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OFICIALIZAREA COLECTIVIZĂRII 

  In plină campanie de represalii când sângele începuse să curgă, pe 1 august 1949, s-a publicat Decretul nr.319, 
în Buletinul oficial nr.51/&-08-1949 prin care se aproba organizarea Gospodăriilor colective la propunerea Ministerului 
Agriculturii prin Hotărâri ale Consiliului de miniştri. 

ŢĂRANII IŞI APARĂ PREOŢII 

Slujitorii altarelor reprezentau hrana sufletească a satelor în această perioadă când se da asaltul pentru 
distrugerea ei. 

Pe ziua de 6 august securitatea a venit în comuna BUTEA situată la nord de oraşul Roman, ca să aresteze pe 
preotul Gheorghe PETZ. Două maşini care au adus securiştii ca să-1 aresteze pe preot, au fost răsturnate şi clopotul 
bisericii a început să bata a primejdie. Peste 3000 de ţărani s-au adunat, venind cu furci şi topoare pentru a-1 salva. Se 
repeta acţiunea ce avusese loc cu o jumătate de an înainte, pe 15 martie 1949 în comuna Fărăoani-Răcăciuni, unde au 
fost morţi şi răniţi.  

Şi de data aceasta a avut loc o ciocnire, au fost răniţi la "Poarta Scheii". Armata a sosit aducând o tanchetă şi un 
tun în timp ce un avion survola locul aruncând petarde pentru a împrăştia mulţimea. 

Pe lângă preotul Petz Gheorghe, au mai fost arestaţi ţăranii: BALINT, Cotnăreanu (împuşcat la Cernavodă în 
timpul muncii forţate), Blaj, Albert GAL, Iosif PETRINA, Iosif MEDVEŞ, Dumitru Petrina si mulţi alţii. Arestaţii au 
fost duşi la securitatea din Roman unde au fost torturaţi de securistii Davidovici şi Pârvu din Trifeşti, înainte de a fi 
condamnaţi. 

 

PENTRU PÂINE AU PUS MÂNA PE FURCI ŞI BUCOVINENII 

Hotărârile Decretului 306 şi H.C.M. 774/21-07-1949 că "nici o gospodărie agricolă nu va putea treiera fără 
prezentarea carnetului de cote, iar morile nu vor măcina cerealele producătorilor decât pe bază de adeverinţa de predare 
a a-cestora " , au fost motivul pentru care şi pe bucovineni i-a cuprins disperarea.      In comuna ROGOJEŞTI, situată pe 
pârâul Molniţa, afluent al râului Siret, la mai puţin de 10 km de frontiera modelului sovietic, de peste o săptămână se 
instalaseră politrucii de la judeţeană, căutând să-i forţeze pe ţărani să facă arii. 

În această regiune oamenii obişnuiau să-si ducă cerealele în şură unde şi le treierau cu batozele ce le aduceau 
acasă. Din acest punct de vedere au refuzat să ia carnetele de cote. 

Pe 31 iulie 1949 ,coincidenţa era identică ca zi şi ca motiv cu cele ce se petreceau la Apateu, Sepreus, 
Somoşcheş etc, şi la Rogozeşti, distanţă de 3-400 km. Şeful de post a intervenit să ia apărarea celor doi activişti alungaţi. 
Mulţimea a ripostat şi omul forţei, plutonierul Vârgolici, s-a văzut lovit şi tăvălit pe jos. Anunţându-se securitatea, au 
sosit la faţa locului două camioane cu miliţieni care au ocupat satul, trecându-1 sub teroare. Intre timp, cu ajutorul 
informatorilor din comună, a făcut o listă cu cei socotiţi activi şi în noaptea de 6/7 august s-a trecut la arestarea lor. Cel 
ce a contribuit la întocmirea listei a fost Onofrei Socaliuc, omul securităţii. Printre cei arestaţi: BORIS Dumitru, 
CIRIPANIUC Vasile, CAICIUC Elena, COZLAC Vasile, IOANICIUC Olimpia, MAIDANIUC I.Gheorghe, Ştefan 
SIMINICIUC... 

După ce securitatea din Suceava i-a torturat, au fost condamnaţi printr-un proces înscenat ca "instigatori". 
Aici, sutele de ţărani au strigat însufleţiţi: "Afara cu bolşevicii. Nu avem nevoie de autorităţi comuniste."   Gheorghiu 
Dej, în faţa valului de răscoale, pe 22 august ameninţa că regimul de  democraţie populara  va zdrobi fără cruţare orice 
încercare de grupare sau de rezistenţă faţă de masurile economice şi sociale luate de partid şi guvern. 

UN OM OMORÎT PENTRU CĂ ŞI-A HRĂNIT PASĂRILE CU OVĂZ 

Calafindeşti, comună situata pe podişul Dragomirnei, între izvoarele pârâului Hăinuţa, la vreo 15 km răsărit de 
Rădăuţi, a cunoscut o dramă grozavă ce a cutremurat întreaga regiune, arătând barbaria comunistă. 

În seara de 5 august 1949, DIACONESCU Amfilochie a lui Pintilie din comună, tată a 5 copii, s-a întors de la 
coasă cu doi snopi de ovăz în căruţă, nu de grâu, pentru a da la pasări. Erau cosiţi de pe ogorul lui. Ochii vigilenţi ai 
satului l-au văzut, l-au reclamat si l-au arestat. 
  A doua zi, de Schimbarea la fată, pe 6 august, peste 200 de ţărani revoltaţi s-au dus la miliţie cerând eliberarea 
lui: "pentr-un snop de ovăz arestaţi un om?" 

Moaşa comunală, Pruna, a anunţat autorităţile de la judeţ fiindcă firele telefonice de la primărie şi miliţie 
fuseseră rupte. Au sosit două camioane cu miliţie şi, pentru că sătenii nu voiau să se împrăştie, au tras în plin şi au 
împuşcat pe Vasile CACIUR, care a murit pe loc. În timp ce mulţimea se împrăştia, s-a continuat să se tragă, fiind 
împuşcaţi Filon ALEXEI şi Dumitru IRIMESCU. Amfilohie DIACONESCU, eliberat,  a fost rănit grav şi dus la spitalul 
de la Rădăuţi. Printre cei răniţi se numără: Ilie SILION, Maxim FLOREA, Ileana HAVRIŞ şi Gheorghe DIACONESCU, 
unul dintre cei cinci copii ai mortului. Miliţia a venit seara şi pe cei morţi i-a ridicat din mijlocul familiilor care-i 
pregătea de înmormântare şi i-a dus îngropându-i într-un loc necunoscut. 

Familiile au fost ridicate şi duse la Saligny, în Dobrogea, chiar în seara de 6 August: DlACONESCU Eleonora 
(soţia mortului), DIACONESCU Zamfira (fata), DIACONESCU Tănase (fiu), DIACONESCU Vasile(fiu), 
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DIACONESCU Leonte(fiu). Peste o săptămână au mai fost arestaţi de către securitate următorii: DIACONESCU 
Gheorghe(fiul rănit), DIACONESCU Dumitru, Nuţă BĂNCESCU, Pamfil CIOBANU , Sava LAZURCA, SILVESTRU 
LAZURCA, Gheorghe LAURIC, Gheorghe HOLOCA, Marchidan LAURIC, Loghin LAURIC, Filon PREPELIŢA, 
Vasile POPESCU şi Marcian POPOVICI. 

SA MĂNÂNCE "BURUIENI ŞI URZICUŢE" 

FRĂTĂUŢII NOI este cea mai de nord comună, aşezata lângă frontiera cu "sora" cea mare, la circa 30 km nord 
de Rădăuţi. Si aici ţăranii nu înţelegeau să constituie arii pentru treieratul grâului. Partidul grijuliu a trimis o echipă de 
U.F.D.R.-iste pentru a duce muncă de lămurire cu femeile, ca acestea la rândul lor să-si convingă bărbaţii, ca să ducă 
grâul la arie.   Era pe 7 august 1949. Femeile s-au plâns suratelor lor de la oraş că nu au ce da la copii să mănânce, 
deoarece morile refuză sa macine. 

