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COMUNA MĂCIUCA 
 
Situaţia de dezertare din colective era generalizată în tară, căutându-se fel de fel de motive. Ţăranii Găgeanu 

Gh.Marin (născut 1912) şi Georgescu Gheorghe din com Măciuca, au făcut un memoriu din partea ţăranilor din satul 
Frăţeşti aşezat pe râul Cerna(Jud.Vâlcea) ca să fie afiliat comunei Dejoi aşezat mai la nord, intrând într-o altă categorie 
de teren, sperându-se că vor scăpa de colectivizare. Cei doi au fost socotiţi instigatori ce au creat o stare de spirit 
nesănătoasă între membrii colectivului din Măciuca de unde trebuiau să plece. Au fost chinuiţi la securitatea din Craiova 
şi condamnaţi la câte 10 ani. 

Fierberea mare a ţăranilor era în judeţul Galaţi, unde cei înşelaţi căutau să scape de jugul ce li se pusese prin intrarea 
forţată în colectiv. Tot în luna decembrie 1957, ţăranii din comuna Griviţa, de lângă Costache Negrii, au întocmit o listă 
semnată de ţărani, în vederea ieşirii din colectiv. Cum numărul celor ce ar fi trebuit arestaţi era prea mare, securitatea a 
hotărât să caute câţiva ca instigatori şi să-i pedepsească, ca exemplu pentru ceilalţi. Aici necazul a căzut pe Mihalache 
I.Ştefan, născut în 1925, poate că purta un nume de rezonanţă în lumea ţărănească. 

L-au arestat pe 10 ianuarie 1958, l-au dus la securitatea din Galaţi, l-au chinuit bine şi prin Sentinţa nr.324/26-07-
1958 a Trib. mil. Constanţa a fost condamnat la 10 ani. 

Dar liniştea nu s-a restabilit şi pe 17 ianuarie 1958, alte nemulţumiri prin care se cerea retragerea din colectiv 
aducându-se acuzaţii întemeiate conducerii colectivului şi primarului. De data aceasta a fost arestat Andrei E.Niţă, 
născut în 1899, fost naţional ţărănist. Dus la Galaţi, bine bătut, i s-a înscenat un proces condamnându-1 la 5 ani prin 
Sent.nr.l4l din 1958 a Trib. mil. Constanta. 

COMUNA BUDEŞTI 
 
Comuna Budeşti, din bazinul viticol Coteşti-Odobesti, a cunoscut din plin  frământările împotriva colectivizării, în 

decembrie 1957. In luna ianuarie 1958 au venit pe capul lor şi cu contractările de cereale. Şedinţa ce a avut loc s-a 
terminat cu scandal, oamenii refuzând să contracteze. Găsirea unui "instigator" nu a fost grea. Necazul a căzut pe 
Scăunaş M.Ion, născut în 1911, pe care l-au arestat, chinuit la securitatea din Galaţi şi condamnat la 7 ani prin Sent.6l5/ 
din 1958 a Trib. mil. Constanta. 

 

COMUNA MĂCIN 
 
In ziua de Sfântul Ion, ţăranii din comuna Măcin, jud.Tulcea s-au dus la Sfatul popular şi au cerut restituirea 

aderărilor la colectiv, cerând şi la ceilalţi să facă la fel. A fost criticat regimul comunist care i-a înşelat şi pe comuniştii 
din comună care le-au luat cu forţa pământul. Ţap ispăşitor l-au găsit deocamdată pe Vasile I.Ion, născut în 1906 care 
era şi colectivist şi fost legionar. Arestat, a fost trecut Dunărea în chinurile securităţii din Galaţi unde i s-a înscenat 
proces şi l-au condamnat la 7 ani prin Sent 183/1958. 

Polodeanu Ghiţă, ţăran de 52 de ani din comuna 23 August, raionul Măcin, tată a 4 copii, s-a dus în seara de 7 
Ianuarie la nişte rude din satul vecin şi le-a povestit ce s-a petrecut cu sătenii lui în legătură cu retragerea din colectiv. 
Ca urmare la cele auzite, sătenii s-au dus a doua zi la primărie şi timp de trei zile au acţionat mobilizând şi pe alţi săteni, 
sechestrând doi activişti de partid şi devastând birourile CAP-urilor. Polodeanu Ghită a fost arestat şi i s-a înscenat un 
proces prin care l-au condamnat la 10 ani prin Sent.117/1958. 

RĂSCOALA DIN COMUNA PISICA -GALAŢI 
 
Ţăranii din comuna Pisica, judeţul Galaţi, s-au adunat în dimineaţa de 15 Ianuarie 1958 cu forţa în Sfatul popular, 

strigând "jos colectivul, nu  
vrem colectiv" şi au forţat autorităţile să le restituie cererile de adeziune date forţat. Secretarul Sfatului popular a fost 

adus forţat la gospodăria colectivă, ca să  li se dea cererile. După amiaza au mers la Scoală generală şi au obligat organe 
de stat şi de partid să le restituie cererile. Si acestea le-au fost restituite. 

Securitatea a trecut la represalii, la arestarea şi chinuirea celor pe care i-au botezat instigatori. S-a înscenat un proces 
care s-a judecat pe 4 septembrie 1958, având ca preşedinte pe lt. maj. Petrescu Teodor şi procuror pe căp. Puia Vasile. 
Prin Sentinţa nr.401. au fost condamnaţi:  

Trişcă I.Costică, n.22-03-1922 în comuna Pisica, tată a trei copii, fără avere, la 8 ani închisoare. 
Rolea A.Zisu, n.15-08-1907, în comuna Pisica, ţăran sărac, neştiutor de carte, tată a 6 copii, la 6 ani închisoare. 
Pletea C.Constantin, n.20-03-1901 în comuna Pisica, ţăran mijlocaş, tată a 6 copii, cu 4 clase primare, la 6 ani. 
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Tot din com. Pisica, dar prin alta Sent. (nr.171/8-04-1958) a T.M. din Constanţa, deplasat la Galaţi, sub preşedinţia 
lui Dima Nistor, s-au mai condamnat după torturile securităţii, alţi 9 ţărani, dintre care unul era cioban, toţi colectivişti 
înscrişi cu forţa şi care aveau între 2 şi 4 clase primare, unul singur cu 7 clase. 

