberat din armată s-a 
angajat la fabrica de lanţuri din Timişoara, însă cu domiciliul stătea în Săcălaz de 
wlde a şi fost dislocat, lucrează la GAS . 

319. PANA ANTON dis!. cu 3 membrii , născut la 21 mai 1921 în Bucureşti , 

fiul lui Lazăr şi Paraschiva, wlde s-a ocupat părinţii săi cu vânzarea ziarelor, până în 
1925 când s-a mutat în Cocina - Durostor iar în 1940 prin schimbul de populaţie s-au 
mutat în Săcălaz fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-au muncit până la 
dislocare. Din 1942 - 1946 sus numitul a fost militar iar în 1946 s-a stabilit la părinţi 
în corn. Săcălaz unde a fost dislocat. Lucrează la GAS - Brateş. 

320. ROSU TOMA dis!. cu 2 membrii , născut la 1 ianuarie 1913 în Coriţa -
Albania, fiul lui Gheorghe şi Anastasia de profesie comerciant. În 1928 a venit din 
Albania în com. Coinargeaua Mare - Durostor unde a stat până în 1940 când prin 
schimbul de populaţie s-a mutat în corn. Tania - lalomiţa. în Durostor sus numitul a 
fost băiat de prăvălie, iar părinţii au primit IOha teren arabi!. Din com. Tania s-a 
mutat În Tulcea, apoi În Suceava unde tatăl său a deschis un magazin mixt. În 1944 s
a mutat În corn. Gruia - Mehedinţi unde de asemeni a avut magazin şi de unde În 
1945 s-a mutat În Săcă1az continuând să ţină magazinul până la dislocare. În corn. 
Săcălaz, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, tatăl său a decedat În 1947 iar 
mama sa este dislocată În corn. Movila GÎldăului , raionul Feteşti. Lucrează şa GAS. 
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Împroprietărit cu 5 ha teren arabil. Declară că nu a fost judecat, iar după 23 august 
1944 se Înscrie În PCR. Apoi În PMR, fiind membru până În 1951 când fiind dislocat i 
s-a ridicat carnetul. Lucrează la GAS Brateş. 

309. ICOLAE HRISTU disl. cu 7 membrii, născut la 24 decembrie 1906 În 
Ecaterina - Grecia, fiul lui Nicolae şi Avora de profesie agricultor. în 1928 a venit 
din Grecia În com. Fraşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil. în 1940 s-a 
refugiat În Roşeţi - CăIăraşi apoi în 1941 în CăIăraşi, iar În 1940 s-a dus În com. 
GÎrniţa - Constanţa . în 1947 s-a mutat în Săcălaz unde a fost Împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil pe care l-a muncit până în 1951 la dislocare, când a fost dislocat cu soţia 
şi 6 copii, În com. Brateş. în prezent lucrează la GAS Brateş cu toată familia ca 
muncitor zilier. 

310. NASTU NASTASE disl. cu 4 membrii, născut la 3 ianuarie 1920 În 
Pleaşa - Albania, fiul lui Tache şi Ecaterina muncitor agricol. în 1928 a venit cu 
părinţii din Pleaşa - Albania stabilindu-se în com. Colepetrova unde a primit IOha 
teren arabil. în 1940 s-a refugiat În com. Mircea Vodă - CăIăraşi şi tot atunci În com . 
Sima - Constanţa. In 1942 a plecat în Rădăuţi cu mama lui. EI fiind militar În termen, 
s-a eliberat În 1943 şi s-a stabi lit în com. Ezimcea - Mehedinţi unde a stat până în 
1945 când a fost colonizat în Săcălaz cu 5 ha teren arabil şi În 1951 a fost dislocat. în 
1945 s-a Înscris în PCR apoi în PMR activând până în 1951 când i s-a ridicat carnetul 
cu ocazia dislocării. Lucrează la GAS. 

3] 1. MILLA GHEORGHE disl. cu 4 membrii , născut la 10 februarie 1908 În 
Desniţa - Albania, fiul lui llie şi Despina agricultor. În 1928 a venit din Albania În 
com. Fraşari - Durostor unde a fost împroprietărit cu 10 ha teren arabil , iar În 1940 s
a refugiat În com. Roşeşti - Ialomiţa de unde soţ ia a plecat În com. V. Brătianu -
Tulcea, iar sus numitul aplecat concentrat la Reg. 4 Grăniceri . Soţia în 1941 s-a mutat 
În com. Ilişeşti - Suceava unde a fost Împroprietărită cu 5 ha teren arabh il. În 1944 
soţia s-a mutat În com. Zărnari - Mehedinţi şi tot În 1944 a fost desconcentrat. în 
1945 s-a mutat în corn. Săcălaz unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil. 

312. NICOLAl HRISTU disl. cu 6 membrii , nascut la 20 decembrie 1896 În 
Gopeş - Jugoslavia, fiul lui Mihai şi Vasilo agricultor. A venit din Jugoslavia În 1921 
în Constru1ţa, de unde în 1922 s-a mutat În Hotarele lalomiţei, iar În 1925 a plecat în 
Cocina - Durostor unde a primit IOha teren arabil , iar prin schimbul de populaţie din 
1940 s-a mutat în corn. Tare Verde - Constanţa, În 1941 s-a mutat în Rădăuţi unde a 
primit 5 ha teren arabil având o prăvălie (chioşc) . în 1942 s-a mutat în corn. M . 
Kogalălniceanu unde a stat până În 1945 când s-a mutat În corn. Săcălaz unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare, În prezent 
lucrează la GAS. 

313. NASTU GRISTU disl. cu 2 membrii, născut la 28 februarie 1923 în 
Pleaşa - Albania, fiul lui Vanghele şi Hrisula, agricultor. In 1928 a venit cu părinţii 
din Albania În corn. Frăşari - Durostor unde părinţii au primit IOha teren arabil şi de 
unde în 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutata În com. Roşeţi - lalomiţa, iar În 
1941 s-a mutat În Badault - Tulcea, apoi În com. lli şeşti - Suceava unde a primit 5 ha 
teren arabil şi de unde în 1943 s-a mutat în Obîrşia de Cîmp - Mehedinţi până în 
1945. În 1945 s-a mutat în Săcălaz unde sus numitul a fost Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a mW1cit până la dislocare. Lucrează la GAS. 

314. POPESCU IAMANDI disl. cu 3 membrii, născut la 13 mai 1913 În 
Pleaşa - Albania, fiul lui Beche şi Victoria. în 1923 a venit din Albania În com. 
Frăşari - Durostor unde părinţii au primit IOha teren arabil. în 1040 prin schimbul de 
populaţie s-a mutat În Roseţi - Ialomiţa, apoi În CăIăraşi unde a stat până În 1947 
când s-a mutat în com. Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
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com. Casin - Caliacra unde a lucrat ca servitor apoi s-a căsătorit acolo unde a stat 
până în 1940 când s-a refugiat în com. Cărpiniş unde a primit 5 ha teren arabil pe care 
l-a l11uncit până la dislocare în 1951 . în prezent lucrează la GAS Brateş . 

303. MEMU HRlSTU disl. cu 6 membrii , născut la 1 iunie 1870 în Pleaşa
Albania, fiul lui Eftimie şi Chiriţa de profesie agricultor. in anul 1925 a venit din 
Albania în com. Fraşari - Durostor unde a primit IOha teren arabil şi de unde în 1940 
prin schimbul de populatie s-a stabilit în com. Roşeşti - Ialomiţa apoi în com. Beidaut 
- Tulcea de unde în 1942 s-a mutat în com. lIi şeşti - Suceava unde a avut o prăvălie 
de sticIă.rie . În 1944 s-a mutat în com. Obîrşa de Cîmp - Mehedinţi de unde în 1945 a 
plecat în com Săcălaz fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până 
la dislocare. Fiul său Zisu în prezent se află condamnat la 4 ani închisoare pentru 
delapidare de la Cooperativa de consum Brateş. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

304. MILLA GHEORGHE disl. cu 2 membrii, născut la 12 aprilie 1900 în 
Pleaşa - Albania,fiul lui Teodor şi Vasilichia de profesie agricultor. A posedat 5 ha 
teren arabi l, un loc de casă. în 1927 a plecat din Albania stabilindu-se în com. Fraşari 
- Durostor unde a fost împroprietărit cu IOha teren arabil. În 1940 a plecat în com. 
Roşeti - Ialomita unde a stat câteva luni plecând în COI11. Congaz wlde a fost 
împroprietărit cu IOha teren arabil şi de unde în 1946 a plecat în com. Săcălaz unde a 
fost i arăş i împroprietărit cu 5 ha teren arabil. Declară că nu a făcut politică şi nu a fost 
arestat sau condamnat. în prezent lucrează la GAS ca muncitor. 

305. MUSTACA VANGHELE disl. cu 3 membrii, născut la 15 martie 1910 
în Pleaşa - Albania, fiul lui Gheorghe şi Maria de profesie agricultor. în 1928 a venit 
din Albania stabilindu-se în com. Fraşari - Durostor, unde a fost împroprietărit cu 10 
ha teren arabil. în 1940 a plecat în com. Roşeşti - lalomiţa iar după 6 luni a plecat în 
com. Caramchioi - Tulcea. În 1942 a plecat în com. lrişeş ti - Suceava unde a stat 
până în 1944 când a plecat în com. Obîrşia de Cîmp - Mehedinti iar în 1946 a plecat 
în Săcălaz fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil. Lucrează la GAS - Brateş. 

306. MISCU MARCU dis!. cu 3 membrii , născut la 3 mai 1909, fiul lui Lazar 
ş i Eufrosina nascut în Grabova - Albania de profesie agricultor. A venit din Albania 
în 1933 în com. Caceanov - Durostor unde a fost împroprietărit cu IOha teren arabi!. 
În 1940 s-a refugiat în com. Nisipari - Constanţa de unde în 1941 s-a mutat în com. 
Bedault Tulcea şi tot în acelaşi an s-au mutat în Suceava unde ta tăl său a deschis un 
chioşc cu mărun\Îşuri. Sus numitul în 1942 a fost încorporat la Reg. 30 Dorobanti de 
unde în 1944 s-a eliberat şi s-a stabilit în com. Gruia - Mehedinţi unde se afla soţia şi 

socrul său cu care se căsători se în 1942. În 1945 s-a mutat în com. Săcălaz -
Timişoara fiind împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la 
dislocare. Este dislocat cu soţia şi 2 copii. 

307. NEMU ANASTASIA dis!. cu 4 membrii , născut la 20 decembrie 1909 în 
Ecaterina - Grecia, fiica lui Hristu şi Maria casnică. În 1928 a venit din Grecia 
stabilindu-se în com. Fraşari - Durostor. În 1940 s-a refugiat în com. Roşeti -
CăIăraşi , iar în 1941 s-a mutat în V. Brătianu şi tot în acel an s-a mutat în com. Ilişeş ti 

- Suceava. În 1943 s-a mutat în com. Obîrşa de Cîmp - Mehedinţi, iar în 1945 în com. 
Săcălaz Timişoara unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil. Este văduvă din 
1941 dislocată cu 4 copii. Lucrează la GAS. 

308. ASTU SPIRU disl. cu 4 membrii , născut la 15 aprilie 1920 în Pleaşa -
Albania, fiul lui Hristu şi Marta de profesie agricultor. În 1928 a venit din Albania 
stabilindu-se în com. Babuc - Durostov unde a fost împroprietărit cu IOha teren 
arabil. În 1940 a plecat în corn. Roşeţi - Ialomiţa, iar după 6 luni a plecat în com. V. 
Brătianu - Tulcea. În 1941 a plecat în com. lIişeşti - Suceava de unde a plecat în 1944 
în com. Izimcea - Mehedinţi, iar În 1945 a plecat În com. Săcălaz - Timiş unde a fost 
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295. IA ULI ]>ANDU disl. cu 5 membrii, născut la 5 martie 1910 În COOl. 

Caterina - Grecia, fiul lui Tacu şi Atena de profesie agricultor. în 1925 a venit din 
Grecia şi este colonizat cu IOha teren arabil În corn. Aidemir - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută în COOl. Anadalchioi - Constanţa, iar în 1947 
în corn. Săcălaz - Timiş şi este împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

296. JOGA ANTON disl. cu soţia, născut la 3 ianuarie 1923 în COol . Pleasa 
Albania, fiul lui Vasile şi Ecaterina de profesie agricultor. în anul 1927 a venit cu 
părinţii din Albania fiind colonizat în corn. Armatlia - Durostor, lmde părinţii au 
primit IOha teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie s-au mutat în corn. 
Principesa Elena - lalomiţa, iar în anul 1941 s-au mutat în COol. Congaz - Tulcea, 
unde de asemeni au fost Împroprietăriţi părinţii săi cu IOha teren arabil. În anul 1945 
s-a mutat În corn. Săcălaz - Timiş, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de 
unde au fost dislocaţi. 

297. lANUL! IORGU disl. cu 6 membrii, născut la 2 februarie 1912 În 
Ecaterina - Grecia, fiul lui Ştefan şi Domnica de profesie agricultor. În anul 1925 a 
venit cu părinţii din Grecia fiind colonizaţi În COol. Aiddemir - Dirostor unde părinţii 
au primit IOha teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat În COol . 

Roşeţi - CăIăraşi, iar în anul 194 1 s-a mutat În Suceava unde părinţii lui au deschis o 
prăvălie de mărunţişuri . În anul 1944 s-a mutat În COol. Chemenea - Mehedinţi , iar în 
anul 1945 s-au mutat în Săcălaz unde au fost Împroprietăriţ i cu 5 ha teren arabil şi de 
unde au fost dislocaţi. 

298. LULEA TUDOR disl. cu 6 membrii , născut la 15 august 1908 în Coriţa 
- Albania, fiul lui Victor ş i Vasile de profesie agricultor. În anul 1928 a venit din 
Albania fiind colon izat În corn. Cainargeaua Mare - Durostor unde a primit J O ha 
teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat în com. Roşeţi -
CăIăraşi , iar În anul J 945 s-a mutat În com. Săcălaz unde au fost Împropri etăriţi cu 5 
ha teren arabi l şi de unde au fost dislocati. 

299. MAGDA ADRIAN disl. cu 4 membrii, născut la 20 iunie 1910 în Eccica 
Jugoslavia, fiul lui Iosif şi Aniţa de profesie agricultor. În anul 1931 a venit din 
Jugoslavia fiind colonizat În com. Presărăuli - Caliacra unde a primit IOha teren 
arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat în com. Codabin -
Constanţa, iar în anul 1945 s-a mutat în COol. Cărpiniş unde a fost Împroprietărit cu 
1,50 ha teren arabi l ş i de unde au fost dislocaţi. În anul 1950 a fost condamnat 15 zile 
pentru furt. 

300. MILA HRlSTU disl. cu 7 membrii, născut la 9 martie J 906 În Dispita 
Albania, fiul lui Ilie ş i Despina de profesie agricultor. în anul 1928 a venit în corn. 
Fraşari - Durostor unde a lucrat În dijmă la diferiti cetăţeni. în anul 1940 s-a refugiat 
În Roşeşti - CăIăraş i , apoi În corn. Vintilă Brătianu şi În anul 1941 În corn. Suceava 
unde a avut o prăvălie de sticIărie şi oale. În anul 1944 s-a refugiat în Darvari -
Mehedinti , iar de acolo în 1945 s-a dus În Săcălaz unde a primit 5 ha teren arabil pe 
care l-a muncit până în 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

301. MOCIU SOTIR disl. cu 6 membrii , născut la 15 ianuarie 1907 În Florina 
- Grecia, fiul lui Anastasie şi Paraschiva de profesie agricultor. În 1931 vine în corn. 
Cocina - Durostor primind 5 ha teren arabil. In anul 1940 s-a refugiat În corn. Ceacu -
la l omiţa de unde a plecat în COol. Tare - Verde - Constanta, apoi în 1942 în com. M. 
Cogălniceanu , iar în 1946 este Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până În 1951 la di slocare. În prezent lucrează la GAS Brateş ca muncitor zilier. 

302. MUNTEANU TUDOR disl. cu 5 membrii, născut la 13 august 1913 în 
[smail - URSS, fiul lui Mihail şi Agafia de profesie agricultor. 1n J 935 s-a dus în 
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ha teren arabi\. în anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Roşeţi -
CăIăraşi unde a lucrat la diferiţi cetăţeni până În 1946 când s-a mutat În Beşenova 
Nouă - Tim i ş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a muncit până la 
dislocare. în prezent lucrează În com. Brateş la GAS. 

289. GURlTA LAZAR dis\. cu 5 membrii , născut la 15 martie 1910 În 
Grabova - Albania, fiul lui Mihai şi Naunca de profesie agricultor. În anul 1928 vine 
din Albania şi este colonizat cu IOha teren arabil În com. Cainargeaua Mare -
Durostor. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Nisipari -
Constanţa, apoi În Beidaud - Tulcea, iar În 1941 În Suceava unde a lucrat până În anul 
1944 la o fabrică. În anul 1944 se refugiază În com. Rîuşor - Făgăraş, iar În 1945 se 
mută În Săcălaz - Timiş fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

290. GEA VELA ATANASE dis\. cu 7 membrii, născut la 6 august 1905 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Ioan şi Angela de profesie agricultor. În 1928 a venit din 
Albania fiind colonizat cu 10 ha teren arabil În corn. Fraşari - Durostov. În anul 1940 
prin schimbul de populaţie se mută În corn. V. Brătianu - Tulcea, apoi În Ilişeşti -
Suceava. În anul 1944 s-a refugiat În corn. Obârşea de Câmp, de unde În anul 1945 se 
mută În Săcălaz - Tirniş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 

291. GEA VELA GHEORGHE dis\. cu 6 membrii, născut la 18 februarie 
1899 În Pleasa - Albania, fiul lui Ion şi Angela de profesieagricultor. în anul 1929 a 
venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari - Durostor. În 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În Ilişeşti - Suceava, iar În 1944 se 
refugiază în corn. Obîrşa de Cîmp de unde În 1945 se mută în corn. Săcălaz - Timiş şi 

este împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS Brateş. 

292. GURlT A CRISTEA dis\. cu 3 membrii, născut la 2 1 septembrie 1913 în 
Grabova - Albania, fiul lui Mihor şi Naunca, de profesie agricultor. În anul 1928 a 
venit din Albania şi este colonizat cu IOha teren arabil în corn. Cainargeaua Mare -
Durostor. În anu l 1940 prin schimbul de populaţie se mută în Nisipari - Constanţa , 
apoi în Suceava când a fost concentrat în armată şi l ăsat la vatră în anul 1945 
stabilindu-se în Făgăraş. Tot în anul 1945 se mută în corn. Săcălaz unde a fost 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS Brateş. 

293. GAVRILA ILIE dis\. cu 3 membrii, născut la 14 iunie 1921 în Pleasa -
Albania, fiul lui Ioan şi Vasila de profesie agricultor. în anul 1928 a venit din Albania 
în corn. Babuc - Durostov unde părinţii au fost co lonizaţ i cu IOha teren arabil pe care 
l-a muncit până în anul 1940 când s-a făcut schimbul de populaţie, se mută în corn. 
Ilişeşti - Suceava. În anul 1944 se refugiază în com. Obîrşa de Cîmp - Mehedinţi, iar 
în 1945 se mută în com. Săcăiaz - Timiş ş i este împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe 
care l-a muncit până în anul 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

294. lANUL! DUMITRU dis\. cu 3 membrii , născut la 25 iunie 1920 în com. 
Caterina - Grecia, fiul lui Ştefan şi Domnica de profesie agricultor. În anul 1925 a 
venit din Grecia în com. Aidemir - Durostov unde părinţii au fost colonizaţi cu IOha 
teren arabi\. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în com. Beidaud -
Tulcea şi tot În acelaşi an se mută în com. Ilişeşti - Suceava. În 1944 se refugiază în 
com. Cremenea - Mehedinţi, iar în 1945 se mută din nou în Săcălaz unde a fost 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până în anul 1951 la dislocare. în 
prezent lucrează la GAS Brateş. 
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281. GHITA DlO ISIE disl. cu 7 membrii , născut la 20 martie 1915 în 
Pleasa - Albania, fiul lui Hristu şi Elena de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizaţi cu 10 ha teren arabil în corn. Fraşari - Durostor. în anul 
1940 prin schimb de populaţie s-a mutat în corn. v. Brătianu - Tulcea apoi în Ilişeşti 
Suceava, de unde în anul 1944 s-a refugiat în corn. Plopi Meheninţi, iar în 1945 s-a 
mutat în Săcălaz fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la 
dislocare, având în acelaşi timp între 1945 - 1951 şi cârciurnă în corn. Săcălaz. În 
prezent lucrează la GAS Brateş . 

282. GHITA ANASTASIE disl. cu 6 membrii, născut la 15 decembrie 1904 
în Pleasa Albania, fiul lui Hristu şi Elena de profesie agricultor. În anul 1927 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în corn. Fraşari - Durostor. în anul 
1940 prin schimbul de populaţie s-a mutat în Cainargeaua - Tulcea apoi în Burdujeni 
- Suceava. în anul 1944 s-a mutat în corn. Plopi Mehedinţi iar în 1945 în corn. 
Săcălaz - Timiş unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până 
la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş . 