Hilda Rotaru, şefa U.F.D.R.-istelor le-a spus în bătaie de joc să mănânce "buruieni  şi urzicuţe", ca pe vremea 
foametei. S-a iscat o ceartă şi secretarul organizaţiei de partid Ştefan Şotnar, care a intervenit să le despartă, a fost lovit. 
Primarul a anunţat securitatea din Rădăuţi, de unde au venit două camioane cu miliţieni, conduse de lt. de securitate Karl 
Segal.. La primărie se adunaseră circa 1.000 de ţărani care cereau dreptul de a-şi treiera grâul, ca înainte. Karl Segal, care 
avea instalată pe maşină o puşcă mitralieră, i-a somat să se împrăştie spunându-le ca "ieri la Calafindeşti am mai 
împuşcat vreo 7". Deoarece ţăranii stăteau pe loc, Karl Segal a descărcat mitraliera în ei ucigând pe loc pe Ion Davideanu 
si Ion Andrişan, de câte 20 ani fiecare şi pe Ilarion Irimescu-Cuciureanu; Vasile Isopescu, de 18 ani, a fost grav rănit şi a 
murit la spitalul din Rădăuţi. 

Titus al lui Costea a fost rănit şi dus la spital, ceilalţi nu s-au declarat de frica arestării. Morţii au fost ridicaţi şi 
înmormântaţi la Rădăuţi în loc secret. Comuna a fost ocupată cu grănicerii de pe frontieră şi miliţieni, trecându-se 
imediat la arestări. Familiile celor morţi au fost imediat arestate şi duse în domiciliu obligatoriu în Dobrogea. 

Primarul si cei din comitetul de partid, au întocmit lista cu cei de care voiau să scape şi a dat-o securităţii care, 
după o săptămână, a arestat peste 20 de persoane, pe care le-a dus la securitate. Printre ei se aflau: Vasile ANDRIŞAN, 
Constantin NICOARA, Catrina NICOARA, Eugen NICOARA, Vasile ŞTREANGA, Gavril UNGUREANU,Maria 
PANDACIUC, Catrina BUCEVSCHI...Timp de şase săptămâni au fost anchetaţi şi schingiuiţi de căpitanii de securitate 
Karl Segal, Cantor si locot. Dobrotă Frenchel şi Mihai Rusu, care le-au înscenat un proces de "instigare" la revoltă . Unii 
au fost eliberaţi, dar cei de mai sus au ajuns la Trib.mil.Iaşi care i-a condamnat prin Sent.nr.167/21-februarie 1950. 
Maria PANDACIUC a primit 8 ani. Catrina Bucevschi a născut în închisoare şi a continuat să-si facă condamnarea. 
Averea le-a fost confiscată şi dată colectivului care s-a înfiinţat. 

 

A CURS SÂNGE ŞI ÎN COMUNA BĂLĂCEANA 

  Situată la circa 25 km. vest de Suceava, comuna Bălăceana a cunoscut şi ea teroarea deslănţuită tot pe 7 august 
1949. Şi aici s-a tras în plin pentru că ţăranii au refuzat să ducă grâul la arie şi a fost împuşcat Ioan DOBOŞ a cărui 
familie a fost imediat arestată şi trimisă în Dobrogea. 

Au mai fost răniţi Gheorghe ARCALEAN, Dumitru BLEORŢ, Dumitru SASU, Ilie SASU, Mihai SASU şi soţia 
lui Grigore URSACHE, toţi fiind arestaţi şi duşi la Suceava. După indicaţiile primarului şi ale organizaţiei de bază, au 
mai fost arestaţi următorii: Ştefan BLEORUT, Dumitru COBAN, Dumitru GALAN, Gheorghe GROSAR, Gheorghe 
HULUBEI cu soţia, POMOŞOAIA şi Marinică TODERAS. 
    Au cunoscut chinurile anchetei la securitatea din Suceava şi deportarea. Comuna STROIEŞTI, situată la izvorul 
pârâului Botoşeni, la 10-12 km vest de Suceava, a cunoscut şi ea revolta împotriva cotelor abuzive. Dar aici n-a curs 
sânge, au avut loc numai arestări şi deportări.  
 

FAMILIILE CELOR EXECUTAŢI DIN BANAT DUŞI IN D.O. 

  Partizanii din mişcarea de rezistenţă condusă de col. Ion UŢĂ, comandor DOMASNEANU Petre şi avocat Spiru 
BLĂNARU, au fost executaţi, unii pe 16 iulie, alţii pe 2 august. Aceasta avea loc în plină revoltă a ţăranilor contra 
cotelor obligatorii, care au avut loc într-o desfăşurare sângeroasă în judeţele Bihor, Arad şi începuseră şi în Timiş. Cum 
şefii represiunii erau Ambrus Coloman şi Moiş Aurel, după obţinerea ordinului de execuţie a "instigatorilor" şi de 
deportare a familiilor, a hotărît să trimită în domiciliu obligatoriu şi familiile celor executaţi la Timişoara pentru 
participare la mişcarea de rezistenţă din munţii Semenic. 
În luna august 1949 au fost ridicaţi din Domasnea-Severin următorii:  

- HORESCU Ana,mama lui Nicolae Horăscu arestat toamna lui 1949 ca partizan. 
- HORESCU Mariţa,soţia lui Nicolae Horescu, arestat cu fiica lui Ana 
- BLĂNARU născută HERESCU, soţia lui Spiru BLĂNARU, grav bolnavă. 
- BLANARU-HORESCU Corneliu, fiul lui Spiru BLANARU, în vârstă de 3 ani. 
- RĂZVAN Ana, mama lui Mariţa HORESCU, a murit în D.O. în 1952 la Cuza Vodă. 
- RĂZVAN Ilie, tatăl Mariţei HORESCU, a murit în D.O. în 1952 la Cuza Vodă. Se poate observa politica de 

distrugere a familiei, de la nepoţi, la străbunici. 
Tot din familia lui PUŞCHIŢĂ Petre, zis Mutaşcu, executat, au fost duşi în D.O. PUŞCHITĂ Maria cu doi copii, 

PUŞCHIŢĂ Ion, copil de 9 ani şi PUŞCHITA Eva, fiică de 12 ani. 
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   Din comuna Teregova a fost ridicată mama şi soţia luptătorului Ion MARIŢESCU, executat în lotul Spiru 
Blănaru. 

La început au stat la Poarta Albă şi apoi mutaţi în com. Cuza Vodă, până în 1956 când au revenit în comunele de 
baştină, având norocul -dacă se poate numi acesta noroc- că nu se făcuse colectiv şi s-au aşezat în casele lor. 

   Acest an 1949, în care ţărănimea a fost terorizată şi a căzut lovită de gloanţele ucigătoare ale securităţi în 
apărarea roadelor pământului, a mai fost lovită şi prin uciderea celor mai buni fii care, din sate, urcaseră în munte pentru 
a apăra glia strămoşească. 
Cei ce muriseră luptând în Banat, în acelaşi timp cu cei de la muntele Mare în martie 1949 , nu avuseseră nici o legătură 
între ei, fuseseră mânaţi de simţul datoriei, urmărind a lăsa moştenirea întreagă şi nealterată. Ei fuseseră ţărani, după cum 
ţărani fuseseră şi cei din lotul Spiru Blănaru, executaţi pe 16 iulie la Timişoara, sau cei din lotul Nicolae Dabija, ucişi 
mişeleşte pe 28 octombrie 1949 la Sibiu. 
 

CU CÂT TEROAREA ERA MAI MARE CU ATÂT CREŞTEA ŞI REZISTENTA ŢĂRANULUI 

   Modelul sovietic era urmărit întocmai:"...Să nu se acorde acte doveditoare a proprietăţii asupra pământului. Politica 
faţă de mica proprietate urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea trebuie începută 
colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistentă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea 
mijloacelor de producţie repartizate lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu se 
ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel 
ca necesarul să trebuiască acoperit prin import." 
   Deci România fusese adusă în situaţia disperată când, după cotele de grâu,  ţăranii fuseseră obligaţi  să dea şi cote de 
porumb, de cartofi... 
   Şi cu toate acestea nu reuşiseră până la sfârşitul anului să "înfiinţeze" decât 56 de colhozuri. Si cât sânge cursese?! 
   În faţa acestei situaţii, guvernul impus de Moscova a trecut la munca de "lămurire", o altă metodă diabolică de tip 
stalinist. Au fost trimişi în campania de colectare , adică de a le lua ţăranilor totul din pătule sau ascunzători,totul de pe 
masa lor şi de la gura copiilor, 99.200 de agitatori, iar pentru a forţa campania de însămânţări din primăvară, au fost 
expediaţi pe capul ţăranilor 115.543 de membri de partid. Aceştia erau permanent pe teren. Afară de aceştia, duminicile 
au fost trimişi alţi circa 200.000 agitatori. După datele furnizate de ei, ca să "descreţească" frunţile celor de la sate, le-au 
trimis şi 5975 echipe cultural-artistice.  