Toţi îşi cereau pământul ca sa-l muncească singuri fiindcă se saturaseră de dărnicia şi binefacerile comuniste, că nu 
mai aveau copiii ce mânca. Pentru suferinţa şi demnitatea lor, de a se fi trezit cerându-şi drepturile, merită să le fie 
reţinute numele pentru ca urmaşii sa aibă ce cinsti: 

FARAZICĂ T.Gheorghe, n.1-06-1922 în com. Văcăreni-Măcin, tată a 6 copii, arestat pe 16-01-1958(a doua zi după 
revolta din com. Pisica, a fost condamnat cu 10 ani munca silnica şi aruncat în Bălţile Dunării la munca de exterminare. 

CRISTEA Sterian, n.5-03-1924 în com. Pisica, tată a 2 copii, arestat pe 21-01-1958 şi condamnat la 10 ani. 
DULGHERU Gh.Teodor, n.10-02-1931 în com. Pisica,cioban cu 3 clase, arestat pe 20 martie şi condamnat la 10 ani. 
GRECU M.Nicolae, n.5-04-1928 în com. Pisica, tată a 3 copii, arestat pe 16-01-1958 şi condamnat la 8 ani. 
GRECU M.Nistor, fratele lui Nicolae, n. 1933 în com. Pisica, cu 2 clase primare, arestat pe 2-03-1958, a primit 8 ani. 
MIRON Gh.Ion, n.20-04-1922 în com. Pisica, tată a 2 copii, ştiutor a 4 clase primare, arestat pe 16-01-1958 i s-au 

repartizat 6 ani. 
PLETEA D.Vasile, n.17-04-1928 în com. Pisica, tată a 4 copii, arestat pe 16 -01-1958, a primit tot 6 ani. 
PLETEA T.Ion, n.19-12-1929 în com. Pisica, tată a 2 copii, ştiutor a 4 clase primare, arestat pe 16-01-1958, a fost 

condamnat 6 ani. 
AXENTE I.Ştefan, n.2-05-1930 în com. Pisica cu 1 copil, arestat pe 21 martie 1958, i s-au repartizat 8 ani munca 

forţată. 

RĂSCOALA DIN JUDEŢUL TULCEA 
 
Faptul că nemulţumirile erau generale şi dorinţa de a-si recapătă pământurile furate era în inima fiecăruia, o 

dovedeşte şi răscoala din com. Meidanchioi-Tulcea unde s-a ridicat tot satul în acelaşi timp cu cei din jud. Galaţi, pe 17 
ianuarie 1958. Securitatea a reacţionat cu o barbarie greu de imaginat. După ce au călcat în picioare satul, s-au retras cu 
un "trofeu" de circa 100 de ţărani ca re au fost supuşi la chinuri la "ei acasă", în securitatea Galaţi. Cei 45 pe care i-au 
oprit la ei au cunoscut în continuare nopţi de infern, până ce li s-a înscenat procesul şi au fost condamnaţi la pedepse de 
la 8 ani până la pedeapsa cu moartea. 

Lui VINTILA Ioan, condamnat la moarte, ca şef al răscoalei, i s-a comutat pedeapsa în munca silnica pe viaţă. 
Pe placa monumentului ridicat în memoria lor de deţinuţii Carastoian Ionel, Carastoian Ionel şi fiica unui condamnat 

din lot, Marcela Trandafir, se pot citi cu emoţie şi durere numele celor 45, din care enumaram câteva, intrate în memoria 
neamului românesc, cu sublinierea că unii au rămas definitiv în gropile comune: 

   Ion VINTILĂ, Vasile TĂRCUTĂ, Ion NICHITAC, Toader TĂRCUŢĂ, Dumitru NUCĂ, Ilie COVALIUC, Ion 
GRAUR, Ion CARASTOIAN, Gheorghe BUTUC, Dumitru CARASTOIAN, Nistor PINTILIE, Vasile 
COSTANDACHE, Vasile PORNEALĂ, Dumitru CRIVĂŢ, Tănase CARASTOIAN,..până la al 45-lea.                

 

RĂSCOALA DIN COMUNA ISACCEA.-Jud. TULCEA 
 
Ţăranii s-au adunat pe 16 ianuarie 1958 în faţa sfatului popular, cerând desfiinţarea colectivului şi restituirea cererilor 

luate cu forţa. Miliţia a căutat să-i împrăştie şi atunci ţăranii au răsturnat maşina miliţiei. S-au cerut ajutoare de la Galaţi 
şi s-au făcut arestări şi schingiuiri. 

În procesul care s-a înscenat, s-au pronunţat pedepse foarte mari, între 8 ani şi 25 ani muncă silnică. 

RĂSCOALA DIN COMUNA HANGULEŞTI, jud.GALAŢI 
 
Aşezată la cotul Carpaţilor, în lunca dintre râurile Putna şi Râmnicul Sărat, comuna Hânguleşti a cunoscut pe 18 

ianuarie 1958 o revoltă ţărănească. 
In dimineaţa acelei zile, au fost convocaţi la o şedinţă ţinută la şcoală, unde au venit activişti ai Comitetului Central 

PMR să le vorbească despre importanţa gospodăriilor colective şi despre avantajele pe care le au membrii. 
Atât le-a trebuit ţăranilor. Au început să strige: "Jos lanţurile, Jos colectivul, Vrem libertate , Vrem cererile şi 

pământul înapoi de la colectiv..." 
Autorităţile au fost nevoite să le restituie cererile pe care unii dintre ţărani le-au distrus. 
S-a dat alarma şi au sosit forţele securităţii care au trecut la represalii şi arestări. Cei arestaţi au ajuns legaţi la 

securitatea din Galaţi şi puşi să iscălească că au organizat această rebeliune; li s-a înscenat un proces, care a fost judecat 
de Trib. mil. Constanţa, având preşedinte pe căp. Dima Nistor şi procuror pe căp. Armaş Jerome, care au pronunţat 
Sent.162/27-03-1958, condamnând: 

Bârlă I. Ivancea, născut 18-06-1929 în com. Hângulesti, ţăran cu 2 copii, a fost condamnat la 8 ani. 
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Marin Gh. Vasile, născut 14-10-1900 la Păuneşti-Focşani, cojocar cu un copil, fără avere, a fost condamnat la 8 ani 
închisoare. 