283. GEA VELA NICOLAE disl. cu 4 membrii , născut la 27 octombrie 1916 
în Plasa - Albania, fiul lui Ioan ş i Vasilica de profesie agricultor. În anul 1940 prin 
schimbul de populaţie se mută în corn. V. Brăteanu - Tulcea, apoi în lIi şeşti -
Suceava de unde în 1943 se refugiază în corn. Obîrşa de Câmp. În anul 1945 se mută 
în corn. Săcălaz - Timiş fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit 
până În anul 1951 la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 

284. GHITA HARALAMBIE disl. cu 5 membrii , născut la 10 august 1920 În 
corn. Pelasa - Albania, fiul lui Tănase şi Ecaterina de profesie agricultor. în anul 1926 
a venit din Albania În Fraşari - Durostor unde părinţii au fost colonizaţi cu IOha teren 
arabil. în anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În CăIăraşi, iar În 1946 pleacă 
În Săcălaz fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. 
în prezent lucrează la GAS Brateş. 

285. GHITA VASILE disl. cu 2 membrii, născut la 10 ianuarie 1904 în 
Pleasa - Albania, fiul lui Tănase şi Eudxia de profesie agricultor. in anul 1925 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în corn. Fraşari - Durostor. în anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută În corn. Caramanchioi - Tulcea şi tot În 
ace l aşi an se mută în CăIăraşi - l a lomiţa. În anul 1946 se mută în corn. Săcălaz -
Timiş unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până în anul 
195 1 la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

286. GEA VE LA SPIRU disl. cu 2 membrii , născut la 17 februarie 1919 în 
Pleasa - Albania, fiul lui Ioan şi Vasila de profesie agricultor. în anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În corn. Babuc - Durostor. în anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută în lli şeşt i - Suceava lmde a primit 3 ha teren 
arabil. în anul 1944 se refugiază în corn. Obîrşa din Câmp Megedinţi, iar în anul 1945 
se mută în corn. Săcălaz Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până În anul 1951 la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş . 

287. G HITA HARALAMBlR disl. cu 6 membrii , născut la 10 actombrie 
1904 În Pleasa Albania, fiul lui Gheorghe şi Maria de profesie agricultor. în anul 1928 
a venit din Albania fi ind colonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari - Durostor. În 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Congaz - Tulcea, iar În anul 
1945 se mută În com Săcă laz - Tim iş unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe 
care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

288. G RAM OSTEANU GHEORG HE disl. cu 2 membrii , născut la 15 
aprilie 1920 În Caterina - Grecia de profesie agricultor. În anu l 1926 a venit din 
Grecia stabilindu-se în corn. Haidimir - Durostor unde părinţi i au fost colon izaţi cu 10 
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274. DOCU GHEORGHE disl. cu 3 membrii, născut la 10 decembrie 1909 în 
Cariţa - Albania, fiul lui Nacu şi Zorica de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Alban ia fii nd colonizaţ i părinţii în com. Babuc - Durostor. În anul 1940 prin 
schimbul de popu laţ ie se mută în lIişeşti - Suceava unde a primit 5 ha teren arabil. In 
anul 1943 se refugiază în Darvari - Mehedinţi , iar în 1945 se mută în Săcălaz - Timiş 
fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent 
lucrează la GAS Brateş. 

275. FAT! ATANASE disl. cu 3 membrii , născut la 1 ianuari e 1916 în Carila 
- Albania, fiul lui Nacu şi Vasila de profesie agricultor. În anul 1928 a venit d in 
Albania În com. Cainargeau Mare - Durostor unde părintii au fost co lon izaţi cu IOha 
teren arabi l. În anul 1940 prin schimbul de populatie se mută în com. V. Brătianu, iar 
în 1941 este concentrat la Reg. 4 Grăniceri de unde este lăsat la vatră în anul 1945, 
stabilindu-se în Săcălaz - Timiş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

276. DORI DUMITRU disl. cu 4 membrii , născut la 15 septembrie 1922 în 
Hulupan - Grecia, fiul lui Nicolae şi Nastasia de profesie agricu ltor. În anul 1925 a 
venit cu părinţii din Grecia în com. Armaclia - Caliacra, unde părinţii au fost 
colonizati cu IOha teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în 
corn. Cogealac - Constanţa de unde în 1947 se mută din nou în com. Săcălaz - Timiş 

unde a lucrat la GAS până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 
277. FATII ACU disl. cu doi membrii, născut la 12 septembrie 1876 în 

Cari ta - Albania, fiul lui Costa şi Nastasia de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în Cainarceaua Mare - Durostor. În 
anul 1940 prin schimbul de populatie se mută în corn. Caranlanchioi - Tulcea, apoi în 
I1i seş ti - Suceava de unde în 1944 se refugiază în Darvari Mehedinti. în anul 1945 se 
duce în corn. Săcăiaz - Timiş fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . Fiul său care îl întretine 
ş i pe el. 

278. GJAMBAZI VASILE disl. cu sot ia, născut la 17 octombrie în 1903 în 
Pleasa Albania, fiul lui Atanase şi Constanda de profesie agricu ltor. În anul 1928 a 
venit din Alban ia fiind colonizat în satul Lunca - Drostor cu IOha teren arabil. În 
anul 1940 prin schimbul de populatie se mută în Caramanchioi - Tulcea, apoi În 
Ilişeşt i - Suceava unde a primit 5 ha teren arabil. În anul 1944 se refugiază în com. 
Gruia - Mehedinti, iar în 1945 se mută în Săcălaz - Timiş fiind împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

279. GURITA SOTIl~ disl. cu 3 membrii, născut la 5 august 1917 în Grabova 
- Albania, fiul lui Ion ş i Naunca de profesie agricu ltor. În anul 1928 a venit din 
Albania în com . Cainargeaua Mare - Durostor unde părinţii au fost colonizat i cu 10 
ha teren arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în Nisipari -
Constanta, apoi în 1942 în Suceava unde a avut o gheretă cu măruntişuri. În anu l 1943 
a fost concentrat la Reg. 21 infanterie fi ind lăsat la vatră în anul 1945 când s-a stabilit 
în Săcălaz - Timiş şi a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până 
în 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

280. FAT! DUMITRU disl. cu 7 membrii , născut la 20 iunie 1902 în Pleasa 
Albania, fiul lui Costa ş i Angela de profesie agricu ltor. În anul 1928 a venit din 
Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în com. Fraşari - Durostor. În anul 1940 
prin schimbul de populaţie se mută în corn. V. Brătianu - Tulcea apoi în llişeşti -
Suceava unde a primit 5 ha teren arabil. În anu l 1944 s-a refugiat În Darvari -
Mehedinti, iar În 1945 se mută în Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabi l pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . 
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266. CIUREL CONSTANTIN dis!. SIngur, născut la 30 iulie 1911 În 
FIămânda Mehedinţi, fiul lui Constantin ş i Anica de profesie fost marinar. A posedat 
I ha teren arabi!. în anul 1948 a suferit p condanmare de 3 luni pentru manifestări 
duşmănoase . In prezent lucrează ca dulgher la GAS Brateş . 

267. CALESU NAUM dis!. cu 9 membrii , născut la 16 iunie 1895 În Pleasa 
Albania, fiul lui Hristu şi Sofia de profesie agricultor. în anul 1925 a venit din Albania 
fiind colonizat cu IOha teren agricol În Fraşari - Durostor. în anul 1940 prin 
schimbul de populaţie s-a mutat În Congaz - Tulcea, iar de acolo În 1946 În Săcălaz
Tim iş, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren agricol ş i de unde În anul 1951 a fost 
dislocat. În prezent lucrează la GAS Brateş. 

268. DOCU VASILE di s!. cu 7 membrii , născut la 1 martie 1922 În Pleasa -
Albania, fiul lui Dumitru ş i Maria de profesie agricultor. În anul 1928 a venit din 
Alban ia În com. Praporgescu - Durostor unde părinţii au fost colonizaţi cu IOha teren 
arabi!. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În Congaz - Tulcea, apoi În 
GÎrliţa - Constanţa, iar În 1946 se mută În Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până la di slocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

269. DOCU HARALAMBIE dis!. cu 6 membrii, născut la 26 martie 1903 În 
Plasa - Albania, fiul lui Dumitru ş i Maria, de profesie agricultor. În anul 1928 a venit 
din Albania fii nd colonizat cu IOha teren arabi l În com. Babuc - Durostor. în anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută în Caramanchioi - Tulcea, apoi În Ili s teşti -
Suceava, unde a primit 5 ha teren arabi!. În anu l 1943 se refugiază În Iezimcea -
Mehedinli , iar În 1945 se mută în Săcă laz Timiş, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabi l ş i de unde În anul 1951 este dislocat. în prezent lucrează la GAS Brateş. 

270. DOCU PETRE dis!. cu 4 membrii , născut la 15 martie 1907 În Pleasa -
Albania, fiul lui Atanasie ş i Paraschiva, de profesie agricultor. în anul 1929 a venit 
din Albania fi ind colonizat cu 10 ha teren arabil În Babuc - Durostor. în anul 1940 
prin schimbul de populaţie se mută În com. V. Brătianu, apoi În Ilişeşti - Suceava, 
unde a primit 5 ha teren arabi!. În anul 1943 se refugiază În lezimcea - Mehedinţi , iar 
În 1945 se mută În Săcălaz Timiş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil de tInde În 
195 1 este dislocat. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

271. DOCU SOTIR dis!. cu 7 membrii , născut la 15 februarie 1900 în Pleasa 
- Albania, fiul lui Tanasie şi Paraschiva, de profesie agricultor. în anul 1928 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Babuc - Durostor. în anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută În V. Brătianu , apoi În lli steşti - Suceava. în 
anul 1944 se refugiază În Izimcea - Mehedinti, iar În 1945 se mută În Săcălaz - Timiş , 
fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil de unde În 1951 este dislocat. In prezent 
lucrează la GAS Brateş . 

272. DULA NICOLAE dis!. cu 2 membrii , născut la 15 mai 1904 În Petroasa 
- Grecia, fiul lui Constantin şi Chiriţa de profesie agricultor. în anul 1926 a venit din 
Grecia fiind colonizat cu 10 ha teren arabil în com. Carasulari - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută în com. Mihai Viteazu - Constanţa, iar În 
1945 În com. Săcălaz - Timiş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabi l pe care l-a 
muncit până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 

273. DRAGATE CONSTANTIN dis!. cu 2 membrii, născut la 15 martie 
1911 În Pleasa Albania, fiul lui Hara lambie ş i Sofia de profesie agricultor. În anul 
1928 a venit din Albania fiind colonizat cu IO ha teren arabil În com. Babuc -
Durostor. în anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în Congaz - Tulcea de 
unde În 1946 pleacă În Săcălaz - Timiş fii nd Împropri etărit cu 5 ha teren arabil pe 
care l-a muncit până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş . 
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258. CALESU PANDELIE disl. cu 4 membrii, născut la 8 martie 1912 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Hristu ş i Sofia, de profesie agricultor. În anul 1926 a venit 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În corn. Fraşari - Durostov. în anul 
1940 prin schimbul de populaţie, se mută În com. Caramanchioi - Tulcea apoi În 1942 
În com. lI işeşti - Suceava de unde În 1944 se refugiază În corn. Plopi Mehedinli. În 
anul 1945 a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabi l În corn. Săcălaz - Timiş, pe care l
a muncit până În anul 1951 la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş . 

259. CACEA VELJ TANASE disl. cu 6 membrii , născut la 15 august 1906 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Spiru şi Paraschiva, de profesie agricultor. în anul 1932 a 
venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabi l În com. Fraşari - Durostor. în 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Viile Noi Constanţa, apoi În 
Con gaz - Tulcea. în anul 1945 se mută În Săcălaz - Timiş unde este Împroprietărit cu 
5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la Şantierul 
202 Constructii - Brateş. 

260. CIPU TOMA disl. cu 4 membrii, născut la 14 ianuarie 1908 În Pleasa
Albania, fiul lui Constantin şi Angela de profesie agricultor. în anul 1925 a venit din 
Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în Fraşari - Durostor. în anul 1940 prin 
schimbul de populaţie se mută în Congaz - Tulcea, iar în 1947 în Săcălaz Timiş, fiind 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil. în prezent lucrează la GAS - Brateş. 

261. CUTI A DUMITRU disl. cu 4 membrii, născut la 24 decembrie 1905 în 
Pleasa - Albania, fiul lui Haralambie şi Sofia, de profesie agricultor. În anul 1928 a 
venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabi l în corn. Fraşari - Durostor. în 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În corn. Budinţi - Tulcea, apoi În corn. 
llişeşti - Suceava. în anul 1944 s-a refugiat în corn. Darvari - Mehedinti, iar în anul 
1945 se mută în com. Săcălaz - Timiş unde a fost colonizat cu 5 ha teren arabil pe 
care l-a mtfficit până la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş . 

262. CALESU DEMOSTENE disl. cu 7 membrii , născut la 15 februarie 1908 
În com. Pleasa - Albania, fiul lui Dumitru şi Eudochia de profesie agricultor. în anul 
1928 a venit din Alban ia fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Fraşari -
Durostot. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Că Iăraşi, iar În 
1945 se mută din nou În com. Săcălaz - Timiş, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil 
pe care l-a muncit până în anul 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

263. COSTICEA PETRE disl. cu 8 membrii, născut la 15 august 1899 În 
Pleasa - Albania, fiul lui Vasile şi Ecaterina de profesie agricultor. în anu l 1925 a 
ven it din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil În com. Calepetrova - Durostor. 
In anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În corn. Congaz - Tulcea iar de acolo 
În anul 1946 În corn. Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a muncit până în anul 1951 la dislocare. în prezent lucrează la GAS Brateş. 

264. COSTICEA VASILE disl. cu 4 membrii , născut la 15 martie 1920 În 
Plasa - Albania, fiul lui Petre şi Domnica, de profesie agricultor. În anul 1925 a venit 
din Albania În Fraşari - Durostor, unde părinţii au fost co loni zaţi cu IOha teren 
arabil. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În Sinoie - Constanţa, apoi În 
Congaz - Tulcea, iar în 1946 În com Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş . 

265. COTI HRlSTU disl. cu 5 membrii , născut la 15 mai 1915 în Caterina -
Grecia, fiul lui Tănase ş i Elena de profesie agricol. În anul 1926 a venit din Grecia În 
corn. Carasoleni - Durostor unde părinţii au fost colonizaţi cu IOha teren arabil. În 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Mihai Viteazu - Constanţa iar 
În 1947 În com. Săcălaz - Timiş fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS Brateş. 
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prin schimbul de populaţie se mută în corn. Camena - Tulcea şi în acelaşi an în Ilieşti Suceava, iar în 1945 se mută în Darvari Mehedinţi. în anul 1947 se s tabi leşte în Săcă l az Timiş , fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , de unde este di slocat. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 
251. BARDE CO STA TIN dis!. cu fiul , născut la 20 mai 1900 în Grabova Albania, fiul lui Ilie şi Zaharia, de profesie agricultor. În 1933 vine din Albania în 

Cociumar - Durostor fi ind colonizat cu 5 ha teren arabil , în 1940 prin schimbul de 
populaţie se mută în Nisipari - Constanţa ş i de acolo în 194 1 în Suceava, unde a lucrat ca vânzător la un magazin. În anul 1943 se mută în corn. Recea - Mehedinţi, iar în 
1945 în Săcălaz, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care îl munceşte până la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

252. BECALI VASILE dis!. cu 3 membrii, nă cut la 5 ianuarie 1919 în Pleasa Albania, fiul lui Vanghele şi Anghela de profesie agricu ltor. Venit din Albania în 1928 în Traşari - Durostor, unde părinţii au fost colonizaţi cu IOha teren arabi!. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în Sinaia - Constanţa, apoi în Ilişeşti -
Suceava, de unde în 1944 se refugiază în comuna Obîrşa de Cîmp. În anul 1945 se 
mută în Săcălaz - Timiş unde a fost împroprietări t cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş . 

253. BABU SPIRU dis!. cu 4 membrii, născut la 5 februarie 190 I în Cariţa -
Alban ia, fiul lui Tănase ş i Anghela de profesie agricultor. În anul 1948 a venit din 
Albania fiind colonizat cu 19 ha teren arabil în corn. Sumeci - Durostor. În anul 1940 
prin schimbul de populaţie se mută în Caramanchioi - Tulcea, apoi în Suceava de unde în 1943 se refugiază în Darvari - Mehedinţi. În anul 1945 s-a dus în Săcălaz -Timiş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

254. CRESU DUMITRU dis!. cu 3 membrii, născut la 7 februarie 1923 în Pleasa - Albania, fiu l lui Sotir şi Vasilichia, de profesie agricultor. În anu l 1925 a 
venit din Albania în corn. Haidemir - Durostor unde părinPi au fost împroprietăriţi cu 
IOha teren arabi!. În anul 1940 prin schimbul de populaţie se mutră în corn. 
Anadalchioi - Constanţa, iar în 1947 în Săcălaz şi este împroprietărit cu 5 ha teren 
arabi l pe care l-a muncit până la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş . 

255. CARAMITRU GHEORGHE dis!. cu 4 membrii, născut la 15 iulie 1906 
în Cariţa - Albania, fiul lui Hristru şi Sofia de profesie agricultor. În anul 1928 a venit din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în corn. Idimir - Durostor. În anul 
1940 prin schimbul de populaţie se mută în V. Brătianu , apoi în Ili seşti - Suceava unde a primit 5 ha teren arabil. În anul 1944 se refugiază în Darvari - Mehedinţi, iar 
în 1945 se mută în Săcălaz fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care-I munceşte până la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

256. CALESU ANASTASIE dos. cu 5 membrii, născut la 15 februarie 1902 
în Pleasa - Albania, fiul lui Aristu ş i Sofia, de profesie agricu ltor. În anul 1925 a venit din Alban ia fiind colonizat cu IO ha teren arabil în Fraşari - Durostor. În anul 1940 
prin schimbul de populaţ ie se mută în V. Brătianu - Tulcea, iar în 1944 se mută în 
Darvari - Mehedinţi . În anul 1945 este împroprietărit cu 5 ha teren arabi l în Săcălaz -Timiş, de unde în 195 1 este dislocat. În prezent lucrează la GAS - Brateş . 

257. CHJACU CONSTANTIN di s!. cu 4 membrii , născută la 12 aprilie 1895 în Pleasa - Albania, fiul lui Nicolae şi Sofia de profesie agricultor. În anul 1928 vine 
din Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în com. Aidemir - Durostov. În anul 1940 prin schimbul de populaţi e se mută în com. Modelu - lalom iţa, iar în 1946 se 
mută din nou în corn. Săcălaz - Timiş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a lucrat până în anul 1951 la dislocare. În prezent lucrează la GAS - Brateş. 
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Albania fiind colonizat cu IOha teren arabil în Frasari - Drostor. În anul 1940 prin 
schimbul de populaţie se mută în com. V. Brătianu - Tulcea, apoi în anul 1941 în 
llişeşti Suceava, unde şi-a deschis o prăvălie de mărunţişuri. În anul 1944 s-a refugiat 
în com. Darvare Mehedinţi, iar în 1945 se mută în Săcălaz fiind împroprietărit cu 5 
ha teren arabil de unde în 1951 este dislocat. în prezent lucrează la GAS - Brateş. 

244. BUGARIU NICOLAE disl. cu 3 membrii, născut la 2 decembrie 1902 în 
Checea - Timiş, fiul lui Pandele şi Giulvasia, de profesie agricultor. A posedat 7,24 
ha teren arabil, 4 vite mari ţi inventar agri col. Nu a folosit muncă salariată. În prezent 
lucrează la GAS - Brateş. Se propune ridicarea restricţiilor domiciliare la vechiul 
domiciliu . 

245. BADU ION disl. cu 3 membrii, născut la 15 august 1908 în Disniţa -
Albania, fiul lui Andrei şi Maria, de profesie agricultor. în anul 1938 a venit din 
Albania în Bucureşt6i, iar în 1940 se mută în Fraşari Durostor şi tot în acelaşi an se 
mută prin schimbul de populaţie în V. Brătianu - Tulcea, apoi în Suceava. În anul 
1944 s-a refugiat în Gruia - Mehedinţi, iar în 1945 se mută în Săcălaz fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi deschizând o prăvălie pe care a ţinut-o până la 
dislocare. în prezent lucrează croit50ria acasă în corn. Brateş. 

246. BAIA ICOLAE disl. cu 6 membrii , născut la 16 aprilie 1903 în 
Caterina - Grecia, fiul lui Gheorghe şi Hericla, de profesie agricultor. i'n anul 1926 a 
venit din Grecia fiind colonizat cu IOha teren arabil în corn. Hasimat - Caliacra. în 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în com. Sinoie Constanţa şi de acolo în 
Rădăuţi , iar în 1944 se refugiază în Vînju Mare. În anul 1946 se mută în Săcălaz 
Timiş şi este împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până la dislocare. în 
prezent lucrează la GAS - Brateş . 