Se mergea din casă-n casă şi chiar pe tarlale pentru a-i "lămuri" de necesitatea înfiinţării colectivului şi a muncii 
"ştiinţifice" în comun.  

MUNCA DE NOAPTE 
 

După povestirea reală a lui Ion Dulea, secretar de tineret în raionul Buftea, comuna Arcada.  În noul asalt dat 
asupra ţărănimii s-au folosit intelectualii satelor şi tinerii U.T.-cişti purtaţi prin alte sate decât în cele de origine şi 
dispersaţi în echipe ca să nu se jeneze unul de altul. Ca material de lucru li se da pătură, maşină dubă sau jep american şi 
hârtii de iscălit.Elementele de bază erau convocate seara la raion, după ce veneau de la serviciu.   O scenă autentică 
petrecută în comuna Joiţa.  

Spre seara o maşină mică se opreşte la poarta Coanei moaşe. Cineva intră în casă şi după un sfert de oră iese cu 
ginerele. Lumea satului nu dormea, deşi era după o zi de muncă grea la câmp. Numai ochi şi urechi... 
   Leana lui Proţap îşi face de lucru cu nişte sămânţă de cânepă pe la coana moaşe, după ce maşina îi plecase de la poartă. 
Era timpul Babelor şi vroia să fie pregătită cu de toate, din timp. 
   - Ţaîă Ioană, da greu mai găsesc timp să te mai văd. De ,cu munca. Numai nevoia te mai împinge. Iacă nu cumva ţi se 
află nişte sămânţă de cânepă în plus, că numi ajunge la fâşia de la stăvilar. 
   - N-am Leano. că ţi-as da cu plăcere, că eu nu mai pun. Nu mai vrea ginerele să mă ostenesc cu toate nimicurile. 
   - Eh, aşa este când ai stâlp la poartă. Băiat descurcăreţ şi iute ca argintul viu. 
   - Aşa este Leano. dar nu are timp de ale casei. De abia veni de la lucru, şi maşina de la raion...după el. II luară...c-au 
nevoie de el. 
   - Cum să n-aibă nevoie, că doar este secretar de tineret aici în sat. Şi dădu să plece...Făcu vreo doi paşi,.se opri şi 
cuteză, de parcă şi-ar fi adus aminte: 
   - Da ce mai zici matale,..ne-or mai lăsa să băgăm şi anul ăsta boabele în pământ? 
   - Depinde de necesităţi, de ce-o hotărî plenara, răspunse coana moaşe umflându-se oleacă. De...avea 4 clase primare, 
dar acum de când cu ginere cu 7 clase, învăţase cuvinte noi şi ştia unde să le folosească. 
   Leana plecă nemulţumită...nu aflase nimic. 
.......................... 

La raion, la Buftea, toate încăperile erau pline. Veniseră de peste tot şi aşteptau să primească plicurile cu 
misiunea. Înainte de a le înmâna sarcina, secretarul de partid le-a spus că în ei s-a pus toată încrederea. Victoria 
socialismului depinde de concursul lor. Trebuie să meargă în noaptea asta să lămurească încăpăţânaţii care nu intră în 
colectiv. "Pe toată lumea trebuie s-o faceţi să iscălească. Aşa suntem noi comuniştii, ne străduim să le aducem fericirea 
cu forţa. Vreau să felicit pe tov. Ion Dulea care şi-a convins soacra, pe coana moaşe, să se înscrie prima în colectiv, un 
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exemplu pentru sat.(moaşa nici nu visa că ginerele îi iscălise cererea de înscriere în colectiv).0 să fie prima pe panoul de 
onoare. Si acum vă dau plicurile în care fiecare responsabil de maşină va găsi indicată comuna unde mergeţi, maşina ce o 
aveţi la dispoziţie şi numele celor care trebuie să iscălească înscrierea în colectiv." 

  Mişcaţi de încrederea acordată, aceste cadre tinere au plecat în miez de noapte să "fericească" pe ţărani. Treziţi 
din somn după o zi de muncă, i-au ridicat forţat, aşa cum veniseră la poartă să vadă...ce s-a întâmplat.   Suiţi în maşină, li 
se punea pătura în cap şi oamenii erau purtaţi pe drumuri de ţară sau pe mirişte, timp nemăsurat, după caz. Unul rupea 
tăcerea: 
   - Bade Ioane...de ce nu te înscrii în colectivă? Nu vezi că ai rămas printre ultimii? Te opui dumneata bunăstării pe care 
.regimul urmăreşte s-o aducă la sate? Crezi că o să ţină cineva cont de dumneata? 0 să-ti vezi copiii plângând pe bătătură, 
daţi afară din servicii, neputând învăţa, că de...duşmanii poporului nu pot beneficia de avantagii...!0 să sară pe dumneata 
şi o să ajungi la proces că te-au bătut copiii...ba că au cedat partea lor colectivei fără să te întrebe... că ei înţeleg 
realităţile...nu se opun...O să cheltuieşti şi tot n-ai să câştigi...că justiţia acum este a poporului...a noastră care dorim 
binele... 

După această introducere lămuritoare, omul spunea prima dată "nu" şi motiva: 
 "Pământul nu este al meu, l-am moştenit şi tata a vărsat sânge în război şi apoi la pământul moştenit s-a adăugat şi al 
nevestei şi ştii dumneata că nevasta nu-şi dă partea ei. Şi dacă ceilalţi o să fie fericiţi că au intrat în colective...să mă lase 
pe mine sărac pe bucata mea de pământ, s-o muncesc din zori până-n noapte, să-mi hrănesc vitişoarele şi orăteniile, că si 
ele au suflet...Că dacă eu o să merg cu tinicheaua la cazan, pentru ele nu o să-mi dea nimic..." 
La refuzul gospodarului, se schimba tonul discuţiei si intervenea altul: 
   -Lasă-l mă ... nu vezi că ăsta nu ştie de vorbă bună. Vrea să zică că el nu se bagă în cârd cu ţiganii, cu golanii...tu vezi 
că asta este... 
   Şi-n acest timp, îi trăsnea una în cap de-1 ameţea. Omul ţipa şi loviturile nu mai conteneau. Un altul încerca să calmeze 
spiritele. 
   -Lasă-1 mă...că semnează omul...are copilaşi. Iar un altul intervenea: 
   - Ce, ăsta e om să-şi mai vadă copilaşii! Ia opreşte maşina să-i trag un glonţ s-o terminam cu acest bandit, duşman al 
poporului. 

Maşina oprea. Din nou o lovitură cădea unde se nimerea, peste bietul om acoperit cu pătura, în timp ce o voce se 
ruga: 
   -Lasă-l mă că iscăleşte... Nu-l împuşca...Dă-i omului timp de gândit...să-si facă socoteala. . . 
   Maşina iar pornea, hurducăindu-se mai tare. Trecea peste arătură în timp ce pumnii cădeau cu nemiluita peste 
nenorocitul acoperit şi înghesuit. 
   După o altă bucată de timp iar începeau întrebările, jocul cu un apărător şi cu un călău continua, până ce se oprea 
maşina. 
   - Ei, ce faci? Iscăleşti sau...iar cocoşul unui pistol clănţănea de zor în gol. 
   Câte unul speriat căuta să câştige timp... 
   - Pentru partea mea aş iscăli, dar nu ştiu carte... 
   - Bine mă...Dă încoace hârtia şi pune deştul şi îi scotea mâna de sub pătură, îi dădea cu ceva pe degetul mare şi ii apăsa 
pe o hârtie, spunându-i altuia: 
   -Trece-l pe listă, să meargă la alfabetizare...şi trece-l bursier că a fost om înţelegător. 
   Pătura era smulsă de pe cap şi bietul om era îmbrâncit din maşina care pleşca să; mai facă o normă. 
   Nefericitul aruncat în drum, dezmeticindu-se îşi da seama că se găsea după atâta cale...tot la marginea satului. Nici nu-i 
venea să se ducă acasă să-i spună nevestei ce o aşteaptă...pentru partea ei. De multe ori se lua de bun "deştul" pus, că era 
al capului de familie. Nu însemna fals în acte publice ci doar ceartă şi nelinişte în familie. 
   Acei care nu cedau şi nu puneau nici semnătura, nici degetul, continuau să se plimbe cu maşina, să primească lovituri, 
la care se adăugau de data aceasta şi înjurăturile. Iar opriri, iar ameninţări cu moartea, iar lătrat de pistol, iar hurducături 
până se crăpa de ziuă. Atunci erau asvârliţi din maşină...amânându-li-se înscrierea până la altă campanie organizată. 
   Maşina grăbea spre raion. A doua zi lucra în producţie, la întreprinderea de unde fusese pusă la dispoziţia partidului. 
   Raionul transmitea imediat, mai sus, că sarcina fusese îndeplinită în parte şi atâtea familii ...au acceptat să se înscrie în 
gospodăriile colective...   Nenorocirea venise pe capul bietului ţăran. 

