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Motto:
Cu o privire setoasă, Ion cuprinse tot locul,
cântărindu-l. Simţea o plăcere atât de mare
văzându-şi pământul, încât îi venea să cadă în
genunchi şi să-l îmbrăţişeze. I se părea mai
frumos, pentru că era al lui.
(Liviu Rebreanu -
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Prefată

'

Povestea evocată în paginile care urmează este despre
drama îndurată de către locuitorii localităţii prahovene
Drajna după sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial. Ca
şi cum oroarea războiului nu ar fi fost de ajuns,
supravieţuitorii întorşi de pe front sunt" nevoiţi să facă faţă
unui noi provocări în faţa istoriei. Improprietărirea cu
pământ a celor care se întorceau de pe front a însemnat
pentru mulţi drăjneni strămutarea în câmpia bărăganului.
Gândul unei vieti mai bune într-o lume mai bună a fost
'
îndeajuns de puternic pentru a depăşi durerea provocată de
ruptura faţă de pământul natal, acela din care au plecat pe
front pentru a-l apăra. Lăsând în urmă rude, case, amintiri
sau frânturi de destin, se stabilesc cu greu în câmpia fără
sfârşit din sudul ţării a':_ând de partea lor numai tăria de
caracter a munteanului. In decursul a numai zece ani însă
istoria va fi iarăşi neîndurătoare cu aceşti oameni.
7
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Colectivizarea comunistă smulge locuitorilor din
Drajna Nouă apartenenţa la un pământ din care să-şi ducă
traiul. Muntenii din Bărăgan sunt prinşi într-o nouă vâltoare
a timpului din care ies fără pământ şi fără sperantă.
În paginile de faţă se vor regăsi cei ca;e parcurg la
picior câmpul de bătălie cu arma în mână din Drajna mamă şi
deopotrivă cei care trec prin lanul de grâu din Drajna Nouă.
De aceea povestea lor tulburătoare trebuia spusă. Este
meritul autorilor pentru iniţiativă. Este o dovadă
a
continuităţii muntenilor din Drajna.
Cartea reprezintă în egală măsură un demers de
monografie a unei drame. În cifre, date şi nume vor fi evocaţi
paşii acestei drame spre aducere aminte şi mai ales spre
neuitarea celor de azi.
Dragoş

Director al Centrului Judeţean

Grigorescu
de Cultură Prahova
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Argument
Volumul "Drajna Nouă - muntenii din Bărăgan" este
un omagiu adus drăjnenilor, care, după ce s-au întors de pe
câmpul de luptă al celui mai groaznic conflict militar din
istoria modernă a umanităţii, cel de Al II-iea Război
Mondial, s-au despărţit de comuna mamă şi au plecat în
câmp pentru a fi împroprietăriţi cu "o palmă de pământ".
Au plecat văduve şi orfani de război, combatanţi de
pe fronturile de est şi de vest, oameni săraci şi fără o situaţie
materială minimă necesară întretinerii familiei. Au lăsat în
'
Drajna de la munte micile lor gospodării, puţinul pământ ce-l
deţineau. Au lăsat fraţi şi surori, şi-au lăsat părinţii şi moşii,
care-şi dorm somnul de veci în cimitirele satelor Drajna de
Sus, Drajna de Jos, Ogretin, Cătunu şi Poiana Mierlei. Au
lăsat "iarba verde de acasă" şi cântecul privighetorii şi au
plecat acolo unde toată viaţa au trebuit să asculte trilurile
altor păsări- ale pitpalacului şi ale ciocârliei. Au lăsat tihna
9
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iernilor molcome dintre dealuri, ca să asculte vuietul şi
zbaterea puternică a crivăţului din câmpie.
Au înfiintat, prin colonizare, singura localitate din
ţară, în urma aphcării Legii Împroprietăririi, din 23 martie
1945.
După un timp câţiva din cei plecaţi atunci, în
Bărăgan, s-au întors în Drajna natală. Poate că nu au rezistat
acelor greutăţi ale traiului şi condiţiilor de muncă.
Dar. .. toată această efervescentă bucurie, a noului şi a
condiţiei de "proprietar de pământ" , nu a durat prea mult.
După numai zece ani, această calitate le-a fost luată de
regimul comunist, obligaţi fiind să trecă pământul în
colectiv. Speranţele tuturor de a trăi mai bine s-au năruit. Au
rămas în Bărăgan numai cei puternici.
Colectivizarea nu a adus nimic bun, nici celor din
Drajna Nouă şi nici celor din Drajna de la munte. Dispariţia
proprietăţii private asupra pământului i-a adus pe toţi,
deopotrivă , la nivelul de sărăcie de dinainte de război.
Pământul câştigat, atât cât a fost, în urma jertfelor săvârşite
de cei ce au luptat pe fronturile de la Stalingrad, Cotul
Donului, Crimeea, Stepa Calmucă, Oarba de Mureş,
Budapesta, Zvolen şi Munţii Tatra, a fost luat de stat, ca
urmare a implementării în România a sistemului social
impus de "fraţii noştri de la răsărit", sub a căror influenţă ţara
noastră a stat timp de 45 de ani.
Cei din Drajna Nouă au rezistat. Au muncit mult, au
ridicat localitatea la cote înalte ale civilizaţiei modeme, au
construit biserica satului, cu multe şi serioase sacrificii, au
construit şcoala şi grădiniţa de copii.
Dar cel mai important este faptul că, la Drajna Nouă,
s-au păstrat tradiţiile satelor din zona de munte, dând o notă
aparte acestei localităţi în condiţiile tradiţiilor specifice sate10
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lor de câmpie.
Volumul "Drajna Nouă- muntenii din Bărăgan" este
o lucrare ce cuprinde file de istorie, cu aspecte - unele chiar
spectaculoase - ale vieţii din acele timpuri. El deschide o uşă
spre completarea şi aprofundarea ulterioară a cunoaşterii
istoriei noastre locale în contextul istoriei popon1lui român.
În cadrul Grupului de Iniţiativă Locală (GIL)
constituit în Drajna, s-a iniţiat proiectul "Fraţii noştri din
Bărăgan", proiect realizat de autori, ca membri ai redacţiei
ziarului local "Cronica Drajnei", o primă propunere a fost ca
lucrarea să se intituleze "Drajna Nouă - fraţii din Bărăgan".
Titlul acesta s-ar fi potrivit fiindcă locuitorii satului Drajna
Nouă sunt cu adevărat fraţii celor de la munte, însă datorită
faptului că s-au păstrat tradiţiile din munte timp de 70 de ani,
s-a considerat că titlul "Drajna Nouă- muntenii din Bărăgan"
este mai potrivit şi îi reprezintă pe cetăţenii acestei localităţi
prin autenticitate şi obârşie.
Dedicăm această carte muntenilor din Bărăgan, cu
simţământul că distanţa fizică dintre noi, locuitorii din cele
două Drajne, nu ne desparte ci, dimpotrivă, ne uneşte şi nu ne
schimbă sentimentele de stimă şi respect. Suntem zămisliţi şi unii şi ceilalţi - din strămoşi ardeleni, veniţi de peste munţi,
cu multe secole în urmă, toţi având aceleaşi origini.
Mulţumim colaboratorilor din Drajna Nouă: prof.
Cristina Colţea - director adjunct la Grupul Şcolar "Duiliu
Zamfirescu", din corn. Dragalina, pensionar Ion Năstăsoiu fost preşedinte al CAP-ului Drajna Nouă, pensionar Toma
Buzea - fost maistru, pensionar Gheorghe Simion - consilier
parohial şi octogenarei Silvia Ţaporea, care cu drag ne-au
ajutat în demersul nostru.
Dumitru Popa şi coautorii
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Motto:
Iată, ve-ţi

intra fn pământul Canaan.

Acesta va fi

moştenirea voastră.

(8 I Numerii 2 - 34)
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Războiul

Războiul,

un gigantic miriapod al terorii şi al morţii, ce
calcă în picioare, cu inconştienţa bestialităţii sale, destinele
oamenilor, aduce la rang de lege, fără socotinţă morală,
suferinţa, distrugerea, mizeria şi moartea.
Războiul dictează destinele omeneşti în numele unor
idei, de multe ori anarhiste şi ilogice, divizând şi învrăjbind
familii, comunităţi, popoare.
Războiul învinge inerţia dezvoltării oricărei societăţi
acutizând cu boala lăcomiei relaţiile dintre state, grupuri
politice, sisteme religioase. El schimbă, vremelnic sau
pentru mai mult timp, graniţele statale ale unui popor,
schimbă sistemele legislative, schimbă destine omeneşti.
Războiul deşteaptă şi însufleţeşte avântul patriotic al
poporului în cel mai pur şi adevărat conţinut al acestui
sentiment. De aici cresc, într-un cod propagandistic, idei
generoase ca: apărarea patriei, dezrobirea fraţilor din acelaşi
15
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neam,

a-ţi

jertfi viaţa pentru neamul tău, pentru o viaţă mai
sunt determinaţi membrii societăţii, aflate în
pornească la luptă în numele datoriei, cinstei şi

bună. Aşa

război, să

onoare1.
Ţăranul creştin din
câmpul de bătălie în

satele noastre poartă în sufletul său,
pe
avântul luptelor, chipurile dragi ale
familiei, frica şi dragostea de Dumnezeu, toate fiind
însufleţite de sensul nobil al cuvântului "speranţă".
Aşa au trăit toţi drăjnenii timpurile războaielor la care
au participat şi le-au petrecut în decursul timpului.

Imagine cu o grupă de soldaţi din timpul celui de Al II-iea

16
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Război

Mondial.

Comunele şi satele drăjnene se aflau într-o situaţie
grea, ca urmare a rănilor produse de război. Zeci de văduve şi
orfani, veterani de pe front, invalizi de război, foametea şi
sărăcia cauzate de eforturile populaţiei pentru întreţinerea
frontului reprezentau tabloul de moment după încheierea
ostilităţilor.

Prin Drajna de Jos, Drajna de Sus şi Ogretin a trecut
tăvălugul greu al războiului. Atât trupele germane, în
retragere, cât şi trupele sovietice, în ofensivă, au lăsat răni
adânci, durere şi suferinţă. Poate că nici astăzi, după aproape
65 de ani, acestea nu s-au vindecat.
Pentru a argumenta cele afirmate, conform
documentelor istorice, iată situaţia participării comunei
Drajna, în cel de Al Doilea Război Mondial:
Participanţi (combatanţi) la război (Note: 5):
1. Satul Drajna de Jos: în total au fost 216 militari
combatanţi, din care:
- căzuţi pe câmpul de luptă, pe Frontul de Est- 4 7 militari;
- căzuţi pe câmpul de luptă, pe Frontul de Vest - 6 militari;
- prizonieri de război în lagărele ruseşti - 40 militari, din care:
21 de morţi şi 7 militari invalizi de război;
2. Satul Drajna de Sus: în total au fost 147 militari
combatanţi, din care:
- căzuţi pe câmpul de luptă, pe Frontul de Est - 23 militari;
- căzuţi pe câmpul de luptă, pe Frontul de Vest - 1 militar;
- prizonieri de război în lagărele ruseşti - 18 militari;
- invalizi de război - 4 militari;
3. Satul Ogretin (Cătun şi Poiana Mierlei): în total
au fost 182 militari combatanţi, din care:
- căzuţi pe câmpul de luptă, pe Frontul de Est - 62 militari;
- căzuţi pe câmpul de luptă, pe Frontul de Vest- 3 militari;
17
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-prizonieri de război în lagărele ruseşti- 32 militari;
- invalizi de război - 3 militari.
Suprema jertfă adusă ţării se află tezaurizată în
sufletele urmaşilor lor, iar amintirea faptelor şi chipurilor
acestora, peste veacuri, este scrisă pe frontispiciul
monumentelor ridicate în satele Drajna de Jos, Drajna de Sus
şi Ogretin.
Noi, cei de astăzi, şi cei ce vor fi aici mâine, avem
datoria sacră să "aprindem candelele, să ne închinăm lui
Dumnezeu şi să ne rugăm pentru ei, astfel ca jertfa lor să
dăinuie dincolo de veşnicie" aşa cum, ne îndeamnă doamna
învăţătoare , Mihaela Matei, din Drajna de Sus, într-o
evocare din revista Castrum, în anul 2007, dedicată eroilor,
la sărbătoarea Înălţării Domnului, revistă editată de elevii
şcolii generale din localitate.

Monum entul eroilor din Drajna de Jos

18
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Monumentul eroilor
din Drajna de Sus

Monumentul eroilor
din Ogretin

În anii 1945-1946, s-a abătut asupra ţării noastre o
foamete cumplită de parcă dezastrele pricinuite de război nu
ar fi fost suficiente.
O Românie distrusă de război şi, mai rău, intrată sub
influenţa rusească, a fost nevoită să plătească ruşilor
despăgubiri imense şi să întreţină trupele de ocupaţie.
Această mare plagă, pe lângă distrugerea economiei
prilejuită de război, a sărăcit nespus de mult populaţia ţării.
Pe lângă alte considerente de ordin istoric şi politic,
această situaţie grea a locuitorilor a dus la acceptarea de către
comunişti a înfăptuirii Reformei Agrare, promise la intrarea
României în război.
19
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Veterani de război din Drajna Nouă,
care au fost trecuţi în Cartea de aur a eroilor şi
veteranilor de război, de Popa Dumitru, 2012.
"22 iunie 1941 I Vă ordon: Treceti Prutul!" era ordinul
'
Mareşalului Antonescu. Era îndemnul spre eliberarea
Basarabiei ocupate. Ei, militarii de atunci, veteranii de acum,
s-au conformat. Cu bărbăţie, vitejie şi credinţă în Dumnezeu
au trecut Prutul, apoi Nistrul, au ajuns la Stalingrad, în
Crimeea, în stepele Gubanului şi până la Cotul Donului. S-au
întors în ţară şi au plecat, cu celălalt front, spre vest, ajungând
până în Cehoslovacia. Cu dorul şi grija de cei rămaşi acasă,
numai Dumnezeu ştie cum de au rămas în viaţă din luptele
grele la care au participat. S-au întors la vetrele lor, la copii,
neveste, iubite şi părinţi în sătucurile lor de la Drajna.
Sărăcia, foametea, mizeria lăsată de această cumplită
conflagraţie din istoria modernă, i-a îndemnat să se înscrie
pentru a primi pământ în Bărăgan.
De aceea se cuvine să-i cinstim ca pe adevăraţi eroi!
20
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Constantin

ANGHELACHE
plutonier (ANVR)
S-a născut în 1919, la Drajna de Jos.
A fost mobilizat laRegimentul 3 Grăniceri, a participat
la luptele de la Cotul Donului şi pe calea de întoarcere, până
la Nistru (20 august 1942 - 24 februarie 1944). Afost decorat
cu medalia "Crucea Comemorativă a celui de Al Doilea
Război Mondial, 1941-1945".
S-a căsătorit cu Maria Iordache, mutându-se în anul
1950 în Drajna Nouă, Călăraşi, unde au primit 6 ha pământ. A
avut 8 copii: Gheorghe, decedat, Filofteia, casnică, Dumitru,
decedat, Constantin, pensionar, Nicolae, colonel S.R.I. în
retragere, Victor, muncitor, Elena, funcţionar, şi Margareta,
muncitor.
A decedat în anul 1998 laDrajnaNouă, Călăraşi.

21
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Ion
DOBRIN
plutonier (ANVR)
S-a născut în anul 1917, la Drajna de Jos.
A fost mobilizat la Regimentul 5 Grăniceri, a luptat în
Transilvania, Ungaria şi Cehoslovacia (1 august 1944 - 9 mai
1945). A fost decorat cu medalia „Crucea Comemorativă a
celui de Al Doilea Război Mondial, 1941-1945".
După război s-a căsătorit cu Ana Popa. S-au mutat în
Drajna Nouă, Călăraşi, în 1950, şi au fost împroprietăriţi cu 6
ha pământ. A lucrat la IAS Dragalina ( 1960-1980). Au avut
trei copii: Natalia, pensionară, Mimi, casnică, şi Ana,
casnică.

A decedat în anul 2002.

22
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Nicolae ·
TAPOREA

'
sergent-major
(ANVRJ

S-a născut în anul 1919, în Drajna. A fost încorporat la
Regimentul 3 Grăniceri, la 15 februarie 1941.
A participat la război cu Regimentul 8 Grăniceri, în
perioada decembrie 1943 - mai 1945. A fost rănit în luptele
de lângă Râşca, Suceava, la 23 august 1944, împreună cu
comandantul său de companie, locotenentul Valeriu Roban,
care ulterior a murit. După refacere, în spitalele de la Piatra
Neamţ, Bacău şi Sibiu, a participat la luptele din vestul ţării,
din Ungaria şi Cehoslovacia.
După război a fost împroprietărit cu 3,2 ha pământ în
Dragalina (Drajna Nouă, Călăraşi).
Ulterior, a fost decorat cu medalia „Crucea
Comemorativă a celui de Al Doilea Război Mondial, 19411945".
Aici s-a căsătorit cu Silvia Popa şi s-a stabilit în Drajna
Nouă. A lucrat la CAP şi la IAS Ciulniţa. Din căsătorie au
rezultat patru copii: Elena, tehnician chimist la Ploieşti,
Alexandru, strungar, Maria, casnică în Drajna Nouă, şi
Gheorghiţa, textilistă în Bucureşti.
23
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Ion
IORGOIU
sergent-major (ANVRJ
S-a născut în 1919, la Drajna de Jos.
A participat la război cu Regimentul 28 Infanterie Piteşti, în anii 1942-1943, fiind luat prizonier de război la
Cotul Donului, la Stalingrad, la 28 ianuarie 1943. Înscris în
Divizia „ Tudor Vladimirescu", în octombrie 1943, a
participat la lupte, cu începere de la 23 august 1944 şi până la
26 martie 1945. A fost decorat cu medaliile „Eliberarea de
sub jugul fascist" şi „Crucea Comemorativă a celui de Al
Doilea Război Mondial, 1941-1945".
S-a căsătorit în 1946 cu Adriana, văduva eroului
Alexandru Praf. S-au mutat în Drajna Nouă, Călăraşi, fiind
împroprietăriţi cu 6 ha de pământ. Au crescut copilul eroului
Alexandru Praf, Ilie.
A decedat în 200 5.

24
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Ion St.
IORGOIU
sergent major (ANVR)
S-a născut la 1 octombrie 1920, în Drajna de Jos. S-a
căsătorit cu Maria Cotună, casnică, decedată.
A fost încorporat la 24.02.1942, la Regimentul 1
Grăniceri Bucureşti şi a fost lăsat la vatră la data de
20.02.1944, cu gradul de sergent major (r) puşcaşi. A
participat la război din 23 august 1944 până în data de 8 mai
1945, cu Regimentul 30 Dorobanţi Muscel. A luptat pe
frontul de vest până în Cehoslovacia.
A fost decorat cu medalia "Crucea Comemorativă a
celui de Al Doilea Război Mondial".
Are patru copii: Vasilica Potoşcă, 55 de ani, casnică
domiciliată în Drajna Nouă, jud. Călăraşi; Constantin
Iorgoiu, 50 de ani, mecanic, domiciliat în Drajna de Jos; Ion
Iorgoiu, colonel la Serviciul Român de Informaţii, Bucureşti
şi Marinela Iorgoiu de 37 de ani, domiciliată în Drajna Nouă,
jud. Călăraşi. Până la colectivizare, veteranul a lucrat
pământul propriu, apoi a lucrat ca muncitor la I.A.S. din
Dragalina, până în anul 1984 când s-a pensionat.
A decedat în 2005, în Drajna Nouă, jud. Călăraşi.
25
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IonL
VULPE
sergent major (ANVR)
S-a născut în ziua de 29 decembrie 1920, în satul
Poiana Mierlei, Ogretin.
A fost încorporat la 19 februarie 1942 în Batalionul 4
Vânători de Munte. A fost lăsat la vatră în 19 mai 1945.
A participat la Al Doilea Război Mondial, din 6 iunie
1941 cu Batalionul 4 - Vânători de Munte până la 2 iulie
1942.
Luptă, în continuare, cu Regimentul 24 - Vânători de
Munte până în localitatea Krimisilaia, în Munţii Caucaz,
unde la 15 august 1942 este rănit şi internat în spital la
Odessa. După ce s-a vindecat a fost trimis din nou pe front şi,
numai după o lună de zile, a fost iarăşi rănit. De astă dată a
fost internat într-un spital de campanie la Turnul Severin.
Revine pe front în iulie 1942 în cadrul Regimentului
32 Mircea cel Bătrân, pe aliniamentul Podul Ilioaiei. În
cadrul acestui regiment luptă pe Frontul de Vest până în 15
mai 1945, ajungând până la Satu Mare.
A fost decorat cu medalia ' 'Bărbăţie şi Credinţă" cu
spade, clasa I-a, în urma luptelor din Caucaz, unde a fost
rănit.

