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Cuvânt înainte

La sfarsitul vol. II, al cartii   Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc
am promis ca în vol. III voi scrie macar câteva rânduri despre fiecare
participant la lupta de rezistenta armata anticomunista din Tara
Fagarasului.

Înainte de a porni eu la treaba,    un grup de tineri, nepoti de-ai
oamenilor de atunci, si-au luat asupra lor aceasta misiune, pe care au
facut-o chiar mai bine decât as fi facut-o eu, între ei fiind coautoarea
acestui volum. Eu nu am adaugat si nu am sters nici macar un rând.

În partea a II-a a volumului am venit cu câteva amintiri si mai
ales cu atitudini fata de realitatile actuale din România, pornind de la
trista constatare ca nu pentru o astfel de tara am luptat si am murit
atâtia dintre noi atunci.

Am adaugat la urma un Pomelnic al celor care au fost implicati
în Rezistenta anticomunista fagarasana. Am completat cartea si cu
câteva fotografii, pe care le-am putut obtine. Sper ca acest volum sa
fie înca un pas, pentru cunoasterea celor petrecute atunci.

    Ion Gavrila-Ogoranu
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Cuvînt catre cititori

 „Când natiunea e-n întuneric, ea doarme-n adâncimile geniului
si-n puterile sale nestiute si tace, iar când libertatea, civilizatiunea
plutesc asupra-i - oameni superiori se ridica spre a-l reflecta în
fruntile lor si a-l arunca apoi în raze lungi adâncimilor poporului -
astfel încât în sânul marei întregi se face o zi senina, ce rasfrânge în
adîncimile ei cerul“, spunea marele poet al neamului, Mihai
Eminescu. Orice  natiune are dreptul sa judece, sa iubeasca sau sa
condamne sufleteste pe toti aceia care au jucat un rol în istoria ei.
Pentru a se cunoaste adevarul istoric al acelei natiuni trebuie sa se
gaseasca exponentii care sa-l puna în evidenta. Pentru poporul român
perioada 1947-1964 este învaluita de perdele negre, care nu pot fi
înlaturate decât prin marturiile acelora care au trait evenimentele
acelei vremi. De ei depinde întregirea firului istoriei acelei perioade.
Tara Fagarasului a fost zona României în care regimul comunist a fost
respins înca din fasa atragând dupa sine ani multi de chin, perchezitii,
anchete, teroare si moarte. Majoritatea satenilor a sprijinit fara
conditii lupta anticomunista pentru ca viata lor se ghida dupa niste
principii simple si reale. Pentru ei dreptatea, adevarul si cinstea
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însemna totul. Au preferat sa lupte cu tot sufletul lor împotriva
minciunii si a legiuitorilor nedrepti. Astfel, s-au creat grupurile de
rezistenta din fiecare sat fagarasan. Regimul comunist constientizând
rolul si amploarea miscarii din aceasta zona au concentrat de multe ori
aici toata securitatea si multa armata  pentru a anihila actiunile
luptatorilor.  Cunosteam de la bunicii si parintii mei ca regimul
comunist a actionat întotdeauna în defavoarea omului de rând, iar
reprezentantii acestuia au aplicat si respectat litera de lege indicatiile
sefilor, de multe ori facând exces de zel pentru a obtine foloase si
laudele superiorilor. „Subjugatii regimului erau toate jigodiile satelor,
niste oameni de nimic“, spun multe voci ale satelor fagarasene.
Lucrând în presa m-a acaparat acest subiect, iar în urma cu trei ani am
început sa-l exploatez. Ceea ce am aflat m-a determinat sa-mi continui
cautarile pentru ca în fiecare sat numarul persoanelor care trebuia
intervievate  era din ce în ce mai mare. Chiar daca s-a scris despre
Rezistenta Anticomunista din Tara Fagarasului totusi au ramas
neamintite zeci de nume. Încerc sa redau în volumul de fata si în altele
care vor urma aceste suferinte,  pâna când fiecare persoana din zona
noastra care a suferit va avea rezervata o fila în istoria neamului. Am
gasit astfel prilejul sa-mi exprim regretul si ura fata de un regim
nemilos si dur, care a urmarit îngradirea si uciderea tuturor
sentimentelor umane, asuprind sute si mii de persoane  indiferent de
vârsta, profesie, sex sau conditie. Am un exemplu personal de
schingiuire a sentimentelor de catre comunisti.  Familia mea, Nicoara,
detinea o frumoasa gradina de pomi fructiferi, vita de vie, casa  la
marginea satului Rucar. Acolo îmi gaseam întotdeauna locul de
refugiu si de liniste, în mijlocul ierbii sau în acea casa.  Tot acolo îmi
regaseam si starea necesara pentru a învata, atât pentru liceu, cât si
pentru facultate. În luna mai1987, când toti pomii erau înfloriti si
gradina era o splendoare, reprezntantilor regimului din acel mic sat
le-a casunat pe acel colt minunat al satului si al visurilor mele. Au
intrat cu buldozerele si în mai putin de 30 de minute au devastat totul.
Minunata gradina a devenit un morman de caramizi, radacini, lemne,
pietre, iar coroanele pomilor înfloriti facute una cu pamîntul. Sub
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privirile stupefiate ale întregului sat s-a distrus totul, dar nimeni n-a
ripostat. Exista o teroare ascunsa, mai veche, de care eu atunci nu
stiam nimic. Au facut rau, mult rau de care  nici nu se sinchiseau. Nu
vroiau sa constientizeze ca distrug sentimente,  bunurile si munca de
zeci de ani a semenilor lor. A fost cumplit. Nu pot sa nu-i numesc pe
acei raufacatori: Geaman Gheorghe, brigadier, Eugenia Stanislav,
primar, Aurel Stanislav, presedinte CAP, Neaga Octavian, contabil,
Gheorghe Logrea, Balut Victor, Balut Gheorghe, Capra Gheorghe,
Geogea Ion au fost cei care au dat ordinul si l-au aplicat. Erau oameni
de nimic în comuna, fara caracter, motiv pentru care se si aflau în
slujba comunistilor.  Dupa atâtia ani de la fapta lor toti au raspuns în
fata lui Dumnezeu si a dreptei credinte.  Credeam atunci ca este cel
mai mare rau facut de un om semenului lui. Dar n-a fost asa.
Întâlnirea cu reprezentantii luptei anticomuniste m-a îndurerat si mai
mult.

Cititorule din Fagaras si de aiurea îti revine si tie rolul sa judeci
faptele acestor semeni ai tai. Poetul Al. Philippide surprinde atât de
bine în versurile sale urâtenia omului care nu se sfieste nicicând sa-si
domine semenul  prin fatarnicie si prin cele mai josnice metode.

 „Urâtul e! - Cu lacrimi în sila revarsate,
Viseaza esafoduri fumând nepasator.
Pe monstru-acesta gingas tu-l stii, o! cititor,
- O! cititor fatarnic, - tu, semenul meu, - frate! “
 Doresc sa multumesc domnului Ion Gavrila Ogoranu ca a avut

încredere în munca mea si ca m-a încurajat în initiativa pe care eu am
luat-o. Nu pot uita nici îndrumarile domnului Olimpiu Borzea din
Vistea de Jos, care mi-au fost de un real folos în cautarile mele. Aduc
multumiri unor, persoane cu sufletul alaturi de Tara Fagarasului, care
m-au ajutat la documentarea materialului cuprins în acest volum,
doamnei Lucia Marcu (manager general Cetate Olt SA Fagaras),
domnului Sorin Ioan Miloiu (manager general Mis Mad ’95 SRL
Fagaras), Nicolae Sofariu (director SDGN Fagaras), Constantin Suciu
(patronul Hotelului Flora din Fagaras), Mariana Stanila (manager SC
Mercur SA Fagaras).
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     Lucia Baki Nicoara
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Introducere

Motto:   
Da-ne Doamne, mântuirea
pentru jertfa ce-am adus
si ne curma sângiuirea...
Da-ne pacea ta de sus.
si ca semn  de împacare,
odihneste mortii lin.
De veghe la fiecare,
da-le Doamne câte-un crin.
Radu Gyr

În rezistenta anticomunista au fost implicate 64 de localitati din
Tara Fagarasului. Mii de oameni au fost persecutati, arestati si
aruncati în beciurile securitatii si în închisori.

Regimul comunist a aplicat cele mai crunte metode pentru a-si
înmulti numarul de adepti. Au fost locuitori care s-au alaturat lor,
fiind încântati de oferta comunistilor, locuri de munca, functii,
locuinte si astfel ajungând pâna la tradarea sau persecutarea
consatenilor. Altii s-au opus cu înversunare, ceea ce a dus la batai,
schingiuiri, tortura fizica si psihica si chiar executii. Rezistenta activa
din Muntii Fagarasului, sustinuta de rezistenta pasiva din sate, a reusit
sa atraga atentia. În Tara Fagarasului au fost concentrate trupele
armatei si ale securitatii pentru a înlatura si anihila opozitia
locuitorilor. Oamenii zonei urau minciuna, lasitatea si asuprirea.
Bazându-se pe credinta în Dumnezeu, pe adevar si cinste, au reusit sa
întârzie cu câtiva ani buni instaurarea ideilor bolsevice în zona. Elevi,
studenti, sustinuti atât de reprezentanti ai intelecutalitartii zonei, dar si
de tarani s-au opus orbeste ororilor comunismului. Lupta lor a durat
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mai multi ani. Pedepsele aplicate de comunisti i-au dus pe toti acestia
în fata unei pseudojustitii. Pe acesti tineri i-a putut învinge doar
tradarea.

1957 a fost anul în care trei loturi de partizani au fost arestate,
judecate si întemnitate. Sase persoane au fost executate prin
împuscare, iar alte sute condamnate de la 10 ani pâna la munca silnica
pe viata. Sentintele asa-ziselor complete de judecata stipulau în
majoritatea cazurilor „crima de acte de teroare si constituire în banda
în scop terorist“ sau „crima de uneltire împotriva securitatii interne si
externe a RPR“, chiar daca „încriminatii“ au oferit doar alimente sau
haine luptatorilor din munti.

Trei loturi de partizani au fost arestate în 1957 în lunile iulie,
august si septembrie.

Lotul I, arestati în iulie 1957
Chiujdea Ioan, Hasu Laurian, Novac Ioan, Metea Victor, Hasu

Gheorghe, Pop Jean, Ilioiu Ioan, Burlacu Nicolae, Borzea Olimpiu
Acestora li se adauga Rezistenta de Sprijin Vistea, condusa de

Olimpiu Borzea: Borzea A. Gheorghe, Stanciu Lucian, Grovu Ioan,
Bucelea Ioan, Bucelea Vasile, Sandru Victor, Cristian Ioan, Dâmboiu
Victor.

Lotul II, arestati în august 1957
Geaman Victor, Fogoros Liviu, Logrea Gheorghe, Munteanu

Vasile, Munteanu Octavian, Parintele Dascal Cornel, Popaiov
Octavian, Polexe Ioan, Albu Eronim

Acestora li s-a adaugat grupul din localitatea Râusor ce apartinea
Rezistentei de Sprijin Vistea.

Lotul III, arestati în septembrie 1957
Budacu Remus, Preotul Naftanaila Ioan, Ostacioaia Ioan, Banciu

Aurel, Vulcu Ioan, Vulcu Constantin, Marin Ioan, Oancea Virgil
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Pe   lânga   acestia au   mai   fost   arestati   fratii Ion   si Nicolae
Grecu   si un grup din satul Oltet condus de Surdu Vasile. Pe   lânga
aceste trei loturi au mai  fost condamnate si alte grupuri înainte si
dupa 1957.

Ioan Chiujdea, Laurian Hasu, Victor Metea, Ioan Novac,
Gheorghe Hasu, Jan Pop, Ion Ilioiu, care au luptat cu arma în mâna în
munti au fost sustinuti de rezistenta organizata în satele din Tara
Fagarasului (rezistenta pasiva) din care au facut parte: Olimpiu
Borzea, Nicolae Burlacu, Gheorghe Borzea, Lucian G. Stanciu,. Ioan
G. Bucelea, Ionel Cristian, Victor Sandru, Vasile D. Bucelea, Victor
Dîmboi.   

Începând din 1954 libertatea de actiune a tinerilor luptatori a fost
estompata prin viclesugurile comunistilor. Acestia au recurs la
infiltrarea în rândurile rezistentei a unor persoane care au încercat sa
le schimbe orientarea. De multe ori, aceste tactici perverse coroborate
cu puterea lor armata au reusit. Comunistii, bazându-se pe ideea ca
luptatorii asteapta sprijin din alte tari, s-au oferit sa-i ajute. Astfel,
prin intermediul lui Costica Nicolescu, omul care a promis
luptatorilor ca-i va duce în Grecia, au fost arestati: Ion Chiujdea,
Victor Metea, Gheorghe Hasu, Laurian Hasu, Ion Novac, Jan Pop,
Olimpiu Borzea. Ceilalti componenti ai lotului I au fost prinsi pâna în
aprilie 1957 si retinuti în anchete continue în beciurile securitatii din
Brasov. Pentru a obtine informatiile dorite luptatorii au fost terorizati
în: „Trei morminte“ si „Talpa Iadului“, celule reprezentative pentru
ororile comunistilor din Sibiu. A urmat procesul de la Sibiu în care
Tribunalul Militar al Regiunii a III-a Cluj a condamnat 17 tineri
curajosi cu pedepse dure care întreceau orice limita a gândirii umane.
Astfel, au fost condamnati la moarte prin împuscare: Ion Chiujdea,
Laurian Hasu, Victor Metea, Ion Novac, Gheorghe Hasu, Olimpiu
Borzea si Nicolae Burlacu. O alta pedeapsa, data cu aceeasi usurinta a
fost munca silnica pe viata la care au fost încadrati: Gheorghe Borzea,
Ion Bucelea, Ionel Cristian si Ion Ilioiu. 25 de ani munca silnica au
primit: Victor Surdu si Vasile Bucelea, iar 10 ani de închisoare
preotul Victor Dîmboi. În ajunul procesului pentru lotul I, doctorul
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Lucian Stanciu din Vistea de Jos a fost gasit în celula cu venele de la
gât taiate, caz neelucidat nici pâna în prezent. Din lotul I a scapat
necondamnat doar Ioan Grovu care ulterior a devenit si director de
scoala. În procesul de la Sibiu, procurorul îsi avea pledoaria nuantata
cu tot felul de citate precum: „Asa cum cocosatul nu scapa de cocoasa
decât când îi creste iarba verde pe piept, tot asa scumpa noastra
republica, iubitul nostru partid nu va scapa de acesti pistolari cu
fruntile înguste decât atunci când la va creste iarba verde pe piept“.

Dupa sentinta incriminatii au fost legati cu lanturi la mâini si la
picioare, supravegheati fiecare de câte patru „câini lingusitori“ si
transferati la Bucuresti. Toti au cerut recurs. Acesta s-a judecat în
lipsa lor si a fost respins. Nefiind vinovati si mai crezând în legile
statului român, detinutii si-au încercat ultima sansa. Au cerut gratierea
la Marea Adunare Nationala. La începutul lunii decembrie 1957 li s-a
comunicat ca aceste cereri au fost respinse, pentru luptatorii din munti
ramânând definitiva condamnarea la moarte. Totusi o schimbare a
survenit pentru Olimpiu Borzea si dr. Nicolae Burlacu, carora le-a
fost comutata pedeapsa cu moartea în munca silnica pe viata. De la
închisoarea Uranus, condamnatii au fost transferati la Jilava. În cursul
lunilor decembrie si ianuarie au urmat executiile pentru cei
condamnati la moarte. Nici în ziua de astazi nu se cunosc locurile în
care au fost aruncate trupurile neînsufletite ale celor împuscati. Cei
care aveau de ispasit pedepse de 25 de ani sau munca silnica pe viata
au fost mutati ulterior, în loturi si la date diferite, la Aiud si la Gherla.
Olimpiu Borzea, dr. Nicolae Burlacu, Ionel Cristian si Gheorghe
Borzea au ajuns în celulele de la Aiud unde „nu au vazut lumina zilei“
pâna la eliberare. Profesorul Ioan Bucelea, Vasile Bucelea, Victor
Dîmboi si Victor Sandru au fost dusi la Gherla si folositi la diferite
munci. În aprilie 1964 prin decretul 176 au fost pusi în libertate toti
detinutii politici.   

Vasile   Bucelea din Vistea de Sus a ajuns acasa bolnav, incapabil
de munca. Autoritatile de atunci nu au permis acordarea de asistenta
medicala si un loc de munca pentru el.   

Victor Stanciu din Vistea de Jos s-a întors de la Gherla grav
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bolnav si fara un ochi. A murit bolnav de pneumonie. Nu a avut copii.

Gheorghe Borzea din Vistea de Jos, încarcerat la Aiud si trimis
la munci la Canal, s-a întors acasa foarte bolnav. Toata averea i-a fost
confiscata. A fost angajat o perioada la UPRUC din Fagaras. A murit
în 1982 în ajunul Craciunului de penumonie.   

Ionel Cristian din Vistea de Sus s-a întors din Aiud în 2 august
1964. Nu a avut familie si a fost ajutat de familia Godan care i-a oferit
locuinta, masa si o masina de cusut cu care si-a cîstigat existenta. A
murit în Victoria bolnav de pneumonie.

Prof. Ioan Bucelea din Vistea de Sus, nu a mai putut profesa
dupa eliberare. S-a mutat cu sotia la Homorod. A avut doua operatii la
rinichi.   

Preotul Victor Dîmboi s-a întors acasa în august 1964. Traieste
în Rîusor alaturi de familia sa.   

Dr. Nicolae Burlacu a fost eliberat în 2 august 1964 cu mari
probleme de sanatate. A profesat ca medic ORL în Fagaras si Brasov.
S-a mutat definitiv cu sotia la Brasov.   

Ion Ilioiu a fost eliberat în august 1964 foarte bolnav. La
revenirea din închisoare familia îi era dezorganizata. La o vârsta
înaintata s-a recasatorit. A plecat de la Sâmbata de Jos si s-a stabilit în
Fagaras cu sotia sa. Sufera de o boala grava de ochi.   

Olimpiu Borzea s-a întors de la Aiud în 2 august 1964 bolnav de
TBC. Când a fost arestat avea 93 de kg., iar la eliberare cântarea doar
42 de kg. Nu a mai putut profesa ca învatator. Cu greu si-a gasit un
loc de munca, dar ca muncitor necalificat. Traieste alaturi de familie
în Vistea de Jos.

19



Capitolul I

Olimpiu Borzea din Vistea de Jos

   
Despre luptatorii din Muntii Fagarasului a început sa se

vorbeasca din 1950 în toata Tara Fagarasului. Se stia de luptele
acestora cu securitatea si de arestarea celor care le ofereau sprijin.
Punctul culminant al existentei luptatorilor în munti a fost în august
1952 când si-au facut aparitia la Cabana Bâlea. În acea perioada
oamenii vorbeau cu multa simpatie despre faptele si atitudinea
tinerilor luptatori împotriva comunistilor. Legatura lui Olimpiu
Borzea din Vistea de Jos cu luptatorii din munti condusi de Gavrila
Ogoranu a început la sfârsitul lunii august 1952 cu toate ca lupta
împotriva comunismului a început pentru Olimpiu Borzea înca din
anii de liceu.

„Prin 25-26 august 1952 cumnatul meu, studentul Ioan V.
Bucelea din Vistea de Sus mijloceste întâlnirea mea cu Remus
Sofonea si Ion Ilioiu. Am fixat ca zi de întâlnire 31 august dupa ora
22.00 în locul numit „Lazuletul“ de la liziera gradinii noastre din
Vistisoara. La data si ora fixata am fost prezenti la locul respectiv
Remus Sofonea, Ion Ilioiu, Ioan Bucelea si eu. Toti eram înarmati. Cu
Remus Sofonea ma cunosteam înca din 1947 si eram informat de
preotul Dumitru Ghindea de rezistenta organizata din Tara
Fagarasului. Baietii ne-au prezentat situatia lor dupa aparitia de la
Cabana Bâlea si ne-au cerut sa-i ajutam. Am acceptat sa le oferim
sprijin si prin urmare am stabilit în amanunt ceea ce trebuia sa facem.
Ca prima urgenta era aprovizionarea si pregatirea pentru iarna. Ne-au
dat si ei niste bani pentru a cumpara porumb si grâu. De la început
le-am cerut ca numele nostru sa nu fie cunoscut de nici unul din
grupul lor, iar la întâlnirile cu noi sa nu vina decât ei doi sau câte unul
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din ei. Au fost de acord. Primul transport cu alimente l-am facut cu
varul meu Vasile D. Cârje din Vistea de Jos la începutul lui
octombrie. În acea perioada s-a desfasurat la Fagaras Consfatuirea
Cadrelor Didactice din raionul Fagaras, prilej cu care am avut ocazia
sa ma informez despre imaginea luptatorilor în zona, dupa episodul
Cabana Bâlea. Atunci profesorul Remus Budac mi-a povestit
amanuntit ce s-a întâmplat la Cabana Bâlea. În data de 26 octombrie
1952, de sarbatoarea Sfântului Dumitru, am avut o noua întâlnire la
Vistisoara, la gradina. Cu mine era si varul meu Gheorghe Anton
Borzea care ulterior m-a însotit aproape la toate întrevederile cu
Remus Sofonea si Ion Ilioiu. Atunci le-am dat: medicamente, ciorapi,
carti si o busola.  În data de 8 noimebrie ne-am întâlnit din nou, cânde
le-am dus medicamente si alimente si am fixat un loc pentru
corespondenta „lazulet“, lânga un brad la Vistisoara. În data de 6
decembrie ma asteptam ca în cutiuta metalica sa gasesc un bilet de la
ei pentru ca îi informasem de prezenta în numar mare a militienilor si
a securistilor care patrulau zilnic în zona, mai ales în Sâmbata de Sus,
Valea Sâmbetei si la liziera padurii Vistisoara - Vistea Mare. La
ultima întâlnire i-am rugat sa-i spuna lui Vasile Sofonea din Dragus
(al Lascului) toate noutatile întrucât cu acesta ma întâlneam zilnic. În
vacanta de Craciun si în cursul lunii ianuarie 1953 am organizat
Reteaua de Sprijin Vistea. La început am fost eu, doctor Lucian
Stanciu, fratii Ion si Vasile Bucelea si Gheorghe Anton Borzea. În
luna mai 1953 a fost o noua întâlnire la Vistisoara când am fixat noi
locuri pentru corespondenta precum: drumurile Vistea de Jos -
Dragus, Dragus - Vistea de Sus, Vistea de Sus - Vistisoara si pe
soseaua spre Oltet. Pentru corespondenta am folosit tot cutii metalice.
Eu mergeam aproape în fiecare zi cu bicicleta pe ruta: Vistea de Jos -
Dragus - Vistea de Sus - Vistea de Jos. Cautam semnele de avizare (o
cioplitura pe un stâlp, pe o pluta  sau pe bara podului din Valea
Hotarului). Daca era un semn cautam cutiuta metalica la locul stabilit,
daca nu plecam mai departe. În luna iunie 1953 m-am întâlnit
întâmplator la Fagaras cu profesorul Ioan Grovu, directorul scolii din
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Sâmbata de Sus. Mi-a spus ca a avut legaturi cu cei din munti prin
Ilioiu si Sofonea si ca are sa le spuna ceva foarte important. I-am
anuntat pe Remus si pe Ilioiu si am fixat o întâlnire cu ei pe drumul
Dragusului la ora 22.00. I-am comunicat profesorului Grovu si acesta
a venit la Vistea cu caruta lui si cu un sac de grâu. La ora fixata am
plecat împreuna la locul întâlnirii. Remus si Ilioiu au plecat sa discute
cu Grovu problemele lor, iar eu cu ceilalti doi camarazi care au venit
la întâlnire am ramas la caruta si le-am dat sacul de grâu. La aceasta
întâlnire a venit si Gavrila care dorea o întrevedere cu Ionel Cristian.
Atunci s-a fixat si locul respectivei întâlniri. În aceeasi perioada m-am
mai întâlnit odata cu ei însotit fiind de Gheorghe Anton Borzea cînd
i-am anuntat despre grupul de parasutati în nordul Ardealului. În
octombrie 1953 profesorul Grovu m-a cautat la scoala la Dragus.
Acesta mi-a explicat de legatura lui si a doctorului Nicolae Burlacu cu
parasutistii condusi de Mare Sabin. În luna noiembrie 1953 le-a
comunicat celor din munti cele spuse de Grovu si le-am dat ziarul cu
stirea despre parasutisti. Începând cu 1954 am avut un mijloc sigur de
deplasare si anume un cal si o caruta care mi-a usurat îndeplinirea
misiunilor pe care le aveam. În septembrie 1954 Remus Sofonea a
venit singur la întâlnirea cu mine. Ion Ilioiu cazuse în lupta si era
ranit. Ioan Grovu si dr. Nicolae Burlacu urmau sa se intereseze despre
posibilitatile de a pleca din tara pentru luptatori. În Fagaras si
Sâmbata de Sus au fost aratate fotografii cu Ion Ilioiu la morga, un
trucaj josnic al securitatii pentru ca în realitate Ilioiu era doar ranit. În
octombrie 1954 Remus Sofonea a venit la întâlnire cu Ghita Hasu. Au
stat la mine, la Vistisoara, doua zile Ghita si o saptamâna Remus. În
25 octombrie Ion Grovu ne-a anuntat ca dr. Nicolae Burlacu a fost
arestat. Tot în luna octombrie Remus Sofonea si Ghita Hasu au
actionat la Vistea cînd se desfasura înscrierea în întovarasire. În
noimebrie 1954 am stat cu Remus   la Vistisoara. Era foarte abatut.
Mi-a lasat caietul lui cu însemnari si mai multe obiecte din os facute
de ei în munti. La putin timp Remus avea sa fie ranit la picior si apoi
sa se sinucida la mine în casa în Vistea de Jos“ povesteste Olimpiu
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Borzea.
Timp de 3 ani a fost suspectat de comunisti, dar niciodata nu s-a

putut dovedi ca lucreaza pentru luptatorii din munti. În luna martie
1955 Olimpiu Borzea a fost pentru prima oara arestat. Fiind inspector
scolar, a fost trimis în inspectie la Tântari. În drum spre aceasta
localitate, în dealul Persanilor, a fost rapit si dus la securitatea din
Brasov. A fost anchetat de colonelul Gheorghe Craciun. Aici a stat în
celula cu Mircea Craciunescu. Dupa doua zile de ancheta a fost lasat
sa mearga sa-si continue ancheta. Întors acasa l-a anuntat pe
profesorul Remus Budac din Cârta de cele întâmplate, rugându-l sa
comunice lui Ioan Gavrila ca „Vistea a cazut“. Totodata, luptatorii din
munti au fost atentionati sa fie prudenti si sa evite pe cât posibil zona
Vistea. La 8 octombrie 1955 a fost arestat pentru a doua oara. Era
perioada în care se punea în aplicare plecarea în Grecia a luptatorilor.
Olimpiu Borzea se afla pe drumul dintre Bucuresti si Giurgiu în
momentul în care a fost arestat. Timp de doua saptamâni a fost
anchetat la Ministerul de Interne dupa care a fost transferat la
Securitatea din Brasov. Aici capitanul Deitel, colonelul Mois,
capitanul Alexandrescu, capitanul Ivan si seful de arest Ioska Toth      
l-au terorizat psihic timp de 1 an si zece luni în anchete continue.   

În perioada 15 - 20 iulie 1957, alaturi de ceilalti componenti ai
lotului I, a fost judecat la Sibiu de catre Tribunalul Militar Cluj.
Olimpiu Borzea a fost condamnat la moarte pentru: complicitate la
crima de uneltire împotriva securitatii interne si externe a RPR,
complicitate la crima de acte de teroare si constituire de bande în scop
terorist si delictul de detinere ilegala de arme. În sentinta nr. 136/15
iulie 1957 reprezentantii tribunalului l-au caracterizat ca fiind un
element pervers si dusman de moarte al regimului. Încarcerat la
închisoarea Uranus din Bucuresti, Olimpiu Borzea a facut recurs, care
a fost însa respins, dupa care a cerut gratierea. Timp de sase luni a
fost tinut cu lanturi la mâini si la picioare si anchetat. La sfârsitul
lunii noiembrie Olimpiu Borzea a trait cele mai cumplite momente din
viata lui. Urma executarea sentintei, adica împuscarea.

„M-au bagat într-o celula îngusta, cât o cabina de telefon, în care
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era doar un scaun. Peretii erau stropiti cu sânge si aveau urme de
gloante. În fata în dreptul capului era un suport cu un pistol. În câteva
secunde, care mi s-au parut ore, prin fata ochilor mi s-a derulat
întreaga viata, cu toate bucuriile ei, cu toate tristetile ei si mi-am dat
seama ce va urma. Voi fi împuscat. Auzeam  în continuu vocile dragi
ale familiei, care parca îmi spuneau: stai linistit, totul va fi bine. Stiam
ca familia este alaturi de mine si acest lucru îmi da speranta ca voi
trai. Imaginea prezenta si imaginea din subconstientul meu se
contraziceau. Era o lupta continua. Si eu la rându-mi eram curios cine
va câstiga lupta. Asa cum credinta m-a ajutat sa rezist terorii din
ancheta eram sigur ca si acum Dumnezeu ma va salva. Secundele se
scurgeau si eu asteptam. Fiecare zgomot amplifica starea mea de
groaza. De la un timp m-am linistit. M-a învaluit o putere venita de
undeva care mi-a impus un sentimet de tarie si siguranta. Parca
vorbeam cu acel pistol care ma ameninta:

- Te împusc, spunea el!
- Niciodata nu vei reusi. Credinta mea ma va salva de la moarte,

am spus eu.
- Nu vezi ca nu mai ai nici o sansa sa scapi?   
- Copiii si sotia ma asteapta de ani de zile. Le sunt singurul

sprijin si trebuie sa-mi îndeplinesc atributiile de sot si tata. Nu am
facut nimic rau pentru care sa platesc cu pretul vietii.   

- Mai ai 5 secunde
- Voi scapa!
- Mai ai o secunda si...POC!!
- ...............................
Mi-a întrerupt dialogul o discutie telefonica a comandantului

închisorii, a carui voce razbatea pâna în celula în care ma aflam eu:
- Da, este Olimpiu Borzea. Executam ordinul acum.   
Nu puteam decât sa-i dau dreptate pistolului ca clipele mele de

viata s-au sfârsit. În acel moment cineva a si reglat pistolul în dreptul
capului meu. Am simtit atunci cum peretii încaperii s-au apropiat unul
de celalalt, iar denivelarea din usa, care ajungea pâna la pieptul meu
m-a imobilizat. Au urmat câteva minute de asteptare, minute pline de
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tensiune. Cu putinele puteri pe care le mai aveam încercam sa ma
reculeg pentru a putea muri cu demnitate în fata lor. Am auzit miscare
si usa camerei de executie s-a deschis.   

- Iesi afara, banditule!
Era comandantul închisorii care cu gesturi dure si foarte nervos

m-a împins în încaperea de vis-á-vis. Ma aflam într-o alta sala de
executie. În fata mea erau doua grupuri de soldati cu baionete la arma
care asteptau doar un semn de la comandantul lor pentru a-si face
datoria.   

- Treci în fata plutonului de executie, banditule a racnit
comandantul.

Abia târându-mi picioarele legate în lanturi, am încercat sa ajung
la locul indicat.   

- Ia pozitia de drepti, banditule!   
M-am conformat. Îi citeam pe fata desfigurata de ura ca abia

astepta sa ma execute. Nu mi-a ramas decât sa ma gândesc la familia
mea si sa îl rog pe Dumnezeu sa ma întareasca. Am apucat doar sa zic
în gând „Doamne ajuta-ma“ si am auzit aceeasi voce:

- Se comuta pedeapsa cu moartea la munca silnica pe viata.   
Era ora 13.25. O liniste adânca m-a cuprins si am simtit lânga

mine pe toti cei dragi de acasa. Puteam sa îi ating, erau toti prezenti:
parinti, copii si sotie. Nu-mi venea sa cred ca Dumnezeu mi-a oferit
aceasta sansa. Dupa atâtia ani era prima data când îmi vedeam
întreaga familie. A fost inexplicabil. Acum, dupa atâtia ani (n.a. 1997)
sunt convins ca totul a fost real. Dumnezeu mi i-a adus lânga mine,
sa-i vad, sa-i ating si sa ma ajute.“

Olimpiu Borzea a fost transferat apoi la Jilava unde a ramas timp
de 7 luni. Închisoarea era renumita pentru cruzimea gardienilor si
conditiile încarcerarii. Aici eroul a trait alte clipe de cosmar.
Semnificativ pentru ceea ce a suportat la Jilava Olimpiu Borzea, este
urmatorul dialog:   

„- Întoarce-te cu fata la perete, banditule, nu vezi ca a intrat o
femeie în încapere? a urlat locotenentul.

- Nu a intrat o femeie, a intrat un sergent major - am replicat eu
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linistit.   
La raspunsul meu femeia gardian mi-a zis:   
- Esti fericit ca ai scapat de condamnarea la moarte, dar tot în

puscarie vei muri. Te vom trimite într-o zi, în plic, acasa la ai tai.
Acum ai fi scapat usor, FOC si gata!

Nu am comentat nimic. Locotenentul a continuat:   
- Ce ai vrut sa te faci, banditule, ministru?
- Nu, n-am vrut sa ma fac ministru. Am fost mai mult decât atât.

Eu am fost OM.   
Locotenentul nervos mi-a raspuns:   
- Cum? A fi om e mai mult decât a fi ministru?
- Da, domnule locotenent. Ministru poate fi oricine, însa om

adevarat, nu.   
Acest dialog a determinat, alaturi de condamnarea mea,  tot

tratamentul pe care l-am primit în închisoarea Jilava. A durat 7 luni“.
În iulie 1958 Olimpiu Borzea a fost mutat în lanturi si cu paza

dubla la Aiud. Comandantul acestei închisori era atunci un evreu
numit Coler. În temnita din Aiud, Olimpiu Borzea s-a îmbolnavit de
TBC.   

„Am fost bagat într-o celula alaturi de toti detinutii bolnavi de
tuberculoza. Aici toate saltelele si paturile erau pline de sânge si
îmbâcsite de mizerie. Camerele de detentie nu au fost deparazitate sau
curatate înainte de a ajunge noi aici“.

Din zi în zi starea sanatatii lui se agrava. Tusea încontinu si
scuipa sânge. Dupa zile de suferinta a fost dus la spitalul închisorii.
Chiar daca nu primea tratamentul necesar, era mai bine decât în
celula. Aceasta situatie a durat pâna când comandant al închisorii a
fost numit colonelul Craciun. Era persoana care l-a rapit si anchetat pe
Olimpiu Borzea  la Brasov. Prima masura pe care Craciun a luat-o a
fost sa transforme capela religioasa din incinta închisorii în celula,
pentru izolarea detinutilor.   

„Era luna noiembrie. Afara era deja foarte frig. M-a aruncat
într-o celula de 3X1,5 metri. Pe jos era apa amestecata cu motorina.
Încaperea avea un geam mare fara sticla, o soba ca decor si o tineta
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fara capac. Am primit o patura abia la miezul noptii. Simteam cum
îmi intra frigul în oase. Din cauza apei stateam numai în picioare. A
doua zi dimineata patura mi-a fost luata. În acest regim m-au tinut
saptamâni în sir“.

Regimul sever de la Aiud, dar si din celelalte închisori i-au
distrus sanatatea lui Olimpiu Borzea. TBC pulmonar, TBC osos, TBC
ganglionar, Zona Zoster, hepatita, afectiuni renale au fost bolile pe
care le-a contactat  în închisoare si care îl urmaresc toata viata pe
Olimpiu Borzea.

„Când am avut Zona Zoster nu m-am putut îmbraca timp de 6
saptamâni. A fost cumplit. Deasupra sternului s-a colectat o punga de
puroi cât un cap de copil. Dupa mai mult timp am fost operat si au
fost extrase de acolo 1,5 kg. de puroi. Credeam ca nu mai scap cu
viata“.

Tot ceea ce a îndurat în închisoare, psihic si fizic, s-au sters în
momentul în care l-au anuntat ca va fi eliberat.   

„Era în august 1964. Detinutii discutau ca s-a dat un decret prin
care vom fi eliberati. Cu totii asteptam sa fim anuntati ca putem pleca
acasa. De câte ori aparea un gardian printre noi îi urmarea fiecare
gest, fiecare cuvânt. Într-o zi mi-am auzit numele strigat. Eram în
sfârsit pe lista celor care plecau acasa. Traiam si puteam fi liber. A
fost ceea mai frumoasa zi din ultimii 9 ani. Am plecat spre Vistea. În
gara m-a asteptat tot satul. Am trait alte emotii, dar de data aceasta,
lacrimile erau de fericire. Erau acolo parintii, sotia, copii, vecinii si
toti apropiatii mei. Toti erau curiosi sa afle prin ce am trecut si câte
am suferit. Dupa ce am coborât din tren toata lumea vorbea, întreba si
asteptau raspunsuri. Ne-am îmbratisat si am plâns împreuna. Si eu
eram curios sa aflu ce se întâmplase cu familia mea, cu prietenii mei,
în cei 9 ani cât am lipsit. De mine s-a apropiat o fetita, care m-a privit
îndelung nedumerita. Apoi s-a întors catre sotia mea si a întrebat-o:   

- Acesta este taticul meu?
Abia atunci mi-am dat seama ca fetita era fiica mea. Lacrimile

mi-au inundat obrazul. Am încercat sa o iau în brate, dar puterile îmi
erau epuizate. Eram multumit ca sunt în viata si ca îmi revad copiii.
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Am plecat spre casa si au urmat zile întregi în care casa mea era plina
cu oameni care voiau sa stie totul despre detentia mea. Am povestit cu
lux de amanunte cruzimile la care s-au dedat comunistii si securistii.
Sotia mi-a relatat tot ceea ce a îndurat în lipsa mea, cum a crescut
copii si a întretinut gospodaria. Am realizat ca cei ramasi acasa au
avut de îndurat orori la fel de mari, daca nu mai mari decât noi cei
care am fost închisi“.

Olimpiu Borzea a fost internat timp de 2 ani în sanatoriile de la
Timisul de Sus, Avrig si la Spitalul Mârzescu pentru tratament TBC.
A încercat sa-si gaseasca un loc de munca în învatamânt, dar de
fiecare data a fost refuzat. Prigoana comunista continua si în asa-zisa
libertate. S-a angajat ca muncitor necalificat. La început ca preparator
fito unde lucra cu substante toxice, mediu care i-a reactivat boala de
plamâni. În timp a reusit sa ocupe un loc de munca apropiat studiilor,
dar dupa nici doua luni un anume Pandrea, comunist, l-a întrebat:   

„- Ce cauti, banditule, aici?“
A fost dat afara si la putin timp, în 1967 s-a pensionat de boala.

În pensie fiind nu a fost scutit de un regim cu anchete, confiscari si
urmariri permanente din partea securitatii. Ultima descindere a
securitatii la domiciliul lui Olimpiu Borzea a vut loc în toamna anului
1989.   

„Evenimentele din decembrie 1989 mi-au dat speranta. Dar au
trecut 7 ani fara schimbari. În 1996 dupa alegeri, am prins din nou
încredere în viata, în adevar si dreptate. Nu as vrea sa ma însel din
nou. La cei 76 de ani ai mei, doresc ca neamul românesc sa ajunga
acolo unde îi este locul, iar binele sa învinga raul pentru totdeauna.
Sper ca nici o generatie de acum încolo sa nu mai sufere cât noi.
Mi-as dori ca tinerii de astazi sa înteleaga efortul si lupta noastra
pentru adevar si credinta. Nu am foast niste banditi asa cum ne-au
etichetat comunistii. Am vrut doar sa traim liberi si sa stârpim
minciuna. Daca lupta noastra nu si-a atins scopul mi-as dori ca voi cei
care ati luptat în ’89 sa realizati acest lucru“.
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Capitolul II

Sinuciderea lui Remus Sofonea si împuscarea lui Laurian Hasu

Motto:
„Cel care transforma în proprietate
personala Adevarul  si Dreptatea le pierde
si-si merita soarta cu vârf si îndesat“
Osten Sjostrand (poet si fizician suedez)

Laurian Hasu si Remus Sofonea au petrecut cea mai mare parte a
timpului împreuna în timpul rezistentei anticomuniste. În data de 9
iunie 1955, Remus Sofonea a fost împuscat în picior de securisti pe
raza satului Vistea de Jos unde acestia patrulau în acea perioada.
Alaturi de Remus era Laurian Hasu. Ei se ascundeau într-un lan de
grâu când au fost descoperiti de sotii Sandru din Vistea de Jos.
Vazându-l ranit pe Remus, Victor Sandru si sotia sa le-au adus celor
doi tineri alimente si o pereche de pantaloni. Totodata l-au informat
pe Olimpiu Borzea, organizatorul retelei de sprijin Vistea ca cei doi
partizani se aflau pe raza satului. Olimpiu Borzea îsi
aminteste:„Victor Sandru mi-a dat un bilet semnat de Remus pe care i
l-a înmânat Laurian Hasu. Biletul continea:„Fratilor sunt ranit. Implor
mila lui Dumnezeu si ajutorul vostru. Va rog ajutati-ma!“ Victor mi-a
spus ca Laurian ma asteapta. Era ora 21.30. M-am dus la ei în lanul de
grâu. Mi-a dat parola „Andrei“, i-am raspuns „Saguna“. Am stat putin
de vorba cu ei si am constatat ca aveau nevoie de îngrijiri medicale.
Trebuia sa-i ajut. Am convenit ca Victor sa-i ia la ora 4 dimineata cu
caruta si sa-i aduca la mine acasa. Victor a venit la mine acasa pe la
ora 3 noaptea sa-mi spuna ca nu poate sa ne ajute, deoarece i s-a
îmbolnavit sotia. M-am dus la Remus, atunci, si i-am zis:„Dragii mei,
securitatea stie de noi. Aveti încredere în mine“. Remus m-a luat de
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mâna mi-a dus-o la piept si a zis:  „Daca în dumneavoastra nu am
încredere în cine sa am?“ Doi partizani acoperiti cu iarba au fost adusi
în carul cu bivoli în sat sub ochii politistilor care patrulau prin sat.
Am bagat carul în curte. Pe Remus l-am pus în pat. Pierduse mult
sânge.  I-am acordat îngrijirile necesare. Aveam medicamente
suficiente pentru a-l îngriji. Remus avea dureri foarte mari, iar pentru
a-l ajuta trebuia sa-i administrez morfina. În trusa mea medicala nu
aveam atunci acest medicament. Atunci aveam în grija mea
aprovizionarea cu medicamente a satului. Am plecat sa procur
morfina pentru Remus, în Vistea de Sus. Când m-am întors si am
intrat în casa am simtit un miros suspect. Imaginea care ma astepta era
una de cosmar. Remus era întins pe podea cu pistolul pe piept, mort,
iar Laurian Hasu era într-o balta de sânge cu capul înspre fereastra si
picioarele spre usa cu un glonte care a intrat prin tâmpla dreapta si a
iesit prin partea stânga. Laurian era într-o stare grava. Nu mai vorbea
si nu mai avea control asupra capului. În acele momente, mi-am tinut
calmul cât de cât, am aprins prima data o candela si apoi am citit
biletul pe care mi-l lasasera ei. „Fratilor, noi am murit. Am socotit ca
este mai bine pentru noi, pentru voi si pentru acesti oameni care au
facut atâtea sacrificii“. Semnau Leu si Brâncoveanu. Remus mi-a spus
când l-am adus la mine: „Daca mor cumva, sa ma îngropi haiduceste
în cojoc, sub bolta de vita“ Dorinta lui Remus a fost îndeplinita. Era o
zi frumoasa de iunie. Mireasma pomilor si a vitei de vie impuneau o
atmosfera deosebita curtii si parca întregii vieti. Dar Laurian si Remus
s-au împuscat. Remus murise, iar Laurian a reusit sa scape. Totul s-a
petrecut fara ca securitatea sa banuiasca ceva. Cumnatul meu, Vasile
Bucelea, împreuna cu Gheorghe Borzea i-au sapat groapa lui Remus
sub bolta de vita din curtea mea. Înainte de a-l înmormânta l-am ajutat
pe Laurian sa-si ia ramas bun de la Remus. L-a îmbratisat. Nu stiu
daca era constient dar i-au curs lacrimile. Remus a fost îngropat în
cojoc si învelit într-un cearceaf pe care l-a dat prim-pretorul Ion
Sandru. Toti trei l-am scos din casa  pe geamul camerei dinspre curte.
L-am asezat în groapa, i-am pus o cruce la 30 centimetri sub pamânt
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pentru a nu fi descoperit mormântul  de securisti si l-am acoperit cu
pamânt. I-am plantat trei smochini si flori pe mormânt. Deoarece nu
mai ajungea în Grecia sa vada smochinii, am adus smochinii la el. În
timpul în care noi  îl înmormântam pe Remus, eu mi-am trimis sotia si
copiii de acasa la Fagaras, iar pe chiriasa pe care o aveam în curte în
Bruiu cu un oarecare pretext. Motivul a fost sa nu stie nici unul dintre
ei ceea ce se petrecea la noi ca în cazul în care eram descoperiti de
securitate ei sa nu spuna nimic despre Remus chiar daca ar fi fost
torturati. În fiecare seara aprindeam o lumânare si spuneam o
rugaciune la mormânt.

Laurian a fost în coma 10 zile. L-am îngrijit eu si sotia mea. Tot
timpul trebuia sa fim atenti sa nu fim descoperiti de securitate. Dupa
ce si-a revenit nu mai era vechiul Laurian, ca de altfel nici când l-am
revazut la proces. Nu am deschis niciodata discutia despre ce s-a
întâmplat între ei doi, atunci la mine în casa. El parca mereu se
întreba: „De ce am scapat eu?“ Laurian a ramas la mine timp de o
luna, dupa care a plecat la fratii din munti.El urma sa plece împreuna
cu Nelu Novac în 31 iulie 1955, în Grecia cu ajutorul lui Costica
Niculescu, din gara Vistea. I-am condus, atunci, pâna în Podul Olt.
Dupa ei urmau Victor Metea, Nica Chiujdea si Gheorghe Hasu, în 15
august, dupa care urma sa plec eu. Din pacate au fost arestati toti
miseleste prin trucurile securitatii. Din 31 iulie 1955 pâna la procesul
de la Sibiu din 15 iulie 1957 Laurian Hasu a suferit anchetele si
regimul dur al securistilor“ marturiseste învatatorul Olimpiu Borzea.
Laurian Hasu a fost judecat într-un pseudoproces a carui sentinta era:
„Cu unanimitate de voturi, facând aplicatiunea art. 1, lit. C din
Decretul 199din1950 îl condamna la moarte prin împuscare pe
Laurian Hasu, pentru crima de uneltire împotriva securitatii interne si
externe a RPR“. Sentinta cuprindea aceeasi pedeapsa pentru crima de
acte de teroare si constituire în bande în scop terorist, confiscarea
averii personale si plata sumei de 1000 de lei cheltuieli de judecata.
Sentinta a fost citita în 2 august 1957 la Sibiu.

Procesul a fost o farsa ca de altfel toate procesele intentate
luptatorilor din munti. Sentintele au fost date cu usurinta în baza unor
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concluzii stabilite fara o baza reala.

Capitolul III

Marturiile Mariei Stanciu, sora luptatorului Laurian Hasu

Motto:
O îndatorire morala este alcatuirea unei
istorii adevarate si cat mai complete a
rezistentei la agresiunea comunista. Este o
îndatorire urgenta, impusa de obligatia de
gratitudine fata de cei care au platit cu
viata, cu sângele si cu sanatatea,. curajul de
a fi înfruntat barbateste împilarea
comunista.

Cum s-au adunat? Cine le-a dat curaj? Care era numele lor, cum
aratau chipurile lor, cum au trait, cum au luptat, cum au murit? Sunt
întrebari pe care si le-au pus multi. Raspunsurile nu au fost date decât
în parte. S-a încercat sa se reconstituie adevarul, dar portiuni din
cronologia acelor evenimente au ramas enigme. Este necesar ca astazi
sa-i chemam printre noi pe acesti eroi, sa le omagiem faptele si
sacrificile supreme. Celor morti în munti, celor prinsi si torturati în
închisori le suntem datori cu un mormânt, o cruce si cu dezvaluirea
adevarului. Întrebarile si raspunsurile reale vin tot din munti, faptele
eronate si rastalmacirile vin în schimb de la oameni. Sacrificiul si
lupta nu suporta minciuna, asa cum onoarea si munca cinstita a
românului n-au suportat uneltirea si punerea tarii în slujba secerii si a
ciocanului comunist.

Pentru toti luptatorii din rezistenta redresarea morala se facea
simtita si dorita. Partizanii au cautat sa faca o curatenie, avertizându-i
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pe „intrusi“ sa le respecte munca s i agoniseala, demonstrându-le apoi
ca exista o lege mai presus de faradelegile lor. Pentru a descrie
activitatea luptatorului Laurian Hasu în cadrul rezistentei
anticomuniste mi-au fost de ajutor marturiile Mariei Stanciu, sora lui,
care a suferit la rându-i teroarea gulagului comunist.

Laurian Hasu s-a nascut în 23 octombrie 1921 în comuna Breaza,
raionul Fagaras. Înca din anul 1940 s-a încadrat în FDC la Liceul
Radu Negru din Fagaras, iar în anul 1941 a suferit o condamnare de
temnita grea pentru activitate legionara. Dupa ispasirea pedepsei, în
1947 si-a reluat activitatea legionara în cadrul Facultatii de
Agronomie din Cluj, fiind sef de organizatie. În 1948, când a fost
descoperita organizatia pe care o conducea, el s-a refugiat în satul
natal unde a stat ascuns pe la diferite rude si cunoscuti. În 1950 si-a
procurat arme si s-a alaturat grupului de luptatori din Muntii
Fagarasului. Atunci a început si calvarul pentru familia lui Laurian
Hasu. Duba neagra, arestarile, anchetele care speriau satul Breaza au
terorizat întreaga familie Hasu. Maria Hasu, casatorita ulterior
Stanciu în Vistea de Jos, sora luptatorului, a fost arestata si dusa
periodic la securitate în Fagaras. Înca din 1948 i se cereau informatii
despre fratele ei. Indiferenta si refuzul de care se loveau securistii din
partea Mariei, au dus la teroare. Era batuta cu palmele si cu obiecte
dure peste tot corpul. Brutalitatea lor a excelat cu bataia la talpi.cu
bastonul. „Ma loveau la talpi pentru a nu lasa urme. Când îmi era
aplicat acest „tratament“ nu puteam merge doua saptamâni. Erau cruzi
si mi se adresau foarte urât. Nu ma scoteau din bestie si bandita. Dupa
atâtia ani mai retin câteva nume precum: ofiterul Stoica ce nu avea o
mâna (fost coleg de scoala cu Olimpiu Borzea la Sibiu) care ma batea
groaznic, un tigan Stoica la fel de dur, comandantul securitatii din
Fagaras, caruia nu-i mai retin numele un om rau si nemilos, un ungur
mic de statura numit Loti, unul Barcutean, pus de asemenea în slujba
securitatii. În anchete era specialist unul Zagan“ îsi aminteste Maria.

Maria Hasu era dusa periodic la casa lui Giurca din Fagaras
pentru anchete care erau întotdeauna însotite de tortura. Acestea au
durat pentru Maria din 1948 pâna în 1953, când a fost arestata si
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întemnitata în penitenciarul de la Codlea. Maria nu a fost singura din
familie care a suferit. Au fost schingiuiti fratele ei, Virgil si sotia sa,
Sorita si tatal ei, Alexandru Hasu.

„Pe fratele meu, Virgil, l-au torturat groaznic. Odata a fost dus la
casa surorii noastre mai mari unde l-au legat cu mâinile de tavan si      
l-au batut pâna a lesinat. Pentru a-si reveni au aruncat apa cu galeata
pe el. Ceea ce doreau sa obtina comunistii nu au aflat de la noi.
Fratele meu a fost întemnitat apoi timp de 9 luni în perioada
1954-1955, unde a suportat alte suferinte. Nici cumnata mea, care
avea copil mic  nu a fost scutita de batai. De multe ori a fost lovita
când avea copilul în brate. Tatal meu care avea 70 de ani a fost de
asemenea batut cu bestialitate si torturat“ povesteste sora lui Laurian.

În 1953, Maria Hasu era învatatoare în Felmer. Dupa sedinta de
încheiere a acelui an scolar a fost arestata. A fost dusa de un securist
Alexandrescu, ce avea fata ciupita de vânt la securitatea din Fagaras
unde a fost anchetata timp de 4 zile. A fost apoi transferata la Brasov,
unde anchetele si bataile au durat o luna. A urmat pentru Maria
penitenciarul Codlea timp în care a avut loc un proces în care a fost
condamnata la 3 ani închisoare. Alaturi de ea au mai fost întemnitate
Gema Novac, mama lui Gheorghe Hasu si un anume Nistor din
Dejani. Maria a facut recurs, în urma caruia pedeapsa i-a fost redusa
la un an de închisoare. Ea trebuia sa fie eliberata în iulie 1954 când îsi
ispasise pedeapsa, dar a fost retinuta pâna în octombrie la securitate în
Brasov. Aici securistii au intentionat sa o transforme în informatoare
si s-o puna în slujba lor. Ei s-au lovit însa de refuzul categoric al
Mariei. A revenit acasa în octombrie 1954. Perchezitiile si anchetele
au continuat pâna la arestarea lui Laurian Hasu, în 1957. Maria s-a
casatorit în 1956 cu Pompiliu Stanciu din Vistea de Jos, fost detinut
politic. Ei doi si-au îmbinat suferintele de pâna atunci si si-au unit
fortele sa faca fata la altele care veneau asupra lor. Maria nu a mai
fost primita în învatamânt niciodata. Amândoi au mai fost încadrati în
munca doar ca muncitori necalificati pe santierele de la Savinesti si
Craiova. Au revenit în Vistea abia în 1975, când s-au pensionat. În
anul 1977 a avut loc ultima perchezitie la domiciliu lor din partea
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militiei. În prezent Maria este va duava si traieste dintr-o pensie
sociala, o pensie de privare de libertate si o pensie de sotie de detinut
politic.