247. BUZU TOMA dis. cu 3 membrii, născut la 25 aprilie 1921 în Grobova
Albania, fiul lui Mihai şi Ecaterina de profesie agricultor. În anul 1933 a venit din 
Albania în com. Calisichioi unde părinţii au fost colonizati cu IOha teren arabil. În 
anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în Beidaud - Tulcea şi de acolo în 1945 
în Suceava unde a lucrat ca frizer până în 1942 când a fost încorporat în armată . în 
anul 1944 a fost l ăsat la vatră stabi lindu-se în Saleia Mehedinti, iar în 1945 s-a mutat 
în ăcălaz Timiş, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde în anul 
1951 a fost dislocat. în prezent lucrează la Şantierul de Construcţii 202 din cadrul 
GAS - Brateş . 

248. BUZU GIUGORE disl. cu soţia, născut la 16 februarie 1923 în Grabova 
- Albania, fiul lui Mihai şi Ecaterina, de profesie agricu ltor. în anul 1933 a ven it din 
Albania în corn. Cociwnan - Durostov unde părinţii au fost colonizaţi cu IOha teren 
arabil. în anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în Nisipari - Constanţa şi în 
acelaşi an în Suceava unde a lucrat ca frizer până în 1944 când s-a refugiat în Salcia -
Mehedinţi, iar în 1945 se mută în Săcălaz fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil. În 
prezent lucrează la GAS - Brateş. 

249. BADU P ANDELE disl. cu 5 membrii, născut la 18 ianuarie 1900 în 
Disniţa - Albania, fiul lui Dwnitru şi Ianula, de profesie agricultor. În anul 1925 a 
venit din Albania în com. Fraşari - Durostor unde a fost colonizat cu IOha teren 
arabi l. în anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută în Caramanchioi - Tulcea, iar 
în 1940 în Buldujeni - Suceava, de unde în 1944 se reîntoarce în CăIăraş i . În 1946 se 
mută în Săcălaz - Timiş fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde in 1952 
este dislocat. În trecut a făcut politică liberală. în prezent lucrează la GAS - Brateş. 

250. BICI DUMITRU disl. cu 2 membrii, născut la 12 mai 1888 în Pleasa 
Albania, de profesie agricultor, fiul lui Spiru şi Chirita. In anul 1928 a venit din 
Albania fiind colonizat cu 10 ha teren arabil în Calepetrova - Durostov. în anul 1940 
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234. ZOMBOREANU GHEORGHE cu 3 m.f., născut la 25 martie 1912 În 
Beba Veche - Timişoara, fiul lui Constantin şi Cristina, de profesie agricultor, a posedat ca avere II ha teren arabil, 2 cai, una vacă şi inventar agricol. în materialul de 
bază se menţionează că este dislocat În categoria "contrabandişti", fapt ce nu se 
confirmă. 

235. ZA VATCHI ANDREI cu 3 m.f., născut la 4 iulie 1908 În Coconeşti -
URSS, fiul lui Vasile şi Maria de profesie agricultor. în anul 1940 s-a refugiat În Botoşani , reÎntorcându-se în comuna natală în anul 1941. În anul 1944 s-a refugiat din 
nou la RM. Sărat unde a lucrat ca muncitor la CFR până În anul 1947 când s-a mutat În comuna Cărpiniş - Timişoara şi unde a lucrat la GAS până În anul 1951 când a fost 
dislocat În categoria "Basarabeni". 

236. SEBU IELA născută la 7 iunie 1887 În Beba Veche - Timişoara, fiica lui A vram şi Solomia, de profesie casnică. A posedat ca avere 16 ha teren arabil, 4 cai, 8 
vaci , 2 boi şi inventar agricol. Este dislocată singură, nu are rude decât o soră În Beba Veche, Împreună cu care locuia şi Înainte de dislocare. Susnumita este inaptă de 
muncă. 

237. OKROS DOSIA cu 2 m.f. , născută la 15 mai 1907 În Corsova - URSS, 
fiica lui Selemon şi Tudora, de profesie muncitoare. în anul 1935 s-a căsătorit În 
comuna Arpăşel - raionul Salonta şi tot În acel an s-a stabilit În comuna Cărpiniş -
Timişoara unde a lucrat la Fca. De Cărămidă până În anul 1951 când a fost dislocată În categoria "Basarabeni". Soţul i-a decedat În anul 1945 . 

238. ANGHEL SIMION disl. cu 2 membrii, născut la 19 iulie 1920 În Checea - Timiş, fiul lui Liuba şi Emilia, de profesie agricultor. A posedat 5 ha teren 
arabil a primit la reforma agrară În anul 1945. în anul 1951 a fost dislocat în categoria 
elementelor suspecte şi cu manifestări duşmănoase. Sus numitul În prezent lucrează la 
GAS - Brataş . 

239. ABRAHAM IOZSEF disl. cu 3 membrii, născut şa 16 septembrie 1906 
În Kiszowbar - Ungaria, fiul lui Antal ş i Rozalia de profesie agricultor. A posedat 2 
ha teren arabil, 2 vite mari şi inventar agricol. în anul 1942 soţia lui a făcut schimb de 
alimente la frontiera cu Ungaria, contra zahăr şi fiind prinsă a fost trimisă 6 luni cu 0.0. În Simersim - Timiş. în prezent lucrează la GAS Brateş . 

240. BECEA HIUSTU născut la 19 septembrie 1892 cu Cariţa Albania, fiul lui piru şi Oespa, de profesie agricultor. în anul 1933 a venit din Albania În com. 
ili stra - Ourostor unde a lucrat sia măria ?? În anul 1940 prin schimbul de populaţie 

s-a mutat În com. Suceava, iar În 1944 s-a refugiat În com. Gârla Mare, de unde În anul 1945 s-a dus În com. Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha pe care l-a muncit până 
la di slocare. în prezent lucrează la G.A.S. Brateş. 

241. BATU PARASCHIVA disl. cu 3 membrii, născută la 15 mai 1905 În Pleasa Albania, fiica lui Tănase şi Zoiţa, casnică. în anul 1926 a venit din Albania 
fiind colonizată cu 10 ha teren arabi l În Frasari - Drostor. în anul 1940 prin schimbul de populaţie se mută În com. Corbu Mare - Constanţa, iar În 1947 se duce În Săcălaz 
fiind Împroprietărită cu 5 ha teren arabil, de unde În anul 1951 a fost dislocată . în 
prezent lucrează la GAS - Brateş. 

242. BARNA MIHAI disl. cu 2 membrii, născut la 14 septembrie 1898 În 
Beba Veche - Timiş, fiul lui Andrei şi Elisabeta, de profesie agricultor. A posedat 5 
ha teren arabil, 3 vite mari şi inventar agricol. în anul 1951 a fost dislocat În categoria 
"contrabandişti ", Însă susţine că nu a fost arestat nici el şi nici soţia pentru aceste 
fapte şi nici contrabandă nu a făcuI. Sus numitul În prezent lucrează la GAS - Brateş. 

243. BADU ANASTASE disl. cu 3 membrii , născut la 15 iunie 1902 În Oisniţa - Albania, fiul lui Ilie şi Atena, de profesie agricultor. în anul 1928 a venit din 
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cu CFR-ul la Craiova tmde a lucrat până În 1947 când a fost transferat la C.F.R. -
Timişoara, Însă domiciliul îl avea În pavilioanele C.F.R- din comuna Cărpiniş -
Timişoara de unde a fost dislocat În anul 1951 În categoria "Basarabeni". în prezent 
este profesor de L.Rusă la şcoala e lementară din comuna Scânteieşti Rl. Galaţi. 

226. VASZILCSIN MARJA născută la 30 octombrie 1882, În Beşenova 

Veche - Timişoara, fiica lui Petru şi Ana, de profesie casnică. A posedat 8 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat În dijmă. Este dislocată s ingw'ă neavând alte rude În afară de o 
fiica ce locuieşte În comuna Vinga - Arad. Este inaptă de muncă având etatea de 73 
an i şi suferindă. 

227. VOINOVANU PAVEL născut la 29 iunie 1897 În Zurleşt i - Lapusna
URSS, fiul lui Nico lae ş i Rebeca, de profesie tâmplar. în Basarabia a posedat 3 ha 
teren arabil şi una casă . în anu l 1944 s-a refugiat la Buzău de unde În anu l 1946 s-a 
dus În comuna Biled - timişoara , unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe 
care le-a muncit până În 1951 când a fost dislocat În categoria "Basarabeni ". 

228. MELI CJUC ILIE cu 2 m.f., născut la 16 iulie 1921 , În Secăil - URS , 
fiul lui Vasile şi Prefira, de profesie agricultor, a posedat ca avere 2,50 ha Teren arabil 
din partea soţiei nelegitime cu care trăieşte şi În prezent. Sus numitul În anul 1944 a 
fost Încorporat la Reg. 4 Pionieri de Munte, eliberându-se În anul 1946, când s-a 
stabilit În comuna Checea - Timişoara, unde a stat până în 1951 când a fost dislocat În 
categoria "basarabeni". 

229. V ANCJU EPISMIA născută la 2 noiembrie 1887 În Groziniţa - URS , 
fiica lui Grigore şi Tudosia, de profesie casnică . Sus nunlita este plecată din Basarabia 
de cca. 20 ani timp în care a făcut serviciu ca femeie În casă în Bacău la diferite 
fami lii , iar În 1946 s-a dus În comina Săcălaz unde a lucrat tot ca femeie de serviciu 
până În 1951 când a fost d islocată În categoria "Basarabeni". Este inaptă de orice 
muncă şi În prezent o Întreţine Gurilă Cosma cu care nu este nici o rudă . 

230. VA GHELE EFTICHlA cu 3 m.f., născută la 26 noiembrie 1917 În 
Ecaterina - Grecias, fiica lui Ştefan şi Domnica, de profesie casnică. în anul 1925 a 
plecat din Grecia stabi lindu-se În comuna Aidemir - Durostor, de unde În 1940 s-a 
refugiat În CăIăraşi - lalomila ş i de acolo în 1944 în Rădăuţi. În 1945 s-a mutat În 
comuna Săcălaz - Timişoara unde a fost Împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care I
a muncit până În anul 195 1 când a fost dislocată În categoria "Macedoneni". 

231. ZAHARCJUC SIMION ION cu 3 m. f., născut la 13 iunie 1908 În 
Caracuşeni Hotin - URSS, fiul lui Ioan şi Zenovia, de profesie agricultor. în 
Basarabia a posedat 2 ha teren arabil. În 1944 s-a refugiat În comuna Cuza Vodă -
CăIăraşi , de unde În 1946 a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara şi unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până în anul 195 1 când a fost 
di slocat în categoria "Basarabeni". 

232. ZAHARCIUC NICOLAE cu I m.f. , născut la 13 septembrie 1905 în 
Caracuşeni Hotin - URSS, fiul lui Ioan şi Zenovia, de profesie agricultor. ! n 
Basarabia a posedat 2 ha teren arabil. în anul 1955 s-a refugiat în comuna Cuza 
CăIăraşi şi de acolo în 1946 a plecat în comuna Cărpiniş - Timişoara, unde a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a muncit până în 1951 când a fost 
dislocat în categoria "Basarabeni". 

233. ZAHARCJUC DIMITRIE cu 3 m.f. , născut la 12 septembrie 1920 în 
Yolocia - URSS, fiu l lui Petru şi Maria, de profesie agricultor. în anul 1944 a fost 
concentrat la Reg. 1 A.A. Bucureşti şi desconcentrat În luna octombrie 1944 când s-a 
stabi lit în comuna Floreşti - Meheninţi, unde se afla familia refugiată . în anul 1945 s
a mutat în com. Săcălaz - Timişoara, tmde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe 
care l-a muncit până în 1951 când a fost dislocat În categoria "Basarabeni". 
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217. TOCACI MHW cu I m.r. , născut la 8 noiembrie 1880 În Siliştea -
Hotin - URSS, fiul lui Ignat şi Maria, de profesie agricultor. A posedat 5 ha teren 
arabil În Siliştea - Hotin şi una casă. În anul 1940 s-a refugiat la Piteşti , iar În 1941 s
a reÎntors În comWla natală. în anul 1943 s-a refugiat din nou la Piteşti unde a stat 
până În 1946 când s-a dus la Cărpiniş - Timişoara unde a fost Împroprietărit cu 5 ha 
de teren arabil pe care le-a muncit până În 1951 când a fost dislocat În categoria 
"Basarabeni", 

218. TACU CHlIUAC cu I m.r. , născut la 10 martie 1899 în comuna Smulti
Covurlui , fiul lui Vasile şi Anita, de profesie functionar. în anul 1944 s-a refugiat din 
Ch iş inău , unde până la acea dată făcea serviciul de şef magazioner şa C.A.M., 
stabi lindu-se În Timişoara apoi În lecea Mare, unde a lucrat la C.A.M. până În anul 
1951 când a fost dislocat În categoria "Basarabeni". 

219. UNGUREA U ALEXANDRU cu 4 m.f., născut la 9 martie 1916 În 
Tighina - URSS, fiul lui Petru şi Maria, de profesie agricultor. In anul 1938 a fost 
concentrat la Comandamentul Pompieri - Bucureşti de unde s-a desconcentrat, 
stabilindu-se În comuna Cicovova -Tulcea unde a lucrat ca muncitor zilier până În 
anul 1946 când s-a dus în comW1a Cărpiniş - Timişoara, unde a fost împroprietărit cu 
5 ha teren arabil pe care le-a muncit până în anul 1951 când a fost dislocat În categoria 
"Basarabeni". Este dislocat cu sotia nelegitimă anume IONEL ZORlTA. 

220. URZICĂ DUMITRU cu 2 m.r., născut la 14 octombrie 1907 În comuna 
Lunca - Dorohoi , fiul lui Teodor şi Profira, de profesie agricultor. în anul 1939 a fost 
concentrat la Reg. 24 Artilerie - Iaşi şi desconcentrat în anul 1944 când s-a stabilit în 
comuna Suharău - Dorohoi, iar În anul 1947 s-a mutat în comuna Cărpiniş -
Timişoara, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a muncit până În 
1951 când a fost dislocat În categoria "Basarabeni". 

221. UZUN RAFAEL cu 2 m.f., născut la 9 iulie 1915 în Beşenova Veche 
Timiş, fiul Iozsef şi Petronela, de profesie agricultor, a posedat ca avere 8 ha teren 
arabil , 2 cai , una vacă şi inventar agricol. Susnumitul nu apare în materialul de bază ş i 

nici în Decizia de dislocare. A fost dislocat în categoria "chiaburi", fapt ce nu de 
confirmă. 

222. VIROZUB DUMIT R U născut la 3 octombrie 1908 în Ciahor - Cernăuti 
- URSS, fiul lui icolae şi Vasilca de profesie agricultor. în Bucovina a posedat V. ha 
teren arabil. în anul 1939 a plecat din comllila natală stabi lindu-se în BUZ<1u unde a 
lucrat la C.F.R. până în anul 1940 când a fost concentrat În armată eliberându-se în 
anul 1944 când s-a dus În comuna Rogojeşti - Rădăuti şi de acolo în 1946 a plecat în 
comuna Cheei a - Timişoara unde a lucrat la GAS, până în anul 1951 când a fost 
dislocat În categoria "Basarabeni". 

223. VART IC ANA cu 4 m.f. , născută la 3 februarie 1911 În Carmăteiu 
Tighina - URSS, fiica lui Leon şi Evlanpia de profesie casnică . în anul 1944 s-a 
refugiat În comuna Gh. Lazăr - lalomita, apoi în 1946 a plecat În comuna lecea Mare, 
unde a fost Împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care le-a muncit până În 1951 când 
a fost dislocată În categoria "Basarabeni". Sotul i-a decedat în anul 1954. 

224. WISZT FRANCISC cu 3 m.r. , născut la 24 aprilie 1907 în Checia -
Timişoara, fiul lui Francisc ş i Hermina, de profesie agricultor. A posedat ca avere 8 ha 
teren arabil , un cal, una vacă ş i inventar agricol. în anul 1951 a fost dislocat în 
categoria "chiaburi" aşa cum se prevede în materialul de bază, Însă acest fapt nu se 
confirmă. 

225. VAHNO V AN NI C HI FOR GH EORGH E cu I m.f, născut la 2 februarie 
1901 , în Lipnic - Sorocs - URSS, fiul lui Gheorghe şi Maria, de profesie Învătător. 
Până în anul 1944 a lucrat la CFR - Soroca ca functionar, iar În acest an a fost evacuat 
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concentrat la Detaşamentu l de lucru din Otopeni - Băneasa, fiind desconcentrat În 
anu l 1944, când s-a stabilit cu domiciliul În comuna Checea - Timişoara, lucrând pe 
la diferiti cetăteni ca muncitor ziler până În 195\ când a fost dislocat. 

192. ROPCEAN G H EO RG HE cu sOlia, născut la \3 aprilie 1920 În Cosmin 
URSS, fiul lui Il ie şi Ecaterina, de profesie funct ionar. În anu l \939, s-a Înrolat 
voluntar la Reg. 8 Vânători de Munte Chişinău cu care s-a retras În tară, iar În 1945 a 
fost desconcenlrat şi s-a stabilit cu domiciliul în Valea Sibiu, unde a stat până în 1946 
când a plecat în comuna Tomnatic - Timişoara fiind Împroprietări t cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat până la dislocare. 

193. STILU VICTORIA cu \ m.f. , născut la 7 ianuarie \ 92\ , în Pleasa -
Albania, fiica lui Dumitru şi Chirita, de profesie agricultoare. În \928 , pleacă 
împreună cu părinţii în comuna Frăsari - Dostor, unde părinţii au fost împroprietăriţi 
cu \ O ha teren, unde în 1940 se refugiază în Rose i - CăIăraşi, apoi umblă prin mai 
multe localităţi din ţară până în anul 1945, când s-a mutat în comuna Săcălaz -
Timişoara, primind 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până în 195\ când a fost 
dislocat. 

194. STR UGA R U VASILE născut la \ O februarie \908 în Prisecăreni UR S, 
fiul lui Petru şi Domnica de profesie agricultor. În anul 1943 a fost concentrat la 
compania 5-a sanitară şi s-a desconcentrat în 1944 când nu s-a mai înapoiat în URSS, 
stabilindu-se cu domiciliul în comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 
ha teren unde stă până la dislocare. 

195. C R OBANET FEDOSIA cu 2 m.f., născută la 7 iulie \908 în Suceveni 
URSS, fiica lui Alexandru şi Domnica, casnică. În anul \940, se refugiază din 
Basarabia stabi lindu-se în Suceava, unde stă până în 1941 , când se înapoiază în 
Basarabia şi de unde în 1944, se refugiază din nou stabilindu-se în Baia de Aramă -
Craiova, iar în \945 a plecat în comuna Cărpiniş - Timişoara , fiind împroprietărit cu 5 
ha teren arabil pe care l-a lucrat până în \95\ când au fost d i slocaţi. 

196. SAVEANU TEODOR Cll 2 m.f. , născut la \ februar ie \897 în Budeiat 
URSS, fiul lui George şi Maria de profesie agricultor. În anul 1944 se refugiază din 
Basarabia în Baia de Aramă, iar în 1945, pleacă în comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde în 195 I au fost dislocaţi . 

197. SZA BO A RPAD cu 3 m.f. . născut la 8 iunie 1904 în Sicula - Arad, fiul 
lui Peter şi ara, de profesie agricultor. A posedat ca avcre 5 ha, teren arabil, 4 vite 
mari şi inventar agricol. În material se arată că s-a ocupat cu contrabandă de mărfuri 
însă declară că în 1945 a trecut oile graniţa, iar el s-a dus după e le să le ia, iar la 
înapoiere a fost rClinut de grăniceri timp de 4 zile, după care a fost pus în libertate. A 
fost dislOCa! elin Bebe Veche în comuna Brateş. 

198. SOSNO VICI VICTOR născut la 6 octombrie \9 I 2, în Frătăuţi . 
Rădăuţi. În 1945 pleacă elin comuna natală în COIl1. Cărpiniş, unele lucrează la 
cooperativa ele croitori până în 1951 când a fost dislocat. Mai declară că în 1952, i s-a 
ridicat restricţiile domiciliare însă nu a plecat din cauz,'\ că are un nepot mil itar şi până 
nu vine el din armată nu p leacă. Părinţii săi se află în Germania din 1940 şi nu ştie 
nimic de ei până în prezent. 

199. OCOLUC GA VRILĂ cu 2 m.f., născut la 2 aprilie 1900 în coreni 
URSS fiul lui Neculai şi Zenovia, de profesie agricultori . În 1944 se refugiază din 
Basarabia, stabilindu-se în R. Vâlcea, iar în 1945 pleacă în com. Plesea Mare unde a 
fost împroprietărit cu 5 ha teren pe care l-a lucrat până la dislocare în \95\ . 

200. S I CU AUR E L cu 2 m.f. , născut la 22 octombrie 1919, în lIaibova 
URSS, fiul lui Petrea şi Maria de profesie agricultor. În anul \944 se refugiază din 
Basarabia în Vatra Dornei unde a lucrat la o mină de cărbuni până în \946 când a 
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plecat În comuna FIămÎnda - VÎnju Mare, lucrând ca servitor până În 1951 când a fost 

dislocat În categoria basarabeni. 

201. STATI A 10 cu 9 m.f., născut la 5 mai 1888 În Pleasa Albania, fiul 

lui Tase şi Ecaterina, agricultor. In 1925 a plecat din Albania, stabilindu-se În Frasari 

- Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha teren de unde se refugiază În Roset - CăIăraşi 

in anul 1940, iar apoi umblă prin diferite localităţi până În 1945, când se duce in 

comuna Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren şi de unde În 1951 este dislocat 

Împreună cu Întreaga familie in categoria macedoneni. 