26
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S-a căsătorit în Poiana Mierlei, cu VulpeAna, în anul
1949, apoi se mută înDrajnaNouă, unde a fost împroprietărit
cu 3 ,2 ha de pământ.
Au avut doi copii: Vulpe Mihai, operator chimist în
Industria Tăbăcăriei, domiciliat în Bucureşti, şi Fulga Silvia,
pensionară de stat, domiciliată. în Drajna Nouă.
După război, veteranul a lucrat în agricultură.

Troiţa ridicată

defraţii Dumitru şi Constantin Ţaporea
în memoria eroilor din satul Plai, Drajna de Jos
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Constantin
BUZE A
sergent
S-a născut în anul 1919, în Drajna de Jos. A satisfăcut
stagiul militar, în anii 1939-1940, la Regimentul 27
Infanterie Bacău.
A participat la campaniile militare din Est şi din Vest,
fiind rănit în luptele de la Budapesta, după care a fost trecut
în rezervă.
A fost decorat cu medalia „Bărbăţie şi Credinţă" cu
spade, clasa a III-a, pentru comportarea curajoasă în luptele
de la Odessa.
S-a căsătorit cu Filofteia Tavangiu, decedată în 1990,
cu care a avut trei copii: Toma, maistru în Drajna Nouă,
Călăraşi, Ana, tehnician agronom în Călăraşi, şi Smaranda,
funcţionar în Dragalina, Călăraşi.
Constantin Buzea a decedat în anul 1985, în Drajna
Nouă, Călăraşi.
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Gheorghe

DURSINĂ

sergent
S-a născut în 1919, înDrajnadeJos.
A fost încorporat, la 15 februarie 1941, la Regimentul 1
Grăniceri Bucureşti. A participat la război cu Regimentul 1
Grăniceri Bucureşti, până la Nistru.
Din septembrie şi până în octombrie 1944 a participat
la luptele de eliberare a părţii de nord a Transilvaniei.
După război a fost împroprietărit cu 6 ha de pământ în
Drajna Nouă şi şi-a stabilit domiciliul acolo.
S-a căsătorit în 1946 cu Despina Zinca, având un
singur fiu, Ion, mecanic agricol, domiciliat în Perişoru,
Călăraşi.
După

colectivizare, veteranul a lucrat la I.A.S. -

Dragalina, Călăraşi.
Este domiciliat în Drajna Nouă.
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Dumitru Ilie
VULPE
sergent
S-a născut în ziua de 03.02.1901, în satul Poiana
Mierlei - Ogretin.
A fost încorporat în data de 1. 04 .193 6 în Regimentul
32 "Mircea cel Bătân" şi a fost lăsat la vatră în 1O.1O.1937. A
participat la Al Doilea Război Mondial din 22 iunie 1941 şi
până la 27 iunie 1943, fiind combatant în Regimentul 32
"Mircea cel Bătrân". A luptat până la Cotul Donului şi la
întoarcerea frontului - până în Crimeea. A fost decorat cu
"Serviciul Credincios" cu spade, clasa I-a, prin Decretul
1440/20.05.1943.
Are şapte copii: Potoşcă Ana de 69 de ani, pensionară
CAP în Drajna Nouă; Vulpe Alexandru, subofiţer M.A.N.,
decedat; Năstase Maria de 61 de ani, pensionară, din
Bucureşti; Vulpe Romică de 58 de ani, sudor, domiciliat în
Ploieşti; Felicia de 59 de ani, casnică domiciliată în
Dragalina, Mihai de 55 de ani, electrician, domiciliat în
Drajna Nouă; Neacşa Viorica de 50 de ani, comerciant în
Ploieşti. După război, veteranul a lucrat ca tâmplar particular
şi apoi ca salariat la I. A. S. Ciulniţa.
A decedat în Drajna Nouă.
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Tabel cu toti veteranii de război de la munte
'
participanţi la Al Ii-lea Război Mondial
1. Gheorghe A. Vasile, sit., ctg. 1940, Drajna de Sus;
2. Ilie Ogrezeanu, plt., ctg. 1924, Drajna de Jos;
3. Alexandru P. Dinescu, plt., ctg. 1936, Drajna de Jos;
4. Ştefan T. Ţaporea, plt., ctg. 1941, Drajna de Jos;
5. Constantin D. Cursaru, sg. maj., ctg. 1933, Drajna de
Jos·
'
6. Nicolae P. Ţaporea, sg. maj., ctg. 1935, Drajna de Jos;
7. Dumitru I. Roşca, sg. maj., ctg. 1941, Drajna de Jos;
8. Ion I. M. Stanciu, sg. ctg. 1920, Ceraşu;
9. Gheorghe M. Popa, sg., ctg. 1929, Drajna de Jos;
10. Nicolae N. Potoşcă, sg., ctg. 1929, Drajna de Jos;
11. Niculae Albu, sg., ctg. 1930, Drajna de Sus;
12. Ion M. Cotună, sg., Ctg. 1930, Drajna de Jos;
13. Gheorghe I. Sanache, sg., ctg. 1933, Ceraşu;
14. Alexandru I. Roşca, sg., ctg. 1934, Drajna de Jos;
15. Constantin N. Pamoş, sg., ctg. 1935, Drajna de Jos;
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16. Nicolae St. Voinoiu, sg., ctg. 1937, Drajna de Jos;
17. Anghel Lupu, sg., ctg. 1937, Drajna de Jos;
18. Nicolae I. Iordache, sg., ctg. 1938, Drajna de Jos;
19. Nicolae Gh. Cornea, sg., ctg. 1938, Drajna de Jos;
20. Ion N. Călăvie, sg., ctg. 1927, Drajna de Jos;
21. Ion P. Dinescu, sg., ctg. 1940, Drajna de Jos;
22. Mihai M. Popa, sg., ctg. 1932, Drajna de Jos;
23. Vasile Doicilă, sg., ctg. 1941, Drajna de Jos;
24. Constantin Anghelache, sg., ctg. 1941, Drajna de Jos;
25. Matache Savu, sg., Poiana Mierlei;
26. Sterie Ţaporea, sg., Ciocrac;
27. Gheorghe Iorgoiu, sg., Drajna de Jos;
28. Ion Plăişanu, sg., Drajna de Jos;
29. Codin Arsene, sg., Plai;
30. Gheorghe Gh. Pâtiu, cap., ctg. 1924. Ceraşu;
31. Ion N. Ionescu, cap., ctg. 1925, Valea Gardului;
32. Vasile Florea, cap., ctg. 1927, Drajna de Jos;
33. Ion St. Văcărelu, cap., ctg. 1929, Drajna de Jos;
34. Gheorghe I. Praf, cap., ctg. 1930, Drajna de Jos;
35. Dumitru N. Cotună, cap., ctg. 1941, Drajna de Jos;.
36. Ioan Gh. D. Stanciu, cap., ctg. 1944, Drajna de Jos;
37. Gheorghe D. Călinoiu, cap., ctg. 1942, Drajna de Jos;
38. Dumitru St. Butoiu, cap., ctg. 1935, Drajna de Jos;
39. Ion St. Iorgoiu, cap., ctg. 1942, Drajna de Jos;
40. Constantin Iordache, cap., ctg. 1930, Ceraşu;
41. Gheorghe I. Ţaporea, cap., ctg. 1932, Drajna de Jos;
42. Petre P. Iorgoiu, cap., ctg. 1934, Drajna de Jos;
43. Alexandru P. Plăişanu, cap., ctg. 1934, Drajna de Jos;
44. Ion Gh. Cotună, cap., ctg. 1934, Drajna de Jos;
45. Dumitru N. Manea, cap., ctg. 1935, Drajna de Jos;
46. Traian Pâtiu, cap., ctg. 1938, Ceraşu;
47. Dumitru I. Miu, cap., ctg. 1941, Drajna de Jos;
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48. Constantin D. Buzea, cap., ctg. 1941 , Drajna de Jos;
49. Ilie Vulpe, cap., Poiana Mierlei;
50. Dumitru Bidivenciu, cap., Poiana Mierlei;
51. Ion Ştefănoiu, cap., Poiana Mierlei;
52. Nicolae Bidivenciu, cap., Poiana Mierlei;
53. Nicolae Roşca, cap., Poiana Mierlei;
54. Dumitru Ghionoiu, cap., Plai;
55. Alexandru Vulpe, sld., Poiana Mierlei;
56. Dumitru N. Vulpe, sld., Poiana Mierlei;
57. Costea Roşca, sld., Poiana Mierlei;
58. Gheorghe S. Dursină, sld., ctg. 1912, Drajna de Jos;
59. Dumitru Spânu, sld., ctg. 1913, Cătunu ;
60. Dumitru N. Doicilaş , sld., ctg. 1915, Drajna de Jos;
61. Nicolae Gh. Iordache, sld., ctg. 1915, Drajna de Jos;
62. Gheorghe Negotei, sld., ctg. 1916, Drajna de Jos;
63. Ion Gh. Niculescu, sld., ctg. 1916, Drajna de Jos;
64. Panait Arsene, sld., ctg. 1916, Drajna de Jos;
65. Ion Gh. Iordache, sld., ctg. 1917, Drajna de Jos;
66. Dumitru Cemat, sld. , ctg. 1918, Drajna de Jos;
67. Ion Diaconu, sld. , ctg. 1918, Drajna de Jos;
68. Ion Mt. Popa, sld., ctg. 1920, Drajna de Jos;
69. Gheorghe St. Curelea, sld., ctg. 1920, Drajna de Jos;
70. Niculaie A. Gogoţ , sld., ctg. 1920, Drajna de Jos;
71. Nicolae I. Preda, sld., ctg. 1920, Ceraşu;
72. Vasile Iordache, sld., ctg. 1920, Valea Gardului;
73. Gheorghe D. Başa, sld., ctg. 1921 , Drajna de Jos;
74. Ion N. D. Cursaru, sld., ctg. 1921, Drajna de Jos;
75. Vasile Gh. Miu, sld., ctg. 1921 , Drajna de Jos;
76. Dumitru Trică Dudu, sld., ctg. 1921, Drajna de Jos;
77. Alexandru N. Praf, sld., ctg. 1922, Drajna de Jos;
78. Nicolae St. Curelea, sld., ctg. 1922, Drajna de Jos;
79. Stelian I. Roşca, sld., ctg. 1922, Drajna de Jos;
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80. Stere Dragomir, sld., ctg. 1922, Drajna de Jos;
81. Gheorghe P. Lupea, sld., ctg. 1922, Drajna de Jos;
82. Ştefan Gh. Lupea, sld., ctg. 1923, Drajna de Jos;
83. Ion Gh. Popa, sld., ctg. 1923, Drajna de Jos;
84. Niculaie Staicu, sld., ctg. 1923, Drajna de Jos;
85. Gheorghe I. Moşoiu, sld., ctg. 1923, Drajna de Jos;
86. Ioan N. Dursină, sld., ctg. 1924, Drajna de Jos;
87. Ion Gh. Stanca, sld., ctg. 1924, Drajna de Jos;
88. Nicolae Gh. Ghionoiu, sld., ctg. 1924, Drajna de Jos;
89. Ilie Apostol Stama, sld., ctg. 1924, Cătunu;
90. Dumitru Başa, sld., ctg. 1925, Drajna de Jos;
91. Stan Stroe, sld., ctg. i925, Drajna de Jos;
92. Nicolae M. Popa, sld., ctg. 1925, Drajna de Jos;
93 . Dumitru N. Arsene, sld., ctg. 1925, Drajna de Jos;
94. Gheorghe N. Gogoţ, sld., ctg. 1925, Drajna de Jos;
95 . Ioan Gh. Dursină, sld., ctg. 1925, Drajna de Jos;
96. Alexandru N. Dumitraşcu, sld., ctg. 1925, Drajna de
Jos·
97. 'Dumitru I. Ţaporea, sld., ctg. 1925, Drajna de Jos;
98. Nicolae Năstăsoiu, sld., ctg. 1925, Drajna de Jos;
99. Gheorghe N. Stroe, sld., ctg. 1925, Drajna de Jos;
100. Gheorghe I. A. Boşovei , sld., ctg. 1925, Drajna de
Jos·
101.' Ion Apostol, sld., ctg. 1925, Valea Gardului;
102. Ilie T. Cotună, sld., ctg. 1926, Drajna de Jos;
103. Niculaie I. Simion, sld., ctg. 1926, Drajna de Jos;
104. Istrate Ro şca, sld., ctg. 1926, Drajna de Jos;
105. Stere N. Cioc, sld., ctg. 1926, Drajna de Jos;
106. Ion M. Dumitru, sld., ctg. 1926, Drajna de Jos;
107. Alexandru A. Păiş, sld., ctg. 1926, Drajna de Jos;
108. Gheorghe Gh. Stoenoiu, sld., ctg. 1927, Ceraşu;
109. Nicolae Gh. Păiş, sld., ctg. 1928, Drajna de Jos;
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110. Ion D. Buzea, sld., ctg. 1928, Drajna de Jos;
111. Constantin Bârziloiu, sld. , ctg. 1928. Ceraşu;
112. Ion Gh. Arsene, sld., ctg. 1928, Cătunu;
113. Haralambie Ciobanu, sld., ctg. 1929, Drajna de Jos;
114. Nicolae St. Ghionoiu, sld. , ctg. 1930, Drajna de Jos;
115. Nicolae St. Buzea, sld., ctg. 1930, Drajna de Jos;
116. Constantin P. Buzea, sld., ctg. 1930, Drajna de Jos;
117. Stere P. Văcărelu, sld., ctg. 1930, Drajna de Jos;
118. Gheorghe Gh. Porlogea, sld., ctg. 1930, Drajna de
Sus·
'
119. Gheorghe St. Mihăilă, sld. , ctg. 1931 , Drajna de Jos;
120. Alexandru Ilioiu, sld., ctg. 1931 , Drajna de Jos;
121. Ion St. Miu, sld., ctg. 1931 , Drajna de Jos;
122. Gheorghe I. Tăta ru, sld. , ctg. 1931, Ceraşu;
123.Alexandru N. P. Cursaru, sld., ctg. 1932, Drajna de
Jos·
'
124. Ion Dobrin, sld., ctg. 1932, Drajna de Jos;
125. Ion A. Porcoiu, sld., ctg. 1932, Cătunu;
126. Alexandru Gh. Gogoţ, sld., ctg. 1933, Drajna de Jos;
127. Ştefan Gh. Ghionoiu, sld. , ctg. 1933, Drajna de Jos;
128. Trandafir Dudu, sld., ctg. 1933, Drajna de Jos;
129. Stere Gh. Văcărelu, sld. , ctg. 1933, Drajna de Jos;
130. Ion St. Haralambie, sld. , ctg.1933 , Predeal Sărari;
131. Constantin S. Arsene, sld. , ctg. 1934, Drajna de Jos;
132. Gheorghe I. Popescu, sld., ctg. 1934, Drajna de Jos;
133. Stere C. Ciuşcoiu , sld„ ctg. 1935, Drajna de Jos;
134. Vasile Doicilă, sld., ctg. 1935, Drajna de Jos;
135. Ştefan Gh. Moşoiu , sld. , ctg. 1935, Drajna de Jos;
136. Ion V. Bordea, sld. , ctg. 1935, Cătunu;
13 7. Gheorghe Berteanu, sld., ctg. 193 5, Valea Gardului;
138. Gheorghe Gh. Hagiu, sld., ctg. 1935, Valea Gardului;
139. Alexandru T. Plăişanu, sld., ctg. 1936, Drajna de Jos;
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141. Ion Gh. Cornea, sld., ctg. 1936, Drajna de Jos;
142. Nicolae I. O. Arsene, sld., ctg. 1936, Drajna de Jos;
143. Dumitru I. Trăscău, sld., ctg. 1936, Drajna de Jos;
144. Ştefan P. Iorgoiu, sld., ctg. 1936, Drajna de Jos;
145. Simea P. Lupea, sld., ctg. 1936, Drajna de Jos;
146. Tudor I. Iordache, sld., ctg. 1937, Drajna de Jos;
147. Constantin Gh. Stroe, sld., ctg. 1937, Drajna de Jos;
148. Ion St. Curelea, sld., ctg. 1937, Drajna de Jos;
149. Vasile I. Şelaru, sld., ctg. 1937, Cătunu;
150. Toma V. Apostol, sld., ctg. 1937, Valea Gardului;
151. Dumitru Arsene, sld. , ctg. 1938, Drajna de Jos;
152. Constantin N. Popescu, sld., ctg. 1938, Drajna de Jos;
153. Constantin F. Ghionoiu, sld., ctg. 1938, Drajna de
Jos·
'
154. Gheorghe Gh. Militaru, sld., ctg. 1938, Drajna de Jos;
155. Gheorghe I. R. Vlăsceanu, sld., ctg. 1938, Drajna de
Jos·
'
156. Nicolae Cireşanu, sld., ctg. 1938, Ceraşu;
157. Aurelian D. Stoica, sld., ctg. 1938, Drajna de Sus;
158. Nicolae N. Dumitrescu, sld., ctg. 1939, Drajna de Jos;
159. Dumitru N. Arsene, sld., ctg. 1939, Drajna de Jos;
160. Vasile N. Ilioiu, sld., ctg. 1940, Drajna de Jos;
161. Petre N. Ilioiu, sld., ctg. 1941, Drajna de Jos;
162. Stelian N. Iorgoiu, sld., ctg. 1941, Drajna de Jos;
163. Nalae I. P. Ţaporea, sld., ctg. 1941, Drajna de Jos;
164. Gheorghe I. Pătrănescu, sld., ctg. 1941, Drajna de
Jos·
'
165. Orfan N. Simion, sld., ctg. 1941, Drajna de Jos;
166. Alexandru V. Văcărelu, sld., ctg. 1941, Drajna de Jos;
167. Gheorghe I. Manea, sld., ctg. 1941, Drajna de Jos;
168. Ion V. Drăjneanu, sld. , ctg. 1941, Valea Gardului;
169. Nicolae Gh. Ţaporea, sld., ctg. 1942, Drajna de Jos;
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171. Gheorghe P. Ilioiu, sld., ctg. 1942, Drajna de Jos;
172. Gheorghe T. Dudu, sld., ctg. 1942, Drajna de Jos;
173. Dumitru I. Creţu, sld., ctg. 1942, Drajna de Jos;
174. Ion Gh. Stan, reformat, ctg. 1942, Drajna de Jos;
175. Ilie C. Ciuscoiu, sld., ctg.1943, Drajna de Jos;
176. Dumitru Păun, sld., ctg. 1943, Drajna de Jos;
177. Constantin I. T. Dudu, sld., ctg. 1943, Drajna de Jos;
178. Nicolae Gh. Păiş, sld., ctg. 1944, Drajna de Jos;
179. Gheorghe M. Ciobanu, sld., ctg. 1944, Drajna de Jos;
180. Ion N. Cotună, sld., ctg. 1944, Drajna de Jos;
181. Gheorghe St. Potoşcă, sld., ctg. 1944, Drajna de Jos;
182. Constantin St. Iordache, sld., ctg. 1944, Drajna de
Jos·
'
183. Vasile C. Stanciu, sld., ctg. 1945, Drajna de Jos;
184. Nicolae St. Potoşcă, sld., ctg. 1945, Drajna de Jos;
185. Vasile St. Tirifon, sld., ctg. 1945, Drajna de Jos;
186. Ion Blejea, sld., Ogretin;
187. Ion Bădic , sld., Poiana Mierlei;
188. Ilie Plăiaşu, sld., Poiana Mierlei;
189. Dumitru Vulpe zis Utocu, sld., Poiana Mierlei;
190. Nicolae Şelaru, sld., Cătunu;
191. Nicolae Văsii, sld., Cătunu;
192. Ilie Vişoiu, sld., Cătunu.
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Despre Legea nr. 187, din 23 martie 1945
pentru înfăptuirea reformei agrare
Apariţi a

Legeii nr. 187, din 23.03 .1945, privind
realizarea unei reforme agrare în România, combatanţii din
război , văduvele şi orfanii de război au primit-o cu mari
speranţe. În fond, această lege a fost promisă la mobilizare
tuturor ţăranilor plecaţi pe front, lege care răspundea dorinţei
de veacuri a ţăranilor: "Noi vrem pământ!", dorinţă
exprimată cu multă durere şi jertfă încă de la Marea Răscoală
de la 1907 şi încă mai de demult.
Într-adevăr, după aplicarea legii reformei agrare, pe
lângă comuniştii din Guvernul Petru Groza au mai câştigat
capital electoral şi reprezentanţii partidelor isorice, apărători
ai marilor proprietari de pământ, din moşiile cărora urmau să
fie făcute împroprietăririle.
Astfel, prin amendamente, s-a reuşit să fie stipulat în
lege ca împroprietărirea să se facă numai acelor ţărani care
au în proprietatea familiei sub 0,5 ha de teren. De aceea, prin
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acest amendament au fost scoşi în afara posibilităţii de a fi
sute şi sute de combatanţi din război, văduve
şi orfani de război.
Atât comuniştii cât şi reprezentanţii burgheziei şi
moşierimii din guvern şi-au apărat interesele. Comuniştii au
căutat să-şi apere imaginea care i-a 'clasat ca reprezentanţi ai
claselor oprimate, iar ceilalţi şi-au conservat averile.
Din Drajna de Jos nu au putut beneficia de dreptul de
împroprietărire, în virtutea acestui amendament, destul de
mulţi dintre luptătorii şi urmaşii celor căzuţi pe câmpul de
luptă în război.
împroprietăriţi