Balcan Apostol,n.8-06-1911 la Hângulesti, ţăran cu 5 clase primare, a fost condamnat la 8 ani. 
Stoica M.Vasile, n. în 1927 în com. Vulturineşti, tată a 2 copii, neştiutor de carte, cu 1 pogon de pământ arabil, a fost 

condamnat la 5 ani. 
Toţi condamnaţii nu şi-au recunoscut declaraţiile date sub bătaie la securitatea din Galaţi. 

RĂSCOALA DIN COMUNA LUCAVIŢA-TULCEA 
 
În comuna Luncaviţa aşezată pe malul Dunării, aproape de Isaccea, în judeţul Tulcea, ţăranii au luat Sfatul popular cu 

asalt în ziua de 28 ianuarie 1958, cerând să li se restituie cererile de înscriere în colectiv, pe care le-au dat forţat şi să le 
restituie pământurile furate. 

A fost adusă securitatea care i-a terorizat. A fost arestat ţăranul Băbuşcă  St.Gheorghe, năs.21-ll-1900, dus la 
securitatea Galaţi, bătut şi i s-a înscenat un proces condamnându-l 10 ani ca "instigator" prin Sent.112/1958 a Trib. 
Constanţa. 

FRĂMÂNTĂRILE DIN SATELE COMUNEI GĂGEŞTI -BÂRLAD 
 
   Sătenii din Peicani şi Giurcani aşezate la vărsarea pârâului Jigălia în râul Elanului au avut mari necazuri din cauza 

conducerii colectivului şi a sfatului popular al comunei Găgeşti de care aparţineau deoarece erau pur şi simplu jefuiţi şi o 
duceau mult mai rău decât înainte de colectivizare. Credeau săracii ţărani că asta se întâmplă numai la ei, dar când au 
auzit că zvonul nemulţumirilor este o realitate ce se abătuse peste ţară au început şi ei să se zbată.94 

   Au întocmit un memoriu şi l-au înaintat direct Comitetului Central PMR fiindcă mai jos nu aveai cui să te plângi, 
memoriu în care arătau nedreptăţile ce se fac la ei în sate şi de către cine. Dar memoriul a rămas pe undeva acoperit de 
alte nemulţumiri venite din alte colţuri de ţară. 

Atunci s-au hotărît să ducă o campanie de ieşirea din colectiv şi au început să-şi ceară adeziunile înapoi. Luna 
Decembrie  1957 şi Ianuarie 1958 au fost marcate de hărţuieli cu autorităţile locale până când acestea nemaiputând face 
faţă au apelat la forţele raionului Murgeni şi mai departe la regiune. 

   Securitatea şi-a luat misiunea să facă dreptate şi a arestat pe "plângăreţi" şi i-a bătut bine făcându-i să recunoască că 
au instigat pe ceilalţi săteni să producă destrămarea colectivului. Şi cei ce se plânseseră la Bucureşti au fost implicaţi într-
o înscenare după ce fuseseră arestaţi din Februarie 1958. Tribunalul militar Iaşi a judecat "nedreptatea" ţăranilor şi prin 
Sent. nr. 329/22-07-1958 a condamnat pe următorii: 

   Sava C. Teodor, născut pe 25-01-1925 în com. Găgeşti-Bârlad, ţăran tată a 6 copii a fost condamnat la 8 ani. 
   Iovu E. Mihai, născut 15-10-1923 la Găgeşti-Bârlad, ţăran, tată a 3 copii a fost condamnat la 8 ani. 
   Todiraşcu N. Ion, născut 22-06-1913 la Găgeşti-Bârlad, ţăran, tată a 4 copii a fost condamnat la 7 ani. 
Andries P. Gheorghe, din Găgeşti-Bârlad, ţăran, tată a 3 copii, condamnat 5 ani. 
   LASCU P. Nichifor, născut 13-03-1913 la Scorţeni, domiciliat la Găgeşti, tehnician agronom, tată a 4 copii a fost 

condamnat la 10 ani pentru că era intelectual cu 8 clase de liceu agronomic. 
   Lefter L. Corneliu, născut 27-04-1925 la Găgeşti-Bârlad, ţăran, tată a 3 copii a fost condamnat la 8 ani. 
   Cât a fost de "dreaptă" judecata s-a văzut în 1967 când prin decizia nr. 92/1967 sentinţa din 1958 a fost casată, dar 

ţăranii s-au ales cu pedeapsa executată pe nedrept şi averea confiscată de uneltele ce au servit comunismul. 
 

REVOLTA DIN COM. VÂNĂTORI-GALAŢI 
 
Pe 31 Ianuarie 1958, în comuna Vânători situată aproape de Focşani, pe pârâul Putna, ţăranii s-au dus cu toţii la sfat să 

ceară restituirea cererilor de intrare în colectiv deoarece fuseseră minţiţi. A intervenit miliţia şi i-a împrăştiat cu forţa. 
Într-o altă şedinţă care a avut loc pentru lămurirea oamenilor despre avantajele colectiviştilor faţă de ţăranii 

individuali, ţăranii au început să vocifereze cerând să li se restituie adeziunile că nu mai au nevoie de avantajele 
colhozului şi vor să trăiască fără ele dar individual. 

După câtva timp a fost arestat Lefterache C. Ioan şi condamnat 6 ani pentru că fusese legionar şi se infiltrase în 
colectiv. Torturat a fost la securitatea din Galaţi care i-a înscenat procesul şi Trib. mil. Constanţa 1-a condamnat prin 
Sent. nr. 179/1959.  Au mai fost şi alţii arestaţi. 
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ŞI LA VÂNĂTORI-CUJMIR, JUDEŢUL DOLJ ACELEAŞI NEMULŢUMIRI 
 
   In luna Aprilie 1958 ţăranii s-au adunat la Sfatul popular ca să desfiinţeze întovărăşirea refuzând să mai iasă la 

câmp. De asemenea în şedinţa ce a avut loc pentru lămurirea lor s-a cerut ieşirea din întovărăşire. A fost arestat Vărzaru 
Gheorghe, ţăran, fost legionar, dus la Craiova, bătut şi condamnat 10 ani, într-o înscenare ce s-a judecat urgent, arestat 
fiind pe 21 Mai 1958, pentru a înspăimânta pe ceilalţi. Dar răzvrătirile vor continua în regiune.  

 

MIHAIL KOGALNICEANU-GALAŢI. DIN NOU TULBURĂRI 
 
   După arestările din 1957, în anul următor, luna Februarie a fost din nou fierbinte din cauza presiunilor de 

colectivizare. Au fost proteste, cereri de retrageri din colectiv, refuzuri de intrări în colectiv, ameninţări cu schimbarea 
regimului după retragerea trupelor sovietice, toate  creaseră mari nemulţumiri. 