202. SUTI V ANGHELE cu 4 m.f., născut la 4 noiembrie 1893, În Dişniţa 

Albania fiul lui Teodor şi ofia, de profesie agricultor. În anul 1928 a plecat din 

Albania, stabilindu-se in com. Fraşari - Durostor, unde s-a ocupat cu creşterea oilor 

până În anul 1940, când s-a refugiat În com. Roşeţ - CăIăraşi , apoi pleacă În com. 

Gârliţa - Constanţa şi de acolo În anul 1946 În Săcălaz, Timiş, unde a fost 

Împropr ietărit cu 5 ha teren arabil, pe care le-a muncit până in anul 1951 când a fost 

dislocat În comuna Brateş - Raionul Galaţi. 

203. SAFARIUC ALEXA DRU cu 2 m.r.. născut la 15 martie 1897 În 

Banila pe Siret - URSS, fiul lui Gheorghe şi Eudochia, În anu l 1940 s-a repatriat in 

Germania cu familia, de unde s-a reÎntors În anul 1941, În com. Dorneşti - Rădăuţi, şi 

de acolo În comuna natală. în anul 1944 a fost concentrat la C.R. Storojineţ, cu care s

a refugiat În cadrul Cercului de Recrutare Romanaţi, iar in luna august 1944 a fost 

desconcentrat şi s-a mutat in Făgăraş, unde familia era refugiată. 1n anul 1947 s-a dus 

in com. Săcălaz unde a lucrat ca muncitor ziler la diferiţi cetăţeni până in anul 1951 

când a fost dislocat În comuna Brateş - Galaţi. 

204. S NOA lCOLAE cu 3 m.r., nă cut la 20 iulie 1886 in Biliştea -

Albania, fiul lui Vasile şi Maria, agricultor. În anul 1928 a plecat din Albania 

stabilindu-se În comuna Fraşari - Durostor, unde a fost Împroprietărit cu IOha teren 

arabil. În anul 1940 s-a refugiat in Roşeţi - CăIăraşi, apoi În comuna Caramanehioi -

Tulcea şi de acolo În Elisesti - Suceava, unde a primit 5 ha teren arabil. În anul 1944 

s-a refugiat in comuna M. Viteazu - Constanţa de unde În 1946 s-a dus În comuna 

Săcălaz - Timişoara , unde a fost improprietărit Cll 5 ha teren arabil pe care le-a muncit 

până În anul 1951 când a fost dislocat În comuna Brateş - Galaţi. 

205. S ILAGHI IULIA TA născută la 21 septembrie 1896 in Giulvăz - Timiş, 

fiica lui Alexandru şi Maria, de profesie agricultoare. A posedat ca avere 12 ha teren 

arabil, 2 vaci, 2 cai şi inventar agricol. Este singură dislocată Întrucât soţul i-a decedat 

În anul 1951. Este suferindă de rinichi din care cauză este inaptă de muncă şi se 

Întreţine din vânzarea laptelui de la vaca pe care o are. 

206. SPĂTARU GHEORGHI A născută la 25 octombrie 1892 in Jiana 

Mare - Mehedinţi, fiica lui Gheorghe şi Dina, casnică, a posedat 5 ha teren arabil şi 

inventar agricol. În prezent este inaptă de muncă Întreţinându-se din lucru de mână. 

207. SARCOVSCHI PRTRE cu soţia FLORIŞTEANU SOFRO TIA, 

născut la 6 septembrie 1901 În ecureni - Hotin URS fiul lui Filip şi Natalia, de 

profesie cizmar. În anul 1944 s-a refugiat in comuna Mănăstirea - Ialomiţa, de unde 

in anul 1946 s-a dus in comWla lecea Mare - Timişoara unde a fost Împroprietărit cu 

5 ha teren arabil pe care la muncit până la dislocarea s-a in anul 1951. În prezent 

lucrează cizmăria la domiciliu. 

208. SZABO ATILA cu soţ i a, născut la 6 august 1930, În Beba Veche -

Timiş, liullui Arpad şi Ecaterina, de profesie agricu ltor. În materialul de bază se arată 

că a racut contrabandă, fapt ce nu se confirma astfel eă a fost greşit dislocat in 

categoria contrabandişti. Părinţii soţie i se afla in Argentina unde au plecat in că din 

anul 1929 cu care nu poate coresponda ne-mai ştiind nimic de ei de mult timp. 
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175. PSENIC INAl T ROFIN cu 2 m.f. - Născut la 23 iunie 1907 În Soroca 
URSS, fiul lui Anton şi Anastasia, de profesie muncitor necalificat. în anul 1940 se 
refugiază din Basarabia, stabi lindu-se În laşi, unde a lucrat ca muncitor la Atelierele 
C.F.R. Iaşi până În anul 1941, când a plecat din nou În Basarabia, iar În 1943 pleacă În 
comuna Râmnicu Vâlcea - Piteşti, unde stă până În 1947, când a plecat În comuna 
Săcălaz - Timişoara, lucrând ca muncitor tot la C.F.R:, până În anul 1951 când a fost 
dislocat. 

176. PANU IOAN cu 6 m.[ - Născut la 16 mai 1893 În P leaşa Albania, fiul 
lui Serghiu şi Sofia, de profesie agricultor. în anu l 1928 pleacă din Albania, 
stabilindu-se cu domiciliu În comuna Frasari Orostor, fiind Împroprietărit cu IOha 
teren arabil şi de unde În 1940 se refugiază În comuna Roşeţi - Că Iăraşi, apoi umblă 
prin mai multe localităţi din ţară până 1946 când pleacă În comuna ăcălaz 

Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a lucrat până În 1951 
când a fost dislocat. 

177. PA A AVRAM cu 3 m.r. - Născut la 18 februarie 1890 În Bela de Sus 
Yugoslavia, fiul lui Anton şi Dumitra, de profesie agricultor. În anul 1914 pleacă din 
Yugoslavia, stabilindu-se cu domiciliu la Bucureşti, unde vinde ziare şi Bragă până În 
anul 1925, când a plecat În comuna Cocina Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha teren 
arabil şi de unde În 1940 se refugiază În comuna Ciahu - lalomiţa, apoi umblă prin 
mai multe localităţi din ţară până În 1946, când pleacă În comuna Săcălaz -
Timişoara , fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care-I lucrează până În 1951. 
când a fost dislocat. 

178. PO LI SCAN VAS I LE cu soţ ia - Născlilla 2 februarie 1893 În Oumitreşti 
URSS, fiul lui Grigore şi Ana, de profesie agricultor. În anul 1944 se refugiază 
Împreună cu soţia din Basarabia, stabilindu-se În comuna Căzăneşt i - l alomiţa, unde a 
stat până În 1945, când a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara, nefiind 
Împrol rietăriţi , lucrând pe la diferiţi cetăţeni din comună ca muncitori zilieri , până În 
1951 când au fost dislocaţi . 

179. PETRA IUU MARI A cu I m.f., născută la 24 august 1924, În Checea, 
Timişoara, fiica lui Traian şi Luiza, de profesie casnică, nu a posedat avere. În anul 
1951, a fost dislocată Împreună cu tată l ei ITINANT TRAIAN, pentru faptul că soţul 
ei, anume PETRARlU VASILE fost plot. de jandarmi În 1949 a fost condamnat la 5 
ani Închisoare pentru crime de război ş i care În 1954 s-a eliberat din Închisoare 
stabilindu-se În comuna Salcia Suceava şi nu are 0.0. - Ea a divorţat de soţul ei din 
1949. 

180. PlRJAN AUREL cu 3 m.f., născut la 20 aprilie 1908 În comuna Burila 
Mică Mehedinti, fiul lui Matei şi Maria de profesie Învăţător. A posedat ca avere 10 
ha teren arabi l pe care l-a cedat G.A.S.-ului din 1950. În anul 1945 se Înscrie În P.S.O. 
devenind membru P.M.R. calitate ce-o deţine până În anul 1950, când i-a fost ridicat 
carnetul pe motiv că a fost chiabur, iar soţia lui a fost membra P.M.R. până În anul 
1952, când i-a fost ridicat şi ei carnetul de la Raionul de Partid Galaţi. 

181. PERI 1 NC cu SOlia, născut la 21 ianuarie 1914 În comuna Checea 
Timişoara, fiul lui atu rai şi ludit de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 ha 
Teren arabil Împroprietărit În 1945. Până În 1945 a fost servitor pe la diferiţi chiaburi. 
În materialul de bază se arată că este element duşmănos, Însă el declară că a avut o 
ceartă cu fostul preşedinte al fatului Popular anume E TDINASTIA, care purta ura 
pe el. 

182. PAULOVI CJ CO ST A TIN cu2 m.[, născut la 15 mai 1891 În Plaiul 
Cosminulu i URSS, fiu l lui Ioan şi Paraschiva, de profesie agricultor. În Basarabia a 
posedat 2 ha teren arabi l ş i una casă de locuit de unde În 1944 se refugiază stabilindu-
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se cu domiciliul În Săcălaz - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe 
care Ic-a lucrat în 1951 când a fost dislocat. 

183. I>REVE DA SOFIA cu 3 m.f, născută la 20 mai 1888 În Albania, fiica 
lui Spini ş i Ecaterina, de profesie agricultoare. În anul 1925 a plecat din Albania 
stabilindu-se cu domiciliu În comuna Frăsari - Drostor, fiind Împroprietări~i cu IOha 
teren arabil şi de unde În 1940 se refugiază În comuna Rost - CăIăraşi, apoi se plimbă 
prin mai multe 10calită~i din ~ară până În 1946, când s-a mutat În comuna Săcălaz -
Timişoara fiind Împroprietărili cu 5 ha teren arabil de unde În 1951 au fost disloca~i. 

184. PIT ATA 'ASE cu so~ia, născut la 5 februarie 1877, În Cori ta Albania, 
fiul lui Gachi ş i Hrisula de profesie agricultor. În anul 1938, pleacă din Albania 
stabilindu-se cu domiciliul În comuna Sinoie - Drostor, fiind Împroprietări~i cu IOha 
teren arabil, iar În 1940 se refugiază În comuna Roşe~i - CăIăraşi, iar apoi umblă prin 
diferite localităţi din ţară prin 1945, când a plecat În comuna Săcălaz - Timişoara, 

fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În 1951 când a fost 
dislocat. 

185. RlMA RU VASILE cu 2 m.f. , născut la 15 noiembrie 1905 În Rotunda 
URSS fiul lui Andrei ş i Evdochia, de profesie agricultor. în 1944, s-a refugiat din 
Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu În Piteşti , unde a stat până În 1945 când a plecat 
În comuna Cărpiniş - Timişoara , fiind Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
lucrat În până În 1951 când a fost dislocat. 

186. lU CEA Z ICU cu 3 m.f., născut la 3 iunie 1882 În Cori ta - Albania, fiul 
lui onstantin şi Haida, de profesie muncitor. In anul 1923, pleacă din Albania 
stabil indu-se cu domicil iul În Frasari - Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha tcren 
arabi l, iar În 1940 se refugiază stabi lindu-se În CăI ăraşi - lalomi~a , unde stă până În 
1946, eând pleacă În comuna Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
ÎI lucrează până la dislocare. 

187. RADU FLOAREA cu soţia, născut la 8 apri lie 1894 În Celaru Romanaţi , 
fiul lui Petrache şi Zanfira, de profesie agricul tor. Nu apar În tabelele şi deci ziile de 
dislocare, el este venit benevol cu fiul său Marsanii Ioan, care În 1951 a fost dislocat 
pentru faptul că so~ia lui este născută În Basarabia. 

188. IW>CI SCHI DUIVllT RU cu 2 m.f., născut la 20 iulie 1897 În Traian 
URSS, fiul lui Filip şi Irina, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 6 ha teren 
arabil ş i una casă de locuit, de unde În 1944 se refugiază stabilindu-se cu domiciliul În 
comuna lecea, Mare - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a 
lucrat până la dislocare. 

189. RO PCEA U IOA cu 4 m.f. ăscut la 7 august 1908, În Valea 
Cosminului URSS, fiul lui Petru şi Fevronia, de profesie muncitor. În anul 1944, s-a 
refugiat din Cernăuţi cu Buroul de Voiaj C. F.R. unde avea serviciul , stabilindu-se cu 
domiciliul În comuna Săcălaz, unde a fost paznic de câmp, până În 1951 când a fost 
di slocat. 

190.IUNETE CO STA 'T IN cu so~ ia, născut la 17 aprilie 1923 În Straoanii 
de Sus - Putna, fiul lui Ştefan şi Maria de profesie agricultor. Fără avere. În materialul 
de bază se arată că s-a ocupat cu contrabanda, Însă el nu recunoaşte acest lucru, ci 
a rată că În anul 1946, după ce a venit de pe front a fost condamnat la 3 luni Închisoare 
pentru că pe front a fost magazioner la Reg,3 Artilerie Moto şi la inventarul făcut a 
ieşit lipsă un sac de făină şi 3 perechi de bocanci. În 1951 a fost dislocat Împreună cu 
so~ia din comuna Beba Veche În comuna Brates Galali. 

191. RA BEI ANDREI cu soţia, nă cut la 30 decembrie 1908 În Corneşti 
URSS, fiul lui Ioan şi Ana, de profesie agricultor. În anul 1024 a plecat din Basarabia 
stabilindu-se În Iaş i , unde a lucrat la fabrica de cărămidă până În 1938, când a fost 
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tabilindu-se cu domiciliu în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha 
teren arabil , de unde În 1940 se refugiază În comuna Roşeţi - CăIăraşi, apoi umblă 
prin diverse localităţi din ţară până În anul 1945, când s-a stabilit cu domiciliu în 
comuna Săcălaz - Timişoara, fiind Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil, pe care l-a 
lucrat până în 1951 când a fost dislocată. 

157. ICOLAESCU DRAGOŞ - Născut la 20 mai 191 9 În Prisecari URSS, 
fiul lui Ilie şi Zamfira, de profesie muncitor. În anul 1941 este Încorporat în armată la 
Reg l2 Artilerie, cu care a luat parte pe frontul antisoviet ic, luptând până În anul 1944, 
când s-a eliberat din armată , stabilindu-se cu domiciliu în comuna Cărpiniş -
Timişoara , angajându-se la Comcereal ca muncitor, lucrând până în 1951, când a fost 
dislocat. 

158. NISTOruCA CONSTANTIN cu 2 m.f. - Născut la 3 martie 1905 În 
FIărnânda, fiul lui Dumutru şi Tinca, de profesie agricultor. A posedat ca avere IOha 
teren arabil , 5 vite mari şi inventar agricol, a făcut politica P.N.Ţ. ca simpatizant. 

159. ICOLA ACffiLE cu 7 m.f. - Născut la I august 1892 în Pleasa 
Albania, fiul lui Tacu şi Agora, de profesie agricultor. în 1928 au plecat din Albania, 
stabilindu-se cu domiciliu În comuna Frasari - Drostor, fiind Împroprietărili cu IOha 
teren arabil , iar în 1940 se refugiază În comuna Roşeţi - CăIăraşi, şi de acolo umblă 
prin diferite localităţi din ţară până În anul 1947, a plecat În comuna Săcălaz, fiind 
Împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În 1951 când au fost 
dislocali. 

160. NEAMŢU IOAN cu 2 m.f. - Născut la 2 noiembrie 1897 în Jiana Mare 
Mehedinţi , fiul lui Ioan ş i Ana, de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 ha teren 
arabil. E te unchiul după frate al numitului Neamţu Gheorghe. fost ajutant aviator, 
care în 1950 a trecut fraudulos frontiera În Yugo lavia. 

161. PETCA MARINA - Născută la 18 septembrie 1881 În Checea -
Timişoara, fiica lui Parta şi Pasca, de profesie agricu ltoare, a posedat ca avere una 
casă de locuit, II ha teren arabil, fără inventar agricol, pământul fiind lucrat În dijmă, 
nu lucrează nicăieri, este inaptă de muncă, fiind ajutată de diferiţi cetăţen i . 

162. PUTLNA TLMOFTEI cu sOlia - Născut la 2 iunie 1918 În Clocosna 
UR , fiul lui Gheorghe şi Anastasia, de profesie agricultor. În 1939 a fost încorporat 
în armată la Reg.Centrul de Instructie al Geniului şi apoi la Reg.1 Transmisiuni 
Bucureşti , luând parte pe frontul antisovietic şi fiind rănit a fost clasat medical cu 40 
%, stabilindu-se cu domiciliu În comuna l oneşti - Vîlcea, unde a stat până în anul 
1944, când a plecat În comuna Căldărăşti - Buzău, iar de aici În 1947 pleacă În 
comuna lecea Mare Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a 
lucrat până În anul 1951, când a fost dislocat. 

163.POPI CORNEL cu 2 m.f. - Născut la 30 mai 1879 în Checea Timişoara , 
fiul lui Ilie şi Cri tina, de profesie comerciant, a posedat ca avere un restaurant şi I ha 
teren arabil în comuna natală din anul 1924-1951 când a fo t dislocat. A făcut politica 
P. T Maniu ca simplu membru, nu lucrează nicăieri , fiind bătrân ş i inapt de muncă, 

fiind întreţinut de o fiică a sa. 
164. PANCHEVICI PETRE cu 2 m.f. - Născut la II iunie 1920 În Hotin 

URSS, fiul lui Iosif şi Eufrosina, de profesie agricultor. În anul 1943 a fost încorporat 
la Detaşanlentul 52 CFR Urziceni unde a stat până în 1944 când s-a eliberat şi a plecat 
în comuna Mânăstirea - lalomiţa, apoi la R. Sărat , iar de acolo în 1946 se stabileşte cu 
domici liu în comuna lecea Mare, unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe 
care l-a lucrat până la dislocare. 

165. PETRESCU VASILE cu 6 m.f. - Născut la 7 martie 1912 În Cornateni 
UR S, fiul lui Lupu ş i Ecaterina, de profesie agricul tor. în Basarabia a posedat 6 ha 
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teren arabil şi una casă de locuit. în anul 1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu
se În comuna Gheorghe Lazăr - lalomita , de unde În 1946 a plecat În comuna lecea 
Mare - Timişoara , fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până În 
1951 când a fost dislocat. 

166. PANZARU PARFTE lE cu 5 m.f. - Născut la 19 iulie 1910 În 
Sucevita Rădăuti, fiul lui Chirila şi Floarea, de profesie agricultor. în anul 1936 se 
stabileşte cu domiciliu În lordauti - URSS, unde a stat până În 1947 când a fost 
repatriat Împreună cu toată familia în R.P.R., stabilindu-se cu domiciliu În comuna 
Cărpiniş Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până În 
1951 , când a fost dislocat. 

167. l'IETREA U AGAI'IE cu 4 m.f. ăscut la 10 mai 1883în Hercacea 
UR S, fiul lui Ioan şi Elena, de profesie muncitor. În anul 1940 se refugiază din 
Herta, iar În 1941 se Înapoiază. In 1945 se repatriază din U.R.S.S în R.l'.R cu Întreaga 
familie, stabi lindu-se cu domiciliu în comuna Checea - Timişoara, când a fost 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În 1951 când au fost 
di slocati. 

168. PANTlR GHEORGHE cu 2 m.f. - Născut la 6 octombrie 1896 În .... 
Cupca URSS, fiul lui Alexandru şi Antimia, de profesie dulgher. In anul 1944 se .. 
refugiază din Bucovina, stabilindu-se cu domiciliu În Timişoara, de unde În 1947 a 
plecat în comuna Cărpiniş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde în 1951 
a fost dislocat. 

169. POLEXlC ECATERI A - Născută la 4 ianuarie 1912 În Checea 
Timişoara, fiica lui Ioan şi Emilia, casnică . Nu figurează În tabelele şi deciziile de 
di slocare din 1951. Ea nu a posedat nici un fel de avere, Însă a trăit În concubinaj cu 
numitul ARADEAN LAZĂR, din 1949 - 1951 şi acesta a posedat 29 ha teren arabil. 

170. PROCA ALEXANDRU cu 2 m.f. - ăscut la 7 mai 1900 În Ciripcau 
URSS, fiul lui Clemente ş i Parascovia, de profesie agricultor. în anul 1944 s-a 
refugiat din Basarabia, stabilindu-se În Gugeşt i - Tecuci, unde a stat până în 1947, 
când a plecat În comuna Iecea Mare Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare. 

171. PETROVICI TEODOR cu sotia - Născut la 2 mai 1897 În Teleneşti 
URSS, fiul lui Vasile şi Maria, de profesie Învătător. In anul 1944 s-a refugiat din 
Basarabia, stabilindu-se În comuna Motătei - Dolj , unde a stat până În 1946, când a 
plecat În comuna recea Mare Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil. A • 
racut politica PNL rară să deţină funcţie. 

172. PETROVICI BORIS cu sotia - Născut la 4 aprilie 1924 În Telenesti 
URSS, fiul lui Teodor şi Liubovi, de profesie agricultor. în anul 1933 a fost Încorporat 
În armată, iar În 1945 a fost lăsat la vatră, stabilindu-se cu domiciliu În comuna 
MOIălei - Dolj , unde a stat până În 1951 când a fost dislocat. 