Capitolul IV

Marturiile lui Victor Sandru, sustinator al Grupului de   
Rezistenta Vistea

Motto:
Comunismul a fost mosit în hrube ascunse,
de minti scelerate, alaptat de forte oculte, a
crescut si-a formulat si si-a pus în practica
programul, netulburat de nimeni, a guvernat
si poruncit cum a vrut si-a impus legile ce
le-a voit, a mutat popoare pe alte locuri, a
distrus nationalitati, destine, culturi si vieti,
a umplut jumatate din omenire cu lagare,
temnite, crime si gropi comune, cu sânge si
lacrimi.
Ion Gavrila Ogoranu

Chiar daca nu s-a dovedit la momentul respectiv a fi o reusita
deplina, lupta partizanilor împotriva instaurarii comunismului a
reprezentat un succes. Timp de zece ani, sub pavaza muntilor, a
credintei si a încrederii în adevar s-a întârziat instaurarea pecetii
purpurei rosii. În Tara Fagarasului, sub imboldul dreptatii si unitatii,
oameni curajosi au ajuns pâna la sacrificiul suprem. Respectând o
veche traditie, cea de împotrivire la tiranie si împilare, locuitorii din
zona s-au organizat în grupuri de rezistenta. Acestea erau constituite,
instruite si comandate asemenea unor unitati de armata, care respectau
o riguroasa disciplina militara. Aveau în dotare armament puternic si
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diversificat. Actiunile lor stateau   sub semnul unui consemn bine
definit:„ Doua persoane fata în fata pot discuta orice, iar când apare o
a treia se înceteaza orice comunicare“. Cu acelasi curaj cu care au
pornit lupta, eroii au suportat si ororile securitatii din timpul
anchetelor si din închisori.

 Victor Sandru a facut parte din Reteaua de sprijin Vistea.
Activitatea lui în cadrul rezistentei anticomuniste a fost aceea de a-i
ajuta pe Laurian Hasu si pe Remus Sofonea.

Victor Sandru s-a nascut în 14 martie1900 în Vistea de Jos. Era
de profesie agricultor. El s-a implicat cu întreaga familie, ca de altfel
întreg neamul Borzea, în rezistenta anticomunista ajutându-i si
sprijinindu-i pe toti cei care luptau împotriva comunistilor. În luna
iunie 1955 Victor Sandru mergând la plivit de grâu în holda de la
marginea satului, i-a descoperit în lan pe tinerii Laurian Hasu si
Remus Sofonea. Acestia se ascundeau de trupele de securitate care
patrulau în acea perioada pe teritoriul satului Vistea de Jos. Remus
Sofonea era ranit la picior, iar Laurian îl supraveghea. Victor Sandru
împreuna cu sotia sa le-a oferit celor doi mâncare  si o pereche de
pantaloni. Tot el a intermediat în acea zi legatura celor doi cu
învatatorul Olimpiu Borzea, organizatorul Retelei de Sprijin Vistea.
Victor l-a anuntat pe Olimpiu Borzea ca cei doi tineri îl asteapta în
gradina casei sale si apoi împreuna cu Gheorghe Borzea si Olimpiu
i-au transportat cu carul, sub ochii securistilor acasa la învatator.   

Pentru aceasta implicare, Victor Sandru a fost arestat în 12
decembrie 1956. Procesul în care a fost judecat s-a desfasurat în 15
iulie 1957 si a avut ca acuze sustinerea cu hrana si perechea de
pantaloni a partizanilor. Victor Sandru a fost condamnat de
Tribunalul Militar Cluj la 25 ani de munca silnica pentru:„crima de
uneltire contra securitatii interne si externe a RPR si acte de teroare si
constituire în bande în scop terorist“. Sentinta cu numarul 1369 a fost
citita în data de 2 august 1957. A fost eliberat prin decretul de gratiere
în 1964 dupa ce executase 8 ani de închisoare. S-a întors acasa grav
bolnav si cu un ochi afectat. A gasit curtea împartita de sora lui, iar
sotia sa alungata din casa parinteasca. Victor Sandru este decedat.
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Capitolul V

Marturiile lui Ioan Vulcu
Motto:
Morti sfinti în temniti si prigoane,
morti sfinti în lupte si furtuni,   
noi ne-am facut din voi icoane
si va purtam pe frunti cununi.
Nu plângem lacrima de sânge,   
ci ne mândrim cu-atâti eroi.
Nu, neamul nostru nu va plânge,   
ci se cumineca prin voi.
Imn mortilor-Radu Gyr

Neamul românesc este predestinat parca sa sufere. Calvarul sau a
început dupa „maretul“ act istoric de la 23 august 1944. De atunci
dreptatea si adevarul pentru care s-a  luptat au fost ecranate de
asa-zisii oameni politici si diplomati care n-au facut altceva decât
sa-si vânda tara si sa domine sub imperiul raului. Comunismul instalat
a aruncat oamenii de buna credinta în lagare si închisori pentru a-si
fixa radacinile mai bine în neamul românesc. Metoda comunista
bazata pe ura, minciuna, egoism, ipocrizie si faradelegi a câstigat
adepti din rândurile celor lasi si lipsiti de personalitate. În decursul
anilor, bolsevismul a devenit mormântul adevarului si al dreptatii
umane. Mlastina desnadejdii a acoperit gândul si speranta românului
care visa la eliberarea din robia comunista. Tradatorii care s-au pus în
slujba ocupantilor au lovit mortal românul adevarat în numele
principiilor asasine. Toate localitatile din Tara Fagarasului au fost
supuse celui mai crunt regim de supraveghere si tortura timp de zece
ani, dupa care au urmat altii 40.   

Breaza, satul de la poalele   Muntilor Fagaras a avut un regim
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special. Zilnic „masina comunista“ marsaluia pe strazile Brezei,
cetatenilor fiindu-le interzis sa-si rezolve treburile câmpului între
anumite ore din zi. Multa suferinta a existat pentru acesti sateni, dar
nu numai. Marturiile lui Ioan Vulcu din Breaza confirma tirania
comunistilor. Ioan Vulcu a sprijinit grupul de luptatori din Muntii
Fagarasului. Primul lui contact cu acestia a fost în mai 1950 pe Valea
Pojortei. „Eram la pescuit pe Valea Pojortei. Am vazut la un moment   
dat trei insi care veneau de la deal spre vale. Purtau niste bocanci
legati cu sârma si aveau arme. Erau Gheorghe Hasu, Laurian Hasu si
Ioan Chiujdea. Atunci am discutat cu ei. Laurian Hasu m-a rugat sa-i
ajut cu haine si mâncare. M-am înteles cu el sa vina pâna la marginea
satului unde sa-i dau provizile cerute. La întâlnirea fixata a venit si
varul meu Constantin Vulcu. Am fost amândoi impresionati de starea
acelor tineri si ne-am hotarât sa-i ajutam în continuare. Astfel am fixat
noi întâlniri si am procurat cele necesare traiului aspru din munti
pentru grupul fugar precum si armament. Dupa o luna ne-am întâlnit
din nou în locul stabilit. Era vorba de „Hodomoaca“, unde era un
maracine la locul numit „La tarina“. A venit Laurian Hasu care ne-a
cerut mâncare si grâu pentru iarna. Varul, Constantin Vulcu, a
cumparat un sac de porumb de la Fagaras. Am pus boabele în trei
ranite pe care le-am  dat apoi lui Laurian. Le-am furnizat si informatii
despre armata si securitatea care îi cautau. În cazul în care fixam o
întâlnire si nu reuseam sa ne vedem pentru ca eram urmariti, aveam
un consemn. Laurian ne lasa un bilet în care trecea data urmatoarei
îmtâlniri si pe care-l punea într-o cutie de chibrite la maracinele
amintit. Pentru armament si munitie ne ajuta un prieten de-al meu
Gheorghe Ostacioaie, care era seful magaziilor de la fosta Militie
Bucuresti. Ostacioaie ne-a procurat pantaloni de militie, munitie,
ranite si cartuse  pentru pistol. Eu aveam un pistol Browning 765 pe
care-l tineam ascuns în zidul de la fântâna si pe care l-am dat
luptatorilor“relateaza Ioan Vulcu.   

Grupul fugarilor fiind urmarit pas cu pas de securitate care a
antrenat divizii întregi de armata era expus primejdiei arestarii. „În
toamna anului 1953 Gheorghe Hasu, Laurian Hasu si Ioan Chiujdea
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au coborât în sat si s-au ascuns în sura la Constantin Vulcu.
Securitatea a aflat ca niste fugari ar fi în sat si a încercuit tot satul sa-i
caute. Era noapte. Au sculat din somn multe familii sa verifice daca
partizanii s-au ascuns la unele dintre ele. Au amplasat posturi de
pânda în tot satul. M-am dus la cartofi în câmp cu scopul de a afla
modul de actiune al securistilor si totodata o solutie care sa-i salveze
pe protejatii mei din ghearele comunistilor. Patrulele de securitate
însotite de câini marsaluiau prin tot satul. M-am speriat pentru ca nu
întrezaream nici o sansa pentru cei trei. Atunci Gheorghe Hasu mi-a
zis ca ei sunt pregatiti pentru orice. Stateau în garda cu armele gata
oricând sa se apere. Pentru a nu da de banuit securistilor varul meu s-a
dus în acea zi la padure. Când s-a întors seara acasa cu carul cu lemne
a venit la el seful de post. În acel moment cei trei fugari se aflau în
grajd si mâncau. În câteva secunde i-am anuntat ca sunt în pericol si   
s-au retras imediat în sura. Seful de post îl urmarise pe Constantin
pentru ca îsi adusese lemne din padure fara sa aiba bon. Tinând cont
de informatia pe care le-am dat-o, fugarii s-au strecurat cu mult curaj
printre posturile securistilor, prin apa si au parasit satul. Am stat cu
frica pentru ei. M-am linistit pentru ca nu am auzit împuscaturi, motiv
care mi-a dat de înteles ca au scapat si de aceasta data“.

Constantin Vulcu l-a ajutat si pe Andrei Hasu. În iarna anului
1952 Andrei Hasu s-a îmbolnavit si necesita tratament. A coborât în
sat. Cineva „binevoitor“ l-a denuntat la securitate. A stat un timp
ascuns în scoala de unde cu sprijinul lui Constantin Vulcu a plecat în
Pojorta si apoi în Voivodeni unde a fost ajutat de un anume Cabuz. A
fost descoperit însa de comunisti si a fost împuscat. Andrei a fost
tradat de Galbincea din Sâmbata de Jos. Dupa ce a fost ucis, Andrei a
fost legat pe o scara si depus pe treptele scolii din Voivodeni pentru   
a-l vedea întreg satul si astfel lumea sa se intimideze si sa nu-i mai
apere pe partizani. Nici la ora actuala nu se stie unde a fost dus
cadavrul lui Andrei Hasu.

Întâlnirile lui Ioan Vulcu cu grupul din munti au continuat. „În
toamna anului 1954 m-am reîntâlnit cu ei. Erau sleiti de puteri. Mi-au
spus ca nu mai rezista si ca se pregatesc sa plece în Grecia. Îmi ziceau
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atunci ca daca vor fi prins i cumva, ultimul cartus va fi al lor si tot nu
vor divulga nimic. Anul urmator au fost prinsi. Din acel moment si eu
am fost urmarit chiar daca niciodata nu am dat de banuit securitatii ca
as avea legaturi cu luptatorii. Simteam ca oriunde merg eram urmarit.
În 1957 am primit o scrisoare de la  sotia lui Ostacioae, de la
Bucuresti, în care ma anunta ca sotul ei a fost arestat. Am plecat la
Bucuresti sa vad exact ce s-a întâmplat. Ajuns acolo, primul lucru pe
care l-am facut a fost sa iau pistolul pe care-l ascunsese Gheorghe
Ostacioae în casa si sa-l arunc în Dâmbovita pentru a nu-i îngreuna
situatia sotiei prietenului meu“

Constantin Vulcu a fost arestat la 1 mai 1957. Tot atunci a fost
cautat si Ioan Vulcu, dar fiind plecat cu cartofi în Regat sa-i vânda i-a
fost amânata arestarea. „În 8 mai 1957 un maior si doi ofiteri de la
securitatea din Fagaras m-au ridicat de acasa si m-au dus la sediul lor
din strada Inului. Aici m-au lasat sa astept doua ore dupa care m-au
îmbarcat într-o dubita si m-au dus la Securitatea din Brasov. Aici      
m-au dezbracat complet pentru perchezitie si m-au trecut la un regim
de anchete. Mi-au pus ochelarii negri la ochi si mi-au spus sa cobor
11 scari. M-au bagat într-un birou si m-au asezat pe un scaun care era
cuit. Au urmat zile multe de ancheta si tortura. Tot aici au fost adusi
si cei trei luptatori din munti cu care eu am colaborat si care vroiau sa
ajunga în Grecia dar au fost tradati. La una din anchete l-au adus pe
Laurian Hasu pe care l-au întrebat daca ma cunoaste. Acesta a
raspuns:„Este Vulcu din Breaza“. M-au închis singur în celula 28.
Dupa un timp mi-au bagat în celula pe unul Seremet Stanislav din
comuna Vadu Rosca din Basarabia. Acesta fiind turnator, încerca sa
ma convinga sa scriu pe hârtie daca am de comunicat ceva fugarilor
ca el poate sa trimita biletul afara din închisoare. Pe acest basarabean   
 nu-l mai puteam suporta. Comportamentul si caracterul lui completat
de regimul dur practicat de securisti, m-au determinat sa-i spun
comandantului închisorii, un anume Toth, sa-l scoata din celula mea
ca daca nu îl omor. M-a mutat pe mine însa în celula 26 unde era
închis unul Belau Horia din Alba, caruia fratele îi era fugit în Franta,
povesteste Ioan Vulcu. Regimul dur de la Securitatea din Brasov a
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continuat la penitenciarul   din Sibiu unde a fost mutat Ioan Vulcu în
30 iulie 1957 „Legati în catuse am fost transferati la închisoarea din
Sibiu. Împreuna cu mine au avut aceiasi soarta Constantin Vulcu, Ioan
Petrisor din Recea si Gheorghe Ostacioae. M-au aruncat la subsol, în
celula 3. Era o camera de 1,5 metri pe 3 metri, cu ciment pe jos de
care erau fixate belciuge. Peretii erau stropiti cu sânge, iar ca mobilier
exista un singur pat. Celula era luminata artificial întrucât  avea un
singur gemulet cu gratii. Acolo am stat 3-4 zile dupa care am fost
mutat la etaj, singur, în celula 16.

 Tot aici am avut parte de mai multe zile de izolator unde
conditiile au fost inumane si mult mai dure decât în celula“.

În 10 august 1957 a urmat procesul care a fost judecat de
Tribunalul Militar III Cluj în deplasare la Sibiu. În acel lot au fost
judecati Ioan Vulcu, Constantin Vulcu, Gheorghe Ostacioae, Virgil
Oancea si Ioan Mutiu,  colonel doctor militar din Sibiu. „Ne-au
îmbracat în haine vargate si ne-au dus în boxa. Mie mi-au dat ca
avocat pe unul Gavoznea. A fost un magar. El n-a facut aparare, a zis
doar: sunt de acord cu instanta. N-am nimic de adaugat. Judecator era
Finichi Paul, iar acuzator public un evreu Tiron. Acesta a pledat în
felul urmator: sunt de acord cu încadrarea facuta, iar fapta este
proportionala cu încadrarea. Sunt multumit ca ultimele ramasite au
fost prinse“, povesteste Ioan Vulcu.

La acel pseudoproces sentintele au fost urmatoarele: Ioan Vulcu
si Gheorghe Ostacioae munca silnica pe viata; Constantin Vulcu-25
ani de închisoare; Ioan Mutiu-20 de ani de închisoare, iar Virgil
Oancea-10 ani de detentie. Elena Vulcu, sotia lui Ioan Vulcu, care a
fost la proces la Sibiu îsi aminteste: „Era foarte slab. Am fost
avertizata sa nu vorbesc nimic cu sotul meu. Nici nu mi-au dat voie
sa-i dau pachetul cu mâncare pe care i l-am pregatit“ Si pentru acest
lot pedeapsa a fost pentru: „crima de uneltire a securitatii interne si
externe a statului si constituire în bande în scop terorist“. Ioan Vulcu
a cerut recurs, dar raspunsul l-a primit abia dupa o luna si acesta era
respins, ramânând valabila pedeapsa data anterior. „Am fost
întemnitat în penitenciarul Sibiu în camera 19. Era o încapere de 6/5
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m în care eram 30 de persoane. Dormeam doi într-un pat. Mâncarea
era o ciorba, apa chioara, mamaliga muceda, iar dimineata o cafea si o
bucata de pâine. De Sf. Ioan am fost mutat la închisoarea Gherla,
ne-au dus noaptea cu lanturi la picioare. Împreuna cu mine mai erau
Ostacioaie, Constantin Vulcu, Petrisor, Moanta Stefan si Ioan Marin
din Breaza. La Gherla ne-au despartit. Pe mine m-au închis în celula
107 cu alte 30 de persoane. M-am nimerit sa dorm în pat cu David
Greavu din Lisa. Am fost hraniti insuficient si sufeream foarte mult
de frig. Datorita conditiilor m-am îmbolnavit. Lânga coloana am avut
un abces de natura TBC. Am fost mutat într-o camera de spital a
închisorii unde medicii Dumitru Stere si Gheorghe Cornea din
Fagaras mi-au facut tratament si punctii. M-am vindecat abia dupa un
an si trei luni. Abcesul s-a datorat bataii pe care o primeam. În fiecare
zi de miercuri eram scosi la bataie. Pe mine ma legau pe o banca si cu
ciomegele ma loveau peste spate si în palme. Apoi ma înveleau
într-un cearceaf cu apa rece. A fost crunt. Acelasi regim l-au suportat
Mihai Voicu general de razboi si Gheorghe Cristescu procuror
general. Metodele de tortura ale comunistilor au revoltat în iarna
1958-1959  detinutii din mai multe celule. Acestia au recurs si ei la
violenta. Cei din celula 86 si-au blocat usa au rasturnat hornurile si
obloanele. Alaturi de ei au intrat în greva si alte celule. Pe noi cei din
85 ne-au amenintat cu arma cu care au tras pe vizorul usii ranindu-ne.
În timpul acelei revolte ne-au tinut cu fata la pamânt în celula. A fost
chemata Procuratura si reprezentanti de la Bucuresti care i-a batut si
torturat pe detinutii grevisti. A curs mult sânge atunci. Fara motiv
eram bagati si la izolator. Era o camera foarte mica cu un pat de gratii.
Primeam mâncare la 3 zile, în rest doar apa calda, seara. Aveam voie
doar noaptea sa ne întindem pe pat care nu avea saltea si patura. Eu
am stat sapte zile la izolator în decembrie. Eram doar în pantaloni
scurti.   

La Gherla cei mai duri gardieni au fost fratii Somlea si
comandantul Goiciu. Nu stiu de unde aveau acumulata atâta ura. Îmi
amintesc ca odata de Pasti în 1959 am primit drept  hrana ciorba cu 16
boabe de arpacas, turtoi iar dimineata 80 gr de pâine. În 1962 ne-au
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mai fost ameliorate conditi ile de detentie. Ne-a adunat comandantul
într-o zi în club si ne-a zis: “Depinde de voi eliberarea”. Nu l-am
crezut. Din capre râioase nu ne-au scos niciodata. Unii dintre noi au
cedat presiunilor. În 1964 prin martie, a venit unul de la Bucuresti si
ne-a spus: “Cel care-si aude numele sa-si faca bagajele”. Din 100 de
persoane câte eram în camera au ramas 10 printre care si eu: Nicolae
Alexandrescu, avocat din Bucurresti, Ion Vulcanescu din Bucuresti,
Ion Rosianu, Petru Novac din Berivoi, Petru Cârstea din Fagaras.
Pâna în 24 iunie 1964  am lucrat la fabrica de mobila din Gherla dupa
care m-am eliberat. Am fost asteptat de familie în gara“ povesteste cu
lacrimi în ochi Ioan Vulcu.

Acasa i-a fost confiscata toata averea: pamântul, carul,
animalele, hainele, lemne si toate bunurile. Sotia lui Ioan Vulcu,
Elena, a recuperat o parte din bunuri platindu-le în urma unui proces
care a avut loc în 1957 la Fagaras. Venind acasa Ioan Vulcu si-a
deschis un atelier de tâmplarie în care confectiona ambalaje pentru
Uzina nr.2 Brasov. A încercat sa-si recupereze pamântul confiscat, dar
nu a reusit nici macar dupa revolutie.   

Dupa 1965 Securitatea a revenit acasa la Ioan Vulcu pentru a-l
determina sa devina informator. Cu toate insistentele comunistilor a
refuzat. Nu dupa mult timp a fost chemat la Securitatea din Fagaras de
catre maiorul Zilceag pentru acelasi motiv. A refuzat din nou, motiv
pentru care a fost supravegheat de militie. În 1985 a fost rechemat la
Securitate în Fagaras.  „Era acolo un civil si maiorul Zilceag. Mi-au
promis bilete la bai daca accept sa fiu informatorul lor. Pentru ca am
refuzat din nou au început sa ma înjure si sa ma ameninte. Ce mi-a
atras atentia în acea camera era un tablou mare cu fata spre perete.    
M-au lasat singur acolo timp de doua ore dupa care mi-au dat drumul
acasa“ povesteste Ioan Vulcu.

În continuare familia Vulcu a fost persecutata de comunisti.
Fiica acestuia relateaza: „Date fiind evenimetele din acea perioada am
suferit alaturi de parintii mei. Am ramas de mica doar cu mama.
Copilaria mi-a fost un calvar, de fapt nici n-am stiut ce este copilaria.
Am muncit si suferit alaturi de mama când tata nu stiam unde era si

43



daca-l vom mai vedea vreodata. Nu doresc la nimeni raul pe care ni    
l-au facut noua comunistii“.-

De la ultima întâlnire cu securitatea la sediul din strada Inului,
Ioan Vulcu s-a îmbolnavit. Timp de 6 ani a stat prin spitale si la
Institutul National de geriatrie din Bucuresti dupa care s-a pensionat.
Este bolnav de parkinson. Primeste pensie de fost detinut politic si
pensie sociala pentru cei 11 ani de vechime în munca. Traieste în
Breaza alaturi de sotie si de familia fiicei sale care este învatatoare în
sat.

Capitolul VI

Marturiile sotiei lui Gheorghe Hasu, luptator în rezistenta
anticomunista   

Motto:
„Pamântul este o scena pe care omul apare,
îsi joaca rolul vietii si apoi dispare“
Gheorghe Hasu

Instaurarea comunismului trebuia sa aiba sorti de izbânda si de
aceea adeptii ciumei rosii aplicau metode dure, inumane care
întreceau limitele gândirii omenesti. Comunistii aveau deviza:„Nu
trebuie permis nici unui reactionar sa închida calea PCR. Trebuie sa
luati masurile necesare pentru extinderea propagandei, asa cum a fost
decisa de PCR“.

Astfel, ei subjugau si terorizau locuitorii din toata tara si mai
ales pe cei care traiau în zonele unde au fost organizate grupari
anticomuniste. Localitatile din apropierea Muntilor Fagaras au fost
supravegheate si controlate zi si noapte de organele securitatii între
anii 1948-1956, pentru a „stârpi cuibul de banditi“, cum denumeau ei
grupul de rezistenta ascuns în munti. Partizanii aveau misiunea de a
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salva tara româneasca de   înrobire si de veninul Kremlinului, acel
bastion al crimei dirijate. Multi dintre luptatori au fost doborâti de
gloantele tradatorilor ajunsi în slujba secerii si a ciocanului.   

 Gheorghe Hasu (în unele acte apare Hasiu) din Pojorta, poreclit
Ghita Rucareanului, provenea dintr-o familie cu 5 copii. El a ramas la
casa parinteasca pentru a lucra pamântul, fiind priceput si la
construirea de acoperise de case si suri. S-a alaturat luptatorilor din
munti în 1949, dar legaturi cu ei a avut cu câtiva ani înainte. În 1954,
când comunistii fortau taranii sa se înscrie în CAP, Gheorghe Hasu si
Brâncoveanu s-au prezentat în Vistea de Jos exprimându-si dorinta de
a se înscrie si ei. În loc sa iscaleasca registrele trepadusilor, ei au scos
pistoalele si le-au luat registrele, pelerinele si armele. Gestul celor doi
a impresionat satenii din Vistea de Jos si în acelasi timp i-au
determinat pe activisti sa  renunte o buna perioada de timp la actul de
întovarasire. Gheorghe Hasu a luptat si în al doilea razboi mondial, în
26 aprilie 1943 fiind împuscat în umar. A fost decorat atunci de
Ministerul Apararii Nationale cu medalia „Barbatie si Credinta cu
spade clasa a II-a“. Distinctia primita nu i-a folosit în viitor nici lui si
nici familiei sale.În 1947 Gheorghe Hasu s-a casatorit cu Eugenia
Comaniciu din Ludisor, care avea mai putin de 18 ani.. În urma
casatoriei lor au rezultat doi copii: Violeta, nascuta în 1948 si Ioan
nascut doi ani mai târziu. De la plecarea în munti si pâna la arestarea
sa Gheorghe Hasu venea sporadic la familia sa pentru a-si vedea
tânara sotie si pe cei doi copii.„Când s-a nascut Ionut, Ghita a venit
acasa. Era duminica dimineata, eu alaptam copilul, iar fetita dormea.
Violeta s-a trezit si i-a zis:„Cunca-te, tata cunca-te“, Au venit
securistii cu o duba neagra. Mama a întârziat intrarea lor în casa,
spunându-le ca Ghita este în sura. Securistii au început sa traga cu
mitralierele înspre sura, timp în care Ghita si-a strâns ceva haine,
ranita si pusca si a fugit prin gradina. S-a ascuns la familia Peptea din
Iasi( familia în care a intrat Violeta prin casatorie). Nu l-au prins.
Pentru a se razbuna, securistii mi-au smuls mie copilul de la piept si
m-au lovit, spunând: unde ai ascuns banditul,  catea? Împreuna cu
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parintii si cu fratele meu am fost dusi la Securitate în Fagaras, la casa
lui Giurca, unde am fost batuti groaznic. Ne-au dat drumul abia peste
câteva zile. Ma rugam de ei:„Lasati-ma sa ma duc la copil, credeti-ma
nu stiu unde poate fi sotul meu, sau aduceti-mi copilul aici sa-l alaptez
ca altfel îmi moare. Îmi spuneau: „un pui de bandit poate sa si
moara“. Le spuneam:„ Omorâti-ma si pe mine ca sa se termine odata“
povesteste sotia lui Gheorghe Hasu.   

Întreg satul Pojorta traia sub teroare. Duba neagra si masini ale
armatei înconjurau localitatea zi si noapte pentru a-i prinde pe
partizanii din munti. Familile lor erau supravegheate si batute. „Ne
urmareau peste tot, se instalau deseori în casa pentru a-l prinde pe
Ghita. Am suportat multa bataie, ma loveau cu palmele, pumnii si
picioarele, fara mila“ spun satenii.

Pentru Eugenia Hasu chinurile au luat amploare în 1950. În luna
mai Securitatea a fortat-o sa divorteze de sotul ei. I-au declansat
procesul de divort în speranta ca Gheorghe Hasu se va prezenta la
tribunal si va putea fi arestat. Totodata au silit-o pe tânara sotie  sa
anunte în ziarul local procesul de divort. „A fost crunt. Îmi spuneau:
De ce nu vrei sa divortezi? Mai speri sa vina acasa? N-o sa mai fi
niciodata cu el. M-am trezit divortata, iar în 28 octombrie 1950 am
primit sentinta Judecatoriei Mixte Fagaras, sediul Voila, prin care
Ghita nu mai era sotul meu, iar eu ma numeam din nou Comaniciu“, a
spus cu amaraciune Eugenia . De atunci Eugenia si cei doi copii ai ei
s-au mutat la parintii ei în Ludisor. Pâna la arestarea lui Gheorghe
Hasu întreaga familie a fost tracasata si batuta. „Stam izolati în curte
zile în sir pentru ca nu ne permiteau sa iesim din sat. Comunicam doar
cu o vecina prin semne. Aceasta mergea la preotul satului sa traga
clopotele si sa faca slujbe pentru noi. De atunci mi s-a împietrit
sufletul si mi-am încrâncenat trupul, astfel încât nici o suferinta nu se
mai leaga de mine, dar si nici o bucurie“ a adaugat Eugenia.

În sate existau informatori care denuntau miscarile luptatorilor si
legaturile lor cu familile sau satenii care îi sprijineau. Astfel au fost
arestate familile si rudele celor din munti.   

„M-am dus într-o dimineata sa dau mâncare la animale. Usa
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grajdiului era întredeschisa.   Mi-am dat seama ca era cineva înauntru.
Un barbat mi-a zis: Nu tipa, sunt un om bun. Sunt Grovu. Sa nu spui
la nimeni ca sunt aici, ca daca vei zice, e de rau. Eu plec acum prin
gradina. Atât mi-a vorbit. Nu stiam cine este, nu era din sat dar s-a
recomandat drept Grovu. Mi-a fost clar ca respectivul nu era pentru
prima data în curtea noastra sa ne urmareasca“ a mai spus femeia. În
1957 a avut loc procesul de la Sibiu pentru partizanii din munti.
Gheorghe Hasu a fost condamnat la moarte, prin împuscare, pentru
crima de uneltire împotriva securitatii interne si externe a RPR.
Eugenia a mers de câteva ori la Sibiu cu speranta ca va reusi sa-si
vada sotul. Dar nu a fost asa. A trait de atunci cu nadejdea ca va veni
odata ziua când se vor reîntâlni. Nu s-a mai recasatorit niciodata si
si-a crescut singura copiii. În 1964 parintii luptatorului au primit un
pachet care continea lucrurile lui Gheorghe Hasu. Era o noua
înscenare. „Era o traistuta din matase de culoare verde si un pantalon
kaki“ îsi aminteste Violeta, fiica luptatorului. Persoana care le-a dat
pachetul a spus:„Acestea sunt lucrurile lui, el a murit“. Dar în
continuare familia lui Gheorghe Hasu trebuia sa-si ascunda
apartenenta. Eugenia Comaniciu a lucrat în CAP, unde era
supravegheata în mod special. La Fagaras nu a reusit sa-si gaseasca un
loc de munca, pentru ca era fosta sotie a „banditului“. A lucrat câtva
timp  la Brasov ca servitoare, unde a reusit sa obtina o viza de flotant   
cu scopul de a i se pierde urma. Cu greu a revenit la Fagaras, unde a
lucrat ca factor postal. Peste tot era sfatuita sa nu spuna cine este
pentru a nu avea probleme cu Securitatea. Aceeasi situatie au
întâmpinat-o si cei doi copii. Abia dupa evenimentele din decembrie
1989 familia a intrat în  posesia documentelor care certificau situatia
lui Gheorghe Hasu. Primaria comunei Lisa a eliberat în 28 ianuarie
1991 o adeverinta pe numele Gheorghe Hasu  care stipula: „decedat,
act de deces nr. 36 din 23 decembrie 1964, înregistrat la Sfatul
Popular al comunei Jilava si comunicat cu adresa nr. 353 din 26
decembrie 1965“. Sentinta procesului de la Sibiu, în urma caruia a
fost împuscat Gheorghe Hasu, a fost  primita dupa  multe interventii,
tot dupa decembrie 1989. În perioada 1990 - 1995 Eugenia Comaniciu
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a încercat sa-si obtina drepturile ce-i reveneau dupa atâtia ani de
suferinta, dar a întâmpinat numai refuzuri. „nu m-a ajutat  nimeni, nici
macar cei care ar fi putut sa o faca. M-am convins ca cei ce au ramas
în viata  îsi bat joc de cei care au murit. Drumuri, bani, stres pentru
aprobarea dosarelor. Nu cer mila, ci o reabilitare morala pentru noi
cei care am suferit. Nu este cinstit în fata lui Dumnezeu sa culeaga
laurii persoane care nu merita“, a afirmat femeia. Chiar daca Eugenia
Comaniciu este îndreptatita sa primeasca pensie ca vaduva de veteran
de razboi si pensie de detinut politic, cererea i-a fost aprobata dupa
multe interventii când a obtinut doar  o indemnizatie luanra de 10.000
lei începând cu anul 1995. Procesele prin care a trecut timp de 5 ani
respectiv între 1990 si 1995 i-au conferit dreptul de persecutat politic,
lucru ce nu a fost luat în seama de Directia Muncii si Protectiei
Sociale, de Asociatia Fostilor Detinuti Politici si de Asociatia
Veteranilor de Razboi. Chiar si în reportajul „Memorialul Durerii“,
Eugenia Comaniciu a fost marginalizata în favoarea unor persoane
care nu meritau mentionate. Privind acest serial Eugenia Comaniciu
se întreba cu amaraciune :„Oare pe cine deranja declaratia unei femei
care a suferit? Au fost mai importante afirmatiile unor persoane care
au avut partial tangenta cu aceste evenimente decât cele ale unei
vaduve chinuite? Totul mi-a lasat un gust amar“.

Capitolul VII

Dezvaluirile lui Ioan Metea din Ileni, fratele eroului Victor Metea
împuscat de regimul comunist

Motto:   
Suferinta si jertfa, neavând consitenta
materiala, nu pot fi judecate nici rational,
nici pretuite economic, întocmai ca
Absolutul din care s-au desprins si în care
s-au întors. Ele se simt cu ratiunea inimii, se
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cânta în psalmi si trec în eternitate.
Virgil Mateias

Anii premergatori instaurarii comunismului au însemnat
suferinta, jertfa si lupta. Ideea înfiripata de legionari, o mare credinta
si dreptate, s-a întiparit si s-a sedimentat cu putere la generatii întregi
care au prezentat o adversitate fata de opresiune si nedreptate. Cu
aceasta zestre oamenii nu cereau decât legi drepte, libertate,
ridicându-se împotriva salbaticei prigoane a unor asa-zisi conducatori,
care nu doreau decât sa-si apere averile, pozitiile si puterea prin orice
mijloace. Pentru înlaturarea minciunii si a oprimarii era necesara
lupta dusa pâna la moarte. Suferinta si durerea au adus mari de
lacrimi. Tara Fagarasului a reusit sa semene teama si neîncredere în
rândurile comunistilor. „Deseori veneau în sat si câte 250 de persoane
sa urmareasca sau sa supravegheze. Erau ca ciupercile dupa ploaie.
Rareori întâlneai între ei un om cu suflet“, spun satenii din Ileni.   

Ioan Metea, din Ileni, acum pensionar îsi aminteste cu
amaraciune de perioada prigoanei comuniste. Întreaga sa familie a
trait un cosmar. Tatal sau, Victor S. Metea si fratele sau, Victor
Metea, au luptat pâna la sacrificiul suprem împotriva minciunii si a
nedreptatii. Fiind o familie de oameni cinstiti, gospodari si înstariti au
suportat cu greu perioada cotelor catre stat fiind considerati chiaburi.
În 10 mai 1948 Securitatea a venit sa-i aresteze pe Victor si pe tatal
sau. Victor Metea era student în anul I la Sibiu. Atunci a fost primul
esec al Securitatii în Ileni pentru ca cei doi au fugit. Timp de doi ani
tatal a stat ascuns în sat, iar studentul a fugit în munti alaturându-se
grupului deja format. De atunci a început teroarea pentru restul
familiei Metea. Pe Ioan l-au dus în repetate rânduri la Securitate în
Fagaras si în Sibiu unde era supus la anchete însotite de tortura câte o
saptamâna, doua, o luna sau chiar sase luni. Acest regim dur l-a
determinat pe Victor Metea, tatal, sa se predea comunistilor. El a fost
aspru pedepsit, fiind trimis si la Canal unde a stat doi ani pâna în
1952. În acest rastimp sotia sa, Virginia Metea a fost arestata. „Era
batuta cu bestialitate. O fortau sa stea cu capul pe masa si o bateau cu
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coada maturii pe tot corpul“, relateaza Doina, sotia lui Ioan Metea.
Timp de doua saptamâni, în 1949, Ioan Metea si mama sa nu au avut
voie sa paraseasca nici curtea, nici casa si erau pazitii zi si noapte de
Securitate. „Aveam la poarta doi castani. Noaptea eram urmariti din
acei castani de catre securisti, iar în timpul zilei acestia ne urmareau
din casele vecinilor“, îsi aminteste Ioan Metea. Cu toata
supravegherea, familia Metea a pastrat legaturile cu Victor.
Comunicau prin bilete pe care le lasau în locuri stabilite de comun
acord. Virginia mama lor, era cea care ducea corespondenta si cele
necesare lui Victor în munti. Pentru faptul ca si-a ajutat fiul a fost
batuta. Ioan Metea a fost arestat de 18 ori. Niciodata nu a avut loc
vreun proces sau vreo condamnare. La Sibiu a fost retinut din
septemrbie 1951 pâna în martie 1952. „Eram închis într-o celula mica
fara lumina. Mai era cu mine un cioban, Dumitru Oprean. N-am reusit
niciodata sa-i vad fata. L-am vazut cum arata abia la nunta mea în
1956. În celula aveam câte un prici din scândura si atât. Era frig si
umezeala. Când ne descaltam, sobolanii ne rodeau bocancii. A fost
cumplit în celula de la Sibiu. Nu au gasit motiv sa ma judece. La
anchete îmi cereau sa le spun unde este Victor. Am fost anchetat
acolo de capitanul Mezei. Cu mine acesta s-a dovedit a fi totusi
corect. Mi-a promis ca ma duce sa-l vad pe tatal meu pe care-l
adusese de curând de la Canal. N-a reusit sa ne aranjeze întâlnirea
pentru ca în aceea seara tatal meu a fost eliberat, iar în ziua urmatoare
mi-au dat si mie drumul acasa“, povesteste Ioan Metea.   

Tot din celula din Sibiu Ioan Metea îsi aduce aminte despre
comportamentul unui colonel foarte dur al carui nume nu l-a retinut
însa: „Se îmbraca în halat alb, ca un medic si la anchete avea un
bisturiu cu care ma ameninta ca ma castreaza daca nu-i dau informatii
despre fratele meu“.   

Crunte pentru Ioan Metea au fost si anchetele la care a fost supus
la Securitatea din Fagaras. Era dus la casa lui Giurca de cele mai
multe ori de un anume Zagan, care raspundea de toate cercetarile si
urmaririle din Tara Fagarasului. „Zagan aparea la Ileni si nu numai,
într-o masina de tip IMS. Era de o duritate si salbaticie fara limite. La
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fel ca si el mai era unul Stoica fara o mâna. Metoda lui de tortura era
curentul electric. Îmi lega mâinile sau picioarele la firele unui
magnetou electric si rotea de manivela pâna îmi epuiza toate puterile.
Pe lânga acest sistem de tortura mai folosea bataia la talpi, dupa ce
îmi lega mâinile si picioarele peste un lemn sau ma acoperea cu blana
si ma lovea cu barosul. Înduram toate acestea cu speranta ca dreptatea
va triumfa într-un final“, a mai adaugat Ioan Metea.

Metea îsi mai minteste numele altor anchetatori de la Fagaras:
Stoica (tiganul), Ghetea, Voinicescu, Voinea, un tigan poreclit
Ursarul, Oncescu, Balea si Bunica. Între anii 1953 - 1956 Ioan Metea
a fost luat în armata. Pentru ca provenea dintr-o familie de partizani    
i-a fost interzis sa paraseasca garnizoana. Sase luni a facut armata la
Tg. Mures, dar si acolo a fost supus anchetelor, apoi alte sase luni la
Malnas (Tusnad Bai) si înca doi ani la Brasov. Pâna la arestarea
fratelui sau el a fost persecutat încontinuu. Ioan Metea a abandonat
liceul în anul II tot din cauza Securitatii. Tatal sau, Victor Metea, din
1952 si pâna în 1958 a fost anchetat si torturat. În august 1958,
Tribunalul Militar Cluj în deplasare la Brasov i-a înscenat un proces
cu martori falsi în urma caruia a fost condamnat la 25 de ani
închisoare. Odata cu el au mai fost judecati si cumnatii sai din Sinca
Veche, Traian si Gheorghe Popione. „Nici nu stim unde a fost închis.
În 20 februarie 1962 mama, mea Virginia Metea, a primit de la
penitenciarul din Botosani o adresa cu urmatorul continut: Va
trimitem urmatoarele efecte ramase în unitatea noastra de la detinutul
Mitiea S. Victor: una scurta stofa neagra, una pantalon kaki IV.
Terminat“ spune Ioan Metea. Certificatul de deces l-au scos abia în
iunie 1986 de la Botosani. În acest act era stipulat ca Victor S. Metea
a decedat în 5 ianuarie 1962.   

Victor Metea fiul, a fost arestat în urma unei însecenari facute de
Securitate cu ajutorul lui Nicolescu, omul de legatura al refugiatiilor
din munti care avea misiunea sa-i scoata din tara si sa-i duca în
Grecia. Victor urma sa plece în grup cu Gheorghe Hasu si Ioan
Chiujdea. Ei au fost însa arestati la Bucuresti în vara nului 1955.
Procesul lor a avut loc la Sibiu unde au fost judecati de Tribunalul
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Militar III Cluj în deplasare   la Sibiu în 15 iulie 1957. Sentinta a fost
condamnare la moarte prin împuscare si a fost pusa în practica în
noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1957 dupa cum sustine Olimpiu
Borzea din Vistea de Jos. Actul de deces eliberat de Consiliul Popular
Jilava stipuleaza însa ca data a decesului 21 aprilie 1958, actul fiind
eliberat în 22 februarie 1986. Dupa executarea sentintei au încetat
persecutiile, bataia, anchetele si tortura pentru familia Metea.   

În 8 iulie 1956, Ioan Metea se casatoreste cu Doina Pop din
Râusor. Sotia provenea tot dintr-o familie care a fost supusa ororilor
regimului comunist. Tatal ei, Gheorghe Pop, fiind timp de trei luni
primar legionar, a fost întemnitat 12 ani si a avut domiciliul fortat fara
însa sa existe un proces. Cei doi îsi uneau necazurile si suferintele. În
decembrie 1958, comunistii au sechestrat familiei Metea toata averea:
casa, mobilierul, caii, porcii, pamântul, uneltele agricole, batoza,
tractorul, pe care le-au pus în vânzare. Cu întelegerea unor sateni,
familia a reusit sa recupereze o parte a acestor bunuri. Casa lor a fost
transformata de comunisti în locuinta de oaspeti pentru perioada
colectivizarii. Abia în mai 1971, familia Metea a reusit sa-si
dobândeasca din nou casa. Obiectele din aur mostenirile de familie,
nu le-au mai fost înapoiate. Între anii 1962 - 1967, Ioan Metea s-a
angajat ca lacatus montor la Uzina Vulcan Bucuresti. Din 1967 el a
revenit acasa si a lucrat la Combinatul din Fagaras de unde s-a
pensionat în 1990. Sotia sa, Doina, l-a urmat peste tot unde acesta a
lucrat. Virginia Metea, mama, a decedat în 1981, ducând cu ea în
mormânt o serie de secrete privind Rezistenta Anticomunista din Tara
Fagarasului.

Familia Ioan si Doina Metea traieste în casa din Ileni care
adaposteste suferinta anilor de teroare si prigoana comunista.
Pensionar fiind îsi îngrijesc gospodaria facuta dupa gustului omului
cinstit si harnic.
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Capitolul VIII

Marturiile sotiei lui Jan Pop luptator în Rezistenta Anticomunista
din Muntii Fagarasului   

Motto:   
Mândria unui neam se apara cu arma în
mâna. Celor ce s-au înfratit cu stâncile
muntilor si cu fiarele padurilor, celor ce     
si-au dat sângele sau au murit în torturile
securitatii, celor ce au riscat totul
ajutându-i, un pios gând de recunostiinta
Ion Gavrila - Ogoranu

Rezistenta armata din muntii României, de dupa razboi, n-a fost   
o lupta a partizanilor, nu a avut un caracter partinic sau etnic, ci a
pornit din disperarea unui popor a carui demnitate era în pericol,
nemaiexistând solutia salvarii.

 La începutul anilor 1948, în Tara Fagarasului au existat mai
multe formatiuni care opuneau rezistenta regimului comunist:
organizatia politico-militara condusa de inginerul Gheorghe Toader,
organizatia ofiterilor activi si deblocati din Fagaras condusa de Sabin
Mare, organizatia de educatie si lupta   Fratia a elevilor de la Liceul
Radu Negru, condusa de Victor Rosca, organizatia de lupta a fostilor
voluntari din primul razboi mondial, organizatia de intelectuali si
tarani numita   Reteaua de Sprijin Vistea , condusa de Olimpiu
Borzea. Toate aceste organizatii aveau legaturi între ele, dar si cu alte
formatiuni de rezistenta din alte parti ale tarii. Prin represiune,
comunistii si Securitatea au reusit sa aresteze foarte multi luptatori
din aceste organizatii. Pe masura ce unii eroi erau ucisi sau arestati,
altii le luau locul.
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Jean Pop, nascut în India Harbor, SUA, în 1908, si-a însusit
misiunea de salvare a natiunii române de la dezastrul care o ameninta
prin instaurarea regimului bolsevic, totalitar. Avea 43 de ani. Era
casatorit cu Maria  Serban din Lisa cu care avea  trei copii: Doina
Maria nascuta în 1940, Ion nascut în 1946 si decedat la numai trei luni
si Cornelia Petronela nascuta în 1952. Ioan Pop (Jean fiind numele
folosit în SUA) era absolvent al Liceului de Horticultura. A lucrat
patru ani la Bucuresti ca litograf în cadrul Ministerului Economiei,
dupa care a revenit cu familia în Lisa unde a lucrat ca padurar. Prin
natura serviciului Ioan Pop a avut legaturi cu organizatiile
anticomuniste din munti înainte de 1951. In toamna acelui an, Jean
Pop si-a parasit familia alaturându-se luptatorilor din munti. De atunci
el nu a mai revenit la sotie si copii.

Satele din Tara Fagarasului erau supravegheate si controlate în
permanenta de securitate. Erau trimise companii, apoi regimente
pentru anihilarea rezistentei. Neputând captura luptatorii, fortele
securitatii se razbunau  pe familiile acestora  ucigând, schingiuind si
terorizând. Pentru Maria Pop si copiii ei calvarul a început într-o
noapte de septembrie a anului 1951 „În acea noapte a venit foarte
multa armata si politie. Au cautat peste tot, în casa, în grajd, prin
curte, sa-l gaseasca pe sotul meu. Furiosi ca nu au gasit ceea ce cautau
am devenit eu tinta lor. Ma duceau de 3-4 ori pe saptamâna la  Militie
sa le furnizez informatii: Unde e, catea? Eram lovita cu brutalitate
fara sa se tina cont ca eram gravida“, a declarat sotia. Anchetele si
teroarea  au continuat pentru Maria Pop, sotia lui Jean, multi ani de
atunci înainte. „Pentru ca nu aveam ce sa le spun despre sotul meu ma
ridicau de acasa mai rar dar tot de doua ori pe saptamâna ajungeam la
Securitate. Ma ancheta capitanul Cârnul, un om voinic si negricios.
Când îl vedeam ma treceau fiorii. Era foarte dur si ma batea fara mila.
A venit odata acasa la mine, foarte furios, a controlat si ravasit totul si
mi-a cerut pozele de familie pe care le aveam. Fotografiile în care era
si sotul meu le-a taiat. In primavara anului 1952 am fost obligata sa
divortez. Securistii îmi spuneau: sa divortezi, ca altfel nu scapi. El n-o
sa mai revina la tine. Procesul de divort s-a încheiat la 31 martie 1952
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fara participarea lui Jean. Mi-a fost eliberat certificatul de despartenie
care avea numarul de înregistrare 008162. Sub presiune si bataie      
mi-am reluat numele de fata, Serban. Ultimul nostru copil, fetita
Cornelia Petronela care s-a nascut dupa plecarea lui Jean, a fost
înregistrata Serban si cu scopul de a fi scutita de ororile comunistilor.
Dupa divort, de frica, m-am mutat la casa parintilor mei. Dar teroarea
a continuat si acolo“, spune Maria Serban. În 1953, Maria era deseori
luata de duba neagra care supraveghea în permanenta satul si dusa la
Milita din Fagaras. Era tinuta câte o zi întreaga, batuta, cerându-i-se
informatii despre sotul ei. Împreuna cu ea erau dusi fratele, tatal si
mama ei. Copii femeii chiar daca erau mici ramâneau în grija
vecinilor si a unui baiat sarman pe care Maria l-a luat  pentru ajutor în
gospodarie. „Într-o noapte în 1954 au venit din nou securistii, dar
foarte furiosi. Au cautat peste tot, au demontat podelele si au
scormonit curtea. Probabil, nu au gasit ceea ce cautau pentru ca au
început sa ne ameninte cu armele sa spunem unde este Jean. Atunci
timp de doua saptamîni am tinut geamurile înfundate si am fost lasati
sa facem foc în casa doar seara. Fetita cea mica, dupa plecarea lor,
vorbea numai în soapta. Fata cea mare am gasit-o când m-am întors
odata de la anchete, ascunsa în grajd pe un scaun cu sora ei în brate cu
ochii umflati de plâns si disperata. Nu aveau inima, ne torturau pe
toti, copii, femei si barbati“, a afirmat Maria Serban.

Femeia si-a întâlnit sotul o singura data în acea perioada „Era
lînga pârâu în apropierea satului.Era slab, schimbat si îmbatrânit.
Mi-a spus ca daca nu reuseste sa plece în Grecia  se va împusca. Nu
mi-a ascultat rugile în aceasta privinta. A fost ultima data când l-am
vazut“.

Au urmat pentru Maria Serban  sase luni de închisoare la Codlea
fara sa existe o condamnare sau vreun proces. Odata cu ea au mai fost
arestati si întemnitati: tatal ei,Cornel Serban - timp de 1,5 ani si
fratele ei Gheorghe Serban - 4 ani. Dupa eliberarea ei securitatea a
continuat sa vina pâna în 1957 când a fost judecat Jean Pop.

In iarna anului 1955, Jean Pop a fost ranit la picior, în lupta
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directa cu securitatea. El urma sa ierneze, ranit fiind, întru-un bordei
la marginea satului Colun. În primavara anului 1956, Matei Cristea
din Pojorta l-a pus în legatura cu Costica Nicolescu pentru ai facilita
plecarea în strainatate. S-a întâlnit cu acesta într-o gara lânga Fagaras
de unde au plecat împreuna la Brasov. În tren Securitatea i-a pus
catusele la mâini si l-a arestat. Anchetele si chinurile îngrozitoare au
început pentru Jean Pop. El a fost judecat în iulie 1957 în baza
decretului 199 din 1950 de catre Tribunalul Militar Cluj. Sentinta cu
numarul 1369 din 12 iulie 1957 cuprindea: „Învinuit pentru crima de
uneltire împotriva securitatii interne si externe a RPR si crima de acte
de teroare si constituirea în banda în scop terorist“. A fost condamnat
la moarte prin împuscare.

Si dupa sentinta si executarea lui Jean Pop, sotia si copii au fost
frustrati de drepturi. Fiica cea mare Maria a fost data afara din
serviciu (avea liceul terminat) în favoarea fetei sefului de post care nu
avea decât patru clase primare. Ea a fost controlata de securitate si la
noul ei loc de munca din Sibiu. Drepturile Mariei Serban nu au fost
recunoscute niciodata de regimul comunist.

 Decesul lui Jean Pop a fost înregistrat în Registrul Starii Civile
abia în 23 decembrie 1964 la Jilava, iar documentul a fost eliberat
abia în 10 mai 1972 de catre Consiliul Popular Jilava. În perioada
1941-1944, Jean Pop a fost concentrat în Batalionul Vânatori de
Munte si a participat la razboi. Maria Serban este îndreptatita sa
primeasca pensie de privare de libertate, pensie de vaduva de veteran
de razboi si ca sotie supravietuitoare a fostului detinut politic, Jean
Pop. Ea nu s-a mai recasatorit niciodata. In prezent veniturile ei
constau din indemnizatie de DL nr. 118 din 1990 obtinuta în mai 1995
si o pensie foarte mica pentru privare de libertate. Dosarul Mariei
Serban privind acordarea pensiei de vaduva de veteran de razboi a
fost respins de comisia specifica pe motive netemeinice. „Nu vreau
razbunare ci doar cei vinovati sa recunoasca ceea ce au facut. Multi
dintre cei rau voitori sunt morti. Dumnezeu are grija de toti si le da
tuturor dupa fapte“, spune Maria Serban.

56



57



Capitolul IX

Marturiile familiilor luptatorilor Nelu Novac si Nica Chiujdea din
Berivoi

Motto:
Rezistenta din munti nu a fost problema unei
organizatii politice anume. Era a suflarii
românesti care se împotrivea comunismului
si pentru acest lucru au fost oameni care au
pus mâna pe arma. Oameni care au murit...
Ion Gavrila Ogoranu

În rezistenta anticomunista din Tara Fagarasului au fost implicati
mii de oameni care au sustinut luptatorii retrasi în munti si care au
rezistat eroic atacurilor securitatii si armatei, terorii si metodelor
practicate de regimul totalitar. În aceasta lupta s-au unit tarani,
intelectuali, copii, tineri si batrâni care nu sperau decât într-o viata
demna si cinstita si care urau minciuna si faradelegea. Prin cei 10 ani
de suferinta, natiunea noastra si-a demonstrat înca o data curajul,
credinta si mândria. Atât grupul de partizani refugiat în munti, cât si
familiile acestora au înfruntat si suportat masina de razboi a securitatii
cu toate capcanele si hartuielile ei. S-au pierdut vieti si vise. Nimic nu
i-a putut convinge pe acesti oameni de toate vârstele si categoriile
sociale sa renunte. Durerea fizica si frica erau controlate si modelate
de ei, devenind deseori o arma împotriva comunistilor. Obstacolul
care i-a aruncat în închisori, celule si în lagarele de exterminare a fost
tradarea. 64 de sate din Tara Fagarasului au fost martore la actiunea
securitatii. Familiile chinuite si hartuite recunosc ca au existat
tradatori, iar lasitatea si dorinta acestora de a se capatui au dus la
deznodamântul luptei din perioada 1948-1959 si la sute de victime. Si
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satul Berivoi a fost supravegheat continu de securitate. Aici elevi si
studenti merituosi au refuzat sa accepte ideile noului regim,
sfidându-le printr-un simplu cântec: „Traiasca Regele“. Acest gest
curajos i-a costat pe berivoieni 10 ani de prigoana care s-au încheiat
cu detentie, procese nedrepte si executii. Este cazul tânarului Nelu
Novac. Era elev în ultima clasa la Liceul Radu Negru din Fagaras.
Împreuna cu colegii sai, la încheierea anului scolar, s-au adunat pe
dealul Galatului si, în momentul lor de fericire, ca absolventi, au
cântat acel cântec. Ghinionul lor a fost ca prietenul unei colege a lor
era securist. Aflându-se despre adunarea tinerilor absolventi,
Securitatea a început sa-i caute cu scopul de a-i aresta. Pe Nelu
Novac, Securitatea l-a cautat acasa imediat a doua zi. Era primul
contact al familiei Novac cu regimul. De atunci s-a aflat ca si alti
colegi ai lui Nelu au fost arestati. De frica, Nelu Novac a fugit de
acasa. A ratacit o perioada  prin sat, s-a ascuns, dupa care s-a alipit
grupului din munti. Avea doar 18 ani. Minodora, sora lui, spune ca de
atunci el nu s-a mai întors acasa. A început teroarea pentru familia
Novac. Bunicii, parintii si sora lui Nelu au fost persecutati si supusi la
cele mai crunte metode de tortura. La interogatorii, securistii cereau
detalii despre Nelu Novac si despre grupul din munti. Chiar daca au
suportat multa bataie, familia Novac nu si-a divulgat copilul.  „Aveam
12 ani. Ma înfiora numai zgomotul masinii care aparea la poarta.
Când soseau securistii ma strecuram si fugeam, încât n-au reusit sa ma
prinda niciodata. Un an întreg n-am dormit acasa. Mergeam prin sat si
unde ma primeau dormeam. La un vecin mult timp am dormit într-o
lada  si în fân. Satenilor le era frica sa ma mai primeasca“, povesteste
Minodora, sora cea mica a lui Nelu Novac.