Eroii

căzuţi

în

război,

ai

căror urmaşi

nu au

primit pământ:
1. locotenent erou Dumitru Co tună - mama sa Voica
nu a primit pământ pentru că fiul său nu avea familie când a
plecat la război;
2. sublocotenent aviator erou Dumitru Dinescu mama sa nu a primit pământ pentru că fiul său nu avea
familie când a plecat la război;
3. plutonier erou Gheorghe Dinescu, corespondent
de război - nu a fost căsătorit când a plecat la război. Tatăl
său, Virgil Dinescu, fost combatant din Primul Război
Mondial, depăşea suprafaţa de pământ prevăzută de lege cu
numai 0,3 ha, dar mai avea acasă încă trei copii moştenitori
ale celor 0,8 ha de pământ;
4. caporal erou Gheorghe Iordache - părinţii săi nu
au primit pământ fiindcă aveau în proprietate 5 ha de pământ;
5. soldat erou Dumitru D. Văcărelu, mort în ultimele
zile ale lunii februarie 1944 - văduva lui poseda 0,5 ha de
pământ;

6. soldat erou Dumitru Pleşea -văduva şi orfanul a39
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cestuia nu au fost împroprietăriţi pentru că posedau 0,75 ha
de pământ;
7. soldat erou Gheorghe Văcărelu - văduva şi cei trei
orfani ai săi nu au fost împroprietăriţi pentru că posedau 0,5
ha de teren arabil şi 0,45 ha de pădure.
Combataţii întorşi

de pe front care nu au primit

pământ:

1. căpitan Dumitru Cursaru; 2. căpitan Traian
Dimache; 3. plutonier Dumitru Anastasescu; 4. plutonier
Stelian Păiş - procurorul; 5. submaistru militar Dumitru
Călinoiu; 6. sergent major Vasile Blendea; 7. sergent major
Ion Cotună; 8. sergent major Nicolae Şerbănescu; 9. sergent
Gheorghe Simion; 1O. sergent Gheorghe Anghelache; 11.
sergent Nicolae Coman; 12. sergent Alexandru Florea; 13.
sergent Dumitru Butoi; 14. sergent Alexandru Iorgoiu; 15.
sergent Constantin Voinea; 16. sergent Ion Burlacu; 17.
sergent Alexandru Gavrilă; 18. sergent Alexandru Grigore;
19. caporal Nicolae Pleşea; 20. caporal Ioan Lupu; 21.
caporal Gheorghe Dudu; 22. caporal Constantin Lupu; 23.
soldat Gheorghe Cornea; 24. soldat Nicolae Stanciu; 25.
soldat Gheorghe Trăscău.
Asemenea celor prezentaţi mai sus, care nu au
beneficiat de prevederile din Legea 187, din 23 martie 1945,
au fost zeci şi zeci de urmaşi - văduve şi orfani ai eroilor-,
precum şi combatanţi din cel de Al Doilea Război Mondial.
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Pregătirea

reformei agrare în Drajna

Locuitorii din Drajna de Jos, în primul rând cei lipsiţi
de pământ (în proporţie de 90% ţărani) dar şi de alte mijloace
de subzistenţă (servicii în industrie), se alătură, în mare
de împroprietărire prin
majoritate, Comisiei Locale
colonizare, conform Legii Reformei Agrare adoptată,
imediat după război, de Guvernul Petru Groza.
La iniţiativa primarului Neculai P. Ţaporea se
constituie Comisia de Câmp, compusă numai din veterani
de război, conform legii, în componenţa căreia au fost aleşi
de către săteni, următorii: Nicolae P. Ţaporea, primar preşedinte; Dumitru I. Roşca - vicepreşedinte; Constantin
Gh. Miu - membru; Ion Ghiţă Popa - membru; Ion Matei
Popa - membru.
În primăvara anului 1946, Comisia de Reformă a
început înscrierea în tabel a plugarilor drăjneni, dar şi a celor
din satele învecinate: Drajna de Sus, Valea Gardului, Cera41
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COMITETUL DE ÎMPROPRIETĂRIREA TĂRANILOR
'
DIN DRAJNA DE JOS
LA REFORMA AGRARĂ DIN 1946

preşedinte

Ion Ghiţă Popa

Ion Matei Popa

membru

membru
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şu

Predeal Sărari, Cătunu), pentru împroprietărire prin
colonizare, în Bărăganul Ialomiţean, care constituia legea
pent~ sătenii din judeţul Prahova, plasa Vălenii de Munte.
In conformitate cu prevederile legii, au fost selectaţi şi
trecuţi în tabelul de reformă: văduvele de război, indiferent
de inventarul agricol de care dispuneau; orfanii de război;
veteranii din al doilea război mondial; veteranii şi văduvele
din primul război mondial care nu au fost împroprietăriţi prin
Legea Reformei Agrare din anul 1921 , promulgată de către
regele Ferdinand I; ţăranii săraci fără pământ şi inventar
agricol.
În tabelul iniţial, supus spre analiza comisiei de plasă
din Vălenii de Munte, certificat şi înaintat Comisiei de
Reformă de pe lângă Camera Agricolă a judeţului Prahova, a
fost înscris un număr de familii, după cum urmează: Satul
Drajna de Jos - 162; Satul Ceraşu - 16; Predeal Sărari - 2;
Satul Valea Gardului - 8; Satul Drajna de Sus - 11; Satul
Cătunu-8.

Cei cinci membri ai Comisiei de Reformă din Drajna
de Jos au plecat la Bucureşti, la Comisia Centrală de
Reformă Agrară, de pe lângă Ministerul Agriculturii, pentru
obţinerea aprobării finale şi stabilirea locaţiei unde vor fi
împroprietăriţi ţăranii.

Conform acestei legi, împroprietărirea prin colonizare,
presupunea, ca în prima etapă, să se înfiinţeze în câmp
colonii, iar în etapa următoare pe aceste teritorii să se
înfiinţeze sate stabile având vetrele pe teritoriile date prin
reforma agrară.
Comisia Naţională de Împroprietărire a aprobat tabelul
cu numai 202 familii, urmând ca, după punerea în posesie a
acestora, să fie aduşi şi alţi colonişti până se întregeşte cel
puţin la numărul minim de 250 de proprietari.
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'

La intervenţia hotărâtă a primarului Ţaporea, ministrul
agriculturii Romulus Zăroni aprobă tabelul, spunându-i:
"Du-te, măi plugare, şi mai caută oameni, căci sunt mulţi
nevoiaşi cărora trebuie să le dăm pământ ca să aibă hrană,
ei şi cei ce le vor urma lor. "
Cu toate legendele, unele deosebit de tendenţioase,
care au circulat în timpul primilor ani de după război, privind
capacitatea intelectuală a acestuia, ministrul Romulus
Zăroni, a fost unul din cel mai serioşi şi aprigi dintre ţăranii
timpului respectiv.A fost administrator al moşiilor lui Petru
Groza, situate în Ardeal, şi un bun cunoscător al tehnologiei
lucrării pământului . Primul ministru l-a numit în înalta
funcţie, având încredere în capacitatea lui managerială ... şi
nu s-a înşelat, cel puţin în aplicarea prevederilor Legii
privind Reforma Agrară din anul 1946, Zăroni a lăsat urme în
istorie. (Note: 4).

Ministeru/ Agriculturii din

Bucureşti.
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(Note: 1).

Comisia de Reformă din Drajna a
acţionat rapid şi a început să căute alţi
veterani şi văduve de război pentru
completarea celor minimum 250 de
familii, aşa cum prevedea legea, pentru a
putea obţine locurile de casă în zonă şi
pentru a putea constitui vatra viitorului
sat Drajna Nouă. Ea a acţionat pentru
recrutarea de ţărani pentru înscrierea la împroprietărire,
identificând în satele Poiana Mierlei, Cătunu, Ciocrac,
Drajna de Sus, pe cei mai îndreptăţiţi pentru a obţine pământ.
Au apelat la camarazii lor din aceste sate şi i-au
convins să se înscrie pe listele de împroprietărire,
argumentul fiind acela că numai atunci era momentul propi-
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ce pentru a obţine pământ. Şi au reuşit. Astfel, în etapa a
doua, s-au înscris pe liste următorii: Fieraru Alexandru, din
Drajna de Sus, Spânu Gheorghe, din Ogretin, Arsene
Neculai, din Plai, Plăişanu Ion, din Drajna de Jos, Arsene
Ştefan, din Plai, Savu Ghiţă, din Poiana Mierlei, Bogete
Dumitru, din Ogretin, Ion Bădic , din satul Poiana Mierlei;
Ilie Plăieşu, din satul Poiana Mierlei; Dumitru Vulpe, din
satul Poiana Mierlei; Ilie Vulpe, din satul Poiana Mierlei;
Dumitru Bidivenciu, din satul Poiana Mierlei; Ion Ştefănoiu,
din satul Poiana Mierlei; Veta Bădic, văduvă de veteran de
război , din satul Poiana Mierlei; Matache Savu, din satul
Poiana Mierlei; Nicolae Bidivenciu, din satul Poiana
Mierlei; Alexandru Vulpe, din satul Poiana Mierlei; Dumitru
N. Vulpe, din satul Poiana Mierlei; Costea Roşca, din satul
Poiana Mierlei; Nicolae Roşca, din satul Poiana Mierlei;
Vasile Păulescu, din satul Cătunu; Ion Blejea, din satul
Ogretin; Stere Ţaporea, din satul Ciocrac; Nicolae Şelaru,
din satul Cătunu; Ioana Spânu, văduvă de veteran de război,
din satul Cătunu; Nicolae Văsi, din satul Cătunu; Ilie Vişoiu,
din satul Cătunu; Gheorghe P. Iorgoiu, din satul Drajna de
Jos; Codin Arsene, din satul Plai; Ion Plăişanu, din satul
Drajna de Jos; Dumitru Ghionoiu, din satul Plai; Maria
Văcărelu, văduvă de veteran de război, din satul Drajna de
Jos, Petre Viroagă, din satul Drajnade Jos.
În această etapă, s-au înscris mai mulţi decât cei
menţionaţi mai sus. Despre aceştia nu avem date şi nu le
cunoaştem inventarul agricol. În primăvara anului 1946,
sosind timpul optim de însămânţare a culturilor de porumb şi
floarea soarelui, Comisia Comunală de împroprietărire
forţează mersul reformei. Se alege repede Comitetul de
Câmp, care a avut următoarea componenţă: Dumitru P.
Roşca- preşedinte; N eculai P. Ţaporea - reprezentant legal al
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statului; Ion Ghiţă Popa - membru; Ion Matei Popa membru; Constantin Miu - membru; Ion Stanciu - membru;
N eculai Cornea - membru.

Troiţa

de la intrare în Drajna de Jos , ridicată de Ion Macovei
şi sculptată de ing. Ilie Radu lgnătescu .
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Starea economică a ţăranilor înscrişi
în primul tabel al reformei agrare
Prezentăm,

în continuare, date despre starea grea,
economică şi socială, a ţăranilor înscrişi în primul tabel al
reformei agrare, atât a celor din comuna Drajna de Jos, cât şi
a ţăranilor din celelalte sate.

Comuna

Draj na de Jos
1. Maria I. Militaru, văduvă de la Războiul din 1941,
încadrată în categoria I,

cu 4 copii, poseda 25 a pământ arabil
şi 25 a de tăneaţă, fără alt inventar agricol;

2. Elena I. Voinoiu, văduvă de la Războiul din 1941,
încadrată în categoria I, cu 4 copii, poseda 25 a pământ arabil
şi 25 a de tăneaţă, fără alt inventar agricol;
48
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3. Gheorghe I. Pătrănescu, soldat, contingentul
1941, încadrat în categoria I, cu 2 copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
4. Dumitru I. Miu, caporal, contingentul 1941, fără
copii, poseda 25 a pământ arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
5. Vasile M. Lungu, soldat, contingentul 1942, cu 1
copil, poseda 25 a pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
6. Alexandra Cernat, văduvă· de la Războiul din
1941, încadrată în categoria I, cu 4 copii, fără pământ şi alt
inventar agricol;
7. Dumitru Păun, soldat, contingentul 1943, încadrat
în categoria I, cu 1 copil, poseda 25 a pământ arabil, fără alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
8. Constantin D. Cursaru, sergent major,
contingentul 1933, încadrat în categoria I, fără copii, fără
pământ şi alt inventar agricol, participant la Războiul din
1941;
9. Alexandru Gh. Călăvie, soldat, contingentul 1935,
încadrat în categoria I, cu 2 copii, poseda 25 a pământ arabil
şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941;
1O. Gheorghe I. Praf, caporal, contingentul 1930,
încadrat în categoria I, cu 2 copii, poseda 75 a pământ arabil
49
https://biblioteca-digitala.ro

şi

25 a de fâneaţă, a avut 1
Războiul din 1941;

căruţă

cu 2 boi, participant la

11. Gheorghe P. Ilioiu, soldat, contingentul 1942,
încadrat în categoria I, cu 2 copii, poseda 25 a pământ arabil
şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941;
12. Gheorghe M. Ciobanu, soldat, contingentul
1944, încadrat în categoria I, fără copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
13. Elena I. M. Başa , văduvă de la Războiul din 1941,
încadrată în categoria I, cu 1 copil, poseda 25 a pământ arabil
şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
14. Elena Ghionoiu, văduvă de la Războiul din 1941,
încadrată în categoria I, cu 2 copii, poseda 25 a pământ arabil
şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
15. Elisabeta Gh. Ciobanu, văduvă de la Războiul din
1941, încadrată în categoria I, cu 1 copil, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
16. Andriana A. Praf, văduvă de la Războiul din
1941, încadrată în categoria I, cu 1 copil, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
17. Smaranda A. Grigore, văduvă de la Războiul din
1941, încadrată în categoria I, cu 3 copii, poseda 7 5 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
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18. Elisabeta Voinoiu, văduvă de la Războiul din
1941, încadrată în categoria I, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
19. Maria Gh. Dudu, văduvă de la Războiul din 1941,
încadrată în categoria I, cu 3 copii, poseda 25 a pământ arabil
şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
20. Ana V. Rancea, văduvă de la Războiul din 1941,
încadrată în categoria I, cu 1 copil, poseda 25 a pământ arabil
şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
21. Ştefan N. Simion, soldat, contingentul 1941,
încadrat în categoria I, cu 3 copii, poseda 50 a pământ arabil
şi 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
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22. Ion Gh. Cornea, soldat, contingentul 1936,
încadrat în categoria I, cu 3 copii, poseda 50 a pământ arabil
şi 50 a de făneaţă, a avut 1 căruţă cu 1 cal, participant la
Războiul din 1941;
25. Nicolae I. P. Ţaporea, soldat, contingentul 1941,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
26. Dumitru I. Roşca, sergent major, contingentul
1941, încadrat în categoria a II-a, fără copii, fără pământ şi
alt inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
27. Dumitru St. Butoi, caporal, contingentul 1935,
fără copii, fără pământ şi alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941 ;
28. Nicolae Gh. Ţaporea, soldat, contingentul 1942,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
29. Dumitru Başa, soldat, contingentul 1925, încadrat
în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a pământ arabil şi 25
a făneaţă, fără alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
30. Nicolae Gh. Păiş, soldat, contingentul 1928,
încadrat în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
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31. Nicolae N. Dumitrescu, soldat, contingentul
1939, încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 25 a
pământ arabil şi 50 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 1 cal,
participant la Războiul din 1941;
32. Petre N. Ilioiu, soldat, contingentul 1941, încadrat
în categoria a II-a, fără copii, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
33. Vasile N. Ilioiu, soldat, contingentul 1940,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
34. Nicolae Gh. Păiş, soldat, contingentul 1944,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
36. Ion P. Dinescu, sergent, contingentul 1940,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
38. Stelian N. lorgoiu, soldat, contingentul 1941,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
39. ConstantinN. Pamoş, sergent, contingentul 1935,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 12 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
40. Stelian I. Roşca , soldat, contingentul 1922,
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încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 12 a pământ
arabil şi 12 a de făneaţă, a avut 1 căruţă cu 1 cal, participant la
Războiul din 1941;
41. Gheorghe T. Cotună, reformat în 1930, încadrat
în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 25 a pământ arabil şi 25
a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
42. Alexandru Gh. Gogoţ, soldat, contingentul 1933,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
43. Ilie Ogrezeanu, plutonier, contingentul 1924,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;

Imagine din satul Drajna Nouă
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44. Constantin Gh. Stroe, soldat, contingentul 1937,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
45. Tudor I. Iordache, soldat, contingentul 1937,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
46. Ion Dobrin, soldat, contingentul 1932, încadrat în
categoria a II-a, cu 2 copii, fără pământ şi alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
47. Stere C. Ciuşcoiu , soldat, contingentul 1935,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
48. Vasile Doicilă, sergent, contingentul 1941,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 7 5 a de făneaţă,
fără alt inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
49. Ilie C. Ciuşcoiu, soldat, contingentul 1943,
încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
50. Nicolae St. Curelea, soldat, contingentul 1922,
încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
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51. Ştefan Gh. Lupea, soldat, contingentul 1923,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
52. Nicolae St. Ghionoiu, soldat, contingentul 1930,
încadrat în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 12 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
53. Constantin S. Arsene, soldat, contingentul 1934,
încadrat în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941 ;
54. Alexandru I. Roşca, sergent, contingentul 1934,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 12 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
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55. Nicolae P. Ţaporea, sergent major, contingentul
193 5, încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
56. Ştefan T. Ţaporea, plutonier, contingentul 1941,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 12 a de făneaţă,
fără alt inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
57. Petre D. Soficaru, soldat, contingentul 1944,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
58. Gheorghe Gh. Militaru, soldat, contingentul
1938, încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 50 a.
pământ arabil, fără alt inventar agricol, reformat;
59. Ion Mt. Popa, soldat, contingentul 1920, încadrat
în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 12 a pământ arabil şi 12
a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
60. Petre P. Iorgoiu, caporal, contingentul 1934,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 50 a de făneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
61. Constantin Anghelache, sergent, contingentul
1941, încadrat în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 50 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
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62. Nicolae St. Voinoiu, sergent, contingentul 193 7,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
63. Vasile Florea, caporal, contingentul 1927,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
64. Dumitru Arsene, soldat, contingentul 1938,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
65. Alexandru N. Praf, soldat, contingentul 1922,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 75 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
66. Alexandru T. Plăişanu, soldat, contingentul
1936, încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 12 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
67. Gheorghe I. Ţaporea, caporal, contingentul 1932,
încadrat în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
68. Nicolae Gh. Cornea, sergent, contingentul 1938,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 75 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
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la Războiul din 1941 ;
69. Gheorghe St. Mihăilă, soldat, contingentul 1931,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda I 00 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut I căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941 ;
70. Alexandru N. P. Cursaru, soldat, contingentul
1932; încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut I căruţă cu 2 boi,
participant la Războiul din 1941;
71. Ion N. Cotună, soldat, contingentul 1944, încadrat
în categoria a II-a, fără copii, pământ şi alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
72. Vasile C. Stanciu, soldat, contingentul 1945,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
73. Ion St. Curei ea, soldat, contingentul 193 7,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
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74. Ion N. D. Cursaru, soldat, contingentul 1921,
încadrat în categoria a II-a, cu 6 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
75. Nicolae St. Buzea, soldat, contingentul 1930,
încadrat în categoria a II-a, cu 6 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
76. Constantin P. Buzea, soldat, contingentul 1930,
încadrat în categoria a II-a, cu 6 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941 ;
77. Gheorghe St. Potoşcă, soldat, contingentul 1944,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
78. Nicolae St. Potoşcă, caporal, contingentul 1945,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
80. Nicolae I. O. Arsene, soldat, contingentul 1936,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 12 a pământ
arabil şi 12 a de făneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
81. Ioan N. Dursină, soldat, contingentul 1924,
încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, poseda 75 a pământ
arabil şi 125 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant
la Războiul din 1941;
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82. Constantin D. Buzea, caporal, contingentul 1941,
încadrat în categoria a II-a, I copil, poseda 12 a pământ
arabil, fără alt inventar agricol, participant la Războiul din
1941;
83. Dumitru I. Trăscău, soldat, contingentul 1936,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
84. Anghel Lupu, sergent, contingentul 193 7,
încadrat în categoria a II-a, fără copii, poseda 12 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
85. Stan Stroe, soldat, contingentul 1925, încadrat în
categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a pământ arabil şi 12 a
de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
86. Gheorghe M. Popa, sergent, contingentul 1929,
încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
87. Dumitru N. Arsene, soldat, contingentul 1925,
încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, poseda 50 a de fâneaţă,
a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la Războiul din 1941;
88. Vasile Doicilă, soldat, contingentul 1935, încadrat
în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a pământ arabil şi 12
a de fâneaţă, participant la Războiul din 1941;
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89. Nicolae M. Popa, soldat, contingentul 1925,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 7 5 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
90. Constantin St. Iordache, soldat, contingentul
1944, încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
91. Niculaie I. Simion, soldat, contingentul 1926,
încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, ·participant la
Războiul din 1941;
92. Dumitru N. Arsene, soldat, contingentul 1939,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 50 ade fâneaţă,
a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la Războiul din 1941;
93. Stere Dragomir, soldat, contingentul 1922,
încadrat în categoria a II-a, cu 6 copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
94. Istrate Roşca, soldat, contingentul 1926, încadrat
în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 50 a pământ arabil şi 25
a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
95. Alexandru V. Văcărelu, soldat, contingentul
1941, încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
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96. Dumitru N. Cotună, caporal, contingentul 1941,
încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
97. Sima P. Lupea, soldat, contingentul 1936, încadrat
în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 12 a pământ arabil şi 12
a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
98. Nicolae N. Potoşcă, sergent, contingentul
1929, încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii,
poseda 25 a pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără
alt inventar agricol, participant la Războiul din
1941;
99. Stere N. Cioc, soldat, contingentul 1926, încadrat
în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a pământ arabil, a
avut 1 căruţă cu 1 cal, participant la Războiul din 1941;
100. Ion St. Văcărelu, caporal, contingentul 1929,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
1O1. Ion St. Iorgoiu, caporal, contingentul 1942,
încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
102. Gheorghe P. Lupea, soldat, contingentul 1922,
încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
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103. Gheorghe T. Dudu, soldat, contingentul 1942,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
104. Gheorghe N. Gogoţ, soldat, contingentul 1925,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 7 5 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
105. Haralambie Ciobanu, soldat, contingentul
1929, încadrat în categoria a II-a, cu 6 copii, poseda 50 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
106. Dumitru I. Creţu, soldat, contingentul 1942,
încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
107. Ştefan Gh. Moşoiu, soldat, contingentul 1935,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 100 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
108. Gheorghe I. Popescu, soldat, contingentul 1934,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
109. Constantin N. Popescu, soldat, contingentul
1938, încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
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11 O. Ioan Gh. Dursină, soldat, contingentul 1925,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
111. Constantin F. .Ghionoiu, soldat, contingentul
1938, încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 12 a de făneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
112. Constantin I. T. Dudu, soldat, contingentul
1943, încadrat în categoria a II-a, cu 1 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 12 a de făneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941 ;
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113. Ion St. Miu, soldat, contingentul 1931, încadrat în
categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 25 a pământ arabil şi 12 a
de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
114. Stere P. Văcărelu, soldat, contingentul 1930,
încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 50 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
115. Alexandru P. Dinescu, plutonier, contingentul
1936, încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 1 cal,
participant la Războiul din 1941;
116. Dumitru N. Manea, caporal, contingentul 1935,
fără pământ şi alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
117. Gheorghe I. Man ea, soldat, contingentul 1941,
alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1941;
fără pământ şi