173. PRJOTEASA GHEORGHE cu 5 m.f. - Născut la 7 ianuarie 1895, În 
Pătulele - Mehedinli , fiul lui Dumitru şi Ioana de profesie agricultor. A posedat ca 
avere 13 ha teren arabil , 6 vite mari şi inventar agricol. în materialul de bază se arată 
că e ocupa cu contrabanda, Însă el nu recunoaşte acest lucru şi declară că nimeni din 
familia lui nu s-a ocupat de contrabandă. 

174. PROCOPIUC ANTON cu 3 m.f. Născut la 12 septembrie 1921 În 
Corceşti URSS, fiul lui Victor şi Alexandra, de profesie agricultor. În 1942 a fost 
Încorporat la Reg. 2 Transmisiuni , iar în 1946, eliberându-se s-a stabilit cu domiciliu 
În Săcălaz, unde a fost Împropr i etărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În 
1951 când a fost dislocat. 
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teren arabil ş i una casă de locuit. In anul 1943 pleacă din Basarabia în Râmnicu Sărat, 
unde stă până în 1945, când a plecat în comuna Cărpi ni ş - Timişoara , fiind 
împrol rietărit cu 5 ha teren arabil şi de unde a fost dislocat. 

139. MUSOJUVSCHI J'AVEL cu 2 m.r. - Născut la 6 iunie 1922 în Hotin 
URSS, fiul lui Grigore ş i Paraschiva, de profesie agricultor. Nu a posedat avere. În 
1943 a fost încorporat la detaşamentul 52 CFR Bucureşti , fiind desconcentrat în 1946. 
când s-a stabili t cu domiciliu în comuna Cărp i ni ş la părinţii să i care se refug iaseră din 
Basarabia, unde a stat până în 195 1, când a fost d islocat. 

140. MICALACEA PETRE cu soţia - Născut la 24 iunie 1909 în Beba 
Veche - Timişoara, fiul lui Ştefan şi Floarea, de profesie agri cultor. A posedat ca 
avere 5 ha teren arabi l, împroprietărit cu ocazia reformei agrare din 1945 . În 
materialul de bază se arată că susnumitul se ocupa cu contrabanda de mărfuri şi 

trecere fraudu loasă de frontieră , însă el nu recWlOaşte acest lucru ş i declară că nimeni 
din familia lui nu s-a ocupat de astfel de lucruri . 

141. MIXlCI IOAN cu 2 m.f. Născut la 2 aprilie 1907 în comuna Checea -
Timişoara , fiul lui Alexandru şi Magdalena, de profesie agricul tor. A posedat ca avere 
2 ha teren arabi l, 4 vite mari şi inventar agricol rudimentar. în materi alul de bază 
motivul dislocării se arată că avut manifestări duşmănoase, însă el nu recunoaşte acest 
lucru. 

142. MIHAl IOAN cu 6 m.f. - Născut la 12 decembrie 1902 în comuna Gruia 
- Mehedinţi , fiu l lui Ioan şi Maria, de profesie agricultor. A posedat ca avere 7 ha 
teren arabil , 4 vite mari şi inventar agrico l necesar. Din materialul de bază se arată că 

a fost dislocat în categoria chiaburi, însă în realitate cste ţăran mijlocaş , cum este 
arătat mai sus. 

143. MACOVEJ GHEORGHE cu soţia - ăscut la 2 apri lie 191 1 în 
Boroşeni URSS, fiul lui Teodor ş i Ana, de profes ie muncitor. În 1940 a fost evacuat 
cu Primăria din Comuna Boroşen i , unde lucra ca om de serviciu, venind în Bucureşt i , 

unde a stat până în 194 1 când s-au înapoiat. în 1944 s-a refugiat din nou, stabilindu- e 
cu domiciliu în comuna Diosti Romanaţi , unde a stat până în 1945, când a plecat în 
comuna Biled - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , de unde a fost 
dislocat. 

144. MUNTEAN VAR VARA cu 3 m.f. - Născută la 3 decembrie 1897 în 
Coprovita URSS, fiica lui Vasile ş i Axenia, de profesie casn i că. în 1944 se refug iază 
din Basarabia, stabi lindu-se în Floreşti - Mehedinţi , iar în 1945 a plecat în comuna 
Săcă l az, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până la dislocare. 

145. MANOLE MAJUA cu 5 m.f. - Născut la 29 aprilie 1897 în Conta 
Grec ia, fiica lui Neculai şi Hrisul a, de profesie agricultoare. În anul 1926 a plecat din 
Grecia, stabi lindu-se în comuna Aidemir - Drostor, fiind împroprie tăr i tă cu IOha 
teren arabil, iar în 1940 se refug i ază în România, locuind în mai multe l ocali tăţi, iar 
apo i în 1947 se stabileşte în comuna Săcălaz, unde au fost împroprietăriţi cu 5 ha 
teren arabil , pe care l-a lucrat până la dislocare. 

146. MIHALACEANU IOAN cu I m.f. - Născut la 2 februarie 1884 în Beba 
Veche Timişoara, fiul lui Ioan şi Soca, de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 ha 
teren arabi l, împroprietărit în 1945. În 1951 a fost dislocat pentru motivul că soţia lui 
care în prezent este dislocată s-a ocupat cu contrabanda de mărfuri . Nu lucrează 

nicăieri, fiind bătrân . 

147. MA TEl COSTACHE cu 2 m.f. - Născut la I mai 1926, Ciorteşti Vaslui , 
fiul lui Gheorghe ş i Maria, de profesie agricul tor. Fără avere. În 1944 soţ ia se 
refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu în Sânnicolau Mare ş i apoi la Beba 
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Veche, unde au lucrat pe la diferiţi cetăţen i ca servitori până În 1951, când au fost 
dis locaţi . 

148. MAGHEROVSCHI CASA DRA - Născută la 16 februarie 1919 În 
Falciu, fiica lui Dumitru şi Maria, casnică. în 1951 a fost dislocată pe motivul că soţul 
ci a fost basarabean şi care În 1952 a decedat, iar ea este bolnavă TBC. 

149. MARFOI DANIEL cu soţia - Născut la 20 ianuarie 1905 În Tighina 
UR S, fiul lui Pavel şi Tudosia, de profesie muncitor. În 1938 a plecat din Basarabia, 
stabilindu-se cu domiciliu În comuna Banca-Tutova, apoi În Mărăşeşti , În Panciu, apoi 
În 1946 a plecat În comuna Cărpiniş, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care 
l-a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

150. MUROVA lANULA cu 2 m.r. - ăscută la 16 aprilie 1885 În Pleasa 
Albania, fiica lui Tănase şi Maria, de profesie agricultoare. In 1928 a plecat din 
Albania, stabilindu-se În comuna Frasari Drostor, unde a fost Împroprietărită cu IOha 
teren arabil ş i de unde În anul 1940 se refugiază În comuna RoŞeli lalomiţa , apoi 
locuieşte prin diferite 1 0caiităli din ţară până În anul 1946 când s-a mutat În comuna 
Săcălaz Timişoara, unde a fost Împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat 
până la dislocare. 

151. MANOFU NICOLAE cu 2 m.r. - Născut la 13 noiembrie 1926 În 
FIămânda - Mehedinţi, fiul lui Marin şi Maria, fost serg.major. A posedat ca avere 4,5 
ha teren arabil şi una casă de locuit. în anul 1943 a intrat la şcoala de subofiţeri activi 
jandarmi, iar În 1945 a ieşit serg.major de jandarmi, funcţionând pe la diferite posturi 
dinlară ca şef de patrulă, apoi a fost Încadrat În Trupele de Securitate, funcţionând 
până În anul 1950 când a trecut În rezervă cu gradu l de serg.maj . de Infanterie, are 
livret nr. 27822. În anul 1951 a fost dislocat Împreună cu familia din comuna 
FIămânda, În comuna Brateş Galaţi. 

152. MACA HIUSTU cu 2 m.f. - ăscut la 15 februarie 1893 În Pleaşa 
Albania, fiul lui Dumitru şi Nastasia, de profesie agricultor. în 1928 a plecat din 
Albania, stabilindu-se cu domiciliu În comuna Frasari - Drostor, fiind Împroprietărit 
cu IOha teren arabil , iar În 1940 se refugiază În comuna Roşeţi - lalomila, apoi de 
acolo locuieşte În mai multe localităţi din ţară până În 1945, când a plecat În comuna 
Săcălaz - Timi şoara , unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat 
până la dislocare. 

153. MIHAI STA CU cu 2 m.f. - Născut la 14 octombrie 1891 În Gruia 
Vânju Mare, fiul lui Ioan şi Ioana, de profesie agricultor. În anul 1951 a fost dislocat 
fiind categorisit chiabur, Însă În realitate el este lăran mijlocaş, a posedat 7 ha teren 
arabil, 3 vite mari şi inventar agricol. 

154. MARSANU IOA cu 4 m.f. - Născut la 13 august 1922 În Celar 
Romanaţi , fiul lui Florea şi Ecaterina, de profesie agricultor. în anul 1938 se 
colonizează Împreună cu părinţii În comuna Chiosabdi - Drostor, când au fost 
Împroprietăriţi cu IOha teren arabi. În anul 1940 se refugiază, stabilindu-se În comuna 
Libnita - Constanţa, iar de acolo a stat prin mai multe l ocalităţi din ţară până În anul 
1946, când s-a mutat În comuna lecea Mare, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil , 
pc care l-a lucrat până la dislocare. 

155. MUNTEA U IOAN cu 3 m.r. - Născut la 29 august 1904 În URSS, fiul 
lui Vasile şi Efimia, de profesie agricultor. În Basarabia nu a posedat avere. În anul 
1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu În Negreşt i - Cra iova, 
unde a stat până În 1945 când a plecat În comuna lecea Mare, fiind Împroprietărit cu 5 
ha teren arabil , pe care l-a lucrat până la dislocare. 

156. NASTU SOFIA cu 2 m.r. - Născută la 15 iunie 1914 În Pleaşa Albania, 
fiica lui Sotir şi Maria, de profesie agricultoare. In anul 1928 a plecat din Albania, 
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din Albania, stabilindl:-se În comuna Frasari, unde părinţii ei au fost Împroprietăriţi 
cu IOha teren arabil. In 1940 se refugiază, locuind prin mai multe comune din ţară , 

iar în 1945 a plecat În comuna Săcălaz - Timişoara, unde a fost împroprietărită cu 5 
ha teren arabil pe care l-a lucrat până la dislocare. 

131. MATCOVSCm IOA cu soţia - Născut la 2 ianuarie 1906 În Clocujna 
URSS, fiul lui Ilie şi Alexandra, de profesie muncitor necalificat. În anul 1921 pleacă 
din Basarabia, stabilindu-se În Bucureşti, unde lucrează ca muncitor pe la diferite 
instituţii până În 1928, când a fost luat militar. În 1940 a fost concentrat din nou şi 
desconcentrat În 1945, când s-a stabilit în comuna lecea Mare - Timişoara, fiind 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare. 

132. MARI CIUC A DREJ cu 2 m.f. - Născut la 16 iunie 1907 în Briceni 
URSS, fiul lui Ioan şi Anastasia, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 2 ha 
teren arabi [ şi un loc de casă. În [944 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu 
domiciliu la Piteşti, unde a stat până În 1947, când a plecat în comuna Cărpiniş -
Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până la dislocare. 

133. MA YER IOSIF cu soţia - Născut la 16 iulie 1888 În Săcălaz -
Timişoara, fiul lui Ioan şi Susana, de profesie agricultor, a posedat ca avere 17 ha 
teren arabil, 3 vite mari şi inventar agricol. Are un băiat care a fost în armata germană 
SS, care în prezent se găseşte prizonier În URSS. Mai are un băiat care deasemeni a 
fo t În armata germană S ş i care se găseşte în Săcălaz. În 1944 sus numitul s-a 
refugiat cu armata germană şi a revenit În ţară în 1945, iar În 1951 a fost dislocat. u 
lucreaz,'I nicăieri, sunt bătrâni, fiind Întreţinut de fiul său care se găseşte la Săcălaz. 

134. MOCIU DUMITRU cu 6 m.f. - ăscut la 26 octombrie 1887 În comuna 
Gicucu - Grecia, fiul lui Hristu şi Maria , de profesie agricultor. În anul 1931 pleacă 
din Grecia, stabilindu-se cu domiciliu În comuna Cocina - Drostor, fiind 
Împroprietărit cu IOha teren arabil, iar În 1940 se refugiază, stabilindu-se În comuna 
Coacu - lalomiţa , apoi pleacă în comuna Cale Verde , M. Kogălniceanu - Constanţa, 
iar în 1946 e stabileşte cu domiciliu În Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 
ha teren arabil, pe care-I lucrează până la dislocare. 

135. MACEA DUM ITRU - Născut la 27 decembrie 1889 În Grecia, fiul lui 
Iiristu şi Hristula, de profesie agricultor. În 1933 pleacă din Grecia, stabilindu-se În 
comuna ulet - Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha teren arabil, iar 1940 se 
refugiază În comuna Roşeţi - CăIăraşi, apoi pleacă in comuna Caramanchioi - Tulcea, 
apoi lIi şeşti - Suceava, în Plopeni - Mehedinţi şi În 1945 se stabileşte În Săcălaz -
Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care-I lucreaz,'I până la 
dislocare. 

136. MIZU TUDOR cu 2 m.f. - ăscut la 15 martie 1899 În Disnita Albania, 
fiul lui Nina şi tahula, de profesie agricultor. în anul 1925 pleacă din Albania, 
stabilindu-se În comuna Frasari- Drostor, fiind Împroprietărit cu IOha teren arabil, iar 
În 1940, se refugiază locuind prin mai multe localităţi din ţară, până În 1945, când se 
stabileşte cu domiciliu în comuna Săcălaz, Timişoara, unde este împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil, pe care-llucrează până la dislocare. 

137. MJZU GHEOH.GHE cu 3 m.f. - ăscut la 16 iulie 1889 în 
comuna Pleaşa Albania, fiul lui Mina şi Statuia, de profesie agricultor. În 1925 pleacă 
din Albania, stabilindu-se în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha 
teren arabil, şi de unde în 1040 se refugiază în comuna Roşeţi - CăIăraşi , apoi cu 
domiciliu prin diferite localităţi din ţară, până în 1945, când se stabileşte în Săcălaz, 
unde a primit 5 ha teren arabil, pe care l-a muncit până în 1951, când a fost dislocat. 

138. M USORIVSCHI GRJGORE cu fiul - ăscut la 15 februarie 1897 în 
URSS, fiul lui ichifor şi Elena, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 3 ha 

19 

• 

• 



• 

• 

mixt din 1935-1949. Din 1949 până În 1951 când a fost dislocat a lucrat ca funcţionar 
la topitoria de cânepă din Biled. 

122. LEMA TOVSCH I VLADIMIR cu 5 m.f. - Născut la 25 iulie 1908 În 
Lipcani U.R.S.S. , fiul lui Petre şi Maria, de profesie agricultor. În Basarabia nu a 
posedat avere. [n 1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se În Rădăuţi, unde stă 
până În 1946, când a plecat În comuna Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren , pe 
care l-a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

123. LA TCU IOA cu 4 m.f. - Născut la 1 decembrie 1915 în Alibunar -
Yugoslavia, fiul lui Pavel şi Paraschiva, de profesie agricultor. În anul 1944 sus 
numitul fuge din Yugoslavia şi vine în R.P.R., căpătând cetăţenie română . Declară că 

a plecat de acolo pentru faptul că vrea să se căsătorească cu actuala soţie, stabilindu-se 
În comuna Săcălaz, de unde În 1951 a fost dislocat cu Întreaga familie. 

124. LEPASTEAN DUMITRU cu 2 m.f. - ăscut la 24 octombrie 1899 În 
uceveni URSS, fiul lui Ioan şi Ecaterina, de profesie agricultor. În Bucovina a 

posedat ca avere 3 ha teren arab il şi inventar agricol. în 1940 se refugiază din 
Bucovina În Rădăuţi , iar apoi În Zepujeni Severin, unde a lucrat pe o moşie ca 
muncitor până în 1945, când a plecat în comuna Cărpin i ş - Timişoara, fiind 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până în 1951 când a fost dislocat. 

125. LEŞEA U IOAN cu 3 m.f. - Născut la 25 august 1921 În Formanca 
URSS, fiul lui Iosif şi Vasilica, de profesie agricultor. În 1936 a plecat din Basarab ia, 
stabilindu-se cu domiciliu În Cuza Vodă - Brăila , apoi în Cernavodă - Constanţa, În 
Cochirleni - Constanţa, iar în 1940 a fost incorporat în armată , eliberându-se în 1945, 
când s-a stabilit cu domiciliu în comuna Cerna - Tulcea, lucrând ca muncitor la 
cariera de piatră până În 1947, când a plecat în comuna Iecea Mare - Timişoara , fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până la dislocare. 

126. LEFTER EFIM cu soţ ia - Născut la 28 ianuarie 1913 În Ciripcau URSS, 
fiul lui Profir şi Agapia, de profesie agricultor. Nu a posedat avere. în 1940 s-a 
refugiat din Basarabia în comuna Buceşti - Tecuci, unde a stat până în 1941 , când s-a 
reîntors în Basarabia. în 1942 a fost concentrat la Bat.8 Drumuri , fiind desconcentrat 
în anul 1945, când s-a stabi lit cu domiciliu În comuna lecea Mare când a primit 5 ha 
teren arabil , pe care l-a muncit până la dislocare. 

127. LEFTER MIHAIL cu 2 m.f. - ăscut la 9 noiembrie 1903 în Ciripcău 
URSS, fiul lui Profir şi Agapia, de profesie agricultor. În 1939 a fost concentrat la 
compania 4-a sanitară, unde a stat până în 1943, iar la 7 ianuarie 1944 a fost din nou 
concentrat la centrul de recrutare Soroca, cu care a fost evacuat în Balş , 

desconcentrându-se în 1944, stabilindu-se cu domiciliu în Buceşti - Tecuci . În 1945 s
a dus În Comuna lecea Mare, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a 
lucrat până la dislocare. 

128. LAVRlC IOAN cu m.r. - Născut la 14 noiembrie 1920 în Cârpeşti 
URSS, fiul lui Timofte şi Elena, de profesie frizer, fără avere. În 1944 au fost evacuaţi 
de autorităţile antonesciene toţi tinerii printre care şi el , şi duşi la Tecuci, apoi a fost 
încorporat în armată şi În 1946, după lăsarea la vatră, s-a stabilit cu domiciliu la 
Cărpiniş, lucrând ca frizer până la dislocare. 

129. LASKA PETRU cu soţ ia - Născut la I iunie 1897, în Valcani -
Timişoara, fiul lui Mihai şi Elisabeta, de profesie agricultor, a posedat ca avere 2 ha 
teren arabil, 3 vite mari şi inventar agricol rudimentar. În materialul de bază se arată 
că se ocupa cu contrabanda de mărfuri , Însă el neagă acest lucru şi arată că niciodată 
nu a făcut contrabandă de mărfuri , atât el , cât şi soţia lui . 

130. MANOLE FLORlCA cu 2 m.f. - Născută la 20februarie 1921 În Pleaşa 
Albania, fiica lui Hristu şi Agora, de profesie agricultoare. În 1925 a plecat cu părinţii 
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113. IV ANTEN MA RJ NA cu 4 .f. - Născută la 9 iunie 1892 În Davideni 

URSS, fiica lui George şi Elisabeta, de profesie agricultoare. Nu a posedat avere, a 

muncit pe unde a găsit. în 1944 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu 

În comuna Bra cauţi - Dorohoi, de unde În 1946 a plecat În comuna Checea -

Timişoara, muncind pe la diferiţ i cetăţeni, are 2 copi i ş i soţu l care s-au repatriat În 

URS ,Însă ea şi fi ica nu s-au repatriat din cauză că erau bo lnave, în momentu l de faţă 

li s-a aprobat şi lor repatrierea În UR S. 

114. ITI ENT ALEXANDRU - Născut la 2 martie 1887, În comuna Checea 

- Timişoara, fiul lui Ignatie şi Liubiţa, de profesie agricu ltor. A posedat ca avere 10 

ha teren arabil, 3 vite mari şi inventar agricol. A făcut politica P .N.Ţ.Maniu din 1912-

1919, ca simplu membru, nu lucrează nicăieri , Întrucât este bătrân ş i bolnăvicios . 

115. 10 IP DI M IT RI E cu4 m.f. - ăscut la II octombrie 1914 În Cosmin 

U.R.S.S., fiul lui Petre şi Margareta, de profesie administrator. Fără avere. în anul 

1938 pleacă din Basarabia venind În Bucureşti , unde a lucrat ca om de serviciu la 

liceul Industrial Poli zu până În 1941 când a fost concentrat la Reg.8 Vânători 

Cernăuti, cu care a luat parte pe front. In 1944 este desconcentrat şi se stabileşte cu 

domiciliu În comuna Floreşti - Mehedinti, iar În 1945 pleacă În comuna Săcălaz -

Timişoara, unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil. pe care l-a lucrat până În 

1951 când a fost di slocat. 