Tatal lui Nelu Novac, Petru Novac, a suferit foarte mult.
Nemaisuporând anchetele, în 1951 a fugit în munti la fiul sau. Familia
lui stia ca este arestat. Timp de un an a însoti grupul de tineri
luptatori. În 1952 se afla la un anume Baciu, un cioban din Savastreni.
Nora acestuia era membra de partid. Pentru a fi credincioasa
partidului ea   l-a denuntat pe Petru Novac. Într-o perioada foarte
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scurta acesta a fost prins si arestat.  A urmat un proces, o parodie de
proces cum numai comunistii puteau organiza, în urma caruia a fost
condamnat la 25 de ani munca silnica. Familia lui spune ca a fost
mutat pâna la decretul de gratiere din 1964 la închisorile din Aiud,
Gherla, Baia Sprie si Codlea. Conditiile inumane din celulele
temnitelor l-au îmbolnavit pe Petru Novac. Efectele acelor ani le-a
simtit pâna la sfârsitul vietii. Eugenia Novac, mama luptatorului, a
fost batuta si torturata cu magnetoul electric în timpul anchetelor.
Metodele care provocau dureri fizice foarte mari au adus-o pe
Eugenia Novac la numai 41 de ani la infirmitate. Aceasta nu se mai
putea deplasa decât în cârje. Mai mult, sub ochii ei îi erau torturati
copiii si parintii. Bunicii lui Nelu Novac au fost anchetati la
domiciliul lor, batuti cu patul pustii, cu bâte si cu orice obiect  pe care
îl aveau la îndemâna. „Catea batrâna“, „Banditilor“ erau expresiile cu
care li se adresau securistii.

Fratele lui Nelu Novac,Aurel a fost schingiuit peste masura. Din
doua în doua saptamâni era dus cu duba neagra  la Securitate în
Fagaras, iar în restul timpului era anchetat acasa sau la Militia din sat.
De frica securistilor Aurel Novac ce avea atunci doar 15 ani, nu mai
dormea acasa. El îsi gasea culcusul pe la prietenii din sat. „Unde ma
prindeau ma bateau. Îmi cereau sa le spun despre fratele meu. Chiar
daca uneori stiam despre soarta lui nu le-am spus nimic“, a spus Aurel
Novac. Acesta ne povesteste ca cele mai crunte metode de tortura pe
care  securistii le-au folosit în cazul lui au fost bataia la talpi si
magnetoul electric. „Ma legau cu mâinile la firele electrice ale unui
aparat. Si acum am un semn la unul dintre degete. Altadata mi-au
legat mâinile de picioare sub care au trecut un bat si m-au atârnat de
grinda. Cu mestecatorul de lemn m-au batut la talpi din 10 în 10
minute, dupa care, daca lesinam, aruncau apa rece pe mine ca sa-mi
revin. Dupa aceste bestialitati nu am putut merge si sedea. Aveam rani
pâna la sânge“, îsi aminteste cu amaraciune Aurel Novac. Printre
anchetatori au fost: Cârnu, comandantul securitatii, Zagan, Vlad,
Stoica - ciungul, Silaghi, Voinea, Gherghel, Alexandrescu, Luca si
Aldea, militianul din sat. Aurel Novac îsi mai aduce aminte de o
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isprava a militianului lor din sat, Aldea caruia îi era frica de tot ceea
ce misca. „La intrarea în sat era o cruce cu Isus rastignit. Noapte fiind,
militianul Aldea a crezut ca este un partizan si a tras cu arma“.

În 15 martie 1952, casa si curtea familiei Novac au fost
înconjurate de un batalion de soldati înarmati. Securitatea avea
informatia ca Nelu Novac a venit acasa. Noaptea pe la 4 a fost trezit si
dus afara Aurel Novac pe care l-au pus sa cerceteze sura, sopronul si
cotetul pentru a-l gasi pe fugar. Acesta a fost scos afara în pijama,
nepermitându-i-se sa se îmbrace.„Eu mergeam în fata si securistii cu
doi câini mari dupa mine. Trebuia sa întep tot fânul cu furca pentru ca
ei ma urmareau. Nu au gasit ceea ce voiau. M-au  tinut dupa aceea cel
putin doua ore asa subtire îmbracat, la ciresul din fundul
curtii.Simteam ca nu mai suport si nu îmi puteam stapâni tremuratul.
„Nu te împuscam ca un cartus costa 9 lei si tu nu meriti, banditule“.
Atunci, Alexandrescu a fost trântit de scroafa noastra care era prin
curte. Din rautate a vrut sa împuste animalul dar si pe mine“,
povesteste Aurel Novac.

Legatura cu Nelu Novac o tineau tatal si mama lui. „Când l-am
vazut odata pe Nelu era chel. Mi-a spus ca securistii au boala sa le
smulga parul, asa ca s-a tuns“ afirma Aurel. Familia Novac îsi menaja
pe cât putea copii fata de securitate cu speranta ca la anchete sa nu fie
chinuiti atât de mult. „Am fost la un târg în Hurez sa vând o mânza.
M-am întors noaptea pe la 11. Mi-era teama. Tatal meu m-a însotit
pâna în Sasciori fara ca eu sa stiu. Am aflat ulterior“, marturiseste
Aurel.

Din cauza terorii, acesta a cerut comandamentului armatei sa fie
încorporat. În 20 august 1952, Aurel era deja militar. A fost repartizat
la Sibiu cu indicatia sa lucreze la ocnele de sare. Soarta i-a zâmbit
însa de data aceasta scutindu-l de aceasta munca. Trei luni a ramas pe
un santier dupa care alte trei luni a fost mutat în Victoria. A ajuns din
nou la Fagaras unde teroarea a reînceput. Comandantul securitatii,
Cârnu  l-a luat si de data aceasta în „grija“. Zece zile a fost purtat pe
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cararile muntilor sa-l prinda pe Nelu  Novac. Nu s-a reusit. Partizanii
din munti observau fiecare miscare a securitatii si a  armatei. Ei se
foloseau de binocluri, dar si de intuitie.

„Ma  tineau si câte 10 zile în celula, unde mâncarea era un terci
si linte, iar bataia de trei ori pe zi. Pentru a obtine informatii îmi
bagau în celula securisti sub pretextul ca sunt detinuti.Unul, Comanici
din Ludisor, a îndeplinit aceasta misiune“ a adaugat Aurel Novac.

Minodora Novac, în prezent Beleaua, mai relateaza: „În 1952
eram doar cu bunicii acasa. Mama, tata si fratele meu erau arestati.
Au venit securistii foarte nervosi. Pentru ca m-am speriat am început
sa tip pâna când acestia au plecat. În acea noapte n-am stat acasa.
Plângeam si alergam pe strada, batând din poarta în poarta sa ma
primeasca cineva sa dorm. Nu ma primea nimeni de frica securistilor.
Nu as vrea sa mai ajunga nimeni sa treaca prin ce am trecut noi. Si în
sezatoare militianul Aldea ma urmarea“.

Mama lor a fost arestata si câte cinci saptamâni. La anchete în
celula ea le-a întâlnit pe Tori Hasu si pe Dora din Pojorta. „În
noiembrie 1954, pe la 2 noaptea, m-au dus împreuna cu mama la
Securitate în Fagaras. De aici ne-au mutat la Brasov, unde l-au adus si
pe tata care era deja închis. Când l-am vazut în ce hal ajunsese nu
mi-am putut stapâni emotiile si am fugit la el. Era ca un copil, slabit,
fara vlaga, mâinile parca erau ale unui nou-nascut. I-am luat mâinile,
parca acum s-ar întâmpla, le-am mângâiat si mi-as fi dorit sa fim toti
acasa linistiti. Visul mi-a fost întrerupt de vocea securistului care
spunea: Vedeti în ce hal se afla, sa-i spuneti lui Nelu sa se predea ca
sa scapati toti. Ne-au tinut 3 zile la Brasov în anchete“ marturiseste
Minodora. Aceasta si-a vazut fratele doar de  doua ori. „O data tot
grupul a venit la noi în sura unde mama le-a dat de mâncare. Erau toti
tineri si frumosi. Ma duceam cu farfurii si mâncare numai sa-i pot
vedea. Au stat putin. Mâncau cu rândul pe la familia fiecaruia. Atunci
a fost ultima data când mi-am vazut fratele“ mai spune Minodora.
Fratii Aurel si Minodora Novac s-au casatorit în acelasi an, în 1955.
„Nuntile noastre parca ar fi fost parastasuri. Totul era trist. Eram toti
cu gândul la Nelu. Eu m-am mutat la sotul meu, Andrei Beleaua, la
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casa familiei Chiujdea, iar Aurel a ra mas pe curte“, spune Minodora.
Fiecare din cei doi frati are câte doi copii. Suferintele, persecutia si
privarea lor de libertate nu au fost recunoscute si rasplatite nici în ziua
de astazi. „Am vrea sa stim cum a murit Nelu, unde este înmormântat
si sa cunoastem dosarul lui. De la el nu mai avem nimic, nici macar
pozele pentru ca  ne-au fost luate de securitate“, mai spun cei doi
frati.

Nelu Novac a fost arestat în 31 iulie 1955 împreuna cu Laurian
Hasu. Le-a fost înscenata plecarea în Grecia prin intermediul lui
Costica Nicolescu. Ei au plecat din gara Vistea de Jos de unde
Olimpiu Borzea i-a însotit pâna la Podul Olt. Pâna la procesul de la
sibiu din 15 iulie 1957 Nelu Novac a suportat tortura comunistilor. El
a fost condamnat si executat prin împuscare.

Nica Chiujdea, zis „Profesorul“, executat prin împuscare

Ioan Chiujdea era student în ultimul an la Facultatea de Stiinte
Naturale din Cluj. I se spunea Nica, iar grupul din munti l-au poreclit
Profesorul. În anul 1947 a venit definitiv acasa de la Cluj, probabil
datorita persecutilor. a stat asuns pâna în 1949 când s-a alaturat
grupului din munti condus de Gavrila Ogoranu. Decizia lui Nica de a
pleca în munti a adus însa necazuri familiei Chiujdea. Parintii si fratii
lui au fost anchetati si torturati de securitate. Nepotul luptatorului,
Andrei Beleaua povesteste: „Tata si mama tineau legatura cu el. De
mine se fereau pentru ca eram doar un copil. Într-o noapte a venit
Cârnul la noi acasa. M-au scos pe mine si pe tata la poarta si ne-au
dus apoi la cineva în sat unde se presupunea ca ar fi fost ascuns Nica.
Tot atunci le-au scos pe mama si pe bunica din casa. Între timp doi
securisti s-au ascuns sub pat cu scopul sa  afle din discutia celor doua
care reveneau în casa, despre Nica. Într-un târziu ne-am întors si noi
acasa când le-am gasit foarte speriate si obosite. Cred ca le-au batut.
Alta data ne-au amenintat cu deportarea. Eram pregatiti în orice clipa
sa fim dusi din sat. Dumnezeu ne-a ajutat. De atunci sunt bolnav de
inima si foarte speriat“.
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În momentul în care Andrei Beleaua îsi amintea prin ceea ce a
trecut era foarte emotionat si tremura.

În perchezitiile continue la casa lui Nica, securistii i-au scos
toate cartile în curte si le-au dat foc. Nepotul lui, Andrei, s-a
împotrivit dar acestia l-au anihilat cu o lovitura de pat de pusca în
cap.„Veneam de la padure cu tata. Am gasit-o pe bunica în curte cu
securistii. O bateau cu o bucata de fier. Era tot corpul brazdat de
vânatai si de urmele fierului“, relateaza Andrei Beleaua. Alaturi de
bunici, mama lui Nica, Maria Beleaua, s-a îmbolnavit de inima.
Persecutiile nu s-au oprit aici. Andrei si-a gasit cu greu un loc de
munca pe motiv ca provenea din familia „banditului“. A lucrat la
Nitramonia de unde în 1990 s-a pensionat. Tatal lui Andrei si fratele
lui Nica s-au îmolnavit tot de inima decedând înainte de evenimentele
din decembrie 89.   

Sora luptatorului, Elena Beleaua si sotul ei, Aurel, au fost
condamnati la câte 8 ani închisoare. Eugenia Comanici, o alta sora a   
Profesorului a fost închisa 2 ani alaturi de Gema Novac. Minodora
Novac s-a casatorit cu Andrei, nepotul lui Nica Chiujdea. „Era Ajunul
Craciunului. Cârnu ne-a anuntat ca ne deporteaza. Ne-am pregatit
bagajele. Nu si-a dus la îndeplinire dorinta pentru ca a avut un
accident de masina la Ileni. Dumnezeu nu i-a ajutat, ca de altfel pe toti
turnatorii“, a adaugat Minodora.

În vara anului 1957 au primit de la Penitenciarul Jilava o
înstiintare prin care li se cerea sa ridice efectele defunctului Nelu
Novac. Au mers Andrei Beleaua si Aurel Novac. Li s-a înmânat un
pantalon fara un crac si o geaca rupta. Au fost obligati sa plateasca si
cheltuielile de judecata ale procesului. „Ce vreti banditilor, astea sunt
hainele lui“, a raspuns seful închisorii la întrebarile celor doi.

Minodora a tinut  sa mai adauge: „Toti cei care au scris despre
rezistenta nu l-au amintit pe tatal meu, Petru Novac, care a stat un an
cu ei în munti. Nu-mi explic de ce. Iar pe noi ne-au marginalizat chiar
si în filmul Luciei Hossu Longin. Au fost suferinte care au trecut, dar
care au lasat urme. Dumnezeu ne vede pe fiecare“.

Familiile lui Nelu Novac si Nica Chiujdea le-au ridicat câte o
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cruce în cimitirul din satul Berivoi. „ Prin anii 1980 mai multe surse
ne-au informat ca ei traiesc. I-am asteptat si îi mai asteptam si astazi“,
au încheiat cei ramasi în viata din cele doua familii Novac si
Chiujdea.

Capitolul X

Marturii despre dr. Nicolae Burlacu, luptator în rezistenta
anticomunista din Muntii Fagarasului

Motto:
Toti eram linistiti, resemnati cu soarta, doar
stiam când am pornit pe acest drum ca nu
exista întoarcere, decât daca Dumnezeu îti
ia mintea si te face sa-ti terfelesti onoarea.
Versurile lui Radu Gyr, scrise în temnita
Aiudului, sunt semnificative:
Si spune mortilor de sub troite sfinte,   
Ca va veni cândva o dimineata
Când neamu-ntreg va înalta la viata
Cuvinte catre sfintii din morminte
Dr. Nicolae Burlacu

„Eram medic în Fagaras în perioada ianuarie 1950 pâna în 15
martie 1953, când la scurt timp dupa ajungerea mea în Fagaras am
luat legatura cu grupul de rezistenta din Muntii Fagarasului, prin
prietenul meu de atunci, Ioan Grovu.

Acesta mi-a relatat situatia grupului, în special în legatura cu
aprovizionarea tot mai dificila, mai ales ca din cauza informatorilor
atrasi de securitate prin bani si santaj multi dintre cei care-i ajutau pe
fugari erau condamnati la ani grei de închisoare, iar familiile lor
persecutate si tinute sub o teroare continua. Aprovizionarea mai era
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dificila si din cauza faptului ca trup ele de securitate supravegheau
continu toata  zona, începând de la Magura Codlei si pâna la Podul
Olt. Activitatea trupelor de securitate sau ale armatei era întarita si de
raidurile avioanelor pe care noi le consideram americane pentru ca
parasutau la întâmplare alimente. Uneori mai reuseam si noi sa
prindem ceva din cele parasutate, dar cel mai adesea trebuiau sa
paraseasca acea zona care era imediat cercetata de trupele securitatii.
Aceste parasutari ne-au facut mai mult rau decât bine. Vazând bunele
intentii ale armatei americane care avea un punct de comanda la
Salonic, cum aflaseram noi, si având multa stima pentru aceasta
armata, pe care o asteptam ca eliberatoare, ne-am hotarât sa gasim o
legatura prin care sa-i putem informa de ceea ce se petrece în zona si
mai ales în munti. Nu stiam la acea data ca politicienii
anglo-americani ne vândusera rusilor la Yalta, ca de altfel jumatate
din Europa, fiindca asa le dictasera lor fortele din culise ce le aranjau   
accesul la putere. În desele mele calatorii la Bucuresti pentru a asista
la diverse meciuri de fotbal (ma afirmasem un mare microbist) pentru
a nu trezi suspiciuni am ajuns la un om care facuse studii în
strainatate si care avusese functii la Yalta, Curtea de Casatie în
justitia Bucurestiului si pentru care eu aveam mare stima si afectiune.
Lui îi destainuisem cele ce ma preocupau pe mine atunci, mizând pe o
eventuala legatura cu vreo legatie straina care sa ne ajute. Într-o
discutie avuta cu domnul consilier, în primavara anului 1953, mi-a
spus: mai baieti, cautati si va dati la fund, nu mai iesiti în primele
rânduri cum doresc cei de la putere, ca sa va descopere si sa va
extermine. Va veni vremea când va fi nevoie de oameni ca voi,
crutati-va! Nu vor face politicenii americani razboi pentru ca
Eisenhower este mason si executa ordinele primite de la Marea
Alianta. Sa stiti ca în primavara aceasta (1953), la Praga s-a întâlnit
Kahalul - organizatia evreiasca si care nu s-a mai întâlnit de 50 de ani,
cuprinzând atât pe evreii saraci din Rusia si rasarit precum si pe cei
bogati din America si Occident si s-a hotarât sa nu se faca razboi. Nu
am crezut ce mi-a spus. Am zis ca bunul domn, întelept cum îl stiam a
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îmbatrânit. Dupa atâtia ani si dupa at âtea jertfe, dupa atâti  oameni
valorosi sacrificati, am vazut câta dreptate a avut.

În cautarea unei legaturi cu strainatatea am gasit prin avocatul
Vidrascu  o relatie la legatia Elvetiei, care însa aflând situatia de la
noi ne-a refuzat. Am cautat alte solutii si prin colonelul doctor Muntiu
Jovu din Sibiu si prin judecatorul Grigore Cioloboc din Fagaras mutat
la Sibiu, ajungând la Mare Sabin, fost capitan de infanterie din
Fagaras care îl avea ca radiografist pe Rada Ilie. Ei au fost însa
descoperiti de securitate cînd Rada Ilie a luat otrava si a murit.

Si dupa acest esec am cautat solutii, dar am fost arestat de
securitatea din Brasov prin colonelul Mois si capitanul Ernest Deitler
si pus în fata unor probe clare ale vinovatiei mele si am acceptat de
forma colaborarea cu securitatea, dar scopul meu era sa urgentez
plecarea din tara cel putin a mea, a lui Ioan Grovu si a doi din munti
care sa vina apoi parasutati si sa stabilim legatura cu un avion care sa
aterizeze lânga Cârtisoara. Am fost eliberat în câteva ore pentru ca
securitatea a crezut în aceasta colaborare. Ajuns seara la Fagaras l-am
anuntat pe Grovu de cele întâmplate iar acesta a anuntat grupul din
munti. Împreuna cu el am hotarât sa trimitem si baietilor un bilet cum
obisnuiau ei sa lase la stâni si la oamenii de unde se aprovizionau, dar
care bilet sa ajunga la securitate prin oamenii care erau eventuali
anchetati. Astfel, securistii se puteau convinge prin acest lucru ca eu
îmi îndeplinesc angajamentul de colaborare. Biletele au fost scrise de
Sofonea. Colonelul Mois mi-a adus o cutie cu vaselina speciala pentru
bocanci pe care o puteau depista cu usurinta câinii dresati ai
securitatii. Eu aveam obligatia sa înmânez vaselina fugarilor care sa o
foloseasca si astfel sa fie prinsi cu câinii de securitate. În acest timp
data fiind situatia mea, am cazut de acord cu Grovu sa încercam sa   
plecam din tara prin Bulgaria în Grecia. S-a oferit sa ne ajute
capitanul Gheorghe Yann, care spunea ca ne trece prin zona vecina cu
Hârsova, întrucât el cunostea foarte bine acea zona. Nu am reusit sa
facem acest lucru pentru ca am fost tradati. Era octombrie 1954 când
eu am fost arestat. La câteva zile dupa arestare mi-am dat seama  ca
profesorul Grovu nu numai ca a declarat tot ceea ce stia în legatura cu
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planul nostru de plecare în Grecia prin  Bulgaria, dar a trecut total de
partea securitatii, ajutându-i pe comunisti sa-i prinda pe fugari. Atât
maiorul Mezei, cât si capitanul E. Deitler mi-au cerut sa scriu scrisori
prin care sa afirm ca am ajuns în Grecia. Prin agentii lor ei au
împrastiat zvonul ca eu as fi vorbit la radio Paris. Am refuzat sa fac
acest lucru. A ramas doar Grovu, colaborator al securitatii. Fugarii se
întrebau de ce primesc scrisori doar de la el. Le raspundeau ca eu
eram în Spania  si doar el, Grovu a ramas în legatura cu Muntii
Fagarasului.

La una din durele anchete, colonelul Mois mi-a spus: Faci pe
eroul dar pe mormântul tau se vor p... câinii, asa cum s-a întâmplat cu
altii. El vorbea de cei care au fost împuscati nejudecati. De exemplu
Eugen Pintea, împuscat de capitanul Mathe lânga Blaj, pe malul
Târnavei. Am replicat: daca vor face câinii asa ceva pe mormântul
meu nu are nici o importanta, ei fiind animale nestiutoare, dar e trist
ca pe mormântul celor care au facut România Mare, pe care noi nu am
fost vrednici sa o pastram se p... oamenii. Colonelul Mois a tacut si
m-a expediat în arestul de la subsol de unde apoi m-au dus la
Bucuresti la Malmaison, unde am fost tinut singur pâna în iunie 1957
când am fost readus la Brasov în vederea procesului. Atunci a fost
judecat si grupul din munti  cu exceptia sefului lor, inginerul Ioan
Gavrila capturat prin zelul lui Ioan Grovu. Acesta fusese eliberat,
primise postul de director la un liceu din orasul Victoria.

La Malmaison am fost tinut timp de doi ani închis si nu aveam
voie sa vorbesc sau sa mi se vorbeasca. Faceam doar semne, daca
doream medic aratam la cap, daca doream raport la comandant aratam
pe umar epoleti. În vara anului 1956 capitanul Deitler mi-a spus:
doctore politica e asa si asa. Îti dau un dosar sa-l citesti pâna când eu
lecturez ziarele (Scânteia). Vad ca te-ai avut bine cu jidanii. Nu stiam
atunci ca si el era evreu. De la doi oameni ai referinte proaste, restul
sunt bune. Referintele proaste erau de la un oficiant sanitar Birghisan,
fost secretar PCR si de la Forsea, care detinea atunci functia de
administrator la spitalul Fagaras. Acesta era o lichea, un ticalos si o
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lepra ordinara. El facea discursurile   semidoctilor care conduceau
raionul Fagaras. Aveam si patru referinte foarte bune si anume de la
doamna Ana Popa originara din Voivodeni si al carei sot era director
la Banca de Investitii. A doua de la Petre Corut, secretarul de baza
PCR din Combinatul Chimic. Alta de la doctor Andrei Neumann,
renumit medic internist si seful comunitatii evreiesti din Fagaras si a
patra de la Josif  Ziegler, tot medic.

In primavara anului 1957 la Securitatea din Brasov am întâlnit o
noua echipa condusa de colonelul Gheorghe Craciun. Procesul a avut
loc la Sibiu, iar dupa 20 iulie 1957 am mai fost tinuti la Securitate
câtva timp. Atunci am aflat ca doctorul Stanciu din Vistea de Jos, un
foarte bun medic internist în Brasov, s-a sinucis. Procesul a durat 5
zile unde am fost judecat de capitanul Dragos Cojocaru, de procurorul
Liviu Virgil de la Tribunalul Militar Cluj. La proces l-am cunoscut pe
Ioan Chiujdea, pe Victor Metea, un tânar sclipitor ca inteligenta, de
care m-am atasat foarte mult, Nelu Novac, Laurian Hasu, Gheorghe
Hasu si Jean Pop. Am constatat ca din proces au fost scosi Ion Ilioiu
care era foarte bolnav si Ioan Grovu care facuse vânzarea. Din lot mai
faceau parte Olimpiu Borzea din Vistea de Jos si preotul Dâmboi din
Râusor. Dupa proces am fost dusi la Penitenciarul Sibiu. În 3 august
mi s-a comunicat prin grefier pedeapsa de condamnare la moarte prin
împuscare, când mi-a fost data o cerere prin care sa cer recurs la
Tribunalul Suprem. În 6 august dimineata am fost scosi din celule si
dusi la subsolul închisorii unde în prezenta maiorului Vlad ne-au fost
puse lanturi la picioare si catuse la mâini, dupa care am fost îmbarcati
în doua masini si trimisi la Brasov. Cât timp voi mai trâi voi tine
minte acest transport spre Brasov al întregului lot din munti. Pentru
mine si Olimpiu Borzea pedeapsa a fost comutata în închisoare pe
viata. Vroiau sa ne duca la Bucuresti. Fiind foarte, cald autoduba s-a
oprit la intrarea în Azuga. Gardienii ne-au dat niste cani mari cu apa
sa bem de la un izvor aflat pe marginea soselei. Au trecut anii. Baietii
din munti au fost executati, iar Olimpiu Borzea si eu am fost eliberati
cu toti detinutii politici în august 1964. La Bucuresti am fost depusi la
Uranus, sectia condamnatilor la moarte. Celulele aveau ca mobilier un
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sac de paie, o patura asezata direct pe   ciment care servea drept pat.
Pentru ceai si apa ne-au dat câte o cana din metal. Pentru necesitati o
oala de noapte metalica. Celula era luminata zi si noapte de la un bec
si de la o mica fereastra amplasata deasupra usii prin care se facea
totodata si aerisirea. Lanturile nu ne-au fost scoase de la picioare. Toti
eram linistiti si resemnati cu soarta. În noaptea de 10 spre 11
octombrie 1957 am auzit usile de la unele celule deschizându-se si
lanturile zornaind.Cei care erau scosi din celula erau dusi în alta parte
si readusi înapoi. A durat aceasta operatiune pâna dimineata. Mi-am
dat seama despre ce era vorba când mi-a venit si mie rândul. Am fost
pusi sa facem cerere de gratiere la Prezidiul Republicii. Un gardian cu
care eu mai povesteam din când în când mi-a spus ca înaintea mea a
fost dus Victor Metea sa faca cerere. Acel gardian mai discuta cu
mine noaptea pentru ca a aflat ca sunt medic si-mi cerea sfaturi pentru
copilul sau care avea doar un an. Acesta mi-a relatat ca nu a vrut sa   
ajunga pe postul de gardian dar a fost trimis de UTC. El mi-a mai
destainuit ca urmeaza o scoala de piloti comerciali si ca în curând va
pleca de la închisoare. Tot el mi-a povestit ca stia ce au facut tinerii în
munti de la Metea si si-a exprimat regretul ca acesti baieti cu carte au
ajuns aici. Zilele treceau mai greu sau mai usor dupa cum aveam
preocupari „mintale“. În noaptea de 14 noiembrie 1957, dupa
schimbul santinelelor de paza, am auzit un zgomot de lanturi si în
dreptul usii mele a tusit Chiujdea. Era începutul sfârsitului. Chiujdea,
seful lotului nostru, un ardelean serios, chibzuit, sobru, mergea pe
drumul fara întoarcere. A urmat apoi Victor Metea de care eu ma
legasem sufleteste înca de la proces datorita firii lui vesele, deschise,
încrezatoare, pline de bunatate si sclipitoare. Au plecat atunci un
numar de sase. A urmat o pauza lunga, care nu se mai sfârsea. Ne
asteptam si noi rândul. Vazând ca pauza se prelungeste prea mult am
batut în usa si am cerut gardianului raport la ofiterul de serviciu.
Acesta mi-a raspuns: Ce ma esti nebun? În miez de noapte sa aduc
ofiterul de serviciu la tine? I-am spus în soapta dar hotarât ca daca nu
vine voi face un scandal de ridic toata sectia în picioare. Ofiterul a
fost anuntat si dupa putin timp am auzit zavorul usii. Conform
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regulamentului din închisoare m-am dus în fundul celulei cu fata la
perete si cu mâinile la spate asteptând ordinul. Era un maior care din
pragul celulei m-a întrebat: Ce vrei, ma? I-am spus ca vreau sa fiu dus
si eu cu cei din lotul meu. A ramas surprins si mi-a raspuns: Stai aici
ca stai bine. A mai adaugat: Mi se pare ca tu esti medic. La voi boala
lunga, moarte sigura. Am înteles atunci ca numai grupul din munti a
fost dus pentru executie, iar mie si lui Olimpiu Borzea ne-a fost
comutata pedeapsa. În ziua de 26 decembrie 1957 am fost dus în
biroul comandantului care mi-a citit decretul prin care presedintele
prezidiului mi-a gratiat pedeapsa cu moartea si a comutat-o în
închisoare pe viata. Atunci mi-au fost scoase si lanturile de la picioare
pe care le purtasem de trei luni. Pâna a venit mecanicul sa-mi taie
lanturile maiorul m-a provocat la discutii. I-am povestit cum ofiteri
din MI au încercat în timpul detentiei sa ma determine sa devin
informator. De asemenea, i-am spus ca am refuzat. Maiorul parea un
om blând, mai ales ca i-a spus mecanicului sa fie atent sa nu ma
loveasca atunci când taie lanturile. Aveam picioarele pline de rani.
Când am revenit în celula am fost surprins sa gasesc cana plina cu o
portie dubla de marmelada. Am deschis vizeta si atunci gardianul mi-a
zis: Este Craciunul, sa-l simti si dumneata. Eliberarea a venit în
august 1964 în baza decretului de gratiere“.

Datele ne-au fost furnizate dintr-o scrisoare pe care dr. Nicolae
Burlacu a trimis-o si în Germania.
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Capitolul XI

Ion Ilioiu - luptator în rezistenta anticomunista din Muntii
Fagarasului

Motto:
Tara scumpa, te iubesc si acum ca si atunci,
si cu oase frânte si cu amintiri împovarate
de grozavii, facute de semeni de-ai nostri,
sub presiunea si influenta celor mai
crânceni dusmani ai tai si ai firii omenesti
Dumitru Moldovan - luptator în rezistenta
anticomunista

Ion Ilioi, sâmbetean la origine, a intrat în rândurile grupului de
luptatori anticomunisti, Vulturul Carpatilor, în ultima clasa de liceu,
în 1948, când avea 18 ani. „Aveam colegi care s-au atasat fara sa
cârteasca ideilor comunismului. Acestia erau elevii cei mai slabi din
clasa si cu un comportament îndoielnic. Am refuzat sa intru în
rândurile UAER -organizatia de tineret comunist. Acest lucru m-a
facut sa fiu pus pe lista neagra a securitatii, pe care au completat-o toti
colegii mei din organizatie. Noi am renuntat la familii, la viata
linistita de acasa, la placerile vârstei adolescentine pentru a înfrunta
cu arma în mâna trupele armatei si ale securitatii care voiau sa impuna
o dictatura comunista cu minciuna si asuprire. Situatia s-a înrautatit
începând cu 1950, odata cu declansarea razboiului din Coreea.
Comunismul si bolsevismul puneau tot mai mult stapânire pe întreaga
lume. În mintea cruda a noastra, a luptatorilor, scaparea o vedeam
doar de la americani. Realitatea s-a dovedit a fi însa alta. Lupta
noastra n-a facut decât sa întârzie instaurarea comunismului,
nicidecum sa-l opreasca. Grupul „Vulturul Carpatilor“ s-a ascuns,
data fiind situatia, haituind si înnebunind trupele securitatii. Eu am
rezistat în munti pâna în august 1954, când într-o lupta deschisa pe
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Muntele Avrigului, securitat ea m-a ranit grav. Un glont mi-a perforat
plamânul drept, ficatul si coloana vertebrala. De atunci soarta îmi era
pecetluita. Am cazut ranit. Un ofiter, care m-a descoperit a început sa
ma loveasca si sa ma târasca pe cararile muntilor prin bolovani,
razbunându-se pentru ceea ce am facut eu intrând în grupul din munti.
Nu am fost omorât pentru ca securistii sperau sa obtina de la mine
informatii despre luptatori. Am fost dus la Spital în Sibiu unde am
fost operat. La nici doua zile de la interventia chirurgicala au început
anchetele. M-au chinuit foarte mult. Au folosit hipnoza la anchete,
pentru a obtine ceea ce doreau. Numai credinta în Dumnezeu si
iubirea de tara m-au tinut în viata. Cruzimile lor inimaginabile au fost
biruite de idealul profund pe care îl aveam eu. În starea de hipnoza mi
se impuneau stari limita, ca de pilda: Esti la marginea unei prapastii
adânci, nu este nici un fir de iarba de care sa te tii si mâinile îti sunt
legate; Esti în vârful unui copac înalt si nu poti coborî; Te împiedici si
îti rupi piciorul. La toate acele comenzi, fiind hipnotizat, simteam si
traiam toate acele stari si dureri care de fapt erau imaginare. Mi-au
insuflat stari de iubire sau de ura profunda.    M-au înebunit. Nu aveau
ce scoate de la mine pentru ca ei stiau mai multe decât mine. Ceea ce
mi-au facut era din rautate. Ajunsesem sa ma urasc pentru ca traiam.
Îi rugam sa ma omoare pentru a-mi opri chinurile“, povesteste Ion
Ilioi.

Pentru Ion Ilioi chinul a durat patru ani. În 1958 a fost judecat si
condamnat la munca silnica pe viata. Pedeapsa primita de Ion Ilioi a
depins si de starea sanatatii lui. Dupa sentinta el a fost încarcerat la
Aiud. Aici a suportat regimul dur din închisoare. Timp de zece ani nu
a reusit sa comunice deloc cu familia. Între peretii închisorii si în
timpul anchetelor si-a pierdut partial vederea. Decretul de amnistie
din 1964 i-a redat si lui Ion Ilioi libertatea. Avea 34 de ani. Întors
acasa  si-a gasit parintii batrâni, bolnavi si fara ajutor. Pamântul le-a
fost luat de CAP. „Nu mai aveam nici o speranta. Ma consideram un
om fara viitor. Am urmat un tratament la întoarcerea din închisoare,
dar nu m-a ajutat sa ma vindec. Urmarile vietii din închisoare le
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resimt si acum. Mi-am întemeiat o familie mult mai târziu. Cu toate
acestea nu consider un timp pierdut tot ceea ce am facut. Cred ca am
facut ce trebuia. Chiar daca nu am biruit, sunt cu constiinta împacata
si nu ma simt vinovat pentru deznodamântul luptei noastre. Daca ar
trebui s-o luam de la capat as proceda la fel“, mai spune Ion Ilioi.
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Capitolul XII

Dezvaluirile lui Virgil Rades din Berivoii Mici, luptator în
rezistenta anticomunista din Tara Fagarasului

Motto:
Veacul acesta sta sub semnul blestemului
tagadei Tale, a trufiei luciferice care l-a
facut pe om sa se creada stapân siesi si
universului, dar neamul nostru si-a ispasit
ratacirea în temnite si afara, cruta-i
Doamne viata si lumineaza-l, ca Tu nu pui
pe un ram un fruct mai greu decât stii ca-l
poate purta. Pe crucea rastignirii strigam
ca Fiul Tau: Dumnezeule, Dumnezeule
pentru ce ne-ai parasit?! Dar daca, oameni
fiind, nu ne vei mai gasi?!
Virgil Mateias

Miile de oameni care au suportat umilinta fizica au demonstrat
ca suferinta nu este istovitoare. Prin urmare, în închisori si în afara lor
au existat sfinti, dar si oameni ucigasi. Povara grea a fost dusa de unii
sângerând, îngenunchind pâna la capat, unii cazând sub apasarea ei,
altii s-au sinucis, iar altii au aruncat-o pe umerii altora.

Un exemplu de suferinta este Virgil Rades din Berivoii Mici. În
1948 era student în anul II la Facultatea de Constructii din Timisoara.
Era perioada cand comunistii arestau studentii care aderau la ideile
legionare. Atunci, Virgil Rades a plecat din Timisoara si a revenit în
satul lui natal. Prietenii si colegii lui din zona  se aflau în aceeasi
situatie. De teama securitatii toti evitau contactul direct cu
reprezentantii secerii  si ciocanului. Virgil Rades traia ascuns pe la
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vecini, cunostinte sau rude. Prigoana l-a determinat sa se hotarasca sa
fuga la grupul din munti, format din tineri pe care-i cunostea. Era în
1950. S-a întâlnit cu  prietenul lui, Marcel Cornea din Sinca Veche,
care era student în anul II la Facultatea de Farmacie din Cluj. Au stat
ascunsi în Ohaba doua saptamâni, la Stefan Idomir, o ruda a lui
Cornea. Urma ca în 15 noiembrie sa se întâlneasca în Parau cu
prietenii lor din munti, Gavrila, Socol, Ilioiu, Sovaiala si altii.
Întâlnirea trebuia sa aiba loc la casa directorului de scoala din Parau,
învatatorul  Pridon. Partizanii nu au sosit la întâlnire, probabil au
simtit pericolul ce plana în întreaga zona. În schimb cei doi luptatori   
s-au întretinut cu grupul de sprijin din Parau, condus de învatatorul
Pridon. Acest grup era format din oameni din sat care acordau sprijin
luptatorilor din munti, iar la nevoie se puteau transforma într-o
rezistenta activa.

„Am discutat cu acest grup al învatatorului Pridon pâna în jurul
orei doua din noapte. Împreuna cu Marcel Cornea am vrut sa dormim
în sura. La insistentele lui  Pridon am acceptat sa ne culcam în casa.
Dupa vreo doua ore am fost treziti brusc. Militienii înarmati care au
dat buzna în camera unde dormeam ne-au somat: Sus mâinile. Marcel
a încercat sa-si ia mitraliera de la marginea patului. Gestul lui l-a
surprins pe un militian care era din Venetia si care imediat a tras
împuscându-l mortal pe Marcel. Pe mine m-au legat, iar pe Marcel      
l-au luat într-o patura si ne-au  bagat pe amândoi într-o duba. Am fost
dusi la dispensarul din Sercaia. Nu mai stiu ce s-a întâmplat cu
Marcel Cornea. Abia la proces am aflat ca  Marcel Cornea într-adevar
murise atunci“, povesteste Virgil Rades. Eroul a fost dus apoi la
sediul Securitatii din Fagaras, la casa lui Giurca. Timp de câteva zile a
fost anchetat în scopul obtinerii de informatii despre grupul din munti.
A fost interogat de Vlad si de unul Sichea. „Pe Vlad l-am reîntâlnit
dupa 1964, când lucram la Autobaza Fagaras. El era cel care facea
controlul din partea forului judetean. Revazându-l mi-am derulat din
nou filmul barbariilor securitatii în care Vlad era un pion principal. Si
acum el era la fel de triumfator si de bestial“, îsi aminteste Virgil
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Rades. A fost dus si la securitate   în Brasov unde anchetele au fost
însotite de tortura. „Magnetoul electric a fost cea mai groaznica
suferinta. Ma tineau conectat la curent electric pâna cadeam jos.
Simteam ca-mi iese creierul din cap. Era un chin extraordinar care nu
poate fi descris în cuvinte. Am încercat cât am putut sa ocolesc unele
dezvaluiri. Chinul a durat pâna în 1951 când a avut loc procesul. În 16
iulie 1951 am fost judecat de Tribunalul Militar Stalin alaturi de un
lot format din mai multi luptatori: învatatorul Pridon, o parte din
oamenii care au facut parte din grupul pasiv din Parau, Socol,
Dumineca si Stanciu. Am fost condamnat la 15 ani munca silnica. Tot
atunci Silviu Socol, Dumineca, Stanciu si Pridon au fost condamnati
la moarte si executati la Jilava în 1955“, spune Virgil Rades. Sentinta
lui Rades avea stipulata acuzatia - uneltire contra ordinii sociale. El a
fost întemnitat la închisorile din Pitesti, Gherla si Aiud. „La Pitesti am
stat doar câteva luni. Era la sfârsitul procesului de reeducare ce s-a
desfasurat în acel penitenciar. M-au bagat într-o camera mare
împreuna cu alti 30-40 de detinuti. Au încercat sa ne convinga sa
devenim turnatori. În perioada 1952-1956 am fost la Gherla, iar apoi
la Aiud de unde m-am si eliberat. La închisoarea Aiud stam  într-o
celula de 4/2 metri alaturi de alti 12 detinuti politici. Dormeam în
paturi fara saltele, fara paturi, fara aerisire si în semiîntuneric.
Mâncarea pe care o primeam era foarte slaba: varza, gogonele care
alternau cu fasole cu jumari foarte grase. Erau niste socuri alimentare
care aveau scopul de a ne îmbolnavi“ mai povesteste Rades.

La intrarea în rezistenta Virgil Rades era un tânar solid, chipes,
iar la iesirea din închisoare a ajuns la 53 de kg. Dupa decretul de
gratiere din 1964, Virgil Rades s-a întors acasa. Familia i-a marturisit
suferintele suportate în timpul prigoanei comuniste. Mama, tatal si
fratele lui au fost si ei persecutati de securitate. Dupa 1964 a încercat
sa-si continue studiile la Facultatea din Timisoara dar o conditie
pentru a fi reprimit era prezentarea la securitate. Rades a facut si acest
demers, dar securistii i-au impus sa fie colaborator al lor daca vrea    
sa-si completeze studiile. Rades a refuzat acest compromis si totodata
a renuntat si la studiu. S-a angajat la Autobaza din  Fagaras ca
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tehnician de unde, în 1986, s-a pens ionat, dupa 24 de ani de vechime.
În prezent primeste o pensie sociala dupa munca depusa, o
indemnizatie lunara pentru privare de libertate. La cei 75 de ani ai sai,
Virgil Rades traieste singur într-o garsoniera din cartierul 13
Decembrie. Îsi petrece timpul în camera sa modesta alaturi de carti si
reviste. Nu a fost niciodata casatorit.

Virgil Rades vrea sa precizeze pentru generatiile viitoare ca în
lupta cu militienii, Marcel Cornea a fost împuscat si nu s-a spânzurat
asa cum sustin unele surse. „Mi-as dori sa vad dosarele securitatii.   
Mi-as cunoaste astfel prietenii, dar si modul în care acestia ne-au
ajutat. Recunosc ca au fost turnatori în fiecare sat, care au fost
recompensati cu functii si locuri de munca pentru ei si copiii lor“, mai
completeaza Virgil Rades.

Capitolul XIII

Marturiile lui Ioan Barcutean, luptator în rezistenta
anticomunista din Muntii Fagarasului, fost coleg cu Remus

Sofonea

Motto:
De poti sa nu-ti pierzi capul, când toti din jurul tau
Si l-au pierdut pe-al lor, gasindu-ti tie vina
De poti, atunci când toti te cred nedemn si rau
Sa nu-ti pierzi nici o clipa încrederea în tine.
Si daca poti sa umpli minunata trecatoare
Sa nu pierzi nici o  fila din al vietii tom
Al tau va fi pamântul, cu bunurile-i toate
Si, ceea ce-i mai  mult chiar, sa stii, vei fi un Om

Rudyard Kippling

Daca prigoana comunista sau holocaustul rosu s-a sfârsit ramâne
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sa decida generatia tânara de astaz i. Ea este singura în masura se
delimiteze acum faptele si intentiile bune de cele ale asasinilor care
nu se sfiesc nici acum sa arate cu degetul în chip acuzator. De ce ea?
Pentru ca nu i-a fost îmbâcsita constiinta de microbul criminal,
bolsevic, pentru ca n-a fost utecist si ateu militant care s-a închinat o
viata întreaga la tabloul lui Marx. Doar ea poate sa acuze, sa spuna
cine este vinovat sau nevinovat pentru suferinta poporului român,
pentru tirania sângeroasa care l-a stapânit zeci de ani. Adevarul va fi
adus  în fata tuturor pentru ca muntii si cimitirele care acopera atâtea
oseminte, au plâns si plâng pentru cei jertfiti pe altarul libertatii.

Ioan Barcutean din Felmer a sustinut si activat în rezistenta
anticomunista. El a fost coleg la Liceul Radu Negru cu Remus
Sofonea. Liceul Radu Negru din Fagaras functiona în  perioada
1942-1948 dupa un regulament sever care impunea o prestanta si un
respect atât pentru elevi cât si pentru colectivul de cadre didactice.
Acest aspect reiesea si din faptul ca la acest liceu începeau seriile de
elevi cu clase a câte 35-40 de baieti fiecare si ramânea pe parcurs o
singura clasa pentru ca multi elevi nu faceau fata cerintelor.
Marturiile lui Ioan Barcutean întregesc imaginea eroului Remus
Sofonea din Dragus. „Prima imagine a lui Remus Sofonea o am de la
serbarea de sfârsit de an când era îmbracat în taran cu straie de
sarbatoare: cioareci albi, camasa prinsa cu un brâu tricolor si o palarie
din postav cu ciucuri. A luat atunci premiul I pe liceu. În 1944 am
devenit colegi de clasa, eu reusind sa recuperez un an scolar. Îl
admiram tot timpul, avea un fel de a fi blajin si pasnic. Nu se enerva
niciodata, nu ridica tonul la  nimeni, da explicatii oricui si în orice
domeniu. Îsi petrecea tot timpul învatând, citind si studiind. Fata de
toti colegii de clasa el avea ceva aparte, ceva de natura superioara,
spun acest lucru fara sa exagerez. Felul lui de a se comporta impunea
respect, avea un bun simt nativ, dar pe nimeni nu trata cu superioritate
chiar daca uneori era cazul. Profesorii îl tratau diferit comparativ cu
colegii lui“, povesteste Ioan Barcutean.

La Liceul Radu Negru functiona un grup de rezistenta
anticomunista format din elevi care se asociase la „Fratiile de Cruce“
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din tara. Organizatia din liceu era   coordonata de Victor Rosca din
Râusor, elev si el, si a atras initial cca.20 de tineri. În anii 1942-1948
„Fratia de Cruce“ de la Liceul Radu Negru functiona ilegal. Prin
activitatea desfasurata aceasta pregatea pepiniera organizatiilor
nationaliste din tara. Elevii cuprinsi în Fratie aveau sarcina sa
recruteze noi membrii prin relatii de prietenie. Ei nu faceau altceva
decât sa propage ideile morale crestine, sa discute despre scoala,
învatatura, corectitudine si educatie. Ei se controlau reciproc si zilnic
printr-un lucru minor care le trezea sentimentul de punctualitate,
adevar si echilibru. Fiecare trebuia sa completeze „caseta“ cu bani
care constituiau cotizatia lunara. Zilnic ei aveau obligatia sa puna în
buzunarul camasii de la uniforma o moneda, suma care crestea la
sfârsitul lunii, dar care nu trebuia cheltuita sub nici o forma. Aceasti
bani se predau apoi casierului organizatiei. Fratiile din tara întretineau
legaturi între ele prin liderii lor. La Fagaras, mentinea aceasta legatura
cu celelalte Fratii din tara un student, Mircea Dop. În perioada
examenului de bacalaureat, în 27-28 iunie 1948, securitatea a început
sa aresteze elevii care activau în Fratia de Cruce de la Radu Negru. Se
pare ca tinerii revolutionari au fost divulgati de undeva de sus de la
organizatiile superioare. Prin urmare, ei au fost cautati acasa si
arestati în masa. „Era în 29 iunie pe la ora 4 dimineata. A venit o
masina a securitatii si în Felmer. M-a înstiintat mama ca niste colegi
ai mei au fost arestati si ca o masina este la noi la poarta. I-am zis sa
spuna securistilor ca sunt la Fagaras sa vad rezultatele colegilor mei
mai mari dupa care am fugit de acasa. M-am ascuns la un vecin.
Securistii au venit în mai multe rânduri sa ma aresteze. Am stat la
acest vecin o luna dupa care m-am ascuns pe la rude prin sat si în
padure. Acolo  mi-am construit un bordei sub pamânt care îmi da
siguranta fata de securisti. Aici am stat împreuna cu Cornel Câltea
student la medicina veterinara care era urmarit si el. Acest refugiu a
rezistat pâna în 4 ianuarie 1951“, povesteste Ioan Barcutean.

În acelasi timp si ceilalti colegi ai lui, membrii în Fratia de
Cruce, au stat ascunsi în satele lor natale. „Colegii mei au venit la
mine, pe Ardeal, de 3-4 ori. O data a   venit Ion Ilioiu, Silviu Socol, Ion
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Gavrila si Marcel Cornea si au ramas cu noi în bordei câtva timp. Alta
data, mai bine zis în 26 octombrie 1950, a fost la noi la bordeiul
construit Gelu Novac, Marcel Cornea, Socol si Gavrila. Marcel
Cornea purta ghete cu talpa groasa. I-am zis sa dea Dumnezeu sa nu
umblam asa pâna rupe el acea talpa. Dar, asa a fost. În 15 noiembrie
1950, în timpul unei ambuscade cu securitatea la Parau, în casa
învatatorului Pridon, el a fost omorât, iar Virgil Rades care era cu el,
arestat. În aceeasi noapte, în Râusor, la casa lui Valer Pica a fost o
actiune a securitatii. Au fost atacati Silviu Socol, Gheorghe Arsu,
Gelu Novac si altii, dar toti au scapat cu viata. Spre dimineata, însa,
Silviu Socol a fost prins ranit în Toderita. Silviu Socol a fost supus
anchetelor si torturii. Comunistii cereau detalii despre ascunzatoarea
din  Felmer. Sub presiunea securistilor, colegul meu Socol, probabil, a
cedat  spunând numele de Vasile care locuia pe ulita  mea. Securitatea
a venit la vecinii mei Vasile Câltea si Vasile Calin pentru a afla
despre mine si despre Cornel Câltea. Notarul Câltea a fost dus la
securitate si lamurit de catre comunisti sa ne convinga pe mine si pe
fiul sau sa ne predam. Notarul Moise Câltea a ajutat grupul de
luptatori din munti transmitând un mesaj al tinerilor catre Consiliul
National al Românilor din Franta. Luptatorii cereau prietenilor lor din
Franta ajutoare materiale, arme si medicamente. Acestea urmau sa fie
aduse si parasutate din avion într-o zona stabilita de luptatori. Dar
acest mesaj a fost adus la cunostinta securistilor de catre spionii rusi,
astfel ca, la data stabilita pentru parasutare, muntii erau împânziti de
securisti si armata. Prin urmare actiunea nu a mai avut loc. Mesajul
grupului a ajuns în Franta printr-un nepot al notarului Câltea din Sona
care avea cetatenie americana si care urma sa plece în SUA. Notarul a
fost descoperit de securisti si a fost condamnat la munca silnica pe
viata pentru ajutorul pe care l-a dat luptatorilor. Cornel Câltea s-a
predat înaintea  mea  cu câteva zile dupa care l-au eliberat în scopul
de a ma determina si pe mine sa ma  predau. Securistii ne amenintau
ca daca nu ne predam vor fi arestate si torturate familiile si rudele
noastre. Pentru a evita acest deznodamânt, în 4 ianuarie 1951 m-am   
predat“, relateaza Ioan Barcutean.
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Dupa predarea lui Ioan Barcutean, Vasile Câltea a fost arestat
abia în 1958 si condamnat la munca silnica pe viata. Ioan Barcutean a
primit o pedeapsa de 4 ani de închisoare.

Predarea lui Ioan Barcutean s-a facut prin intermediul fratilor
Rila din Soars, tigani, slujitori ai securitatii. Cei sapte frati Rila au
ocupat functii înalte în judet datorita serviciilor aduse securitatii.
Unul din ei a fost director la Combinatul din Victoria, apoi promovat   
în Minister. Notarul Câltea din sat a stabilit legatura privind predarea
lui Barcutean cu Rila si securitatea. „M-am dus cu tatal meu în Soars
la tiganii Rila unde m-am predat. Securistii au zis: Ba, bine ai facut ca
te-ai predat. Americanii sa stiti voi ca nu vin. Colegii tai o s-o
pateasca rau. Am fost dus la casa lui Giurca în Fagaras unde am stat
doua saptamâni. M-a interogat un locotenent Serban. Ei stiau foarte
multe despre noi. Am fost mutat apoi la Securitatea din Brasov, la vila
lui Popovici, unde am stat trei saptamâni în celula neagra cu numarul
7. Tot acel Serban m-a anchetat si batut. Îmi cerea sa le arat zona
noastra de actiune, pe o harta si sa le spun despre colegii mei. Am fost
transferat la Cetatuia în camera 18. Era 5 martie 1951. Aici am dat
peste lotul de fagaraseni: Pridon, Rades, Moraru, Sin, un anume
cioban Gheorghe din Muscel. Mai erau Vlad, Dusa din Toderita,
Corbu si ai lui Noara din Parau, Valer Pica, Matei Rosca din Râusor,
Dumitru Cornea din Ileni. În total erau 20-30 de persoane arestate.
Pâna în iulie 1951 a durat procesul nostru. Remus Sofonea, Ion Ilioi,
Ioan Chiujdea, Ion Gavrila, Andrei si Gheorghe Hasu, Gelu Novac si
Nelu Novac au fost condamnati. Din cei prezenti au fost condamnati
la moarte si executati ulterior Silviu Socol, Dumineca si Stanciu.
Virgil Rades a primit 15 ani închisoare, iar eu 4 ani  pentru delict de
uneltire contra orânduirii sociale. La citirea sentintei mele m-am
simtit jignit pentru pedeapsa primita comparativ cu cea a colegilor
mei, dar condamnarile facute de comunisti erau date la întâmplare si
nu tineau cont de gravitatea faptelor sau de implicarea persoanelor. Ei
condamnau cu usurinta atât la  patru ani de temnita, cât si la moarte.
Îmi amintesc pledoaria avocatului meu, un ins cu trup firav cu un gât
subtire si un cap imens: “Onorat tribunal, acesti tineri care au devenit
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cozi de topor ale imperialistilor anglo-americani, merita sa fie
pedepsiti cu pedepse dure si exemplare”.