118. Ştefan Gh. Ghionoiu, soldat, contingentul 1933,
încadrat în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
119. Ion Ghiţă Popa, soldat, contingentul 1923,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
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120. Trandafir Dudu, soldat, contingentul 1933,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 12 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;

Căutând prin

bagajul amintirilor lăuntrice ...

121. Ion N. Călăvie, sergent, contingentul 1927,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 12 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
122. Ion Gh. Stanca, sergent, contingentul 1924,
încadrat în categoria a II-a, cu 8 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
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123. Gheorghe St. Curelea, soldat, contingentul
1920, încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
124. Gheorghe I. R. Vlăsceanu, soldat, contingentul
193 8, încadrat în categoria a II-a, poseda 12 a pământ arabil
şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941;
125. Ioan Gh. D. Stanciu, caporal, contingentul 1944,
încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
126. Alexandru N. Dumitraşcu , soldat, contingentul
1925, încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 12 a
pământ arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941 ;
127. Alexandru P. Plăişanu , caporal, contingentul
1934, încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol;
128. Gheorghe D. Călinoiu, caporal, contingentul
1942, încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol;
129. Niculaie Staicu, soldat, contingentul 1923,
încadrat în categoria a III-a, cu 5 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
130. Niculaie A. Gogoţ , soldat, contingentul 1920,
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încadrat în categoria a III-a, cu 4 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
131. Ioana L. Dudu, văduvă de război, încadrată în
categoria a III-a, cu 6 copii, poseda 50 a pământ arabil şi 50 a
de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
132. Maria D. Ghionoiu, văduvă de război, încadrată
în categoria a III-a, cu 6 copii, poseda 12 a pământ arabil şi 12
a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
133. Ion M. Dumitru, soldat, contingentul 1926,
încadrat în categoria a III-a, cu 4 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 7 5 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
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134. Ion Gh. Stan, reformat, contingentul 1942,
încadrat în categoria a III-a, cu 1 copil, poseda 12 a de
fâneaţă, fără alt inventar agricol;
135. Dumitru I. Ţaporea, soldat, contingentul 1925,
încadrat în categoria a III-a, cu 5 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, reformat;
136. Ion Gb. Cotună, caporal, contingentul 1934,
încadrat în categoria a III-a, cu 5 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 50 a de făneaţă, fără alt inventar agricol;
137. Ion Gh. Iordache, soldat, contingentul 1917,
încadrat în categoria a III-a, cu 5 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 cai;
138. Mihai M. Popa, sergent, contingentul 1932,
încadrat în categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
139. Ion M. Cotună, sergent, contingentul 1930,
încadrat în categoria a III-a, cu 2 copii, poseda 12 a pământ
arabil, fără alt inventar agricol, participant la Războiul din
1941;
140. Dumitru N. Doicilă, soldat, contingentul 1915,
încadrat în categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 12 a pământ
arabil, fără alt inventar agricol, participant la Războiul din
1916;
141. Nicolae Gh. Iordache, soldat, contingentul
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1915, încadrat în categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1916;
142. Gheorghe Negotei, soldat, contingentul 1916,
încadrat în categoria a III-a, cu 1 copil, poseda 12 a pământ
arabil, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la Războiul din
1916;
143. Vasile Gh. Miu, soldat, contingentul 1921,
încadrat în categoria a III-a, cu 8 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
144. Panait Arsene, soldat, contingentul 1916,
încadrat în categoria a III-a, cu 6 copii, poseda 12 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1916;
145. Gheorghe S. Dursină, soldat, contingentul 1912,
încadrat în categoria a III-a, cu 6 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1916;
146. Nicolae Năstăsoiu, soldat, contingentul 1925,
încadrat în categoria a III-a, cu 4 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
laRăzboiuldin 1916;
147. Gheorghe N. Man ea, reformat, contingentul
193 5, încadrat în categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 75 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
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148. Dumitru Cernat, soldat, contingentul 1918,
încadrat în categoria a III-a, cu 6 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 50 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1916;
149. Stere Gh. Văcărelu, soldat, contingentul 1933,
încadrat în categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 12 a de făneaţă, fără alt inventar agricol;
150. Ion Diaconu, soldat, contingentul 1918, încadrat
în categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ arabil şi 25
a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant la Războiul
din 1916;
151. Nicolae Gh. Ghionoiu, soldat, contingentul
1924, încadrat în categoria a III-a, cu 6 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 12 a de făneaţă, fără alt inventar agricol;
152. Ioana I. Şelaru, văduvă, încadrată în categoria a
III-a, cu 3 copii, poseda 12 a pământ arabil şi 12 a de făneaţă,
fără alt inventar agricol;
153. Dumitru TricăDudu, soldat, contingentul 1921,
încadrat în categoria a III-a, cu 4 copii, poseda 12 a pământ
arabil şi 12 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
154. Ştefan Văduva , reformat, contingentul 1930,
încadrat în categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 12 a de făneaţă, fără alt inventar agricol;
155. Ion D. Buzea, soldat, contingentul 1928,
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încadrat în categoria a III-a, cu 1 copil, poseda 25 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 şi reformat;
156. Alexandru A. Păiş, soldat, contingentul 1926,
încadrat în categoria a III-a, cu 5 copii, poseda 100 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
157. Smaranda I. Ghionoiu, văduvă, încadrată în
categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 12 a pământ arabil şi 12 a
de fâneaţă, fără alt inventar agricol;
158. Gheorghe N. Stroe, soldat, contingentul 1925,
încadrat în categoria a III-a, cu 5 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
159. Ion Gh. Niculescu, soldat, contingentul 1916,
încadrat în categoria a III-a, cu 4 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1916;
160. Vasile St. Tirifon, soldat, contingentul 1945,
încadrat în categoria a III-a, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
161. Gheorghe I. Moşoiu, soldat, contingentul 1923,
încadrat în categoria a III-a, cu 4 copii, poseda 50 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
Războiul din 1941;
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162. Gheorghe I. A. Boşovei, soldat, contingentul
1925, încadrat în categoria a III-a, cu 3 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 50 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 cai,
participant la Războiul din 1941;
163. Ştefan P. Iorgoiu, soldat, contingentul 1936,
încadrat în categoria a III-a, cu 4 copii, poseda 100 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 cai, participant la
Războiul din 1941;
Comuna Ceraşu
164. Gheorghe I. Sanache, sergent, contingentul
1933, încadrat în categoria I, cu 6 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 50 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
165. Gh~orghe I. Tătaru, soldat, contingentul 1931,
încadrat în categoria I, cu 5 copii, poseda 12 a pământ arabil
şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941;
166. Constantin Iordache, caporal, contingentul
1930, încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 12 a
pământ arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941 ;
167. Gheorghe Gh. Pâtiu, caporal, contingentul
1924, încadrat în categoria a II-a, cu 7 copii, poseda 12 a
pământ arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
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168. Traian Pâtiu, caporal, contingentul 1938,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, fără alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
169. Nicolae Cireş anu, soldat, contingentul 193 8,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, poseda 12 a pământ
arabil, fără alt inventar agricol, participant la Războiul din
1941;
170. Constantin Bârziloiu, soldat, contingentul
1928, încadrat în categoria a II-a, cu 6 copii, poseda 12 a
pământ arabil, fără alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941;
171. Gheorghe Gh~ Stoenoiu, soldat, contingentul
1927, încadrat în categoria a II-a, cu 6 copii, poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
172. Nicolae I. Preda, soldat, contingentul 1920,
încadrat în categoria a III-a, cu 8 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 cai, participant la
Războiul din 1941;
173. Ion I. M. Stanciu, sergent, contingentul 1920,
încadrat în categoria a II-a, cu 8 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1916;
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Comuna Predeal

Sărari

174. Maria M. Ioniţă, încadrată în categoria I, cu 2
copii, fără alt inventar agricol, văduvă de la Războiul din
1941;
175. Ion St. Haralambie, soldat, contingentul 1933,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, fără alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;

Comuna Ogretin,
Satul Cătun~
176. Ion Gh. Arsene, soldat, contingentul 1928,
încadrat în categoria I, cu 3 copii, poseda 12 a pământ arabil
şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941;
177. Ilie Apostol Stama, soldat, contingentul 1924,
încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
178. Ion A. Porcoiu, soldat, contingentul 1932,
încadrat în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
179. Ion V. Bordea, soldat, contingentul 1935,
încadrat în categoria a II-a, cu 3 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, participant la
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Războiul din

1941;

180. Ion St. Stroe, SefM., contingentul 1936, încadrat
în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 25 a pământ arabil, fără
alt inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
181. Dumitru Spânu, soldat, contingentul 1913,
încadrat în categoria a II-a, cu 4 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 12 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1916;
182. Vasile I. Şelaru, soldat, contingentul 1937,
încadrat în categoria a II-a, cu 1 copil, poseda 25 a pământ
arabil, fără alt inventar agricol, participant la Războiul din
1941;
. Comuna Văleni, Valea Gardului
183. Gheorghe Berteanu, soldat, contingentul 1935,
încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
184. Toma V. Apostol, soldat, contingentul 1937,
încadrat în categoria I, cu 1 copil, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941 ;
185. Ion N. Ionescu, caporal, contingentul 1925,
încadrat în categoria I, cu 2 copii, poseda 25 a pământ arabil,
fără alt inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
186. Gheorghe Gh. Hagiu, soldat, contingentul 1935,
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încadrat în categoria I, poseda 25 a pământ arabil,
inventar agricol, participant la Războiul din 1941;

fără

alt

187. Sanda Cernat, încadrată în categoria I, cu 4 copii,
fără alt inventar agricol, văduvă de la Războiul din 1941;
188. Ion V. Drăjneanu , soldat, contingentul 194?,
încadrat în categoria I, fără pământ ş i alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941 ;
189. Ion Apostol, soldat, contingentul 1925, încadrat
în categoria a III-a, cu 9 copii, poseda 25 a pământ arabil, fără
alt inventar agricol, participant la Războiul din 1941;
190. Vasile Iordache, soldat, contingentul 192?,
încadrat în categoria a III-a, cu 8 copii, poseda 25 a pământ
arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941 ;
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Comuna Drajna de Sus
191. Gheorghe Gh. Porlogea, soldat, contingentul
193?, încadrat în categoria a II-a, cu 2 copii„ poseda 25 a
pământ arabil şi 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
192. Niculae Albu, sergent, contingentul 193?,
încadrat în categoria I, cu 1 copil, poseda 25 a pământ arabil
şi 25 a de făneaţă, fără alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941;
193. Gheorghe A. Vasile, sublocotenent, contingentul
194?, încadrat în categoria I, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
194. Elena D. Mihăilă, încadrată în categoria I, cu 1
copil, poseda 25 a pământ arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt
inventar agricol, văduvă de la Războiul din 1941;
195. Maria Brezeanu, încadrată în categoria I, cu 2
copii, poseda 25 a pământ arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt
inventar agricol, văduvă de la Războiul din 1941;
196. Vasilica Mihăilă, încadrată în categoria I, cu 2
copii, poseda 25 a pământ arabil şi 25 a de făneaţă, fără alt
inventar agricol, văduvă de la Războiul din 1941;
197. Aurelian D. Stoica, soldat, contingentul 193 8,
încadrat în categoria I, fără pământ şi alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
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198. Ion Gh. Rădulescu , caporal, contingentul 1932,
încadrat în categoria I, fără pământ şi alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
199. Gheorghe Gh. Burduşel, soldat, contingentul
1938, încadrat în categoria a II-a, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
200. Niculae Şelaru, soldat, contingentul 1938,
încadrat în categoria a II-a, 4 copii, fără pământ şi alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
201. Istrate Tudor, sergent, contingentul 1915,
încadrat în categoria a III-a, 8 copii, fără pământ şi alt
inventar agricol, participant la Războiul din 1916;
202. Ion Gh. Manole, soldat, contingentul 1937,
încadrat în
categoria a II-a, 1
copil, poseda 25 a
pământ arabil şi 25
a de făneaţă, fără alt
inventar agricol,
participant la
Războiul din 1941 ;

Imagine din satul
DrajnaNouă
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În concluzie, iată care era zestrea ţăranilor înscrişi pe
listele de împroprietărire, conform prevederilor Legii
Reformei Agrare din anul 1946: dintr-un număr total de 202
de familii erau: 36 de familii fără copii; 166 de familii cu
copii, care însumau 557 de copii; 44 de familii nu aveau
pământ; din restul de 15 8 de familii aveau pământ între 12 a,
cel mai puţin şi 150 de a, cel mai mult; dintre acestea, 33 de
familii posedau, în total, 33 de căruţe, care erau tractate de 26
de boi şi 15 cai şi, nu în ultimul rând, erau 18 văduve.
Interesantă este distribuţia familiilor după numărul de
unităţi de suprafaţă de pământ (a= ari), arabil sau făneaţă, ce
o posedau: 7 familii aveau 12 a, 19 familii aveau 24 a, 7
familii aveau 25 a; 15 familii aveau 37 a; 61 familii aveau 50
a; 4 familii aveau 62 a; 1 familie avea 70 a; 16 familii aveau
100 a; 5 familii aveau 125 a şi numai 2 familii aveau 150 a de
pământ.

Deci toate aceste familii aveau de 2, 7 5 de ori mai mulţi
copii decât numărul lor (202 familii), copii care trebuiau
întreţinuţi şi educaţi.

Din aceste date iese în evidenţă starea grea de sărăcie
în care se găseau cei înscrişi pe listele de împroprietărire.
Celor 163 de familii din comuna Drajna de Jos, li se se
alătură după cum s-a mai arătat:
- 1O familii din comuna Ceraşu, care aveau o zestre
foarte săracă, după cum urmeză: aveau, în primul rând, 51 de
copii, apoi: 1 familie fără pământ, iar celelalte 9 familii: 1
căruţă cu doi cai şi 246 a de pământ, din care 160 a pământ
arabil şi 86 a de făneaţă;
- 2 familii, dar cu 5 copii în total, din comuna Predeal
Sărari, familia unei văduve şi a unui veteran de război; fără
pământ şi alt inventar agricol;
- 7 familii din satul Cătunu, comuna Ogretin ce pose81
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cei 23 de copii, 1 căruţă cu 2 boi şi 246 a de
pământ, din care: 14 7 a pământ arabil şi 99 a de fâneaţă;
- 8 familii cu 26 de copii din satul Valea Gardului, din
Vălenii de Munte, ce posedau 125 a de pământ din care: 100
a de pământ arabil şi 25 a de fâneaţă; 4 familii nu aveau deloc

dau, pe

lângă

pământ;

- 12 familii cu 21 de copii, din Drajna de Sus, ce
posedau 300 a de pământ din care: 150 a pământ arabil şi 150
a fâneaţă; 6 familii nu aveau deloc pământ, iar printre acestea
erau şi 3 văduve de război.