116. 10GA VAS ILE cu 2 m.f. - Născut la 1899 În Grecia, fiul lui Constantin 

şi Maria de profesie agricultor. În 1925 pleacă din Grecia, stabilindu-se cu domiciliu 

În comuna Artmueli - Caliacra, fiind Împroprietărit cu 10 ha teren arabil. În 1940 se 

refugiază În comuna Cogealac - Constanţa, apoi pleacă În comuna Con gaz - Tulcea, 

de unde În 1945 pleacă şi se stabileşte la Săcălaz - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 

5 ha teren arabil, pe care- I lucrează până la dislocare. 

11 7. JITA R U VAS IL E cu4 m.f. - Născut la I iulie 1897 În Clocujna URSS, 

fiul lui Alcxe ş i Elena, de profesie acar C.F.R. În anul 1944 a fost evacuat cu scrviciul 

din Basarabia, ci fi ind acar, stabilindu-Ie domiciliu În comuna Cărpiniş, unde a fost 

numit acar la staţ i a C.F.R. Cărpiniş, unde a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

118. JIJ1 AN PETRE cu 2 m.f. - Născut la 8 septembrie 19 16 În Trestieni 

U.R.S.S., fiul lui Dumitru şi Dota, de profesie om de serviciu. în 1939 s-a Încadrat ca 

om de serviciu În Mihariseni Botoşan i , unde a lucrat până În 1942, când a plecat În 

comuna natală. În 1947 se repatriază din U.R.S.S. În R.P.R şi se restabileşte cu 

domiciliu În comuna Cărpiniş - Timişoara, unde a lucrat ca om de serviciu la şcoala 

elementară până În 1951 când a fost dislocat. 

119. JINE CU VASILE cu 3 m.r. - ăscut la 1 ianuarie 1905 În Bardagi 

Vechi U.R.S .. , fiul lui Acafie şi Elena, de profesie funcţionar. In 1944 se refugiază 

din Basarabia, stabilindu-se În comuna Cic10va Română - Timişoara, apoi În 1945 se 

mută la Săcălaz, lucrând ca funcţionar, apoi referent la Sfatul Popular până În 1951 

când a fost dislocat. 
120. KAU RJ C H L UCIA - ăscută la 1 ianuarie 1872 În comuna Checea -

Timişoara, fiica lui Ştefan şi Magdalena, de profesie agricultoare. În 1951 a fost 

dislocată În categoria cbiaburi, Întrucât a posedat o batoză de treierat, 1 ha teren arabil 

şi 2 vite mari . În comuna Brateş unde este cu 0.0. nu lucrează nicăieri , fiind bătrână 

şi nu are pe nimeni s-o ajute. 
121. Kl SS ERN EST cu 4 m.f. - ăscut la 12 ianuarie 1910 În Sânnicolau 

Mare, fiul lui Gheorghe şi Ecaterina, de profesie comerciant. A posedat un magazin 
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105. H1RJA CONSTANTIN cu soţia - Născut la 24 mai 1913 În laşi, fără 

avere. În anul 1934 soţia sa a venit din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu În laşi , 
unde a lucrat la fabrica de textile până În 1944, când s-a mutat În Curtea de Argeş, iar 
În 1946 a plecat În comuna Checea - Timişoara, Însă el s-a angajat la abatorul din 
Timişoara, unde a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

106. HERGHELEGlU GRIGORE cu 2 m.f. - ăscut la 20 octombrie 1907 
În Rotunda UR S, fiul lui Tudor şi Veronica, de profesie agricultor. în Basarabia a 
posedat ca avere 4 ha teren arabil şi una casă de locuit. În 1944 se refugiază din 
Basarabia stabilindu-se cu domiciliu În piteşti , iar de acolo a plecat În comuna 
Cărpiniş Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În 
1951 când a fost dislocat. 

107. ADAM AGORA cu 2 m.r. - Născută În februarie 1884 În Pleaşa 
Albania, fiica lui Dumitru şi Elena, de profesie agricultoare. În anul 1928 pleacă din 
Albania, stabi lindu-se cu domiciliu În comuna Frasari Drostor, fiind Împroprietărită 
cu IOha teren arabil , iar În 1940 se refugiază În comuna Vintilă Brătianu - Tulcea, 
lIi şeş ti - Suceava şi I zimşa - Mehedinţi . în 1945 a plecat În comuna Săcălaz -
Timişoara, fiind Împroprietărită cu 5 ha teren arabil, pe care l-a muncit până la 
dislocare. 

108. IAMBOR PETRU cu 2 m.f. Născut la 17 octombrie 1890 în Beba 
Veche Timişoara, fiul lui lova şi Floarea, de profesie agricultor, a posedat ca avere 12 
ha teren arabi l, 3 vi te mari, I măcelărie din 1913-1941 , şi inventar agricol. Nu 
lucrează nicăieri , este inapt de muncă, are ambele picioare anchilozate. 

109. IFTINSCHI VERONICA cu 2 m.f. - Născută la 9 iunie 1932, Toporauţi 
UR S, fiica lui Gheorghe ş i Reveca, de profesie agricultoare. în anul 1936 a plecat 
Împreună cu părinţii din Cernăuţi În comuna arta Mare Caliacra unde părinţii au fost 
Împroprietăriţi cu IOha teren arabil. În 1940 se refugiază, stabilindu-se cu domiciliu 
În comuna Cosoreni - ialomiţa, iar În 1946 a plecat În comuna lecea Mare - Timiş, 

unde a primit 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În 195 1 când a fost dislocată. 
Este căsătorită nelegitim cu numitul Foaie Aurel, care şi el are 0.0. În Brateş . 

110. IANKOVITS ERZEBET cu 2 m.r. - Născută la 7 octombrie 1909 În 
RPU, fiica lui lanos şi Iuliana, de profesie agricultoare, a posedat ca avere 13 ha teren 
arabil , 4 vite mari şi inventar agricol. în tabelele de bază pentru care susnumita a fost 
dislocată În 1951, se arată că se ocupa cu trecere frauduloasă de frontieră din R.P.R În 
R.P. U. În urma cercetărilor făcute s-a stabilit că susnumita trecea frontiera din R.P.R 
în R.P.U pe bază de acte legale pe care le-a prezentat pentru a-şi munci pământul cel 
avea acolo. În 1943 a fost condamnată la 6 luni Închisoare pentru faptul că un copil al 
ei a rupt un portret al fostului Rege Mihai. 

11 1. IORDACHE MIHAIL cu 3 m.f. - Năcut la 8 noiembrie 1924 În 
Vânjuleţ - Mehedinţi, fiul lui Ioan şi Maria de profesie agricu ltor. În tabelele de bază 
pentru care a fost dislocat În 1951 , se arată că a fost chiabur, Însă În realitate este ţăran 
mijlocaş, posedând ca avere 6 ha teren arabil, 4 vite mari ş i inventar agricol. Înainte 
de 23 august 1944 nu a făcut politică, iar după această dată s-a scris În UTM, având şi 
În prezent carnet de UTM eliberat de Judeţeana UTM Mehedinti, cu nr. 14784. 

112. IANCU LENA cu 1 m.f. - Născută la 15 ianuarie 1923 În Beba Veche 
Timişoara, fiica lui Ioan şi Maria, de profesie femeie de serviciu . u a posedat nici un 
fel de avere, a fost servitoare la d i fer iţi chiaburi. A fost căsătorită cu numitul Dan 
Zamfir, de care s-a despărţit În 1943. în materialul de bază se arată că se ocupa cu 
contrabanda de mărfuri , Însă ca nu recunoaşte acest lucru şi crede că a fost o ură 
personală din partea numitului Gheorghe Gheorghe, care intenţiona să profite de sus 
numita şi ea l-a refuzat. 
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comuna Săcălaz- Timişoara , unde este Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care ÎI 
lucrează până În 1951 când este dislocat. 

98. GERHARD ELiSABETA cu I m.f. - Născută la 17 februarie 1894 În 
Oqişoara - Timişoara, fiica lui Ion şi Margareta, de profesie agricultoare. În 1951 a 
fost dislocată În categoria chiaburi din comuna Giulvăz - Tim i şoara În comuna 
Brateş . A posedat 29 ha teren arabil, 12 vite mari şi inventar agricol expropriate total 
În 1945. Mai are 2 fii care au fost voluntari În trupele germane SS, care au murit pe 
front. Soţul ei a decedat În 1954. Nu poate munci, este bătrână şi inaptă de muncă, iar 
fiica este bolnavă de TBC. 

99. GRUIA ADAM cu sotia - Născut la 8 mai 1881 În Şag - Timişoara, fiul 
lui Ioan şi Floarea, fost control C.F.R., a posedat ca avere 8 ha teren arabil , fără 
inventar agricol, Întrucât pământul a fost lucrat În dijmă. Până În anul 1932 a fost 
controlor la CFR, după care a ieşit la pensie, ocupându-se de agricultură. A făcut 

politica PNL, Tătărăscu fiind preşedintele PPD pe plasa Giulvăz. În comuna Brateş nu 
lucrează nicăieri , fiind bătrân şi el şi sotia , şi se Întretin cu vânzarea de lucruri 
casl1lce. 

100. GHERT IOA cu 4 m.r. - ăscut la 12 martie 1911 În Răileni UR S, 
fiul lui Ioan şi Anastasia, de profesie agricultor. In anul 1924 pleacă din Basarabia, 
stabilindu-se În comuna Cărpiniş, lucrând ca servitor pe la diferiti cetăteni din această 
comună până În anul 1942, când pleacă din nou În Basarabia, iar În 1944 se refugiază 
revenind tot În comuna Cărpiniş , unde a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

101. GOLEA IUST A cu 3 m.f. - Născut la 17 ianuarie 1905 În Cioroboreni -
Mehedinti , fiul lui Dumitru şi Anica, de profesie agricultor. În 1951 a fost di slocat din 
Cioroboreni - Vânju Mare, În comuna Brateş , în categoria Chiaburi , Însă În realitate 
el a fost tăran mijlocaş, a posedat ca avere 8 ha teren arabil, 3 vite mari şi inventar 
agricol. In 1949 a fost condamnat 18 luni Închisoare pentru sabotaj economic, 
executând I I luni , condamnare ce a fost făcută În mod conditional. 

102. GYEMANT MARCU cu 4 m.f. - Născut la 25 aprilie 1910 În Beba 
Veche, fiul lui Coloman şi Veronica, de profesie agricultor; a posedat ca avere 3 ha 
teren arabil primit În 1945 cu ocazia reformei agrare. În tabelele de bază se arăta că În 
1951 a fost di slocat În categoria contrabandişti. EI nu recunoaşte acest lucru, Însă 
arată că În 1947 solia lui a trecut frontiera În RPU la sora sa, fiind prinsă a fost 
condamnată la 3 luni Închisoare, iar la Înapoiere a fost achitata. 

103. GOLOVAT Al A OREI cu 2 m.f. - Născut la 6 noiembrie 1901 În 
Hotin URSS, fiul lui Neculai şi Ana, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat ca 
avere 6 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până În 1940, când s-a refugiat din Basarabia, 
angajându-se la un şantier din Bucureşti , unde a stat până În 1941 când s-a Întors În 
Bucureşti , iar În 1944 s-a refugiat din nou cu Întreaga familie, stabilindu-se În Piteşti , 

de unde În 1945 a plecat în comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha 
teren arabil , pe care l-a lucrat până În 1951 când a fost dislocat. 

104. HOROBET IOA cu 2 m.f. - Născut la I ianuarie 1893 În Cosmin 
URSS, fiul lui Gherasim şi Elisabeta de profesie agricultor. În Basarabia nu a posedat 
avere. În 1940, s-a refugiat din Basarabia În Suceava, unde a stat până În 1941, când 
s-a Înapoiat În Basarabia. În 1944 se refugiază din nou, stabilindu-se cu domiciliu În 
Boşteni , iar de aici În 1945 a plecat În comuna Săcălaz - Timişoara , unde a fost 
Împropri etărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În 1951 când a fost di slocat 
cu Întreaga familie. 
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stabilindu-se cu domiciliu în Frasari - Drostor, fiind împroprietărită cu IOha teren 
arabil, iar în 1940 se refugiază în comuna Roşeţi - Ialomiţa, apoi pleacă in comuna 
Vintila - Brătianu Tulcea, I1işeşti - Suceava, în Obîrşia de Câmp - Mehedinţi, iar în 
1945 a plecat în comuna Săcălaz - Timişoara, unde a fost împroprietărită cu 5 ha 
teren arabil, pe care l-a muncit până în anul 1951 când a fost dislocată . 

91. GH IŢĂ MARIA cu I m.f. - Născută la 18 august 1905 în Pleaşa Albania, 
fiica lui Ilie şi Despina, de profesie agricultoare. În anul 1928 a plecat din Albania, 
stabilindu-se cu domiciliu in comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietărită cu IOha 
teren arabil, pe care l-a lucrat până în 1940, când s-a refugiat în comuna RoŞeli -
CăIăraşi , apoi în Vintilă Brătianu - Tulcea, I1işeşti - Suceava, în Plopi - Mehedinţi , 

iar în 1945 se duce în comuna Săcălaz - Timişoara , unde este împroprietărită cu 5 ha 
teren arabil pe care-llucrează până în 1951 când este dislocată . 

92. GA GAL VICTOR cu soţia - Născut la 4 noiembrie 1921, în Grozauţi 
U.R.S .S, fiul lui Leonte şi Irina, de profesie agricultor. În 1943 este încorporat în 
detaşamentul de muncă C.F.R. Urziceni, eliberându-se în noiembrie 1944, când se 
stabileşte cu domiciliu în Soicaneşti Olt, la părinţii săi, care între timp se refugiaseră 
din Basarabia. În anul 1945 a plecat în comuna recea Mare - Timişoara , unde a fost 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare. 

93. GANDRABUREA ALEXE cu SOlia - Născut la 20 aprilie 1915 În 
Căzăneşti U.R.S.S. , fiul lui Cosma şi Agapia, de profesie agricultor. In Basarabia a 
posedat 3 ha teren arabil şi I casă de locuit. în anul 1940 a fost concentrat la Reg. 25 
Infanterie Vaslui , iar după concentrare se duce înapoi în Basarabia, de unde în 1944 
se refugiază, stabilindu-se cu domiciliu în Mânăstirea - Il fov şi de unde în 1947 
pleacă în comuna Biled - Timişoara, fi ind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care 
l-a lucrat până la dislocare. 

94. GI ULVEZAN IOV A cu soţia - Născut la 2 decembrie 1876 În comuna 
Checea - Timişoara, fiul lui Dimitrie şi Rachila, de profesie agricultor. în 1951 a fost 
dislocat în categoria chiaburi, posedând ca avere 17 ha teren arabil, o moară 

sistematică, 8 vite mari şi inventar agricol. în comuna Brateş nu lucrează nicăieri , 
fiind bătrâni şi sunt ajutaţi de diferiţi cetăţeni. Au mai avut un fiu care În anul 1952 a 
decedat. 

95. GAGA VANGHELE cu 2 m.f. - ăscut la 10 februarie 1924 în Grecia, 
fiul lui Gheorghe şi Hrisula, de profesie agricultor. În 1928 a plecat din Grecia, 
stabilindu-se cu domiciliu în comuna Cocina - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha 
teren arabil , iar în 1940, se refugiază în comuna Cuza Vodă - Ialomiţa, apoi pleacă în 
comuna Ţara Verde - Constanţa, M. Kogălniceanu, iar în 1946 p leacă în comuna 
Săcălaz - Timişoara, când a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat 
până în 1951 când a fost dislocat. 

96. GRECU D UMITR U cu 2 m.f. plus ginerele său GrURA ALEXANDRU 
ş i fiica G IURA MARIA care au fost ..... - Născut la 13 februarie 1898 în Gruia -
Mehedinţi, fiul lui Dumitru şi Maria, de profesie agricultor. In anul 1951 a fost 
di slocat în categoria chiaburi, însă el a fost ţăran mijlocaş , deoarece a posedat 7 ha 
teren arabi l, 4 vite mari şi inventar agricol. 

97. GEAMBAZI ILIE cu 6 m.f. - Născut la 15 mai 1898 în Pleasa Albania, 
fiul lui Atanasie ş i Constanda, de profesie agricultor. în 1928 a plecat din Albania, 
stabilindu-se cu domicil iu În comuna Calibina - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha 
teren arabil, iar în 1940 se refug i ază din Calibi na în comuna Roşeţ i - Ialom i ţa şi apoi 
pleacă În comuna Caranlanchioi - Tulcea , În comuna GÎrii la - Cons tanţa , în comuna 
lIişeşti - Suceava, în comuna Gruia - Mehedinţi , apoi de acolo în 1945 p leacă în 
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teren arabil şi de tinde În 1944 s-a refugiat, stabilindu-se cu domiciliu În comuna 
Maglavid - Dolj , iar În 1946 s-a mutat în comuna Cărpiniş - Timişoara, unde de 
asemeni a fost Împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până În 195 1 când 
a fost dislocat. 

84. GEORGESCU DUMITRU - Născut la 23 august 1926, Ohrida -
Albania, fiul lui Lazăr şi Cleorina, de profesie agricultor. În anul 1928 a plecat din 
Albania Împreună cu bunicii săi , care au decedat În anul 1948, stabilindu-se În 
comuna Caceaua Drostor, unde bunicii săi au fost Împroprietăriţi cu IOha teren arabil , 
unde se refugiază din Caceaua - Drostor, stabilindu-se În comuna Cuza Vodă -
lalomiţa, iar apoi pleacă În comW1a Tari-Verde - Constanţa , M. Kogălniceanu ş i În 
1946 s-a mutat În comuna Săcălaz - Timişoara , angajându-se ca muncitor la o fabrică 
de textile din Timişoara, unde a lucrat până În 1951 , când a fost dislocat. 

85. G URlŢ A CO SMA cu I m.r. - Născut la 15 martie 1889 În Grabova -
Albania, fiul lui Mihai şi aunca, de profesie agricultor. În anul 1928, a plecat În 
Albania, stabilindu-se În comuna Cainargiaua Mare - Drostor, fiind Împroprietărit cu 
IOha teren arabil , iar În 1940 se refugiază, stabilindu-se cu domiciliu la Bacău, unde 
deschide o bodegă Împreună cu un anwne Mihai Tapu, iar În 1941, a plecat În 
Suceava, unde Îşi deschide un magazin de sticlărie, pe care l-a avut până În anul 1944, 
când a plecat În Făgăraş, şi apoi În comuna Săcălaz - Timişoara, fiind Împroprietărit 
cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în anul 1951 când a fost dislocat Împreună 
cu fiul său. 

86. GURlŢA IOAN cu 3 m.r. - Născut la 6 februarie 1882 În Gârbova -
Albania, fiul lui Mihai şi Năuca, de p profesie agricultor. În anul 1928 pleacă din 
Albania stabilindu-se cu domiciliu În comuna Cainargiaua Mare - Drostor, fiind 
Împroprietărit cu 10 ha teren arabil , iar În 1940 se refugiază stabilindu-se cu domiciliu 
În comuna I.Ghe.Duca - l alomiţa, iar apoi pleacă În comuna Nisipari - Constanţa , 

comW1a Beidaud - Tulcea, În Suceava şi În 1944 se mută În comuna Salcia -
Mehedinti , iar de aici În comuna Săcălaz - Timişoara , unde a fost Împroprietărit cu 5 
ha teren arabi l pe care l-a lucrat până În 1951 când a fost dislocat Împreună cu familia . 

87. GURJŢA GHEORGHE cu 4 m.f. - Născut la 25 martie 1897 În Gârbova 
- Albania, fiul lui Mihai şi Naunca, de profesie agricultor. 1n anul 1928 a plecat din 
Albania, stabilindu-se cu domiciliu În comuna Cainargiaua Mare - Drostor, fiind 
Împroprietărit cu IOha teren arabil, iar În 1940 se refugiază În comuna Perişori -
lalomita, apoi În comuna Nisipari - Constanta, În uceava, iar În 1945 se mută În 
Săcălaz - Timişoara, unde este Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 1- a lucrat 
până în 1951 când a fost dislocat. 

88. GRIU IOAN cu sotia - Născut la 20 septembrie 1913 În Boroşeni Noi -
U.R.S.S., fiul lui Ştefan şi Eftimia, de profesie agricultor. În anul 1944 se refugiază 
din Basarabia, stabilindu-se cu domiciliu la R.Sărat, unde a stat până în 1947, când a 
plecat În comuna Biled - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care 
l-a lucrat până în 1951 când a fost dislocat. 

89. GA GAL LEONTE cu soţia - ăscut la I iulie 1894 În U.R . . S:, fiul 
lui Grigore şi Elisabeta, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 3 ha teren arabil 
Împroprietărit În 1923, pe care l-a lucrat până în 1944, când se refugiază, stabilindu-se 
cu domiciliu în R. Vâlcea, unde a stat până în 1945, când a plecat În comuna lecea 
Mare - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil şi unde a stat până în 1951 , 
când a fost dislocat. 

90. GIA VELA MARIA cu 2 m.f. - Născută la 18 oct. 1903 în Pleasa Albania, 
fiica lui Costa şi Chirata, de profesie agricultoare. În 1928 a plecat din Albania, 
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Mircea Vodă - ialomita, apoi În com. Sinoe - Constanta, Calnic - Constanta, iar În 
1945 a plecat În com. Săcălaz - Timişoara, unde a fost Împropr ietărit cu 5 ha teren 
arabi l, pe care l-a lucrat până În anul 1951 , când a fost dislocat Împreună cu Întreaga 
familie. 