UN BILANŢ TRAGIC AL ANULUI 1949 

 Starea de nemulţumire cuprinsese toata ţara şi manifestările contra sistemului de asuprire prin cote se manifesta 
de la Cobadin (Dobrogea) pana la Atea (Satu Mare) şi de la Rast (Dolj) la Rogojeşti (Bucovina). Represiune sângeroasa 
a avut loc şi în jurul Marghitei (comunele Abram, Ghida si Cohani), precum în tot Bihorul pâna la Curtici unde cap. 
Pancovici a "pacificat" terenul cu mitraliera întrecându-l în vărsare de sânge pe lt. Karl Segal, în operaţiunile de la 
Calafindesti si Frătăuţi. 

Nu s-a lăsat mai prejos nici col.Patriciu Mihai, că doar era mai mare în grad şi lucra direct cu A.Nicolschi, 
"pacificând" şi el cu echipa lui de criminali, aruncându-i la marginea drumurilor de tară, pentru intimidare, pe: 
BRUSTUR Remus din Lechinţa pe 1 aug.1949, Kiss Istvan împuşcat pe 20 iulie între Vad şi Mitresti, Kacso Ştefan din 
Miercurea Nirajului pe 9/10 august  la el acasă, Nagy Laszlo împuscându-1 înainte de a se înnopta (pe 12 aug. la 
marginea satului Curteni), pe S Iosif împuscându-l în plina zi pe 7 aug. la marginea Vătaşului, pe când Tinţaru A.Ion, 
fusese ucis în securitatea din Blaj. Încurajat că nimeni nu 1-a  întrebat  de ce a făcut acest genocid,  Patriciu a continuat 
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după cum vom vedea şi în anul următor. 
           Crăciun Gheorghe, un alt călău înnăscut şi făcut colonel s-a arătat tot aşa de sângeros, torturând şi  
executând grupul Nicolae Dabija în vestita Dumbravă a Sibiului. Au fost şi cazuri izolate, ca Rădeanu Vasile din 
Scânteia-Vaslui, care a făcut manifeste cu abuzurile comuniste şi Juncu I. Ion din Dragomiresti-Neamt, care le-a atras 
atenţia comuniştilor ca-i va spânzura pe toţi în frunte cu comitetul provizoriu, pentru colectivizare.  

1949 / 1950 

După crimele înfiorătoare săvârşite pe teritoriul Transilvani,ei contra ţăranilor ce se împotriveau colectivizării sau 
întovărăşiei, cadavrele fiind lăsate la marginea drumurilor de ţară pentru a înspăimânta populaţia la acţiunile de genocid 
efectuate în Moldova şi Mwntenia, s-a procedat altfel. 

 Zbirii securităţii, Poppig Ianos(Suceava ),Blehan Octavian (Iasi),Karl Segal(Roman), Fuchs Iani(Fălticeni, 
Rukenstein (Botoşani), după asasinarea în beciurile securităţii pentru care trebuiau să încheie procese verbale false, când 
au primit dispoziţia să "ajute" la urgentarea colectivizării, au trecut la arestarea ţăranilor "neascultători", ducerea lor 
noaptea în păduri şi asasinarea, urmând sa fie acoperiţi cu pământ în gropi comune. 

   S-au descoperit astfel de gropi comune la: 

 
   DEALUL MĂRULUI - punct situat la circa 300 metri, între km.59-60 de pe şoseaua Roman -Vaslui..Pe lângă oasele 
neidentificate şi resturi vestimentare se găseau şi. doua monezi cu valoare de 5 lei şi data emisiei 1948.Aceasta dovedea 
că nu erau din timpul războiului, ci din epoca la care ne referim. În sprijinul fixării datei avem declaraţia şefului de post 
(Şoldanescu V.Ion) care pentru faptul ca a raportat superiorului, a fost ameninţat cu împuşcarea daca nu-şi ţine gura. A 
fost trecut în cadrul disponibil şi condamnat de T.M.Iaşi în aprilie 1950: 
   Procesul verbal de deshumare a fost semnat de 8 persoane, printre care ing. Ioan Roşca, fostul deţinut politic Nicolae 
Popa şi alţii din Piatra Neamţ, datat 3 nov.1990. Istoricul Livia Dandara s-a alăturat grupului, sfătuind cum să se facă 
săpaturile pentru a se descoperi cât mai multe indicii ajutorării depistării lugubrei descoperiri, având o contribuţie 
majoră. 

   DEALUL BALAURULUI - unde au avut loc mai multe execuţii, şi se pare că au fost asasinaţi ţărani răsculaţi din 
comunele Butea sau Băcesti din jurul Romanului. 

   La COTUL CIOCOIŢEI - s-au făcut execuţii descoperite într-o tarla  de in. 

   POIANA CAESCULUI - ar fi fost locul îngropării a circa 40 victime. 

   La POIANA LUI VÂRLAN -ar fi fost îngropate 16 victime printre care şi o femeie. 

   Din lipsa voinţei politice a guvernului de după 1990, urmaş al înaintaşilor comunişti, în care rolul hotărâtor îl aveau 
foştii securişti, lucrările au fost oprite şi cercetările manipulate în timp ca să se aştearnă uitarea. 

   Descoperirea de la CACIULAŢI îţi lasă impresia că te găseşti deja pe teritoriul URSS. La Căciulaţi, aproape de lacul 
Caldărăşani, securitatea îşi instalase un centru de "selectare" a nemulţumiţilor în urma dispoziţiilor primite ca securitatea 
să răspundă i direct de adunarea cotelor de grâu. 

Ca urmare, mecanicul Iştoc Isidor, făcut sublocotenent, ajutat de Foţi Alexandru, au "muncit" însă la colectarea 
ţăranilor din Dragoesti, Roşiori, Dridu, şi a omorât la ei. 

 

CEL MAI SINGEROS AN - 1950 

 A curs sânge mult, nevinovat, sub regimul instaurat de comunişti, dar parca nivelul atins în acest an 1950 n-a mai 
fost depăşit decât de Ion Iliescu după 22 Dec.1989, când a fugit Ceauşescu şi "teroriştii şi-au făcut de cap trăgând din 
toate părţile, şi peste tot în ţară, în oameni eliberaţi. 

    Acum în 1950 au fost ridicaţi din închisori, oameni, în majoritate ţărani, condamnaţi prin înscenări, cu pedepse 
de la 15 la muncă silnică pe viată . Prin Ordinul 10.007, semnat de A. Nicolschi, au fost asasinaţi la Timişoara între 25 
februarie până la 5 aprilie. Numărul deţinuţilor s-a ridicat la 83. Au fost aruncaţi la Pădurea Verde de la Timişoara, iar 
moartea lor a fost înregistrată în 14 august 1957 la Starea civilă din Timişoara, într-un registru ţinut secret. 