   Sfatul popular a cerut intervenţia autorităţilor pentru liniştirea spiritelor şi securitatea a fost promptă trecând la 
arestări, la chinuirea celor ridicaţi din sânul familiilor şi chinuirea pentru a-i cataloga drept instigatori. Au fost înscenate 
procese şi s-au pronunţat condamnări următorilor: 

   Gheduşescu V. Constantin, năs. 7-01-1907 pentru redactare de scrisori anonime, cu fapte reale trimise  ziarului 
"Scânteia" a fost condamnat 8 ani. 

   VOICULEŢ C. Stan, năs. 5-02-1910 a fost condamnat la 12 ani. 
   MOLDOVEANU Gh. Radu, năs. 20-03-1894,fost legionar condamnat 18 ani. 
   UNGUREANU I. Ion, năs. 20-04-1912, fost legionari condamnat 16 ani. 
   Dacă pentru un moment au avut impresia că au liniştit lucrurile, nemulţumirile vor căuta să răbufnească şi alte 

arestări au urmat. 
 

COMUNA CUZA VODĂ DIN JUD. GALAŢI ÎŞI ARATĂ NEMULŢUMIRILE 
 
   Cererile de ieşire din colectiv sunt împiedecate din câteva arestări. Securitatea, în urma manifestărilor din comună 

în cursul lunii Februarie 1958, a arestat, pe Stoian C. Constantin, năs.15-10-1916, mai ales că era legionar, şi l-a 
condamnat printr-un proces înscenat de securitatea din Galaţi  învinuindu-1 că a ameninţat autorităţile comunale ca să nu 
mai desfăşoare activitate pentru forţarea oamenilor de a se înscrie în colectiv. 

 

COMUNA ROMANU-BRĂILA CERE IEŞIREA DIN COLECTIV 
 
   Aşezată la circa 30 Km. de Brăila, a cunoscut în Februarie 1958 frământări serioase. Ţăranii au început să 

întocmească cereri de ieşire din colectiv unde spuneau că au intrat forţat şi se ducea campanie ca să nu se mai înscrie şi 
alţii. Depăşită conducerea colectivului care era acuzată şi de nereguli a apelat la securitate care a trecut la arestări şi 
schingiuiri. Unuia i-a înscenat şi proces  învinuindu-1 de "instigare". Este vorba de Rădulescu P. Gheorghe, năs.11-05-
1922 pe care l-au arestat pe 9 Martie 1958 şi l-au condamnat la 6 ani prin Sent. nr. 250/21-05-1958 a Trib. mil. 
Constanţa deplasat la Galaţi. 

MĂSURI   REPRESIVE 
 
   In faţa răzvrătirilor tot mai accentuate şi generalizate, regimul comunist a luat măsuri de pedepsire a ţăranilor cu 

internarea în lagările de muncă foţată pe o perioadă între 2 şi 6 ani fără nici o judecată, ci pe bază de tabele. Măsura era 
justificată ca "privind asigurarea ordinii de stat" Art. l din HCM 282 hotăra: "Persoanele care prin faptele sau 
manifestările lor primejduiesc sau încearcă să primejduiască ordinea în stat vor fi internate în locuri de muncă". 

 
   De acum înainte se vor mări numărul arestărilor, fiindcă nemulţumirile vor fi şi ele în creştere, iar cei sortiţi 

"gulagurilor" nu vor mai trece prin fabricile de procese, ci direct la locurile de exterminare prin muncă forţată. 
Ameninţarea din partea lui Gheorghiu-Dej a fost imediată anunţând că lupta de clasă continuă împotriva "duşmanilor 

regimului democrat-popular din rândurile chiaburilor şi a altor elemente exploatatoare." 
   Începând după 6 Martie 1945, ţăranii fuseseră întâi împropietăriţi apoi  jefuiţi ajungând după 12 ani la "sapă de 

lemn"; era lupta deschisă împotriva tuturor ţăranilor care se săturaseră de jugul colectivului şi căutau să-si câştige 
libertatea de a munci individual.                                      
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GÂRLA MARE - CUJMIR REFUZĂ COLECTIVIZAREA 
 
 Sat aşezat pe malul Dunării vis-a-vis de vărsarea Timocului în Dunăre a fost chemat la o adunare generală a 

întovărăşirii agricole unde să se pună problema  înfiinţării gospodării colective. Oamenii hotărâţi ca să nu accepte, au 
părăsit adunarea ca să nu poată avea numărul necesar ţinerii şi luării de decizii. Nu s-a putut  înfiinţa, dar au continuat 
presiunile asupra ţăranilor şi au găsit un "instigator" în persoana ţăranului Neagoe Dumitru, de 49 ani, tatăl unui copil, 
ţăran sărac cu 3 pogoane, dar legionar şi l-au arestat, chinuit la securitatea din Craiova şi înscenându-i-se un proces i s-
au repartizat 9 ani prin Sent. 567/1959. 

 

COMUNA ŢANDĂRA-Dolj PROTESTEAZĂ 
 
   Viespe P. Constantin, n.22-08-1901 domiciliat în com. Ţandăra pe Valea Amaradiei, în apropiere de Melineşti, a 

trimis o scrisoare secretarului Comitetului de partid prin care ameninţa comuniştii pentru forţarea ţăranilor la înscrierea 
în colectiv. După a doua scrisoare a fost arestat, bătut la securitatea din Craiova şi i s-a înscenat un proces 
condamnându-l la 20 ani M.S. 

 

LA DEJOI-VÎLCEA AU ARESTAT ŞEFUL PNŢ şi AL LEGIONARILOR CA SĂ POATĂ FACE 
COLECTIVUL 

 
   Comuna Dejoi, aşezată pe pârâul Cerna afluent al Olteţului în jud. Vâlcea refuza să se  înscrie în colectiv.  

Securitatea a găsit soluţia să aresteze pe instigatori. L-a ridicat întâi pe Floare B. Ion, n.19-02-1894, ţăran aşezat, fost 
membru al PNŢ-ului, 1-a dus la securitatea din Craiova unde maiorul Vasilescu l-a schingiuit şi i-a înscenat un proces  
învinuindu-l că a îndemnat oamenii să nu se înscrie în colectiv şi că regimul comunist se va schimba reîntorcându-se 
vechile partide. După arestarea din 6 Iulie 1958 a urmat condamnarea de 8 ani. 