69. DUCHIN IOA cu 2 m.r. - Născut la 15 sept. 1913 În Yugoslavia, fiul 
lui Pavel şi Draga, de profesie măcelar. În anul 1932 a plecat din Yugoslavia, 
stabi lindu-se cu domiciliu În com. Gîrlic Caliacra, unde părintii lui au fost 
Împroprietăriti cu IOha teren arabil, iar În anul 1940 se refugiază În com. Omor-Deta, 
unde a stat până În 1945 când a plecat În com. Cărpiniş, fiind Împroprietăriţi părinlii 
lui cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până la dislocare În 1951. 

70. DOCU HRISTU cu soţia - Născut la 15 februarie la 15 februarie 1892, În 
Pleasa Albania, fiul lui Anastase şi Paraschiva, de profesie agricultor. În 1928 a plecat 
din Albania, stabilindu-se cu domiciliu În comuna Regina ariea Durostol , fiind 
Împroprietărit cu 10 hectare teren arabil, iar În 1940 se refugiază Împreună cu familia 
În comuna Roset - Ialomita, iar apoi a plecat În comuna Vintila Brătianu - Tulcea, 
comuna Elisesti - uceava, iar În 1944 a plecat În comuna Săcălaz - Timişoara, fiind 
Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până În anul 1951 , când a fost 
dislocat. 

71. DlNCORN MARIA - născută la 30 decembrie 19 14 În Mihuceni -
U.R .. S. fiica lu i Procopie şi Domnica, casnică. În anul 1944 se refugiază din 
Basarabia Împreună cu sotul ei, care În prezent este decedat, stabi lindu-se În 
Petroşani, de unde În 1945 a plecat În corn. Giulvăz - Timişoara. fără să fie 
Împroprietăriţ i , Întrucât sotul ei lucra ca muncitor la C.F.R., unde a stat până În 1951 
când au fost di slocati. 

72. DUM ITRU MATUSCA cu soţ ia - Născut la 1 aprilie 1889, În comuna 
Oaia - Giurgiu, fiul lui Gheorghe şi Ana, de profesie agricultor, a posedat ca avere 3 
ha teren arabi, 2 boi şi 1 vacă. În 1951 a fost dislocat Împreună cu soţ ia din comuna 
Oaia - Giurgiu, pe motiv că are un fiu anume Dumitru Ili e, ca re În anul 1950, În timp 
ce se afla militar la o unitate de Grăn iceri a fugit În Yugoslavia, despre care nu mai 
şt ie nimic de el de atunci şi nici nu corespondează cu el. În comuna Brateş nu 
lucrează, Întrucât e te bolnav ş i chiar recent a făcut operalie de cancer, având lipsă şi 
buza de jos. Are 7 copii, care se găsesc În comuna natală şi care nu au fost di slocati . 

73. DARGA TE HARALAMBIE cu 2 m.f. - Născut În anul 1869 20 martie 
În Pleasa - Albania, fiul lui Gheorghe ş i Paraschiva, de profesie agricu ltor. In 1928 a 
plecat din Albania stabilindu-se cu domiciliu În comuna Babuc - Drostor, fiind 
Împroprietărit cu IOha teren arabi, iar În 1940 se refugiază În comuna Roşeţi -
CăIăraşi şi apoi pleacă În comuna Congaz - Tulcea, unde a stat până În 1947, când a 
plecat În comuna Săcălaz - Timişoara, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care 
l-a lucrat până În anul 1951 când a fost dislocat. Nu lucrează nicăieri , sunt bătrâni, iar 
fiul lor este paralizat de mâna stângă. 

74. DERULAT SERGHE cu 5 m.f. - Născut la II septembrie 1893 În 
Cosornita U.R.S.S., fiul lui Afenia şi Dochita, de profesie zidar. În Basarabia a 
posedat avere 2 ha pământ şi una casa, iar În 1944 se refugiază , stabilindu-se În 
Odobeşti - Bârlad, unde a stat până În anul 1947, când a plecat În comuna Cărpiniş -
Timişoara, lucrând ca muncitor C.F.R. până În anul 1951, când a fost dislocat 
Împreună cu familia. 

75. ERHAN ANA cu I m.f. - Născută la 7 iunie 1896, În Isloveni 
U.R.S.S. , fiica lui Teodor ş i Maria, de profesie medic. în anul 1944 se refugiază din 
Basarab ia, stabilindu-se cu domiciliu În Lovrin - Timişoara, unde a lucrat ca medic 
până În an ul 195 1, când a fost dislocată Împreună cu sora ei . 
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61. CO STANTl UIC LEO cu sOlia - Născut la 20 februarie 190 1, În 
U. R . . S., fiul lui Neculai şi Mihalina, de profesie funcţionar. În 1923 a fost incorporat 
militar şi la eliberare nu s-a mai Înapoiat În Bucovina, stabilindu-se cu domiciliu În 
l aşi, de unde În 1935 a locuit succesiv În mai multe localităti , iar În 1944 s-a mutat În 
Valea Anilor, Vânju Mare, lucrând ca funclionar la Fisc până În 1948. Inainte de 23 
august 1944 nu i se cunoaşte activitatea politică, iar după 23 august 1944, se Înscrie În 
P.C.R., devenind membru P.M.R., calitate ce a deţinut-o până în anul 1952, când i-a 
fost ridicat carnetul de partid. 

62.COLE NICOV GRJGORE cu 2 m.f.- Născut la 3 aprilie 1907 în 
Secureni U.R.S.S., fiul lui Constantin şi Maria, de profesie agricultor. În Basarabia a 
posedat 2 ha teren arabil, moştenite de la părinti. In 1944, este concentrat la Cercul 
Teritorial Hotin, fiind desconcentrat în 1944, după 23 august şi nu s-a mai Înapoiat În 
Basarabia. Tot În acelaşi an, familia sa s-a refugiat din Basarabia, stabilindu-se În 
comuna Manasia Urziceni, wlde au stat până În 1946, când au plecat în comuna lecea 
Mare, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren şi de unde a fost dislocat. 

63. COSTlNEAN ŞTEFA cu 5 m.f. Născut la 25 septembrie 1896, în 
Banila pe Siret U.R.S.S. , fiul lui Doroftei şi Ana, de profesie agricultor. în 1940 s-a 
refugiat din Basarabia, ducându-se în Germania, unde a lucrat la o fabrică de hârtie, 
iar în 1941 a venit în România, stabilindu-se cu domiciliu în Rădăuli, unde a stat până 
În 1941, când a plecat Înapoi În Basarabia. In 1944 se refugiase din nou În Basarabia, 
stabilindu-se în comuna Lucasesti - Bacău, apoi în Săcălaz - Timişoara, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a muncit până în 1951 când a fost 
dislocat. 

64. CUREA IOAN cu 3 m.f. - Născut la 10 martie 1924 în U.R.S.S., fiul lui 
Dumitru şi Ecaterina, de profesie muncitor. în 1943, se angajează ca muncitor salahor 
la C.F.R. Bucureşti , unde lucrează până în 1945, când pleacă în comuna lecea Mare 
Timişoara, unde erau părinţii şi fraţii săi şi unde a stat până în 1951 când au fost 
dislocaţi. 

65. CRAIU TRAIAN cu 3 m.f. - Născut la 17 iunie 1907 în Varadia - Arad, 
fiul lui Axente şi Suzana, de profesie agricultor; a posedat ca avere 7 ha teren arabil şi 
inventar agricol rudimentar. în 1951 a fost dislocată familia lui pentru motivul că el în 
acel timp a fost condamnat la I an închisoare, pe care o execută pentru fraude în 
servic iu, ş i fiindcă organele locale nu cunoşteau situalia lui au fost trecuti în tabele ca 
trădători de Patrie ( fugiti din Yugoslavia), după desfăşurarea pedepsei s-a înapoiat la 
familie în comuna Brateş, unde era dislocată, Însă el nu apare pe tabele şi deciziile de 
dislocare din 1951. 

66. COL TUNIUC IOA - Născut la 20 iunie 1895 în Hotin U.R.S.S., fiul lui 
Luca şi Eftimia, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 5 ha teren arabil, pe 
care le-a moştenit de la Părinti , iar În 1944 se refugiază, stabilindu-se cu domiciliu în 
comuna Cuza Vodă - lalomiţa, unde a stat până în 1945 când a plecat în comuna 
Cărpiniş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care le-a lucrat până în 1951 când 
a fost dislocat. 

67. CIOBA U IOAN cu 4 m.f. - Născut la 22 februarie 1909, în Bolboaca 
U.R.S.S., fiul lui Tudose şi Maria, muncitor telefonist. În 1942 a fost transferat cu 
serviciul di Cetatea Aibă unde lucra la P.T.T. , în Bucureşti, unde a lucrat până în 
1947, când a fost transferat la ofici ul P.T.T. Cărpiniş şi de unde a fost dislocat. 

68. DAR GATl ANASTASIE cu 2 m.f. - Născut la 20 martie 1888 în Pleşa 
Albania, fiul lui Gheorghe şi Paraschiva, de profesie agricultor. În anul 1928, a plecat 
din Albania, stabilindu-se cu domiciliu în com. Babuc-Durostor, fi ind împroprietărit 
cu IOha teren arabil şi de unde în anul 1940 se refugiază, stabilindu-se în com. 
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Becicherecul Mic - Timişoara, unde deasemeni a fost împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat până În 1951 , când a fost dislocat cu Întreaga familie. 

54. C IUNGULESCU ICOLAE cu soţia - Născut la 2 I mai 1899, în Danciu 
- Mehedinţi, fiul lui Frit şi Ecaterina, de profesie agricultor, a posedat ca avere II ha 
teren arabil, 2 vite mari şi inventar agricol. În 195 1, a fost dislocat împreună cu sotia 
În categoria chiaburi. Are sotia oarbă de 10 ani şi o mână fracturată, iar el suferea de 
inimă . 

55. CLUCI ZANFIR cu 4 m.f. - Născut la 19 aprilie 1919, în comuna 
Borsani - Suceava, fiul lui Alexandru şi Elena, de profesie agricultor. A posedat ca 
avere 5 ha teren arabil ce-a fost Împroprietărit În 1946 în comuna Săcălaz -
Timişoara, pământ ce l-a lucrat până în 195 I când a fost dislocat În categoria 
macedoneni , Însă el a fost greşit încadrat În această categorie, întrucât el nu a fost 
colonizat niciodată şi este născut în regiunea Suceava. 

56. CARAMlTRU DOMNICA cu 2 m.f. - Născută la 20 decembrie 1920 În 
Albania, fiica lui Dumitru şi lanula, de profesie agricultoare. În 1926 a plecat din 
Albania împreună cu părintii, stabilindu-se în comuna Frasari-Drostor, de unde în 
1940 se refugiază în Roset - CăIăraşi, apoi în comuna Vintila - Brătianu - Tulcea, iar 
În 1941 pleacă În uceava, unde a avut o prăvălie de sticlărie pe care a ţinut-o până În 
1943, când a plecat în comuna Darvan - Mehedinti. în 1945 pleacă În comWla 
Săcălaz, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până În 195 1, când a 
fost dislocat împreună cu familia. 

57. CRISMARIU HARALAMBIE cu 3 m.f. - ăscut la 29 mai 1909, în 
Momornita U.R.S.S., fiul lui Silvestru şi Anica, de profesie muncitor. În 1940 a fost 
concentrat, iar În 1944 s-a Înapoiat în comuna natală din Basarabia, unde se afla 
familia lui . În 1945 s-a repatriat împreună cu întreaga fanlilie din R.S . . 
Moldovenească în R.P.R., stabilindu-se cu domiciliu în comuna lbăneşti - Dorohoi , 
iar în 1947 a plecat În comuna Cărpiniş - Timişoara, unde a lucrat ca muncitor la 
C. F. R. până în 1951 , când a fost dislocat la categoria basarabeni. 

58. CAI'AT l'ETRU cu 2 m.f. - Născut la 12 iulie 1903 În Beba Veche -
Timişoara, fiu lui natural şi al lui Maria, de profesie agricultor. A posedat ca avere 5 
ha teren arabil primit cu ocazia reformei agrare din 1945. Până în 1945 a fost sl ugă pe 
la diverşi chiaburi din comună. în materialul de bază se arată că sotia lui a făcut 
contrabandă cu mărfuri din R.P .R În R.P.U. şi trecere frauduloasă de frontieră, Însă el 
declara că nu a făcut acest lucru nici el şi nici soţia, însă mama sa a fost implicată 
Într-un proces de trecere frauduloasă a frontierei din R.P.R. În R.P.U., însă la proces a 
fost achi tată . 

59. CAR ACIOBANU GH EORG HE cu 2 m.f. - Născut la 12 martie 1905, în 
Satul Nou U.R.S.S., fiul lui Vasile şi Ana, de profesie agricultor. ÎN 1931 a plecat din 
Ba arabia în comuna Casim - Caliacra, fiind împroprietărit cu IOha teren arabil , iar 
În 1940 s-a refugiat, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Baia - Constanţa, apoi în 
comuna Lipsa - Chulia Noauna, apoi în Cucuruz - Vlasca, în 1945 a plecat în comuna 
ărpiniş, fiind Împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în 195 I când 

a fost dislocat Împreună cu familia. 
60. CO COREAN VALERIAN cu 3 m.f. - Născut la data de 27 mai 1923 În 

Banila pe Siret U.R.S.S., fiul lui Teodor şi Maria, de profesie agricultor. În anul 1942 
a fost încorporat la I.A.E.R. Bucureşti, unde a stat până în 1944, luna noiembrie, când 
a fost lăsat la vatră, stabilindu-se cu domiciliu în Bucureşti la o mătuşă a lui. În 1947 a 
plecat în Săcălaz, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, lucrând acest pănlânt până 
În 195 1, când a fost dislocat. 
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46. CULlI VASILE cu soţia - Născut la 20 octombrie 1922 în Secureni 
U. R.S.S. , fiul lui Neculai şi Domna, de profesie tâmplar. În Basarabia a posedat ca 
avere 1,5 ha teren arabil, primit ca dotă din partea soţiei. În 1942 a fost încorporat la 
Reg.8 Vânători de Munte şi varsat la detaşamentul 53 C.F.R. Urziceni, iar în 1944 a 
venit soţia lui la el, şi când a fost desconcentrat nu s-a mai înapoiat la Basarabia, 
stab ilindu-se cu domiciliu în Urziceni, unde a stat până în 1946, când a plecat în 
comuna lecea Mare, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în 
1951 , când a fost dislocat. 

47. CJMBRU LEONT cu 4 m.f. - Născut la 12 noiembrie 1918, la Treestierf 
- U.R.S.S ., fiul lui Florea şi Ana, de profesie agricultor. În 1938 a fost incorporat la 
Reg. 4 Pioneri Cernăuţ i , cu care în 1939 au fost trimişi în lrişeşti - Suceava. In 1941 
se înapoiază în Basarabia în comuna natală, iar în 1947 a fost repatriat în R.P.R. cu 
toată familia şi s-a stabilit cu domiciliu în comuna Cărpiniş- Timişoara, unde a lucrat 
la fabrica de cânepă până în 1951 când a fost di slocat cu întreaga familie. 

48. CAZACU GIUGORE - Născut la 8 ianuarie 1913, fiul lui Simion şi 

Agapia, în Nicoreni U.R.S.S., de profesie contabil. În 1944, s-a refugiat din Basarabia 
în comuna Gradiştea - Tulcea, apoi pleacă în Cîmpul ung Muscel, în Comuna lecea 
Mică, iar în 1949 se duce în comuna Cărpiniş, unde lucrează în calitate de contabil la 
Fabrica de cânepă până în 1951 când a fost dislocat. 

49. COLES IC SIMION cu soţia - Născut la 14 ianuarie 1908 în U.R.S.S., 
fiul lui Andrei şi Pelaghia, de profesie cizmar. In 1944 se refugiază din Basarabia în 
Piatra Neamţ, unde a stat până în 1946, când a plecat în Oraviţa, apoi în Cărpiniş -
Timişoara, lucrând la cooperaţia cizmarilor până în 1951 când a fost dislocat cu 
întreaga familie. 

50. CUCERNIC MIHAI cu 2 m.f. - Născut la 13 februarie 1919 în Secuieni 
U.R .. S., fiul lui Ion şi Ecaterina, de profesie agricultor. In 1943 a fost încorporat la 
reg.8 Dorobanţi - Buzău, eliberându-se în 1945, când s-a stabilit cu domiciliu în 
Horez - Vâlcea, unde a stat până în 1947, când a plecat în comuna lecea Mare -
Timişoara, lucrând ca muncitor ziler pe la diferiţi cetăţeni, până în 1951 când a fost 
dislocat cu întreaga familie . 

SI. CUHUT GAVIULA cu 2 m.f. - Născut la 25 martie 1902, Briciuri 
U. R.S .S., fiul lui Maxim şi Anastasia, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 1 
ha teren arabil şi una casă. In 1940 se refugiază din Basarabia, stabilindu-se cu 
domiciliu în comuna Ghimbaseni - lalomiţa, iar în 1941 se intoarce în Basarabia. În 
1944 s-a refugiat din nou stabilindu-se tot în comuna Gimbasiu, unde a stat în anul 
1947, când a plecat în comuna Cărpiniş - Timişoara, lucrând la fabrica de cânepă 
până în anul 1951 , când a fost dislocat împreună cu familia. 

52. CUR UMl MARI CA cu 4 m.f. - Născută la 15 aprilie 191 5 în Pleasa 
Albania, fiica lui Reca şi Atena, de profesie agricultoare. în 1927 aplecat din Albania, 
stabilindu-se cu domiciliu în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietărită cu IOha 
teren arabil , de unde în 1940 se refugiază în comuna Roset- CăIăraşi, apoi în comuna 
Vintilă Brătianu - Tulcea, în comuna lIişeşti - Suceava, în Darvan - Mehedinţi, iar în 
1945 se duce în comuna Săcălaz, unde de asemeni a fost împroprietărită cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat până în 1951 , când a fost dislocată împreună cu familia. 

53. C1-lJNGA GHEORGHE cu 3 m.f. - Născut la 8 aprilie 1910, în Zain 
U.R.S.S., fiul lui Alexandru ş i Alexandra, de profesie agricu ltor. În 1935, pleacă din 
Basarabia, stabi lindu-se cu domiciliu în comuna Racari - Cal iacra, de unde în 1940 s
a refugiat în comuna Biruinţa - Constanţa , apoi în comuna Hafmugstal - Cetatea 
Alba, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în anul 1944, 
când se refugiază în comuna Rosi - Leh li u, iar în 1945 a plecat în comuna 

8 

• 

• 



• 

• 

după 2 luni a plecat în comuna Biled - Timişoara , fiind împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil , pe care l-a lucrat până în 1951 , când a fost dislocat în categoria basarabeni . 

38. CALESU TEODOR cu 2 m.f. - Născut la 15 mai 1898, Pleasa Albania, 
fiul lui Hristu şi Sofia, de profesie agricultor. În anul 1928, a plecat în Albania, 
stabilindu-se cu domiciliu în Frasari - Drostor, fiind împroprietărit cu 10 ha teren 
arabil , iar în 1940 se refugiază în comuna Ruset - lalomiţa, iar apoi pleacă în Tulcea, 
îI) comuna Elisesti - Suceava, în comuna Dalvari - Mehedinti, iar apoi în 1945 se 
mută în comuna Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care 
l-a lucrat până la dislocare. 

39. CJPU GHEORGHE cu 5 m.f. - Născut la 12 martie 1898 în comuna 
Pleasa Albania, fiul lui Constantin şi Angela, de profesie agricultor. În 1925 pleacă 
din Albania, stabilindu-se cu domiciliu în comuna Frasari - Drostor, fiind 
împroprietărit cu IOha teren arabil, de unde în 1940 se refugiază în comuna Roset 
CăIăraşi , apoi se mută în Congas - Tulcea, iar în 1946 a plecat în comuna Săcălaz -
Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, pe care l-a lucrat până în 1951, 
când a fost dislocat împreună cu întreaga familie. 

40.CĂLI CONSTA TI cu 4 m.f. - Născut la 15 martie 1910 în Gruia 
Mehedinti , fiul lui Ioan şi Masinca, de profesie agricultor, a fost dislocat din comuna 
Gruia în comuna Brateş , în categoria chiaburi, însă în realitate este tăran mijlocaş , 

deoarece a posedat ca avere 8 ha teren arabil , 2 cai, o vacă şi inventar agricol , nu a 
folosit muncă salariată. 

41. CHIULAN LI LI CA cu 4 m.f. - ăscută la 28 martie 1905 in comuna 
Gruia Mehedinţi, fiica lui Ioan şi Stanca, de profesie agricultoare. In 1951 a fost 
dislocată comuna Gruia în comuna Brateş - Galaţi, în categoria chiaburi , însă a fost 
ţărani mijlocaşi , a posedat ca avere 10 ha teren arabil, 2 vite mari , şi inventar agricol 
rudimentar. Nu a folosit muncă salariată. 

42. COMLOŞAN 10 T cu sotia - ăscut la 27 august 1880 în Beba Veche 
Timişoara, fiul lui Trifu şi Marta, agricultor, a posedat ca avere 17 ha teren arabil , 4 
vite mari , inventar agricol , în prezent au D.O. în comuna Brateş, însă nu lucrează 

întrucât sunt bătrâni. 