Cei condamnati la moarte au fost legati cu lanturi si întemnitati
câte unul în celula. Pe ceilalti ne-au amplasat câte trei în celula. Socol
era într-o încapere lânga cea în care ma aflam eu. Îl auzeam cum se
ruga încontinuu“, spune Ioan Barcutean.

A stat la Brasov 10 zile dupa care au urmat ani de Canal, Poarta
Alba, Valea Neagra, în colonia Peninsula lânga Ovidiu, Onesti si
Aiud. La 2 ianuarie 1955 a fost eliberat. Si dupa eliberare a fost
urmarit în permanenta de securitate. „Era un capitan Zilcea care îmi
purta sâmbetele. Mi s-a sugerat în repetate rânduri sa devin
informatorul securitatii. Deoarece am refuzat am fost încadrat foarte
greu în câmpul muncii. Când se afla ca am fost închis ca luptator
împotriva comunismului eram dat afara din serviciu. Pâna în 1964 am
avut cel putin 5 locuri de munca la diverse întreprinderi din Fagaras,
dupa care am reusit sa ma pensionez de la un santier de constructii
industriale, fostul 504“, mai povesteste Ioan Barcutean. Acesta spune
ca a simtit ticalosiile regimului comunist si pe alte directii. El s-a
casatorit în 1960. Timp de doi ani nu a primit locuinta, iar cu greu a
reusit sa-si cumpere o casa în strada Nicolae Balcescu nr.1 din
Fagaras. Dupa ce a amenajat-o, în 1988, comunistii au demolat-o. A
primit în schimbul acelei case un apartament în cartierul 13
Decembrie blocul 13. Sotia lui nu a suportat psihic socul demolarii si
s-a îmbolnavit. Timp de 5 ani a stat la pat necesitând o supraveghere
permanenta, dupa care a decedat. Pentru apartamentul primit Ioan
Barcutean este în litigiu cu RASC Fagaras. „Consider ca este înca o
ticalosie comunista pentru ca regia, aplicând legi fara noima, vrea     
sa-mi anuleze contractul de vânzare-cumparare al apartamentului pe
care de altfel l-am si achitat. Aceasta actiune reprezinta o continuare a
vechilor persecutii comuniste care persista si acum în democratie.
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Capitolul XIV

Marturiile lui Victor Geaman din Rucar

Motto:
Si peste câteva zeci de ani
Ori poate peste sute,
Se vor opri doi ochi frumosi
Pe rani sa ma sarute.
.................................................
Le-am strâns în cartea mea frânturi
Din care sa-nteleaga,
Ca pentru cerul lor ne-am dat
Viata noastra întreaga.
...............................................
Si nimeni nu se va gasi
Sa vi le poata spune,
Doar sa le cânte Dumnezeu
Undeva pe strune.
Virgil Mateias

Fiecare din componentii rezistentei active, precum si ai
rezistentei pasive din Tara Fagarasului împotriva comunismului
doreste restabilirea adevarului si înlaturarea minciunii. La acea vreme,
ei n-au fost decât niste copii care au ascultat vorbele parintilor si
glasul stramosilor, convinsi fiind ca în neamul nostru, nascut crestin,
nu încape faradelegea, coruptia si abuzul. Ei au vrut sa creeze o
generatie luptatoare, sa creasca omul de caracter, capabil de daruire si
iubire. Nu au fost nici misei, nici ucigasi, ei si-au înfruntat doar
destinul cu bratele deschise.

Suferintele cele mai mari le-au fost provocate de semenii lor, cei
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care s-au vândut raului pentru av eri si functii, tavalindu-si astfel în
noroi farâmele de caracter pe care si le-au însusit. Un rol important în
lupta anticomunista l-a avut Reteaua de Sprijin Vistea condusa de
Olimpiu Borzea. În aceasta organizatie a fost atras de catre  Olimpiu
Borzea, învatatorul din satul Rucar, Victor Geaman. „Mi-aduc aminte,
era prin anul 1950. Olimpiu Borzea mai obisnuia sa aduca salariile
cadrelor didactice din comuna Vistea, care se plateau de la Fagaras.
Când am luat banii, Olimpiu mi-a zis: Ai putea sa faci ceva pentru
baietii acestia? I-am raspuns: Ce sa fac? Sa dai ceva. Am întrerupt
dialogul cu el pentru a intra în farmacie sa cumpar niste polivitamine
sotiei mele. La întoarcere, Olimpiu care ma astepta mi-a zis: Stii ca si
ei au nevoie de asa ceva. I-am dat o parte din medicamente. De atunci
am continuat colaborarea cu Borzea si implicit cu fugarii din munti.
Era în seara de Sfânta Paraschiva, 14 octombrie 1952. Am fost
anuntat ca vor veni la Rucar. M-am dus la gradina lui Gheorghe
Nicoara, la marginea satului, unde m-am întâlnit cu Remus Sofonea.
A fost primul contact cu fugarii. Am vorbit cu Remus care mi-a cerut
informatii despre securitate. Am toata încrederea ca ne ajuti pentru ca
ne-ai fost recomandat de Olimpiu Borzea, mi-a spus Remus Sofonea.
Am furnizat periodic informatii pentru luptatorii din munti, întrucât
Rucarul a fost unul din satele cele mai supravegheate de securitate si
de informatori. Alaturi de mine fugarii si-au gasit sprijinul necesar si
la Gheorghe Logrea (a lui Marcuana), Livia Enache, Liviu Fogoros si
Eufrosina Neagos. A doua întâlnire s-a petrecut într-o alta gradina (a
Burii). Atunci i-am dat mâncare si informatii despre posturile de
control ale securitatii. Remus mi-a spus ca n-a venit singur la Rucar,
dar n-a precizat cine l-a însotit. Se pare ca au mai venit o data în zona
noastra, dar nu m-am întâlnit cu ei. A continuat aceasta stare pâna în
decembrie 1955. De la un timp am observat ca sunt urmarit de
securitate. Era un anume Curca, un activist, care ma întreba de câte
ori ma întâlnea: Dumneata trebuie sa sti ceva despre acesti fugari,     
spune-mi ceea ce sti. La sfârsitul verii, în 1956, am fost anuntat sa ma
prezint în dealul Oltetului „la Ierariu“. Ma astepta comandantul
Securitatii Brasov, Craciun. Mi-a cerut sa spun tot ceea ce stiu. Îti iei
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angajamentul sa ne spui si sa lucre zi pentru noi? Neaparat trebuie sa
lucrezi cu noi. Lovindu-se de refuzul meu s-a enervat si mi-a zis doar:
Poti pleca. De la acea întâlnire ma asteptam oricând sa fiu arestat. În
dimineata de 10 decembrie 1956 au venit la mine acasa, mi-au spus:
În numele legii esti arestat. Te îmbraci, îti iei hainele si vii cu noi.
Sotia si cei doi copii ai nostrii, Mircea de 7 ani si Rodica de 4 ani, au
plâns, au strigat, dar în zadar. Mi-am luat în graba o camasa, niste
cizme si o scurta îmblanita si dus am fost. La Primaria din Rucar au
fost adusi si Gheorghe Logrea si Liviu Fogoros. În momentul în care
m-au ridicat de acasa, curtea si casa erau înconjurate de securisti.     
Ne-au dus la Securitatea din Fagaras. Aici l-am întâlnit si pe
învatatorul Octavian Papaiov din Sâmbata de Sus. De aici am fost
dusi la Securitatea din Brasov, unde am fost închis în celula cu
Gheorghe Logrea si Gheorghe Borzea din Vistea de Jos (a lui Irimie).
Ne-au tinut 6 luni. În privinta lui Borzea, securistii au comis o
greseala, întrucât ei voiau sa-l aresteze pe Gheorghe Borzea a lui
Avel, dar si-au reparat greseala în câteva zile. În celula în care am fost
aruncat mai erau Ion Boian si Luca Calvarasanu, ambii din Brasov.
Aici am fost supus anchetelor care aveau scopul bine stabilit de a
obtine informatii despre “banda lui Gavrila”. La una din anchete, când
raspunsurile mele au fost “nu, nu stiu”, s-a deschis usa si a intrat un
barbat cu ochelari. Era Olimpiu Borzea. L-au scos imediat din camera
de ancheta, iar maiorul mi-a zis: Ma, tu esti a zecea spita de la roata.
De ce nu recunosti ca ai discutat cu el? Am recunoscut pâna la urma
ca am dat acele polivitamine. Prin aceasta s-a încheiat ancheta“,
povesteste Victor Geaman.

A urmat procesul în august la Sibiu, unde lotul din care a facut
parte Victor Geaman a fost judecat de Tribunalul Militar al regiunii
III Cluj în deplasare la Sibiu. „Am fost transportati cu masina cu
ochelari la ochi pâna la Sibiu. Eram 8-10 persoane, printre care
doctorul Stanciu din Vistea si unul Cioloboc din Reghin. Judecator a
fost colonelul Dragos. Avocatul repartizat pentru mine a fost Bica din
Porumbacu“. În privinta avocatului Bica, sotia lui Victor Geaman,
învatatoarea Lavinia Geaman a afirmat ca scopul acestuia nu era sa-i
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apere sotul si ca toate insistentele   ei s-au dovedit a fi pierdere de
vreme  întrucât  condamnarea era stabilita înaintea procesului. Din
lotul judecat atunci a mai facut parte doctorul Munteanu din Lisa si
fratele acestuia Octavian Munteanu, parintele Cornel Dascal din
Arpas, Popaiov din Sâmbata si comandor Ironim Albu din Crihalma.
Pedepsele date au fost cuprinse între 10 si 20 de ani temnita grea.
Fratii Munteanu au primit câte 20 de ani munca silnica, iar ceilalti
câte 10 ani. Învatatorul Geaman a fost încadrat la omisiune de denunt,
pentru care trebuia sa execute 10 ani de închisoare, fara drept de
pachet, vizite sau scrisori si confiscarea averii. „Am ramas la Sibiu
pâna dupa Craciun. Înainte de Boboteaza am facut din pâine niste
piese de sah cu care ne mai omoram timpul. La perchezitie mi-au fost
descoperite piesele sub perna. Am fost pedepsit cu 7 zile de izolare,
unde primeam mâncare din 3 în 3 zile si dormeam pe un gratar pus jos
pe ciment. Am îndurat mult frig si foame. Mi-au fost de folos cizmele
lui Gheorghe Ramba din Voivodeni care mi le-a dat când am fost
trimis la izolator. Între noi detinutii era un spirit de solidaritate în
suferinta. Mi s-a întâmplat atunci un eveniment deosebit. Un gradinar
mi-a dat o farfurie plina de arpacas sa manânc într-o zi în care nu era
prevazuta portie de hrana“, marturiseste Victor Geaman.

A urmat Gherla, cu regimul ei aspru si dur. „Comandantul
penitenciarului, Goiciu, batea rau de tot. Într-o camera unde erau 30
de persoane, nu aveam voie sa stam pe pat sau sa vorbim între noi. În
preajma sarbatorilor, detinutii cântau si colindau. Pentru a evita astfel
de situatii, autoritatile îsi luau toate masurile pentru a ne intimida. De
exemplu: intra un gardian si anunta pe unul dintre noi ca este chemat
la parter, noi fiind la etajul III. La fiecare nivel acesta era asteptat de
catre un gardian, care îl batea cu bâta. Detinutul se întorcea în camera
istovit si bolnav de durere. A fost cazul unuia Dudur din Bucuresti. În
aceiasi perioada frontieristii, întemnitati la acelasi etaj cu noi, s-au
revoltat aruncând obloanele de stejar de la geamuri. Conducerea
închisorii a aplicat masuri aspre pentru toti detinutii din închisoare din
cauza acelei rebeliuni. L-am întâlnit aici pe inginerul Nicoara din
Rucar, condamnat la 6 ani de temnita. Dupa 1960 am fost scos la
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lucru în Balta Brailei. Ne-au transportat acolo cu trenul. Eram foarte
multi si supravegheati de armata. am lucrat la constructii de diguri.
Împreuna cu mine erau doctorul Mihai din Fagaras, parintele Dascal
si procurorul Tincu din Sibiu. Am stat la Stoenesti pâna în 1961, dupa
care ne-au dus la Periprava, la recoltat de stuf. Atunci m-am despartit
de Liviu Fogoros. Ne-au transportat cu bacurile. Acolo l-am întâlnit si
pe Ion Monea din Oltet. Am recoltat stuf pâna în primavara lui 1962.
Era în plina iarna, ger, vânt si eram obligati sa ne facem norma de
maldar de stuf. Eram batuti, flamânzi dar nimeni nu ne lua în seama.
Majoritatea ne-am îmbolnavit. Intram în apa pâna în ghenunchi,
protejati fiind de ciulci, niste sosete cauciucate, si caram maldarii câte
2-3 km. Eram supravegheati de un locotenent foarte rau. Aici,
Popaiov din Sâmbata de Sus s-a îmbolnavit, iar Tincu n-a rezistat si a
decedat. A urmat apoi închisoarea de la Aiud. Aici am fost repartizat
cu notarul Todea din Cluj si cu trei macedoneni la sectorul zootehnic
al penitenciarului unde am îngrijit peste 250 de porci. Din 1963 m-au
mutat la fabrica în Aiud unde am lucrat la strung si la o presa pâna în
1964 când am fost gratiat“, marturiseste Victor Geaman.

În 26 iunie 1964 învatatorul Victor Geaman se întorcea acasa la
familie istovit de chinurile la care a fost supus pe perioada detentiei.
În cei opt ani, sotia si cei doi copii au suportat perchezitiile securitatii
si confiscarea averii. Dupa revenirea din închisorile comuniste, Victor
Geaman n-a mai profesat în învatamânt, toate cererile depuse la
inspectorat fiindu-i respinse. A reusit sa se încadreze contabil la
Uniunea Fagaras, la TRCL si apoi în Combinatul Chimic. Din 1981
s-a pensionat si s-a ocupat cu munca în gospodarie si cu activitatile
culturale din satul Rucar.
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Capitolul XV

Marturii despre preotul Cornel Dascal

Motto:
Exista un razboi continuu între bine si rau,
între dreptate si nedreptate, între libertate si
prizonieratul de idei, între puritate si
coruptie; si toate aceste batalii se dau pe un
singur câmp de lupta, care este inima
omului.
Din cartea „Sapte cuvinte pentru tineri“, de
preot Gheorghe Calciu

Pendulând între munte si ses, trecând iarna pe ascuns Oltul, prin
vaduri numai de ei stiute, catre satele „de pe Ardeal“, luptatorii
anticomunisti s-au bucurat de simpatia majoritatii populatiei si de
încrederea unor oameni de mare curaj si actiune. Secretul rezistentei
fagarasene armate din munti a constat tocmai în solidaritatea de
simtire a acelor sate.

În ultima perioada a luptei, actiunea celor ascunsi si urmariti s-a
deplasat în vecinatatea Fagarasului spre vestul Tarii Oltului, catre
Podragul, Vistea Mare, Arpasu Mare, Bâlea, Valea Doamnei, pâna
dincolo de Suru, spre Sebes Olt, zona muntoasa mai putin accesibila
si initial mai putin „pieptanata“ de copoii regimului, de trupe si
informatori. Din satele Vistea de Jos, Ucea de Jos, Arpasu de Jos,
Cârtisoara, Cârta, Colun si Noul Român, partizanii au primit hrana si
informatii de la oamenii de încredere care s-au constituit în retele de
sprijin în jurul membrilor conducerii rezistentei organizate din Tara
Oltului. Din Reteaua de Sprijin Vistea condusa de Olimpiu Borzea au
facut parte: parintele Cornel Dascal (Arpasu de Jos), Remus Budac
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(Cârta), economist Ionita Greavu (Noul Român) si doctor Gheorghe
Telea (Sibiu). La rândul lor fiecare dintre acestia dispunea de un
numar de oameni devotati care actionau independent, fara sa stie unul
de celalalt. De pilda, profesorul Budac colabora independent cu Aurel
Banciu (Cârtisoara), Veti Malene (Porumbac), familia Budac Grafi
(Noul Român) si multi altii. Unul dintre acesti colaboratori a fost si
Nicolae Trandafir, tigan lautar din Arpasul de Jos un om abil si tenace
care ducea partizanilor provizii si mesaje pe care le lasa la locul numit
„caramidarie“.   

Parintele Cornel Dascal (9 ianuarie 1916 - 9 august 1994) l-a
cunoscut pe Olimpiu Borzea din timpul studentiei. Student fiind la
Facultatea de Teologie din Sibiu lucra si ca econom la Scoala
Normala alaturi de Olimpiu Borzea care era secretar. În 1943
parintele Dascal a primit o parohie la Lepindea judetul Maramures.
Odata cu începutul prigoanei comuniste multi dintre intelectualii de
frunte ai tarii s-au vazut nevoiti sa se ascunda de securitate. Unul
dintre acestia a fost Nichifor Crainic care a cautat adapost la fostii sai
studenti. Asa a ajuns si poetul, filozoful si teologul Nichifor Crainic
în casa parintelui Dascal de la Lepindea, unde a stat ascuns timp de un
an. Dupa arestarea lui  Crainic, sederea familiei Dascal la Lepindea
devenise prea riscanta, motiv pentru care preotul s-a transferat la
Arpasul de Jos. Se parea ca i-au pierdut urma, iar viata se desfasura
aparent între amvonul bisericii, familie si gospodarie. Numai ca în
realitate în tot acest timp parintele Dascal, îndemnat de dragostea fata
de credinta strabuna si de neam a fost alaturi de parintele Dumitru
Ghindea din Dragus (originar din Ucea de Sus), duhovnicul
luptatorilor din munti. De prin 1955, preotul iubit de întreaga suflare a
satului Arpas a început sa fie hartuit de securitate, care între timp a
aflat de episodul Crainic. „De câte ori se ducea la Fagaras la sedintele
protopopiatului era convocat la sediul securitatii. Adesea de acasa
securistii îl duceau la interogatoriu pe malul Oltului ca sa-l sperie. În
general, îi cereau sa-i divulge ce a aflat la spovedanie de la oamenii
din sat“, povesteste profesor Cornelia Dascal, una din fiicele
preotului.
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Între timp, la 10 martie 1955,   Olimpiu Borzea este arestat pentru
prima data. Pus apoi în libertate, probabil pentru a i se supraveghea
miscarile, Olimpiu Borzea l-a informat pe Remus Budac ca „reteaua
Vistea a cazut“ si l-a rugat sa-l înstiinteze pe Gavrila Ogoranu, seful
luptatorilor din munti despre aceasta întorsatura a lucrurilor. Apoi l-a
vizitat acasa pe parintele Dascal pe care, într-o lunga convorbire, l-a
pus în tema  despre situatia existenta. Tot atunci Olimpiu Borzea se
spovedeste fiind postul Pastilor din 1955.

În decembrie 1956, un camion militar cu prelata kaki a stationat
cu motorul pornit în fata Militiei din Arpas o zi întreaga. Parintele
Dascal nu era acasa. Securistii cu o echipa numeroasa au revenit
noaptea la ora 3 si l-au arestat, luându-l de lânga cele patru fetite si
sotia Maria. I-au scos pe toti din casa si a început perchezitia. Pe preot
îl tot întrebau de arma, dar el nu a avut si n-a folosit niciodata vreo
arma în afara de cea mai puternica dintre toate: Cuvântul lui
Dumnezeu.

Timp de un an parintele Dascal a fost retinut fara judecata si
anchetat prin metode salbatice la Securitatea regionala din Brasov. În
acelasi lot au fost arestati, anchetati si judecati: învatatorul Victor
Geaman (Rucar), doctorul Vasile Munteanu (Lisa), învatatorul
Octavian Popaiov (Sâmbata de Sus), Ion Polexe (Breaza), Eronim
Alexe (ofiter), Liviu Fogoros (Rucar) si Gheorghe Logrea (Rucar).

Parintele Cornel Dascal a fost condamnat la 10 ani temnita grea
pentru vina de a nu fi divulgat în anchete secretul spovedaniilor, la
care s-a adaugat si tainuirea lui Nichifor Crainic. Zadarnic a invocat
parintele constitutia României comuniste, care garantând pe hârtie
libera exercitare a credintei, includea implicit si una din legile cele
mai sfinte ale bisericii: taina spovedaniei.

În 1964, dupa opt ani de detentie la Gherla, a fost eliberat, dar
supravegherea a continuat si dupa aceea. Parintele Dascal a trecut în
lumea vesnica în 1994, la Geoagiu de Sus.
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Profesorul Remus Budac

Fiul notarului din Cârta, profesorul Remus Budac, a fost nepotul
legendarului haiduc Budac din Cârtisoara. A absolvit Facultatea de
Litere si Filozofie din Cluj si a luptat ca sublocotenent în armata
regala a României pe frontul de est. Un episod cutremurator, graitor
pentru caracterul tânarului Budac s-a petrecut imediat dupa razboi
când sasii din Cârta au fost încarcati în trenuri de vite si dusi în
lagarele de munca din  Rusia. Remus Budac îndragea o tânara
sasoaica, dar ezita sa o ceara în casatorie. În trenul cu destinatia Rusia
a fost împinsa însa si iubita lui pe care daca ar fi luat-o de sotie ar fi
scapat-o legal de deportare. Tânarul Budac a plecat cu motocicleta
dupa trenul încarcat cu sasi îndemnând-o pe fata sa sara din mers din
vagon. „Sari! Orice s-ar întâmpla, ma însor cu tine“. Fata a sarit si
trenul a prins-o sub roti si i-a retezat ambele picioare peste genunchi.
Remus a dus-o la spital dupa care s-a si casatorit cu ea. Cei doi au
trait împreuna toata viata, singurul lucru care i-a despartit a fost
închisoarea. Profesorul Budac era un pescar iscusit. Ca si parintele
Dascal era mic de stat  si foarte agil. Chiar daca era tacut si linistit era
capabil de dezlantuiri surprinzatoare. El a adus servicii importante
rezistentei din munti, pentru ca, pescar fiind, urca vaile Arpasului
Mare, Cârtisoarei si Porumbacului pâna la izvoare, ceea ce i-a dat
posibilitatea sa fie un contact perfect pentru cei din munti. Pentru
ceea ce a facut pentru rezistenta, în 1955 a fost arestat. În lot cu el au
mai fost luati Virgil Oancea (Breaza), Ion Toma(Colun), Aurel
Banciu (Colun), Ion  si Constantin Vulcu (Breza), preot Ion
Naftanaila (Breaza) si ofiterul Ostacioaie, care au fost judecati în 15
septembrie 1957. În 1964 în baza decretului de gratiere profesorul
Remus Budac a revenit acasa la Cârta. A fost angajat contabil la   
Ocolul Silvic Arpas. În 1989 a decedat.

Informatii culese de  publicistul Viorel Paltin.
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Capitolul XVI

Confesiunea lui Aurel Banciu din Cârtisoara

Motto:
Viata are pret sa fie traita numai în masura
în care prin ea si în ea putem sa însufletim
un superior, o misiune ideala
Dimitrie Gusti

Aurel Banciu, pensionar, a început sa-si depene firul
întâmplarilor pe care le-a trait în timpul prigoanei comuniste întrerupt
fiind de nemiloase  accese de Parkinson. El a fost padurar.

„În 1949, când am fost angajat padurar, am început sa vad
comunismul cu alti ochi, întelegând ca raul acesta nu va trece usor si
de la sine si ca este un mare pericol pentru tara. Provin dintr-o familie
 cu vederi si convingeri politice national-taraniste. Tata a fost seful
PNT din Cârtisoara, prieten cu liderii taranisti fagaraseni Dobrescu,
Zagan si Cosgarea. Am crescut în dragoste fata de tara, neam si
credinta în Dumnezeu. La Ocolul Silvic din Vistea de Jos de care am
apartinut ca padurar, sef  era unul Gheorghe Ciolacul care era activist
de partid aproape analfabet. Ne tinea sedinte politice. Desi eram
padurar calificat, scolarizat, m-a angajat ca plivitor în plantatia de
brad si molid din Laita. Ciolacul locuia în casa protopopului Pavel
Borzea din Vistea care a fost arestat. Acolo, el ocupa abuziv doua
camere mobilate. Acest sef de ocol nu avea respect pentru bunul
altuia, asa ca în scurt timp el si familia lui au distrus mobila scumpa
de furnir pe care obisnuiau sa taie ceapa, pâine si slanina. Acest
Ciolacu avea pretentii ca angajatii sa-i duca plocoane si de asemenea
îi placea sa manânce si sa bea pe la unii si altii. Dupa un timp Ocolul
Silvic si-a mutat sediul din Vistea în Arpasul de Jos, dar sef a ramas
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tot Ciolacul“, povesteste Aurel Ban ciu.

Întâlnirea cu partizanul Jean Pop

„Eram în plantatie pe Laita când m-am întâlnit prima si ultima
oara cu Jean Pop. Era în 1953. Zic ultima oara, pentru ca desi am tinut
mai multi ani legatura cu el nu ne-am întâlnit fata în fata pâna atunci.
Auzisem de el, aflasem ca plecase de acasa în munte sa se alature
grupului de luptatori anticomunisti, dar nu-l cunoscusem personal desi
si el era padurar. În acea zi tocmai pornisem la vale spre casa dupa
provizii.Era pe la 10 ziua. Mi-a iesit pe poteca un om cu barba,
înarmat cu o pusca cu luneta si m-a somat aspru sa pun arma mea de
padurar jos. Câinele meu a fugit catre el, fara sa latre  si s-a lipit de
picioarele lui ca si cum l-ar fi cunoscut. Mi s-a parut ciudata
comportarea câinelui. S-a apropiat încet de mine si mi-a cerut actele.
Mi-a luat carnetul de Frontul Plugarilor si mi-a spus rastit sa nu mai
tin acest document asupra mea. Eu l-am rugat sa nu-mi ia arma ca as
fi avut de furca cu securitatea. Din vorba în vorba s-a mai domolit, asa
ca la o vreme ne-am asezat sa mâncam din merindea mea aproape ca
doi prieteni. Am înteles amândoi destul de repede ca aveam aceeasi
parere despre comunism. M-am hotarât dintr-o data sa-i ajut pe
partizani în lupta împotriva comunismului si a ticalosilor care îl
sprijineau. Jean Pop m-a rugat sa nu spun nimanui de întâlnirea
noastra si asa am facut. Nici sotia mea nu a stiut pâna dupa arestarea
mea. Am stabilit apoi o ascunzatoare în munte, sub Piatra Oii, unde sa
pun bilete, ziare si obiecte pentru el si ceilalti. M-a rugat sa-i informez
despre miscarile securitatii si despre starea de spirit a oamenilor din
sate. Mi-a dat doua casti  pentru radio cu galene sa le repar si sa le
aduc la locul convenit. Asa am facut. Alta data am pus acolo si câteva
cartuse de 9,72 mm pentru pusca ZB.

Stiam ca si altii îi ajuta, între acestia fiind si  profesorul Remus
Budac din Cârta cu care eu eram în relatii bune. În Cârtisoara oameni
de nadejde cu aceleasi vederi, pe care ma puteam baza la nevoie erau:
Ilie Bucurenciu, cumnatul meu, Gheorghe Grovu, Gheorghe Budac si
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ciobanul Ion Capatâna. În anii 1953-1954-1955, securitatea ma obliga
sa ma întâlnesc de doua ori pe saptamâna la ore fixe, întodeauna
noaptea, „între Râuri“ sau la postul de militie. Venea special capitanul
Cârnul de la Securitatea din Fagaras, câteodata însotit de doi
locotenenti. Era mai întodeauna prezent si seful de post, sergentul
major Albu. De fiecare data îmi cereau sa le descriu traseul meu prin
munte si sa le spun cu cine m-am întâlnit. Le-am spus mereu acelasi
lucru: nici o persoana suspecta“.

Perchezitia si arestarea

„Ziua de 20 decembrie 1956 o tin minte toata viata. Am fost luat
de acasa de capitanul Cârnul si înca patru securisti. Nu-mi puteam
explica cum de au aflat de actiunile mele. Cârnul m-a dus la consiliul
popular unde mi-a cerut sa plec imediat cu el pe munte, în cautarea
partizanilor. I-am spus de mai multe ori ca nu aveam habar de
partizani. Între timp, ceilalti securisti mi-au rascolit toata casa sub
privirile îngrozite ale sotiei si ale fiicei mele de numai doi ani, care nu
pricepeau nimic, una nefiind înstiintata, iar cealalta fiind prea mica sa
înteleaga ce se petrecea. Fiul meu avea atunci numai opt luni. În casa
au gasit doar un radio cu galena confectionat de varul meu, Petru Sari.
Nu m-am întors acasa de atunci decât dupa sapte ani. M-au dus direct
la sediul Securitatii din Fagaras, iar a doua zi dimineata am fost
transportat cu duba la Brasov si depus la închisoarea Cetatuie. La
închisoarea Cetatuie am fost luat în primire de capitanul Toth Joska,
care m-a plasat în celula numarul 6. A doua zi, gardianul mi-a pus
ochelari cu sticle negre la ochi si m-a mutat într-un birou de ancheta
la etaj. Acolo geamul era larg deschis si locotenentul care ma ancheta
ma ameninta ca daca nu spun tot adevarul ma arunca pe fereastra.
Obiceiul gardienilor de acolo era ca atunci când eram mutati cu
ochelari orbi la ochi sa ne tina numai în lovituri de cizme, bocanci si
bastoane de cauciuc. La Brasov am fost zilnic anchetat, fara a fi însa
judecat vreme de sase luni. Într-un timp, m-am nimerit în aceeasi
încapere cu  medicul Lucian Stanciu din Vistea de Jos. Apoi am stat
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în celula cu detinutul Ion Biris, legionar, care m-a avertizat sa nu
vorbesc ce nu trebuie fiindca a fost anume pus sa ma traga de limba.
În loc sa faca serviciul murdar pentru care a fost trimis la mine acest
om m-a sfatuit si m-a încurajat. La Brasov am avut o confruntare cu
Jean Pop, dar de o maniera stranie, fara sa fim pusi fata în fata. S-au
întâlnit doar vocile noastre sub supravegherea anchetatorului, noi
aflându-ne în încaperi separate. A fost mai degraba un truc al
Securitatii. Dupa sase luni de detentie si nesfârsite interogatorii, am
fost mutat cu tot grupul din care faceam parte la  închisoarea din
spatele cladirii Tribunalului din Sibiu. În drum spre Sibiu erau în duba
alaturi de mine medicul Vasile Muntean si fratele lui Octavian (Lisa),
medicul colonel Ion Muntiu (Sibiu), Ion Toader (Colun) si altii. La
Sibiu am stat la început în camera 12, iar apoi am fost înghesuiti circa
40 de insi în încaperea cu numarul 24. I-am întâlnit acolo pe Aurel
Maxim - Sibiu, inginer Liviu Popa - Sibiu, Nicolae Trandafir -
Arpasul de Jos, Ioan Bârsan si fostul notar Câltea din Sona. Procesul
s-a desfasurat peste alte luni. La Sibiu a venit un complet de judecata
al Tribunalului Militar apartinând Regiunii a III-a Militare Cluj. Fara
prea multe formalitati cele 11 persoane implicate în acest proces, toti
fagaraseni, am fost condamnati la peste 20 de ani de munca silnica.
Mie mi-au dat 20 de ani plus 10 ani de închisoare corectionala cu
confiscarea averii. Condamnarea mea a fost cauzata de actiunile mele
de sprijinire a luptatorilor din munti. Sotia mea a înaintat recurs la
Procuratura din Cluj, condusa atunci de maiorul Paul Cojocaru. A
urmat judecarea recursului la Tribunalul Suprem cu sacrificii si
cheltuieli enorme pentru cei de acasa. O avocata din Cluj a cerut
sotiei mele sa-i plateasca drumul cu avionul dus-întors de la Cluj la
Bucuresti. Totul a fost în zadar, desi sotia mea a vândut tot avutul
nostru, pentru ca recursul a fost respins. Îndata dupa pronuntarea
sentintei, desi ni se daduse drept de recurs, am fost înghesuiti ca
animalele în duba vagon de cale ferata si timp de doua zile am parcurs
distanta Sibiu-închisoarea Gherla. La destinatie am fost luati în
primire de echipa groazei a comandantului Goiciu, care ne-a bagat
într-o încapere cu peste o suta de oameni. Dormeam pe saltele puse
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direct pe ciment. Spatiul era foarte   mic, aerul era insuficient si închis
fiindca geamurile oblonite erau batute în piroane. Tineta (ciubarul
pentru necesitati) era pusa într-un colt al camerei si facea o putoare
insuportabila mai ales ca era vara. Ne faceam vânt cu paturile. Un
adevarat iad pamântean facut de diavoli cu chip de om. Asa am ramas
acolo vreme de doua luni, timp în care multi au fost dusi pe sus la
infirmerie de unde nu s-au mai întors. Despre soarta lor nu puteam
afla nimic. Dupa aceea am fost mutati la etaj, cam 15-20 de detinuti în
fiecare camera si repartizati la lucru în fabrica de mobila a închisorii.
Eu am lucrat câtiva ani la lustruit mobila, în mediu foarte toxic, câte
12 ore zilnic, sase zile pe saptamâna. Cea mai mica abatere era
sanctionata cu bataie. Detinutul Ion Câltea, fostul notar din Sona, a
fost stâlcit în bataie de gardieni desi era sef de echipa. Asa am dus-o
timp de patru ani mii de detinuti. În toamna lui 1962, câteva sute de
robi am fost transportati cu acelasi mijloc, duba vagon, în lagarul de
munca de la Stoenesti-Salcia, din Dobrogea. Acolo am fost folositi la
construirea digurilor canalului de pe Dunare. Mii de oameni si-au
pierdut viata acolo. Caram zilnic cu roaba pamânt, norma obligatorie
fiind de 4 mc. În toate anotimpurile dormeam la gramada într-un
saivan de oi deschis, doar cu acoperisul deasupra capului. Sufeream
cumplit de frig, foame si sete mai ales iarna si vara când clima
dobrogeana este foarte aspra. Regimul de supraveghere si de pedepse
era mai rau decât la Gherla. Gardienii asmuteau pe noi câinii lup
dresati special pentru atac asupra detinutilor. Câinii sareau pe noi la
cea mai mica iesire din rând. De la Stoenesti-Salcia am fost
transportati cu bacul Gironte la Periprava, pe bratul Sulina al Dunarii,
unde am fost pusi sa recoltam stuf. Am ajuns acolo iarna. Intram pe
gheata si taiam stuful cu talpanul, o unealta asemanatoare cu secera.
Si aici aveam norma si trebuia sa taiem zilnic câte 20 de maldare de
stuf pe care le legam si le caram în spinare circa 2 km. Faceam zilnic
în jur de 40 km paziti de ambele parti ale drumului de câini, gardieni
si soldati. Într-una din zile fiind foarte bolnav, m-am asezat, sfârsit de
puteri, pe un snop si am adormit imediat. Am atipit poate 2-3 minute.
Somnul si oboseala au învins fara sa vreau frica de pedeapsa. Coloana
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plecase, iar eu m-am trezit speriat si  îndata am luat maldarul în spate.
Soldatul din paza  m-a vazut si i-am ghicit intentia de a ma împusca,
socotindu-ma dezertor. M-a salvat stuful din spinare fiindca nici un
dezertor nu ia în spate greutati când vrea sa fuga. Îl vedeam înciudat
ca nu putuse sa ma omoare, bravura pentru care ar fi primit permisie
si alte recompense. Soldatul, educat de ei, nu m-a iertat cu totul. M-a
scos seara la raport în fata celorlalti detinuti si a capitanului sef de
coloana. Am fost batut exemplar. Din lagarul Periprava am fost mutat
la alt punct de munca fortata din Dobrogea, la Giurgeni, lânga Vadu
Oii, unde am lucrat la construirea caminului cultural.   

Au trecut peste sapte ani si jumatate de când eram închis si
chinuit. A sosit în sfârsit si anul 1964 pentru oropsitii din închisori. În
iunie 1964 am fost gratiat si eliberat. Ma întorceam acasa zdrobit
dupa atâtia amar de ani. Fiica si baiatul, acum marisori, nu m-au
recunoscut. Dar libertatea mea, ca si a altora din cei eliberati, a fost
tot timpul (pâna în 1989) supravegheata strict de securitate. În aprilie
1974 am fost anchetat timp de 24 de ore de maiorul Dogaru de la
Securitatea din Sibiu, pentru o scrisoare trimisa la Radio Europa
Libera, prin care rugam pe cei de acolo sa ma ajute sa-mi procur niste
medicamente de care aveam urgenta nevoie si care nu se aflau în
farmaciile din România“, povesteste Aurel Banciu.

Sotia lui Aurel Banciu, Leontina, ramasa acasa cu fetita
Eufrosina de doi ani si baiatul Aurelian de opt luni, avea sa îndure
împreuna cu parintii si rudele toate suferintele conditiei sale de
nevasta a unui dusman de moarte al comunistilor. „În afara de
greutatile prin care am trecut, procesul si recursul, eram mereu
îndemnata  de slugoii partidului sa intru în colectiv. Eu mi-am facut
socoteala ca daca  ma bag în colectiv nu mai am timp sa-mi vad de
casa si de copii. M-am gândit asa: daca ma duc si fac zile de munca,
bucatele mele cresc si poate ca-mi dau ceva. Dar daca  în vreo zi nu
pot merge la lucru, bucatele mele nu cresc si nu-mi dau nimic. Daca
nu ma înscriu si-mi lucrez eu pamântul bucatele mele cresc si când
merg la câmp si când am treaba acasa. Comunistii ma amenintau
întruna: Vrei sa te ducem unde-i barbatul tau? Am avut noroc cu
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parintii mei care erau înca în putere  si cu fratele meu care m-a ajutat.
Matusa mea, Susana Budac mi-a dat bani de multe ori fara sa-i mai
dau înapoi. Ea avea grija de copii când eu eram la lucru pe câmp. La o
vreme a venit alt necaz. Vecinii au stricat sura acoperita cu paie si au
gasit ascunsa o pusca pe care au predat-o la militie. A urmat cercetari
sub banuiala ca pusca ar fi fost a sotului meu, lucru neadevarat. Seara
de seara am fost chemata la sfat unde m-au anchetat securisti de la
Sibiu. În aceasta ancheta era cercetat si socrul meu. Înainte de
arestarea mea din 20 decembrie 1956 a fost ridicat si condamnat pe
motive politice si cumnatul meu Ion Orlanda, care a tinut legatura cu
luptatoarea anticomunista Lenuta Faina“, îsi aminteste Leontina
Banciu.

Date culese de Viorel Paltin
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Capitolul XVII

Partenie Cosma, luptator în rezistenta anticomunista

Motto :
Noi ne-am hranit din tot ce-am risipit;
Avutul nostru - tot ce-am daruit.
Nu pregeta sa suferi si sa sângerezi:
Izbânda noastra creste din înfrângeri!
Marsansk, 1947

Partenie Cosma s-a nascut în septembrie 1918 în Sona, raionul
Fagaras, ca fiu al lui Ioan si Domnica. A absolvit liceul Radu Negru
din Fagaras. Ultimul sau domiciliu a fost în Fagaras, strada Câmpului
nr.1 S-a casatorit în 1942 cu Valerica Juncu din satul Râusor care
avea 18 ani, a avut trei copii: Marcel nascut în 1948, Elena nascuta în
1947 si Florica nascuta în 1944.

Partenie Cosma a participat la razboiul din Est, plutonier major
fiind, cu o companie anticar a Regimentului centrului de instructie
Fagaras. El s-a întors acasa din razboi nevatamat dar decis sa lupte
împotriva pericolului sovietizarii tarii care se instalase deja în
România.

Din primele momente ale constituirii rezistentei armate
anticomuniste din Fagaras si din munti, Partenie Cosma s-a simtit
chemat sa intre în actiune împotriva celor fara de neam, fara tara si
fara credinta. Era angajat la centrul de instructie al infanteriei Fagaras
cu gradul de plutonier major si functia de sef al magaziei de
armamanet si munitie. În grija sa se aflau importante cantitati de arme
si munitie, captura de razboi, parte neînregistrate în acte. Partenie
Cosma, ajutat de alti luptatori, le-a scos din unitate si le-a dirijat catre
punctele din munti ale rezistentei anticomuniste. Cei care l-au
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cunoscut îl descriu pe Partenie ca   pe un om care nu cunostea frica,
gata în orice moment sa mearga pâna la capat. Se potrivea la fire,
idealuri si caracter cu socrul sau, Iacob Juncu, fost comisar de politie
în Fagaras. Un ajutor de încredere i-a fost caporalul Gheorghe Taulea,
finul lui. În noptile pe care le considera potrivite, Cosma, ajutat de
socrul si de finul lui scotea din cazarma cu un car tras de cai cantitati
mari de armament, grenade si munitie. De mare folos i-a fost si sotia
lui, Valerica. Aceasta participa la fiecare transport de armamanet,
având grija de cai pâna se sustrageau armele din depozit si se încarcau
în car. Ei duceau armele în Râusor la socrul sau si la familia Aron
Comsulea. De aici, acestea erau transportate la locul numit „Crepele
Toderitii“, un loc între Râusor si Toderita, de unde erau preluate de
luptatorii din munti. Partenie Cosma si Juncul, socrul sau, aveau
legaturi cu Ion Gavrila al Ogoranului, seful luptatorilor din munti si
cu ceilalti membri ai rezistentei: Arsu, Mogos, Mazilu, Chiujdea,
Socol, Dumineca, Marcel Cornea - fiul farmacistului din Sinca si cu
învatatorul Pridon din Parau. Partenie Cosma le ducea partizanilor nu
numai material de lupta, ci îi ajuta cu hrana, rufe curate,
medicamente, etc. Ori de câte ori era solicitat de luptatori, el urca la
ascunzatorile din munti ale fugarilor cu motocicleta sa cu atas.
Folosea ca pretext de a pleca de acasa si de a urca muntele
vânatoarea. El îsi umplea atasul motocicletei cu hrana si arme pe care
le ducea luptatorilor. O parte din armamentul procurat de Partenie
Cosma si oamenii sai a ajuns prin Ionita Greavu din Noul Român si la
alte grupuri, ca de plida cel al lui Lenuta Faina si Dumitriu.

Activitatea lui Cosma si a oamenilor lui n-a fost suspectata si
descoperita decât în 1950. Dar o data  banuiti sau tradati, cercul
suspiciunilor  începea sa se închida tot mai mult în jurul casei din
Râusor a socrului sau. În noatea de 14 octombrie a acelui an, dupa o
pânda de durata, securistii au încercuit gospodaria lui Juncu si au
incendiat sura. Au spart zidurile, cautând arme ascunse. La un
moment dat si-au facut aparitia pompierii, dar cu cisternele goale.
Pompierii au plecat asa cum venisera în urma ordinului dat de seful
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securistilor. Se urmarea, evident,   capturarea - vii sau morti - a
luptatorilor care s-ar fi aflat acolo pentru odihna, provizii,
îmbracaminte sau completarea armamentului. În Râusor a cazut
partizanul Arsu. În aceeasi noapte a fost prins de securisti în satul
Toderita, Silviu Socol. Cosma îsi instruise sotia pentru împrejurari
deosebite, ca la nevoie sa poata sa devina o adevarata luptatoare, sa
traga cu tot felul de arme usoare, sa arunce grenada, sa se
adaposteasca. În zilele urmatoare  o mâna criminala a otravit doi
bivoli apartinând familiei lui Juncu. Faptul a iesit la iveala la abator
când familia a încercat sa-i vânda pentru taiere. Laboratorul a stabilit
ca animalele au fost otravite si deci carnea nu putea fi data în consum.

În lipsa lui Partenie, plecat devreme la cazarma, în dimineata de
15 noiembrie 1950, un grup de ofiteri de securitate a patruns în
locuinta lui din strada Câmpului nr.1, unde a efectuat o minutioasa
perchezitie. Sotia Valerica se afla acasa, dar nu i s-a prezentat vreo
autorizatie de perchezitie. Nu s-a gasit nici un corp delict si nimic
compromitator. Ea a stat foarte atenta atunci ca nu cumva sa i se
instaleze în casa vreun obiect care sa constituie ulterior pretext pentru
acuzatii. Nu a fost încheiat nici un proces verbal. Valerica, alarmata
de perchezitie, a plecat în graba spre cazarma sa-si anunte sotul, dar
era prea târziu. Securistii ajunsera înaintea ei. Ea l-a rugat pe
subofiterul Petrescu, prieten al sotului ei, sa-i cheme barbatul la
poarta unitatii. Acesta s-a întors cu stirea ca Partenie se afla sub arest
în biroul ofiterului politic, înconjurat de securisti. Epoletii i-au fost
rupti si aruncati iar parul îi era ravasit. Nu i s-a permis sa vina la
poarta.   

În aceeasi luna securistii continuau perchezitiile la diverse
familii în Râusor. Între sura familiei Juncu si a lui Valeriu Pica,
Valerica, sotia lui Partenie, a gasit 50 de sticle incendiare si un pistol
depozitate în niste lazi. De frica securistilor le-a îngropat în gradina.
În casa din Râusor familia mai detinea un pistol nemtesc pe care
femeia l-a ascuns în WC. „Mama a povestit despre aceste lucruri doar
vecinei ei din Râusor, sotia lui Pica. Sora lui Arsu a prevenit-o pe
mama ca va fi pârâta de acea vecina la securisti. Asa s-a si întâmplat.
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Primavara când am lucrat gradina nu am mai gasit sticlele incendiare
si pistolul îngropate aici. În plus, securistii au venit la Râusor si au
pus-o pe mama sa scoata tot WC-ul pentru a gasi celalalt pistol, care
nu a fost gasit. Totusi au batut-o foarte rau pe mama“, povesteste fiul
lui Partenie Cosma, Marcel.

Tot în 15 noiembrie 1950 securistii au descins la casa din Râusor
a familiei Juncu, socrul lui Partenie. Au fost arestati Iacob Juncu si
sotia lui. Copiii care se aflau la Râusor în grija bunicilor au fost
încuiati de securisti în casa, dar de frica au sarit pe geam si au fugit
spre Fagaras. Ei s-au întîlnit în drum cu mama lor si i-au povestit cele
întâmplate. Elena Juncu, soacra lui Partenie, a stat doua saptamâni
închisa la Securitatea din Fagaras, fiind anchetata si batuta. Ea a fost
judecata într-un proces  care a avut loc la Sibiu si condamnata la 1 an
de închisoare. A fost eliberata în 1951. Iacob Juncu, socrul lui
Partenie a fost dus la Securitatea din Fagaras, la Casa Giurca. De aici
a fost transferat la Brasov, unde a fost judecat într-un proces
desfasurat în lunile iulie-august 1951. Tribunalul Militar din Brasov
l-a condamnat la 6 ani de închisoare. Cu doua saptamâni înainte de a
se elibera a decedat (12 octombrie 1955) în închisoarea din
Caransebes. Procesul lui Cosma a început tot în iulie 1951 la Brasov.
În sarcina lui Cosma s-a retinut si episodul atacarii si jefuirii
depozitului de munitii de la Mândra în complicitate cu  Pridon, Arsu,
Chiujdea si altii. Familia lui nu a fost înstiintata de momentul
începerii procesului. Tribunalul l-a condamnat pe Partenie Cosma la
moarte prin împuscare. Recursul la Tribunalul Suprem în fruntea
caruia se afla pe atunci generalul Petrescu a fost respins. O data cu
Cosma au fost judecati si condamnati la moarte prin împuscare alti 18
luptatori ai rezistentei. Locul executiei a ramas pâna azi necunoscut.
Potrivit certificatului de moarte, eliberat de Sfatul Popular Brasov,   
executia ar fi avut loc în Brasov, dar alte surse spun ca la Jilava.
Partenie Cosma avea atunci 35 de ani. Nu se stie unde îi este
mormântul.  Sotia lui Partenie Cosma a fost arestata, anchetata si
batuta de mai multe ori ani în sir. La sfîrsitul anului 1950, Valerica a
stat timp de doua luni la Securitate în Fagaras. Aici si-a vazut pentru
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ultima   data sotul când era dus la interogatoriu. Partenie avea sânge pe
degete pentru ca si-a ros unghiile pentru ca securistii sa nu poata sa-l
tortureze. Metoda de tortura folosita pentru Valerica era magnetoul
electric si bataia în cap pâna ce femeia lesina si era trezita cu câte o
galeata de apa rece. Semnele loviturilor primite în cap se mai vedeau
si dupa zeci de ani. Teroarea securitatii a continuat si dupa ce Cosma
a fost executat. „Veneau noaptea, controlau podul casei cautând arme.
Ne scoteau afara desculti, fara sa tina seama ca suntem copii si e frig.
Când aveam 11 ani am gasit o pusca atârnata în gradina. Am luat-o si
am aruncat-o în râul de la capatul gradinii. Dupa nici o ora arma nu
mai era acolo. Ne pândeau tot timpul, zi si noapte si ne întindeau tot
felul de curse. Pentru a nu-i auzi când veneau prin gradina ne-au
otravit câinele. Îmi mai aduc aminte cum i-au luat armele de vânatoare
(doua), ceasul de aur, trasura, câinele, motocicletele, ceea cu atas si
ceea simpla pe care tata le-a cumparat din Bucuresti dupa ce a vândut
doi cai si doua bivolite. Nu dupa mult timp ne-au confiscat toate
lucrurile si bunurile din casa. În 1950 în noaptea de 15 noiembrie
ne-au dat foc la casa. Bunica dormea în bucatarie, iar eu cu surorile si
mama nu eram adormiti. Focul a fost pus pe grajd si s-a întins foarte
repede cuprinzând si casa. Pompierii au venit fara apa asa încât totul a
ars. Securitatea a venit la putin timp dupa izbucnirea focului si a
asistat la toata tragedia fara a face nimic. Ceea ce a mai ramas în
picioare a fost rascolit de securisti care cautau în continuare arme. Au
gasit în pod doar un aparat de radio. Au stat o saptamâna întreaga sa
caute în ruinele casei. Am ramas în strada. Bunica si sora mea si-au
improviza o locuinta în sura, iar ceilalti am fost gazduiti temporar la
familiile Munteanu si Dragos“, povesteste Marcel Cosma, fiul lui
Partenie.   

Ramasa singura cu trei copii, Valerica Cosma s-a angajat
muncitoare la Întreprinderea Economica din Fagaras. În 1956 a fost
data afara din serviciu pentru ca era sotia lui Partenie Cosma. A fost
nevoita sa divorteze, fapt ce s-a întâmplat în 1957 desi sotul a fost
executat în 1951. Nemainumindu-se Cosma, a fost reangajata la
Economica de unde s-a si pensionat. S-a recasatorit cu Nicolae Voicu,
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din Alunis Prahova, cu care a locuit în Fagaras. Copii lui Partenie
Cosma nu au avut acces la scoli. Florica a facut 5 clase si a ramas
apoi la munca pamântului în Râusor. Elena a fost data la Casa de
Copii în Fagaras, iar când a dat examen de admitere la liceu a fost
respinsa pe motiv ca era fiica lui Partenie Cosma. A facut un curs de
dactilografie si s-a stabilit apoi la Brasov. Baiatul, a facut clasele
I-VIII dupa care a urmat o scoala profesionala de 3 ani în Fagaras. „În
martie 1964 am fost chemati sa ridicam certificatul de deces al tatalui
meu de la Penitenciarul Codlea. M-am dus eu cu sora mea, Elena. Un
anume sergent Vintila s-a purtat foarte dur cu noi. Când l-am întrebat
de bunurile pe care i le-au confiscat tatalui meu, ne-a batut si ne-a dat
afara“, povesteste fiul Marcel.

Capitolul XVIII

Marturiile eroului Ionita Greavu din Noul Român

Motto:
Ne desparteam .... O! cine mai întreaba
de cei ce nu-s! de cei ce-au fost pre
vremuri!
Multimea vinde îngeri la taraba
Si arlechinii mor în Bethleemuri.
Ori bat în van  ... Auzul tau ma lasa,
drumeti-s reci, mansardele desarte
o! cel putin de-ar fi ramas frumoasa
prapastia de dor ce ne desparte ...
Mireasma vie-n teapa vremii boanta,
acopera-mi-l, lacrima de Parce
si-nchide-n mine, Doamne, ca-ntr-o
planta,   
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cainta ta de-a nu te mai întoarce ...
Ion Caraion

O datorie a omului si a omeniei din el nu este altceva decât a
face din propria viata o permanenta bucurie în pofida tuturor
mizeriilor, pacatelor si deznadejdilor.  Biruinta  va apartine
întotdeauna adevarului  si dreptatii. Daca unii au sperat si au iubit
îndestularea fara sacrificii n-au avut decât de pierdut. Un proverb
românesc spune:„Nu te închina pâna nu sti cine este sfântul“. Mircea
Eliade elogia bucuria ca o virtute militanta, creatoare de valori. „A
face din viata ta o victorie continua contra mortii, contra raului, contra
întunericului - aceasta este o datorie peste care nici o morala din lume
si nici o societate nu pot sa treaca. Bucuria de a fi viu, oricât de
deznadajduite ar fi baltile din sufletul tau si din jurul tau, nu e totuna
cu optimismul vulgar al simplei existente biologice. Bucuria vietii
depaseste cu mult confortul si sanatatea. Ea nu include suferinta,
agonia, disperarea, ci dimpotriva, le implica. Pentru ca nu înseamna
nimic a te bucura de viata atunci când ea nu îti întâmpina obstacole si
crucificari“.