În februarie 1950, se dă directiva -în forţa şi prin forţă- la campania de construire a socialismului. 
   Prin Buletinul oficial din 30 martie, se dispune ca întreaga producţie agricolă, vegetală şi animală, să fie predată 
statului.  În faţa presiunilor şi a şicanelor activiştilor de partid, familia fostului primar PNT, Victor Dumitru din satul 
Brădiceni, com. Dolhesti,jud .Fălciu, nu se lasă intimidată de ameninţări şi merge împreună cu alţi săteni peste 
comunistul Bujor Vasile. Arestaţi pe 14 feb,. "chiaburii" au fost judecaţi şi condamnaţi prin Sent.626 din 18 iulie 1950. 
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ÎNCĂIERARE PE MALUL PRUTULUI 

În comuna GORBAN, situată la vreo 35 km nord de Huşi, vis-a -vis de modelul sovietic, organizaţia de partid s-
a întâlnit în seara de 14 martie 1950 şi a hotărât ca a doua zi, cu primarul şi 4 tractoare să iasă pentru ararea a 4 hectare 
de pământ din islazul comunal, pentru a face grădină de zarzavat. Dar islazul era al obştii săteşti.A doua zi dimineaţa, 
când s-au dus autorităţile au găsit acolo vreo 50 ţărani cu pluguri fracţionate de cai şi boi.Primarul a pus mâna pe funia 
boilor traşi în fata unui tractor iar tovarăşul Grigore Ignat, îndemnat de secretarul organizaţiei de bază, a apucat de 
coarnele plugului să-1 scoată din brazdă.Ţăranii le-au spus să se potolească, dar primarul Leonte Ion n-a voit să ţină 
cont. A intervenit şi Diaconu Gheorghe ,secretarul de partid. Grigore Ignat a fost doborât la pământ de Matran Ion iar 
alţii au sărit pe Diaconu Gheorghe,care a reuşit s-o rupă la fugă. 

Ca de obicei, în regimul comunist de vină sunt cei ce-şi apără proprietatea. A fost anunţată securitatea si miliţia 
care au trecut la arestări pentru a dovedi "instigatorii". Au fost arestaţi, printre ei numărându-se: 
MATRAN Ion, cu fiul lui, MATRAN I.Jean, SURPANU Manole, RAICU Nichita, MADA Ghită, MĂRTINAŞ Nicolae, 
GÂŢU Mircea, GÂŢU Dumitru, ANDREI Gheorghe. ANDREI Ion... 

Duşi la Huşi, au fost bătuţi şi o parte din ei trimişi în judecată şi condamnaţi prin Sent. 381/8 mai 1950 pentru 
instigare. Încă o înscenare a securităţii.  
 
 

VLASCA SE MIŞCA 

Odată cu colţul ierbii, au răsărit şi nemulţumirile ţăranilor, provocate de autorităţile comunale care, incitate de 
activiştii de partid, vroiau să se evidenţieze.  Comitetul Provizoriu din com. Căscioarele, de pe Neajlov, cu preşedinta în 
frunte, a colectat cartofii de la oameni fără să-i plătească, pe cei buni i-a oprit pentru nevoile lor sau îi puneau în vânzare 
la cooperativă. Datorită acestei cauze, unii s-au retras de pe listele de colectivizare. 

În alte comune nemulţumirile se datorează întocmirii proaste a contractelor de cultură (com. Gostinu) sau 
refuzului de a cultiva bumbac şi tutun, care au fost foarte prost plătite. Pe 16 martie au izbucnit nemulţumiri din cauza 
autorităţilor locale care nu primeau produse pentru nepredarea cotelor. Când secretarul plasei Vida a venit să le 
"explice", ţăranii au început sa strige: "Cooperativa este făcută de noi şi nu de Comitetul Provizoriu al plasei. Este 
capitalul nostru şi-1 vom retrage". 

Aceşti "provizorii" de la comună si plăşi, văzând că nu mai sunt ascultaţi, au apelat la miliţie ca să-i facă pe 
ţărani să semneze contractele şi să se întocmească acte de trimitere în judecată. Represiunea după planul sovietic îşi arăta 
roadele nefaste. Gospodăriile ţărăneşti începuseră să fie înlocuite cu colhozuri, partidele istorice desfiinţate şi 
conducătorii arestaţi iar regele şi familia regală exilaţi. 

Acum, în 5/6 mai 1950, s-a trecut la arestarea tuturor miniştrilor care mai erau în viată, de la Ctitoria României 
din 1918 până la această dată, în vederea exterminării lor. Peste 2 ani va urma arestarea tuturor prefecţilor, primarilor sau 
alte oficialităţi administrative din aceiaşi perioadă şi tot în scopul exterminări. 

În această atmosferă de teroare şi nesiguranţă, ţărănimea urma sa să apere cum putea, bazându-se pe forţele ei. 
Spiritul de împotrivire era unanim, neorganizat şi izbucnea unde nici nu te aşteptai şi se manifestat sub fel de fel de 
forme.  

   Ţăranul era născut cu dragostea de libertate şi pentru pământul moştenit sau câştigat prin munca cinstită, iar acum 
ajunsese la discreţia elementelor şcolite de Moscova care lucrau nestingherite de nimeni pentru punerea în aplicare a 
planului ce le fusese trasat. 

 "Politica faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După 
aceia trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistentă mai mare din partea ţăranilor, trebuie 
redusă împărţirea mijloacelor de producţie şi repartizate concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor". 
 
 

REVOLTA ŢĂRANILOR DE LA BÂRGĂOANI 

  O comună răsărita, cu oameni gospodari crescuţi în religia romano-catolică din regiune, ajunsese sub conducerea unui 
Şulteş Vasile, soldat căzut prizonier, venit cu Divizia trădătoare condusa de Nicolae Cambrea. Acest neisprăvit, ajuns 
membru de partid, a trecut la nenorocirea consătenilor, hotărând cu cei de la "raion" din Piatra Neamţ, să înfiinţeze 
colectivul în comună pe 25 iunie 1950. Pentru ziua respectivă, a adus activişti de partid din judeţ şi o formaţie artistică de 
la Piatra Neamţ. El, primarul, a hotărât să scoată covoarele şi băncile din biserica romano-catolică pentru a înfrumuseţa 
adunătura. 
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   Când oamenii lui Şultea s-au dus la biserică, oamenii tocmai ieşeau de la Sf. Slujbă. Evenimentul se petrecea tocmai 
când începuse şi marea teroare asupra bisericii romano-catolice, după ce Msg.Luigi Boga fusese arestat(mort la scurt 
timp), iar vicarul general de la Iasi ,Mark Glasser, omorât cu cruzime de securitatea din Iaşi, între expulzarea din 7 iulie a 
nunţiului apostolic Gerald Patrik O'Hara şi a colaboratorilor lui(aflaţi în anchetă la aceea data.) 

  În faţa încercării de a intra cu forţa în biserică, credincioşii au început sa-i huiduiască şi să arunce cu pietre în ei, 
îndreptându-se spre maşinile venite cu activiştii din Piatra Neamţ. Atunci, înaintea colhoznicilor, a apărut miliţianul 
Scorocârfa, care a început să tragă cu pistolul. 
   Au fost anunţate si au venit două camioane cu ostaşi care, văzând furia mulţimii, s-au retras. Ţăranul Gherghelaş 
Gheorghe a tăiat firele telefonice. După vreo două săptămâni a sosit armată multă, a înconjurat satul, fără ca cineva să 
mai poată ieşi şi înre 1 si 4 dimineaţa au trecut la arestări cu securitatea. Torturaţi la Roman de Davidovici şi Szgal, li s-a 
înscenat un proces şi prin Sent. nr.662/2-08-1950 a T.M. Iasi au fost condamnaţi următorii: 
    Darie Gheorghe, ţăran fruntaş al satului, care nici nu fusese în sat, bătut până a recunoscut fapte ireale, a fost 
condamnat la 10ani. 
   Gherghelaş Gheorghe, reuşind să scape a fost condamnat 11 ani şi arestat prin trădarea unui consătean, Minac, dintr-o 
mină unde se .aranjase, a trecut prin lagărele de exterminare. 
   GHERGHELAŞ Nita, soţia, după tortura îndurată ca sa-si denunţe soţul, a primit 6 ani si 6 luni. După eliberare, a fost 
găsită moartă pe câmp, în putrefacţie. 
   IONUŞEL Petru, condamnat la 10 ani, BUDĂU Leon, la 8 ani, PASCARU Mihai, 3 ani, PASCARU Ianos-Ferdinand, 
la 1 an şi 6 luni, ARVU Vasile, la 1 an şi doua luni. 
   Peste 40 de ţărani au trecut prin chinurile anchetei. 