43. CIUBARSCHI EVDOCHIA cu 1 m.f. - Născută la 20 martie 1910, în 
Ilotin U.R.S.S ., fiica lui Ion şi Ana, de profesie agricultoare. în 1944, se refugiază din 
Basarabia, stabilindu-se în comuna Baraboi - Mehedinti, de unde în 1945 pleacă în 
comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind împroprietărită cu 5 ha teren arabil, pe care l-a 
lucrat până în anul 1951, când a fost dislocată. 

44. CSORBA IOAN cu sotia - Născut la 15 iulie 1890 în Cenadul Mare -
timişoara, fiul lui Petru şi luliana, de profesie agricultor, dislocat din Giu l văz în 
comuna Brateş . A posedat ca avere 18 ha teren arabil , 5 vite mari , fără inventar 
agricol, pământul fiind lucrat în dijmă. Din 1907 până în 1936 a fost împreună cu 
sotia în U.S.A in localitatea Acron, lucrând la o fabrică de cauciuc. Mai are o soră 
care şi în prezent se află în America şi despre care nu mai ştie din 1946. u poate 
munci, este bătrân şi bolnav, fiind recent operat de hernie şi hidron. 

45. CUZI VALERlAN cu4 m.f. - ăscut la 12 septembrie 1919 în Corpesti 
U.R.S.S., fiul lui Anastase şi Elena, de profesie contabil. în Basarabia a posedat 5 ha 
teren arabil moştenite de la părinţii săi de unde in 1944 se refugiază stabilindu-se în 
comuna Gostovat - Romanaţi, unde a stat până în 1947, când a plecat în comuna 
Cărpiniş, lucrând ca functionar la cooperatie până în 1951, când a fost dislocat 
împreună cu familia. 
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1925, tabilindu-se în comuna Prasari-Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren 
arabil , iar în 1940 se refugiază în comuna Mircea-Vodă, lalomiţa, apoi în Sinoe -
Constanţa, în Rădăuţi - Suceava, la Curtea de Argeş - Piteşti , de unde în 1945 s-a 
mutat în comuna Săcălaz - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil , pe care 
l-a lucrat până în 1951 , când a fost dislocat. 

31. BARANCIUC CASIA cu soţia - Născut la 4 februarie 1903 în 
U.R.S.S., fiul lui Ioan şi Eftimia, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat 3 ha 
teren arabil, de unde în 1940 re refugiază, stabilindu-se la Piteşti , angajându-se ca 
brutar la o brutărie din Piteşti , unde a lucrat până în 1942, când se reîntoarce în 
Basarabia, iar în 1944 din nou se refugiază, revenind la Piteşti , unde stă până în 1945, 
când pleacă în comuna Cărpiniş - Timişoara, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil, 
pe care-I lucrează până în 1951 când a fost dislocat. 

32. BINEC VASILE cu soţia - Născut la \3 septembrie 1922 în Tauteni 
U.R.S.S., fiul lui Ioan şi Sofia, de profesie dulgher. În anul 1940 se refugiază din 
Basarabia, stabilindu-se în Craiova, continuând liceul industrial până în 1942, când a 
plecat militar în termen la şcoala de subofiţeri de rezervă din Sibiu, eliberându-se în 
1945 cu gradul de serg . major.rezervă. Între anii 1944-1945 a luptat ca voluntar cu 
Divizia 2 1 Infanterie pe frontu l de Vest. În anul 1945, se s tab ileşte cu domiciliul în 
comWla Cărpini ş, iar în anul 1950 a fost condamnat la un an închisoare pentru sabotaj 
economic (sustragere de grâu de la baza de recepţie) . în anul 1945 se înscrie în P.S.D. 
devenind membru P.M .R. , activând până în 1950 când a fost exclus pentru 
condamnarea avută. 

33. BARDE TINA cu 4 m.f. Născută la 24 august 1891 în Albania, fiica lui 
Mihai şi Naunca, de profesie agricultoare. în 1928 a plecat din Albania, stabilindu-se 
în comuna Coiciwnan - Drostor. Fiind împroprietărită cu IOha teren arabil ş i de unde 
în 1940 s-a refugiat în comuna Jigalia - Ialomiţa, apoi în comuna Nisipari -
Constanţa, Beidaud - Tulcea, apoi în Suceava, unde a avut un maşazin de sticlărie din 
1940 până în 1943 când a plecat în comuna Recea - Mehedinţi. In 1945 s-a mutat în 
comuna Săcălaz, fiind împroprietărită cu 5 ha teren arabil unde l-a lucrat până în 
1951 , când a fost dislocată cu întreaga familie. 

34. BOLDUMA CONSTA TIN - născut la 12 mai 1908, tabani U.R.S.S., 
fiul lui Ion ş i Ana, de profesie agricultor. În 1943 a fost concentrat la detaşamentul 4 
construcţii Dumbrăviţa - Timişoara, iar în 1945 a fost desconcentrat, stabi lindu-se cu 
domiciliu în Râmnicu Sărat, apo de acolo a plecat În comuna Cărpiniş, angajându-se 
ca muncitor la fabrica de ţiglă, unde a lucrat până În 1951 , când a fost di slocat. 

35. CUREA SIMION cu 2 m.f. - Născut la I octombri e 1928, În Hotin 
U.R.S.S., fiul lui Dumitru şi Ecaterina, de profesie agricultor. În 1944 se refugiază din 
Basarabia, stabilindu-se în Buftea - Ilfov, unde a stat până în 1946, când a plecat În 
comuna lecea Mare - Timişoara, lucrând ca agent agricol la Sfatul Popular Comunal , 
până în 1951 când a fost dislocat. 

36. CRĂCIUN IOAN cu soţia - Născut la 3 ianuarie 1885 în Beba Veche, 
fiul Cosmin şi Vasilca, agricultor, a fost dislocat din Beba Veche în Comuna Brateş. 
A posedat ca avere 22 ha teren arabil , 3 vite mari , inventar agricol. în 1951 a fost 
di slocat cu soţ i a În categoria chiaburi, În prezent nu lucrează nicăieri , fiind bătrâni ş i 

inapţi de muncă. Se ridică restricţiunile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul 
domicil iu . 

37. CIOBANV VASILE cu soţia - Născut la 13 septembrie 1921 În Evghelita 
U.R.S.S., fiul lui Alexei şi Ecaterina, agricultor. În 1944 a fost Încorporat la Reg. 7 
Grăniceri Alba Iulia şi care a luat parte pe frontul de Vest, unde a căzut prizo nier la 
nemţi, revenind În ţară în 1945, când s-a stabi lit cu domiciliu În Bucureş ti , iar apoi 
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anul 1945 a plecat în comuna Cărpiniş în căutare de lucru, unde a trăit în concubinaj 
cu numitul Bălan Chirilă până în 1951, când acesta a fost dislocat în categoria 
basarabeni. Nu figurează în tabelele şi deciziile de dislocare făcute în 1951. 

23. BECALI ANAST ASE cu soţia - Născut la 20 martie 1920 în Pleşa 
Albania, fiul lui Gheorghe şi Fănica, de profesie agricultor. în 1925 a venit cu părinţii 
din Albania, stabilindu-se în comuna Frasari - Drostor, părinţ i i fi ind împroprietăriti 
cu IOha teren arabil, iar în 1940 s-au refugiat în comuna Ruşet - lalomiţa, apoi în 
Caramncioi - Tulcea, lIişeşti - Suceava, Darvari - şi în 1945 au plecat în comuna 
Săcălaz, unde au primit 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până în 1951 când a fost 
di slocat în categoria macedoneni . 

24. BISCUPSCHl ION cu 5 m.f. - Născut la 4 mai 1916 la Romancauti 
U.R.S.S., fiul lui Pavel şi Ana, de profesie agricultor. În 1938 a fost încorporat în 
armată la reg. 41 Artilerie, iar în 1942 a fost desconcentrat şi s-a stabilit cu domiciliu 
în R. Sărat, căsătorindu-se cu Crăciun Smaranda, cu care trăieşte în concubinaj din 
1947. Tot în anul 1947 a plecat în comuna Cărpiniş - Timişoara, angajându-se ca 
muncitor la Comcereal, unde a lucrat până în 1951 , când a fost dislocat cu întreaga 
familie în categoria basarabeni . 

25. BABU GLICERlA cu 2 m.f. - Născută la 10 aprilie 1909 în Goriţa -
Albania, fiica lui Dumitru şi Vasilichia de profesie casnică. În 1928 a plecat din 
Albania, stabilindu-se în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietărită cu IOha 
teren arabil, iar în 1940 se refugiază în comuna Ruseţ, apoi în comuna Caramanchioi -
Tulcea, în Suceava, în Izimcea - Mehedinţi, de lUlde în 1945 a plecat în comuna 
Săcălaz, fiind împroprietărită cu 5 ha teren arabil , pe care 1- lucrat până în 1951 , când 
a fost dislocată în categoria macedoneni. 

26. BABU HARALAMBIE cu 6 m.f. - Născut la 25 decembrie 1896 în 
Albania, fiul lui Dumitru şi Ianula, profesie agricultor, în 1925 a plecat din Albania 
stabilindu-se cu domiciliu în comuna Prasari - Drostor, unde a fost împroprietărit cu 
IOha teren arabil , iar în 1940 s-a refugiat în comuna Ruşeţ - Ialomiţa , iar apoi în 
comuna Vintila Bratianu - Tulcea, în CăIăraşi în 1946 a plecat în comuna Săcalaz 
unde a fost împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a muncit până în 1951 , când a 
fost dislocat la categoria macedoneni. 

27. BECALI VASILA cu 4 m.f. - Născut la 15 mai 1897, Pleasa Albania, 
fiul lui Anastase şi Maria, casnică. În 1928 a plecat din Albania, stabilindu-se în 
comuna Babuc - Drostor, fiind împroprietărită cu IOha teren arabi l, de unde în 1940 
se refugiază în comuna Ruşeţ Ia l omiţa, iar apoi în comuna Vinti la Brătianu - Tulcea, 
în lIişeşti Suceava, în Izimcia - Mehedinţi, de unde în 1945 a plecat în comuna 
Săcă laz, fiind împroprietăriţi cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până în 1951 , când 
au fost dislocaţi în categoria macedoneni. 

28. BICHI LUlZA - Născută la 7 septembrie 1932 in Frasari - R.P. Bulgaria, 
fiica lui Anastase şi Zorica, de profesie muncitoare. În 1951 a fost dislocată împreună 
cu mama ei în categoria macedoneni , care a decedat în 1952. 

29. BATU ANGELA cu 2 m.f. - Născută la 15 februarie 1900 în Pleasa
Albania, fiica lui Stere şi Gramata, de profesie agricultoare. în 1925 a plecat din 
Albania, stabilindu-se în comuna Frasari - Drostor, fiind împroprietăriţi cu IOha 
teren arabil , de unde în anul 1940 se refugiază în comuna Mircea Vodă - lalomiţa, iar 
apoi în comuna Sinoie - Constanţa, în Gongaz - Tulcea, iar în 1947 pleacă în comuna 
ăcălaz - Timişoara , fiind împroprietărită cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până 

în 1951, când a fost dislocată în categoria macedoneni . 
30. BATU A ASTASIE cu 4 m.f. - ăSCUI la 5 martie 1887, Pleasa Albania, 

fiul lui Gheorghe şi Chiriasa, de profesie agricultor. A plecat din Albania în anul 
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împroprietărit cu 5ha teren arabil , pe care l-a lucrat până în anul 1951 , când a fost 
di slocat, împreună cu famil ia. 

15. BORA MlNELA cu 4 m.f.. - Născută la 6 august 1921, în Pogradet 
Albania, fiica lui Grigore şi Anastasia de profesie agricultoare. În anul 1933 a plecat 
din Albania, stabilindu-se în comuna Baltagiu Nou - Drostor, unde părinţii ei au fost 
împroprietăriţi cu IOha teren arabil şi de wlde în 1940 se refugiază în comuna Horia -
lalomiţa, apoi în Nisipar - Constanţa, în comuna Beideud - Tulcea în Suceava, în 
comuna Congaz - Tulcea, iar în 1946 se duce în comuna Săcălaz, unde a fost 
împroprietărită cu 5 ha teren arabil , pe care l-a lucrat până la dislocare în 1951 . 

16. BUZU MIHAI cu 7 m.f. - Născut la 10 octombrie 1884 în Cropova -
Albania, fiul lui Constantin şi Victoria, de profesie agricultor. în anul 1933 a plecat 
din Albania, stabil indu-se în Cociumar - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren 
arabil, ş i de unde în anul 1940, se refugiază în comuna Jegalia - l alomiţa, apoi în 
Nisipari - Constanţa, în comuna Beidaund - Tulcea, în Suceava, în SaJcia -
Mehedinţi, iar în 1945 a plecat în comWla Săcălaz, fiind împroprietărit cu 5 ha teren 
arabil pe care l-a lucrat până în 1951 când a fost dislocat în categoria macedoneni. 

17. BOGACI NICOLAE cu soţia - Născut la 19 august 1894 în Secuieni -
URSS, fiul lui Pavel şi Ecaterina de profesie agricultor în Basarabia, a posedat 7 ha 
teren arabil ş i inventar agricol de unde în anul 1944 se refugiază, stabilindu-se cu 
domiciliu în comuna Devesel - Mehedinţi, de unde în 1946 pleacă în comuna lecea 
Mare, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până în anul 1951 
când a fost dislocat. Din Basarabia când s-a refugiat a plecat cu fiica sa care facea 
serviciu la Administraţia Financiară şi care în prezent se găseşte în Sighişoara. 

18. BACIEVICI SERGHE cu 3 m.f. - Născut la 10 iulie 1920 în Cimisa 
URSS, fiul lui eculai şi Anastasia, de profesie mecanic. În anul 1938 a plecat din 
Basarabia în Bârlad, lucrând la un atelier mecanic până în anul 1939, când a venit în 
Bucureşti angajându-se la uzinele "Vulcan" ca mecanic. În anul 1940, căsătorindu-se , 
a intrat în tovărăşie cu un cumnat al său la moara acestuia, însă el nu a posedat nimic 
din această moară, care avea un motor 16 CP şi o piatră, unde a stat până în 1949. în 
1951 a fost dislocat din Căzăneşti - Mehedinţi în comuna Brateş. 

19. BUl ovscm GHEORGHE - Născut la 16 mai 1896 în Braniştea -
Bălţi URSS, fiul lui Dumitru şi Elena, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat 5 
ha teren arabil, de unde în 1944 s-a refugiat, stabilindu-se cu domiciliu în R. Vâlcea, 
unde a stat până în anul 1946, când a plecat în comuna Cărpiniş - Timişoara, nefiind 
împroprietărit, lucrând pe la diferite cooperative ca muncitor până în anul 1951 , când 
a fost dislocat. Soţia lui se găseşte În R.S.S. Moldovenească. 

20. BARANCIUC DUMITRU cu soţia - Născut la 6 octombrie 1894 în 
Holhoreni U.R.S.S. fiul lui Ion şi Efima, de profesie agricultor. în Basarabia a posedat 
un ha teren arabil de unde în anul 1943 a plecat stabilindu-se în Piteşti , unde a lucrat 
la un şantier ca muncitor până în anul 1945, când a plecat în comuna Cărpiniş -
Timi şoara , angajându-se ca muncitor, unde a lucrat până în 1951 când a fost dislocat. 

21. BALAN CHIRILA - Născut la 10 martie 1906 în Mihăileni U.R.S.S. fiul 
lui Ilie ş i Ana, de profesie agricultor. În Basarabia a posedat ca avere 5 ha teren arabil 
şi una casă de locuit. în anul 1940 a fost concentrat la Reg. Antiaeriană din Roman, 
unde a stat câteva luni , când s-a înapoiat în Basarabia, iar în 1944, luna ianuarie a fost 
din nou concentrat tot la aceeaşi unitate până în 1945, când a fost desconcentrat, 
stabi lindu-se cu domiciliu în comuna Cărpini ş, fiind împroprietărit cu 5 ha teren arabil 
, pe care l-a lucrat până în 1951 , când a fost dislocat în categoria basarabeni. 

22. BICĂ EUGENIA - Născu tă la 23 august 1923 , în comuna Cîstoneşti -
Vâlcea, fiica lui Ioan şi Ioana, de profesie muncitoare agrico lă . Nu a posedat avere. În 
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comuna Brateş, a posedat ca avere 9 ha teren arabil şi una casă de locuit. Pământul a 
fost lucrat În dijmă, Întrucât a fost singură, nu lucrează nicăieri , este bătrână şi inaptă 
de lucru. Se ridică restri cţi il e domiciliare cu dreptul de a se stabi li la vechiul 
domiciliu. 

8. PI ERHE ELISABETA - Născută la 13 decembrie 1893, În comuna 
Lovrin, Sânnicolaul Mare, fiica lui Ioan ş i El isabeta, de profesie casnică, a fost 
dislocată Împreună cu soţu l care a decedat În 1952, din comuna Biled, În comuna 
Brateş, a posedat 7 ha teren arabil şi inventar agricol necesar. Are un fiu anume Ion, 
care În 1943, a plecat vo luntar cu trupele germane SS şi care a murit pe frontul de la 
Narva. Nu lucrează nicăieri, este bolnavă şi inaptă de muncă. Se ridică restricţiile 

domiciliare cu dreptul de a se stabi li la vechiul domicil iu unde are o fiică care o poate 
întreţine. 

9. SA VA GHEORGHE cu MARIA soţie - ăscut la 13 april ie 1877 în 
comuna FIămânda - Mehedinţi, fiul lui Ioan şi Elena, de profesie agricultor, dislocat 
din tlămânda - Mehedinţi în comuna Brateş. A posedat ca avere II ha teren arabil şi 

un magazin de manufactură pe care l-a avut din 1905 până în 1945. A făcut politi că 

iorghişti în 1949 fiind primar al comunei. Nu lucrează nici el şi nici soţia, fiind bătrân 
şi inapt de muncă. Se ridică restricţiile domiciliare cu dreptul de a se stabili la vechiul 
domiciliu. 

10. ŞJPOŞ LUDOVIC cu 3 m.f - ăscut la 23 martie 1920, în Valcani -
Timişoara, fiul lui Iosif şi Maria, de profesie muncitor, dislocat din comuna Beba 
Veche, în comuna Brateş. Nu a posedat nici un fel de avere, nici el, nici soţia . In 
materialele de bază care i-au stat la baza dislocării în 1951, se arăta că sus-numitul s
ar fi ocupat cu contrabanda de mărfur i , însă el nu recunoaşte acest lucru şi arată că în 
1942, a plecat cu soţia în Ungaria pentru a nu fi mobilizat, întorcându-se în 1945. e 
ridică restricţiile domici liare cu dreptul de a se stabili la vechiul domiciliu. 

II. A OHEl ANASTASIA cu 2 m.f. - Născută la 20 iulie 1903, În Bilişte
Albania, fiica lui Spiru şi lanula, casnică. In anul 1928, pleacă din Albania, 
stabilindu-se în comuna Frasiar-Drostor, fiind împroprietărită cu IOha, teren arabil , 
iar în 1940 s-au refugiat În comuna Rosat- Ia l omiţa, apoi Gîrliţa - Constanţa, de unde 
în 1946 s-a dus În comuna Săcălaz, unde a fost împroprietărită cu 5 ha teren arabil şi 

de w1de În 1951 a fost dislocată. 
12. APOSTOL SPIRU cu 3 m.f. - Născut la 15 august 1924, În Piesa -

Albania, fiul lui Foti şi Sofia, agricultor. In 1928, a plecat din Albania cu părinţii, 
stabilindu-se În comuna Frăsari Drostor, de unde în 1940 s-au refugiat În comuna 
Roset - J alomiţa , apo i În comuna Caramanchioi - Tulcea, Calimeia- Constanta, iar în 
1946 a plecat În ăcă laz, nefi ind împroprietărit, lucrând ca munc itor pe la diferite 
întreprinderi, până în 195 1, când a fost dislocat în comuna Brateş. 

13. A OREI VANGHELE cu 5 m.f. - Născut la 3 februarie 1907 În Arniri -
Grecia, fiul lui Neculai ş i Maria, de profesie agricultor. In anul 1928 pleacă din 
Grecia, stabilindu-se În comuna Prasari - Drostor, unde a fost împroprietărit cu IOha 
teren arabil , iar în 1940 se refugiază în comuna Roset - lalomita şi de acolo în Gîrlita 
- Constanta, unde a stat până în 1946, când a plecat în comuna SăcăJaz, fiind 
împroprietărit cu 5 ha teren arabil pe care l-a lucrat până în anul 195 1, când a fost 
dislocat. 

13. ADAM SOTIH. cu 4 m.f. - Născut la 118 aprilie 1905, în Coriza -
Albania, fiul lui Dina şi Ianu la, de profesie agricultor. În 1926 a plecat din Albania 
stabi lindu-se în comuna Prasari - Drostor, fiind împroprietărit cu IOha teren arabil şi 
de unde în 1940 s-a refugiat în comuna Ruset - lalomita, apo i în Vintila - Bratianu, în 
Suceava in Darvan- Mehedinti, iar în 1945, s-a dus în comW1a acalaz, fiind 
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