Rezistenta anticomunista din Tara Fagarasului chiar daca a fost
înfrânta prin teroare si cruzime, o înfrângere fizica, spiritual s-a
dovedit însa a fi o victorie, pentru ca mortii poruncesc celor vii care le
vor continua lupta. Prin urmare un Stoica, un Zagan, un Gheorghe
Craciun si câti naiba n-au mai fost, nu au fost biruitori, ci si-au folosit
doar masina creatoare de moarte si teama pentru a se impune si a
domina totul. Aceasta a fost doar o dovada ca  pionii comunisti
considerau terenul pe care si-l doreau foarte alunecos.

Am poposit în satul Noul Român aflat pe malul drept al Oltului
si care apartinea odata regiunii Fagaras. Într-o frumoasa gospodarie,
aranjata cu gustul si rafinamentul omului meticulos si priceput, îsi
duce batrânetile domnul Ionita Greavu. L-am gasit bolnav, dar, cu
amabilitatea si politetea care l-au caracterizat toata viata (însa si cu
mari sacrificii) a reusit sa ne relateze activitatea pe care a desfasurat-o
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în sprijinul rezistentei anticomuniste din zona Fagaras. „O gripa
netratata în toamna anului trecut mi-a afectat bunul mers al
organismului. Acum este greu. Inima, prostata, tromboza la ochiul
stâng, s-au adunat, dar sufletul îmi este tânar“, au fost cuvintele cu
care m-a întâmpinat Ionita Greavu. „Chiar daca satul meu este în
judetul Sibiu ma simt fagarasan pentru ca am petrecut mult timp
printre fagaraseni. Liceul, armata si lupta  împotriva comunistilor în
care m-am alaturat fagarasenilor au accentuat acest sentiment.

Dupa armata, am luptat în rayboi, înrolat fiind la centrul de
instructie infanterie Fagaras. Acolo era un anume Cosma Partenie cu
care am ramas prieten si cu care ma vizitam. Ma gândeam atunci: Se
face pace, rusii se retrag la granite în tara lor. Nu-mi puteam imagina
niste lupte politice. Partenie îmi spunea: Esti naiv, rusii vor sa puna
mâna pe noi si va trebui sa luptam cu arma sa-i scoatem din tara. Sa
vii pe la mine sa-ti dau armament ca am captura de razboi
neînregistrata. Daca nu sunt eu la magazie, este caporalul Gheorghe
Taulea care te va servi. Nu puteam întelege ca pentru ceea ce va urma
vom avea nevoie de armament si de multi oameni. Dar sfatul lui
Partenie mi-a prins bine. Nu dupa mult timp, analizând situatia si
discutând cu camarazii mei, am fost nevoit sa apelez la prietenul meu
Cosma. Am mers cu caruta la Fagaras si în doua rânduri mi-am adus
acasa armament: 5-6 mitraliere, 5-6 grenade, o carabina, pistoale de
buzunar de calibru 9 si multe cartuse. L-am folosit pe carutasul
satului, un batrân, Anghel, cu care am transportat armamentul la Noul
Român. Pentru a nu fi descoperit de securitate am ascuns totul dupa
sura, unde aveam un buncar de caramida. Am acoperit armele cu
caramizi, încât nimeni nu putea banui ca le-as avea acolo. Pe atunci
securitatea nu prea avea oameni infiltrati în sat. Abia dupa aceea a
racolat consateni de-ai mei si chiar de pe strada mea trei, încât eram
spionat la orice ora. Era o familie vis-á-vis de casa mea, una la stânga
si alta în dreapta ei. Cu toate acestea am reusit sa ma strecor printre
privirile lor si sa-mi ajut camarazii.

Eram casatorit si aveam copii mici. Ghinionul a facut ca într-una
din zile, fiul meu Ionita care avea 5 ani (acum locuieste în Germania),
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sa se joace cu chibriturile în spatele casei, când o sira de paie aflata în
apropierea buncarului de caramizi a luat foc. Flacarile au mistuit totul
inclusiv caramida. În acea zi eu eram plecat cu treburi la Sibiu. Un
vecin al meu Gabor, a sarit în ajutorul familiei. În actiunea lui a
descoperit carabina pe care a aruncat-o în curte. Fiind un om
cumsecade n-a spus la nimeni despre arma si i-a rugat pe ai mei sa o
ascunda. Dar n-au trecut decât câteva zile de la acel incident si au
început raziile securitatii prin sat. Nu am intrat în panica si, mai mult,
seara când aveam timp curatam pe rând armele pe care le aveam.
Chiar aranjam si curatam un pistol când am fost strigat de cineva la
poarta. Am pus pistolul sub perna si am iesit. Baietelul care îmi
urmarea fiecare gest  m-a însotit afara. Era o razie a militiei cu 15
plutonieri care îmi cereau armele. Bineînteles ca i-am refuzat. Vazând
discutia aprinsa dintre mine si militieni copilul probabil sa ma ajute,
s-a dus în casa si a venit cu pistolul. Am ramas fara  replica. Am fost
invitat la primarie. Acolo mai erau alti 30 de oameni care au fost
descoperiti cu arme acasa. Ne-au fost întocmite procese verbale pe
care ne-au obligat sa le semnam si apoi ne-au dat drumul acasa.
Armele au fost transportate la Fagaras. Gândindu-ma ca acel proces
verbal îmi poate aduce necazuri mi-am folosit cunostintele pe care le
aveam la Legiunea de Jandarmi Fagaras pentru a distruge acel act.
Dupa o saptamâna am plecat la Fagaras unde l-am întâlnit pe
capitanul Marcu (cumnat cu Lucretiu Patrascanu) si prieten cu
maiorul Roman, fostul meu sef. Capitanul, stiind de incidentul de la
Noul Român mi-a zis: De ce ai fost tâmpit? De ce nu ti-ai luat masuri
de precautie? Atunci am smuls procesul verbal cu pricina si l-am
aruncat în soba ce se afla în biroul lui Marcu. Acesta furios si ramas
fara document mi-a zis: Te împusc, m-ai nenorocit. Stie atâta lume
despre cazul celor din Noul Român. Am plecat acasa, dar n-am spus
nimanui nimic. Dupa câteva saptamâni am aflat de arestarea lui
Lucretiu Patrascanu si despre destituirea lui Marcu din functie.
Ulterior l-am întâlnit pe Marcu la Bucuresti, lucra la o fabrica de
conserve din Râureni, contabil sef. Nu pot sa spun decât ca am fost
foarte norocos si ocrotit de Dumnezeu“, povesteste Ionita Greavu.
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La numai 18 ani, Ionita Greavu a urmat doctrina Miscarii
Legionare. „L-am cunoscut pe Virgil Mateias cu ocazia sfintirii troitei
din Arpas. M-a impresioat foarte mult. Modul sau de abordare a
problemelor m-a determinat sa-l caut pentru a-l cunoaste mai bine, dar
nu numai prin prisma meseriei sale de avocat. La început mi-a dat o
carte de cântece si mi-a spus: Sa sti ca ar fi bine sa te mai gândesti
fiindca intrând în miscare nu vei avea beneficii, ci suferinta. Va fi
greu. Vei întâlni situatii când trebuie sa te împotrivesti chiar si
parintilor. Mi-a dat apoi o alta carte, „Seful de cuib“, si mi-a zis: Vezi
cu ce te alegi. Am continuat sa-l caut ori de câte ori megeam la
Fagaras. În functie de timpul de care dispunea stam la discutii. În acea
perioada consatenii mei erau sau liberali sau taranisti. Tatal meu,
liberal, nu s-a împotrivit optiunilor mele politice, chiar daca mama îl
dojenea pentru ca îmi da voie sa intru în Miscare când nimeni din sat
nu e legionar. Virgil Mateias este greu de caracterizat în cuvinte, este
un unicat, avea cuvinte proprii pe care un altul nu le avea. Era
punctual, integru, un caracter deosebit, nu umbla cu doua bai în trei
pungi, pentru el alb era alb, iar negru negru. Întotdeauna încuraja:
trebuie sa stim ca avem un Dumnezeu care ne ocroteste. Când a fost la
rebeliune ne insufla liniste si calm celor din teritoriu, impunându-ne
ca aceeasi stare sa o transmitem oamenilor.

Au functionat în Noul Român trei cuiburi de legionari care au
sustinut apoi si activitatea rezistentei anticomuniste din zona.   

Într-una din zile mergeam la gradina pe care o aveam peste vale
sa supraveghez fructele. Când am trecut podul, un prieten însotit de
alte doua persoane necunoscute veneau dinspre Cârtisoara. Tinta lor
era Alexandru Bratu, un national taranist din sat. Întâlnindu-ma pe
mine si cunoscându-mi activitatea, m-au abordat deschis renuntând la
ideea lor initiala. Erau Lenuta Faina din Sebes si Ioan Dumitriu, un
camarad al ei. Se ascundeau de securitate pentru ca la Brasov au
împuscat doi reprezentanti ai acesteia fiind în legitima aparare. Ei
erau cautati de securitate în toata zona si m-au rugat sa-i ascund.  Era
o misiune foarte grea mai ales ca vecinii mei erau informatori ai
securitatii. I-am preluat asumându-mi tot riscul. Timp de doua zile
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i-am ascuns în sopul casei, fara sa stie parintii mei, dupa care i-am dus
în casa profesorului Goia de unde aveam cheile. Era un loc retras la
marginea satului. Acolo le-am pregatit o camera. În acea perioada si
eu dormeam ascuns pentru ca  ma asteptam oricând sa fiu arestat.
I-am protejat pe Lenuta si Dumitriu în casa profesorului Goia
(profesor la Facultatea de Medicina din Cluj) pâna la prima ninsoare,
luna decembrie. Întrucât urmele de pe zapada ne-ar fi tradat i-am
condus imediat la o noua adresa pentru a nu cadea în ghearele
comunistilor. Lenuta si Dumitriu reuseau sa tina legatura cu alti
camarazi precum: Oancea din Avrig, Stanila din Sebes, învatatorul
Vasile Lupu, Aurel Moisin din Glâmboaca, Tavala, Rodeanu din
Poiana Sibiului. Mai erau ajutati de un alt prieten din Arpas, iar din
satul  meu de Patru Apost si de Aurel Filip. Cei doi doreau sa se
alature grupului din munti condus de Ogoranu. Eu nu stiam nimic
despre luptatorii din grupul lui Ogoranu si prin urmare am plecat sa-i
caut. Am strabatut Valea Sâmbetei, Urlea, Vistea Mare, Vistisoara,
Valea Doamnei, pâna la Greblesti, peste munte. Nu i-am întâlnit
nicaieri. La Vistisoara l-am întâlnit pe Olimpiu Borzea care mi-a spus
ca s-au retras spre Ardeal pentru ca nu i-a vazut de mult. La Valea
Doamnei, un cioban, Budac, m-a prevenit sa nu cer informatii despre
luptatori pentru ca bacita de la stâna este informatoare si spune totul
lui Gherghel, seful Securitatii Sibiu, care îi era amant. Am umblat
câteva saptamâni timp în care am vazut bordeiele luptatorilor dintre
care unele pareau parasite, dar n-am dat de urma lor. Lenuta îsi dorea
sa mearga acasa la Sebes, la familia ei, sa vada ce le-a facut
securitatea în urma faptelor ei. Nu am lasat-o. Am plecat eu la Sebes
într-o duminica si am gasit-o doar pe sora Lenutei, Maria si pe sotul
ei, Victor. Când a aflat cine sunt si de ce am venit Victor s-a repezit la
mine ca o fiara sa ma duca la securitate. Maria plângea. Probabil erau
speriati de comunisti si de cruzimile pe care acestia le-au facut
întregii familii. Era prin 1951. Atunci satul Noul Român era patrulat
de militieni si de armata, iar un jeep galben al securitatii înfricosa
satenii. Într-o seara de toamna, pe la ora 10, au intrat în casa militieni
si securisti. Au înconjurat curtea si cautau arme, documente si statii
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de emisie-receptie.   Furia lor mi-a speriat copiii, care s-au retras lânga
mine si ma tineau de picioare. Au smuls cu brutalitate copiii, m-au
scos din casa si m-au bagat în masina. M-au depus la Arpas unde m-a
supravegheat plutonierul major Voinicu. Securistii au plecat în viteza
si s-au întors dupa o ora când l-au adus pe Ion Orlandea din Cârtisoara
care i-a sprijinit pe  Lenuta si pe  Ion Dumitriu. Ne-au transportat pe
amândoi la Fagaras în beciul securitatii, casa Cosgarea. Timp de 10
zile am fost tinut în anchete si torturat. Ma bateau în asa hal încât îmi
faceam nevoile pe mine. Îmi aruncau galeata cu apa sa ma spal.
Vroiau sa afle tot ce stiu si sa ma determine sa-mi divulg camarazii.
De aici m-au mutat la Brasov, unde am fost supus aceluiasi regim.
Dupa o vreme a urmat procesul în care Tribunalul Militar Brasov m-a
judecat pentru favorizarea infractorilor Faina si Dumitriu. Au fost
atunci patru condamnari: a mea, Ion Orlandea din Cârtisoara, Ioan
Stanila din Sebes si învatatorul Vasile Lupu din Sebes. Maiorul
Cojocaru a citit sentinta: 20 de ani munca silnica si confiscarea averii.
El a întrebat: Greavu este multumit de condamnare? I-am raspuns:
Foarte. Ati fost generos si va multumesc. Sa stiti ca roata este rotunda
si prin faptul ca-mi dati ani grei de pedeapsa n-o sa va stea stelele
prea mult pe epoleti. Mi-a zis: Esti îndraznet! A urmat ispasirea
pedepsei data în acea parodie de proces. Jilava. Viata s-a limitat de
atunci la patru pereti, un prici si o tineta. Îmi amintesc de unul
Maromet, un turc, ce ne scotea cu tineta sa o deversam. Ne lovea cu
bete ca pe niste vite. Pe mine m-a lovit o data pentru ca i-am spus ca
am fost sergent, iar în ordinele lor aveau dreptul sa goleasca tineta
doar cei care au avut grade de general si colonel pentru a fi umiliti.
Am ramas la Jilava un an dupa care am fost mutat la Poarta Alba. Era
o zi torida de iulie. Am fost încarcati într-un vagon duba 50 de insi,
unde spatiul fiind foarte mic, am fost obligati sa stam lipiti unii de
altii pe niste bancute de 10 cm latime,  din metal. Din cauza caldurii
fiarele s-au încins, apa pe care ne-au dat-o era calda, încât drumul de
la Jilava la Poarta Alba, care a durat doua zile, a fost un infern. Am
coborât în gara Dorobanti, undeva în Dobrogea, de unde am fost
preluati de un sublocotenent, Borcea, care ne-a spus ca ne aflam acolo
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pentru exterminare. Am fost condusi în lagar. Aici l-am înâlnit pe Ion
Caraion si pe doctorul Gheorghe Brescan. La Jilava am avut un vis în
care mi s-a aratat acest lagar, mai exact grupul de baraci H unde am
fost bagat alaturi de scriitori, poeti, avocati. Abia la Poarta Alba
mi-am putut rastalmaci visul. Acolo, o zi de lagar consta în:
desteptare la ora 5, terciul ca mic dejun, sapat pe vai si dealuri
dobrogene zi lumina cu o scurta pauza de prânz de 20 de  minute când
se mânca o ciorba lunga cu subproduse de animale si un sfert de
pâine. Era impusa o norma de munca pe care daca nu o îndeplineai
erai pedepsit. Nu lipseau perchezitiile în baraci, când detinutii erau
obligati sa iasa afara dezbracati si cu saltelele în spate, indiferent de
vreme si când erau cautati si în anus de supraveghetori. Mureau zilnic
foarte multi detinuti datorita conditiilor si epuizarii fizice. Doi
gardieni transportau cadavre din lagar în groapa comuna aflata undeva
în apropiere. La iesirea carului cu cadavre din lagar acestea erau taiate
cu baioneta pentru a se asigura ca nu evadeaza nimeni. Daca ne
faceam norma, aveam dreptul la colet sau la vizita. Am beneficiat de
acest privilegiu o singura data, când m-au vizitat sotia si fratele meu“,
povesteste Ionita Greavu.

La Poarta Alba au fost folositi peste 12.000 de detinuti, dintre
care nu se stie câti au fost aruncati în groapa comuna. Morti fara
cruce si fara înmormântare crestineasca. Familiile celor disparuti
astfel probabil îi asteapta si astazi sa deschida usa casei, daca nu
cumva au primit certificate de deces datate la întâmplare si eliberate
de primariile unor comune de aiurea. Specific tortionarilor comunisti.

Sotia lui Ionita Greavu a fost si ea chinuita si fortata sa
divorteze. Zilnic era amenintata, atât ea, cât si cei trei copii. Ea le
spunea securistilor: Pe mine nu ma desparte de Ionita decât moartea.
La arestarea lui, copiii aveau: Ionita 10 ani, Viorel 9 ani si  Lucia 6
ani. Elevi fiind, au fost lasati repetenti sau nu au mai fost primiti la
scoala. Copilul cel mare a reusit sa termine anul scolar la Arpasul de
Jos prin bunavointa învatatoarei Cucu, pentru ca în Noul Român
învatatorul Victor Negrut s-a conformat ordinelor comunistilor,
refuzând prezenta copilului în scoala.
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Dupa eliberarea din detentie, Ionita Greavu a reusit cu greu sa se
angajeze. A ajuns la topitoria Cârta unde sef contabil era fratele lui
Remus Budac de unde s-a si pensionat în 1980. Si dupa eliberare a
fost urmarit permanent de securitate. „A fost o libertate relativa. Între
ceea ce a fost si ceea ce a urmat a fost o relaxare. România era de fapt
o închisoare mai mare. În repetate rânduri au încercat sa ma faca
informator, dar le-am respins oferta de fiecare data. Ultima vizita a
securistilor la domiciliul meu a fost la revolutie. Eram tot timpul  în
atentia securitatii. Atunci, în decembrie, am fost vizitat de colonelul
Rotaru, de la Securitatea din Sibiu care raspundea de legionarii din
judet. M-a interogat si dupa Revolutie în urma informatiilor primite
de la un var de-al meu padurar, cum ca as fi fost în Piata Universitatii.
 N-a avut motive sa-mi faca ceva, dar m-a prevenit sa stau cuminte si
sa nu ma amestec în ceea ce se întâmpla în tara. Am sperat sa se
îmbunatateasca situatia dupa fiecare an. Sperante desarte. Actuala
putere m-a dezamagit total. Ion Diaconescu, atunci când era în
opozitie, sustinea ideea cunoasterii dosarelor personale existente în
arhivele fostei Securitati. Ulterior l-am auzit spunând: daca va vedeti
dosarele veti trai mai bine, veti fi mai fericiti? Gavril Dejeu a afirmat
o data: se va vedea dosarul, dar va fi acoperit numele informatorului.
În privinta reparatiilor morale despre care s-a vorbit atâta dupa 1989
nu pot spune decât ca sunt departe de prejudiciile aduse noua celor
care am suferit. Stim cu totii ca regimul comunist a desfiintat
sentimentul credintei, a supus biserici si pe slujitorii acestora, tot el a
creat ura si dispret între biserici care înainte se întelegeau perfect. La
noi în Noul Român Biserica greco-catolica a fost desfiintata si data
ortodocsilor. Preotii greco-catolici au fost tunsi, rasi si întemnitati sau
le-a fost stabilit domiciliul la manastiri. Dupa 1989 ce s-a facut în
acest  sens?“
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Capitolul XIX

Lenuta Faina „craiasa muntilor“ - o figura dârza în lupta de
rezistenta armata anticomunista

Motto:
Comoara sufletului si a mintii
E sa iubesti pentru a putea ierta
Mihail Codreanu

Luptatorii din rezistenta anticomunista, acum batrâni, cer celor
tineri sa detroneze pentru totdeauna minciuna, sa studieze istoria si
s-o refaca.„ Sa realizati asanarea morala a acestui neam. Fara ca
sufletul sa fie vindecat de frica si sa-l preamareasca pe Dumnezeu nu
puteti face nimic. Trebuie sa stie copiii vostri despre viata si faptele
înaintasilor si sa le urmeze pilda“, spun vocile eroilor care au strigat
în Pitesti, Gherla, Jilava sau în alte închisori si lagare comuniste.

„O, Doamne, unde esti?
De ce n-aprinzi minuni,
minuni ceresti?!”
Rugile pâna la lacrimi ale celor anchetati, torturati, umiliti si

dispretuiti de pleava neamului românesc au fost întotdeauna auzite si
împlinite, pentru ca în adâncul sufletului lor ei puteau ierta, iubind.

Un personaj aparte si unic din rezistenta anticomunista
româneasca a fost Lenuta Faina. În anul de prigoana, Lenuta si-a luat
numele de Ana Din Alunis, facând asfel fata timp de 4 ani furiei
Securitatii. Curajul cu care Lenuta Faina a înfruntat tavalugul i-a atras
porecla de „craiasa muntilor“. Lenuta privea aceste lucruri cu detasare
si uneori comenta: „Toate legendele au un sâmbure de adevar... Ca
aveam un par bogat, ce îmi ajungea pâna la brâu. Si o „craiasa“ cum
putea sa fie, decât frumoasa....“

Date despre acest personaj mi-au fost puse la dispozitie de catre
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Ionita Greavu din Noul Român, luptator în rezistenta anticomunista
din Tara Fagarasului.

Lenuta Faina s-a nascut la 12 mai 1927 într-o familie din satul
Margineni, judetul Fagaras, Victor si Carolina Faina. Termina studiile
liceale comerciale la Blaj si Brasov. Ultimul ei domiciliu a fost
Brasov, strada Transilvania nr. 5. Nu era casatorita si nu avea
serviciu.

Luna octombrie a fost hotarâtoare pentru Lenuta Faina. Într-una
din serile acelei toamne a vizitat-o la Margineni, la casa parinteasca,
Ioan Dumitriu, un adept al Miscarii Legionare care evadase din
închisoarea Arad. Acesta o anunta ca Victoria Fulicea, sora ei,
împreuna cu sotul ei, Alexandru, au fost arestati de colonelul de
securitate Teodosiu de la Brasov.

Casa Fulicea de la Brasov era cunoscuta ca punct conspirativ
unde se ascundeau legionarii. Lenuta Faina a plecat împreuna cu
Dumitriu la Brasov. S-au oprit la Terezia Fulicea, pentru a se informa
în legatura cu cele întâmplate. Securitatea era peste tot. Ajunsi la casa
Tereziei, au gasit usa încuiata. Din interior, au deschis doua persoane
îmbracate în pijama. Pe cei doi i-a întâmpinat o imagine
surprinzatoare: doua uniforme de securitate asezate pe un scaun, iar
pe masa chipiurile si armele celor doi securisti. Erau doi ofiteri de
securitate cu grad de locotenent. La început securistii s-au intimidat
vazând doua  persoane straine, dar si-au revenit destul de repede.
Unul a luat pistolul de pe masa, apoi plapuma cu intentia de a le
arunca pe cei doi. A urmat un schimb de focuri din care cei doi
securisti au murit. Lenuta si Dumitriu au fugit spre Tâmpa, dar în
graba lor, fata si-a uitat sacosa în care se aflau actele ei, alimente si
haine. Datorita acestui fapt Securitatea a aflat cu usurinta cine sunt
autorii. Au început cautarile si arestarile. Primii arestati de securisti
au fost parintii Lenutei de la Margineni, apoi rudele lor apropiate.
Lenuta si Dumitriu au luat trenul spre Fagaras, au coborât în gara
Persani, au trecut peste deal la Sinca Veche si au mers pe jos spre
Margineni. În sat erau multe masini ale securitatii, iar ofiterii îi cautau
prin tot satul. „Pentru ca Dumitriu era strain de aceste locuri, totul a
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ramas pe umerii mei. Am mers la o   matusa a mea, Lina Urs, care avea
casa la marginea satului. Ea ne-a spus ca parintii mei au fost dusi cu o
masina undeva iar copiii au fost lasati  singuri în casa si încuiati. Ne-a
sfatuit sa plecam unde vom vedea cu ochii pentru ca securistii sunt
foarte furiosi si trag cu armele dupa omenii din sat. N-am avut de ales.
Am plecat spre munte cu scopul sa ajungem la Manastirea
Brâncoveanul de la Sâmbata de Sus, la parintele Arsenie Boca în care
aveam încredere si care ne putea adaposti. Din pacate am aflat ca
parintele a fost arestat de Securitate. Ne aflam în mare încurcatura.
Mi-a venit în minte ca la Cârtisoara, cumnatul meu, Alexandru
Fulicea, avea o familie prietena, Orlanda Ioan. Am plecat peste câmp
si pâraie, noapte fiind, am ajuns într-un târziu la Cârtisoara la familia
Orlanda. La intrarea în curte ne-a vazut o vecina a acestuia. Prima
întrebare a prietenilor cumantului meu a fost daca ne-a vazut vecina
lor, lelea Mili, care era informatoarea Securitatii. Pentru ca raspunsul
meu a fost afirmativ, Orlanda a hotarât sa ne adaposteasca în alta
parte, pentru ca la ei era periculos. Tinta era Alexandru Bratu din
Noul Român. Am plecat însotiti de Orlanda pe lânga Olt pâna în acel
sat. Am aflat ulterior ca doi jandarmi au sosit la casa Orlanda imediat
dupa ce am plecat noi si l-au arestat pe tata lui Sandu, pe care l-au
batut pentru a spune despre noi. La podul de peste Valea Noului
trecea un om înalt pe care l-a abordat Orlanda. Era Ionita Greavu.
Acesta ne-a preluat, ne-a dus la el acasa, ne-a hranit, ne-a schimbat
hainele si dupa doua zile ne-a adapostit în casa profesorului dr. Ioan
Goia situata la marginea satului, un loc linistit si nu prea circulat. Aici
am fost aprovizionati cu alimente si de Petru Apost, iar cu lemne de
Aurel Filip, amândoi din Noul Român. Ionita Greavu dirija totul. Usa
o deschideam la un consemn si stam în casa tot timpul. Ionita ne-a
aprovizionat cu arme si munitie, ne-a facut buletine de identitate noi
la Primaria din Noul Român unde notar era Gheorghe Freciu, vecin cu
Ionita. Aceasta situatie de acalmie si de refacere a fortelor a durat
pâna în decembrie când a cazut prima ninsoare“, se arata în scrisoarea
Lenutei Faina pe care mi-a pus-o la dispozitie Ionita Greavu.

Pentru faptul ca Lenuta Faina si Ioan Dumitriu au fost ascunsi în
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casa Goia, profesorul a fost che mat în fata Tribunalului Militar
Brasov ca inculpat. Avocatul Ionascu, aparatorul familiei Goia, l-a
scos pe profesor din cauza pentru ca acesta nu cunostea situatia. De
fapt Ionita Greavu i-a folosit casa fara acordul lui, profesorul locuind
la Cluj. La respectivul proces a fost doar avocatul si fiul profesorului
Goia, inginerul Florin Goia.

Lenuta si Dumitriu erau obligati sa ia din nou drumul pribegiei.
S-au hotarât sa apeleze la un prieten din Arpasul de Jos, doctorul
veterinar Gheorghe Petrascu. Plecarea din casa Goia a avut loc seara
pe la orele 21. Lenuta Faina, Dumitriu, Petru Apost si Ionita Greavu
plecau în noapte pe drumul spre Arpas. La nici 2 km parcursi au fost
somati sa se opreasca de catre doi paznici Aurel Negru si Nicolae
Dindeal. Au scapat cu greu de ei pentru ca aveau ordin sa duca la
postul de jandarmi pe toate persoanele întâlnite noaptea în câmp.

„Am plecat cu trenul de noaptea spre Sibiu. Ne-am oprit în Avrig
la familia Oancea. Aici am poposit trei saptamâni dupa care am fost
nevoiti sa plecam mai departe. Singurul loc unde ne puteam adaposti
era la familia Dumitriu în Muntii Apuseni. Aici am stat doar câteva
zile, pentru ca familia lui Dumitriu avea o casa mica si neîncapatoare.
Am hotarât amândoi sa urcam în munti, unde erau casele provizorii
ale oamenilor ce vara faceau fân. Ne-am strâns alimente si
îmbracaminte si am urcat pe munte. A fost o iarna grea si foarte
geroasa pe care am trait-o departe de sat si de oameni. Vântul a
troienit zapada, a fost un ger naprasnic, cea mai grea iarna din viata
mea. Traian, fratele lui Dumitriu, ne aducea din când în când cartofi si
apa“, se mai arata în scrisoare.

 Spre primavara cei doi fugari au fost nevoiti sa paraseasca
muntele si  pustietatea lui. Zapada nu era înca topita. au gasit într-un
colt al colibei o troaca pe care au folosit-o la coborâre. Seara erau
deja în sat la familia camaradului ei de suferinta Dumitriu. Dupa ce au
mâncat si s-au odihnit, o sora a lui Dumitriu i-a anuntat ca sunt cautati
de securitate prin sat. Au parasit satul la miezul noptii îndreptându-se
spre Sibiu si Fagaras. „Se formase prin satele judetelor Sibiu si
Fagaras un sir de oameni ce ne primeau cu drag si cu multa caldura“.   
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În vara anului 1951, cei doi au fost gazduiti de Ioan Rodeanu din
Poiana Sibiului. Ei si-au facut un bordei chiar lânga stâna lui
Rodeanu, unde se simteau în siguranta. Aceasta stare n-a durat însa
prea mult, pentru ca Securitatea a aflat de ei de la informatori. Au
plecat spre Sebes unde au fost primiti de oameni sufletisti care le-au
oferit cazare în case, sopuri si fânare. Astfel, i-au cunoscut pe Vasile
Savu, pe croitorul Stanila Gheorghe, pe învatatorul Vasile Lupu si pe
Urzica. „Era un om foarte simpatic. La o ancheta la Securitate Urzica
a declarat ca noi aveam o pusculita cu teava strâmba cu care puteam
pusca dupa zid. Mult au mai cotrobait securistii sa gaseasca acea
pusca. Dar nu a fost gasita pentru ca nu exista“, i-a povestit Lenuta
Faina lui Ionita Greavu.

De la Sebes au plecat la David Ratiu la Racovita, dar si aici
Securitatea i-a depistat. Didu, cum îl numeau pe prietenul lor, Ratiu,
i-a scos din sat într-o caruta, acoperiti cu tulei de porumb. Au plecat
spre munte, dar într-una din zile s-au confruntat cu securistii în lupta
directa.

„Pe o carare de munte am întâlnit patru padurari în uniforma.
Unul pe nume Bobanga s-a aruncat ca o fiara la picioarele lui
Dumitriu pentru a-l imobiliza. A urmat o lupta din care Bobanga a
fost grav ranit, decedând în drum spre spital. În fata acestei situatii eu
am strigat: Toti armele jos si patru pasi înapoi. Am reusit sa scapam
în adâncul padurii“, se mai arata în scisoarea Lenutei Faina.

Acest incident a fost foarte dureros, pentru ca acel Bobanga era
fratele lui Ioan Bobanga, cel care i-a gazduit pe fugari cu multa
bunavointa. Lenuta si Dumitriu si-au continuat drumul. Au ajuns la
Avrig, la Oancea, care i-a gazduit un timp. De aici au plecat spre
Sacadate. În drum spre gara Avrig au fost opriti de doi jandarmi, care
i-au legitimat si le-a luat actele la postul de militie, retinându-le pâna
a doua zi. Ei nu s-au mai dus sa-si ridice actele. La trei saptamâni
dupa acest incident, la primaria din Noul Român au venit doi securisti
cu buletinele confiscate. A fost interogat notarul Freciu în privinta
acelor acte. Notarul n-a recunoscut ca le-a eliberat el chiar daca au
fost luate amprente si probe de scris. Ancheta a durat doua saptamâni
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dupa care cazul a fost abandonat. De   la Sacadate a urmat Glâmboaca,
unde Aurel Moisin si un anume mos Tavala i-a gazduit parinteste
timp de doua saptamâni. Pentru ca era tot mai greu sa se ascunda de
securisti ei s-au hotarât sa se alature grupului din munti condus de
Ogoranu. Pentru aceasta aveau nevoie de ajutorul lui Ionita Greavu
din Noul Român. Facând slalom printre privirile vecinilor lui Ionita
care erau informatori au ajuns în sopronul prietenului lor. Erau
obositi, aveau încaltamintea distrusa si munitiile pe terminate. Ionita
Greavu le-a completat toate cele necesare: binoclu, harti, 150 de
cartuse si bocanci. Au stat doar câteva zile pentru a se odihni si apoi
au plecat. În acea perioada podurile de trecere peste Olt aveau paza
militara din comanda securitatii si care aveau ordin sa legitimeze
orice trecator. Cu ajutorul lui Gheorghe Bucureasa, seful gradinii de
zarzavat de lânga Olt, prieten cu Ionita Greavu ei au trecut Oltul cu
barca. Operatiunea le-a reusit, dar Bucureasa a fost anchetat de
Securitate fiind pârât de Aurel Negrut, paznicul de noapte. Dupa acea
actiune, securistii au confiscat toate barcile de pe Olt. Lenuta si
Dumitriu au ajuns din nou la Ioan Rodeanu la Poiana. De aici au
plecat pe la multi alti prieteni si cunoscuti. Lenuta a ajuns la un
cojocar unde a învatat meserie si sa brodeze. Acolo oamenii au
cunoscut-o sub numele de Ana de la Alunis. Ea ajuta în acel sat la
secerat. De multe ori securistii care erau prezenti printre taranii care
secerau îi laudau harnicia nestiind însa cine este acea tânara priceputa
si harnica. Într-o zi, Lenuta s-a hotarât sa mearga din nou la David
Ratiu la Racovita. Era prima data când cei doi fugari se desparteau.
Dumitriu, pe numele adevarat de Ionele Gheorghe, originar din
Arieseni-Scarisoara a ramas la Poiana. Acolo el s-a înfruntat cu
securitatea. În lupta deschisa cu securistii a fost tradat si omorât.
Eroul Ioan Dumitriu zace într-un mormânt necunoscut, fara cruce,
familia lui nestiind nimic despre modul în care a trecut în nefiinta fiul
lor.

Lenuta spunea tuturor: „Niciodata n-am stiu ce-i frica, am avut
un curaj nemaipomenit. Adevarul e ca am simtit aripa ocrotitoare a lui
Dumnezeu în momentele grele ale vietii mele“. Prin închisori,
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detinutii politici vorbeau foarte des de Elena Faina, zicându-i „craiasa
muntilor si zâna padurilor (femeie vrajita), pentru ca nimeni nu se
putea apropia de ea, nici securitatea. Erau de fapt basme cu care
oamenii înfometati si chinuiti îsi faceau inima buna“.

Ramasa singura, Lenuta Faina a continuat pribegia prin tara.
„Simteam ca o chemare arzatoare de a mai vedea o data familia

lui Ionita Greavu, care în momentul cel mai greu si de rascruce al
vietii mele m-a primit cu drag si cu caldura riscând foarte mult. Aveau
trei copii mici si doi batrâni de peste 80 de ani. Cu toate acestea,
Ionita si Victoria Greavu au riscat foarte mult, fiindu-mi prieteni si
sfatuitori. A fost ultimul meu drum la Noul Român. Am venit pe
podul de peste Olt de la Arpas. M-a oprit santinela si m-a întrebat cine
sunt. I-am raspuns ca sunt din Scorei si am mama grav bolnava si mi-a
cerut sa o anunt pe sora mea din Noul Român sa vina acasa. Soldatul
m-a crezut si mi-a spus sa ma duc. La Noul Român am stat o noapte si
o zi. În a doua noapte, prietenul si camaradul lui Ionita, Aurel Filip, a
venit cu un car cu boi sa ma scoata din sat. M-au acoperit cu otava si
am plecat spre Arpas. Am mers cu carul pâna aproape de Scorei unde
ne-am despartit. Prietenii mei s-au întors acasa pe alt drum pe la Cârta
scapând usor de somatia santinelei. Eu am ramas la familia Oancea. În
ajunul Craciunului în 1952 pe la miezul noptii, a venit securitatea sa
ma aresteze. Am fost din nou tradata. În fata securistilor era Dordea
din Sibiu. Era un om slabut si mic de statura, care stia pe unde ma
ascundeam. M-au luat din pat unde dormeam cu fata lui Oancea si
m-au scos în curte temându-se sa nu trag în ei cu arma automata. În
strada ma astepta un camion militar plin cu soldati si alte trei masini
mici. Toti erau într-o tensiune si o nervozitate nemaiîntâlnita. Un
capitan mi-a luat poseta. L-am întrebat zâmbind de ce era nevoie de o
armata pentru a aresta o singura femeie. Daca nu eram arestata
intentionam ca în dimineata aceea de Craciun sa urc la Suru.
Nenorocul meu, ghinion. Se încheiau patru ani de pribegie prin tara.

M-au dus la Sibiu la securitate. Din celula care mi-a fost
repartizata, cu ochelari de tabla, m-au dus în fata colonelului Craciun.
Acesta m-a întrebat pentru început de ce nu m-am predat pâna atunci.
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I-am raspuns: Pentru ca în anul 1948, pâna sa-ti dovedesti nevinovatia
erai omorât în bataie. Dupa aceasta prima întâlnire cu cel mai odios
securist  a urmat drumul lung si greu al anchetelor de zi si noapte. Au
fost atât de grele, dar le-am suportat cu cinste si demnitate. În tot
timpul cât eram în celula ma rugam la Dumnezeu. Am fost
condamnata la 25 de ani munca silnica“, se arata în scrisoarea Lenutei
Faina.   

Nu am gasit date despre perioada de detentie a Lenutei Faina.
Dupa executarea a 14 ani de munca silnica a fost eliberata. S-a
casatorit cu Aurel Popa, legionar, din Decea-Alba. Se uneau astfel
doua vieti marcate de lagarele si temnitele comuniste. În aceeasi
scrisoare, ca de altfel si în volumul „Lacrima Prigoanei“, ambele
semnate de luptatoare, apar urmatoarele:

l. Ionica Fulicea a murit în închisoarea Gherla chinuit si torturat
în actiunea demascarii duse de Popa Tanu.

2. Sandu Fulicea a ajuns acasa la Margineni dupa sapte ani de
detentie împreuna cu sotia lui, Victorita. Sandu s-a stins din viata fara
a i se putea stabili un diagnostic.

3. Dumitriu (Ionele Gheorghe) a murit împuscat în lupta cu
securitatea în Poiana Sibiului, doarme undeva fara cruce, fara sa stie
cineva.

Elena Faina Popa a murit la 21 februarie 1996 si este
înmormântata în cimitirul din Decea.
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Capitolul XX

Marturiile Mariei Cornea din Ileni

Motto:
Rugati-va, iertati-va, iubiti-va, principiul
dupa care m-am ghidat  în toata viata mea
Maria Cornea

Localitatea Ileni a fost unul din punctele în care luptatorii din
rezistenta anticomunista au gasit sprijin si încredere. Foarte multe
familii de aici au suferit pentru activitatea pe care au desfasurat-o
împotriva comunistilor si a securitatii, fiind nu de putine ori tinta
agresiunilor acestora.

Un ajutor semnificativ pentru grupul din munte condus de
Ogoranu a fost familia Cornea din Ileni numarul 22. Credinta si
patriotismul care au caracterizat întotdeauna familia Cornea a atras în
mijlocul ei multi nevoiasi sau persoane aflate în primejdie, pe care i-a
ajutat material sau spiritual. Generatie de generatie, acesti corneni din
Ileni au dat totul ajutându-si semenii, iar ca rasplata au primit doar
suferinta. „În viata, partea fizica reprezinta prea putin comparativ cu
partea spirituala, sufleteasca. În acest sens, pot spune ca am o
multumire fara margini pentru ca am reusit întotdeauna sa fac bine.
Am reusit rugându-ma, iertând si iubind“ afirma Maria Cornea la cei
85 de ani ai sai. Acest capitol l-am rezervat domnisoarei Maria
Cornea si familiei ei, drept recunostinta la tot ceea ce a reprezentat
pentru rezistenta anticomunista. Este un dar simbolic pentru
atitudinea, verticalitatea si dârzenia de care a dat dovada înfruntând
gulagul comunist.

S-a nascut la sfârsit de ciresar în 1914, în plin razboi. Aceasta
familie de plugari, David si Paraschiva Cornea, a avut trei copii, din
care doar ultima fetita, Maria, a supravietuit devenind sprijinul si
totodata unicul mesager al idealurilor familiei. Maria si-a cunoscut
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tatal abia la vârsta de 5 ani când acesta s-a întors din prizonieratul din
Italia. „Mi-aduc aminte când mama ma ruga sa-i spun tatalui meu la
întoarcerea de pe front: Bine ai venit taicutule, sanatos. Nu puteam sa
spun asa cuvinte pentru ca nu eram obisnuita cu un tata“, povesteste
Maria Cornea. Era o fetita cuminte, ascultatoare si harnica. De mica
era mâna dreapta a mamei si sfatuitorul acesteia, lucru ce s-a dovedit
si peste ani dupa moartea tatalui ei. A facut scoala primara în Ileni si a
continuat studiile la Fagaras, la Gimnaziu de Fete pe care l-a absolvit
în 1930. Nu a putut sa-si continue studiile din cauza pamântului, cu
toate ca a mai facut un an la Scoala de Baieti din Fagaras. Din 1941
când tatal ei a decedat a ramas doar cu mama cu tot greul gospodariei,
al celor 7 ha de pamânt si al cotelor care trebuiau date la stat. „Munca
multa, truda si sudoare a însemnat toata viata mea. Am demonstrat
tuturor ca se poate chiar daca eram doar doua femei. Pentru  a face
fata am luat sezonieri la munca. Asa am cunoscut luptatorii din
rezistenta anticomunista din munti. Vecina cu noi era familia Pirau.
Unul din baietii lor, Toma ne ajuta în treburile gospodariei si ale
câmpului. Era un baiat frumusel, istet si cu o voce foarte frumoasa.
Obisnuia sa cânte la biserica si la sezatori. Când s-a instituit aria, în
1949 si eram obligati sa treieram toti satenii într-un singur loc, Toma
a fost solidar cu oamenii. Într-o adunare convocata la caminul satului,
Toma a fost cel care s-a ridicat si a vorbit comunistilor cu o
înversunare de necrezut. Mi-amintesc perfect cum acuza si lua
apararea oamenilor în fata securistilor. Era foarte curajos. De atunci a
fost luat în vizor de catre securitate si urmarit. Pentru a evita
consecintele acelei revolte a fugit în munti, raliindu-se grupului
format deja. Dar, nici acolo nu a scapat de securisti. Toma îsi ajuta
parintii la aprovizionarea cu lemne pe care o faceau de pe valea
Sebesului, dar niciodata nu a mai venit pâna în sat. Într-una din zile,
militianul din Ileni a plecat sa-l întâlneasca pentru a-l determina sa se
predea securitatii. Toma i-a spus acestuia care era înarmat: Ori tragi,
ori dau eu cu toporul. A fost lasat însa de acel militian sa plece. Dupa
ce lucrurile s-au mai linistit, Toma a fost luat în armata si repartizat
undeva în Moldova. Si acolo s-a dovedit a fi refractar  la ideile
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comuniste. Pentru ca a cântat Hristos a Înviat de Pasti a fost pedepsit
cu arest si cu un program dur de instructie. În urma acestuia Toma s-a
îmbolnavit grav si a fost trimis acasa. M-am trezit într-o zi cu Toma
care ma anunta ca trebuie sa plece înapoi în Moldova la unitate. Dupa
circa trei saptamâni, într-o dimineata, am gasit poarta de la sura
deschisa. Era un semn neobisnuit la noi în gospodarie. Nu mare mi-a
fost mirarea când i-am gasit acolo pe Toma Pirau si pe Silviu Socol,
baiatul preotului Ghedeon din Berivoii Mari. Ei erau înarmati. I-am
spus atunci lui Toma sa nu cumva sa te omori. Hristos n-a umblat cu
revolverul, tu de ce porti arma? Au stat pâna dimineata urmatoare,
rastimp în care le-am dat mâncare. De atunci nu l-am mai vazut pe
Toma. În schimb Socol si-a mai gasit refugiul în sura noastra de doua
ori, o data cu Mogos si alta data cu Mazilu. Chiar daca n-am facut
niciodata politica, i-am alimentat pentru ca eram sigura ca ei nu vor
decât binele tarii. Prin Socol am trimis hrana grupului din munti de   
cinci ori. O data faceam mâncare în bucatarie. Au venit patru baieti
voinici printre care era unul Hasu. I-am adus în bucatarie si le-am dat
si lor mâncare. Alta data au venit murdari si flamânzi. Atunci le-am
dat apa sa se spele, hrana si carti de rugaciuni. N-am spus la nimeni
ca-i ajutam pe acei tineri, dar s-a aflat. Îmi amintesc, de asemenea,
ziua de 23 august 1950, când satul Ileni a fost propus pentru
colectivizare. Ca peste tot convingerea se facea cu arma. Atunci
Mogos si Mazilu s-au hotarât sa-l dezarmeze pe seful de post. Cei doi
tineri au fugit, scapând pentru moment de comunisti. A vuit atunci
întreg satul. Nu dupa mult timp, când m-am întors seara acasa de la
câmp era în sop Mazilu si purta ochelari. Era urmarit si s-a refugiat la
noi pentru ca întotdeauna m-am purtat frumos cu toti din grupul lor si
avea încredere ca nu-l voi trada. Mi-am spus: nu-mi convine sa dau
mâncare unui criminal, dar mi-a fost mila de el si l-am ajutat. Seara
însa l-am condus sa plece din sat. Asa eram noi plugarii legati de
tarina si de sufletul omului aflat în primejdie. Am aflat apoi ca Mogos
si Mazilu s-au ascuns la Toderita de unde au plecat în Banat si unde
au fost împuscati nu dupa mult timp. Pe Mazilu îl retin mai mult
pentru ca avea un talent poetic iesit din comun. Am aflat apoi si de
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sfârsitul tragic a lui Toma Pi rau. În decembrie 1950 s-a împuscat în
sura unchiului sau, Dumitru Cornea din Ileni când l-au descoperit
securistii. Ramân la parerea mea ca s-au dat mari viteji, exagerând
uneori si riscându-si viata. Sunt de laudat faptele lor, dar au fost
situatii în care au facut pasi riscanti“, a marturisit Maria Cornea.

Datorita informatorilor si tradatorilor, care au existat si în satul
Ileni, Maria Cornea, ca de altfel multi altii, au fost arestati. „Era 14
noiembrie, ziua de lasat de post. Au venit securistii în zori. Eu si
mama mea eram trezite si dereticam prin casa. Eu lucram la o vesta a
mamei. Securistii mi s-au adresat cu Lenuta, confundându-ma cu
verisoara lui Marcel Cornea. Chiar daca au aflat ca este o confuzie nu
au renuntat la actiunea lor. Au luat-o pe mama sub forta armei, au
perchezitionat sura, apoi ne-au dus pe amândoua pe holul bisericii.
Acolo, când am vazut crucea rastignirii lui Iisus, am simtit tainic si o
voce parca îmi spunea: Veniti la mine si va voi ocroti. M-am rugat
mult atunci. Ne-au dus la Fagaras la Securitate în casa lui Giurca.
Acolo i-am recunoscut printre oamenii adusi pe învatatorul Pridon si
pe sotia lui. Au început anchetele si bataile. Era un securist ciung
foarte dur, Stoica, ce îmi cerea sa spun despre varul meu. Raspunzând
ca nu am nici un var si era adevarat mi-a tras o palma cât a putut de
tare. Atunci am strâns pumnii cât am putut concentrându-mi toata
forta în ei si mi-am fixat privirea într-un colt al camerei si mi-am zis
cu convingere si credinta: Iisuse, ajuta-ma. Mi-a mai dat o palma
pentru reactia mea înversunata dupa care eu i-am replicat dur: Pacat
de tineretea mea daca am ajuns sa ma bateti asa fara motiv. Ulterior
am aflat de la o nepoata a lui Cornea ca acel ciung ar fi afirmat ca de
atunci n-a mai avut liniste. Dupa patru zile m-au transferat la Brasov.
Mamei i-au dat drumul acasa a doua zi, dar au continuat sa o
ameninte. În grupul care a fost transferat cu duba la Securitatea din
Brasov eram eu si 18 barbati. Eram singura fara catuse din duba. Ma
rugam coninuu sa-mi lumineze Dumnezeu mintea sa nu fac nimanui
rau prin ceea ce declar la anchete. Am hotarât sa spun adevarul. La
Brasov au durat anchetele sapte saptamâni din care trei au fost foarte
dure. Anchetatorii m-au catalogat ca reactionara si s-au comportat cu
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mine ca atare. Am plâns de cred ca si peretii s-ar fi înduiosat de mine,
dar securistii aveau sufletul de piatra. Cred ca lacrimile, multele
lacrimi varsate în celulele comuniste mi-au usurat situatia. La Brasov
m-au dus la Cetatuie. Era decembrie si frig. Acolo erau închise doar
unguroaice. Îmi era dor sa aud pe cineva vorbind cu mine româneste.
A urmat procesul. Tribunalul Militar al orasului Stalin ne-a judecat în
grup. Eram eu si cei 18 barbati si n-am avut aparator. A fost alaturi de
mine mama mea. Îmi amintesc vorbele ei pe care mi le-a spus la
proces: Draguta mamei cum era sa spunem noi când n-au spus cei ai
partidului. Cu emotie si durere îmi ascultam sentinta prin care am fost
condamnata patru ani la închisoare pentru favorizare de infractori.
Am facut recurs, dupa care pedeapsa a scazut cu un an. A urmat
închisoarea de la poalele Tâmpei al carui prag l-am trecut în martie
1951. Am aflat aici cât de batuti erau baietii prinsi din grupul din
munti. Am reusit la anchete sa nu-l tradez pe Mogos. O data le-am zis
securistilor sa-mi aduca în fata pe unul dintre cei pe care i-am ajutat,
ascuns sau hranit. M-au pus în fata unui baiat pe care au zis ca îl
cheama Hasu. Securitatea confectionase un Hasu pentru a ma
determina sa recunosc ceea ce vroia. A urmat un dialog în trei: Îl
cunosti? Eu am spus nu. O cunosti? Acel Hasu a spus da. Atunci l-am
întrebat pe acel baiat: Dumneata ai fost la noi, în care sura? (aveam
doua si îi gazduiam în ambele). Atunci securistii s-au repezit la mine
cu pumnii. Le-am replicat: Daca ei v-au spus, atunci va spun si eu. Si
am vorbit...

M-au azvârlit în închisoarea de la Mislea. Aici eram peste 500 de
femei. Am îmbracat zeghea închisorii de sarbatoarea Sfântului Ilie în
1952. Acolo mi s-a impus un program de munca cu desteptarea la ora
6, primeam un terci dupa care teseam si coseam încontinuu. Prânzul
consta în cartofi, fasole sau varza cu uger de vaca si 15o gr pâine.
Timp de un an si sapte luni am tesut la razboi sau am cusut la masina
de cusut. Era în mijlocul închisorii o biserica transformata în magazie,
acolo ne gaseam linistea rugându-ne si privind picturile peretilor. Tot
acolo am întâlnit femeile legionare pe care le-am admirat. Îmi face
placere sa vorbesc despre învatatoarea Bordeianu o adevarata
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doamna. Avea doua fete si sotul ei era preot. Am urmarit-o
îndeaproape. A suferit foarte mult, era foarte bolnava si paralizase.
Deseori au bagat-o la izolator de unde o scoteam patru fete pe umeri.
Aceleasi cuvinte de lauda le am pentru doamna Mihalache, pentru
mama lui Gavrila Ogoranu, pentru Lenuta Faina. Toate au suferit
enorm în închisoare, dar s-au dovedit a fi adevarate românce. Doamna
Mihalache îmi spunea: Felicitari mamei tale ca a stiut sa educe un
copil bun ca tine. Cumparam pâine si bomboane si le duceam pe furis
acestor femei deosebite. Era cea mai mare bucurie a lor, iar a noastra
pentru ca ne binecuvântau. Lenuta Faina din Margineni mi-a povestit
tot chinul ei. Plângea foarte mult. M-a rugat când m-am eliberat sa-i
duc mamei ei o poezie care suna cam asa: Mamica mea iubita /
Taticul meu dorit ...

Dupa ce s-a eliberat nu m-a vizitat niciodata si nu-mi explic de
ce. Am mai întâlnit-o la Mislea pe sotia maresalului Antonescu. Era
înalta si îmbracata în negru. Era scoasa din celula doar noaptea. Când
se ducea hârdaul îi trimiteam mâncare. M-a rugat sa transmit ceva
unei persoane din Fagaras când m-am eliberat. Cu 30 de zile peste
termenul de pedeapsa m-am eliberat în 18 decembrie 1953. La ora 23
am ajuns în gara Fagaras. Era o noapte cu luna. Am plecat pe jos spre
sat. Ma chinuiau tot felul de gânduri si întrebari. Nu-mi doream sa
întâlnesc pe nimeni pâna acasa. Am intrat prin gradina, dar
apropiindu-ma de casa inima îmi batea foarte tare. Gradina îmi parea
parasita, dar în grajd  erau aceleasi vite care rumegau. Mi-am dat
seama ca mama traieste, dar îmi faceam griji pentru ea la revederea
noastra. Mama fusese de doua ori în pragul pierderii mintii. Am intrat
în tinda, lampa era data la minim. Ea sta cu coatele pe soba, parca în
asteptare. Am batut usor la usa si am intrat. Emotii, lacrimi si iubire.
Am ramas la discutii toata noaptea. Am stat trei zile în casa sa-mi
revin, dupa care am reluat lucrul alaturi de mama. În 1961 am ramas
singura pentru ca mama s-a îmbolnavit de cancer si a decedat. Mama
îsi dorea sa construiasca în curtea noastra un sanatoriu pentru toata
lumea. Nu dupa mult timp vechea mea problema, boala de picioare,    
s-a agravat si am ramas în cârje. Nu m-am casatorit. A fost poate si un
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nenoroc. Dar aveam pretentia sa fiu eu pretuita, eram o idealista.
Ajunsesem la concluzia ca cel mai mare bine din lume este sa salvezi
suflete. Asa ca am luat decizia sa donez casa bisericii greco-catolice,
pe care o iubeam. Astfel, toti preotii satului au locuit în casa Cornea
de la numarul 22 din Ileni. Pamântul pastrat de familie, necolectivizat,
l-am împartit  rudelor. Odata cu aceste decizii mi-am asumat riscurile
si problemele care au decurs de aici. Acum locuiesc în doua camere
ale casei mele, restul fiind ocupata de preotul ortodox. Îmi duc
singura batrânetile si fara ajutor.   