ALTE PROVOCĂRI ALE AUTORITĂŢILOR 
 

Au pus piciorul şi în Ţara Moţilor, în regiunea Câmpeni, Brad, Huedin...  De când lumea se ştie că moţii trăiesc 
din creşterea vitelor şi dogărie.  Acum s-a gândit statul sa împădurească platourile, unde se găsea păşunea şi să le dea în 
schimb teren pe râpe unde nu creştea nimic, deci îi lăsa chiar muritori de foame după ce şi aşa trăiau foarte greu. Aveau 
casa plină de copii. Chiar unii dintre autorităţi recunoşteau că moţii mănâncă "buruieni" şi subnutriţia provoca boli 
numeroase. Aprovizionarea lor se făcea foarte rar şi greu şi numai pentru cei ce aveau cartele. Ba mai mult produsele 
vroia statul să le ia pe bani, în timp ce ei cereau alimente şi în special porumb. 

Din aceste nemulţumiri se vor naşte revolte şi dintre ei vom găsi pe mulţi îngroşând rândurile partizanilor, iar 
alţii vor pleca cu satul întreg la oraşe să ceară dreptate şi pâine pentru copii!    Deci "TALPA ŢARII" era călcată în 
picioare, nesocotită ca pe timpul lui Horia.  

 O nouă Hotărâre a Consiliului de Miniştrii  îi obligă pe ţărani, chiar pe colectivişti să predea cotă de lâna, pe 8 
Aprilie 1950. La sfârşitul lui Mai 1950 s-au hotărât cotele obligatorii la produsele agricole cu menţiunea că nepredarea 
în termen de 30 zile atrage închisoarea de la 1 la 12 ani şi majorări până la 20%. Sămânţa nemulţumirilor fusese 
aruncată... 

Scopul răscoalelor ce au cuprins deodată tot sudul tării cu ocazia treieratului urmărea desfiinţarea sistemului 
înrobitor al cotelor care loveau în primul rând în familiile cu puţin pământ. Chiar şi membrii de partid erau nemulţumiţi 
şi se plângeau că atunci când s-au înscris în partid nu li s-a vorbit de colectiv. Au fost odată înşelaţi şi a-cum li se fură 
pâinea de la gura copiilor. 

Dacă aceasta era concluzia la care ajunseseră ţăranii din com. Buturugeni , judetul Ilfov, membrii de partid din 
satul Plătăresti, com. Podu Pitarului, după 2  săptămâni de la înfiinţarea colectivului, 15 familii de ţărani săraci s-au 
întrunit în şedinţa şi au întocmit un proces verbal prin care precizau că ei, membrii fondatori au hotărât nesiliţi de nimeni 
să se retragă. 

Nu trebuie uitat că în cadrul represiunii generalizate fuseseră arestaţi pe 5/6 Mai 1950, toţi Prim miniştri, 
miniştri, subsecretari de stat, ierarhi ai Bisericii, circa 250 de personalităţi, printre ei numărându-se Ctitorii României şi 
cei ce luptaseră pentru înfăptuirea ei în 1913 şi care mai erau în viată, deoarece comuniştii urmăreau să şteargă orice 
urmă ce mai amintea de trecutul neamului românesc, de acei ce conduseseră ţara spre statul de drept. Acum, în fata 
abuzurilor de tot felul urmărind înfometarea ţărănimii pentru a o subjuga definitiv, aceştia nu au mai putut răbda şi ca la 
o comandă, instinctul de conservare, le-a comandat să refuze predarea cotelor. Odată cu treieratul s-au înfiinţat pe arii, la 
gura batozelor, activiştii comunişti ca să le ia rodul muncii. Si ca unul, satele au pus mâna pe furci , sape , coase, topoare 
pe tot ce le-a căzut la îndemână în acel ceas al disperării. Aşa s-a întâmplat după 1 Iulie 1950 şi aşa a durat toată vara pe 
tot cuprinsul ariilor ţărăneşti. în loc să curgă boabe de grâu, au curs boabe de sânge. 

Începutul a fost la Urziceni unde în urma încăierării dintre ţărani şi activişti, câştigători au fost securistii care au 
arestat zeci de ţărani, numai ei fiind de vină că nu are ce mânca muncitorimea, pătura conducătoare. La ce vor mânca 
copii, viitorul tării, nu se gândeau decât părinţii lor, care pentru aceasta vor apăra şi vor muşca cu dinţii brazda moştenită 
din moşi-strămoşi. O nouă indicaţie a încurajat pe oamenii securităţii: Daca vre-un chiabur va face agitaţie poate fi 
împuşcat pe loc, acolo, ca să ştie toţi cei care ar îndrăzni să nu predea cotele, că toţi vor păţi la fel. In comuna Gruiu din 
Ilfov încăierarea s-a transformat imediat în răscoală. Primarul primise "indicaţii" să pregătească aria pentru treierat dar 
mai ales să nu lase nici un bob de grâu ţăranilor. Lumea aflase planul diabolic pus la cale şi era agitată.    Femeile au fost 
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cele care au lămurit lucrurile. Primarul dăduse ordin de începerea treierişului şi. nici un bob pentru ţărani. Ca la o 
comandă femeile au sărit asupra mecanicului pe care l-au dat jos de pe maşină, rupându-i hainele, bătându-l şi stopând 
treieratul. Printre cei ce îndemnau femeile la acţiune se găseau şi comuniştii nemulţumiţii, dar cărora le era frica să se 
manifeste. 

 Autorităţile au fost alertate de primar şi la faţa locului judeţeană de partid Ilfov a trimis  doi tovarăşi şi o 
tovarăşe, toţi activişti scoşi ca să "analizeze" cauzele stagnării şi să ia măsuri. Intrarea tovarăşilor a fost făcută în sunetul 
clopotelor de la biserică ce imediat au adunat vreo 300 de săteni primindu-i pe noii veniţi cu braţele întinse. Maşina a 
fost răsturnată, "trimişii judeţenii" bătuţi de nici nu mai ştiau pentru ce veniseră şi sechestraţi în două case de ţărani 
săraci. 

 Dar satul era mare şi toţi erau solidari în această acţiune de nepredare a cotelor. În acest timp circa 1.000 de 
ţărani, după datele oficiale au înconjurat sediul comitetului provizoriu, adică primăria şi miliţia care se găsea tot acolo şi 
au obligat pe funcţionari  şi miliţieni să plece din local. Tiranii au intrat înăuntru, făcând "ordine" şi izgonindu-i pe cei 
ce nu vroiau să plece. 

  In noapte au sosit două plutoane de securitate care au început să tragă şi să împrăştie pe cei ce puseseră mâna 
pe primărie. Arestările şi bătăile la faţa locului au continuat toată noaptea. O parte din răsculaţi s-au retras în casele celor 
doi preoţi continuând rezistenta, folosind şi arme în apărare. Până la urmă au fost arestaţi împreuna cu cei doi preoţi. Au 
fost zeci de arestaţi şi răniţi. Liniştea s-a restabilit după părerea securităţii pe 10 Iulie. Dar linişte n-a mai fost în sat şi în 
comunele din jur. 

  La Roşiori, în câmpia Mosiştei pe 3 Iulie au izbucnit neînţelegerile şi răscoala tot de la cotele de la aria de 
treierat. Miliţia care era în stare de alarmă a intrat în acţiune şi a arestat trei ţărani. Satul a fost prezent şi 300 ţărani, tot 
după cifrele oficiale, au intervenit, au înconjurat Miliţia şi au eliberat pe cei arestaţi. 

 Nici nu apucase bine să se liniştească lucrurile că răscoala izbucneşte la 6-7 km. în comuna Drăgoeşti sat bogat 
aşezat în valea Mosistei, unde oamenii de când se ştiau avuseseră de toate, un belşug la care contribuiseră şi oamenii 
locului. Pământul lor era un dar ceresc şi o moştenire multiseculară. Strămoşii lor, generaţii după generaţii se 
succedaseră şi peste ei trecuseră în goană cailor toate seminţiile flămânde venite din fundul Rusiei.  Drăgoeştenii aveau 
în fiinţa lor conştiinţa trecutului mărturisită de săpăturile arheologice care-i plasa în negura istoriei. Despre îndrăzneala 
şi cutezata lor "ca cei mai bravi şi cei mai drepţi" Alexandru Macedon a venit să-i pedepsească şi ostaşii lui i-au urmărit 
pe malul stâng (al Dunării n.n.) plin de lanuri de grâu atât de îmbelşugate încât n-au putut înainta prin ele decât culcând 
spicele cu suliţele lor lungi ţinute de-a curmezişul." 