Imagine din satul Drajna Nouă

82
https://biblioteca-digitala.ro

Starea economică a ţăranilor înscrişi
în al doilea tabel al reformei agrare
În primul tabel, neîntrunindu-se numărul minim de 250
de familii necesare, după cum am mai arătat, Comisia din
Drajna de Jos a recrutat în continuare şi alţi ţărani din satele
Poiana Mierlei, Cătunu, Ciocrac şi Drajna de Sus, pentru a fi
împroprietăriţi, adresându-se în special celor ce au luptat pe
front.
Astfel, s-a întocmit al doilea tabel cu 48 de familii.
Dintre cei ce s-au înscris în etapa a doua pentru a primi
pământ, noi i-am identificat pe următorii:
Comuna Ogretin
1. Ion Blejea, soldat, încadrat în categoria a III-a, fără
copii, fără pământ şi alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941 ;
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Satul Poiana Mierlei,
Comuna Ogretin
2. Ion Bădic , soldat, încadrat în categoria a II-a, 6
copii, poseda 25 a fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi,
participant la Războiul din 1941 ;
3. Ilie Plăiaşu , soldat, încadrat în categoria a II-a, 5
copii, poseda 20 a fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
„ ... )-·

Imagine din satul Drajna Nouâ
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4. Dumitru Vulpe - zis Utocu, soldat, încadrat în
categoria a II-a, 6 copii, fără pământ şi alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
5. Dumitru Bidivenciu, caporal, încadrat în categoria
a II-a, 3 copii, poseda 30 a fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
6. Ilie Vulpe, caporal, încadrat în categoria a II-a, 4
copii, fără pământ şi alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1941;
7. Ion Ştefănoiu, caporal, încadrat în categoria a III-a,
fără copii, poseda 50 a fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
8. Veta Bădic, încadrată în categoria I, cu 3 copii,
poseda 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, văduvă de la
Războiul din 1941 ;
9. Matache Savu, sergent, încadrat în categoria a II-a,
cu 5 copii, poseda 35 a fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
1O. Nicolae Bidivenciu, caporal, încadrat în categoria
a III-a, fără copii, poseda 35 a fâneaţă, fără alt inventar
agricol, participant la Războiul din 1941;
11. Alexandru Vulpe, soldat, încadrat în categoria a
III-a, fără copii, fără pământ şi alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
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Satul Cătunu ,
Comuna Ogretin
12. Vasile Păulescu , tânăr necăsătorit, încadrat în
categoria a III-a, fără pământ şi alt inventar agricol, nu a
participat la Războiul din 1941 - 1945;
13. Ion Porcoi, tânăr necăsătorit, încadrat în categoria
a III-a, fără pământ şi alt inventar agricol, nu a participat la
Războiul din 1941 - 1945;
14. Nicolae Şelaru , soldat, încadrat în categoria a II-a,
1 copil, fără pământ şi alt inventar agricol, participant la
Războiul din 1916;
15. Ioana Spânu, încadrată în categoria I, cu 3 copii,
poseda 35 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol, văduvă de la
Războiul din 1941;
16. Nicolae Văsii, soldat, încadrat în categoria a II-a, 3
copii, poseda 25 a de fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
17. Ilie Vişoiu, soldat, încadrat în categoria a III-a, 1
copil, poseda 25 a de fâneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi, nu a
participant la Războiul din 1941 , fiind reformat.
Satul Ciocrac,
Comuna Drajna de Sus
18. Sterie Ţaporea, sergent, încadrat în categoria a Ila, 5 copii, poseda 30 a fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
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Comuna Drajna de Jos
19. Gheorghe Iorgoiu, sergent, încadrat în categoria a
II-a, 2 copii, poseda 70 a făneaţă, a avut 1 căruţă cu 2 boi,
participant la Războiul din 1941;

20. Ion Plăişanu , sergent, încadrat în categoria a II-a,
fără

copii, fără pământ
Războiul din 1941;

şi

alt inventar agricol, participant la

Satul Plai,
Comuna Drajna de Jos
21. Codin Arsene, sergent, încadrat în categoria a II-a,
3 · copii, poseda 15 a fâneaţă, fără alt inventar agricol,
participant la Războiul din 1941;
22. Dumitru Ghionoiu, caporal, încadrat în categoria
a II-a, 2 copii, fără pământ şi alt inventar agricol, participant
la Războiul din 1941;
23. Maria Văcărelu, încadrată în categoria a II-a, cu 2
copii, poseda 35 a de făneaţă, fără alt inventar agricol,
văduvă (soţul i-a murit în 1946, fiind bolnav);
24. Petre Viroagă, orfan de veteran din Primul Război
Mondial, încadrat în categoria a II-a, cu 5 copii, fără pământ
şi alt inventar agricol, nu a participat la Răboiul din 1941 1945;
Notă: Pe al doilea tabel au fost trecute 48 de familii.
Din păcate, în afară de cele 24 de familii prezentate mai sus,
noi nu posedăm date despre celelalte familii înscrise pe acest
tabel.
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În concluzie, iată că nici zestrea celor 48 de ţărani
înscrişi pe listele de împroprietărire, în cel de al doilea tabel,
nu este mai bogată, astfel : dintr-un număr total de 27 de
familii (identificate şi despre care am găsit date) erau 8
familii fără copii şi 19 familii cu copii, care însumau 69 de
copii; 11 familii nu aveau pământ; restul de 16 familii aveau
pământ între 15 a, cel mai puţin, şi 70 a, cel mai mult; dintre
acestea, 2 familii posedau în total 2 căruţe, care erau tractate
de 4 boi şi, nu în ultimul rând, erau şi 3 văduve.
Interesantă este distribuţia familiilor după numărul de
unităţi de suprafaţă de pământ (a= ari), arabil sau făneaţă, ce
au posedat: 1 familie avea 15 a, 2 familii aveau 20 a, 3 familii
aveau 25 a, 2 familii aveau 30 a, 1 familie avea 50 a, şi 1
familie avea 70 a. Deci, şi toate aceste familii aveau de 2,55
de ori mai mulţi copii decât numărul lor (227 familii), copii
care trebuiau întreţinuţi şi educaţi.
Din aceste date iese în evidenţă starea grea de sărăcie
în care se găseau cei înscrişi pe listele celui de al doilea tabel
de împroprietărire.
Celor 202 familii li s-au adăugat: 1 familie din Ogretin,
fără copii şi pământ; 13 familii din Poiana Mierlei, cu 42 de
copii, dintre care 1 văduvă, 4 familii fără copii şi 5 familii
fără pământ; 6 familii din Cătunu, cu 8 copii, 1 văduvă, 2
familii fără copii şi 2 familii fără pământ; 1 familie din
Ciocrac, cu 5 copii şi fără pământ; 2 familii din Drajna de
Jos, din care: 1 familie fără copii şi pământ şi 1 familie cu 2
copii, care avea 1 căruţă cu 2 boi; 4 familii din satul Plai, cu
12 copii, 1 văduvă şi 2 familii fără pământ.
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Aplicarea Reformei agrare

Camera Agricolă a Judeţului Ialomiţa, în urma
demersurilor Comisiei Naţionale de Reformă, spre bucuria
celor care s-au zbătut pentru împroprietărire, a repartizat
suprafaţa de pământ la şoseaua judeţeană "Slobozia Călăraşi", poziţie ideală, şi atunci, şi astăzi, având în vedere
apropierea de gara Ciulniţa, cât şi de calea de acces spre
Drumul Naţional "Ploieşti- Slobozia- Ciulniţa".
În · primăvara anului 1946, sosind timpul optim de
însămânţare a culturilor de porumb şi floarea soarelui,
Comisia Comunală de împroprietărire forţează mersul
reformei. Se alege repede Comitetul de Câmp, care a avut
următoarea componenţă: Dumitru P. Roşca - preşedinte;
Neculai P. Ţaporea - reprezentant legal al statului; Ion Ghiţă
Popa - membru; Ion Matei Popa - membru; Constantin Miu membru; Ion Stanciu- membru; Neculai Cornea- membru.
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Suprafeţele

de pământ au fost repartizate pe mai multe
moşii boiereşti. Cei mai mulţi au primit pământ pe moşia
boieroaicei Daollina Hesenstein, dar şi pe moşiile lui Aurel
Pană şi ale lui Bolomei.
Comisia de Câmp reuşeşte, în termen scurt, să măsoare
suprafaţa de 32.000 de m.p. pentru fiecare împroprietărit, în
aşa fel ca ţăranii să aibă timp, de altfel foarte scurt, şi pentru
semănatul porumbului.
Pentru a-i ajuta pe ţăranii împroprietăriţi să crească şi
animale, coloniştilor le-a fost repartizată şi o suprafaţă de
izlaz pentru a fi folosită în devălmăşie.
Toţi cei înscrişi se deplasează în Bărăgan, unde îşi iau
în primire loturile repartizate. Primii au plecat cei cu căruţe
cu boi şi cai, cu plugurile şi sămânţă pentru semănat. Ceilalţi
ţărani au plecat cu trenul.
Luna aprilie a anului 1946 poate fi considerată
începutul migraţiei noastre din munte la Bărăgan.
După însămânţări, s-a trecut la repartizarea loturilor de
casă, în suprafaţa de 0,2 ha, pentru fiecare proprietar din
câmp. Măsurătorile au început în actuala vatră a satului
Drajna Nouă, primul lot cu destinaţia "curţi - construcţii"
fiind cel al lui Ion Matei Popa, pe partea dreaptă, după
trecerea căii ferate "Bucureşti - Constanţa". Astăzi, aici se
află casa Silviei Ţaporea - fiica lui Ion M. Popa.
Măsurătorile loturilor pentru casă au continuat într-o
ordine perfectă, în bună înţelegere, conform ordinii
împroprietăririi din câmp cu terenul extravilan, începând cu
cei amplasaţi pe moşia Daollinei Hesenstein şi continuând
cu ceilalţi plugari situaţi pe celelalte moşii.
Din cele istorisite de cetătenii
de astăzi ai satului
,
Drajna, Comisia de Împroprietărire a greşit la măsurători,
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suprafeţele date pentru "curţi

- construcţii" nefiind de 0,2 ha,
ci de O, 15 ha. Pentru a nu repeta măsurătorile, diferenţa de
0,05 ha a fost dată în partea de sud a vetrei satului, suprafeţe
care, ulterior, au fost în cea mai mare paite cultivate cu viţă
de vie, legume şi pepeni.
Anul 1946 s-a caracterizat, aproape în toată România,
printr-o secetă cumplită. Aici, în Bărăgan, zona cea mai
fertilă a ţării, recolta de porumb a fost compromisă în
totalitate, fapt ce a descurajat aproape pe toţi cei
împroprietăriţi. Unii dintre ei au încercat chiar să renunţe,
gândindu-se că nu vor avea posibilităţi financiare pentru a
începe anul agricol 1946 - 194 7, dar au rămas, au sperat şi au
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luptat cu greutăţile, în continuare.
În toamna anului 1946, drăjnenii încep sa-ş1
amenajeze primele bordeie (Note: 2) . Nu cunoaştem dacă în
iarna anilor 1946 - 1947, cineva ar fi iernat în câmp.
Vatra satului era situată în jurul armanului (Note: 3) lui
Aurel Pană compus dintr-o magazie în care, astăzi, se află
Căminul Cultural, locaţie unde, în cei 60 de ani de existenţă,
au avut loc toate momentele fericite ale drăjnenilor (nunţi,
botezuri, baluri, serbări).
Anul 1947 a început tot cu secetă. De la începutul lunii
martie, peste 70 - 80 de căruţe cu boi şi cai, cu pluguri,
sămânţa de porumb, hrană, îmbrăcăminte, cu veselă şi
pirostrii, cu câinii sub căruţă, găini în codirlă, acoperite cu
coviltire, au plecat din satele muntene ale Drajnei, spre
Bărăgan pentru a lucra pământul din primăvară şi până
toamna, la recoltat.
Toamna, tot deznădejde , tot suferinţă; foametea era
cumplită, recoltele slabe, situaţia fiind extrem de grea.
Bieţii plugari au pierdut din nou lupta cu pământul, dar
nu au disperat; au continuat să spere, au muncit cu disperare
şi încredere în Dumnezeu că va veni binele şi pentru ei. _În
iarna dintre anii 1947 - 1948, rămân în sat numai ţăranii
"colonişti". Aceştia şi-au făcut bordeie şi mici adăposturi
pentru animale.
În acest an începe stabilirea primelor familii în sat, în
număr semnificativ.
În primăvara anului 1949, revin cei din zona de munte,
se fac însămânţările de primăvară şi foarte mulţi încep să-şi
construiască case şi, bineînţeles, bordeie pentru a se stabili
definitiv în Drajna Nouă. Prima căsuţă făcută pe parcela din
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sat a fost cea a lui N eculăiţă Ţaporea.
Primele case au fost făcute cu una, maxim două camere
şi o săliţă, iar în spate, polăţi în care creşteau animale,
înmagazinau produse şi găteau mâncare pe timpul iernii.
Muntenii s-au adaptat foarte repede condiţiilor impuse
de vitregiile Bărăganului; casele le-au făcut din chirpici sau
cu pământ şi paie, băgate între laţi , acoperişurile le făceau
din lemn (adus cu căruţele sau vagoanele C. F. R., din zona de
munte), iar învelişul, în cea mai mare parte, cu coceni de
porumb şi paie de grâu.

Anul 1949 poate fi numit "anul înfiinţării satului
Drajna Nouă", având în vedere numărul mare de munteni
care s-au stabilit aici, definitiv.
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Motto:
Asemenea este grăuntelui de muştar pe care,
luându-l, un om l-a aruncat fn grădina sa, şi
la crescut şi s-a facut copac, iar păsările
cerului s-au sălăşuit fn ramurile sale.
(8 I Luca 13 - 19)
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Aspecte monografice
Aşezarea geografică. [Bibliografie:
Nouă este aşezat în zona de

5} Satul Drajna

sud-est a României, pe platforma
de câmpie cuprinsă între Lunca Dunării, la sud, şi lunca
Râului Ialomiţa, la nord, denumită şi Câmpia Bărăganului.
De asemenea aria satului se află la intersecţia DN 21
Slobozia-Călăraşi, cu DN 3 Bucureşti-Constanţa; cu
autostrada A3, Bucureşti-Constanţa; cu linia C. F. R.
Bucureşti-Constanţa, lângă Gara Ciulniţa, nod important de
cale ferată. Satul Drajna Nouă se află aşezat faţă de
principalele oraşe din apropiere: la 25 km de Municipiul
Călăraşi, la 16 km de Municipiul Slobozia, la 67 km de
capitala României, Bucureşti, la 16 km de oraşul Feteşti, şi la
2 km de corn. Dragalina. Vecinii satului Drajna Nouă sunt: la
7 km spre sud, fosta comună Dropia, desfiinţată în anii 1970,
la 6 km spre nord, satul Brâncoveni, la 1Okm spre est, corn.
Perişoru şi satul Lahovari.
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Drajna

Nouă văzută

din satelit

Relieful este predominant de şes continuu cu foarte
slabe ondulaţiuni - formă geomorfologică speci fică zonei de
câmpie propriu-zisă.
Structura geologică. În această suprafaţă de câmpie,
specific este cernoziomul. La Drajna Nouă cernoziomul este
de două nuanţe, şi anume: de culoare castanie în zona de est a
perimetrului satului şi de culoare ciocolatie în zona de vest şi
nord-vest a perimetrului satului. Solul de aici s-a format în
condiţiile climatului secetos prin descompunerea ierburilor
de stepă.
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Flora şi fauna. Flora este specifică zonei de câmpie,
fără vreo formă de vegetaţie, specifică numai locului.
Astfel, pe terenurile necultivate cresc: pirul gros,
rochiţa rândunicii, rapiţa, colţii babei, pirul târâtor şi altele.
Pe terenurile cultivate creşte, dacă nu sunt combătute
fitosanitar: neghina, rugina, tăciunele, volbura şi altele.
De asemenea, fauna este şi ea specifică zonei de
câmpie. Aici întâlnim animale: iepurele de câmp, căpriorul,
vulpea, dar şi păsări : potârnichea, pitpalacul, ciocârlia.
· Din păcate , dropia a dispărut din acest peisaj.
Clima este temperat-continentală specifică ţării
noastre. Clima locală se caracterizează: vara, prin secetă datorită aşezării satului în acestă zonă de stepă - şi cu
temperaturi ridicate; iernile sunt friguroas e, cu temperaturi
moderate.
Precipitatiile sunt modeste şi vânturi destul de mari.
Suprafata. În intravilan, satul este aşezat pe 62 de ha,
din care: 46 ha - loturi pentru gospodării şi case; 2,8 ha instituţii şi unităţi economice, 11 ha - drumuri săteşti, 2,2 ha alte terenuri.
·
În extravilan, satul posedă peste 800 ha de pământ
arabil.
Istoric. Satul a fo st întemeiat după reforma agrară din
anul 1945, în anul 1946, pe moşia "Bora de Sus", fosta
proprietate a Daollinei Hesenstein.
Pe 20 martie 1946, sub coordonarea comisiei (vezi cei
cinci), fiecare locuitor a primit loturi individuale de câte 3,2
ha pământ arabil pe baza titlurilor de proprietate care au fost
înmânate titularilor pe loc.
În anul 1947 s-a făcut parcelarea loturilor şi s-a fixat
vatra"satului în suprafaţă de 61,295 ha.
In anul 1948 s-au dat în folo sintă loturile de casă.
'
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Acestea aveau 1500 m. p. şi "în plus" o suprafaţă de 500 m.
p. pentru amenajarea unei grădini de zarzavat. Aceste loturi
au fost localizate în partea de sud a satului.
Primii locuitori care şi-au construit case în sat au fost:
Vasile F. Dumitru, Ion Matei Popa, Ilie Cotună, Stere
Ţaporea, Ion Dumitru,
Alexandru Ilioiu, Gheorghe
Ciobanu, Ion Arsene, Gheorghe Potoşcă, Ilie Lepădatu.
În acelaşi timp, ceilalţi colonişti şi-au amenajat bordeie,
întrucât nu au dispus atunci de posibilităţi pentru a-şi
construi case. Aceştia "ulterior" şi-au construit case cu una
sau două încăperi.
Populaţia satului înfiinţat, Drajna Nouă, era
preponderent formată din locuitorii împroprietăriţi din satele
comunei Drajna.
În anul 1956 populaţia satului număra 500 de persoane,
cu domiciliul stabil.
În cursul anului, în perioadele de munci agricole,
creştea numărul de persoane prin venirea celor de la "munte"
să-şi Jucreze pământul deţinut în urma împroprietăririi.
In anul 1963 satul avea 246 de gospodării, cu 470 braţe
de muncă şi o populaţie de peste 1200 de locuitori.
Populaţia actuală a satului numără 1170 de locuitori.
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Colectivizarea. În urma celebrei Plenare a C.C. al
P.M.R., din 3-5 martie 1949, în sat au luat fiintă trei
Întovărăşiri Agricole, având ca preşedinţi pe ţăranii: Andrei
Nae, Ilie P. Vulpe şi Ion St. Io.rgoiu II. Acesta a fost începutul
dramei ţăranilor din Drajna Nouă, care vor fi deposedaţi de
pământul dobândit prin luptă şi sacrificiu.
La 15 martie 1959, "de bună voie şi nesiliţi de nimeni",
128 de ţărani, cu domiciliul stabil în sat, se înscriu în G. A. C.
(Gospodăria Agricolă Colecivă) cu denumirea generică "6
Martie".
G. A. C. - ul poseda în acest an, 1959, 415 ha pământ
arabil, 57 cai de muncă, 57 de atelaje, 57775 lei în bancă. Cu
această bază economică G. A. C. - ul "6 Martie" din Drajna
Nouă şi-a început activitatea. Prin înscrierea, cu voie sau fără
voie, a tuturor ţăranilor din sat, în anul 1963, suprafaţa arabi-
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lă ajunge la 751

ha.
Ca urmare a înfiinţării colectivului în Drajna Nouă,
muntenii, care aveau pământ acolo, au predat pământul la
stat conform Decretului 1O1 din 1963. Ca urmare a
schimbului de terenuri dintre diferite regiuni, cu pământul
rămas în posesie, sunt mutaţi în diferite locuri ca: Valea Ciorii, Drăgăneşti - Prahova.
Loturile de case au rămas în proprietate, dar treptat,
odată cu sistematizarea localităţii, acestea sunt date unor
familii nou întemeiate sau locuitorilor din satul Dropia, care
nu au mai plecat de unde au fost deportaţi. Dropia a fost
desfiinţată pentru ca terenul să fie integrat în circuitul
agricol. A fost demolată şi biserica şi a fost desfiinţat şi
cimitirul localităţii.

Imagine din Drajna Nouă
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În anul 1969 C. A. P. - ul "6 Martie" din Drajna Nouă se
transformă î~ Asociaţia Economică Intercooperatistă pentru
Creşterea şi Ingrăşarea Mieilor. Produsele acestei asociaţii 3000,9 de capete- se exportau în Turcia şi în ţările arabe.
In anul 1989 C. A. P. - ul, acum devenit "fermă",
dispunea de o suprafaţă agricolă de 800 ha, fermă de vaci cu
60 de capete, peste 700 de oi, fermă de pui la îngrăşat cu peste
5000 de capete, fermă de porci cu peste 100 de capete.
Preşedinţii care au condus destinele ţăranilor din G. A.
C. - ul/C. A. P. -ul "6 Martie" în această perioadă au fost:
Andrei Nae, zis Fâncu, din Drajna Nouă, preşedinte între anii
1959 - 1961; Ion Brânză, din corn. Siviţa, jud. Galaţi,
preşedinte între anii 1961 - 1963; Ion Năstăsoiu, din Drajna
Nouă, preşedinte între anii 1963 - 1989.
Amintim cei mai longevivi şi buni ingineri ai C. A. P. ului: Ion Musteţea şi Aristiţa Cornea originară din judeţul
Olt.
Printre mulţii colonişti de la munte stabiliţi definitiv aici
de la înfiinţarea satului, care nu au rupt legătura cu comuna
de baştină Drajna şi care nu au mai avut în satul de unde au
plecat "interese economice", enumerăm: Ion Năstăsoiu,
Constantin Buzea, Smaranda Ghionoiu, Petre Ilioiu,
Gheorghe Potoşcă, Gheorghe Burduşel, Silvia Ţaporea, Ilie
Vulpe, Dumitru Bidivenciu, Gheorghe Vulpe, Ion Dumitru,
Ion Iorgoiu şi alţii. [5]
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Bătrânii

de azi

Atunci, în anii exodului în Bărăgan, drăjnenii erau tineri.
Abia sosiseră de pe front mai maturi şi, totuşi, cu o foarte
mare dorinţă de viaţă, de a munci, de a trăi mai bine.
Mulţi dintre ei abia îşi întemeiaseră familii. Alţii şi-au
întemeiat familii în Drajna cea nouă.
Au construit acest sat cu multă trudă, voinţă şi adânc
respect pentru pământul acesta mănos şi darnic.
Au păstrat tradiţiile strămoşeşti, au condus treburile
obştei, au crescut generaţii de copii, i-au educat în cultul
onoarei, cinstei şi a muncii.
Astăzi au ajuns la vârsta aceea a "altei tinereţi" când
înţelepciunea îşi are un înalt sălaş în mintea omului.
Se cuvine ca tuturor să le aducem un distins prinos de
recunoştinţă.