Maria Cornea a încercat sa ma convinga ca atât activitatea pe
care a desfasurat-o împotriva comunistilor, cât si întreaga ei viata au
reprezentat doar crucea pe care trebuia sa o poarte si pe care i-a dat-o
Dumnezeu. În timp ce Maria Cornea îmi povestea despre viata dura si
neiertatoare a s-a mi s-a înfiripat în minte ideea ca în cruce sta totul si
în rastignire se afla totul si nu este alt drum spre viata si spre
adevarata pace launtrica decât  drumul sfintei cruci  si al rastignirii
zilnice. Tot Maria Cornea spunea sa lasam mângaierile în seama lui
Dumnezeu, El sa le orânduiasca dupa cum îi place Lui mai mult.
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Capitolul XXI

Marturiile parintelui Ioan Glajar din Ucea de Jos

Motto:
„Spuneti-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngradira
Cu averea si marirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furara, în veci vezi cum conspira
Contra celor ce dânsii la lucru-i osândira
Si le subjuga munca vietii lor întregi“
M. Eminescu -   Împarat si proletar

Prigoana comunista a însemnat pentru românii adevarati lagare,
tortura, înfometare, presiuni, sicane, capcane, obstructii si
minimalizari. Sute si mii de oameni au trecut cu fata nepatata acest
iad pentru ca au stiut sa astepte cu rabdare momentul favorabil
destainuirii de la suflet la suflet. Cei care au murit împotriva ideilor si
puterii Kremlinului si a aservitilor lui, memoria si idealul sub pavaza
caruia  si-au daruit ce aveau mai de pret, vor dainui peste veacuri.
Trecutul, oricât de dureros a fost pentru prezent, pentru generatia
momentului este o poveste adevarata. Nu se mai poate face nimic
decât doar sa fie redat corect sau sa-l falsifici; poti sa spui adevarul
sau poti sa minti despre trecut povestindu-l sau falsificând adevarul.
Chiar daca exista divergente de opinii în privinta trecutului, în timp va
triumfa doar adevarul.

Marturiile parintelui Ioan Glajar vor completa relatarea vietii lui
Remus Sofonea, luptator în rezistenta anticomunista din munti.

Ioan Glajar s-a nascut în 24 martie 1929 în Ucea de Jos. Aici a
învatat primele patru clase, urmând apoi sapte clase secundare la
Liceul Radu Negru Fagaras în perioada 1941-1948, iar a opta dupa un
an de întrerupere. Parintele Ioan Glajar îsi aminteste  despre
regulamentul si calitatea activitatii scolare de la liceele din Fagaras
din acea perioada. În duminici si sarbatori elevii de la Radu Negru si
elevele de la Liceul de Fete Doamna Stanca mergeau la biserica
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incorpore, cei ortodocsi la   capela din cetate, iar cei greco-catolici la
biserica Brâncoveanu. Profesorii lor de religie slujeau la altar si
predicau, iar elevii cântau în strana. Toate acestea au durat pâna în
1945, când influentele comuniste si-au pus amprenta în toate
domeniile. În scoli era obligatorie o gazeta de perete care trebuia
pavoazata cu articole progresiste. Clasa în care era elev Ioan Glajar  a
sustinut ca la acea gazeta de perete sa apara  materiale cu titlul
„Regele si patria“. Încercarea elevilor a fost respinsa însa. În acea
perioada, respectiv pâna în 1947, elevii erau educati de profesorii lor
într-o atmosfera nationala, patriotica, religioasa si anticomunista,
lucru ce a deranjat noul regim. Nu a fost de mirare când, începând cu
1948, unii profesori de la Radu Negru au fost arestati. Ca o
concretizare politica a educatiei scolare si cetatenesti facuta elevilor
de cadrele didactice a fost organizatia secreta anticomunista „Fratia
de Cruce“. „Elevii care faceau parte din Fratia de Cruce erau buni la
carte, seriosi si cu sufletul curat, idealist si altruist. Elevii din clasele
superioare membrii în fratie  recrutau si îi instruiau pe cei mai mici.
Se stabiliea între ei o relatie de prietenie în care, atunci când era
consolidata, se putea discuta despre  problemele tarii si ale neamului
din trecut si prezent. Daca noul tânar era sensibilizat, acestuia i se
largea orizontul educativ prin primatul valorilor spirituale fata de cele
materiale, despre patrimoniul spiritual al neamului, rolul religiei,
despre personalitatile nationalismului-crestin, despre necesitatea
formarii omului moral care sa-si asume misiunea istorica de salvare a
neamului românesc si capabil de spirit de sacrificiu. Astfel, caracterul
noului membru era modelat urmând apoi sa se obtina consimtamântul
acestuia. Dupa aceasta pregatire i se dezvaluia existenta organizatiei
si i se permitea participarea la întrunirile ei. El devenea treptat un
militant de factura national-crestina si anticomunista. Ca elev, el
trebuia sa fie harnic la învatatura, onest, stapân de sine, ordonat,
disciplinat, prietenos si devotat adevarului si binelul neamului si tarii
pâna la jertfa suprema. Fratia de Cruce de la Radu Negru se întâlnea
întotdeauna seara pe întuneric si în afara orasului, de obicei în
padurile de pe dealul Galatului si în tufisurile de la marginea Oltului.
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Sedintele constau dintr-o   comunicare pe tema morala, religioasa,
istorica sau patriotica pregatita dinainte de catre unul dintre noi,
urmata de analiza vreunei situatii deosebite. Începea întrunirea cu o
rugaciune si se încheia cu un cântec religios. Fratia era în legatura si
primea îndrumari de la organizatia similara a studentilor de la
Academia Comerciala din Brasov. În anii 1947-1948 studentul de
legatura era Arapu, care în 1948 a fost arestat si ucis. Cred ca
Securitatea a aflat despre organizatia noastra de la Fagaras din
declaratiile unor studenti brasoveni. Eu am fost pregatit pentru Fratie
în 1945 când aveam 16 ani de catre Traian Corsatea, originar din
Ileni, ce era student la facultatea de Drept din Cluj. În acea perioada
faceau parte din Fratia de la Radu Negru: Victor Rosca (seful
organizatiei), Nicolae Mazilu, Iuliu Scorei, Silviu Socol si Nicolae
Lungoci toti din clasa a opta (actual clasa a 12 de liceu) iar din clasa a
saptea (respectiv clasa 11 de liceu): Gelu Novac, Remus Sofonea,
Ioan Ilioiu, Ioan Barcutean, Ioan Novac si eu, ce eram casierul
organizatiei. Din clasa a sasea erau Gheorghe Motoc, Gheorghe
Sergiu Bârsan, iar în curs de pregatire mai erau înca patru elevi. La
încheierea anului scolar 1947-1948, conducerea organizatiei mi-a fost
încredintata mie, pentru ca Victor Rosca absolvea liceul. Despre
elevul Nicolae Lungoci nu s-a scris în nici o carte si în nici un
articol.El era din Dridif si fusese nascut în America. Dupa eliberarea
din închisoare el a plecat la scurt timp în SUA unde a studiat
medicina si a ajuns medic. Victor Rosca, Ioan Mogos, Gelu Novac,
Remus Sofonea, Ioan Barcutean si cu mine aveam vocatie pentru
matematica iar Nicolae Mazilu pentru literatura si poezie. El initiase
cenacluri literare care se tineau în casa colegului sau Stroia, fiul
medicului Stroia. Gelu Novac visa sa ajunga aviator, iar eu profesor
de matematica. Remus Sofonea venise la liceu îmbracat taraneste cu
cioareci, camasa cu strafuri, pieptar înflorat, brâu tricotat în loc de
serpar si palarie cu ciucure ca la Dragus. În clasele I si a II-a a obtinut
premiul I pe liceu. Mogos si Mazilu erau prieteni buni. Aveau o fire
de oameni voluntari, dârzi, neînduplecati, aprigi chiar. În luna iunie
1948, Securitatea a început arestarile în rândul membrilor Fratiei de
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Cruce. Victor Rosca, Ioan Mogos, Nicolae Mazilu, Iuliu Scorei,
Nicolae Lungoci, Gheroghe Motoc, Gheorghe Sergiu Bârsan si eu am
fost arestati în ultimele zile ale lunii iunie, iar ceilalti s-au ascuns si cu
timpul au devenit partizani în Muntii Fagarasului. Ceia care erau
absolventi ai clasei a VIII-a intrasera în exemenul de bacalaureat,
proba scrisa, trei dintre ei fiind arestati în timpul examenului, iar
ceilalti doi de acasa în timpul noptii. Se obisnuia ca elevii clasei a
saptea de liceu sa asiste la examenul de bacalaureat, partea orala,
sustinut de colegii lor mai mari. În 28 iunie, o mare parte din acesti
elevi s-au prezentat sa asiste la examen. Atunci am aflat ca au fost
arestari. Am intrat în panica, am iesit din sala toti si ne-am oprit în
piata orasului. Eram Gelu Novac, Remus Sofonea, Ioan Ilioiu, Ioan
Novac si eu. Lipsea doar Ioan Barcutean. Am discutat vreo doua ore
si n-am gasit o solutie. Erau doar alternativele: disparitia, ascunderea
sau asteptarea acasa a ceea ce se putea întâmpla. Eu am hotarât sa
plec acasa cu consateanul meu Aurel Greavu, un invalid de razboi
care îsi aproviziona bufetul sau din sat cu bere de la Fagaras. Clipa în
care m-am hotarât sa plec acasa a fost hotarâtoare pentru soarta ma si
cred ca atunci Dumnezeu m-a condus spre preotie. Am ajuns acasa
dupa masa si eram foarte tulburat, pentru ca am lasat lucrurile sa se
desfasoare în voia sortii. Ma gândeam ca în fiecare ora ar putea veni
securistii sa ma aresteze. N-am spus nimic parintilor mei. M-am
hotarât sa ramân acasa si sa ma ascund. A doua zi dimineata m-am
sculat ceva mai târziu caci era sarbatoarea Sf. Petru si Pavel (29 iunie
1948). Doi securisti din Fagaras au venit la si noi    mi-au zis: Trebuie
sa mergi cu noi pâna la Fagaras sa dai o declaratie. Dupa aceea te
aducem noi cu masina acasa. Nu credeam într-o asemenea întoarcere.
Am intrat în casa sa ma îmbrac pentru plecare. Au intrat dupa mine si
au început sa caute printre cartile mele. În momentul acela a venit în
casa bunica mea. Am reusit sa-i soptesc doar ca sunt securisti si ca ma
aresteaza. I-am înmânat bunicii o hârtie cu evidenta cotizatiilor
noastre fara sa ma vada securistii. Bunica a luat-o si imediat a bagat-o
în gura si a înghitit-o. Intuitia si gestul bunicii m-au uimit si în acelasi
timp mi-au adus multa usurare. Eram bucuros ca securistii n-au apucat
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sa descopere la mine lista cu numele membrilor organizatiei noastre.
M-au dus la Fagaras prin Dragus pentru ca drumul prin Sâmbata de
Jos era afectat de inundatii si ploi. La Sâmbata de Sus m-au întrebat
de Ioan Ilioiu. Mi-au cerut sa li-l arat pe Ilioiu pe strada unde erau
erau grupuri de fete si baieti îmbracati de sarbatoare. Au oprit în
dreptul casei lui Ilioiu dar nu l-au gasit acasa. În Dragus nu m-au
întrebat de Remus Sofonea. M-au dus la sediul securitatii din strada
Inului în casa fostului avocat Cosgarea. M-au bagat într-o celula
neagra, umeda si cu apa pe jos. Mi-au confiscat cureaua de la
pantaloni, sireturile de la pantofi si tot ce aveam în buzunare. M-au
tinut pâna seara în acea încapere. În fata celulei negre era o încapere
mai mare cu priciuri unde se aflau elevii de clasa a VIII a care au fost
deja anchetati. Erau acolo Ioan Mogos care într-un moment de
neatentie al paznicului mi-a spus pe cine au declarat ei ca facând parte
din organizatie. M-am înteles cu el sa recunoasca securistilor ca el
m-a introdus în organizatie pentru a-l putea scapa pe studentul Traian
Corsatea. Mi-a fost de mare ajutor discutia cu Mogos. În acea seara
ancheta a fost însotita de bataie pentru ca nu am recunoscut ca faceam
parte din organizatia ilegala a elevilor de la Radu Negru. Nu atât
bataia si suferinta cât teama ca as putea ramâne infirm pentru toata
viata în urma loviturilor m-a facut sa recunosc ca sunt membru al
Fratiei împreuna cu colegii pe care securistii îi stiau deja. Dupa
încheierea anchetelor am fost introdus în încaperea cu priciuri unde se
aflau ceilalti colegi. Acolo l-am întâlnit pe profesorul de matematica
Mihail Novac, tatal colegului meu Gelu Novac. Acesta era pentru
mine un profesor model, un om de caracter, aproape un zeu. Lui îi
datorez în buna parte dragostea pentru matematica si vointa morala.
El avea curajul sa ne vorbeasca împotriva comunismului, anticipând
de atunci soarta românilor în privinta colectivizarii, nationalizarii
bunurilor si bolsevizarii asa cum se întâmpla în Rusia. Profesorul a
fost arestat în locul fiului lui care se ascunsese. Toti am fost
transferati la Securitatea din Brasov si întemnitati în aceeasi celula cu
avocatul Virgil Mateias, comandant legionar si cu parintele Arsenie
Boca de la manastirea Brâncoveanu. Si aici ne-au fost luate sireturile
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si curelele. Avocatul Mateias le-a spus securistilor: legionarul nu se
sinucide. Parintele Arsenie Boca privindu-l pe Mogos i-a zis: Tu de ce
esti îmbracat în negru? Timp îndelungat dupa aceea Mogos se gândea
ce a voit sa spuna parintele Arsenie prin acele cuvinte, caci el nu era
îmbracat în negru. La poarta Securitatii din Brasov lumea astepta sa
predea mâncare gatita pentru parintele Arsenie, aflând ca este arestat.
Parintele împartea mâncarea tuturor celor din arest. Se spune ca
atunci când  parintele Arsenie Boca a fost urcat în masina Securitatii
pentru a fi adus în arest, spre surprinderea comunistilor, respectiva
masina nu a mai pornit cu toate ca era în stare buna de functionare.
Abia când parintele a spus securistilor: Acum putem pleca, masina s-a
urnit din loc. Si la Brasov am fost batuti. Era un securist fara o mâna
si unul Braila fostul sef al Securitatii din Arpasul de Sus. Ne-au
transferat apoi la penitenciarul din Brasov,  într-o camera la parter.
Eram 44 de elevi, studenti, profesori universitari si de liceu, medici,
muncitori, ingineri, avocati si artisti în acea încapere. Suferintele
noastre erau în primul rând de ordin sufletesc. Ma gândeam ca mi-am
ratat viitorul si ca am provocat parintilor mei o durere prea mare.
Eram unica lor speranta si unicul lor copil. Pe la vârsta de 11 ani am
fost grav bolnav, vreme de 6 luni, în pericol de a mi se taia un picior.
Îmi aminteam cum parintii ma purtau în brate de la un medic la altul
si de la un spital la altul. Datorita presiunilor psihologice din partea
securistilor si administratiei penitenciarului, toti cei 44 care eram
arestati ne-am hotarât sa ripostam refuzând mâncarea. Eram slabi de
puteai atârna traista de soldurile noastre. Riposta noastra l-a
determinat pe seful închisorii sa ne pedepseasca mai grav si ne-a
închis pe toti în celula neagra. Când pericolul de moarte prin asfixiere
a devenit evident, mai ales ca unii dintre noi au lesinat, am început sa
batem în usa si sa strigam ca ne sufocam. Roman, primul gardian,
ne-a lasat sa revenim în camera noastra chiar daca seful închisorii nu
a permis acel lucru. Dupa sapte luni si jumatate de detentie, în 17
februarie 1949, a început procesul care s-a desfasurat la Tribunalul
Militar din Brasov. Ca la toate procesele detinutilor, avocatul si-a
început pledoaria sub forma: Asa cum medicul este chemat la patul
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unui muribund, fara nici o   sansa de salvare, tot asa si eu am fost
chemat sa apar pe acesti tineri vinovati. Sentintele stipulau: delict de
uneltire împotriva ordinii în stat, iar pedepsele difereau de la caz la
caz fara o motivatie reala. Victor Rosca 2 ani de închisoare, eu 1 an,
Ioan Mogos si Nicolae Mazilu câte 2, iar Gheorghe Motoc si
Gheorghe Sergiu Bârsan au fost achitati pentru ca erau minori. Cei
achitati si cei condamnati cu suspendarea pedepsei au fost eliberati
dupa 2-3 luni, iar cei care am primit un an cu executie am fost
eliberati dupa un an si trei luni, adica la 1 octombrie 1949“,
povesteste parintele Ioan Glajar.

Dupa eliberare, pentru tânarul Ioan Glajar au continuat
opresiunile comuniste. N-a reusit sa-si continuie ultima clasa de liceu
nici la Radu Negru si nici la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu, unde a
încercat sa se înscrie. Cu greu a fost acceptat ca elev particular când
trebuia sa fie încadrat în câmpul muncii. A lucrat ca pontator si
referent tehnic pe unul din santierele care edificau Combinatul
Chimic si colonia Ucea, munca foarte grea care nu-i lasa prea mult
timp pentru pregatirea examenelor. Totusi, în vara anului 1950, Ioan
Glajar si-a luat bacalaureatul la Radu Negru. În acest rastimp s-a mai
întâlnit cu Gelu Novac, Remus Sofonea si Ioan Ilioiu care stateau
ascunsi de mai bine de un an si trei luni. „M-am dus la profesorul
Mihail Novac acasa, unde l-am întâlnit pe Gelu. Profesorul a tras un
dulap pe coltul unei camere si acolo ascunsi am stat de vorba cu Gelu
ore în sir. I-am relatat totul - arestarea, anchetele, procesul, viata din
închisoare si mai ales continutul declaratilor noastre. De atunci nu
l-am mai vazut pe Gelu. N-a mai trecut mult timp si am fost solicitat
sa ma întâlnesc cu colegii mei de clasa - Remus Sofonea si Ion Ilioiu.
Ne-a mijlocit întâlnirea sotul sorei lui Remus. Ne-am urcat calare pe
cai si am plecat la locul fixat de ei. Ne-am întâlnit cu Remus si cu
Ilioiu seara pe câmp, spre munte la marginea unui hotar cu porumb.
Am stat de vorba câteva ore, timp în care cumnatul lui Remus era
atent la orice s-ar putea ivi ca pericol pentru întâlnirea lor. Obiectul
discutiilor a fost acelasi ca si la întâlnirea cu Gelu Novac. Atunci
Remus si Ilioiu ne-au marturisit intentia lor de a forma un grup
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manifest de rezistenta anticomunista si de mobilizare a cunostintelor
împotriva dictaturii si a urgiei comuniste. Securitatea n-a aflat
niciodata despre întâlnirile noastre de taina. Un telefon primit la
Sfatul Popular Ucea în seara de 31 decembrie 1949 care era pentru un
var secund care avea acelasi nume ca mine m-a determinat sa stau
ascuns 7 zile si 7 nopti în sop în fân pâna când s-a dovedit a fi o
alarma falsa. M-am înscris apoi la Facultatea de Constructii din Iasi,
cu gândul ca voi putea deveni profesor de matematica. Verificarea
politica a dosarelor a facut sa nu fiu printre cei admisi. M-am înscris
apoi la Facultatea de Matematica si Fizica din Iasi, dar rezultatul a
fost acelasi. Am vrut sa dau examen la Institutul Pedagogic din Iasi de
3 ani dar secretarul institutiei care, era din Porumbacu, mi-a spus sa
nu mai pierd vremea si sa cheltui banii parintilor ca oricum nu voi fi
admis pentru ca am dosar la securitate. În aceeasi toamna m-am
înscris la Institutul Teologic Universitar din Sibiu pentru ca acolo nu
se cereau acte de stare materiala, sociala si politica. Am reusit. Dupa
un an de teologie am încercat din nou la Facultatea de Matematica si
Fizica din Cluj pentru ca doream sa devin profesor de matematica.
Am fost respins din cauza cazierului politic“, povesteste parintele
Ioan Glajar. În 1954, Ioan Glajar si-a luat licenta în teologie, a
renuntat definitiv la facultatea de matematica si s-a casatorit. A
solicitat postul de bibliotecar la Institutul Teologic din Sibiu care era
vacant. Întrucât nu prezenta încrederea necesara pentru regimul politic
comunist, acel post i-a fost refuzat. S-a pregatit apoi un an de zile
pentru examenul de doctorat în teologie, cursuri care durau trei ani. În
1958, dupa încheierea cursurilor de 3 ani, a solicitat din nou un post
în administratia bisericeasca a Centrului Eparhiahal din Sibiu. Desi
erau 13 posturi libere, lui Ioan Glajar nu i-a fost oferit nici unul.
Securitatea da tonul în toate domeniile de activitate, inclusiv la
mitropolie. „Timp de un an de zile am batut la poarta mitropoliei
pentru a primi un serviciu administrativ. Mitropolitul Nicolae Colan
mi-a transmis prin profesorul universitar Spiridon Cândea, director de
studii la Institutul Teologic Sibiu, ca Departamentul Cultelor refuza
sa-mi dea recunoasterea pentru un post în Sibiu si m-a îndrumat sa cer
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o parohie. Mitropolitul Ardealului Nicolae Colan avea referinte bune
despre mine de la profesorii din Sibiu si Bucuresti si ar fi dorit sa ma
primeasca la Sibiu, dar n-a avut curajul sa-mi spuna adevarul în fata
direct si de la început. Aratându-ma dispus sa primesc un post de
preot paroh, mitropolitul a încercat posibilitatea de a ma numi diacon
si secretar la Protopopiatul din Târgu Mures, apoi diacon la o biserica
din Sibiu, dar n-a obtinut din partea organelor de stat un aviz prealabil
numirii. În cele din urma am concurat pentru ocuparea postului de
paroh la Axente Sever, lânga Copsa Mica. Dupa numire, inspectorul
de culte al raionului Sibiu, un anume Moldovan, s-a dus în biroul
consilierului bisericesc si a batut cu pumnul în masa furios: De ce l-ati
numit pe reactionarul Glajar? Dupa trei luni numirea mea a fost
respinsa de departamentul cultelor de la Bucuresti în baza referatului
negativ facut de Moldovan la dispunerea Securitatii. Între timp, a
ramas liber postul de paroh la Ucea de Jos, pentru ca preotul Marcu
Budac ajunsese în conflict cu autoritatile de stat de la  Fagaras. S-au
înscris la concurs sase candidati, dar am fost numit eu de catre
Arhiepiscopia Sibiu în 9 decembrie 1959. Ajuns preot, am continuat
sa-mi ajut camarazii din rezistenta anticomunista rugându-ma pentru
ei la fiecare liturghie. Am urmarit în slujbe imunizarea enoriasilor mei
fata de ideologia ateista prin îndoctrinarea lor cu învatatura crestina.
Dupa sase luni de activitate am fost chemat de securitate si anchetat o
zi întreaga. Ancheta s-a repetat dupa înca o luna, când securistii au
încercat sa ma convinga sa devin informator. I-am refuzat categoric
spunându-le: Constiinta mea morala si religioasa nu ma lasa sa fiu fals
în relatiile cu oamenii si sa le fac rau. Am fost lasat în pace pâna în
ianuarie 1972, timp în care am fost supravegheat. La solicitarea
rectorului Institutului Teologic Sibiu am fost transferat în postul de
lector, unde am predat vreme de 14 ani. Recunoasterea numirii mele
în posturile din Sibiu s-a datorat conducatorului Departamentului
Cultelor din Bucuresti, Gheorghe Nenciu. Am ramas la Sibiu pâna la
revolutie. Pentru ca am refuzat sa fiu informator pentru Securitate am
atras unele deservicii: propuneri de burse la Oxford în 1968, Viena
1969, Paris 1972. Pentru ca ei n-au renuntat la conditii, eu am   
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renuntat la burse. Daca cea   mai mare multumire a vietii mele a fost
aceea de a activa asa cum am aratat mai înainte, împotriva ateismului
comunist, a doua mare multumire a fost aceea de a respinge categoric
toate încercarile si presiunile Securitatii si argatilor ei care urmareau
sa faca din mine un colaborator al lor, un informator, o unealta fara
suflet. Consider aceasta victorie a mea o revansa fata de umilirile
suportate în 1948. Pâna la urma, dupa unele indicii, cred ca am ajuns
sa fiu stimat de ei ca om serios. Dar aceasta nu i-a facut sa-mi dea o
viza de iesire din tara spre a-mi petrece un concediu de o luna de zile
în Elvetia unde am fost invitat de catre Consiliul Mondial al
Bisericilor. O a treia multumire în viata a fost revenirea în tara a
regelui Mihai si a reginei Ana si vizita lor în Tara Fagarasului.
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Capitolul XXII

Marturiile lui Ioan Buta din Parau

Motto:
„Când un fir de durere se strecoara în mintea
omului, atunci numai în lacrimi se poate gasi
usurarea, pentru ca lacrimile sunt cel mai mare
dar pe care l-a dat Dumnezeu omului.“

Exista oameni care pentru convingerile lor au îndurat suferinte
greu de imaginat. Îndrazneala de a fi ei însisi prin crezul lor politic,
stiintific, religios sau de alta natura, a dus la mari dureri si sacrificii.
Toti cei care au suferit în timpul prigoanei comuniste pentru ca nu au
acceptat compromisuri sunt martiri, eroi ai neamului.

Unul dintre acesti martiri este Ioan Buta din Parau. El, la fel ca
multi altii, a platit tribut greu opresiunii comuniste. A executat 13 ani
de închisoare în cele mai temute temnite: Jilava, Aiud, Gherla. A
trecut si prin experienta lagarelor cu regim de exterminare din Balta
Brailei si Delta Dunarii.

În prezent are 74 de ani si are doi copii. Este pensionar cu pensie
sociala de vechime si pensie de fost detinut politic

Si la aceasta vârsta are o memorie exceptionala, drept pentru
care mi-a relatat cu lux de amanunte evenimentele traite în anii de
prigoana comunista - nume, date si întâmplari .

Vultanul - organizatie de rezistenta anticomunista

„Aveam 23 de ani si abia terminasem armata. Era 1947. În Parau
se înfiintase pe la începutul anului 1946 organizatia anticomunista
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„Vultanul“. Fiind membru al Tineretului Taranist, am aderat fara sa
stau prea mult pe gânduri la aceasta organizatie. Comunismul, si mai
ales influenta ruseasca, stârneau o puternica opozitie în rândul multor
români. Aveam un unchi, Serafim Buta, ofiter cu functie importanta
în cadrul Misiunii Militare Americane în România. În acea perioada
se astepta salvarea de la americani. Jocurile fusesera însa facute din
umbra cu un an în urma la Yalta. Prin urmare, asteptarile erau
zadarnice. Revenind la anul 1946, un moment crucial s-a consumat
dupa alegerile trucate din 19 noiembrie, când organizatiile de
rezistenta anticomunista au organizat revolte în mai multe localitati
din tara. O astfel de revolta a fost organizata si la Venetia de Jos. Fara
nici un rezultat, pentru ca toate aceste revolte n-au facut altceva decât
sa evidentieze comunistilor cine le sunt dusmanii.

Securitatea, înfiintata în 1948, a pornit metodic la actiune. N-a
facut arestari masive, ci în valuri, de la vârf la baza. S-a sprijinit pe
tradatorii din organizatiile anticomuniste, care au cedat usor
amenintarilor sau care au fost încântati de ofertele comunistilor, dar si
pe oamenii lor înfiltrati cu consecventa în aceste organizatii.

Primul arestat în localitate a fost, cum era de asteptat,
conducatorul organizatiei „Vultanul“, învatatorul Ion Pridon,
directorul Scolii Generale Parau. Era în noaptea  dintre 10 si 11
noiembrie 1950. Urmarit de mai mult timp, a fost prins în momentul
când la el au venit doi oameni care faceau legatura cu organizatiile
similare din zona Fagarasului. Cei doi, Marcel Cornea si Virgil Rades
s-au înfruntat direct cu securistii, când Cornea a fost împuscat. Ion
Pridon a fost judecat în secret. Încarcerat la Jilava, a murit în 8 august
1952.

Au urmat apoi alte arestari: Gheorghe Sasebes, Gheorghe Noara,
Nicolae Noara, Andrei Cerbu, Ion Cerbu. Au mai ramas multi altii în
libertate. Dintre acestia Tanase Cretu, Ion Oana si Ion Boanfa s-au
ascuns vreme de câteva luni, dar s-au predat Securitatii vazând ca
aceasta opereaza cu succes în continuare. Au fost judecati si
condamnati la ani grei de închisoare, în functie de vina care li se
aducea.
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 Spre sfârsitul verii anului 1951, în Parau a venit lt.- major de
securitate Vlad Andreescu, deghizat în cioban si cu un câine lup.
Pretindea ca doreste teren pentru pasunat. În cârdasie cu cei din
primarie a fost cazat la mine, care eram agent agricol. Totul era cusut
cu ata alba, dar nu puteam face nimic. Ofiterul venise în recunoastere
pentru ca peste putin timp era pusa la cale arestarea mea si a altor
membrii ai organizatiei noastre.

Dupa plecarea ofiterului, prin septembrie, a fost parasutat în
apropierea muntilor, la Sarata, un grup înarmat care avea o misiune
speciala. Acest grup format printre altii de Constantin Saplacan,
Wilhelm Spiendler si Gheorghe Bârsan era sprijinit se pare de
Misiunea Militara Americana în România. Eu am luat legatura cu ei.
Securitatea era însa la curent cu aceasta actiune si i-a arestat. Seful
grupului, C-tin Saplacan a fost interogat si supus unor anchete dure,
dar nerezistând s-a sinucis. Ceilalti au fost judecati si încarcerati. Cu
Wilhem Spiendler m-am întâlnit mai târziu la Securitate la Sibiu.

Timpul se scurgea în favoarea comunistilor. Rândurile noastre se
subtiau tot mai mult. Unchiul meu, Serafim Buta, m-a avertizat ca va
fi si el arestat si mi-a propus sa ma duca de urgenta în SUA. Am
refuzat sa parasesc tara, moment în care mi-am asumat riscurile care
decurgeau de aici“.

Arestarea

„La câteva zile dupa întâlnirea cu unchiul meu, în noaptea de 11
spre 12 octombrie (exista o predilectie pentru arestari în timpul
noptii), am fost arestat de catre cel care venise deghizat în cioban,
lt.-major Vlad Andreescu. Aveam un pistol mitraliera, pe care as fi
putut sa-l folosesc, dar am renuntat la idee gândindu-ma ca as fi
omorât niste oameni nevinovati, niste copii chemati sa-si satisfaca
stagiul militar. Am luat arma si cartusele pe care le-am ascuns în carul
care era nedescarcat în curte, sub coceni. Ofiterul împreuna cu
soldatii au perchezitionat casa. Negasind ceea ce cautau, au scos
cartile din biblioteca, printre care erau si exemplare valoroase, o poza
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mai mare a unchiului meu Serafim Buta si le-au dat foc în curte. M-au
urcat într-o duba si m-au transportat la Sibiu. Mi-au ramas acasa sotia
si un copilas de nici doua luni. Tot atunci au mai fost arestati: Serafim
Pacurar, Iacob Buta si Ion Boanfa.“

Procesul

„Ancheta facuta la securitatea din Sibiu si condusa de col.
Craciun si lt. maj. Andreescu a durat mai bine de cinci luni. În zona
înca mai erau persoane care mai mult sau mai putin activ facusera
parte din organizatie si pe care securitatea dorea sa le desconspire. Cu
toate presiunile facute, cel putin în Parau nu s-au mai facut arestari.

La Securitate am trait la un moment dat o noapte crunta. Pentru
ca am încercat sa intru în legatura cu câtiva camarazi care erau închisi
în celulele vecine am fost bagat într-o celula cu gheata pe jos,
îmbracat sumar.

Alta data pe parcursul anchetei m-au confruntat cu Ion Pridon.
Am stat spate în spate sa nu ne putem vedea unul pe celalalt. L-am
simtit pe Pridon foarte bolnav si tusea extrem de tare. N-a recunoscut
în fata securistilor legatura cu mine. Peste câteva luni a murit.   

Procesul s-a tinut pe 8 aprilie 1952, la Tribunalul Militar Sibiu.
Eram acuzat de crima contra statului, legaturi cu anglo-americanii, cu
împaratul Japoniei, Hirosito si cu luptatorii din munti. Avocata
apararii, pusa din oficiu, sfidând deontologia profesionala, a cerut o
pedeapsa exemplara. Verdictul însa fusese stabilit dinainte de
Securitate, asa încât procesul fusese doar o simpla formalitate. Am
fost condamnat la 13 ani de închisoare pe care trebuia sa-i execut în
întregime.“

Jilava

„La Jilava am stat trei luni. Eram tinuti în lanturi, într-un tunel
neiluminat si în conditii foarte grele. În aceeasi perioada cu mine mai
erau încarcerati la Jilava: Nuti Patrascanu (nepot al lui Lucretiu
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Patrascanu), Erwin Antonescu, profesor de drept international (varul
maresalului Antonescu), generalii Marinescu, Bâldescu, Calotianu,
condamnati ca au luptat contra rusilor.“

Gherla

„Pe la sfârsitul lui august 1952 am fost transferat împreuna cu
alti detinuti la Gherla. Singurele îmbunatatiri fata de Jilava erau
lumina si faptul ca puteam munci. Se muncea din greu 12 ore pe zi,
iar hrana era calculata la un consum de 2000 calorii. Pentru ca eram
înfometati, unii dintre noi mâncau aracet pe mamaliga sau resturi
prajite de copite, care se foloseau la fabricarea nasturilor. Cine putea
prinde lingea butoaiele în care era adusa mâncarea. O data, ducând
împreuna cu un alt detinut, doctorul Paunescu, niste resturi de oase,
colegul meu de suferinta a dat peste un craniu de bovina pe care l-a
spart si i-a supt apoi maduva ce ramasese prin oase. Foamea era
principalul dusman, care, combinata cu bataia, faceau victime. Unii
n-au rezistat acestui regim sever. Aici i-am cunoscut pe Corneliu
Coposu, Titel Petrescu, Ion Flueras. În permanenta eram
supravegheati, astfel ca nu puteam vorbi între noi.

 Am lucrat la Gherla în mai multe locuri. Existau 5 sectii, toate
într-o cladire. La parter erau forja, tâmplaria si mecanica, iar la etaj
tinichigeria si atelierul de nasturi. Confectionam  tot felul de obiecte:
ciocane, clesti, galeti, stropitori, butoaie, rastele pentru arme, lazi
pentru proiectile, dulapuri, nasturi. Aveam norma pe zi. De exemplu
la falci pentru clesti norma era de 100 de bucati si întotdeauna trebuia
depasita.

În 1956, în preajma Revoltei anticomuniste din Ungaria, în
Gherla s-a organizat o razmerita. Detinutii au aruncat obloanele de la
geamurile celulelor. Detinutii au fost aspru pedepsiti. Au fost scosi
din celule în curtea închisorii, iar pe drum au fost batuti de gardieni.
Eu am primit un pat de arma la radacina nasului si am lesinat.
Auzeam rafale de mitraliera afara. Gardienii controlau care dintre
detinuti erau morti. Pe mine m-au dus într-o încapere cu apa pe jos.
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Când m-am trezit, primul meu gând, în starea de disperare în care ma
aflam, a fost sa ma sinucid. Cu sârma de la o matura m-am spânzurat
de o conducta de la WC. M-a gasit Ion Cublesan un profesor detinut,
dereglat psihic de atâta bataie. Acesta a urlat, iar gardienii m-au dus la
infirmerie.   M-a tratat doctorul Gheorghe Cornea din Venetia de Jos,
un renumit chirurg. Astfel am scapat cu viata. Pe gât îmi ramasesera
rani adânci de la sârmele cu care am vrut sa-mi pun capat zilelor.
Cosmarul nu s-a oprit însa aici. Alexandru Draghici, ministrul de
interne, a ordonat batai si tinerea sub un regim de teroare permanenta
a tuturor detinutilor. Prin urmare am fost batut groaznic si spânzurat
cu capul în jos pâna mi-am pierdut cunostinta. Am ajuns iarasi la
infirmerie si îngrijit tot de doctorul Cornea.“

Aiud

„Spre sfârsitul anului 1956 am fost transferat la Aiud, unde am
stat doua luni. La Aiud regimul era mai sever poate si din cauza ca nu
am mai fost separati de legionari. Profesorul Chirulescu, legionar, m-a
avertizat sa fac tot posibilul sa fiu mutat de la aceasta închisoare
pentru ca regimul practicat este unul de lichidare. Am facut cerere de
transfer la alt penitenciar, motivând ca nu sunt legionar. Comandantul
închisorii, Koler, a aprobat într-un târziu cererea mea, dupa mai multe
cercetari. Am fost trimis la colonia penitenciara a MI din Balta
Brailei.“

     
Balta Brailei

„În acest lagar eram închisi câte 300-400 în fostele saivane de oi,
fara încalzire. Îmi amintesc cum reuseam sa facem rost de lemne si în
ce mod ingenios încercam sa le aprindem. Erau unii gardieni mai
omenosi care ne lasau sa trecem cu un lemn doua. Frecam un nasture
de o piatra. Scânteile care apareau destul de greu, reuseau sa aprinda
bucatelele de bumbac uscate care formau un fel de sperla, care apoi
aprindeau câteva aschii de lemn. Frigul nu era singurul adversar.
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Foamea si oboseala actionau la fel de obsedant. Unii mâncau varza
înghetata sau cartofi cruzi pe care-i mai gaseau pe câmp atunci când
erau dusi la munca pamântului. Se muncea timp de 12 ore la diverse
activitati. Pe lânga câmp, mai lucram la îndiguiri, unde norma pe zi
era de 4 m.c. de pamânt pusi pe dig. Ne mai foloseau si la constructii.
Caram bolovani de 30-40 de kg cca 5 km, pe distanta Salcia- Frecatei.
Eram constituiti în brigazi de câte 60 de oameni, conduse de câte un
alt detinut, care avea în general mai multa pregatire. Brigada în care
eram eu era condusa de consateanul meu, Petre Manciulea. Acolo
i-am cunoscut pe Gheorghe Burderus din Crihalma, doctorul Idomir si
inginerul Boeru, ambii din Ohaba.   

În toiul iernii am fost transferat din nou la Aiud.“

Din nou la Aiud

„Dupa ce a fost înlocuit comandantul Koler cu Craciun, lucrurile
s-au mai schimbat la Aiud. Mâncarea era mai buna si se servea în sala
de mese. Aveam acces si la biblioteca. Lucram în doua schimburi dar
tot 12 ore. Am lucrat la tinichigerie, tratamente termice si acoperiri
metalice. Lucram în mediu toxic, mai ales în sectia de acoperiri
metalice. Fata de perioadele precedente ma simteam oarecum mai
liber. Totusi, unii n-au mai rezistat regimului de detentie. Printre cei
care au cedat a fost si regizorul Marin Chiraleu. Eram în sala de mese,
când, brusc, acesta s-a ridicat de la masa, s-a dus în sectia de
turnatorie unde a fost gasit putin mai târziu spânzurat. Pentru a rezista
trebuia sa fi rezistent, atât psihic, cât si fizic. Nimeni nu stie exact câti
oameni au murit în toata aceasta perioada a terorii comuniste. Cei care
au rezistat au ramas cu traume, multe traume, pentru tot restul vietii.
Dupa 3 ani petrecuti la Aiud am fost din nou supus presiunilor
securistilor. Doreau sa devin informator, sa-mi tradez colegii de
suferinta. Am refuzat. A fost motivul pentru care m-au transferat la
Periprava, în Delta Dunarii, în anul 1960.“

Periprava
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„Cu lanturi la picioare am fost mutat în lagarul de la Periprava, o
localitate aflata pe bratul Chilia al Deltei Dunarii, în apropierea
granitei cu Uniunea Sovietica. Eram foarte multi. Dupa ce ne-au
debarcat în lagar, ne-au desfacut lanturile de la picioare si ne-au
repartizat la diferite munci: stuf, agricultura, tâmplarie sau constructii.
Pe mine m-au trimis la constructii, unde ma si pricepeam. Am avut ca
sef de santier pe un anume Tauneanu, inginer, civil. Pentru
coordonarea activitatii de pe acel santier mai erau folositi si detinutii
care erau ingineri constructori. Printre ei i-am cunoscut pe ing. Ion
Fântânaru din Brasov si pe ing. Gainaru si Ianosi, ambi din Bucuresti.
Îmi amintesc un eveniment amuzant petrecut cu cei doi ingineri din
Bucuresti, spre sfârsitul detentiei. Am fost dusi sa zugravim un
apartament al unui sef de paza. Pentru a proteja pardoseala sotia
acestuia a pus peste podine niste ziare. Noi nu aveam acces la presa.
Dându-si seama, ne-a întrebat daca stim carte. Toti am spus ca nu
stim. Astfel am putut afla ceea ce se petrecea în tara. Eu am observat
o caricatura a lui Tito lingând în patru labe picioarele americanilor.
Am dedus ca demnitarul comunist intrase în dizgratiile rusilor. Când
s-a întors seful, plutonierul, si a vazut ziarele pe jos s-a înfuriat foc pe
nevasta lui zicându-i: „S-a dus naibi vigilenta noastra, Aneto!“.
Femeia i-a raspuns: „Taci mai ca astea nu stii sa citeasca!“. Si mai
furios plutonierul i-a zis: „Aoleu, astea stie mai multa carte decât tot
neamul nostru la un loc“. Stia plutonierul pe cine trimisese acasa. A
încercat dupa aceea sa se asigure ca nu se va afla despre patania cu
ziarele la sefii lui.   

 La Periprava, comunistii încercasera sa îmbunatateasca viata
detinutilor, poate si ca urmare a presiunilor externe. Astfel, au facut o
biblioteca, din când în când vizionam filme, dar numai noaptea,
pentru ca ziua eram la munca. Din cauza oboselii, multi dintre noi
adormeam. Unii dintre detinutii, care faceau parte din anumite culte
religioase, refuzau sa vizioneze filme. Pentru a se amuza pe seama lor,
gardienii îi tineau cu forta în sala la film si chiar le puneau scobitori la
ochi pentru a le tine pleoapele deschise. Cu toate acestea teroarea nu
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disparuse. Noaptea ne dadeau alarme. O data am fost scosi în câmp, în
plina noapte si ni s-a ordonat sa ne sapam fiecare câte o groapa de 2
metri lungime si 2 metri adâncime. Aluzia era clara. Totusi n-a fost
decât un mijloc de intimidare, care avea ca scop controlul asupra
noastra. Zilele au continuat sa fie un chin pentru noi detinutii.“

Eliberarea

„În 21 iunie 1964 am fost eliberat împreuna cu alti vreo 6000 de
detinuti. Un colonel a venit si ne-a spus ca nu mai prezentam un
pericol pentru PCR si ca ne vor da drumul acasa. Unii dintre colegii
mei de suferinta, precum consateanul meu Nicolae Noara, au fost dusi
cu domiciliul fortat în judetul Ialomita. De asemenea, legionarii au
mai fost retinuti în lagar dupa plecarea noastra. Împlineam 40 de ani
atunci. Pierdusem 13 ani din viata prin temnitele si lagarele
comuniste. Am reusit sa ma angajez în Bucuresti la Întreprinderea
„Rasaritul“, unde am lucrat la nichelaj. Pentru ca ma pricepeam, am
fost pus sef de echipa. N-a durat prea mult aceasta stare de fapt,
pentru ca, în curând am fost mutat la atelierul de slefuit. Fostul sef,
întorcându-se, si-a reluat functia. La noua munca erau probleme
privitoare la norma si la rebuturile pe care le faceau muncitorii. Eu
fiind ultimul venit, toate rebuturile mi le atribuiau mie. Chiar daca am
încercat sa explic situatia, ajungând pâna la sefa de cadre, tensiunile
existente m-au determinat sa renunt definitiv si sa revin la Parau. Aici
m-am angajat ca zidar la Cooperativa de Consum. Datorita
directorului Romulus Galea, mi-am desfasurat activitatea linistit,
reusind sa ma pensionez din aceasta munca. Necazurile au venit însa
din alta parte. Am fost urmarit de seful de post care, sub ordinul
Securitatii m-a terorizat, sustinând ca sunt instigator în sat. Am fost
dus la sediul Securitatii în Brasov unde am fost batut. Au încercat sa
ma determine sa devin informatorul lor, dar bineînteles ca am refuzat.
Seful de post din sat a început sa ma foloseasca în scopuri personale,
pentru a-i presta diferite lucrari acasa fara sa ma plateasca. Lucrurile
au devenit la un moment dat foarte greu de suportat, astfel ca dupa
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circa   2 ani de sicanari am plecat iar la Bucuresti unde am cerut
sprijinul fiului meu. Prin relatiile pe care le avea, baiatul meu a reusit
sa bage teama în seful de post care nu numai ca mi-a dat pace, dar a si
plecat din sat. De atunci totul a fost normal pentru mine. În 1990,
dupa 26 de ani de munca m-am pensionat.“

Date culese de prof. Gabriel Stanciu

Capitolul XXIII

Virgil Mateias, erou legionar

Motto:
Cititorule, sa nu fi surprins, nici îngrijorat
ca un legionar, în loc sa te îndemne la
rascoala, la razvratire împotriva unei
orânduiri nedrepte, nelegitime, corupte si
lacome de putere, îti vorbeste de un ideal
superior îndepartat si ignora politicul...
Virgil Mateias

Idealurile dupa care au actionat legionarii au fost de schimbare a
moralei neamului românesc, de înnobilare a sufletului prin iubire si
daruire. Îndeplinirea acestui crez s-a putut realiza doar prin jertfe. A
existat o lupta continua pentru adevar, bine, frumos si dreptate
împotriva tuturor pacatelor care au macinat neamul românesc si nu
numai.

„Fara ura si partinire“ a fost una din devizele luptatorilor.
Un personaj remarcabil al Legiunii a fost Virgil Mateias. S-a

nascut în 26 ianuarie 1909 în comuna Dridif. A urmat cursurile
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liceului Radu Negru din Fagaras, unde a fost coleg cu Horia Sima si
cu Nicolae Petrascu. Începând din anul 1928 a urmat cursurile   
Facultatii de Drept din Bucuresti. În aceasta perioada a intrat în
rândurile Miscarii Legionare. Dupa terminarea studiilor universitare
profeseaza ca avocat la Brasov si Fagaras. Crezul legionar a constituit
pentru Virgil Mateias esenta vietii sale. În 1937 a fost numit de
Corneliu Codreanu comandant legionar. În 1940, în perioada Statului
National Legionar, devine prefectul Fagarasului. A luptat ca ofiter în
razboiul antisovietic ca mai apoi sa opuna rezistenta si împotriva
comunistilor din tara. A fost casatorit cu Elisabeta (Buna), o
admirabila partenera de viata si crez legionar, cu care a avut 2 copii:
un fiu, Mihai si o fiica, Gabriela.   

Prigoana securitatii din acea perioada a oprit si lupta
legionarilor. Virgil Mateias a fost condamnat la 20 de ani de
închisoare fiind considerat ca unul dintre cei mai importanti capi
legionari ramasi în  tara. Din închisoarea de la Ocnele Mari îsi
amintea: „S-au napustit salbaticii asupra mea, m-au dezbracat, mi-au   
legat gura cu un prosop, m-au trântit la pamânt, m-am batut cu bâte,
cu bocancii peste tot de-a valma. Ostenind mi-au sucit mâinile sa vada
daca mai sunt viu. M-au lasat jos scaldat în sânge“. Si dupa punerea în
libertate în 1964 a continuat sa fie hartuit de organele de securitate.
Dupa decembrie 1989 a desfasurat o remarcabila activitate
publicistica si organizatorica. A exercitat în cadrul Partidului Pentru
Patrie functia de presedinte executiv. La sfârsitul anului 1994 este
imobilizat la pat, bolnav fiind de cancer. Moare la 2 ianuarie 1995. La
11 zile  este urmat de sotia sa. Înmormântarea a avut loc pe 6 ianuarie,
slujba fiind oficiata de 9 preoti.

Virgil Mateias spunea:
„Cât am trudit, am ars si am plâns în taina
Sa aduc acestei lumi un pumn de bine...“
Tot eroul legionar a completat: „Noi nu am facut politica, nu

pentru ca am dispretuit-o, ca inutila, am facut numai educatie
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spirituala a omului, pregatindu-l pentru viata publica. Prigoanele
salbatice nu ne-au mai dat ragaz“.

Într-adevar, pentru legionari, anul 1938 a însemnat începutul
prigoanei, al arestarilor si al provocarilor.

Virgil Mateias a fost arestat pentru prima data de catre dictatura
carlista când s-a înscris sa-l apere pe Corneliu Zelea Codreanu în
procesul acestuia cu Nicolae Iorga. În anul 1938, Virgil Mateias a
petrecut 4 luni în lagarul de la Miercurea Ciuc. Alaturi de el au fost
închisi si alti conducatori legionari. Deoarece lagarul a ajuns
neîncapator, legionarii au fost mutati la Vaslui, Râmnicu Sarat si
Brasov. Cu toate acestea, cosmarul staruia pentru regele Carol al II lea
si guvernul vremii. Asasinarile au continuat, excelând printr-un ordin
care prevedea uciderea a trei legionari din fiecare judet si expunerea
cadavrelor în vazul oamenilor pe strada. Acestei crunte hotarâri Virgil
Mateias i-a supravietuit. În septembrie 1940 a fost numit prefect de
Fagaras. Functia a fost însa de scurta durata, întrucât în 19 ianuarie
1941, Antonescu a înlocuit toti prefectii legionari din tara cu militari.
Dupa numai 5 luni izbucnea razboiul contra Rusiei Sovietice.
Începeau cu aceasta data munti de necazuri si suferinte pentru români.
Virgil Mateias a fost trimis pe front în Crimeea si Caucaz la 21 iunie
1941. Aici s-a luptat sub deviza: „Toti legionarii care încalca ordinele
dictaturii militare, vor fi împuscati“. Supravietuind atât prigoanelor
carliste si antonesciene, cât si razboiului din Rusia, ajunge haituit de
noua putere comunista instaurata în România. Alaturi de partizanii si
fugarii din munti a opus rezistenta regimului totalitar. În 1948 a fost
prins, arestat la Fagaras si închis în beciurile Securitatii. Dupa putin
timp a fost mutat la Ocnele Mari. În primavara lui 1951, aici începea
reeducarea dupa modelul Pitesti. Timp de 6 luni, Virgil Mateias a
refuzat demascarea camarazilor sai si reeducarea prin bataie,
schingiuire si înfometare. Pozitia lui constanta privind practica de
reeducare a dus la desfiintarea acestui mod de tortura. „În intervalul
dintre batai eram pus sa stau în picioare cu fata la perete ceasuri
întregi. Cadeam. Ma asezau pe prici cu fata la perete sezând cu
picioarele întinse si mâinile pe genunchi fara a face vreo miscare
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într-o   parte sau alta, cu privirea în perete. Nu mi se permitea sa ma
scol, nici sa beau apa nici sa ma spal. Sângele curgea si hainele mi se
lipeau de corp. În pozitia aceea trebuia sa stau de la 5 dimineata pâna
la 10 seara, deci 17 ore, când mi se îngaduia sa dorm pe priciul
acoperit de o patura roasa si murdara. Mi se dadea ciorba cu un
polonic redus. Am numarat într-o apa tulbure 18 boabe de arpacas“.

La 31 august 1953, lagarul de la Ocnele Mari s-a desfiintat. Toti
camarazii lui au fost mutati la Gherla. Directorul închisorii,
locotenentul Alexandrescu, l-a retinut doar pe Mateias: „Sa vad cum
îi sade unei trupe fara general si unui general fara trupa“. Ramas
singur în celulele de la Ocnele Mari, oaspeti îi erau doar sobolanii,
soarecii si cucuvelele. Situatia a durat pâna la 23 octombrie 1953,
când a fost mutat la Brasov. Dupa o scurta intervievare a fost dus la
Securitatea Fagaras legat la ochi si sub paza dubla. În beciul
Securitatii din Fagaras l-a întâmpinat securistul Braila, un monstru,
care îl va chinui în chip barbar si la Bucuresti în 1958. Frigul, foamea,
mizeria, paduchii si plosnitele le-a îndurat si la Fagaras, când i se
cerea acelasi lucru „scrie tot“. Locotenentul Marina si anchetatorul
Zagare i-au refuzat toate cerintele de a-si revedea familia si chiar
vizita unui medic. „În fiecare zi se duceau si veneau copiii de la
scoala. Treceau pe lânga celula mea, îi auzeam strigându-se, dar
niciodata nu am auzit pe Mihai sau pe Tita... Târziu, dupa ani de zile,
am aflat ca nu se mai aflau în oras, ca fusesera izgoniti, ca se aflau în
satul Dridif, saraci, desculti si flamânzi.“

Dupa doua luni a fost mutat la Brasov într-un beci. „Atmosfera
era lugubra, umezeala si frig“.

Virgil Mateias a fost dus în închisoarea de la Codlea. Aici s-a
întâlnit cu fagaraseni care erau condamnati pentru ajutorul dat
partizanilor din munti, cu avocatul Matu, Valeriu Literat.

În luna martie 1954 a fost mutat la Vacaresti. Aici l-a cunoscut
pe Corneliu Coposu. În luna mai-iunie, lagarul de aici s-a desfiintat si
detinutii au fost pusi în libertate. Virgil Mateias nu a fost eliberat. A
fost readus la Brasov pentru cercetari. Acestea au durat sase luni,
dupa care a fost dus din nou la Codlea. „Plutonierul care m-a primit si
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înregistrat m-a întrebat ce functie am avut în Garda de Fier. Când i-am
spus ca am fost  prefect al judetului Fagaras, a replicat „vai de tine,
aici îti ramân oasele“.

Virgil Mateias a fost dus la Tribunal împreuna cu Ioan Dare si
Mitu Banea. Acestia au fost judecati si pusi în libertate „Eu am mai
ramas“.

Dupa 8 ani de detentie, abia în 14 octombrie 1955, a fost pus în
libertate prin clasarea dosarului, nefiind motive legale de trimitere în
judecata. „La 11 noaptea am ajuns în Fagaras. M-am îndreptat spre
casa parinteasca. Am batut la fereastra. A aparut mama. „Buna seara“.
Mi-a raspuns: „buna seara. Dar cine esti dumneata?“, „Eu sunt mama,
te rog deschide-mi“. „Dar pe cine cauti?“.. M-a cunoscut sora mea.
Mi-au cazut amândoua pe umeri într-o dezlantuire amara de plâns“.