Specialistul forte în înăbuşirea revoltei, sublocotenentul Iştoc Ion,şeful securităţii de la Câciulaţi, ajutat de 
plutonierul Anastasiu Fote îsi făcuseră  simţită prezenţa la Roşiori. Acum le va veni în ajutor sublocot. Tureanu Ilie, tot 
mecanic de profesie ca Iştoc . 

Pe această vatra strămoşeasca se hotărâse ca pe 4 iulie 1950, chiar la batoză să se anunţe înfiinţarea colectivului 
şi ultimul bob de grâu sa rămână pe loc. Primarul comunist -Roşovanu- care nu avea nimic de a face cu satul, înconjurat 
de activiştii şi miliţieni din sat a venit la arie sa anunţe "noutatea" şi mai ales să împiedice pe oameni de a încărca şi duce 
grâul acasă, deoarece totul aparţinea colectivului, care acum, aici la arie, cu prima baniţa lua fiinţă .Lumea rămăsese 
mută. Tăcere ca de mormânt. Parcă-i ucisese. 

Eugenia-Jeana IVAN îsi aminteşte: "Deodată un iureş de împotrivire se ridică din toate piepturile... din toate 
colţurile. Şi cu o voinţă nepotolită ne repezim, care cum putem, să ne încărcăm grâul. Miliţienii ne îmbrâncesc, ne izbesc 
cu paturile puştilor, cu picioarele...Atunci răscoala se aprinde. Bolovani, cazmale, furci, toate zboară către cei ce 
reprezentau puterea. Primarul şi ajutoarele lui apropiate părăsesc aria, îndreptându-se spre primărie. O parte dintre 
răsculaţi îi urmează, în timp ce alţii se luptă cu miliţienii, încercând să încarce câte ceva..."   Dar alţii cu ce apucaseră în 
mână se pornesc după primar, şi numărul lor se îngroaşe mereu. Peste 500 se adunaseră la chemarea clopotelor celor 2 
biserici. Cum intra în primărie, primarul cu ai lui pun pază ca să nu pătrundă nimeni. Eugenia Ivan, la cei 21 de ani, 
forţează uşa, reuşeşte să pătrundă şi se repede la primar care tocmai cerea ajutoare, îi smulge telefonul rupându-i firele. 
E lovită, caută să pună mâna pe ea, dar reuşeşte să scape şi să se ascundă. 

.............................. 
In sat îşi fac apariţia ostaşi călări şi miliţieni pe motociclete. Oamenii sunt fugăriţi pentru a fi prinşi. 

   MATEI Gheorghe, tată a doi copii e bătut, umplut de sânge, ridicat de unde căzuse, împins câţiva metri şi împuşcat 
pe la spate... apoi târât în mijlocul uliţei principale unde a zăcut câteva zile...   Vuietul maşinilor cu întărituri ce îşi fac 
apariţia, urletele oamenilor prinşi, ţipetele copiilor după părinţi, femeile care blestemă, transformă satul liniştit de ieri 
într-un adevărat vacarm.  
   Începe să amurgească şi lumea să se ascundă. Eugenia-Jeana IVAN îngrozită de ce văzuse, se dă tiptil din pod şi 
târându-se pe pământ iese pe câmp şi se pierde prin porumb până la Gârla Moştistei pe care o trece în fugă. Un căruţaş 
cu inimă de creştin a dus-o până-n Bucureşti, la sora ei şi apoi altă noapte la fratele ei. A treia noapte a fost arestată de 
securitate şi aruncată în Jilava. A trecut prin ploaie de pumni, prin înjurături şi anchete, învinuită că a declanşat revolta, 
că a tras clopotele la biserică, până ce anchetatorii i-au luat mâna şi i-au purtat-o mâzgălind o iscălitură care nici nu 
părea şi nici nu era a ei. De la Jilava a ajuns la Mislea. 

Naş-Tache GRIGORE a fost arestat, bătut la Bucureşti şi condamnat. 
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Mişu I.OANCEA avea 17 ani şi în seara de 4 Iulie 1950 se ducea spre gârlă, dar trecând pe la primărie a văzut 
luminile aprinse şi lume agitându-se înăuntru. Probabil vre-o şedinţă după o zi agitată. Din curiozitate s-a apropiat. Era 
primarul Rosovanu cu mai mulţi militari... discuta cu stâlpii securităţii, măsurile ce trebuiau luate... pentru liniştirea 
satului. Erau pregătiţi cu lanţuri şi cătuşe aduse de la Căciulaţi. Urma să se întocmească lista celor socotiţi instigatori şi 
ridicarea lor.  Din zbor Mişu a prins că trebuie terminat cu "chiaburii" care se împotrivesc colectivizării ce trebuia 
înfăptuită imediat, aşa cum suna directiva. Imediat Mişu Oancea a zbughit-o şi în drum spre casă a mai bătut la câteva 
uşi cu oameni cumsecade să le dea de ştire, de ce auzise. Ajuns acasă a intrat pe uşa din dos şi nici n-a terminat de spus 
ce avea, că s-a umplut curtea de miliţieni şi vocea vătăşelului primăriei strigând ba pe tatăl, ba pe fiul cel mare, 
învăţătorul.  Ion Oancea, stăpânul casei s-a făcut nevăzut sărind pe fereastră în grădină şi mai departe pe câmp. Noaptea 
se aşternuse de-a binelea. Nituş OANCEA a fost prins şi socotit între "chiaburii" satului chinuit la Calea Rahovei înainte 
de condamnare. La strigătele disperate ale vătăşelului primăriei a ieşit Ştefan I.Oancea, învăţătorul tânăr al satului care 
nici nu împlinise anul de când venise lângă părinţi să le fie şi de sprijin şi ca să fie folositor satului ca dascăl. 
   În casă au intrat miliţienii, unii uitându-se prin toate ungherele, alţii învintându-1 până la primărie sa dea o declaraţie. 
Pentru 5-10 minute şi se întoarce. Nu este nevoie sa se mai îmbrace. Cum a ieşit pe poartă i s-au pus cătuşele la mâini şi 
a fost aruncat într-o dubă, ca un pachet, fiind primul. A mai poposit duba şi la alte porţi şi l-a simţit alături pe 
consăteanul Manea. Şi aşa mai departe până a fost dat jos la securitatea din Fierbinţi unde deja ajunsese Istoc şi-i aştepta 
nerăbdător; înconjurat de o haită de fiare care se gudurau în jurul lui. Fără să-i întrebe nici măcar cum îi cheamă s-au pus 
cu bătuta pe ei, la tălpi, peste cap, peste trup, cu pumnii, cu cravaşe, cu cizmele, până la leşin. I-au trezit cu apă aruncată 
din găleţi şi au asmuţit câinii asupra lor. Fiarele au început să le sfâşie îmbrăcămintea ajungând până a înfige dinţii în 
trupurile sângerânde şi atunci se făcea simţită autoritatea lui Istoc care striga la fiare: "Nu rupe! Nu rupe!". 

Cum miliţia a părăsit curtea familiei Oancea, Mişu a luat-o pe urma tatălui dar nu 1-a aflat. Ascuns să se 
odihnească în păpuşoi a auzit deodată clopotele celor două biserici vestind primejdia venită peste comună. Şi dăngănitul 
clopotelor era însoţit în noapte de împuşcături, de ţipete, urlete ce vesteau pârjolul abătut peste capul oamenilor.... A 
cutreierat câmpul numai noaptea mulţumindu-se să mănânce porumb crud. Îi era teamă să se arate în timpul zilei... până 
la răzbit foamea şi dorul de casă. În urma lui rămăsese mama lui Arghira, cu o soră mai mică, Victoria şi un frate de 10 
ani handicapat, fără glas şi auz. 