De aceea autorii acestei
portrete de seniori.

cărti

'

doresc
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să

creioneze câteva

Aurelian
SIMION
S-a născut la 13 noiembrie 1929, în satul Ciocrac din
Drajna de Sus, corn. Drajna, jud. Prahova. A venit în Drajna
Nouă în anul 1945, numai cu mama sa, fiind orfan de război.
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Gheorghe Gh.
BURDUŞEL

S-a născut la 21 iunie 192 1 în Drajna de Sus, corn.
Drajna,jud. Prahova. A venit în Drajna Nouă în anul 1948.
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Nicolae
DOICILĂ

S-a născut la 14 aprilie 1929 în Drajna de Jos, corn.
Drajna,jud. Prahova. A venit în DrajnaNouă în anul 1949.
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Silvia
TAPOREA
'

S-a născut la 8 iunie1921 în Drajna
de Jos, corn. Drajna,jud. Prahova.
A venit în Drajna Nouă în anul
1950.
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Ion
NĂSTĂSOIU

S-a născut la 1O octombrie 1930 în Drajna de Jos, corn.
Drajna,jud. Prahova. A venit în Drajna Nouă în anul 1954.
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Ieri au fost copii veniţi de la munte,
astăzi sunt gospodarii satului
Au venit în Bărăgan odată cu părinţii .
Au lăsat acasă, la munte, plaiurile natale pe care le-au
păstrat în tainiţele sufletului.
Alţii s-au născut aici. Au crescut în inima Bărăganului,
au învăţat tainele care stăpânesc meşteşugul acesta greu al
cultivării pământului. Au pus umărul , alături de părinţi, la
constructia
, satului.
Au urmat şcoli înalte pentru a aduce faimă satului. Alţii
şi-au întemeiat familii frumoase şi sănătoase, care să ducă
mai departe şirul vieţii pe acest meleag. Au cinstit şi au nutrit
vii şi frumoase sentimente pentru părinţii ce i-au crescut. Au
înflorit dărnicia sufletească, ospitalitatea românească şi aduc
cinstire bunului Dumnezeu.
De aceea autorii acestei cărţi, care au simţit ajutorul şi
prietenia lor, creionează câteva portrete de gospodari ai
satului.
110
https://biblioteca-digitala.ro

Ion

MIU

S-a născut la 27 noiembrie 1941 în Drajna de Jos, corn.
Drajna,jud; Prahova. A venit în Drajna Nouă în anul 1952.
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Nicolae

ANGHELACHE
S-a născut la 17 iunie 1950 în Drajna de Jos, corn.
Drajna,jud. Prahova. A venit în Drajna Nouă în anul 1952. A
urmat Şcoala Generală la Drajna Nouă, apoi la Şcoala din
Dropia, terminând-o în 1965, apoi Şcoala Profesională între
1965 - 1968; a lucrat la Şantierul Naval; urmează apoi Şcoala
de Subofiţeri: 1972 - 197 6; pentru a se perfecţiona
profesional urmează Şcoala de Ofiţeri: 1976 - 1979, la
Academia "AL
Ioan Cuza"
(informa ţii),
fiind ofiter
'
activ la
Slobozia: 1979
- 1993; din
1994 s-a
pensionat cu
gradul de
colonel.
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Ilie
BĂDIC

S-a născut la 3 septembrie 1941 în Poiana Mierlei, corn.
Drajna, jud. Prahova. A venit în Drajna Nouă în anul 1953,
după ce a terminat clasa a V-a la Ogretin.
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Gheorghe A.
SIMION

S-a născut la 1O februarie 1940 în satul Cojocari,
Drajna de Sus, corn. Drajna, jud. Prahova. A venit în
Drajna Nouă în anul 1954.

114

https://biblioteca-digitala.ro

Toma

BUZEA
S-a născut la 26 septembrie 1941 în Drajna de Jos, corn.
Drajna,jud. Prahova. AvenitînDrajnaNouă în anul 1955.

115

https://biblioteca-digitala.ro

Unităti

economice
unde au muncit localnicii de-a lungul timpului
'

Locuitorii satului Drajna Nouă, pe lângă faptul că
lucrau în gospodăria ţărănească proprie sau la CAP-ul din
localitate, prestând un număr minim de zile de muncă, au
lucrat şi în mai multe unităţi economice din localitate sau din
apropiere.
Aşa îşi întregeau veniturile, pentru a-şi putea întreţine
familia şi copiii aflaţi în şcoli în alte localităţi.
Dintre unitătile economice unde au lucrat localnicii
'
amintim: I. A. S. "Partizanul" - Dragalina; I. A. S. - Ciulniţa;
I. A. S. - Brâncoveni; Centrul Mecanic- Ciulniţa; Fabrica de
Nutreţuri Combinate Ciulniţa; C. F. R. "Nod Cale Ferată" Ciulniţa; I. A. S. "Drumul Subţire"; Institutul de Cercetări
Agricole şi Mecanizarea Agriculturii - Perişoru; Institutul de
Îmbunătăţiri Funciare şi Irigaţii - Zona Bărăganul.
Aceste unităţi erau în plină activitate în anul 1989.
Aici munceau în jur de 4000 - 5000 de muncitori din zo116
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nă.

La aceste unităţi economice din Drajna Nouă erau înjur
de 300 - 400 de salariaţi.
Astăzi nu mai functionează nici una dintre aceste unităti
'
'
economice, în afară de C. F. R." Nod Cale Ferată" - Ciulniţa.
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Cetăţeni drăjneni

care au făcut parte din
organele puterii de stat, în comuna Dragalina
(Consiliul Popular, Consiliul Local, Primărie)
1) Deputaţi în Sfatul Popular al corn. Dragalina până în
anul 1989: Ion Năstăsoiu - 3 mandate, Constantin Buzea - 3
mandate, Anghel Luca - 2 mandate, Ecaterina Bidivenciu - 2
mandate, Ion Şelaru - 2 mandate, Aurica Simion - 2 mandate.
Conform structurii comunale cei nominalizaţi au fost
deputaţi în circumscripţia electorală "Drajna Nouă".
2) Consilieri în Consiliul Local Dragalina după anul
1989: Dumitru Potoşcă - 4 mandate, Dumitru Simion - 1
mandat, Ion Ghionoiu 1 mandat.
3) Viceprimari: Victor Constantin - 1 mandat: 20012004 şi Nicolae Ghionoiu - 1 mandat: 2008 - 2012.
4) Primar: Victor Constantin, 2008 -2012.
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Victor
CONSTANTIN

maistru, consilier local
S-a născut în Drajna Nouă la 5 iulie 1959. Între anii
1966-1974, a urmat Şcoala cu clasele I - VIII din comuna
Ştefan cel Mare, jud. Călăraşi. Între anii 1974-1978, a urmat
Liceul Industrial de Petrol Teleajen, din Ploieşti. Între anii
1974-1978, a urmat Şcoala Postliceală de Maiştri Mecanici
la Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu" Dragalina.
Începând din anul 1980 până în anul 1982 lucrează, pe
rând, ca electrician la Combinatul Teleajen Ploieşti şi
electrician la S. M. A. Dragalina, apoi între anii 1982-1983
lucrează ca magazioner la A. E. I. Drajna, jud. Călăraşi. Între
anii 1983-1989 lucrează ca lucrător cu munca politică la
Comitetul Judeţean U. T. C. Călăraşi şi Bucureşti. Între anii
1990-1999 lucrează ca muncitor la A. E. I. - Drajna şi S. C. A.
I. T.
Dragalina. Între anii 1999-2007 lucrează ca
administrator de asociaţie agricolă. Între anii 2007-2009,
este viceprimar, între anii 2008 - 2012 este primar în corn.
Dragalina. Din 2012 este consilier local în comună.
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Grădiniţa

de copii preşcolari

Grădiniţa

de copii preşcolari funcţionează cu program
normal încă de la înfiintare. Grădini ta şi-a început activitatea
în anul şcolar 1961 - 1962, având număr de 48 de copii. În
anul şcolar
următor, 1962 1963, numărul
copiilor a crescut
la 78 şi a
funcţionat cu trei
grupe.

un'

Grădiniţa şi-a

început activitatea
sub îndrumarea
doamnei
educatoare (neca120
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lificată) Sevastiţa Ţuţuianu.

Această

unitate de învăţământ şi-a început activitatea
într-o sală din clădirea administrativă a GAC/CAP-ului pe
timp de iarnă, iar în zilele calde activitatea se desfăşura într-o
sală de clasă amenajată în coridorul sălii de mese a acesteia.
În prezent grădiniţa funcţionează în aceeaşi clădire,
având la dispoziţie patru săli de clasă şi un coridor. Ea este
frecventată de un număr de 56 de copii, organizaţi în două
grupe mixte, conduse de două doamne educatoare, titulare.

121
https://biblioteca-digitala.ro

Smaranda
NEDELCU DOICILĂ

educatoare
în Drajna Nouă la 21 octombrie 1949, din
părinţii Neculai şi Steliana Doicilă. A urmat clasele
elementare I - VII între anii 1956 şi 1963, în Drajna Nouă,
apoi Şcoala Medie (Liceul) la Vălenii de Munte, din anul
1963 până în anul 1967.
În perioada: septembrie 1967 şi august 1974 a
funcţionat ca învăţător suplinitor la Şcoala Generală Drajna
S-a

născut

Nouă.

Între anii 1974 şi 1976 urmează cursurile Institutului
Pedagogic de Educatoare din Slobozia, iar din toamna
aceluiaşi an revine în comună ca educatoare calificată la
Grădiniţa cu program săptămânal I. A. S. Dragalina.
A rămas în istoriografia satului Drajna Nouă ca primul
cadru calificat întors în satul natal. Toată viaţa şi-a dedicat-o
educării multor generaţii de copii.
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Şcoala

satului

În Drajna Nouă, prima şcoală [Bibliografie: 6] s-a
înfiintat în anul 1951. A fost o şcoală cu clasele I-IV, care
'
"
avea un
număr de 11 elevi. Invăţător şi director al acesteia a
fost domnul Octavian Panaitescu. Copiii veniţi de la munte,
care trebuiau să urmeze clasele din ciclul al doilea (V - VII),
au urmat cursurile şcolii din comuna Dropia.
În anul 1954 se construieşte un local nou de şcoală, care
avea o singură sală de clasă şi o .cancelarie. După câţiva ani,
când numărul elevilor a crescut, adică în anul 1959, aceasta
se extinde cu încă o sală de clasă. În anul 1961 numărul
elevilor şcolari a ajuns la cifra de 11 O, atunci şcoala s-a extins
cu alte trei săli de clasă, astfel încât în anul 1964 şcoala avea
5 săli de clasă. Înregistrându-se o apreciată creştere
demografică, în anul 1999, numărul elevilor din Drajna
Nouă a ajuns la cifra de 220.
În prezent, şcoala are cinci săli modeme de clasă, biblio123
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tecă cu

3500 de volume, cabinet de informatică, sală de sport
şi bază sportivă, unde învaţă 250 de elevi, în două schimburi.
Şcoala din Drajna Nouă este încadrată cu un colectiv de
11 cadre didactice, din care opt sunt calificate.
De la înfiinţare şi până în prezent, şcoala a fost condusă
de următorii directori: înv. Octavian Panaitescu, între anii
1951 - 1964; înv. Ştefan Bondariuc, între anii 1964 ~ 1974;
prof. Ludmila Stoianov, între anii 1974 - 1981; prof. Sofia
Ioniţă, între anii 1981 - 1989; prof. Anton Slobozeanu, între
anii 1989 - 1999; prof. Jeana Barban, între anii 1999 - 2000;
prof. Iana Popescu, între anii 2000 - 2009; Cristina Colţea,
din 2009 şi până în prezent.
Şcoala noii Drajne a reuşit să formeze generaţii întregi
de elevi, care s-au integrat în societate devenind adulţi
responsabili şi cu demnitate. Prezenţi ca meseriaşi sau
specialişti cu înaltă calificare în multe domenii ale vieţii eco-

Imagin e cu elevii, învăţătorii şi profesorii şcolii din anul 1970,
la inaugurarea noului local şcolar.
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nomice şi sociale, unii ajungând în funcţii înalte, toţi au
demonstrat că, în condiţii deosebite - chiar vitrege uneori satul format prin luptă, prin trudă şi prin voinţă, în inima
Bărăganului, a păstrat şi a înnobilat genetic moştenirea
fraţilor de la munte, a tradiţiilor şi legilor nescrise ale
moşnenilor şi marilor dascăli din Drajna mamă: Tache
Popescu, Dumitru Bazilescu, Ion Vlad, Platon Mocanu,
Victor Burduşel, Dumitru D. Vulpe şi mulţi alţii.
Se cuvine să evidenţiem, în aceste pagini, oamenii de
seamă formaţi la şcoala din Drajna Nouă: Constantin
Anghelache- col. (R) în M. A. N., ataşat militar laAmbasada
Română din Grecia; Nicolae Anghelache - col. (R) în M. A.
I.; Aurelian Miu - comisar şef la Inspectoratul de Poliţie de
Frontieră; Ion Barziloiu - maior în M. A. N.; Dorei Ninel
Arsenie - subcomisar economic; Daniela Dorina Buzea jurist; Ionuţ - Marius Buzea - jurist; Smaranda Nedelcu învăţătoare şi educatoare; Mariana Popa - profesor de limba
şi literatura română; Smaranda Ştefan (Buzea) - profesor de
limba şi literatura română; Cristina Colţea - profesor de
matematică, director
de şcoală; Nicolae
Spânu - inginer în
construcţia de
maşini în C. F.;
Nicolae Ghionoiu .
.
1ng1ner,
administrator de
firmă; Dumitru
Roşca - subinginer în
constructia de
'
În fotografie este Alexandru Pătrulescu,
drumuri şi poduri;
fost director la şcoala din Drajan de Sus.
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subinginer proiectant; Vasile Bordea - impiegat CFR, şeful
gării din Ciulniţa; Dumitru Savu - impegat CFR, şeful gării
din Călăraşi; Victor Constantin - tehnician; Elena Ţaporea tehnician în petrochimie; Maria Năstăsoiu - tehnician
agronom; Ana Buzea (Micu) - tehnician agronom; Agapia
Buzea (Poenaru) - tehnician agronom; Tvlariana Adalbert technician agronom; Toma Buzea - maistru în îmbunătăţiri
funciare; Gheorghe Savu - maistru; Alexandru Dumitraşcu maistru T. C. M.; Simona Elena Arsenie - manager relaţii.
De asemenea, este de menţionat că printre oamenii de
seamă, care au urmat cursurile şcolii din Drajna Nouă, se
numără fostul senator şi ministru de interne, Doru Ioan
Tărăcilă, care a venit cu familia din comuna Dropia şi s-a
stabilit aici.

În fotografie, de la dreapta la stânga: Dumitru Popa, coautor al
acestei cărţi, din Drajna de Jos, Cristina Colţea, profesor de matematică,
directoarea şcolii şi d-l Toma Buzea, ghidul nostru prin sat.
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Cristina
COLTEA
'

prof, director de şcoală
S-a născut în Drajna Nouă la 25 mai 1981, ca fiică a lui
Victor Costantin.
A urmat clasele I- VIII în Drajna Nouă. Între anii 20002003 urmează Colegiul Universitar Agricol - Călăraşi,
obţinând o diplomă în Inginerie Economică. Între anii 2004 2008 urmează Universitatea „Spiru Haret", obţinând o
diplomă în Matematică-Informatică.
Între anii 2004-2006 ocupă funcţia de profesor de
matematică la Şcoala cu clasele I-VIII, Drajna, jud. Călăraşi.
Între anii 2006-2009 ocupă funcţia de profesor titular de
alimentatie publică la Grupul Şcolar "Duiliu Zamfirescu"
din corn'. Dragalina, jud. Călăraşi. Între anii 2009-2010
ocupă funcţia de director la Şcoala cu clasele I-VIII, Drajna,
jud. Călăraşi. Din 201 O şi până în prezent ocupă funcţia de
director adjunct Ia· Grupul Şcolar "Duiliu Zamfirescu" din
corn. Dragalina,jud. Călăraşi.
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MarianaM.
POPA
profesoară

la 14 iunie 1954 în Drajna Nouă, jud.
Călăraşi, fiind fiica lui Mihai şi a Smarandei Popa. Mai
trăieşte mama sa având acum vârsta de 98 de ani. Mai are
cinci fraţi şi anume: Nicolae, Ecaterina, Ana, Aurelia şi
Constantin.
A urmat clasele I - IV la Şcoala din Drajna Nouă, apoi
clasele V-VIII la Şcoala din satul Dragalina, între anii 1961 şi
1968. Între anii 1969 şi 1973 a urmat cursurile Liceului
Teoretic din Călăraşi. Între anii 1973 şi 1975 a urmat şcoala
Tehnică de Arhitectură din Bucureşti, calificându-se în
profesia de technician arhitect. Între anii 1985 şi 1990
urmează cursurile Facultăţii de Limbi Străine (franceza şi
engleza) a Universitătii din Bucureşti.
Între anii 197S şi 1985 a funcţinat ca profesoară
suplinitoare la Şcoala nr. 87 din Bucureşti. Din anul 1992 şi
până în prezent, este profesoară, gradul didactic I, la
Colegiul Tehnic "Petru Maior" din Bucureşti, oraş în care îşi
are domiciliul stabil. A fost căsătorită şi are doi copii.
S-a

născut
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Biserica satului
În Planul de urbanism al satului Drajna Nouă a fost
cuprinsă şi o porţiune de teren pentru construirea unei
biserici. (Note: 8).
Construcţia acesteia începe în a doua jumătate a anilor
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cincizeci

ai secolului al XX-lea, cu efortul colectiv al
sătenilor şi cu modesta lor contribuţie bănească.
Biserica a fost construită din cărămidă arsă de către
cetăţenii satului, material ce s-a folosit până la nivelul
centurii.
Construcţia a fost oprită din ordin politic mai mult timp.
Abia la începutul anului 1970 cetăţenii au reluat
lucrările de constructie a bisericii.
'
Cei care, printr-o iniţiativă meritorie, au mobilizat şi
însufleţit pe consăteni să termine construcţia bisericii, au fost
epitropii Toma Savu - zis Matache şi Andrei Ilinca.
În această perioadă biserica era filială a Parohiei din
localitatea Ştefan Vodă; abia în anul 1975 această biserică a
fost ridicată la rangul de parohie. De 15 ani parohia este
păstorită de pr.Mihai Marian.
Biserica a fost târnosită la data de 18 iunie 1977, după
cum reiese din pisania acesteia:
"Ziditu-s-a acest locaş sfânt de către enoriaşii parohiei
Drajna între anii 1957 -1977 pe vremeaArhipăstoriei Prea
Fericitului Patriarh Justinian. S-a pictat din nou în anii
1976 - 1977 de către pictorul Butnaru Nicolae şi soţia sa
Ana, paroh fiind preotul Colţea Gheorghe, iar epitropi
Matache Savu şi Ilinca Andrei. Astăzi 18 iunie 1977. "
De atunci biserica poartă hramul "Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil".
Descrierea bisericii. Sfăntul locaş are forma de navă,
având lungimea de 18,50 m şi lăţimea la absidele naosului de
8,50 m şi înălţimea la turlă de 7, 60 m. La intrare are un mic
pridvor înglobat în corpul clădirii şi despărţit de pronaos
printr-un zid de chirpici. Temelia este de piatră spartă, de
Dobrogea, zidurile sunt din cărămidă arsă de săteni, tencuite
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cu mortar de ciment. Are o singură turlă în partea centrală a
acoperişului. Biserica este învelită cu tablă zincată.
Exteriorul Sfântului Altar şi al absidelor este poligonal. În
partea dreaptă a pridvorului se află o încăpere mică, pătrată,
care adăposteşte cancelaria, biblioteca şi arhiva parohiei. În
partea stângă a aceluiaşi pridvor se află scara care duce în
cafasul bisericii.
Pronaosul este de
formă dreptunghiulară

având

bolta
semicirculară şi patru
ferestre. Naosul este
despărţit de pronaos de
un zid ce la partea
superioară ia forma
circulară a boltei, şi se
sprijină pe două
picioare de zid la
extremităţi şi pe două
picioare de metal mai în
interior.
Naosul cuprinde
absidele de formă
semicirculară
poligonală

la exterior.
Fiecare absidă are câte
o fereastră.
Preotul Gheorghe Colţea
la Masa Sfântului Altar
Sfântul Altar are
catapeteasma de zid, pe
care sunt dispuse sfinte
icoane pictate pe suport de lemn. El are forma semicircular
poligonală acoperit cu o calotă sferică. În partea de răsărit are
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o fereastră.
Clopotniţa

este aşezată la intrare în curtea bisericii, în
faţa uşilor bisericii, şi este construită din cărămidă, tencuită
cu mortar de ciment şi acoperită cu tablă zincată. Ea
adăposteşte un clopot de 100 kg.
Jertfă şi

bucurie. Bucuria vine întotdeauna de la
Dumnezeu ca răsplată a unei jertfe. Locuitorii satului Drajna
Nouă au acum o biserică frumoasă, încăpătoare, primitoare,
care prin slujitorii săi aduce în casele lor bucuria de a te şti
protejat de Hristos Domnul şi îndrumat de cuvântul luminos
al Sfintei Sale Evanghelii.
Biserica a fost construită, după cum am mai arătat, între
anii 1956 şi 1974, cu munca şi contribuţia bănească a
sătenilor.

satului Dropia şi datorită faptului că
mai mulţi cetăţeni de acolo s-au stabilit în Drajna,
materialele rezultate din demolarea bisericii lor au fost aduse
la Drajna şi astfel s-au putut continua lucrările, acestea
terminându-se în anul 1974.
La construcţia bisericii a participat tot satul în frunte cu
părintele paroh Gheorghe Colţea şi membrii Comitetului de
Iniţiativă, format din cetăţenii: Matache Savu, Gheorghe
Ţaporea, Costantin Bârziloiu, Stere Ţaporea, Gheorghe
Simion, Dumitru Ghionoiu, Aritina Ghionoiu, Gheorghe
Spânu, Ion Plăişanu, Ion Dursină, Aurica Simion, Gheorghe
Burduşel, Nicolae Ţaporea, Ilie Vulpe, comitet care s-a
ocupat de strângerea fondurilor şi de procurarea
materialelor. Mare parte din ei, fiind dulgheri şi tâmplari, au
participat efectiv la construirea sfăntului locaş.
Biserica satului nu a fost construită după un proiect
tehnic întocmit de un specialist şi pentru aceasta nu au fost
Prin

destrămarea
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întocmite documente de construcţie. Totul s-a făcut tacit,
fără implicarea autorităţilor de atunci, care oricum nu puteau
elibera aprobări pentru că politica regimului şi legislaţia erau
ostile construirii bisericilor.
În timpul lucrărilor, locuitorul Dumitru Başa s-a
accidentat în momentul când căra nisip dintr-o carieră,
rămânând infirm de un picior. Acest om împlinea cu jertfa sa
personală jertfa sătenilor la construcţia Sfintei Biserici a
satului.