În 1956, la 1 ianuarie, i s-a permis sa lucreze, dar numai la
munca de jos. În noaptea de 12 februarie 1958 a fost din nou arestat.
Anchetele au reînceput. Abia în 9 aprilie 1959 a avut loc un proces.
Procurorul a citit actul de acuzare în care cerea pedeapsa maxima.
Virgil Mateias a fost prezentat ca cel mai mare si mai de temut bandit.
Sentinta a fost 20 de ani de detentiune grea pentru crima si uneltire
împotriva clasei muncitoare. A fost depus la Jilava. „sudalme, teroare,
foame si asteptare la marginea patului. Eram atât de multi. Asfixierea
era premeditata“, spunea Virgil Mateias. În anul 1962 s-a facut un pas
mai departe: trebuia omorât sufletul celor ramasi în viata si al miscarii
legionare, deoarece moartea fizica nu mai era suficienta în conceptia
comunistilor. Astfel a început reeducarea. Aiudul si 1962 însemnau
începutul reeducarii oficiale. Toti legionarii erau obligati sa tina
discursuri patetice în care sa-si prezinte greselile pe care le-au facut,
sa însire o serie de atrocitati, exagerari si minciuni si sa-si blesteme
conducatorii. Virgil Mateias nu s-a supus acestor metode. Teroarea,
presiunea si constrângerea continuau sa macine rezistenta oamenilor.
Adunarile detinutilor se încheiau întotdeauna prin sfâsieri sufletesti.
La una din acele întâlniri politice fortate a vorbit si Mateias. Atunci a
reusit sa spuna tot adevarul, acuzând pe cei vinovati si laudând pe cei
drepti si fideli idealurilor de dreptate. Se astepta atunci sa fie
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pedepsit. Abia a doua zi a urmat ancheta. A fost dezbracat,
perchezitionat si dus împreuna cu Stefan Dinescu, Toader Socaciu,
Nicolae Biris, Nicolae Popa, învatatorul Ionica, la izolator unde au
stat 20 de zile. „celulele erau reci, fara pat, fara foc, cu tinete fara
capac, cu haine de doc zdrentuite si mâncare numai a treia zi, un turtoi
si un polonic de apa calda în care pluteau câteva boabe de arpacas. Se
lasase un frig aspru. Picioarele goale în bocancii rupti. Fara somn, cu
miscare prin celula mica si ursuza, vreme de 17 ore pe zi, cu repaus pe
marginea tinetei înghetate“. Din celula 108 de la Aiud, în 9 iulie 1962,
Virgil Mateias scria:

„Si va stârni parfum de rugaciune
Cadelnitând sub bolte de clestar
Sa cresti tot mai frumoasa Legiune
Din jertfa lor si-al vietii mele  dar“
În octombrie 1962 au fost mutati în Zarca. Dupa numai 3 zile,

Virgil Mateias a fost adus din nou la izolare pe motiv ca se descaltase.
În 4 zile si 4 nopti a îndurat conditiile inumane ale izolatorului. „Am
facut din aceasta încercare un prilej de interiorizare, rugându-ma si
cântând“. Acest du-te-vino între Zarca si izolator a mai durat. Era
decembrie, ger, fereastra era sparta si deschisa, aceleasi haine si
bocanci rupti si acelasi gardian cu inima împietrita. „În acele conditii,
la 6 decembrie, mi-a batut Mos Nicolae la usa si a ramas în chip
nevazut cu mine“.

Aceasta nesfârsita si nedreapta izolare era una din marile
atrocitati ale PCR  pentru motivul ca Mateias ar fi boicotat
reeducarea. „Pe mine, suferinta îndurata m-a întarit, m-a apropiat de
Dumnezeu si de mine însumi“. La 3 octombrie 1963 un prim lot de
detinuti a fost eliberat. Au urmat apoi si altele. Virgil Mateias
ramânea în continuare încarcerat. În primavara anului 1964 a fost scos
la munca unde s-a calificat zidar. Reeducarea continua. Aproximativ
100 de legionari din Zarca au fost supusi unui regim de exterminare:
izolati, hraniti cu gogonele murate sau numai cu ciorba. Erau aruncate
caldari cu apa în hârdaiele care veneau de la bucatarie. În 16 aprilie
1964 se daduse decretul de eliberare. Abia în iulie 1964 colonelul
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Craciun, seful închisorii, i-a anuntat ca sunt oameni liberi. La plecarea
din închisoare, Virgil Mateias a rabufnit într-un sir de cuvinte în fata
tuturor legionarilor condamnati de comunisti: „... Cu aceste gânduri
trec si eu azi pragul închisorii, care timp de 16 ani m-a ascuns cu
puterea unei pasiuni ispititoare si amare“. Colonelul Craciun i-a cerut
lui Mateias atunci sa-i lase discursul scris pe peticul de sac. A plecat
cu ultimul lot de la Aiud. „Ne-am despartit îmbratisându-ne si ne-am
risipit pe tot cuprinsul tarii, sa înnodam firul rupt al unei vieti  care   
ne-a întins fara mila cupa ei de matraguna“. Era 31 iulie 1964. Pâna la
revolutie, viata lui Virgil Mateias a fost un lant de dezamagiri si
chinuri. Familia persecutata, copiii dati afara din scoli, sotia împinsa
la divort, salariul de mizerie, supraveghere continua, chemari la
Securitate, informatori, desfiintarea postului de juris-consult, exilul la
Homorod si Rupea timp de 10 ani, apoi pensionarea, perchezitii, lipsa
din cartea de munca a celor 16 ani de închisoare, etc. Cu teroare si
multa incertitudine a ajuns în decembrie 1989, „care nu e ce ar fi
putut sa fie“, a declarat eroul legionar.

„Voi, cei care ati mai ramas spuneti si scrieti despre tot uraganul
de ura si minciuna care a desfigurat si otravit mintea si inima omului
în acele vremi satanizate, spuneti si scrieti pentru însanatosirea si
înnobilarea sufletului...“

Virgil Mateias declara publicatiei Cuvântul Românesc din
Canada în octombrie 1990, sub titlul „Destainuire“ urmatoarele:
„...Cele îndurate de noi în aceasta jumatate de veac sunt încarcate de
prea multa povara, durere, suferinta si seriozitate ca sa merite a fi
banalizate prin publicitate vulgara si o nedemna reclama, nu rareori cu
podoabe pagubitoare. Atât de profunde si de agonice au fost
suferintele, încât încerci un sentiment de vinovata vulgaritate
divulgându-le. Ele fac parte din patrimoniul nostru spiritual si, intrând
neîngrijit în intimitatea lui, savârsesti o impietate, o profanare a
jertfei. A spune numai adevarul, fara adaugiri, e destul pentru a se
cutremura cei care-l vor afla, e destul pentru a cladi. Rostul jertfei,
deci, exclude zgomotul galagios si impune modestia, decenta, tacerea.
Suntem datori a spune întreg adevarul, numai adevarul si a nu ascunde
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nimic   din ceea ce stim, cu puterea unui juramânt. Aduceti-va aminte
de tradarile care au bântuit istoria acestui neam în trecut si a celor ce
ne pândesc si azi. Sa începem, asadar, cu sinceritatea si simplicitatea
spovedaniei.“

Eroul legionar Virgil Mateias spunea în numele tuturor
camarazilor lui: „Am vrut sa cream o generatie luptatoare, sa crestem
omul de caracter, civilizat, capabil de iubire si daruire pentru neam,
credinta, justitie, sa redam omului credinta de sine, sentimentul
demnitatii si libertatii ca valori eterne, sa restauram virtutiile
stramosesti, sa schimbam orânduirea politica, sa înlaturam
nedreptatile, deosebirile dintre bogati si saraci sa înfaptuim o alta
ordine juridica statala ...“

Capitolul XXIV

Marturiile lui Ioan Petrisor din Recea

Motto:   
Sa nu faci azi un lucru la care mâine,
gândindu-te, sa rosesti. Nu pâine cu orice
pret, ci demnitate, dreptate, libertate cu
orice pret“.   
Virgil Mateias

Un punct în care luptatorii din Muntii Fagarasului cautau un
sprijin a fost localitatea Recea. Casa lui Ion Petrisor (nr. 298) a fost
locul în care partizanii primeau informatii despre miscarile securitatii,
alimente, îmbracaminte, medicamente. Primul contact al lui Ioan
Petrisor cu grupul din munti a fost în 1952. „Într-o noapte, Ion Novac
din Berivoi, un cuscru al meu, a venit la mine împreuna cu câtiva
tineri si m-a rugat sa-i ascund undeva si sa nu spun la nimeni. Din
grup faceau parte Gheorghe Sovaiala, Ion Chiujdea, ambii din
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Berivoi, Remus Sofonea din Dragus, Ion Ilioiu din Sâmbata si Victor
Metea din Ileni. I-am ascuns în sura. De la aceea întâlnire pâna în
1954 i-am gazduit pe acesti tineri fara ca familia mea sa stie de acest
lucru. La un moment dat mi-au aratat un manifest pe care scria: Frati
români nu va lasati, ca noi va ajutam pâna la ultima picatura. Am
dedus ca acesti tineri erau foarte hotarâti si sperau ca aliatii americani
sa faca ceva pentru a împiedica sovietizarea tarii noastre“, povesteste
Ioan Petrisor. Din toamna anului 1954, Petrisor nu a mai aflat nici o
veste de la luptatorii din munti, stia doar ca Securitatea a început sa-i
aresteze. „În 17 iunie 1957 am plecat la Brasov sa obtin o adeverinta
de vechime pentru cartea de munca. Lucram în acea perioada la
Combinatul Chimic Fagaras. Ajuns la Brasov, m-a abordat un anume
Ghet, care mi-a cerut date despre partizani. Mi-am dat seama ca era
securist. M-a luat în masina si m-a dus la Securitate. A urmat ancheta.
Îmi spuneau: stim totul, ai avut legaturi cu partizanii. Înainte de a
pleca la Brasov,  i-am spus fratelui meu Eugen Petrisor, care nu stia
de legaturile mele cu partizanii, ca daca nu vin acasa pâna miercuri
seara (eu plecasem luni), sunt arestat. Timp de trei luni am stat la
Securitate, fiind anchetat zi si noapte. Ma bateau cu pumnii si
picioarele, îmi adresau cuvinte triviale si ma amenintau:   

- Spune banditule, spune cum ti-au promis partizanii ca te pun
primar si prefect daca le faci jocul. Te omorâm aici, nu te mai duci
acasa.

M-au dus de la Brasov la Sibiu si în drum pentru a ma speria,    
m-au dus prin Cetatea Fagaras. La Sibiu a urmat procesul în care
alaturi de mine au mai fost judecate înca 14 persoane. Tribunalul
Regiunii III Cluj în deplasare la Sibiu ne-a condamnat pe toti pentru
uneltire împotriva ordinii sociale, cu pedepse cuprinse între 5 si 15
ani. Gheorghe Nitu din Sâmbata a primit 5 ani, inginerul Ion Andrei
10 ani, iar toti cei care i-am sustinut pe luptatorii din munti câte 15
ani. Am ramas la Sibiu înca 7 luni dupa proces. M-au transferat apoi
la Gherla unde am stat timp de 3 luni, izolat într-o camera cu ciment
pe jos, care era udat în fiecare dimineata. Nu aveam voie sa ma întind
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pe pat.   M-au mutat apoi într-o camera mare cu alti 90 de detinuti.
Eram hraniti foarte prost, mâncarea constând din arpacas, ciorba de
varza si turtoi. Cei care am avut legaturi cu legionarii am fost
transferati la Aiud. Aici ne-au scos la munca în fabrica metalurgica.
Eu am lucrat ca lacatus timp de 5 ani. Pentru a face fata normelor de
munca impuse eram hraniti un pic mai bine si am beneficiat de
conditii mai bune decât în alte penitenciare. În ultimul an de detentie
am avut acces chiar si la biblioteca si la ziare. Pentru munca depusa
trebuia sa fim platiti, dar ne puneau doar sa semnam statele de plata,
fara sa primim nici un ban. În luna aprilie 1964, în baza unui decret de
gratiere, am fost eliberat. La plecarea din închisoare, colonelul
Craciun, care era comandant, ne-a tinut un discurs, asa cum obisnuiau
comunistii. Am venit cu trenul din Aiud si am coborât la Beclean. De
acolo, am mers pe jos pâna în Savastreni, la sora mea. De aici, fratele
meu Eugen m-a dus cu motoreta pâna acasa, la familie. Întâlnirea cu
cei dragi a fost foarte dureroasa, mai ales ca mama mea era grav
bolnava“, povesteste Petrisor.

În 1960, sotia lui a fost obligata de parintii ei sa divorteze de
Ioan Petrisor pentru a nu suferi din cauza securitatii. Familia Petrisor
avea doi copii minori. La doi ani dupa eliberare, Ioan Petrisor s-a
recasatorit cu Eugenia Gavrila, sora lui Ioan Gavrila. Cu aceasta a
avut un baiat. Fosta sa sotie s-a recasatorit în Gura Vaii.

„Am încercat sa-mi gasesc un loc de munca în Combinat, dar
seful de cadre de atunci, Ioan Muntean a refuzat sa ma reangajeze. Cu
greu, m-am încadrat la UPRUC, de unde m-am si pensionat în martie
1982. Parintii mei au decedat, mama în 1971, iar tata în 1981, din
cauza necazurilor suferite“, povesteste Petrisor.   

Capitolul XXV

Marturiile  Anei, sotia lui Olimpiu Borzea

Motto:   
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A spune adevarul fara adaugiri e destul
pentru a se cutremura cei care-l vor afla, e
destul pentru a cladi
Virgil Mateias

Gulagul comunist a declansat asupra tuturor celor care
reprezentau o amenintare asupra instaurarii regimului totalitar actiuni
de opresiune, compromitere si asasinat. S-a actionat dupa un plan bine
stabilit, care era coordonat pas cu pas de la centru lor de putere,
Moscova. Exercitiul teroarei era completat zi de zi cu noi metode,
care raspândeau multa durere în rândul oamenilor. Pentru a-si atinge
telul si a domina, comunistii au calcat în picioare totul, uzând de
puterea tuturor  aparatelor  de stat. Celor asupriti nu le-a mai ramas
decât durerea pe care au alinat-o în lacrimi de umilinta si neputinta.
Masinaria comunista actiona zi si noapte fara încetare, amenintând,
intimidând, lovind, schingiunind si ucigând.   

Familia lui Olimpiu Borzea din Vistea de Jos a fost ani în sir
tinta razbunarii comunistilor. Pe lânga suferinta fizica, aceasta familie
a fost adusa în pragul disperarii. În timp ce Olimpiu Borzea a fost
încarcerat si condamnat la moarte într-un pseudoproces, cei dragi ai
lui au fost la rândul lor anchetati, torturati si umiliti de comunisti.
Ana, sotia lui Olimpiu Borzea, îsi aminteste cu durere de acei ani.

„Eram în vizorul securitatii înca din 1948, dar nu aveau dovezi
sa ne aresteze. Dar au actionat altfel. L-au mutat pe sotul meu de la
scoala din Vistea de Jos la Vistea de Sus si apoi la Dragus. Chiar daca
eram constienti ca suntem urmariti i-am ajutat pe luptatorii din munti
cu tot ceea ce ne-a stat în putinta. Pe lânga relatia sotului meu cu
grupul din munti si fratele meu, Ion Bucelea, parintii mei si întreaga
familie ne-am implicat în Rezistenta. Prima arestare a sotului meu, din
10 martie 1955, nu ne-a îndepartat de luptatori. La putin timp,
respectiv în 11 iunie 1955, i-am adus în casa noastra pe Remus
Sofonea, ranit la picior si pe Laurean Hasu. În urma tragediei ce s-a
petrecut cu cei doi, a urmat înmormântarea lui Remus Sofonea în
spatele casei noastre si îngrijirea medicala, timp de o luna a lui
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Laurean Hasu. Atunci speranta luptatorilor era plecarea în Grecia. În
iulie 1955, i-am îmbracat, le-am dat alimente si i-am condus pe
Laurean Hasu si pe Nelu Novac la gara pentru a lua drumul
strainatatii. Atunci l-am cunoscut pe Costica Nicolescu. În 14-15
august 1955 i-am condus pe Ioan Chiujdea, Gheorghe Hasu si Victor
Metea pâna la gara Vistea, iar pe sotul meu pâna în Piatra Olt pentru a
pleca prin filiera Nicolescu - Grovu în Grecia. Îmi amintesc de
profesorul Ioan Grovu, care ne aducea scrisori de la cei plecati în
Grecia. Târziu mi-am dat seama ca erau fictive. În plasa lor a cazut si
sotul meu, care a plecat la Costica Nicolescu la Bucuresti în 8
octombrie 1955, pentru a ajunge în Grecia. S-a dus si fratele meu,
Ioan Bucelea, care era profesor la Rupea, cu Olimpiu. De atunci nu     
l-am mai vazut. Începând cu acea perioada eu am fost mereu anchetata
la postul de militie Vistea de securistii din Fagarasi de foarte multe
ori dusa la anchete la sediul Securitatii din Fagaras. În 13 si 14
decembrie 1956, Securitatea din Brasov a venit la noi si a facut o
perchezitie peste tot. Erau foarte multi soldati si securisti, au
înconjurat curtea si gradina, iar în strada au adus multe masini
militare. Procurorii care au venit de la Brasov au început ancheta cu
parintii lui Olimpiu si au continuat apoi cu mine. L-au dezgropat pe
Remus Sofonea din locul în care l-am înmormântat, au scos armele si
munitia din locurile unde au fost ascunse. L-au folosit în acest scop pe
fratele meu mai mic care stia unde erau îngropate armele. Oamenii din
sat ocoleau în acele zile si strada unde locuiam noi. S-a dus vestea
despre ceea ce au gasit la noi în toata zona. Tot în acele zile s-au facut
arestari în Vistea de Sus, Rucar, Arpas, Cârta. În noiembrie 1956,
mama mea a paralizat din cauza supararilor si terorii si nu dupa mult
timp a murit. În aprilie 1957, Securitatea a venit la tatal meu.
Negasindu-l acasa, i-au lasat vorba prin sotia fratelui meu Vasile sa
scoata armele si arhiva luptatorilor pentru ca în caz contrar îl vor lua
si pe el si nu va mai vedea lumina zilei. A doua zi au venit din nou la
tatal meu. Înfricosat, în momentul în care a auzit masina securistilor la
poarta s-a dus în sura si s-a spânzurat pentru a nu-si trada ginerele si
copiii. Am ramas singura cu cei doi copii, fara servici, fara nici un
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sprijin si privita de vecini   si cunoscuti ca sotia unui tradator de tara.
Copiii mei au fost marginalizati si la scoala, ei nu mai erau acceptati
la serbarile copiilor, nu primeau roluri, lucru ce i-a afectat foarte mult.
În mai 1959 a murit si socrul meu, tatal lui Olimpiu. Soacra mea s-a
mutat la Vistisoara, unde aveam o gradina si o gospodarie care ne
aducea singurul venit. Securistii mergeau saptamânal acolo în control,
întrebând de Ion Gavrila, conducatorul grupului din munti. Ei îmi
spuneau ca daca vreau sa am servici, sa divortez de Olimpiu. În
continuare copiii au fost respinsi de la liceu. Fetita a reusit cu greu la
Scoala de Contabilitate din Sibiu si aveam nevoie de adeverinta de la
CAP pentru a fi primita la cursuri. Conducerea din aceea vreme de la
CAP Vistea a refuzat sa-mi elibereze acel act. Am apelat la CAP
Oltet, iar presedintele de atunci Oprea Vasile, a fost îngaduitor si mi-a
dat actul care-mi trebuia. Fetitei mele i se spunea la scoala:   

-Esti fiica unui tradator de tara si din mila noastra vei ajunge o
biata socotitoare.   

Pentru a nu fi data afara din scoala, fetita a fost nevoita sa spuna
ca tatal ei este mort. Baiatul a fost dus de un unchi la Scoala de
Meserii Tractorul din Brasov“, povesteste sotia lui Olimpiu Borzea.

Chiar daca aveau venituri foarte mici si se descurcau foarte greu,
conducerea CAP-ului din Vistea de Jos a încercat în multe rânduri sa
le ia recolta de mere si fânul din gradina de la Vistisoara. Mama lui
Olimpiu Borzea s-a dus pâna la Bucuresti la Petru Groza si la
Gheorghe Gheorghiu Dej cu un memoriu privind situatia, atât a
gradinii, care nu era colectivizata, cât si a familiei lor. Dupa putin
timp oficialitatile din Vistea au primit ordin sa înceteze opresiunea
asupra familiei Borzea. În 1962, Ana a fost obligata sa se înscrie în
colectiv, dar ea a refuzat. Amenintata de catre peceristi ca refuzul ei
va aduce suferinta lui Olimpiu Borzea, femeia a cedat. A lucrat în
CAP din 1962 pâna în 1964, când a fost eliberat sotul ei. Anchetele si
perchezitiile securitatii au continuat pâna în 1989.  În prezent, familia
Borzea traieste în Vistea de Jos.   
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Capitolul XXVI

Marturiile lui Ioan Grecu din Soars

Motto:
Trecutul unui luptator nu-i da decât un
singur drept acestuia: sa continue lupta.
Horia Sima   

Marea prigoana comunista împotriva poporului român începea în
1948, când mii de oameni, bâtrâni, dar mai ales tineri au fost
schingiuiti, arestati si aruncati în închisori si lagare. Începea marele
calvar, care a cuprins cu repeziciune toata tara, durând mai bine de 50
de ani, pentru ca putem spune ca nici astazi nu poate fi vorba de
normalitate în viata publica româneasca. În comunism, minciuna si
reaua credinta se ridicau la rang de politica de partid si de stat. Toti
cei care au servit regimului comunist au fost recompensati cu vârf si
îndesat si, drept urmare, ei au aplicat cu mult zel odioasele metode
bolsevice, asuprindu-si semenii pîna la înfaptuirea de crime sau chiar
de genocid. Cei care s-au împotrivit dictaturii au fost în timp anihilati,
lupta lor ramânând doar un ideal pe care l-au închis în carapacea
sufletului lor curat de români adevarati. Unul din satele Tarii
Fagarasului care s-a opus în majoritate instaurarii comunismului,
considerându-l o amenintare la însasi puritatea neamului românesc, a
fost Soars. Idealurile de dreptate, adevar si credinta pe care le
respectau opunându-se comunismului, ar explica de ce sorsenii erau
în 1940 în totalitate legionari. Pentru a se cunoaste adevarul despre
actiunile locuitorilor din Soars în acea perioada stau marturiile
fratiilor Ioan si Nicolae Grecu. „ Începând cu 1948, satenii din Soars,
de la tarani si pâna la cei care ocupau functii de conducere în
localitate au respins ideile comuniste. Prin urmare, ei s-au raliat,
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fiecare aducându-si contributia la lupta împotriva noului regim si în
sprijinul semenilor lor care luptau deja cu arma în mâna“, spune Ioan
Grecu. Luptatorii din munti aveau în Soars puncte de sprijin în care
aveau încredere si la care puteau apela oricând cu succes. „ Îl
cunosteam pe Gavrila Ogoranu, seful luptatorilor din munti, de când
eram copii. Tatal lui era coleg de munca la drumuri cu tatal meu. De
atunci ne-am câstigat încrederea. Ulterior, când era în formare „Fratia
de Cruce“ Soars, organizatie care cuprindea tinerii din sat si pe care
am condus-o, relatiile mele cu Ogoranu s-au intensificat, având în
vedere si faptul ca el era seful Fratiei de la Liceul Radu Negru. Pe
acelasi sistem colaboram cu Dumitru Comsa, seful Fratiei de Cruce
din Cincu. Faceau parte din organizatia din Soars: Ioan Malene, Ioan
Vâja, alt Ioan Malene, Dumitru Bârsan, Cornelia Oala, Emilia Bârsan,
Gheorghe Puia si altii. Ne desfasuram activitatea dupa Legea Onoarei
care ne-a fost descifrata (si în acelasi timp ne-au ajutat s-o întelegem)
de învatatorul Danila Pop si de preotul doctorand Petru Bruda care a
fost coleg la Cernauti cu parintele Galeriu. Eram instruiti în spiritul
dreptatii si al credintei. Aveam întâlniri în care subiectele de discutie
erau axate pe cele mai elementare reguli de buna credinta, pe adevar,
corectitudine, dreptate, cultura generala, istorie si chiar idei politice.
Realizam marsuri prin sat, când cântam cântece legionare si când ni
se alaturau si vechii legionari, vechea garda din sat. Îmi amintesc cu
placere de acele vremuri. Mergeam regulat la biserica, unde cântam în
corul liturgic existent. Cum puteam sa acceptam ideile comuniste
când noi eram crescuti si cultivati într-o alta lume de idei? Ceea ce a
fost în tara si ceea ce urma reprezentau poli opusi“, relateaza Ioan
Grecu.

Anul 1948 l-a gasit pe Ioan Grecu la conducerea
cinematografului din Soars, iar pe fratele lui, Nicolae Grecu în CAP,
unde a fost numit presedinte, acc eptând sfatul lui Gavrila, Hasu si
Gelu Novac, care erau ascunsi la el acasa. Prin prisma posturilor pe
care le ocupau si cu ajutorul si altor sateni care detineau functii în sat,
precum brigadier, contabil, director de banca, secretar de partid au
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reusit sa sustina miscarea anticomunista. „Primul contact al meu cu
grupul lui Gavrila Ogoranu a fost în toamna lui 1948, când luptatorii,
mai precis Gavrila, Nelu Novac si Hasu erau în zona Rotbav, ascunsi
la o femeie, ruda cu Gavrila. Initial au venit la Nicolae Puia (fiul lui
era contabil la CAP), nasul meu de botez. Acesta a venit la mine sa-mi
ceara sfatul în privinta sigurantei celor trei. Puia fusese închis în 1947
pentru un an la închisoarea Pitesti împreuna cu Coposu. I-am ascuns
în sopron 1-2 zile. De atunci vizitele lor au devenit din ce în ce mai
dese. În iarna aceluiasi an m-a vizitat notarul Câltea sa ma întrebe
despre fiul sau, Cornel Câltea. Atunci, acesta nu era la mine. Timp de
doua saptamâni i-am gazduit pe Cornel, fiul notarului si pe un coleg
de al lui, Ilie, în grajd. Ulterior am aflat ca ei s-au predat sub
îndrumarea notarului, care a fost apoi pedepsit cu trei ani de
închisoare. Pentru grupul lui Gavrila am amenajat un buncar în fân
deasupra grajdului, încapator pentru trei persoane, la casa fratelui
meu, Nicolae, care se afla atunci la o scoala de presedinti de CAP în
Alba. De acolo, fugarii puteau observa cu binoclu toata miscarea din
strada. Îi alimentam eu si sotia lui Nicolae. Au ramas în buncar pâna
primavara, când au plecat spre munte. Erau dotati cu arme si le-am
procurat si eu un pistol. În acea perioada securitatea împânzise toata
zona, dat fiind faptul ca în acea vara fugarii au actionat la Cincu.
Acolo au blocat ferma de porci de la Piscu Morii, au facut taieri si
carnea au depozitat-o la Toarcla. Securitatea a pus paza la toate
fermele din zona pentru a preveni astfel de actiuni si totodata a marit
numarul de gardieni de peste tot. La Soars erau atunci 60 de soldati
care patrulau si supravegheau fiecare casa din sat. Eu eram singurul
din Soars care aveam aparat de radio si veneau la mine inclusiv
securistii sa asculte Vocea Americii. Era de fapt un pretext, pentru ca,
în realitate, doreau sa afle informatii despre luptatori. De multe ori
îmi spuneau sa devin „om nou“ si sa fiu de partea lor. Nu puteam face
asa ceva“, marturiseste Ioan Grecu.

Ioan Grecu avea posibilitatea sa contacteze oameni din toata
Tara Fagarasului si sa vada pe viu ceea ce presupunea aderarea la
comunism, El era mecanic la o batoza cu care treiera grâul în mai
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toate satele. Era omul  care afla multe informatii absolut necesare
pentru luptatori si un pion de baza al acestora. „Comunicam cu
luptatorii codificat. Când erau în sat veneau la mine acasa, bateau la
geamul unei camere aflate în spatele curtii si suierau, un zgomot ca de
sarpe. Ne lasam bilete într-o sticla la o salcie si la un anume stejar, în
câmp, unde scriam noutatile si eventual locul viitoarei întâlniri. M-au
rugat o data sa le pregatesc carteruirea la Grânari. Am pregatit totul la
un anume Renciu din Grânari, dar problema nu a mai ramas valabila
atunci. Erau de partea noastra Ioan Roman, directorul bancii din sat,
care a spus ca îi poate ajuta cu bani din banca pe care îi va acoperi
înscenând un furt. Întorsatura pe care o luasera lucrurile a facut sa nu
mai fie valabil acel „împrumut “. Mai aveau ajutorul sincer al
conducerii CAP-ului, respectiv pe fratele meu, pe secretarul de partid,
Ioan Puscasu. Au fost însa tradati de un brigadier de CAP, Gheorghe
Kraus, dar din fericire nu au fost prinsi atunci, ci doar ne-au fost
supravegheate actiunile si au fost descoperite legaturile lor în sat.
Atunci oamenii nu erau fricosi, aveau curaj sa înfrunte situatiile
dificile“. Ioan Grecu a riscat foarte mult ajutându-i pe luptatori, mai
ales ca avea familie si copii. Fugarii poposeau prin sate, în general în
grupuri de câte trei sau doi. Perchezitiile securistilor s-au intensificat
si mai mult dupa ce Ion Ilioiu a cazut în lupta directa cu armata. „În
perioada 1948-1955, fugarii au tot venit la Soars. Le procuram
alimente si piatra acra si îi gazduiam. O data erau în sop. Baiatul meu,
care avea 4 anisori, s-a urcat la ei si le-a vazut  armele. Îmi amintesc
cum mi-a descris copilul intâlnirea lui cu baietii: „sunt trei oameni cu
vorvecel“. Era mic si nu vorbea destul de bine. Timp de o luna l-am
supravegheat pe micut si nu l-am lasat pe strada pentru a nu povesti si
altora întâmplarea lui. Dupa prinderea lui Ilioiu a venit într-o seara la
una din întâlnirile programate un securist care s-a prezentat Victor
Metea. Mi-am dat seama ca nu este Metea pentru ca nu a vrut sa vina
în casa chiar daca am insistat si în al doilea rând m-a întrebat daca
inginerul a mai venit, referindu-se la Gavrila. Noi toti îi spuneam lui
Gavrila, Mosul, amanunt pe care securistii l-au scapat din vedere sau
nu-l stiau atunci. Mi-am dat seama ca eram vizat si ca va urma
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arestarea mea. Mi-am pregatit o suba cu care sa plec în munti cu
prima ocazie când Gavrila va reveni la mine la Soars. Planul mi-a fost
dat peste cap, pentru ca securistii m-au chemat la Brasov. Dupa doua
saptamâni de la vizita acelui pretins Metea, seful meu de la Cinema
Brasov m-a chemat sa-mi predea un film. M-am dus, cum era si firesc.
La plecare m-a luat un ARO. Dupa ce am urcat în masina mi s-a spus
ca sunt în masina Securitatii. M-au dus la sediul Securitatii din Brasov
unde m-au tinut doua zile în anchete. Mi-au dat drumul acasa cu
conditia sa-i anunt daca Gavrila sau alti fugari mai vin la mine. Printre
altele mi-au sugerat sa le pun otrava în mâncare. Era în sat un inginer
agricol care era securist si care ma supraveghea. Colonelul Craciun a
încercat prin diverse metode sa ma determine sa fiu colaboratorul
securitatii. „Îti dau 30.000 de lei daca îl denunti pe Ogoranu“, îmi
spunea Craciun. Ma gândeam ca atât a luat Iuda pentru vânzarea lui
Iisus. Nici prin gând nu-mi trecea sa fac asa ceva. În acea perioada
faceam drumuri la Bucuresti. Le-am spus securistilor, prin omul lor de
legatura, Dascalul, ca l-am vazut pe Gavrila în Bucuresti, în tramvaiul
nr. 17 pe strada Serban Voda. M-au trimis la Bucuresti sa aflu alte
date despre Gavrila. Bineînteles ca nu aveam ce sa aflu, pentru ca era
o minciuna. Am persistat în ideea mea timp de un an, când si-au dat
seama cu adevarat ca i-am înselat. M-au dus la Securitate în Brasov
unde era col. Craciun, Col. Mezei si un rus. Nu au avut ce sa-mi faca.
Dupa un timp col. Alexandrescu mi-a zis: ne-ai trântit o minciuna
dupa care am facut investigatii timp de un an. Am pierdut un an dupa
vorba ta. A fost perioada când Gavrila plecase la Alba. Eu banuiam
atunci ca el fugise din tara“, îsi aminteste Ioan Grecu.

Data fiind activitatea lui, nu dupa mult timp, Ioan Grecu a fost
arestat. În 23 aprilie 1947, de Sfântul Gheorghe l-au ridicat de acasa
de lânga familie. În luna august au fost arestati si Nicolae Grecu,
fratele sau, Nicolae Puia si Ion Puscasu. Au fost depusi la Securitate
în Brasov, când au început anchetele. „Locotenentul Popeia le spunea
consatenilor mei ca daca eu eram baiat destept nu sufereau atîta. Voia
sa-i determine sa ma urasca, ceea ce nu s-a întâmplat“. În toamna lui
1958 a avut loc procesul la Brasov, unde ne-a judecat Tribunalul
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Militar Cluj. Pâna la proces cei patru sorseni au stat încarcerati la
Codlea. Sentintele au fost dure. „Desi faptele se încadreaza la
pedeapsa cu moartea, propunem munca silnica pe viata“, asa suna
pledoaria avocatului dat din oficiu, spune Grecu. Chiar daca exista
sentinta, ei au fost tinuti la Codlea pâna dupa Boboteaza, ianuarie
1949. Au fost încarcati apoi în duba cu lanturi la mâini si la picioare
si depusi la Aiud. „Lui Puia i s-au umflat picioarele foarte tare încât
lanturile îl strângeau provocându-i dureri groaznice. A tras foarte
mult, tipa de durere. La Aiud am ramas timp de o luna împreuna într-o
celula. M-au mutat apoi într-o camera cu alte 42 de persoane. Printre
noi erau si informatori. Ne-au tratat dur si ne-au aplicat metoda
înfometarii. Timp de cinci ani m-au tinut în celula. Beneficiam doar
de putin timp de plimbare prin curtea închisorii. Am fost obligat sa
gasesc ceva care sa ma ajute sa-mi pastrez mintea întreaga. Nevoia,
însa, te învata. Erau în penitenciar încarcerati si Radu Gyr, Nichifor
Crainic si multi alti oameni de onoare ai vremii, legionari. Am învatat
atunci sute de versuri. De folos mi-a fost alfabetul morse. Erau
studenti care stiau morse. Din celula în celula ne transmiteam
versurile marelui poet Radu Gyr, care compusese acolo, în gând, sute
de versuri. Sa pot  repeta versurile trimise prin morse mi le scriam pe
talpa ghetelor cu o sârma. Rezistau înscrisurile pâna la prima plimbare
în curtea închisorii. Asa am învatat cele 146 de strofe ale   Baladei
Codrului fara Haiduc  si multe alte poezii pe care le pot reproduce
integral si acum. Radu Gyr avea un regim special. Era scos la
plimbare singur, foarte rar si doar câteva minute. I-am întâlnit acolo
pe Virgil Mateias, pe Emil Tokaci (era sef de camera), pe Costica
Cismasu din Porumbacul de Sus, pe Olimpiu Borzea, care era foarte
bolnav si se chinuia mult. În ultimii doi ani am fost scos la munca.
Faceam sobe, tuburi si tot felul de obiecte. Aveam în subordine o
echipa de 12 preoti. M-au pus sef de echipa, pentru ca m-au vazut bun
meserias. Am învatat multe în închisoare de la ingineri renumiti,
precum Gavrilescu. Am facut multe inovatii, am copiat o masina de
ouat a englezilor, acumulatoare care reduceau consumurile cu 300%
etc. Degeaba ne straduiam, însa, ca tot banditi ne numeau“, relateaza
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Ioan Grecu.
Suferintele celor întemnitati la Aiud (si nu numai) nu pot fi

descrise în cuvinte. Cred ca nici unii dintre cei care le auzim astazi nu
putem întelege pe deplin ceea ce a fost cu adevarat în sufletul acelor
oameni. Nu putem constientiza comportamentul malefic al slugailor
comunisti si nici gândirea lor bolnava si satanica. Daca minutele de
plimbare prin curtea unui penitenciar însemnau pentru detinutii
politici o oaza de fericire, o lumina în viata lor zilnic întunecata ne
poate pune doar pe gânduri, dar nu ne poate identifica cu trairile lor
timp de ani. Ne putem oare imagina cum poate ferici pe cineva un
dialog imaginar cu o creanga de bozie ce creste pe zidul unei
închisori? Nu cred, dar a existat asa ceva. Fostii detinuti politici s-au
încurajat si au gasit resursele fizice si psihice necesare sa faca fata cu
fruntea sus la toate metodele inumane la care au fost supusi de catre
reprezentantii ciumei rosii. Cum au reusit? Printr-o educatie de durata,
în timpul Miscarii Legionare, pe care si-au însusit-o si care s-a
dovedit a fi un succes. Ioan Grecu este o dovata a acestor afirmatii. Ca
si Nea’ Grecu mai sunt multi care ne pot convinge nu doar povestind
si derulând firul istoriei acelei vremi, ci doar privindu-le fata, mâinile
si ochii care exprima durere si dezamagire. În interiorul sufletului lor,
acesti oameni care au trecut prin tavalugul comunist spun cu tarie si
cu convingere ca oricând ar lua de la capat lupta împotriva a tot ceea
ce nu este drept si cinstit pentru  poporul român.

Pentru Ioan Grecu si pentru toti detinutii politici, botezati de
comunisti -banditi- decretul din 1964 a însemnat eliberarea din
închisori. Ca o ultima umilinta în Aiud a fost „spovedania“ în fata
tuturor colegilor de suferinta si a conducerii penitenciarului. Trebuia
sa spuna cu voce tare ca regreta ceea ce au facut, ca nu se vor mai
împotrivi partidului si sa ponegresca Miscarea Legionara si pe
conducatorul ei. Ioan Grecu a participat la acea analiza, dar
spovedania lui a fost cu totul altfel decât s-au asteptat sefii închisorii.
„Nu puteam sa urlu în gura mare în fata tuturor ceea ce-mi pretindeau
ei. Am refuzat. Am spus în schimb ca as lupta împotriva comunistilor
indiferent unde m-as afla, pentru ca stiam de ce sunt în stare. Am
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vazut cum toata munca omului de un an era luata de catre ei. Eram cu
batoza la treierat în Ileni. Metea trebuia sa dea dare 100 de saci de
grâu pentru ca era considerat chiabur. Nu ramasese cu nimic din
recolta acelui an. Cum puteam sa-i laud pe nemernici dupa astfel de
acte si sa defaimez Miscarea care lupta pentru binele nostru al tuturor.
Reactia mea m-a costat înca 3 luni de închisoare dupa eliberarea
tuturor detinutilor. M-am întors acasa abia în august 1964, dupa 7 ani
de detentie“, spune Ioan Grecu.

Dupa arestarea lui Ioan Grecu, familia a ramas fara nici un
sprijin. Eugenia, sotia lui, trebuia sa îngrijeasca cei 5 copii minori, cel
mai mare având doar12 ani. I-a fost confiscata toata averea, toate
bunurile si casa. Singura sursa de venit era munca în colectiv. Eugenia
muncea zi lumina la câmp si abia reusea sa câstige mâncarea pentru
pruncii ei. Copiii nu au fost primiti în scoala pentru ca erau fii de
„bandit“. Au fost acceptati la cursuri în Felmer si Calbor abia dupa ce
Eugenia a divortat de sotul ei. Un alt divort fortat, de data aceasta pus
la cale de un anume Filip, slugoi al securitatii.

Dupa eliberarea din închisoare cei doi soti divortati s-au
recasatorit si traiesc si astazi fericiti alaturi de copiii si nepotii lor.   
„M-am angajat la ferma din sat. Dupa putin timp a venit un ordin sa
ma prezint la Centrul Cinematografic Brasov. Am semnat cu ei
contractul de munca si mi-am reluat lucrul dar la Cinema Fagaras.
Acolo m-au supravegheat tot timpul. Comandantul Bâlba al Securitatii
m-a abordat deseori pentru a ma convinge sa devin informator. Nu
renuntasera la practicile lor. I-am refuzat de fiecare data. Am lucrat 20
de ani acolo. În paralel am pus în practica ceea ce am învatat în timpul
detentiei. Am confectionat aparate de sudura. M-am pensionat în
1982. Traiesc dintr-o pensie de vechime si cea de fost detinut politic
si de veteran de razboi. Sotia mea, dupa zeci de ani de munca la CAP,
are doar o pensie de 80.000 de lei pe luna. Noul regim instaurat dupa
’89 mi-a dat sperate, dar acestea s-au spulberat. Nici acum dupa 10
ani de democratie nu pot sa-mi recapat casa confiscata în anii
prigoanei comuniste. Daca ma gândesc si la haosul din tara pot spune
ca nu s-a realizat nimic din ceea ce se astepta. Toti au fost si sunt o
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apa si un pamânt. Pacat de neam si tara. Cred ca românul din noi
odata si odata se va trezi la realitate si va scoate la lumina adevaratele
valori ale neamului nostru“, a încheiat Ioan Grecu din Soars.
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Marturiile profesorului Corneliu Mircea Ursu despre grupul de
rezistenta condus de Raul Volcinschi, profesor universitar la Cluj

Arestarile din anul 1956

Motto:
„Dumnezeul neamurilor
Cînd va veni întru Slava Lui,   
Sa ne ierte si pe noi,
Pe cei care am crezut fara limita,
Ca neamul românesc   
Va fi lumina între neamuri.“
Dumitru Oniga - Epitaf

Un pol de rezistenta împotriva regimului comunist care se
instaura în România l-a constituit studentimea din toate centrele
universitare. Studentii s-au organizat  în grupuri anticomuniste care
actionau sub idealul inoculat de „Garda de Fier“, luptând în numele
credintei, al iubirii de tara si al dreptatii. Bolsevizarea tarii reprezenta
pentru ei cel mai mare pericol la care se expunea România din toate
timpurile. Ripostele lor au atras arestarile în masa, ani grei de temnita,
durere,  lacrimi si umilinte.

Unul dintre personajele care a dat de furca securistilor a fost
profesorul universitar din centrul universitar Cluj, Raul Volcinshi, de
origine bucovinean. Chiar daca specialitatea lui era economia politica
el preda studentilor doar partea de economie capitalista, atragând prin
stilul lui studenti si de la alte facultati decât cea de economie.
Profesorul Volcinschi si-a dedicat mare parte a timpului sau luptei
anticomuniste. Aflând de grupul de luptatori din Muntii Fagarasului a
încercat prin diverse mijloace sa ia legatura cu ei, pentru a-i sprijini în
actiunile lor. Asa s-a nascut relatia acestuia cu studentii fagaraseni de
la Cluj, printre care Romulus Vic tor Ursu si mai apoi cu fratele
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acestuia Cornelius Mircea Ursu, interlocutorul care a avut
amabilitatea sa-mi dezvaluie în detaliu istoria „grupului lui
Volcinschi“, cum l-a denumit securitatea.   

Profesorul Corneliu Mircea Ursu din Fagaras, cunoscut în zona
ca Puiu Ursu, a acceptat cu retinere acest interviu, mentionând ca sunt
prima persoana careia îi relateaza amanuntit suferintele pe care le-a
îndurat în perioada de dupa 1952. M-am bucurat auzind aceste
cuvinte, dar în acelasi timp îmi ascundeam cu multa greutate lacrimile
pe parcursul interviului, asa cum cred ca si cititorul va fi încercat de
aceleasi sentimente parcurgînd aceste rînduri. Ororile comunistilor
organizati si instruiti prin firul rosu direct de la Moscova au distrus cu
buna stiinta elanul si patriotismul românilor de toate vârstele si
categoriile sociale.   

Familia fagarasana de intelectuali, Ursu, national- taranista din
tata în fiu si de credinta greco-catolica a reusit sa-si pastreze
principiile si în timpul gulagului comunist înfruntînd cu fruntea sus
toate persecutiile si teroarea la care au fost supusi membrii familiei.
Profesorul Ursu Romulus, tatal lui Corneliu, a fost arestat la 3 martie
1951, cînd avea 56 de ani. Preda istoria si geografia la Liceul Radu
Negru si la Liceul de Fete din Fagaras. A fost arestat de securitate si
depus la sediul acesteia din Sibiu într-o camera de la subsolul cladirii
numita de detinuti, Talpa Iadului. Odata cu el a mai fost arestat si
profesorul Valeriu Literat. Acolo a fost tinut 6 luni, dupa care a fost
transferat la Canal, la Capul Midia. „Nu i-au gasit nici un cap de
acuzare si prin urmare  nici n-a fost judecat. Am aflat ulterior care au
fost motivele pentru care tatal meu a devenit „suspect“ pentru
securisti. Credinta greco-catolica, faptul ca i-a fost profesor lui Horia
Sima si ideile pe care le-a expus atât în fata elevilor, cât si a taranilor
din zona, idei de altfel reale si obiective. Un anume Sighi Beiner,
evreu la origine, a si spus în timpul anchetei - este neam de legionari -
lucru neadevarat pentru ca eram nat ional-taranisti. Tata era suferind
de stomac si ficat, diagnostic dat de renumitul medic Goia de la Cluj,
originar din Noul Român, boala care s-a agravat pe timpul detentiei si
care i-a cauzat moartea în scurt timp datorita regimului îndurat în
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lagare si închisori. De la arestare nu l-am mai vazut. Mama a avut,
însa, posibilitatea de doua ori sa mearga la vorbitor, dar o singura data
i s-a permis sa-l vada, în septembrie 1952. Era la Buftea Bucuresti,
grav bolnav, umflat, tuns chel si epuizat din toate punctele de vedere.
Au vorbit timp de 20 de minute. Lacrimi si durere. A fost ultima data
cînd l-a mai vazut pe tatal meu. În 23 noiembrie 1952 a decedat, în
închisoare fiind“, povesteste cu tristete profesorul Ursu. O alta
tragedie pe care a trait-o a fost cea care i-a adus sfîrsitul fratelui sau,
Romulus Victor Ursu.

 „Fratele meu era student la Facultatea de Drept din Cluj si era
studentul profesorului Volcinschi, care înca din anii 1949-1950
încerca sa ajute grupul din Muntii Fagarasului. În vacanta, studentii
fagaraseni ai profesorului Volcinchi aveau misiunea sa-i gaseasca pe
luptatorii din munti si sa-i ajute. Chiar daca au colindat toata zona nu
au reusit sa dea de urma lor. În vacanta din mai din anul 1952 un grup
de 4 studenti în care se afla si Romulus  a plecat la Sâmbata. Un
accident stupid de masina a dus la moartea studentului Mares si a lui
Romulus. A fost o tragedie pentru familia mea al carui sprijin, tatal
meu,  se afla deja în ghearele securitatii“. Dupa aceste evenimente
Volcinschi, a venit la Fagaras cu scopul de a afla detalii despre
misiunea tinerilor care au avut un astfel de sfârsit. L-a contactat pe
Ion Ganea din Pojorta, student. Profesorul intentiona sa-l cunoasca pe
fratele lui Romulus care ar fi putut sa continue misiunea mai departe.
Corneliu prezenta siguranta prin însasi familia lui, intelectuali, cu idei
si principii bine conturate. Prin intermediul lui Ganea, Volcinschi a
ajuns la Corneliu. „A venit la mine acasa însotit de Ganea. Acesta era
din Pojorta, cu parinti chiaburi care pentru a scapa de suspiciunile
securistilor s-a înscris în UTM. Tatal lui era un sustinator al famililor
care aveau domiciliul fortat în alte parti. El îi aproviziona cu bani si
alimente. Volcinschi mi-a spus ca ar vrea sa vada mormântul fratelui
meu. L-am însotit la cimitir. Atunci m-a întrebat daca fratele meu
mi-a povestit ceva în legatura cu misiunea lui. I-am raspuns afirmativ,
doar ca stiam foarte putin. Mi-a zis atunci: te simti în stare sa iei
legatura cu cei din munti? Dar în ce scop, l-am întrebat eu. Pentru
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ajutor, a fost replica scurta a profeso rului. Am mai aflat ca el avea o
cunostinta la Ambasada Iugoslaviei de unde putea obtine pasapoarte
false pentru cei din munti pe care îi putea scoate astfel din tara. I-am
acceptat oferta. De atunci au început pentru mine drumetiile pe munte
în cautarea partizanilor. Pe jos am strabatut toti muntii nostri si
foloseam de obicei traseele cele mai grele. Cunosteam fiecare poteca
si poienita, dar nu m-am întîlnit niciodata cu vreun reprezentant al
grupului lui Ogoranu. În drumetii plecam cu cel mult înca o persoana.
Cel mai ades m-a însotit Matei Bucurenciu din Cârtisoara care locuia
la mine acasa în chirie de 7 ani. Atunci aveam încredere în el, dar
ulterior s-a dovedit a fi o javra, putin spus. Am intuit eu ca tatal lui
era omul securitatii, numai prin hartile zonei pe care i le-am cerut, el
dîndu-mi niste schite ale unor parcele de padure. M-am înselat
amarnic atunci asupra acestei familii careia i-am acordat încredere,
atât eu, cât si întreaga mea familie. M-a costat scump toata relatia
avuta cu Bucurencii din Cârtisoara, dar voi mai reveni asupra acestui
subiect. Pe Matei îl consideram ca pe un frate, dar s-a dovedit a fi un
Iuda“, povesteste profesorul Puiu Ursu.

Dupa terminarea liceului, în 1954, când trebuia sa primeasca
diploma de merit, dar niste situatii de moment l-au clasat doar pe
primul loc în promotie, a ajuns student la medicina la Cluj. Acolo s-a
împrietenit mai usor cu fii de chiaburi care suferisera si ei de pe urma
regimului. Bineînteles a continuat legatura cu Volcinschi. Profesorul
le spunea celor care îi erau fideli ideii lui ca trebuie sa fie pregatiti, sa
poata lupta împotriva rusilor daca va fi vreo schimbare si pentru acest
lucru au nevoie de îndrumarea si supravegherea unei persoane mature
care iubeste dreptatea si libertatea românului.

„Acum, dupa atîtia ani, impresia mea este ca Volcinschi a fost
tot timpul urmarit de securitate care îi cunostea intentiile si actiunile.
Noi, studentii, n-am fost decît o adunatura pentru care securitatea
putea sa-l acuze mai grav. Poate, de aceea la proces am fost catalogati
ca si o organizatie, dar în realitate nici nu se punea problema vreunei
actiuni comune între mai multi membrii condusi de Volcinschi“.

Studentii care au cooperat cu profesorul Volcinschi au fost
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arestati în 1956 si întemnitati în diferi te închisori comuniste. Procesul
în care au fost judecati s-a desfasurat la Cluj în perioada 15-18 mai
1957, completul de judecata fiind de la Tribunalul Militar Regiunea a
III-a Cluj.

Ion Iuga Ormendea, Muntii Apuseni, fiu de miner din Gura
Barza. Absolvent al Facultatii de Drept. Profesorul Ursu îsi aminteste
o întâmplare despre Ion Iuga: A fost trimis la Scoala de Studii
Economice     pentru lectori. Ideile expuse de Iuga în fata profesorilor
au creat acestora unele situatii dificile încât nu dupa mult timp
respectiva scoala s-a închis. A fost suferind de stomac, iar dupa 1990
a decedat în urma unei perforatii a stomacului. A fost condamnat la 16
ani de închisoare.

Ovidiu Hogea Aiud. Fiu de farmacist, national-taranist. În
perioada 1992-1996 a fost primar în Deva. A decedat bolnav fiind de
arterita. Condamnat la 12 ani de temnita.

Puiu Petrescu Bucuresti. A lucrat cu Volcinschi în Politie înainte
de 1946. El sustinea ca este fiul unuia dintre proprietarii de la
Gambrinus. A fost condamnat la 12 ani de închisoare.

Ion Ganea Pojorta. Era fiul postasului. Si-a terminat ultimul an
de facultate, medicina, dupa eliberarea din închisoare când s-a dat
posibilitatea definitivarii studiilor (decret valabil pîna în 1971). A fost
condamnat la 15 ani de închisoare. Cu toate ca a avut un avocat foarte
bun, nu s-a reusit eliberarea lui.