Când s-a înapoiat după vreo săptămână, totul era pustiu, uşile şi ferestrele vraişte de parca trecuseră barbarii şi 
jefuiseră totul... De la nişte vecini unde rămăseseră numai bătrânii a aflat că tatăl şi învăţătorul fuseseră arestaţi, şi că 
ceilalţi toţi luaseră drumul Dobrogei... la muncă forţată. Nemaiputând îndura s-a predat şi a cerut să fie trimis să lucreze 
în locul frăţiorului handicapat... 

Vlad FIERBINŢEANU a fost arestat şi chinuit la calea Rahovei, apoi la Gherla. 
Lixandru O.IULIAN făcuse războiul de la Lemberg la Rostov şi la retragere a reuşit pe un cal să treacă Siretul şi 

în apropiere de Ploieşti ruşii i l-au luat lăsându-i în schimb viata. Dar din nou, pentru tară a pornit până în munţii Tatra şi 
la întoarcere drumul 1-a făcut pe jos timp de o lună. Şi-a format o gospodărie, o familie şi acum în luna lui Cuptor a spus 
în faţa primăriei că nu înţelege de ce "ni se ia tot. De ce nu suntem liberi să ne bucurăm de pământul şi munca noastră."  
A fost pus în cătuşe, aruncat într-un camion, grămadă unul peste altul şi descărcaţi la Jilava. Chinuit în hrubele de acolo 
timp de 9 luni şi socotit "şef de rebeliune" i s-au repartizat 5 ani. A ajuns la Peninsula până la desfiinţarea canalului când 
pe 20 Iulie 1953 a plecat la Aiud şi de acolo pe 1 Martie 1954 a luat drumul minei de plumb de la Baia Sprie de unde s-a 
eliberat la capătul celor 5 ani de cruntă teroare, istovit şi zdrobit. Şi-a continuat viata, dar nu a intrat în colectiv. 

Florea Vulpoi arestat, chinuit şi condamnat a ajuns la Gherla. 
Petre STOIAN Ghimpe tot pentru ţară făcuse frontul să salveze pământul Basarabiei şi Bucovinei furat de ruşi. 

Căzuse prizonier şi trecuse prin iadul bolşevic de unde tocmai se întorsese... Dar pe 6 Iulie alături de consăteni a încercat 
să apere pâinea şi pământul ce rodea ,a fost socotit instigator, i s-au pus cătuşe şi aruncat în camion a trecut prin alt 
infern până a ajuns tot la închisoare, de data aceasta la "fraţii comunişti români." 

Tudorică ANDREI, chinuit la securitatea din calea Rahovei şi condamnat. 
Tache IVANESCU, născut în 1890, omul cel mai tăcut, cel mai blajin din sat, a fost încătuşat, i s-au repartizat 

10 ani şi dus la Gherla. A fost omorât pe 29 Iulie 1952 , în timpul reeducării .... 
Tănase STANCU, arestat, condamnat prin Jilava, Rahova şi Gherla. 
 Zenebia I. DIACONESCU a fost arestată de la Bucureşti şi chinuită prin securitatea din calea Rahovei şi Jilava 

pentru legaturile ce le avea în Drăgoeşti. 
  Ion OANCEA, care fusese între fruntaşii satului, arestat după ce reuşise să fugă de acasă, a trecut prin chinurile 

securităţii şi i s-au dat 10 ani trimiţându-1 la Gherla unde s-a întâlnit cu feciorul cel mare condamnat 5 ani. 
Dinu N1CULAE, arestat a ajuns în Rahova unde i-au înscenat proces.  
Vlad Matei, gospodar al satului Drăgoesti arestat în timpul revoltei ţărăneşti, trecut prin chinurile de la Rahova, 

Jilava a ajuns la Gherla. 
 Ştefan OANCEA, învăţătorul scăpat din ghearele lui Istoc a ajuns în "fabrica de schilodit şi înscenat procese" a 

lui Teodor Sepeanu, şeful securităţii Capitalei care intrase în ultimul an de "muncă" înainte de  a fi dat afara şi închis şi 
el. Ştefan OANCEA a primit 5 ani şi a trecut prin Jilava, Gherla, Poarta Alba şi Stadionul de la Constanta. După 
eliberare nu i s-a mai dat voie nici măcar sa pună piciorul în şcoala. 
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Constantin C.MATEI, membru comunist a fost chinuit şi condamnat ca instigator. 
Radu Vasile LUMÂNARE, tatăl a trei copii se afla cu treburi la Bucureşti, la o verişoară in Vitan. Pe 7 Iulie 

1950 s-a oprit la poarta duba, i-a pus ochelari negri şi cătuşe, s-a trezit pe str. Polona, în casa lui V.Brătianu unde se 
instalase o secţie a securităţii şi au început să-1 întrebe ce caută acolo, de ce a venit... Şi bătaia a început, mai rău ca la 
hoţii de cai, de nu mai putea sa meargă, era mutat cu pătura. Corpul era zdrobit de bătaie, cizme, tocuri de pistol.... 
Odată încheiată "ancheta" a ajuns la Jilava de unde a pornit în "turneu" pe altă lume. La Gherla a aflat că are 6 ani. La 
Baia Sprie s-a afundat până la orizontul 12 până într-o zi din Iulie 1954 când s-a alăturat greviştilor pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă. Pe 26 Oct. 1956 a ieşit la lumină îndreptându-se spre Dobrogea unde-i trudea din greu familia 
deportată. 

Mihăilă G.TUDOR, arestat, dus prin chinuri la Bucureşti şi condamnat. 
Vasile OANEA, de 25 ani, tatăl unui copil de 4 ani şi al altuia de câteva luni născut chiar pe 7 Iulie 1950, în 

timpul revoltei ţărăneşti, a fost chemat la primărie unde-1 aştepta Istoc, avansat locotenent după isprăvile din Iulie, care 
cum 1-a văzut 1-a pus să-şi dea jos curelele de la opinci, a început să-1 lovească peste faţă fără să-1 întrebe nici măcar 
cum î-l cheamă, 1-a dat cu capul de pereţi şi după ce i-a pus o cârpă peste ochi 1-a legat cu mâinile la spate şi i-a 
spânzurat capul de un cui ca să nu mişte. Au urmat alţi nefericiţi care au îndurat aceleaşi suferinţe Şi umilinţe până ce 
Istoc şi-a făcut norma, şi a plecat. In schimb a sosit duba care i-a încărcat şi legaţi la ochi şi la spate au pornit la drum. 
Ajunşi pe Calea Rahovei au fost descărcaţi pe "moşia" lui Teodor Sepeanu unde au fost luaţi în primire şi azvârliţi prin 
celule. Intr-una în care au intrat au scos 2 morţi ca să le facă loc şi s-a pornit ancheta după 6 luni de la revoltă, şi 
chinurile, şi bătăile de zi şi noapte nu au încetat până s-a înscenat procesul. Probabil nu făcuseră "norma" cu cei din vară. 
Şi condamnarea a fost urmată de drumul infernului. La intrare a avut 84 de kg., iar la eliberare cifrele s-au inversat, şi pe 
lângă alte beteşuguri vai de inima lui. Vai şi de chinurile Floarei Oancea care rămăsese acasă fără să aibă ce să dea la 
copilaşi de mâncare. Cel mare îmbolnăvindu-se mai rău decât maică-sa. 

 Costică Paraschiv TACHE dus la. Bucureşti, chinuit şi condamnat. 
 

ALTI CĂLĂI CARE I-AU SCHINGIUIT ÎN CAPITALA ŢĂRII  ŞI AU ÎNSCENAT PROCESELE 
 

 SEPEANU Teodor, născut pe  23 Oct. l9l4 în Bucureşti, fiul lui Bazil şi Frida, domiciliat în Bucureşti pe Bd.Dacia 
nr.10.B. angajat în siguranţă după 6-03-1945 a torturat pe cei arestaţi pe 8 Noiembrie 1945 şi a excelat în schingiuirea şi 
anchetarea celor din înscenarea procesului de la Tămădău. A continuat activitatea criminală după 1948 când a devenit 
locot. col. de securitate şi director al Securităţii Capitalei înscenând sute de procese. In 1950-51 s-a ocupat şi cu 
coordonarea reeducării studenţeşti de la Piteşti şi Gherla. Pentru complicitate la crimele comise acolo a fost arestat pe 13 
Martie 1953 şi condamnat prin Sentinţa nr.101/16-04-1957 la 8 ani. 
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