   Şi ca teama să se instaureze şi mai mult  în ţărani, pe 6 Dec. 1958  tot Vasilescu a hotărît şi arestarea lui Bunescu N. 
Dumitru, năs. 10-06-1906, ca fost şef de garnizoană legionară, l-a bătut şi i-a înscenat un proces condamnându-l la 20 
ani M.S. pentru că s-a împotrivit colectivizării şi a criticat conducătorii partidului comunist ca incapabili. 

 
   Deoarece întâmpinau greutăţi în confecţionarea colectivului în această comună, tot securitatea a rezolvat problema 

arestând pe Petru N. Constantin, fost ajutor de primar sub legionari şi pe 26 Sept. 1958 l-au dus la Craiova l-a schingiuit 
Vasilescu şi la obligat să iscălească, că a instigat oamenii să nu se înscrie în colectiv şi că pe vremea lui ca ajutor de 
primar era mai bine. Trib. mil Craiova l-a condamnat la 6 ani conform dispoziţiei primite. 

PRELUDIUL DE LA CETATE 
 
   Această regiune fierbea şi nu peste mult, în 1959 până în 1961 vor avea loc răsturnări de colective şi sute de 

arestări. Stângă I. Ion, n .22-09-1920 la Cetate, crezând că va preveni a făcut o scrisoare anonimă împotriva 
colectivizărilor. Arestat pe 4-08-1958 a fost condamnat la 5 ani. 

 

SATUL ROMÂNEŞTI REFUZĂ SĂ DEA ISLAZUL CAP-ului. 
 
   Aşezat pe şoseaua Bucureşti-Ploieşti, satul Româneşti-Prahova a refuzat să dea islazul comunal în folosinţa CAP-

lui, susţinându-se de ţărani că regimul se va schimba. Securitatea a căutat un "instigator" şi 1-a găsit  în persoana  lui 
Mihai Stelian, şofer şi 1-a arestat în 31-03-1959 învinuindu-1 de greutăţile întâmpinate în socializarea agriculturi, mai 
ales că a "găsit" martori care ar fi "auzit" că în 1958 a spus că în cooperative nu se găsesc mărfuri ca pe vremea 
negustorilor. Trib. mil. Bucureşti l-a condamnat la 8 ani prin Sent. 779/1959.97 

 

PĂMÂNTUL ŢĂRANILOR DIN  RĂTEŞTI-TOPOLOVENI A FOST  FURAT 
 
   Pe 18 Aprilie 1958 ţăranii din com. Răteşti au semnat un memoriu pentru Comitetul Central în care se plângeau că 

organele locale le-au furat pământurile. Pe 30 Aprilie 1958 a fost arestat ţăranul PĂNESCU Victor, de 47 ani, fost 
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legionar, tată a 5 copii şi l-au învinuit de redactarea memoriului şi de întârzierea colectivizării. După ce a trecut prin 
ghearele securităţii, trib. mil. Craiova 1-a condamnat la 8 ani, dar n-a dispus restituirea pământurilor furate. 

 

NECAZURI IN COMUNA  LIPOV, JUDEŢUL DOLJ 
 
   Ţăranii refuzau înscrierea în colectiv. Securitatea n-a umblat prea mult ca să găsească "instigatorul". Deocamdată 

au arestat pe ţăranul Staicu Ion despre care ochii şi urechile securităţii au spus că în luna Aprilie 1958 a îndemnat sătenii 
să nu se înscrie în colectiv şi pentru că fusese legionar cu 2 decenii în urmă, securitatea Craiova l-a "convins" să 
recunoască învinuirile, pe care le-a negat în faţa Tribunalului, dar totuşi a fost condamnat 10 ani. 

 

ASALTUL ASUPRA COMUNEI FRUMUŞIŢA-GALAŢI 
 
   Din toamna anului 1957 s-a pornit asaltul ameninţător al colectivizării asupra satului. S-au întâmpinat rezistenţe. 

Printre cei ce n-au accepta era şi Ariton S. Ion, n.9-03-1909, tată a 3 copii. 
   In luna Aprilie 1958 alte incidente la Sfatul popular în legătură cu însămânţările şi colectivizare. Printre "agitatori" 

securitatea a descoperit pe Nistor T. Gheorghe fost membru PNŢ şi 1-a arestat o lună.                           
   In luna August 1958 din nou s-au dus peste Ariton Ion să-i ia căruţa. Refuzând s-o dea şi ceilalţi care asistau 40-50 

de ţărani i-au dat dreptate şi au spus că şi ei vor face la fel. Învinuindu-1 de "instigare" l-au arestat  imediat, pe 19 
August  1958 şi după înscenarea procesului de securitatea Galaţi, a fost condamnat la 8 ani închisoare, prin Sent. nr. 
506/10-10-1958 semnată de preşedinte căp. Galatiuc Mircea şi procuror, căp. Dulva Liviu. 

 

ÎNVRĂJBIRE IN COMUNA FOCURI - Tg.FRUMOS 
 
   Aşezată pe pârâul Bulbucani, comuna Focuri a cunoscut pe 6 Mai 1958 o mare răzvrătire cauzată de întovărăşia de 

la Coarnele Caprei care venise să are pământul pe care îl alesese. Cei frustraţi de pământul ce-1 aveau în proprietate au 
ieşit la câmp şi au împiedecat aratul tractorului. 

   Cu această ocazie au fost arestaţi mai mulţi şi condamnat de securitatea şi Tribunalul din Iaşi prin Sent. nr. 83  şi 
805 ambele din 1958. 

   Moroi M. Tănase n. 1928 tată a 2 copii condamnat la muncă silnica pe viaţă.  
   Popa M. Mihai, n.1915, preot arestat pe 16 Iulie 1958, 1a 12 ani M.S. 
   Coţoveanu Petru din com. Focuri condamnat. 
 

PISCUL VECHI - CALAFAT SUB PRESIUNEA COLECTIVIZĂRII 
 
 Sub directivele de accentuare a colectivizării activiştii de partid forţau tot mai mult pe ţărani pentru a obţine 

aderarea.Butoi Gheorghe, n. l9l6 în această comună în luna Mai 1958 1-a ameninţat că va da socoteală, pe Screciu 
Constantin cel mai hain dintre ei. Acesta 1-a reclamat securităţii care 1-a ridicat, 1-a dus la Craiova, chinuit la securitate 
şi înscenat un proces prin care a primit 10 ani închisoare, liniştind pentru un moment spiritile prin frica şi ameninţarea cu 
alte arestări ale oamenilor. 