-- --·-

Biserica cu hramul

"Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavriil "

133
https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe
COLTEA
'

preot paroh
Preotul Gheorghe Colţea s-a năsut în comuna Modelu,
jud. Călăraşi, la data de 21 septembrie 1949.
După ce a urmat cursurile elementare în comună, a
absolvit Seminarul Teologic din Bucureşti în perioada 1965 1970.
S-a căsătorit cu Mirodica Avrigeanu, născută în 6
decembrie 1951 în satul Cuneşti, comuna Cacomeanca, jud.
Călăraşi. Din această căsătorie au rezultat doi fii: IonCristian, născut la data 07. 09. 1974, care a decedat la 12. 12.
2010 şi Bogdan-Lucian, născut la data 07. 08. 1977. În anul
1972 a început tainele preotiei la biserica din satul Pelinu,
corn. Dor Mărunt, jud. Călăraşi. În 1976 este transferat la
parohia din Drajna Nouă. În anul 1977 are loc sfinţirea
Sfintei Biserici de către P. S. Roman Ialomiteanu sub
'
arhipăstorirea Preafericitului Patriarh Justinian Marina.
Datorită unei activităţi pastorale fructuoase Pr.
Gheorghe Colţea a fost ridicat, în anul 1981, la rangul de
"preot sachelar".
Preotul Gheorghe Colţea a decedat la 18 martie 1998, la
vârsta de 49 de ani.
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Mihail

MARIAN

preot paroh
Preotul Mihail Marian este actualul paroh al Parohiei
Drajna. S-a născut la 18 octombrie 1972, în municipiul
Galati.
'
A urmat şcoala primară şi elementară între anii 1979 şi
1986 la Călăraşi, apoi a urmat între anii 1986 şi 1991,
cursurile liceale la Călăraşi.
Între anii 1992 şi 1996 a urmat cursurile Facultăţii de
Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.
Este căsătorit cu doamna preoteasă, Vasilica-Camelia,
de profesie tehnician chimist la Fabrica de Sticlă "SaintiGagow" din Călăraşi, formând o familie cu doi copii.
Din anul 1998 şi până în prezent, activează ca preot
paroh la parohiaDrajnaNouă. Pe
lângă activitatea pastorală
deosebită în parohie, s-a
preocupat de construcţia
anexelor din curtea bisericii,
reparaţiile curente, amenajarea
şi modernizarea cimitirului nou
din sat.
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Pagini din începuturile

activităţii

culturale

În anul 1955, în clădirea fostului conac boieresc situat în
centrul satului, a fost amenajată o cameră de circa 25 de m. p.
în care se desfăşurau diferite activităţi cu caracter culturalartistic.
Primele serbări şcolare s-au organizat aici. Tot aici,
până în anul 1960, se organizau horele şi balurile satului.
Dintre primii lăutari de la aceste întâlniri distractive şi
sărbătoreşti amintesc pe Mitu Ghionoiu. El cânta cu mult
talent la fluier şi caval. Repertoriul său cuprindea hore,
sârbe, brâuri, breaza, cântece de joc, cântece de nuntă şi
cântece de petrecere din zona de munte. Îmi amintesc cu mult
drag de acele hore, de marea şi intensa pasiune ce-i
stăpâneau pe tineri la joc. În ritmul sârbelor şi a brâului,
după o săptămână grea de muncă la câmp, dansatorii îşi
descărcau energiile, cu mulă sete, prin ritmice tropăituri de
se clătina toată clădirea, care părea că se năruie.
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lăutar de care-mi aduc aminte a fost Neculai
El cânta cu dragoste la "armonie" (armonică) şi
mai târziu la acordeon.
Acest tablou era înfrumuseţat de apariţiile lui .nea
Georgică "Barbă-lată ", care venea de la Dragalina într-o
cărucioară trasă de un cal şi vindea, dintr-un bidon special,
îngheţată la cornet. Îşifăcea cunoscută prezenţa, celor aflaţi
la joc prin lozinca sa de reclamă, care suna aşa: "Ia
îngheţata că plec! I a-o că e ultima!" (amintiri ale tinereţii lui
Dumitru Popa, coautorul acestei cărţi).
Dezvoltându-se I. A. S.-ul "Partizanul", în incinta lui s-a
construit un club, modern pentru acele timpuri, care avea o
sală de dans, sală de cinematograf, sală pentru jocuri: şah,
tenis de masă şi televizor. Tot aici s-a înfiinţat o staţie de
radioficare. Satul fiind aproape de I. A. S., la o distanţă de 1
km, a fost şi el radioficat în totalitate. În fosta sală de la
conacul din centru, mai târziu, s-a deschis un "Magazin
Sătesc", în care se vindeau mărfuri de interes general.

Alt

Plăiaşu.
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Drumul către "pământul făgăduinţei"
a trecut şi prin Bucureşti
Martie 1946. Din urechile celor "cinci" întorşi din
cruciada războiului, încă nu dispăruse ecoul ţăcănitului de
mitralieră şi a bubuiturilor de tun. Au trecut, de nenumărate
ori, pe lângă moarte, dar au sfidat-o ... Ei s-au întors! Peste
200 de camarazi, din Drajna şi Ogretin, au rămas să-şi
doarmă somnul de veci pe câmpurile de luptă din Caucaz şi
până în Tatra.
Războiul distrusese ţara. Foametea făcea ravagii
printre orfanii de război, printre văduvele de război, printre
familiile celor întorşi de pe front.
Atunci au hotărât, tot ei, cei greu încercaţi de viaţă, să
înceapă lupta. De data aceasta lupta se va da cu sărăcia, cu
indolenţa organelor puterii de stat rămase "pe loc" şi nu
plecate "pe front" pentru a-i ajuta pe cei năpăstuiţi.
S-au adunat spontan ei, cei "cinci": Neculai Ţaporea,
Constantin Miu, Dumitru Roşca, Ion Ghiţă Popa şi Ion Matei
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Popa, au întocmit tabelul cu văduvele de război, cu
combatanţii întorşi de pe front şi cu sătenii săraci, l-au dus la
Camera Agricolă a Plăşii Teleajen spre avizare, şi au plecat
la Bucureşti, la Ministerul Agriculturii pentru a primi
aprobare de împroprietărire, în virtutea Legii Reformei
Agrare.
S-au îmbrăcat cu ce aveau mai bun, au luat în traistă
puţinele bucate de care dispuneau la acea vreme de restrişte,
pentru a se hrăni , s-au urcat în trenul de Ploieşti, în gara
Radovici, şi au plecat spre capitală. În lungul drum spre
Bucureşti au depănat amintiri din viaţa lor de pe front,
presărând discuţia cu câte o timidă glumă cazonă. La Gara de
Sud din Ploieşti nu au mai găsit bilete spre Bucureşti şi s-au
hotărât să meargă prin Urziceni, Slobozia, Ciulniţa, ca să
ajungă la Bucureşti. Erau stăpâniţi de o ciudată reţinere şi
îngrijorare.
În trenul de Urziceni, pe lângă o frugală gustare luată
cu multă sfială, au mai luat fiecare câte "o gură" de ţuică
adusă de Ion Ghiţă Popa, care, fiind venit de pe front mai
devreme decât ceilalţi, a avut timp să fabrice "ceva tărie" din
recolta anului 45.
Cu limbile "dezlegate" au devenit mai veseli. Costică
Miu povestea cu mult haz cum cânta el "melodii.populare''
plutonierului cercetaş Niculăiţă Ţaporea, în timpul nopţii, la
telefop.ul de campanie. Mai "serios", uns acum deja primar,
Neculai Ţaporea, ca un întârziat ecou al frontului, îngâna
melodia lui Costică Miu, cântecul de dor al lui Zvaidoc:
"Scrie-mi "mamă" despre satul cel cu cer albastru". Aşa şi-a
menţinut el moralul în luptă, pentru că a luptat numai în linia
de foc a războiului sub "nasul·inamicului". Amândoi au fost
camarazi în Regimentul 19 Artilerie.
Au ajuns la Bucureşti pe la orele 4 dimineaţa.
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Î n g a.r ă s - au
interesat cum să ajungă
la minister. Au fost
îndemnaţi

să meargă

pe jos pentru că la orele
acelea ale diminetii
'
tramvaiele erau foarte
aglomerate. După o
dezbatere "calmă şi
serioasă" s-au hotărât:
"Mergem cu tramvaiul!
E tot la fel ca şi · cu
trenul." Ion Ghiţă Popa
era îmbrăcat cu un
cojoc bine păstrat, curat
şi ornat cu motive
populare. Fiindu-i cald,
s-a descheiat la el, şi-a
scos mâinile de pe
mâneci, l-a strâns în
În imagine Ion Ghiţă Popa.
fireturile de la gât, şi-a
potrivit într-o parte
căciula de blană de miel
şi s-a aşezat lângă ceilalţi consăteni să aştepte tramvaiul. Era
atent, mai ales la ceilalţi călători care se adunaseră. Fiind mai
aproape de linie când tramvaiul a intrat în staţie, "un
blestemat de cârlig" i-a agăţat o mânecă a cojocului rupândo de la locul ei. Din c~uza acestui incident, când tramvaiul a
plecat, ei au rămas în staţie. Tare necăjit fiind, nea Ion a spus
cu năduf: "Nu pot merge cu voi! Ce o să zi~ă ministrul când
mă va vedea ciung!" şi supărat a plecat la gară - "La
întoarcere, mă găsiţi în sala de aşteptare de la clasa a II-a!":
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Ceilalţi

au plecat pe jos la minister. (Note: 1) I-a primit
însuşi Zaroni, ministrul agriculturii. Le-a aprobat tabelul cu
cei ce vor fi împroprietăriţi. S-au întors la gară. Când îi vede,
nea Ion se repede la ei strigând:
-Avem!?
- Ce să avem, mă?
-Pământ!

-Avem! i-a răspuns sec primarul N eculai Ţaporea.
Cuprins de o ciudată şi mare bucurie, nea Ion trânteşte
cu forţă căciula de pământ de i se rup cusăturile. Cu mâneca
cojocului smulsă şi căciula ruptă, nea Ion, păgubit dar fericit,
s-a întors acasă cu gândul care nu i-a dat pace niciodată: "Am
pământ pentru toţi cei trei copii!" (Note: 6).

Dumitru Popa
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Acolo i-am

găsit

pe ai mei...

În urmă cu 50 de ani au părăsit locurile moşilor şi
strămoşilor şi au plecat în inima Bărăganului pentru o bucată
de pământ. Acolo i-am găsit pe ai mei: în pământul pentru
care au tăcut eforturi inimaginabile, pentru care au tăcut
sacrificii duse de multe ori la limita puterii. I-am găsit acolo
unde dorul de locurile natale i-a măcinat toată viaţa.
Prima oprire în satul Drajna Nouă (după întâlnirea de
la Primăria din Dragalina) am tăcut-o la cimitirul de aici. Am
dorit să începem vizita noastră de documentare din acest loc,
pentru a ne întâlni încă de la început - chiar dacă doar
imaginar - cu cei care acum se odihnesc în pământul pentru
care cu ani în urmă îşi părăsiseră ce le era mai drag: părinţi,
rude, vecini, prieteni şi locurile copilăriei.
După o scurtă discuţie cu viceprimarul localităţii,
domnul Nicolae Ghionoiu, care cunoaşte foarte bine istoria
locurilor, am pătruns cu sfială şi pioşenie printre crucile reci,
145
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care amintesc de cei ce se
află în acest loc trist şi îşi
duc,
liniştiţi, somnul de
veci. Şi aici, la cimitir, se
vede mâna de gospodari
vrednici ai Drajnei.
Cimitirul este bine îngrijit.
Aici se află îngropată o parte
din istoria noastră. Cu
discreţie, am fost lăsaţi să ne
căutăm rudele, să ne cerem
poate scuze faţă de ele că leam căutat atât de târziu. Ele
poate ne-au aşteptat mereu,
dintotdeauna, „. Arsene,
Mormântul familiei Ion Văcărelu,
D urs i n ă ' G h i o n o i u '
unchiul lui Marin Văcărelu
Iordache, Roşca, Gogoţ,
Doicilă, Iorgoiu, sunt nume
scrise pe crucile pe lângă care am trecut în căutarea rudelor
mele. Am găsit! Pe o bucată de tablă, ce stă să cadă, prinsă pe
o cruce neagră din fier, scrie doar atât: Văcărelu. O fi crucea
unde este înmormântat moş Ion sau mama Anica, unchiul şi
mătuşa mea, sau Filip, vărul meu? Nu ştiu. Şi nici nu am
întrebat. Mi-a fost ruşine. Dar o să revin să aprind o
lumânare. Să stau mai mult de vorbă cu ei. Poate o să le cer şi
scuze că i-am reîntâlnit atât de târziu. Primul şi singurul
contact până la această vizită, cu satul Drajna Nouă, l-am
avut în anul 197 5 când, pe timpul satisfacerii stagiului
militar, am fost la muncile agricole la I.A.S. „Drumul
Subţire". Atunci trăiau rudele mele al căror nume este scris
acum pe cruce. Aş fi vrut să găsesc acum şi mormântul lui
nea Gheorghe Potoşcă. Atunci, în 197 5, a fost primul drăj146
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nean pe care l-am întâlnit, prieten cu tatăl meu. Am fost
protejatul dumnealui timp de o lună de zile, cât am stat acolo.
Nu l-am găsit. Când o să revin o să-i aprind o lumânare.
Pentru că timpul era scurt, trişti, am părăsit acest loc,
continuându-ne vizita. Vorbele se legau greu, fiecare era cu
gândurile şi tristeţile lui. Viaţa a mers şi merge înainte, dar,
aşa cum am promis, vom mai trece pe la „ai noştri". Pentru
că ei ne vor aştepta tot în pământul pe care şi l-au dorit atât
demult.

Marin

Primul cimitir al satului
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Văcărelu

Faţetele

ascunse ale unei legi mult aşteptate de
luptătorii români din Al Ii-lea Război Mondial
A comenta sau a-ţi spune părerea despre o leg~ apărută
cu aproape 70 de ani în urmă este un lucru dificil. In primul
rând trebuie văzut contextul geopolitic şi social în care se
afla ţara în acea perioadă, efectele pe care le-a avut această
lege asupra populaţiei, modul cum a fost ea aplicată. (Vezi
anexa, pag.15 8).
După cum ştim, la 6 martie 1945, a fost impus la
conducerea ţării guvernul condus de Petru Groza, ceea ce a
însemnat instalarea la putere a regimului comunist. La trei
zile de la instalarea guvernului, adică la 9 martie, a avut loc
un schimb de telegrame între Peru Groza şi Stalin prin care
s-a stabilit ca Nord-Vestul Transilvaniei să reintre în
stăpânirea României, iar cu "această ocazie" s-a decis şi
realizarea unei reforme agrare şi exproprierea terenurilor
mari pentru a fi împărţite ţăranilor.
Războiul nu se încheiase. Ţara suferea cumplit de pe ur148
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ma acestui război, foarte multe familii, mai ales din mediul
rural, îşi plângeau morţii şi pe cei daţi dispăruţi prin stepele
din Rusia iar de această situaţie tulbure şi tristă au încercat şi
au reuşit să profite comuniştii.
,
Prin promulgarea Legii nr. 187 din 23 martie 1945
pentru înfăptuirea reformei agrare, comuniştii au reuşit să
obţină foarte mult capital electoral şi să pună într-o lumină
nefavorabilă partidele istorice.
Această lege sigur a fost pregătită din timp, pentru că de
la instalarea guvernului condus de Petru Groza - 6 martie - şi
până la apariţia ei - 23 martie - a fost o perioadă foarte mică
de timp -17 zile - perioadă scurtă şi insuficientă pentru
elaborarea unei legi. Schiţa acestei legi fusese prezentată
public de către comunişti încă din luna ianuarie, în
programul de guvernare al Frontului Naţional Democrat
(FND), iar comuniştii i-au încurajat pe ţărani să ocupe
abuziv loturile agricole mai mari de 50 ha. De aceste
îndemnuri la nesupunere se ocupau în special cei din
„Frontul Plugarilor" şi tot ei susţineau ideea că guvernul
Rădescu aflat la guvernare nu este capabil să conducă ţara şi
că, prin politica lui aruncase ţara în haos.
Legea apărută la noi era foarte asemănătoare - aproape
identică - cu legea agrară apărută şi aplicată în Germania de
Est, care era administrată de Uniunea Sovietică, singura
deosebire fiind aceea că în România suprafaţa minimă
expropriată era de 50 de hectare, iar în Germania era de 100
de hectare.
Scopul reformei agrare era acela de a mări suprafeţele
arabile ale gospodăriilor ţărăneşti existente, care aveau mai
puţin de 5 ha, crearea de noi gospodării ţărăneşti individuale,
înfiinţarea în apropierea oraşelor şi a localităţilor industriale
a unor grădini de zarzavaturi şi rezervarea unor ter,:enuri pen149
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tru şcolile agricole şi ferme experimentale model.
Din punct de vedere economic, reforma agrară a fost un
pas înapoi deoarece prin aplicare3; ei s-au distrus marile
proprietăţi agricole, singurele în care se încerca aplicarea de
tehnologii moderne şi în care începuse să pătrundă
mecanizarea. Dacă până în anii 40, România era considerată
grânarul Europei, după această perioadă, producţia
produselor agricole se afla pe o curbă descendentă.
În ceea ce priveşte exproprierea, pe primul loc se aflau
etnicii germani care datorită războiului antinazist erau
consideraţi nişte paria ai societăţii şi colaboratori ai
Germaniei hitleriste, urmau cei care erau consideraţi
criminali de război şi vinovaţi de dezastrul ţării. De
asemenea, au fost . expropriaţi cei care s-au refugiat în
străinătate precum şi terenurile celor care în ultimii 7 ani nuşi lucraseră proprietăţile. Pentru desemnarea „criminalilor
de război" şi a responsabililor pentru dezastrul ţării au fost
înfiinţate tribunalele poporului, constituite de cele mai
multe ori din persoane cu o moralitate îndoielnică.
Pentru aplicarea acestei legi, primarii comunelor rurale
erau obligaţi ca în termen de 1O zile de la apariţia legii în
Monitorul Oficial să întrunească în adunare generală pe toţi
ţăranii plugari din comuna respectivă, fără pământ, să aleagă
comitetul local de împroprietărire, iar rezultatul alegerilor să
fie înscris într-un proces verbal semnat de toţi cei prezenţi.
La articolul 16 din această lege este stipulat preţul
pământului pentru împroprietărire, care era egal cu al unei
recolte mijlocii anuale la hectar, socotit astfel: în grâu: 1OOO
kg, iar la porumb: 1200 kg. Noii împroprietăriţi trebuiau să
plătească în bani sau în natură 10% din preţul de cumpărare,
iar restul preţului de cumpărare să fie plătit după cum
urmează: pentru cei cu pământ puţin în 1Oani, iar pentru cei
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fără pământ în 20 de ani.