 

LA DOBROTEŞTI TELEORMAN AU ARESTAT PREOTUL SATULUI 
 
   Recolta de grâu a fost foarte slabă. De abia s-a reuşit să se acopere cota. Oamenii se aranjaseră pe cete ca să treiere, 

iar cota se punea pe cergă de unde seara se ducea la silozul de la Balaci. Dar acolo nu a mai corespuns cantitatea adunată 
la batoză cu cea predată silozului. Atunci au arestat şefii de cete. La una din ele era preotul Iscru Constantin iubit de 
săteni pentru comportamentul lui cu lumea. Preotul a fost bătut la securitate şi i s-a făcut proces de "sabotaj" pentru că ar 
fi învăţat pe săteni să fure grâul. La proces, în ziua respectivă, la Judecătoria Roşiorii de Vede au venit ţăranii ca martori 
şi au demonstrat că pe drumul denivelat de circa 18 km. până 1-a siloz s-a pierdut o cantitate importantă ce nu s-a văzut 
din cauza nopţii, demonstrând că preotul n-a avut nici o vină. Astfel au reuşit să-şi salveze preotul. 
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COMUNA SĂLCUŢA - PLENIŢA 
 
   Pe 12 Iulie 1958 când oamenii erau în fierbere a venit un zvon care i-a îndîrjit şi mai mult în contra autorităţilor 

comunale.  S-a atribuit lui Mateiaş Ştefan de 70 de ani din Sălcuţa zvonul după care studenţii s-ar fi răsculat împotriva 
guvernului şi nu mai este cazul să se respecte obligaţiile către stat, cote, achiziţii sau contractări. După ce securitatea s-a 
"lămurit" în sat că el este cauza, l-au arestat pe 25 Nov. 1958. Ajuns la securitatea din Craiova, călăul maior Vasilescu 1-
a bătut până a reuşit să-1 facă să iscălească declaraţia pe baza căreia I-a înscenat procesul şi Trb. mil. Craiova 1-a 
condamnat 6 ani ţinând cont că bătrânul fusese naţional ţărănist şi lansase zvonul intenţionat. 

 

MĂCEŞUL DE JOS - JUD. DOLJ REFUZĂ SĂ TREIERE GRÂUL 
 
   Pe 22 Iulie 1958 ţăranii din com. Măceşul de Jos, situat între balta Bistreţ şi Gura Jiului, s-au adunat vreo 40-50 şi 

au hotărît să nu treiere grâul în comun cum se hotărîse în adunarea colectivului. Şi pentru că oamenii îşi respectau 
angajamentul, securitatea a trecut imediat la arestări şi pe 28 Iulie 1958 printre cei ridicaţi şi duşi la Craiova se afla 
Boţea Iancu şi Drăghici I. Petre. Au fost bătuţi şi cel de-al doilea fiindcă fusese legionar în 1940 a primit 8 ani 
condamnare pe care a făcut-o la lagărele de muncă forţată. 

 

DISCUŢII APRINSE IN COMUNA CUJMIR-DOLJ 
 
   Pe 26 Iulie erau adunaţi cetăţenii în mijlocul comunei şi discutau în legătură cu cotele mari ce trebuiau să le dea, în 

timp ce recolta era slabă. Secretarul comitetului de partid fiind de faţă a fost ameninţat pentru că el a înfiinţat colectivul 
în comună şi că va vedea el că se va schimba regimul în curând. Din tot grupul, securitatea a socotit "instigator" pe 
Balaci D. Ştefan pe care 1-a torturat  la Craiova şi condamnat la 7 ani muncă forţată. 

 

COMUNA MODELU CĂLĂRAŞI 
 
   In comuna Modelu aşezată pe Braţul Borcea, lângă Călăraşi, în ziua de Sf. Ilie, pe 20 Iulie 1958 oamenii discutatau 

asupra situaţiei de muritori de foame în care ajunseseră. Ţăranul Domnica Ştefan, de 47 ani, tată a 4 copii, dându-si 
părerea a spus că toată nenorocirea vine de la Marx, Lenin şi Stalin şi datorită lor s-a instalat acest regim în ţară. Şi ar 
trebui să se termine, ţăranii să se retragă din gospodăriile colective. Pe 28 Iulie securitatea 1-a arestat, i-a înscenat proces 
şi Trib. mil. Bucureşti l-a repartizat 7 ani de muncă forţată. 

LA CERAT-SEGARCEA NEMULŢUMIRILE SUNT IN SÂNUL COLECTIVULUI 
 
   Pârvu D. Marin, născut în 1913, făcând parte din conducerea colectivului, împreună cu consăteanul său Floricel 

Ştefan, în luna Iulie 1958 când situaţia agricolă era grea l-au acuzat pe preşedintele gospodăriei de incompetentă şi să se 
retragă redactându-şi o hârie în acest sens. Sesizată securitatea, 1-a găsit pe Pârvul Marin că fusese legionar cu 20 ani 
înainte şi l-au condamnat 8 ani ca instigator, pentru a linişti spiritele în colectiv, prin teroare. 

 

NOI MĂSURI ÎMPOTRIVA ŢĂRANILOR 
 
   Cu ocazia aniversării a 14 ani de când ruşii ne-au ocupat ţara şi pentru a se asigura liniştea pe timpul retragerii 

"binefăcătorilor" Gheorghiu-Dej a dispus înăsprirea măsurilor contra "chiaburimii" prin intensificarea ritmului 
colectivizării agriculturii. 

O PRIMA RIPOSTĂ 
 
   In comuna Oveselu de pe pârâul Cerna afluent al Olteţului, aşezat lângă com. Măciuca, preşedintele sfatului a 

început să ia măsuri de a obliga mărirea numărului înscrierilor. Ţăranul Orbu C. Gheorghe, născut: pe 25-06-1915 1-a 
atenţionat şi i-a arătat  la ce se poate aştepta pentru activitatea desfăşurată, pe preşedintele colectivului Popa Alexandru. 
Acesta 1-a reclamat securităţii care 1-a  arestat, pe 18 Oct. 1958, chinuit şi înscenat un proces condamnându-1 8 ani. 
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ÎMPOTRIVIRI LA SCHIMBAREA TERENURILOR 
 
   In comuna Mitoc-Săveni din jud. Suceava, colectivul a luat pământul oamenilor şi le-a dat în schimb alte terenuri 

mai proaste. Ţăranul Mazilu I. Gheorghe născut în 1926, nu a acceptat şi când tractoriştii au venit pe 15 Octombrie 1958 
să îi are pământul pentru colectiv, s-a opus nepermiţând aratul şi spunându-le că va face ca în 1907 şi că acum e mai rău 
ca atunci. Securitatea 1-a arestat şi condamnat la 7 ani prin Sent. nr. 187/20-03-1959. 

 

ŞI LA CRIVEŞTI-PAŞCANI ACELEAŞI  ÎMPOTRIVIRI 
 
   In Octombrie 1958 tractoarele au fost oprite şi la Criveşti de către ţăranul Frija Vasile, născut în 1906, tată a 7 

copii. Unul din copii s-a culcat înaintea tractorului ca să nu are. Alţi ţărani i-au luat apărarea. Au fost mai multe arestări 
şi securitatea Iaşi a înscenat un proces, fiind condamnaţi prin Sent. 404 din 15-07-1959. 

   Frija Vasile a făcut o sesizare şi CC al PMR. A fost condamnat 18 ani. Printre inculpaţi s-au mai numărat: Dumitriu 
Nicolae, Pintilie Ioan, Rusu Vasile, ş.a. 

 

ŞEDINŢĂ FURTUNOASĂ LA RUSĂNEŞTI � BALŞ 
 
   Pe 20 Decembrie 1958 colectivul din comuna Rusaneşti a convocat adunare generală pentru discutarea planului de 

contractări pe anul 1959.  Dar nu era vorba de discuţie ci de impunerea unui plan dictat de sus fără să ţină cont de 
posibilităţile satului. S-au produs discuţii tari, mulţi declarându-se că nu sunt de acord cu acest plan. Dar securitatea 
sesizată nu a reţinut decât pe Bica Oprea ca "agitator" şi pe Defta L. Iacob ca "instigator". Acesta din urmă după ce a 
primit o bătaie bună, a fost trimis în judecată pe baza unei înscenări şi Trib mil. Craiova 1-a condamnat la 9 ani 
închisoare, iar cetăţenii au rămas cu planul împus. 

ŞEDINŢA CU SCANDAL  şi IN COM.  VRATA-CUJMIR 
 
   Tot în luna Decembrie 1958 s-a convocat adunarea generală a colectivului pentru discutarea planului şi a situaţiei 

grele a întovărăşirii. S-a amestecat şi preşedintele Sfatului popular. Lumea a început să vocifereze şi s-a cerut ca să fie 
dat afară din şedinţă. 

   Datorită nemulţumirilor din ce în ce mai mari ţăranii au cerut ca să nu se mai prezinte la lucru şi unele voci au spus 
că mai bine este să se retragă cu pământul din colectiv. 

   Sesizată securitatea, a hotărît după indicaţiile din comună câ vinovat este Gâscă D. Florea, născut în 1899, care 
fusese legionar în 1940, şi după ce l-au arestat şi chinuit la securitatea din Craiova, i s-a înscenat şi lui un proces prin 
care Trib. Mil. Craiova 1-a condamnat la 7 ani. Pedeapsa a fost pronunţată când focul revoltelor cuprinseseră această 
regiune din vestul judeţului Dolj, dar oamenii locului nu s-au lăsat impresionaţi şi au continuat protestele împotriva 
colectivizării forţate. 

ANDREEŞTI 
 
   Comună  aşezată la confluenţa pârâului Vladimir cu Gilortu în jud. Gorj şi-a manifestat refuzul înscrierii în 

colectiv. Pentru a înspăimânta pe ţărani securitatea a arestat pe 5 Oct. 1958 pe Chiliban Gheorghe, fost şef de cuib 
legionar şi pe Crăciun Vasile învinuindu-i că au instigat lumea. Au primit  câte 8 ani. 

 

ŞIPOT 
  
   Situată  la  circa 12 km. sud de com. Andreeşti, pe Gilort, a cunoscut şi ea împtrivirea. Securitatea a arestat pe 28 

Dec. 1958 pe  agronomul  Stoicheci Stan învinuindu-1 de instigarea ţăranilor şi condamnându-1 la 6 ani, cu menţiunea 
că a fost legionar. 
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COMUNA  FOCURI, RAION TG. FRUMOS 
 
   Ţăranii acestor locuri erau adversari înverşunaţi ai colectivizării. In plină campanie de  dus grâul la arie, pe 16 Iulie 

1958 securitatea a arestat pe preotul din comună, Popa M. Mihai învinuindu-1 că s-a  întâlnit la locuiţa lui Cotoveanu 
Petru din Leţcani şi au discutat împotriva regimului. Motivul era că refuzase să fie o curea de "transmisie" a  măsurilor  
guvernului. Condamnat la 12 ani  prin Sent. 805/30 Dec. 1958 a fost şi un motiv de presiune asupra ţăranilor. 

 

DUPĂ UN SECOL 
 
   La o suta de ani dela Unirea Principatelor, studenţii şi taranii în loc să se bucure au fost şi unii şi alţii înlănţuiţi. 
   Arestările s-au ţinut lanţ şi pentru unii şi pentru alţii. Impreună se vor găsi sub asupritoarea muncă de exterminare. 
 
   Activiştii de partid, mai mult veniţi de aiurea, au pus ochii pe comuna Aurel Vlaicu din  Câmpul Pâinii de pe cursul 

mijlociu al Mureşului. Şi nu i-au lăsat pe ţărani să le tihnească sărbătorile Crăciunului din 1959, care băteau la uşă. 
   După ce i-au secătuit cu cotele, pe o parte i-a înscris întovărăşie, puiul colectivului, şi apoi  la colectiv. Presiunea a 

fost mare. Care nu voiau, îi suia în maşină, le punea pătura-n cap şi-i plimba până-i sătura  de bătaie. Au fost şi dintre 
aceştia, dar Crăciunul l-au petrecut, unii la securitatea din Deva, alţii la Cugir. 