Spre deosebire de . reforma din 1921, acum cei
expropriaţi au fost deposedaţi de utilajele şi maşinile lor
agricole (tractoare, batoze, locomobile, secerători, combine)
care treceau în proprietatea statului, acesta urmând să
înfiinţeze centre judeţene de închiriat maşini agricole puse la
dispoziţia agricultorilor. Celelalte unelte agricole şi
animalele treceau în proprietatea statului proporţional cu
suprafaţa de teren agricol expropriat şi acestea vor fi date
ţăranilor împroprietăriţi.

Legea aceasta avea multe imperfecţiuni, în cuprinsul ei
nefiind specificate clar toate tipurile de exproprieri şi cazuri
particulare, şi astfel s-a ajuns la procese în justiţie şi la
conflicte de interese. Astfel, apare în 7 iunie 1947 Legea Nr.
177 pentru interpretarea dispoziţiunilor legale privitoare la
înfăptuirea reformei agrare. Această lege avea un articol
unic: „Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite
de organele prevăzute prin Legea Nr. 187 din 23 martie
1945, regulamentul ei şi deciziunile completatoare ale
Ministerului Agriculturi şi Domeniilor, sunt acte de
guvernământ şi nu pot fi atacate în justiţie pe nici o cale. Deja
regimul comunist îşi arăta colţii, iar cei care se considerau
nedreptăţiţi nu mai aveau nici o cale de rezolvare pentru
problema pe care o aveau. Pentru că au existat şi foarte multe
persoane care se considerau nedreptăţite prin aplicarea
acestei legi, Ministerul Agriculturii a emis un Decret care
completa Legea nr. 187 cu următoarele dispoziţiuni:
Art. 4.- Se pedepsesc cu 5-15 ani muncă silnică şi cu
confiscarea averii, acei care, prin orice mijloace vor
împiedica sau vor încerca să zădărnicească exproprierea
prevăzută de prezentul decret, acei care vor tăinui bunurile
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expuse exproprierii sau vor vătăma, distruge, înstrăina, muta
sau micşora prin orice mijloace, bunurile sau instalaţiile
supuse acestei exproprieri.
Cu aceeaşi pedeapsă se vor sancţiona şi acei care
intenţionat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau
incomplete asupra acestor bunuri.
Art. 5.- Se pedepsesc cu închisoare corecţională de la 312 ani şi cu amendă de la 25 OOO pâna la 200 OOO lei,
funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în
temeiului prezentului decret, care nu vor executa sau vor
împiedica executarea însărcinărilor care le revin, potrivit
prevederilor prezentului decret.
Aceste legi şi decrete au făcut ca foarte mulţi dintre cei
care au fost deposedaţi de pământul lor şi de bunurile pe care
le aveau în proprietete să înfunde pentru ani grei temniţele
comuniste.
Legea nr. 187 din 23 martie 1945 a fost gândită
împreună cu „fraţii de la răsărit" pentru a pregăti procesul de
colectivizare după modelul colhozurilor ruseşti, proces
încheiat victorios în anul 1962.
Comentariul de faţă este un punct de vedere personal, la
aproape 70 de ani de la apariţia legii.
Marin
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Văcărelu

Scrisoare din Bărăgan
Frunzuţă

verde de prun
Mândra mea cu pleată brună
La Drajna curând revin,
Să m-aştepţi cu voie bună.
Tăcuţi

poteca ne piardă
În paşi legănaţi de cal,
Că mi-e dragă verdea iarbă
Din grădina ta din deal.
De ochii tăi acum mi-e dor
Să-i privesc sub lună plină
Şi pe braţe să te zbor
Ca pe-o pasăre-n lumină!
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În ăst Bărăgan mănos
Zilnic este treabă multă.
Cu Dumnezeu în gând, voios,
Dimineaţa plec la muncă ...
Cu două pluguri am arat.
Am terminat şi de prăşit.
La casa noastră am lucrat.
Mai am grâul de cosit.
Dragă Mărie-acum

închei
Prea scurta mea scrisoare ...
În gând am miros de tei
Şi-ţi sărut gura cu soare.

Alexandru Pătrulescu
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Note, anexe

şi

imagini

1) Palatul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor
(cum se numea iniţial) a fost construit de statul român,
proiectat de arhitectul francez Louis Pierre Blanc, în stilul
renaşterii franceze, construcţia fiind finalizată în anul 1985.

Imaginea cladirii Ministerului Agriculturii,
din Bucuresti, foto : 1900
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2) Bordeiul este un tip de construcţie de locuit,
vremelnic sau permanent, semiîngropată sau îngropată în
pământ.

Primele dovezi arheologice atestă existenţa bordeiului
încă din protoistorie, ca fiind probabil primul tip de locuinţă
permanentă construită de către om.
Se pare că nu există o "zonă de origine" a b~rdeiului, ci
modelul unei astfel de locuinţe arhaice a fost descoperit
concomitent în mai multe zone ale planetei, asemeni arcului
şi săgeaţii.
Datorită

simplităţii

conceptului, bordeiul se
poate construi într-un
timp mai scurt şi cu un
minim de material aflate
la îndemână.
Există tehnici de
construcţie specifice, în
funcţie
şi
de
caracteristicile climatice
ale unei anumite zone, dar
modelul de bază este
acelaşi.

Datorită
şi eficienţei

simplităţii

sale, bordeiul
este folosit şi în prezent, chiar reinventat într-o formă şi
concepţie modernă, ca locuinţă ecologică.
La noi în ţară avem dovezi arheologice ale folosirii
bordeiului ca locuinţă chiar de către strămoşii noştri daci.
Bordeiele construite de drăjneni în Bărăgan aveau
câteva caracteristici specifice: camera propriu-zisă, cam de
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12 m. p. (3x4), era îngropată în pământ.
Acoperişul era construit la suprafaţa solului, având o
înălţime de până la 1,5 m. El era construit din căpriori de
salcâm peste care se aşternea un strat foarte gros de coceni,
costrei şi paie (după cum putea fiecare). Tot spaţiul
acoperişului, până la nivelul solului (de unde începea camera
propriu-zisă), era umplut cu paie sau fân, pentru menţinerea
căldurii pe timp de iarnă.
Accesul se făcea dintr-o aşa-zisă prispă ( ... ) de sub
acelaşi acoperiş unde se cobora pe o scară săpată în pământ.
Intrarea în bordei era orientată către sud-vest, pentru a
nu pătrunde apa de la ploi sau să nu poată fi troienită zăpada
în timpul iernii. În
cameră exista un pat
de dormit, o masă
pentru folosinţă
gospodărească, rafturi
pentru proviziile de
iarnă şi o sobă de
pământ. Coşul sobei
era dintr-un burlan din
cărămidă, ori chirpici,
mult mai înalt decât
coama acoperişului,
pentru a nu fi astupat
de troienele zăpezilor
din timpul iernii.
Bordeiul, desen de
profesor Beatrice Sorina Popa,
din Drajna de Sus
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3) arman, armane, s. n. (Reg.) 1. Arie (cu sensul: locul
unde se treiera grâul cu ajutorul cailor, n. n.). 2. Rotocol, cerc
la suprafaţa unei ape. Se trage din turcescul harman.(DEX,
p.59)
4) Romulus Zăroni s-a născut la 18 aprilie 1906 în
Nădăştia de Sus, jud. Sălaj (!). A absolvit şcoala primară de
şapte ani în satul natal, apoi a urmat Liceul „Decebal" din
Deva. După acesta a absolvit o şcoală tehnică agricolă din
Germania, iar la vârsta de 50 de ani Facultatea de
Agronomie, cursuri fără frecvenţă, din Bucureşti.
A fost Ministrul Agriculturii şi Domeniilor în
Guvernul Dr. Petru Groza, în perioada: 6 martie 1945 - 30
noiembrie 1946 şi Ministru al Cooperaţiei în Guvernul Dr.
Petru Groza, în perioada: 30 decembrie 1947 - 14 aprilie
1948.
Era un bun specialist în agricultură. Avea şi îşi
administra o fermă model dotată cu mijloace de producţie
moderne, iar pământul fermei era lucrat după regulile
ştiinţifice ale agriculturii. Aşa a putut obţine numai recolte
deosebite la acea vreme.
Poseda o bibliotecă cu 800 de volume de cultură
generală, politice şi de agronomie. Citea cu uşurinţă şi
vorbea fluent limba germană.
Corneliu Coposu, care l-a cunoscut personal pe
Zăroni, spunea despre el că era „un chiabur de mâna întâia".
A decedat la vârsta de 56 de ani, la data de 25
octombrie 1962.
5) Datele statistice prezentate sunt rezultatul unui
studiu efectuat recent şi publicate nominal în lucrarea
„Cronica eroilor şi veteranilor de război drăjneni" care a
apărut în anul 201 O, sub îndrumarea istoricului militar prof.
col. (R) Chiper Constantin.
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6) Această întâmplare a fost povestită autorului de
Marioara Ţaporea din Drajna de Jos.
7) Datele şi monografia despre şcoala şi grădiniţa din
Drajna Nouă ne-au fost furnizate de doamna director prof.
Cristina Colţea.
8) Date suplimentare despre construcţia bisericii din
sat ne-au fost puse la dispoziţie de domnul Gheorghe Simion
- fost membru în Comitetul de iniţiativă pentru construirea
bisericii.
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Anexă

LEGE nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea
reformei agrare
{Textul actului publicat în M.O. nr. 68123 mar. 1945)

CAPITOLUL 1
Scopul legii (Dispoziţiuni generale)
Art. 1. - Reforma agrară este pentru ţara noastră o
necesitate naţională, economică şi socială.
Agricultura României se va sprijini pe gospodării
puternice, sănătoase şi productive, pe gospodării care sunt
proprietatea particulară a celor care le stăpînesc.
Art. 2. - Scopul reformei agrare este:
a) Mărirea suprafeţelor arabile ale gospodăriilor ţărăneşti
existente, care au mai puţin de 5 ha;
b) Crearea de noi gospodării ţărăneşti individuale pentru
muncitorii agricoli fără pământ;
c) Înfiinţarea prin apropierea oraşelor şi a localităţilor
industriale, a unor grădini de zarzavaturi pentru aprovizionarea
muncitorilor, funcţionarilor şi meseriaşilor;
d) Rezervarea unor terenuri pentru şcoli agricole şi ferme
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experimentale model în vederea ridicării nivelului culturilor
agricole, a producţiei de seminţe selecţionate , a creşterii vitelor şi
creării şi dezvoltării industriei agricole, terenuri care vor fi sub
administrarea Statului.
CAPITOLUL2
Exproprierea
Art. 3. - În scopul înfăptuirii reformei agrare, trec asupra
Statului pentru a fi împărţite plugarilor îndreptăţiţi la
împroprietărire şi pentru a constitui rezervele prevăzute la art. 2,
pct. c şi d, următoarele bunuri agricole cu inventarul viu şi mort
afectat lor;
a) Pământurile şi proprietăţile agrare de orice fel aparţinând
cetăţenilor germani şi cetăţeni români, persoane fizice sau
juridice, de naţionalitate (origine etnică) germană, care au
colaborat cu Germania hitleristă;
b) Pământurile şi alte proprietăţi ale criminalilor de război
şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţării ;
c) Pământurile celor care s-au refugiat în ţările cu care
România este.în stare de război ori s-au refugiat în străinătate după
datade23August1944;
d) Terenurile şi toate bunurile agricole ale absenteiştilor;
e) Terenurile a celor care în ultimii şapte ani consecutivi nu
şi-au cultivat pământurile în regie proprie, cu excepţia loturilor
până la I Oha;
f) Bunurile agricole de orice fel ale cetăţenilor români care
s-au înscris voluntari pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite;
g) Bunurile de mână moartă.
h) Prisosul terenurilor agricole constituind proprietăţi ale
persoanelor fizice care depăşesc suprafaţa de 50 ha, şi anume:
pământul arabil, livezile, făneţele, bălţile şi iazurile artificiale, fie
că servesc sau nu pentru pescuit, mlaştinile şi terenurile
inundabile.
Art. 4. - Construcţiunile , conacele, armanele, drumurile,
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orice lucrări de îmbunătăţiri funciare, cu toate
instalaţiile lor, vor fi cuprinse în cota de 50 ha, prevăzută la art. 3,
pct. h, proprietarul având dreptul de a alege cota rezervată pentru
dânsul de unde voieşte, dar într-un singur loc.
Art. 5. - Se consideră ca o singură proprietate agricolă în ce
priveşte aplicarea art. 3, pct. H:
a) Terenurile agricole aparţinând aceluiaşi proprietar, aflate
în diferite părţi ale ţării;
b) Proprietăţile agricole ale soţului şi soţiei. În cazul când
soţia are proprietate separată de a soţului, moştenită sau primită ca
zestre înainte sau după căsătorie şi dovedită cu acte, va rămâne
asupra soţiei 1Oha, cu latitudinea din partea soţilor de a-şi rezerva
cotele legale din una sau ambele proprietăţi, după buna lor
livezile

şi

învoială;

c) Proprietăţile agricole ale părinţilor şi copiilor minori;
d) Bunurile agricole aflate în coproprietate.
Art. 6. - Tractoarele, batozele, locomobilele, secerătoarele
şi combinele de pe bunurile agricole prevăzute la art. 3, trec asupra
Statului, care va crea centre judeţene de închiriat maşini agricole
la dispoziţia agricultorilor. Celelalte unelte agricole şi animale de
~acţiune trec asupra Statului, proporţional cu suprafaţa de teren
agricol expropriat şi vor fi date ţăranilor împroprietăriţi.
Art. 7. - Toate bunurile agricole arătate în art. 3 şi 6 trec
imediat, fără nici o despăgubire, pe deplin, în proprietatea
Statului, pentru scopurile arătate la art. 2.
CAPITOLUL 3
Excepţii de la exproprieri
Art. 8. - Sunt exceptate de la expropriere şi lăsate în
proprietatea actualilor titulari: orezăriile existente, bunurile
agricole aparţinând mânăstirilor, mitropoliilor, episcopiilor,
bisericilor, parohiilor şi aşezămintelor bisericeşti, bunurile
Domeniilor Coroanei, ale Eforiilor şi Aşezămintelor spitaliceşti,
precum şi cele ale Academiei Române, Casei Şcolilor şi celorlalte
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aşezăminte de cultură,

ale composesoratelor, urbariatelor, obştilor
şi cooperativelor săteşti, de asemeni şi fâneţele şi păşunile
aparţinând comunelor şi în general toate bunurile făcând parte din
patrimoniul Statului.
CAPITOLUL4
Procedura exproprierii şi împroprietăririi

Art. 9. - Primarii comunelor rurale sunt obligaţi ca în
termen de 1O zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial să întrunească în adunare generală pe toţi ţăranii plugari
din comuna respectivă, fără pământ sau care au până la 5 ha, teren
proprietate, pentru alegerea comitetului local de împroprietărire,
compus din 7-15 membri. Rezultatul alegerii va fi înscris într-un
proces-verbal se1!1Ilat de toţi cei prezenţi .
Art. 1O. - In scopul colaborării cu organele de Stat, pentru
înfăptuirea reformei agrare, se creează comisii de plasă pentru a
coordona lucrările reformei agrare şi a hotărî asupra diferendelor
între sate şi comune, precum şi între proprietari şi cei îndreptăţiţi
la împroprietărire, diferende născute din aplicarea reformei
agrare. Comisiile de plasă se compun din membrii delegaţi de
comitetele locale, fiecare Comitet trimiţând câte doi delegaţi.
Comitetele de plasă pot admite îndreptăţiţi la împroprietărire şi
din altă plasă: Preşedintele comisiei de plasă pentru reforma
agrară va fi delegat de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. El
poate fi un magistrat sau jurist.
Art. 11. - Comitetele locale pe comune fac tabelele
bunurilor agricole care urmează a fi trecute asupra Statului,
tabelele celor îndreptăţiţi la împroprietărire şi la repartizarea de
inventar agricol trecut asupra Statului, precum şi tabelele
comunelor lipsite de păşune.
Art. 12. - La împroprietărire vor avea întâietate ostaşii care
sunt concentraţi sau mobilizaţi şi toţi cei care au luptat împotriva
Germaniei hitleriste.
Art. 13. - Prefectura de judeţ, în urma încheierii lucrărilor
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împroprietărire , va elibera titlul
împroprietăriţi , precum şi comunelor

de

de proprietate celor
pentru islazuri, asupra

loturilor ce li s-au atribuit.
Art. 14. - Mărimea loturilor gospodăriilor nou create ca şi
mărimea loturilor gospodăriilor mici, se va determina în raport cu
rezerva de pământ existentă în raza plasei-. De asemenea şi în ce
priveşte făneţele şi islazurile.
Art. 15. - Mărimea loturilor de împroprietărire nu va trece
de 5 ha, în afara cazurilor de strămutare în vederea împroprietăririi
în alte regiuni, când loturile vor putea fi mai mari. Măsurarea lor
va fi certificată de către organele Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor.
Art. 16. - Preţul pământului pentru împroprietărire va fi
egal cu al unei recolte mijlocii anuale la hectar, socotit astfel:
În grâu: 1. OOO kg.
În porumb: 1.200 kg.
Noii împroprietăriţi plătesc în bani sau în natură 10% din
preţul de cumpărare, restul preţului de cumpărare va fi plătit în
rate, după cum urmează:
Pentru cei cu pământ puţin, în 1Oani.
Pentru cei fără pământ, în 20 ani.
În caz de plată în bani, preţul va fi acel al grâului pe piaţa
liberă la 1Martie1945.
Art. 17. - Cei fără pământ pot căpăta de la prefectură, după
rezoluţia comisiei de plasă pentru reforma agrară, o amânare a
plăţii primei rate pe un termen până la 3 ani.
Art. 18. - În cazurile în care împărţirea moşiilor s-a făcut
până la data publicării prezentei legi, comitetul local de
împroprietărire va întocmi tablouri noi, în conformitate cu legea
de faţă. Tabloul celor îndreptăţiţi va fi înaintat la prefectura
judeţului respectiv, pentru ca odată cu eliberarea titlului de
proprietate, să se facă înscrierea proprietăţii în cartea funciară sau
în registrele constatatoare ale proprietăţii. Toate actele de înscriere
sunt scutite de orice impozite, taxe sau timbre.
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CAPITOLUL 5
Dispoziţiuni finale
Art. 19. - Situaţia juridică a proprietăţilor, pentru aplicarea
prezentei legi, este aceea constatată la data de 23 August 1944, cu
excepţia succesiunilor deschise legal ulterior. Semănăturile
efectuate din toamna anului 1944 urmează să fie recoltate de cei
care au semănat.
Art. 20. - Gospodăriile create în baza prezentului decretlege nu pot fi împărţite, vândute, date în ~rendă, sau ipotecate, nici
în totalitatea lor şi nici în parte. In cazuri excepţionale,
gospodăriile nou create pot fi vândute, arendate, împărţite sau
ipotecate, numai cu avizul Ministerului Agriculturii.
Art. 21. - Împroprietăritul primeşte pământul liber de orice
datorii şi obligaţii. Datoriile ipotecare şi tot ceea ce grevează
proprietatea expropriată vor fi regulate prin decret-lege special.
Art. 22. - Fermelor constatate de către Ministerul
Agriculturii ca ferme model, li se vor crea, prin regulamentul legii,
un regim deosebit, de la caz la caz.
Art. 23. - Regimul pădurilor şi viilor va face obiectul unei
legi speciale.
Art. 24. - Un regulament va stabili toate chestiunile de
amănunt pentru aplicarea prezentei legi.
Art. 25. - Pentru aplicarea prezentului decret-lege este
însărcinat ministrul agriculturii şi domeniilor.
Art. 26. - Prezentul decret-lege intră în vigoare în ziua
publicării lui.
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Simbolul comunei Drajna
(crucea electrificată de pe
Piscul Domnului)

Harta Comunei Drajna
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Drajna de Sus în Juna! se vede
Vârful Cetăţuia

Lacul din Făget,
Drajna de Sus

Satul Cojocari,
Drajna de Sus
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Drajna de Jos în fundal se vede
Vârful Piscul
Domnului

Podul de peste
Teleajen, vechi
de 106 ani,
Drajna de Jos

"Toamna Drajnei"
pictură în ulei,
realizată de
prof Constantin Cioc,
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Satul Ogretin

Imagin e din
satul Cătunu,
Drajna de Sus

Imagine din
Poiana Mierlei
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~DRAJNA
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Puţul
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Biserica cu hramul
"Sfântul Dumitru
Izvorâtorul de Mir "
din Ogretin

Biserica
din Poiana Mierlei
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