   Din toate satele Hunedoarei se găseau acolo şi ce mai chinuri au îndurat, nu numai ei dar şi familiile. 
   Cosmin Budeancă a făcut un studiu foarte interesant după declaraţiile victimilor: Bota Maria, Barbulea Mărioara, 

Şerban Toma, Nistor Alexandru, Ştefan Lazăr, Ştefan Silviu - Iosif, Victor Isac s.a. 
   Printre localităţile judeţului care au cunoscut urgia au fost multe, dar să amintim câteva: Balomir, Bacăinţi, Cioara, 

Cugir, Peschiţ, Şibot, Vinerea, Aurel Vlaicu... 
   Această teroare a mers mână în mână cu o altă înscenare a securităţii în care au fost intruse 80 de persoane, în 

majoritate ţărani şi unde s-au pronunţat 5 condamnări la moarte. 
 

COMUNA  GÂNGIOVA 
 
   Aşezată în  sudul jud. Dolj aproape de vărsarea Jiului în Dunăre după  colectivizarea forţată activiştii au venit să ia 

vitele oamenilor din bătătură. S-au iscat nemulţumiri şi pentru a îngrozi pe ţărani, căutând "instigatori" au găsit pe Dudă 
Ion care fusese şef de garniezoană în 1941, l-au arestat, torturat şi i-a adus un martor colectivist (Preda Ştefan) şi l-au 
condamnat pe 2 Feb. 1959 pe Duda Ion la 8 ani temniţă. Şi lumea a dus vitele iar Duda Ion de la securitate a plecat în 
lăsările de exterminare din Bălţile Dunării. 

 
 

CERERE OFICIALĂ DE IEŞIREA DIN G.A.C. 
 
   Pe 1 Feb. 1959 ţăranii din com. Condrea de pe Siret, în reg. Galaţi au adunat semnături şi s-au  adresat Consiliului 

de   Miniştri cerând ieşirea din gospodăria agricolă. Dar răspuns n-au   primit niciodată. 
 
   Această dorinţă era unanimă. Dovadă că aproape concomitent, fraţii lor din comuna Vlădaia-Mehedinţi s-au adunat 

la Sfatul popular solicitând cu insistenţă restituirea cererilor  de intrare în gospodărie. Insistenţa a fost aşa de mare că 
ţăranii minţiţi au intrat în  Sfat după primar  şi incidentele au fost potolite prin intervenţia brutală a miliţiei şi securităţii 
care au procedat la arestări ca să sperie lumea. Comuna Vlădaia se găsea în raionul Vânjul Mare. 

 
   Tot în cursul lunii februarie 1959 manifestaţie împotriva colectivului a avut loc şi în com. Goicea, raion Segarcea, 

lângă lacul Bistreţ. De aici ca instigatori  au fost arestaţi Drăgoi I. Nicolae (n. 1909) fost membru PNL şi condamnat 4 
ani, şi Dincă I. Ştefan (1919), condamnat 10 ani, ca fost legionar. 

 
   Şi în com. Radovan din raion Segarcea s-au produs discuţii aprinse pentru ieşirea din colectiv, tot în luna Februarie 

şi a fost arestat ţăranul Duţa D. Gheorghe (n. 1910) căruia i-au dat 8 ani şi după chinurile securităţii din Craiova a ajuns 
în Bălţile Dunării. 
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   Nemulţumirile din Oltenia merg braţ la braţ cu cele din Moldova. După modelul din com. Condrea şi ţăranii din 
com. Umbrăreşti-Galaţi fac cerere  la Consiliul de Ministri. Este arestat Druţă Nicolae ca instigator şi condamnat 9 ani 
prin Sent. 705/27-02-1959. 

 
   Pe 16 Februarie 1959 izbucnesc nemulţumirile şi în com. Deleni din jud. Bacău. 
 

DIN  NOU  OLTENIA  IN  FLĂCĂRI 
 
   Durerile după chinurile suferite în Ianuarie au mocnit şi au răbufnit cu putere chiar  de la 1 Martie 1959. 
   Totul a pornit de la adunarea generală a G.A.C-ului ţinută în aceeaşi zi şi unde cu ameninţări  şi minciuni au căutat 

să-i determine pe ţărani să mărească numărul colhoznicilor.  
   Ţăranul Belu F. Dumitru, ţăran şi fost membru PNŢ le-a arătat  consătenilor situaţia dezastroasă în care i-a adus 

regimul. Oamenii s-au solidarizat şi circa 30 dintre ei manifestându-şi nemulţumirea în sat au cerut retragerea din GAC. 
Agitaţiile în comună au continuat şi s-a cerut intervenţia securităţii care a trecut la arestări. Pe 18-03-1959 a fost ridicat 
Belu Dumitru socotit capul răzvratiţilor, l-au chinuit la Craiova şi  condamnat la 8 ani muncă în lagărele de exterminare. 

 
   Incidente  urmate de retrageri din colectiv au avut loc şi la Băileşti, reşedinţa raionului unde s-au făcut arestări. 
 
   La Catane, comună din raionul Băileşti au avut loc manifestaţii contra colectivului. Au fost arestări şi printre ei, 

Galiceanu Petre condamnat la 7 ani închisoare. Au mai fost arestaţi Bratan Pantelimon şi  Marin Preot Tudor şi 
deasemenea condamnaţi. 

 
   Velişcu Marin  din Segarcea a fost arestat pentru că prin fiţuici îndemna oameni să nu se înscrie în colective şi să 

sprijine răsturnarea regimului comunist. 
 
   Prin noi măsuri contra ţăranilor care nu mai puteau munci pământul şi-1 dădeau statului ca să scape de impozite şi 

cote, Gheorghiu-Dej a pregătit decretul 115 anunţând interzicerea dării în arendă şi preluarea pământului de către stat cu 
despăgubiri. Şi în bătaie de joc în şedinţa lărgită a C.C. al PMR din 26 Martir 1959 declara: 

   "Să le luăm pământurile în aşa fel încât să nu însemne o naţionalizare, dar să nu le dăm prea mult. Să le dăm şi lor 
ceva bani ca să aibă de o ţigară". 

 
   Ţăranii înstăriţi, cărora le prisosea pământul şi făceau obiecţii decretului 115 au refuzat să semneze procesele 

verbale întocmite de Sfaturile populare spunând că dacă e decret să li se ia pământul, dar ei nu semnează. Aşa au făcut 
de exemplu cei din raionul Vidra: Darăşti, Goştinari, Colibaşi. 
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