Ion Albu Voivodeni. Despre acest ins, profesorul Ursu are
remarca - este o javra-. Tot dînsul zice ca nu-l învinovateste pentru
ceea ce a facut pentru ca nu se putea trece prin Securitate fara sa se
spuna ceva, cât de cât, securistilor. „Cei care refuzau categoric sau
mureau sau înebuneau. A fost condamnat 8 ani, dar nu a executat nici
un an. A ramas la dispozitia Securitatii si i-a convenit sa fie omul de
baza al comunistilor. Era introdus de securisti în celulele detinutilor
pentru a obtine informatii si folosea numele diferitilor detinuti.
Traieste în Cluj si se pare ca a terminat totusi medicina.“

Matei Bucurenciu Cârtisoara-Streza. „A fost javra javrelor. A
fost condamnat 7 ani, dar n-a executat nimic pentru ca a acceptat sa
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lucreze pentru securitate. S-a vându t Securitatii si stiu sigur ca a
lucrat sub numele meu. Eram în Gherla cam de un an si ceva. Se
faceau în acea perioada foarte des razii în celule. Într-o zi, au fost
bagati în camera în care eram eu doi cetateni. S-au prezentat, au dat
mîna cu fiecare din celula si au spus motivul pentru care au fost
încarcerati. Când au ajuns la mine si mi-au auzit numele si-au retras
mâna refuzând sa ma accepte. Atunci am insistat sa cunosc motivul
pentru care sunt respins întrucât eu nu-i cunosteam, nu-i vazusem
niciodata. Replica unuia a fost: dumneata ai fost cu colegul meu de lot
în securitate când l-ai tras de limba si ai ciripit securistilor. L-am
întrebat când s-a întîmplat ceea ce-mi spune. Înainte de proces, mi-a
raspuns. Mi l-a descris pe cel care spunea ca se numeste Ursu, din
ceea ce i-a povestit colegul lui de lot. Din descriere mi-am dat seama
ca era vorba de Bucurenciu. Le-am povestit la toti din celula. Ei au
confirmat ca nu am parasit deloc celula în acea perioada. Un anume
Pop din Salaj a completat atunci: Daca pe asta il consideri turnator
atunci ce mai spui de astea, si a însirat mai multe nume. Dupa aceea
le-am povestit despre Bucurenciu, cum era si ce a ajuns. Noul venit
si-a cerut iertare. O alta dovada ca Bucurenciu a fost turnator este:
Ne-au dus pe noi studentii din Cluj, care eram la Gherla, la procesul
lui Volcinschi, unde sa fim martorii acuzarii. Printre noi erau
Bucurenciu si Albu. Toti eram în costume de detinuti numai cei doi în
civil. La plecarea din Deva, unde a fost procesul, ne-au pus pe toti în
duba pentru a ne reîntoarce la Gherla. La intrarea în arestul securitatii
Cluj, cei doi au cerut sa mearga la WC. Duba a plecat si ei nu s-au
mai întors ramânând la Securitate. La procesul lui Iulian Breazu din
Teius ne-au dus martori pe Volcinschi, Puiu Balan, Hagea si pe mine.
Ne-au tinut vreo 3-5 luni la Cluj. Atunci am vazut-o prima data pe
mama de când m-au arestat, dupa 6 ani. Era foarte schimbata, era sa
nu o cunosc, dupa zâmbet am realizat ca este mama. Au aparut în sala
la proces Bucurenciu si Albu. Ambii grasi, aratau bine, fata de noi
care eram piele si os. Bucurenciu a zis ca este merceolog la Uzina
Ocna Mures, iar Albu felcer-asistent la o clinica în Cluj. Ambii au
depus marturie împotriva lui Breazu“, povesteste cu durere profesorul
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Ursu.
Balan Stefan, zis Puiu. Teius. student la Facultatea de Geologie

din Cluj. A fost condamnat la 12 ani de temnita.
Ioan Lupi Cârta. Era de cetatenie italiana, coleg cu profesorul

Ursu. A fost atasat grupului lui Volcinschi. „Lui i-a platit Securitatea
o polita. Dupa arestarea mea a fost retinut 24 de ore si i-au dat drumul
cu conditia sa le furnizeze informatii din Italia. Lupi era nepotul
patronului firmei Pirelli din Italia. Nu stia ce sa faca, pentru ca visul
lui era sa ajunga în Italia si ar fi avut sansa sa si-l îndeplineasca. A
mers la Cârta la tatal lui caruia i-a povestit totul. Acesta i-a spus: Mai
baiete, ai fost prieten cu Puiu Ursu? Crezi ca prietenia este numai la
bine! Daca el este la puscarie, tu nu poti face niste ani de temnita?      
S-au dus la Legatia Italiana de la Bucuresti si i-au povestit consulului
situatia. Acesta le-a zis ca daca se leaga Securitatea de Lupi pe
parcursul facultatii sa fie anuntata ambasada care îi va garanta
libertatea. A fost lasat liber pâna în 1958. Când a mers la Cluj la o
restanta a fost arestat. La procesul care i-a fost intentat nu au gasit
securistii martori si m-au dus pe mine. N-am vrut sa recunosc nimic.
M-au întrebat daca Lupi l-a cunoscut pe Volcinschi. Am reusit sa
schimbam câteva cuvinte când cei doi caralii au iesit din sala la o
tigara. Atunci ne-am înteles ca nu vom spune nimic. Dupa câteva zile
Lupi a fost adus la Gherla chiar în camera unde eram eu (29). Fusese
condamnat 8 ani sub motivul ca l-a cunoscut pe Volcinschi. Total fals,
pentru ca eu am fost singurul martor si nu am recunoscut. Pentru
Securitate nu conta declaratia nimanui, procesele erau parodii. Lupi a
facut recurs, când pedeapsa a fost de 15 ani de temnita. L-am întrebat
cum se simte si mi-a spus: ca si cufarul în gara, astept sa ma ia sa ma
duca. I-au dat drumul dupa 9 luni. Din câte stiu eu, unchiul sau l-a
rascumparat din mâinile comunistilor cu 10.000 de dolari. A plecat
din România si a terminat facultatea în Italia. A ajuns specialist
oncolog la Milano. Acum participa numai la conferinte internationale
unde este mereu invitat fiind recunoscut în lume.   

Acestui grup de studenti le-au fost atasati ca martori la procesul
lui Volcinschi si urmatorii:
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Mircea Vasu din Arpas, avocat
Mihai Bucur din Deva, avocat
Nicolae Stefan, avocat din Petrosani
Biscareanu, procuror sef adjunct, Deva.   
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Arestarea lui Corneliu Mircea Ursu

Corneliu Mircea Ursu era student la Cluj. A fost arestat în 23
noiembrie 1956. „Eram cu colegul meu, Ioan Lupi si urcam pe strada
Victor Babes în Cluj. S-au prezentat doi insi care mi-au spus ca vor sa
stam de vorba. I-am dat servieta lui Lupi si m-am dus cu ei. Aveau
masina undeva prin centrul orasului. Mi-au zis: din acest moment nu
mai cunosti pe nimeni si daca ai arma sa ne-o predai. Nu mi-au permis
nici macar sa-mi cumpar tigari si mi-au dat ei. M-au dus la sediul
Securitatii din Cluj care era pe strada Traian. De vineri si pîna luni nu
m-au întrebat nimic. Socotesc ca în acest interval Bucurenciu, care si
el a fost arestat, a spus totul. Motivez aceasta afirmatie prin declaratia
profesorului Volcinschi, care l-a auzit pe Bucurenciu când a spus
securistilor la arestarea lui ca el cunoaste motivul pentru care a fost
arestat si a cerut o foaie pentru a scrie totul. Anchetele au început
luni. Primul anchetator a fost lt. major Rîpeanu, care l-a început a fost
mai blând dupa care a trecut la amenintari. Într-o zi a aparut Beiner
Sighi, comandantul anchetelor pe Cluj. Au început înjuraturile si
bataile. Focurile anchetelor dure au durat o luna si jumatate. Ma
duceau în camera de bataie. Era o încapere cu un pat cu gratii. Ma
culcau pe burta, îmi legau mîinile sub pat, ma legau de coate si de
capetele patului. Pe sub genunchi ma legau de capatul celalalt al
patului. Eram imobilizat.  Foloseau funie si noduri bine realizate
pentru a imobiliza orice persoana pe care o torturau. Urmau loviturile
fara mila. Mi-au dat încaltari cu talpa de lemn în picioare în care
loveau cu o ranga. Fiecare lovitura am simtit-o pâna în ultimul
neuron. O ancheta dura de la 3 ore la toata noaptea sau toata ziua. La
2-3 zile înduram o astfel de bataie. Voiau marturisiri care sa-l
compromita pe Volcinschi. Ne sugerau ca este homosexual si de
aceea ar fi înconjurat de tineri. Nu puteam spune asa ceva pentru ca
nu era real. Securistii voiau cu orice pret sa-l compromita din toate
punctele de vedere. Ne bateau peste tot corpul. Primele 2-3 lovituri le
simteam, dupa care amorteam. Bataile erau bine puse la punct si bine
organizate. Ne duceau în camera de bataie cu ochelari la ochi si ne
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întorceam de acolo abia tinându-ne pe picioare. Securistii care ne
anchetau erau niste bestii cu chip de om. Majoritatea erau evrei la
origine care însa si-au împrumutat  nume românesti: Gruia, un capitan
de anchete pe regiunea Cluj se numea Grosman, Baranescu a fost
Barany, Beiner Sighi comandantul anchetelor pe Cluj era tot evreu si
exemplele pot continua“, relateaza Corneliu Ursu.   

A ramas în arestul Securitatii Cluj timp de 6 luni. În perioada
noiembrie 1956-ianuarie 1957 au fost arestati toti studentii care au
avut legatura cu profesorul Volcinschi. Au fost retinuti la Securitatea
din Cluj în anchete dure pâna în luna mai, dupa care a urmat procesul.
În perioada 15-18 mai 1957 au fost judecati studentii de la Cluj care
l-au cunoscut pe Volcinschi. Pedepsele date de Tribunalul Militar
Regiunea III Cluj au fost de la 7 la 16 ani pentru studenti si 25 de ani
închisoare pentru Volcinschi. Profesorul Ursu a fost condamnat la 10
ani de detentie pentru ca, au sustinut securistii, a facut parte dintr-o
organizatie paramilitara de tip fascist. Avocatii de la Deva care au fost
inclusi în grupul lui Volcinschi au fost judecati abia la sfârsitul anului
1957 si începutul lui 1958. În perioada procesului, studentimea din
Cluj si Timisoara a organizat o ampla manifestatie, când au acuzat
Securitatea de ilegalitati si opresiuni asupra tinerilor. Pentru a anihila
revolta studentilor, comunistii au folosit armata. Atunci  au fost
arestati multi studenti. Dupa proces au fost încarcerati la Gherla,
Volcinschi în Zarca, iar toti ceilalti studenti într-o celula deasupra
acesteia. „Începând cu ianuarie 1958 ne-au scos din închisoare si
ne-au dus la Securitatea din Cluj. Beiner Sighi ne-a anchetat timp de
trei saptamîni. Ne-a promis libertatea daca devenim turnatori. Eu nu
am acceptat spunîndu-i ca nu vreau sa ajung ca Bucurenciu si Albu.
I-am zis ca între noi sta mormântul tatalui meu, care nici nu stiu unde
este si îmi impune sa-l respect. Cum as putea face asa ceva pentru voi,
a fost replica  mea la solicitarea repetata a maiorului Beiner. La
plecarea din Securitate eu si Petrescu am fost amenintati de Beiner:
veti avea un regim în închisoare de ma veti tine minte. S-a tinut de
cuvânt. M-au dus la Gherla într-o camera în care erau 15 persoane
care mi s-au parut suspecte. Ceea ce s-a întâmplat în celula aceea îmi
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amintea de reeducarea de la Pitesti. Ca hrana primeam 100 de grame
de pâine pe zi si o bucata de turtoi. Erau în celula persoane care aveau
misiunea sa obtina de la noi informatii, dar au fost depistate si în cele
din urma scoase de ofiterul politic, Vomir, din celula noastra. În acea
perioada se dase ordin  ca detinutii sa fie batuti. Veneau caralii furiosi
si fara motiv luau cîte un detinut si-l duceau într-o camera unde îl
bateau. Acesta se întorcea dupa 15 minute mai mult târâs, cu parul
smuls, rosu de lovituri, încât nu-si revenea mult timp. A durat acest
regim de bataie si în 1959. Eu am ramas în Gherla pâna în aprilie
1959. I-am cunoscut la Gherla pe Paul Goma, Alexandru Ivasiuc,
Mihai Serdaru, Ion Varlaam, Dumitru Darau, ziarist la Munca, cu care
 viata de detentie parca a fost mai usoara“, povesteste Corneliu Ursu.

În aprilie 1959, Corneliu Ursu a fost mutat la Periprava, sectia
Grindu. Acolo i-a întîlnit pe Teodor Stanca, Mihai Muntiu, Aurel
Banghiu, toti din Timisoara, Polexe din Lisa si inginerul Liviu
Nicoara din Rucar. La Grindu, detinutii au fost scosi la muncile
agricole. Ei erau obligati sa sape stuful din lanurile de porumb, o
munca ce presupunea mult efort fizic. Aceasta munca le ocupa timpul
de primavara pâna în septebmrie, pentru ca buruiana crestea foarte
repede. Puiu Ursu i-a cunoscut la Grindu pe Alexandru Paleologu si
pe Ioan Dezideriu Sîrbu, care a fost pentru toti detinutii o adevarata
hrana morala. Conditiile grele de la Periprava i-a determinat pe unii
detinuti care nu mai suportau regimul dur sa încerce sa evadeze. Un
anume Mihai Botez, împreuna cu un prieten de al lui, au fost primii
care au avut o astfel de tentativa. Au sarit de pe bac cu intentia sa
scape de comunisti. Au fost prinsi dupa trei zile cu ajutorul câinilor de
catre soldati. Cei doi au fost adusi în lanturi si bagati la izolator. Dupa
6 luni au fost scosi din nou la muncile agricole. O evadare
spectaculoasa, povesteste profesorul Ursu, a fost efectuata de Scurtu,
un bun înotator care lucrase la Salvamar. Supraveghetorii, vazând ca
un detinut lipseste din coloana, au început sa traga rafale de automat
în apa. Scurtu, cunoscând tainele apei, s-a ascuns la cârma vasului,
unde nici nu a fost cautat. El a trecut în Basarabia, dar a fost gasit de
graniceri, care l-au dat înapoi. De atunci Scurtu nici nu a mai aparut
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între detinuti.   
O alta mare problema a detinutilor era asistenta medicala. În nici

un penitenciar sau lagar nu se acorda atentia cuvenita asistentei
medicale. Profesorul Ursu a insistat asupra acestui subiect
furnizându-mi mai multe date care este bine sa fie stiute de cititori.   

 „La Gherla era un medic cu grad de maior în securitate, Sin, un
ticalos. Si-a facut un grup de medici dintre detinuti, printre care a fost
si un fagarasean, nepot al doctorului Cornea. Ei aveau o camera
separata de restul detinutilor. Acest medic, Cornea, ca de altfel toti
ceilalti, au ajutat foarte mult detinuti. Pe mine m-a sfatuit în timp ce
venea la asa-zisele consultatii sa plec la munci atunci când se va
aplica ordinul de a fi scosi detinuti la lucru. Medicul Cornea a ajuns
vestit în închisori. El si-a luat ca asistent un fost student de-al lui,
Maier.  În coloniile de munca din Balta situatia era si mai drastica. La
Grindu era medicul Trifan, un fagarasean care locuia pe strada Titu
Pertean nr. 7 (este plecat în SUA unde îsi practica meseria). Multi
detinuti îi datoreaza viata acestui doctor. Într-una din zile a ajuns la
cabinet un tînar de 28 de ani, grav bolnav, care acuza dureri de
abdomen. Doctorul coloniei, un endocrinolog pe nume Orasanu, a
spus ca nu-l poate salva decât prin operatie. La Grindu o interventie
chirurgicala nu se putea face. Toti bolnavii erau, de obicei,
transportati la spitalul din apropiere. Pentru acest tânar conta fiecare
minut. A fost chemat doctorul Trifan care a avut curajul sa-l opereze
pe baiat. A folosit un cutit de cismarie, sfoara din cânepa pe care le-a
fiert foarte bine. A chemat doi detinuti mai solizi care sa-l imobilizeze
pe pacient. În cabinetul improvizat a avut loc operatia, dupa care viata
tânarului a fost salvata. La Salcia, un alt lagar de munca, erau doi
doctori: Romiteanu din Timisoara si Ionescu din Bucuresti. Acolo,
spitalul era un stat în stat, cu bucatarie separata si nu se puteau
impune nici chiar securistii. Doctorii aveau o tactica. Trimiteau
bucatarul printre detinuti sa-i observe pe cei care erau bolnavi sau
sleiti de puteri. În urma spuselor bucatarului, medicii îi luau la cabinet
unde le acordau îngrijirile medicale, în functie de dotarea existenta
sau îi hraneau pentru a se întrema. Într-o astfel de situatie am fost si
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eu. Eram slabit, încât nu mai puteam ridica lopata de jos. Ma mai
proteja brigadierul echipei din care faceam parte, Petru Manculea,
învatator din Parau, un om cumsecade. El s-a dus la Trifan si i-a
povestit despre mine. Aveam atunci doar 50 de kg. Doctorul Trifan
m-a luat la cabinet si m-a tinut timp de o saptamâna când m-a hranit si
m-a lasat sa dorm pentru a-mi reveni. La Salcia era ofiter politic un
anume Iova cu un caracter mizerabil si în plus betivan. În functie de
starea în care se afla teroriza detinuti. Medicul Orasanu, prin tactul
lui, reusea sa-i refuze ordinele vis-a-vis de detinuti. În alte închisori
nici nu existau medici, decât asistenti sau studenti la medicina“,
povesteste Corneliu Ursu.

În timpul detentiei, condamnatii au organizat greve prin care îsi
cereau drepturile. O greva generala a avut loc la mina Valea Nistrului
din Maramures cînd detinutii nu au vrut sa mai intre în mina din cauza
conditiilor extrem de periculoase si a regimului sever de detentie. Nu
a lipsit greva foamei, prin care, în majoritatea închisorilor, oamenii
mai curajosi au încercat sa înduplece reprezentantii regimului. „La
Grindu, brigada de peste 1000 de detinuti din care faceam parte si eu
a refuzat sa se mai supuna ordinelor comandantilor si a intrat în greva
generala. Eram pusi în plina iarna sa aducem lemne pentru încalzitul
dormitoarelor si pentru bucatarie de la peste 1 km distanta de lagar.
Eram fortati sa caram cu spinarea copaci mari, chiar daca afara ploua,
ningea sau era furtuna. Eram urmariti de caralii care ne loveau fara
mila de fiecare data când încercam sa ne odihim sau sa ocolim baltile
formate în drum. Ne întorceam seara la dormitoare cu pufoaicele ude,
obositi si înghetati. Multi dintre noi nu aveau cizme si pentru a-i
proteja îi caram noi atît pe ei, cât si lemnele lor. Aceasta situatie a
durat peste doua saptamâni. Ajunsesem la capatul rabdarii. Era un
sergent major, Grecu, din Tecuci, foarte dur, un maestru în lovituri.
Hrana consta în 100 g pâine, o jumatate de mamaliga si o ciorba
chioara pe zi. Brigada noastra, a treia, condusa de Petrica Trandafir,   
s-a hotarât sa protesteze. Dupa o zi în care a plouat încontinu si ne-a
udat toate hainele, am refuzat sa mai plecam dupa lemne. A fost
anuntat comandantul lagarului. Între timp, prin morse, am comunicat
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si celorlalte dormitoare hotarârea noastra. A doua zi de greva, toti
detinuti au refuzat mâncarea si nu s-au conformat ordinelor lagarului.
Am solicitat comandantului sa-l aduca pe procurorul sef cu care sa
discutam conditiile în care eram obligati sa traim. A fost adus
comandantul de la centru - Ioanitiu. Unii dintre detinuti au fost
intimidati si au renuntat la greva. Am ramas doar doua brigazi sa
continuam revolta. Era a treia zi de când beam numai apa.
Comandantul coloniei ne-a adunat pe toti într-un dormitor în care a
amenajat un fel de club pentru a ne asculta doleantele. În loc sa fie
întelegator ne-a amenintat: Ce credeti ca ne intimideaza o greva? I-am
raspuns: Da, va intimidam! Va fortam sa anuntati greva la superiori
vostrii. Pentru a nu ajunge scandalul la centru ne-au îndeplinit
conditiile. Atunci s-a aflat ca stocul de lemne necesar detinutilor peste
iarna a fost furat de ofiterii supraveghetori care locuiau în zona“,
relateaza Puiu Ursu. Dupa mai 1963, conditiile în lagare s-au mai
îmunatatit. La Periprava a fost înfintat pentru detinuti teren de volei,
sala de lectura, iar caraliii si ofiterii au devenit mai blînzi.

În vara anului 1963, Corneliu Ursu a fost mutat la Cluj. Acolo a
fost folosit si ca martor în procesul recurs facut de colegul lui Utu
Breazu. Dupa aceea a fost transferat la Jilava. A stat într-o celula mica
cu Puiu Balan si cu profesorul Volcinschi timp de trei zile si trei
nopti. L-au mutat apoi într-o alta celula în care l-a întâlnit pe
Alexandru Zub. La sfîrsitul anului 1963 detinutii au fost scosi la
munca.   

Regimul de munca din închisori

Întrucât profesorul Corneliu Ursu a fost întemnitat în multe
închisori si lagare comuniste, am aflat cu destule amanunte regimul de
munca pe care trebuia sa-l îndure un detinut.   

Periprava: „Se muncea de dimineata de la ora 7.00 pîna seara la
ora 18.00. Aici nu aveam apa si ne aduceau apa din Dunare. La
început regimul a fost destul de lejer. dar dupa oarece dispozitii
caralii au devenit foarte atenti la comportamentul nostru si duri.
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Trebuia sa taiem fiecare firicel de stuf si era, slava Domnului, destul,
pentru ca altfel caraliii ne întorceau de la capatul rândului, ne loveau
cu centurile si ne puneau sa smulgem buruienile cu gura“.   

Salcia: „Era comandant un capitan pe nume Malangeanu. Timp
de o saptamîna de când am ajuns eu acolo era un regim lejer la fel cu
al detinutilor de drept comun. Apoi au început insultele, loviturile,
bataile pâna la sânge si munca la norma. Trebuia sa sapam si sa
transportam cu roaba cam 3 mc de pamânt pe o distanta de circa 70 de
metri. Asta presupunea 12 - 14 roabe pe zi de pamânt. Daca nu
faceam aceasta norma seara primeam multe lovituri la spate. Am luat
multa bataie pentru ca greu puteam face norma. Îmi punea un cearceaf
ud pe fund si doi caralii ma loveau cu ciomagul. Supraveghetorii
transpirau de efort, se dezbracau si continuau sa loveasca. Acesti
oameni erau scursura societatii. Trebuia sa realizam un dig de 14 m
înaltime. În aceea perioada am fost dus la spital din cauza batailor si a
efortului fizic.“

Jilava: „Detinutii erau folositi la confectionat ladite. Era
comandant maiorul Constantin, care repartiza detinutii, pe ateliere
fara sa tina cont de priceperea acestora. Pe mine si pe un sas din Sibiu
ne-au dat la un circular cu care se taia lemnul pentru ladite. Colegul
meu si-a taiat degetul în circular din neatentie si nepricepere. A ajuns
la spital la Vacaresti. Primul ajutor am fost nevoit sa i-l dau eu pentru
ca nu exista asistenta medicala. De atunci, pe mine m-a repartizat la
scos cuie din scânduri. În primavara anului 1964 a început si
reeducarea de la Jilava, pentru ca în luna aprilie plecau deja primele
loturi de detinuti acasa (Alexandru Zub a fost eliberat în aprilie 1964
cu primul lot). Se facusera doua cluburi lânga dormitoare în care eram
obligati în fata tuturor detinutilor, pe rând, sa ne autodestainuim si sa
ne pocaim în fata comunistilor: am gresit, cer iertare, îmi pare rau
pentru ce-am facut.... Era, de fapt, o autobatjocura. Eram obligati sa
citim ziare si romane despre colectivizare, ca, de pilda,   Mitrea Cocor.
Într-o zi,    m-au bagat într-o camera unde erau 6 - 7 detinuti. Un
anume Ionescu mi-a înmânat o lista cu carti si mi-a spus: Faci
recenzia si faci autocritica. L-am întrebat: Câti ani de detentie aveti?
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Mi-a raspuns: 1,5 ani. Replica mea a fost: Eu am 7,5 ani petrecuti în
închisori si nu mai am nevoie de reeducare. Credeam ca esti medic, nu
asa ceva. Acum distrugem omul din punct de vedere moral? si am
parasit sala. Au mai refuzat si altii o astfel de invitatie, printre care
Volcinschi si Silviu Dragomir din Baia Mare, fiu de preot. Pentru ca
am refuzat,   m-au scos de la munca si m-au bagat la o ciupercarie
aflata în subteran. Acolo, nici o persoana nu rezista mai mult de 6
luni. Trebuia sa scoatem gunoiul de la ciuperci, pe care-l bagam în
subsolurile Jilavei. Ni se umflau încheieturile mâinilor din cauza
mediului existent. Jilava era un fort de aparare al Bucurestiului
construit de Carol si avea la subsol catacombe la 2-3 metri adâncime,
unde erau instalate si paturile de ciuperci. Ziua lucram în subteran, iar
seara dormeam la suprafata. În acea perioada a început eliberarea
detinutilor. Am lucrat în ciupercarie mai bine de o saptamîna. Zilnic
venea un caraliu care citea numele detinutilor ce urmau sa plece
acasa. Înainte  de plecare eram pusi sa ne calcam tinuta, sa ne
cremuim ghetele si ne obligau sa semnam o declaratie prin care ne
angajam ca nu vom spune nimanui unde am fost, cu cine am stat, în ce
conditii am trait si ca nu vom divulga nici un nume al
supraveghetorilor, ofiterilor sau al comandantilor de închisori. Ne-au
mai dat conserve pentru drum, foaie de drum. Eu aveam 50 de lei,
bani cu care am fost arestat în 1956, plus alte zeci de lei primiti ca
plata munci depuse pe timpul detentiei“, marturiseste Corneliu Ursu.   

În 24 iunie 1964, dupa 7 ani 7 luni si o zi, Corneliu Mircea Ursu
a fost eliberat din închisoare. Se întorcea acasa bolnav si sleit de
puteri. Pentru el totul era nou, începea o viata noua, dar tragea dupa el
un trecut plin de umilinte, durere si suferinta. De la Jilava a venit la
Fagaras cu trenul. Tot drumul a fost urmarit de ideea ca lumea îl
priveste ca pe un puscarias. Compania de pe tren a fost, însa, de
partea lui, pentru ca si acele persoane care calatoreau împreuna cu el
îsi aveau apropiatii persecutati de regim. Acasa o avea doar pe mama
lui, care, pentru a supravietui, închiriase toata locuinta. A fost asteptat
la fiecare tren dupa ce se aflase de decretul de eliberare a detinutilor
politici. Lacrimi, îmbratisari, ore de discutii a fost ceea ce a urmat
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dupa revederea lui cu mama sa. „Casa noastra a devenit un loc de
pelerinaj. Toti cunoscutii erau curiosi sa afle prin ceea ce am trecut în
cei 7 ani si 7 luni de închisoare“, spune Corneliu Ursu. A urmat o
perioada de refacere de trei luni, dupa care a încercat sa-si gaseasca
un loc de munca. A apelat la UPRUC, la serviciul transporturi. Aici
l-a întîlnit pe colegul lui, Bucurenciu, care detinea functia de
merceolog. Întâlnirea lor a fost de scurta durata, timp în care Corneliu
Ursu, în câteva cuvinte, i-a spus totul acestuia: „Sa uiti ca m-ai
cunoscut. Pentru mine nu mai existi. Sa nu ma mai cauti. Daca ma
vezi undeva, ocoleste-ma“. De fapt, profesorul Ursu i-a spus în fata
lui Bucurenciu ca a fost un turnator. A încercat sa-si continue studiile
pe care le-a întrerupt în urma arestarii din noiembrie 1956. A reusit sa
se înscrie în 1966 la Filologie la Iasi, facultate pe care a absolvit-o în
1971. A primit repartitie la Liceul Industrial de Chimie Pitesti, unde a
ramas pâna în 1976. S-a casatorit în 1965 si s-a stabilit în Fagaras, în
1976 luând catedra de limba germana la Liceul Agroindustrial si la
Scoala Generala nr. 2 din oras. S-a pensionat în 1996.   

OAMENI IMPLICATI ÎN REZISTENTA ARMATA
ANTICOMUNISTA FAGARASANA

Pe unii i-am cunoscut, Ion Ilioi si cu mine, si le-am retinut
numele mai bine de 40 de ani.

Altii au aparut cu sentintele si închisorile facute pentru
participarea sau sprijinul dat luptatorilor. Multora le-a venit numai
numele pe un act de moarte în închisoare sau nici atât.

Cei mai multi nu mai sunt printre vii. Putinii care mai traiesc se
vor muta si ei dincolo, fapt ce ne-a determinat sa nu-i mai împartim
între vii si morti.

Unde am stiut, am dat si numele sotiilor celor ce au ajutat
Rezistenta, caci am fost ajutati de familii, si nu de oameni singuri.

 Cu gândul la toti cei dragi de atunci, am reusit sa alcatuim
acest POMELNIC. Multumim tuturor celor care ne-au ajutat la

187



alcatuirea lui.
Un fost general de securitate a scris într-o carte recenta ca în

Rezistenta fagaraseana ar fi actionat cinci sau sase indivizi. Pai sa-i
numaram, tovarase general!

Parcurgând aceasta lista, cititorul trebuie sa stie ca în spatele
fiecarui nume se afla o tragedie: un om ucis sau închis pentru multi
ani, chinuri la securitate si în temnita, o familie zdrobita, copii
marginalizati si batjocoriti, gospodarii ruinate, jale si suferinta, frica
si deznadejde, destine frânte, dintre care multe nu s-au mai putut
ridica niciodata pe linia de plutire.   

Niciodata în istoria Tarii Fagarasului nu s-a suferit mai mult ca
în acei ani, dar în acelasi timp nu s-au ridicat mai uniti si mai dârzi
oamenii acestor locuri decât atunci când au luptat împotriva
comunismului. Altadata, când au ajuns la un asemenea necaz,
fagarasenii au trecut muntii în tara. De data aceasta n-aveau unde se
duce, negasind alta cale decât rezistenta fata de noul dusman.   

Pentru usurinta, numele oamenilor au fost trecute pe localitati.

Manastirea Brâncoveanu - Sambata de Sus

1. Parintele ARSENIE BOCA, staretul Manastirii. A creat un
focar de viata crestina de care s-a lovit ateismul comunist. A ocrotit în
1946-1947 un grup de rezistenta armata din care faceau parte scriitoul
Constantin GANE, bihoreanul Gheorghe PELE, MUREA, grup care
s-a mutat în 1948 la Arnota. A fost arestat în 15 mai 1948, facând
închisoare. Eliberat a fost din nou si din nou rearestat si îndepartat de
Manastirea Sâmbata, dar cautat cu staruinta de toti oropsitii din Tara
Fagarasului. A murit si a fost înmormântat la Manastirea Prislop -
Hunedoara.   

2. Profesorul NICOLAE PETRASCU, secretar gene-ral al
Miscarii Legionare, cu domiciliul obligatoriu lânga Manastire în anii
1946-1948. Face parte din comandamentul central pe tara al
Rezistentei armate anticomuniste. Arestat în primavara lui 1948, este
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condamnat la 20 de ani munca silnica în procesul “Marii Tradari” din
noiembrie 1948, alaturi de ing. POP si BUJOI, amiralul HORIA
MACELARU, prof. NICOLAE MARGINEANU, NISTOR
CHIOREANU si prof. GEORGE MANU. Iese din închisoarea Aiud
în 1964, grav bolnav. Moare la Sibiu, curând dupa eliberare, în
conditii foarte suspecte.   
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Arpasu de Jos

1. VASILE DOBRIN, taran, fost primar legionar, o puternica
personalitate în zona. A murit pe frontul de rasarit, dar a lasat în urma
oameni care nu si-au plecat capul comunismului.

2. NICOLAE TRANDAFIR, tigan caramidar, invalid de razboi.
A fost sprijinitor de baza al rezistentei îndreptând securitatea ani de-a
rândul pe piste gresite. Arestat si condamnat, s-a bucurat în închisoare
de pretuirea lui MIRCEA VULCANESCU.

3. CORNEL DASCALU, preot, condamnat pentru ca l-a ascuns
pe NICHIFOR CRAINIC. Dupa eliberare s-a alaturat grupului de
sprijin Vistea, fiind condamnat din nou la munca silnica.

4. GHEORGHE BOGDAN, preot unit. Ca elev la Sibiu, intra în
Fratia de Cruce, fiind condamnat pentru activitate anticomunista.

5. VICTOR DOBRIN, taran, condamnat pentru activitatea
anticomunista.

6. MIRCEA VASU, avocat, implicat în procesul profesorului
Volcinschi din Cluj

Avrig

1. CONSTANTIN OANCEA, cojocar. Împreuna cu fiica sa
DOCHIA au gazduit-o pe ELENA FAINA în 1951-1952. Condamnati
amândoi.

Barcut

1. IERONIM MIHAI, taran, legionar din preajma generalului
Cantacuzino. Neînfricat om de sprijin împreuna cu sotia sa. Arestat si
condamnat. În închisoarea Aiud, împreuna cu comandorul IERONIM
ALBU, reusea sa mentina optimismul celorlalti detinuti, simulând
figuri din dansul fagarasan “fecioreasca”, murmurat de doctorul
VASILE MUNTEAN.
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Boholt

1. GHEORGHE MALENE, preot la Brasov, fost seful
organizatiei legionare Fagaras, ucis de armata rosie.

2. ION MALENE, taran, tatal preotului GHEORGHE MALENE,
condamnat pentru sprijin.

3. VASILE COCORADA, laptar, condamnat pentru sprijinul dat
rezistentei.

Brui

1. FERI { ? } cioban secui, care ne-a sprijinit câtiva ani buni. Nu
stim daca a fost condamnat.

Berivoi

1. SILVIU SOCOL, elev si frate de cruce la Liceul Radu Negru
din Fagaras. Face parte din grupul din munti. Dupa o ciocnire cu
securitatea la Râusor, în noiembrie 1950, este prins ranit în satul
Toderita. Condamnat la moarte si executat în anul 1951, în Orasul
Stalin.

2. GHEORGHE SOVAIALA, absolvent al Liceului Astra
Brasov, dupa 6 ani de lupta în munti este ucis de securitate în 5 august
1954, lânga Obreja-Alba.

3. ION CHIUJDEA, student la Cluj, dupa 7 ani de lupta în munti
este arestat prin vânzare în 1955, la Bucuresti. Condamnat la moarte
si executat în 1957.

4. ION NOVAC, elev si frate de cruce la Liceul Radu Negru din
Fagaras. Dupa 7 ani de lupte în munti este prins prin vânzare în 1955,
la Bucuresti. Condamnat la moarte si executat în 1957.

5. VIRGIL RADES, student la Timisoara; ranit în lupta alaturi
de CORNEA MARCEL în satul Parau. Condamnat în 1951 la munca
silnica pe viata.

6. MIHAI MAGA, student la Cluj. Prins întâmplator în 1950,
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este condamnat la 4 ani. Revenit din închisoare, ramâne un sprijinitor
al grupului din munti.

7. EUGENIA SOCOL, sora lui ION CHIUJDEA, condamnata
pentru sprijinul dat grupului.

8. MARIA BELEAUA, sora lui ION CHIUJDEA, condamnata
pentru sprijinul dat grupului.

9. PETRU NOVAC, taran, tatal lui ION NOVAC. Om de mare
folos grupului de rezistenta, condamnat la munca silnica pe viata.

10. AUREL NOVAC, fratele mai mic a lui ION NOVAC,
chinuit la securitate si condamnat.

11. AURELIA NOVAC, taranca, mama lui Ion Novac,
condamanta pentru ocrotirea fiului ei.

12. AUREL SOCOL, fratele lui Silviu Socol, condamnat pentru
ajutorul dat fratelui sau.

13. GHEDEON SOCOL, preot unit, tatal lui Silviu Socol,
condamnat pentru ajutorul dat fiului sau.

14. VIRGIL MAGA, condamnat pentru ajutorul dat grupului de
rezistenta.

15. AUREL BELEAUA, taran, condamnat pentru ajutorul dat
grupului de rezistenta.

16. ELENA BELEAUA, taranca, condamnata pentru sprijinul
dat grupului.

17. IOAN MAGA, pioar, fratele lui Mihai Maga, ne-a sprijinit
tot timpul cu mult folos.

18. ILIE SOVAIALA, taran, fratele lui Gheorghe Sovaiala.
Condamnat pentru sprijinul dat grupului.

19. ION COMAN, padurar, unul din numerosii padurari care
ne-au sprijinit. Condamnat.

20. ION SILAGHI, aviator, ne-a sprijinit tot timpul. Nu a fost
cunoscut de securitate.

21. ION BELEAUA, taran condamnat pentru sprijinul dat
grupului.

22. VICTOR RADULET, taran, idem.
23. ANDREI ALDEA, preot ortodox, condamnat, idem.
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24. VIRGIL SULER, vânator, idem.
25. VALER POP, taran, idem.
26. VIRGIL SOCOL, cioban, idem.
27. EMIL BELEAUA, student, condamnat pentru atitudine   

anticomunista.
28. GHEORGHE BELEAUA, student, condamnat pentru

atitudine anticomunista.

Breaza

1. LAUREAN HASU, student la Cluj. Dupa sapte ani de lupta în
munti, este prins prin vânzare în 1955. Condamnat la moarte si
executat în 1957.

2. CONSTANTIN VULCU (DELCA), taran, sprijinitor de mare
eficienta al grupului. Condamnat la 20 de ani munca silnica.

3. VIRGIL VULCU, ofiter, condamnat de 20 ani pentru sprijin
dat grupului.

4. ION VULCU, taran, condamnat pentru sprijinirea grupului.
5. ION MARIN (VATASOI), taran, om de mare curaj,

condamnat la 20 de ani pentru sprijinirea grupului din munti.
6. ION POLEXE (NELU RISTOAII), pe atunci fecior. Ne-a fost

de mare folos. Condamnat la 20 de ani munca silnica.
7. VIRGIL HASU, taran, fratele lui Laurean Hasu, condamnat

pentru sprijinul dat grupului, ca si SORITA, sotia lui.
8. MARIOARA HASU, învatatoare, sora lui Laurean Hasu,

condamnata pentru sprijinul dat grupului.
9. ALEXANDRU HASU, taran, tatal lui Laurean Hasu, chinuit

si condamnat pentru sprijinul dat grupului.
10. NICOLAE OANCEA, taran deosebit, condamnat pentru

sprijinul dat grupului.
11. VICTOR OANCEA, idem.
12.GHORGHE HASU, taran. Cumnat cu Laurean Hasu, idem.
13. AURICA HASU, sotia lui Gheorghe Hasu, condamnata

pentru sprijin.
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14. ION NAFTANAILA, preot, pe atunci student la teologie la
Sibiu, condamnat pentru sprijinul dat grupului la bani.

15. ION GREAVU, taran, idem.
16. VIRGIL OANCEA, taran, idem.
17. VICTOR POPA, cioban, ajutor dat în munti. Nu a fost

cunoscut de securitate.
18. GHEORGHE OSTACIOAIA HAIDAMAC, originar din

Dolhasca, casatorit în Breaza, plutonier în Militia Capitalei.
Sprijinitor din suflet cu armament si efecte militare. Condamnat la
munca silnica pe viata.

Bucium

1. ILIE BROSIN, taran, condamnat pentru sprijinul dat grupului
din munti.

2. MATEI MOGA, taran, idem.
3. CORNEL DOBRIN, zidar, parasutat în 1952. Prins si

condamnat.
4.  ?  BALAN, taran, ne-a ajutat cu alimente in 1952.

Calbor

1.VASILE CRISTEA, taran, fost primar. Gazda a grupului si
sprijinitor material si moral. Condamnat.

Cârtisoara

1. AUREL BANCIU, padurar, condamnat pentru sprijinul dat
grupului.

2. ION ORLANDA, condamnat pentru sprijinul dat LENUTEI
FAINA.

3. VIRGIL VOIVOD, student, condamnat pentru activitatea
anticomunista.

4. ILIE BUCURENCIU, taran, sprijinitor al grupului.
5. GHEORGHE GROVU, taran, sprijinitor al grupului.
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6. GHEORGHE BUDAC, taran, sprijinitor al grupului.
7. ION CAPATÎNA, cioban, sprijinitor al grupului.

Cuciulata   (satul lui Aron Pumnul)

1. ERMIL ROSALA, profesor L. Radu Negru. Exemplu de
patriotism, demnitate si optimism. Noi, tinerii, am avut mult de
învatat de la el. A avut norocul sa moara în preajma prigoanei
comuniste.

2. IOAN CÂCIT, padurar, om de încredere de-al lui Pridon si
Urdea Slatinaru. Condamnat.

3. ARON CLEM, taran, condamnat pentru participarea la grupul
Pridon.

4.”Numele l-am uitat” taranca, în jur de 50 ani, stranepoata de-a
lui Aron Pumnul, de înalta cultura si întelepciune. Ne-a gazduit si
ajutat în 1950.

Crihalma

1. IERONIM ALBU, comandor, fost coleg de clasa la L. Radu
Negru cu Horia Sima. Facea parte dintr-un grup de ofiteri
anticomunisti. A sprijinit grupul material si cu sfaturi. Condamnat.
Mereu optimist în închisoare.

2. ION BUCUR, medic militar, reuseste în 1953, cu un pilot, sa
fuga în strainatate cu un avion. A fost printre primii români, care au
descris situatia tarii sub comunism.   

3. CORNEL .........., taran, ne-a gazduit si ne-a facut legatura cu
familia Muresan.

4. GHEORGHE BERDERAS, taran, condamnat pentru atitudine
anticomunista.

Cincisor

1. GHEORGHE TEODORESCU, condamnat pentru sprijinul dat
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grupului de rezistenta.
2. VASILE MUNTEAN, economist, condamnat pentru sprijin

dat grupului.
Cincu

1. ION MUNTEAN, student la Cluj, îndrumator al Fratiei de
Cruce, arestat în mai 1948, condamnat.

2. OTILIA ARONEASA, studenta la Brasov. Condamnata
pentru atitudine anticomunista.

3. ROMUL ARONEASA, notar, tatal Otiliei, ne-a gazduit în
1951. Condamnat.

4. MARIN MOGOS, ginerele lui Romul Aroneasa, mort în
închisoare.

5. NICULAE GAVRILA, taran, unchiul lui Ion Gavrila, a
sprijinit grupul de rezistenta. Condamnat.

6. VICTORIA GAVRILA, sotia lui Nicolae Gavrila, a sprijinit
grupul de rezistenta.

7. ION GAVRILA (Nicu), taran, unchiul lui Ion Gavrila, alungat
din casa si chinuit groaznic pentru numele ce-l purta.

8. EMIL GAVRILA, taran, unchiul lui Ion Gavrila. Ne-a gazduit
în 1950 si 1951.

9. DUMITRU COMSA, inginer, sprijinitor al grupului, încearca
sa faca legatura cu Ion Golea. Condamnat la 10 ani munca silnica.

10. NICOLAE COMSA, taran, condamnat pentru sprijin la 15
ani munca silnica.

11. CONSTANTIN COMSA, taran, ani de-a rândul sprijinitor al
grupului. Condamnat 15 ani munca silnica.

12. ANICA IFTIM STÂNGU. Una din cele mai curajoase fete
care ne-au ajutat   si ne-au sprijinit în acei ani. Nu a fost cunoscuta de
securitate.

13. ION LASCU, legionar, condamnat în 1948 pentru activitate
anticomunista. Mort în închisoare.

14. VIOREL IGNAT, tigan, condamnat pentru sprijinul dat
grupului.
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15. ION NICULICI, economist, condamnat pentru sprijinul dat
grupului.

16. AUREL STREZA, economist, si sotia Maria. Tot timpul
banuiti a avea legaturi cu grupul de rezistenta. Alungati din casa,
anchetati si supravegheati.

17. ?.......    BELEANU, student la Cluj, condamnat pentru
sprijinul dat grupului de rezistenta.

18. GHEORGHE SUCIU, pictor de icoane, condamnat 4 ani
pentru atitudine anticomunista.

19. NICOLAE SUCIU, ca si fratele sau, condamnat.

Cârta

1. REMUS BUDAC, profesor, nepot al haiducului Budac, om de
baza al grupului în zona. Ne-a ajutat cu armament, echipament,
alimente, carti si informatii. Descoperit în 1954, reuseste o vreme sa
dejoace planurile securitatii. Arestat si condamnat.

2. IOAN LUPI, student la Cluj. Se încadreaza grupului prof.
Volcinschi. Condamnat la 15 ani munca silnica în 1957.

Comana

1. CECILIA COMSA, studenta la Brasov, din grupul legionar de
la Academia Comerciala. Condamnata.

Colun

1. ION TOADER, taran condamnat la 15 ani munca silnica
pentru gazduire si ajutor dat grupului.

2. ION TOADER, tâmplar, fiul lui Ion Toader, condamnat pentru
aceleasi motive.

3. ........MARES, condamnat pentru sprijinul dat grupului.
4. SUBTIRELU (?), baies, care ne-a descoperit bordeiul în

padure în ianuarie 1955, dar nu ne-a vândut.   
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Copacel

1. MATEI OLTEANU, taran condamnat pentru gazduire si
sprijin.

2. DAVID MANTA, taran, idem.
3. RADU MANTA, taran, idem.
4.GAVRILA MANEA, taran, idem.
5. IOAN MANTA, taran, idem.
6. GHEORGHE ROSCA, taran, idem.
7. VIRGIL MANTA, elev, fiul lui Radu Manta, var cu Ion

Novac. A ajutat grupul.

Corbi

1. .......TETU, preot greco-catolic, a facut parte din grupul de
sprijinire Vistea.

2.DOREL TETU, elev si frate de cruce la L. Radu Negru,
condamnat în 1948 pentru activitate anticomunista.

3. Omul al carui nume l-am uitat, pe care l-am poreclit Iermolae,
si care ne-a ajutat în 1952.

Daisoara

1. VASILE MURESAN, plugar, tâmplar si stupar, sotia sa
Domnica si fetele Anuta, Marioara, Augustina si Irina, o familie
frumoasa cum rar poate fi întâlnita, distrusa de securitate ca a gazduit
în iarna lui 1950-1951 sapte tineri din grupul de rezistenta din munti.
Parintii închisi, fetele risipite în lume si gospodaria distrusa.

2. GHEORGHE BOBOIA, taran condamnat pentru sprijinul dat
celor sapte.

3. ? IACOB, preot, fratele Domnicii, i-a ajutat pe cei sapte.
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Dacia

1. IOSIF BORCOMAN, taran condamnat pentru gazduire si
sprijin dat grupului.

Dragus

1. REMUS SOFONEA, elev si frate de cruce la L. Radu Negru
din Fagaras, cel mai bun elev din clasa, de-o curatenie sufleteasca
desavârsita. Dupa sapte ani de lupta în munti moare în casa lui
Olimpiu Borzea în Vistea de Jos.

2. AXENTE SOFONEA, taran, tatal lui Remus, condamnat
pentru sprijinul dat grupului.

3. DUMITRU GHINDEA, preot ortodox, chinuit de securitate,
condamnat la închisoare. Moare repede dupa eliberare.

4. SOLOMON SOFONEA, taran, condamnat pentru sprijinul dat
grupului.

5. VICHENTE FLOREA CODREA, student, idem.
6. SPIRIDON SOCACIU, taran, idem.
7. VIOREL ROGOZEA, notar, idem.
8. ION POPARAD AL BRADULUI, taran, idem.
9. ROMULUS FOGOROS, taran, idem.
10. SOLOMON ROGOZEA, taran, idem.
11. VIORICA SOFONEA, sora lui Remus, idem.
12. VICTORIA SOFONEA, mama lui Remus, idem.
13. VICHENTE POPA, functionar, idem.
14. VASILE SOFONEA al LASCULUI, idem.

Dridif

1. NICULAE OPRIS, taran, condamnat pentru sprijinirea
grupului.

2. ALEXE COMANICI, taran, idem.
3. NICOLAE LUNGOCI, elev din fratia L. Radu Negru,
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condamnat pentru activitate anticomunista.
4. NICULAE LUNGOCI, farmacist, a reusit sa emigreze în

SUA.

Dejani

1. PANDELE MILOSAN, brigadier silvic. Securitatea se baza pe
padurari, brigadieri silvici sau paznici de vânatoare ca oameni de
încredere, însa în marea lor majoritate erau oamenii nostri. Nu
serveau securitatea sau mai degraba le dadeau stiri false, în unele
cazuri informatii ticluite de noi. Este cazul si lui Pandele. A fost
condamnat la 6 ani munca silnica.

2. LIVIU RECEAN, brigadier silvic, împreuna cu Pandele a
sprijinit grupul de rezistenta. Condamnat la 6 ani munca silnica.

3. NISTOR VLASE, taran condamnat pentru sprijinul dat
grupului.

Dumbravita

1. AUREL URIA, preot, originar din Danes, condamnat pentru
activitate anticomunista.

Fântâna

1. ALEXANDRU NEACSU, tatal, taran din grupul învatatorului
Pridon, condamnat.

2. ALEXANDRU NEACSU, fiul, idem.
3. ION MORARU, taran, idem.
4. AUREL NEACSU, taran, idem.
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Feldioara

1. NICOLAE FERIU, taran condamnat pentru sprijinirea
grupului din munti.

Felmer   

1. MOISE BARCUTEAN, student la Timisoara, arestat si
condamnat la 10 ani munca silnica pentru activitate anticomunista în
grupul legionar de la Politehnica. Daca nu ar fi fost prins printr-o
vânzare, ar fi fost un bun luptator în munti.

2. ION BARCUTEAN, elev din Fratia de la Radu Negru, pâna la
arestarea în legatura cu grupul din munti. Condamnat.

3. VASILE CÂLTEA, (VÂSEA), fecior pe atunci, om de sprijin
tot timpul. Condamnat.

4. MOISE CÂLTEA, notar, om de sprijin împreuna cu sotia. A
fost de mult ajutor. Printr-un nepot de-al sau ce pleca în SUA, ne-a
facut legatura cu Consiliul National Român din Franta. A scapat cu
mult noroc de a nu fi condamnat la moarte. Condamnat la închisoare.

5. CORNEL CÂLTEA, fiul lui Moise, student la Bucuresti. Pâna
la arestare a fost în legatura cu noi. Condamnat în 1951.

6. NICULAE CORDEA, medic, sprijinitor de mare valoare al
grupului în toti anii, cu medicamente, bani si informatii. Contactat de
securitate, îi informa dupa ce se consulta cu noi.

Fagaras

1. GELU NOVAC, elev din fratia de cruce de la Radu Negru,
coleg cu Remus Sofonea. Dupa sase ani de rezistenta în munti cade în
lupta, în dimineata de 6 august 1954, la Obreja-Alba, pe malul
Târnavei.

2. MIHAI NOVAC, profesor, primul director al L. Radu Negru
din Fagaras, tatal lui Gelu, sprijinitor al grupului de rezistenta.
Condamnat la 15 ani munca silnica.
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3. GEMA GÂRDA NOVAC, studenta la Brasov, îsi ajuta fratele
din toata inima. Condamnata, naste la închisoare. Moare curând dupa
iesirea din închisoare.   

4. VIRGIL MATEIAS, avocat, comandant legionar, fost prefect.
Rol important în comandamentul general al rezistentei armate pe tara.
Arestat în 1948, e tinut 10 ani nejudecat, apoi condamnat la munca
silnica pe viata. Iese din închisoare în 1964. Moare în 1995.

5. SABIN MARE, capitan, originar din Satu Mare. În grupul
militar de rezistenta din Fagaras, aduce grupului nostru arme,
echipament, carti si o moara. Pleaca dintre noi în Franta, în 1950, cu
intentia de a se întoarce. Revine în 1953, parasutat cu un grup de
luptatori. Din cauza unor deficiente de organizare, nu ne-am putut
întâlni. Moare in conditii neelucidate.

6. STANCIU STROIA, doctor, fost asistent universitar, se
stabileste la Fagaras. Este cunoscut de toata lumea si cunoaste pe
toata lumea. Are o atitudine nationalista, împreuna cu alti intelectuali
din Fagaras. Ajuta rezistenta anticomunista. Este arestat în toamna
anului 1950 împreuna cu fiul sau, elev de liceu, si condamnat. Om de
o înalta tinuta morala.

7. NICULAE BURLACU, doctor, moldovean la origine,
condamnat în 1948 la 4 ani închisoare. La iesire se stabileste în
Fagaras, intrând repede în legatura cu grupul de rezistenta.
Implicându-se în crearea de legaturi si cu exteriorul. Vândut de
profesorul Grovu, este arestat si condamnat la moarte cu membrii
grupului prinsi în 1957. I se comuta condamnarea în munca silnica pe
viata.   

8. VALER LITERAT, preot si profesor de franceza la L. Radu
Negru. Pentru atitudinea lui anticomunista este arestat si condamnat.
Fost coleg cu Octavian Goga.

9. ROMULUS URSU, profesor la L. Radu Negru, fruntas
national taranist. Pentru atitudinea sa anticomunista este arestat în
1951 si condamnat. Trimis la Canal, moare fara îngrijire medicala în
1952.

10. ROMULUS VICTOR URSU, fiul profesorului Romulus
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Ursu, student, facând parte din grupul Volcinschi, mort în conditii
foarte suspecte.

11. RADU LITERAT, inginer. Fost elev la Radu Negru, fiul lui
Valer Literat, este arestat si condamnat pentru activitatea sa
anticomunista.

12. CORNELIU URSU, student, fiul porf. Ursu. Se încadreaza în
miscarea studenteasca anticomunista în grupul prof. Volcinschi fiind
condamnat.

13. SORIN LUDU, student. Rol important în comandamentul
rezistentei pe lânga profesorul Nicolae, Petrascu. Condamnat, iese
grav bolnav din închisoare.   

14. CORIOLAN BURACU (sotia MARIA), preot militar,
personalitate politica nationalista a Ardealului înca înainte de primul
razboi mondial. Senator. Ia parte la razboiul de rasarit împreuna cu
fiul sau Matei, care moare în lupta. Cu întreaga sa familie se daruieste
luptei anticomuniste. Urmarit înca din 1946 de la alegeri, este arestat
dupa patru ani si condamnat. Fiii sai îi urmeaza exemplul.

15. FLORIN BURACU, ca elev a fost seful Fratiei de la L. Radu
Negru. Inginer silvic, a pregatit zeci de frati de cruce, viitori luptatori
anticomunisti.

16. ALEXANDRU BURACU. Elev la Liceul Militar.
Condamnat ca frate de cruce în 1941, este trimis pe front la 17 ani.
Revine la L. Radu Negru ca elev si activeaza în fratia de aici. Este
arestat si condamnat.

17. OCTAVIAN BURACU, profesor universitar la Cluj, poarta
si el ideile familiei. La revolutie (1989), la Cluj, este în primele
rânduri, fiind ales presedintele Frontului Salvarii Nationale de aici.
Ramâne pâna la moarte credincios ideilor familiei sale.

18. MIHAI BURACU, cel mai mic frate, elev la L.R.N., si frate
de cruce, este arestat si condamnat în 1948 pentru activitate
anticomunista.

19. OCTAVIAN FLORESCU, profesor la L.R.N., pentru
atitudinea sa anticomunista este trimis în lagarul de la Caracal, apoi
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condamnat.
20. MIHAI SABADUS, profesor la L.R.N., arestat în 1948 si

condamnat pentru activitate anticomunista.
21. ADAM BUCUR, profesor la L.R.N., condamnat pentru

activitate anticomunista.
22. VICTOR FLOREA, profesor la L.R.N., condamnat în 1951

pentru atitudine anticomunista.
23. IOAN BALAN, student la Politehnica Bucuresti. Arestat si

condamnat în 1948.
24. OCTAVIAN POPA, student la Conservatorul  din Bucuresti,

condamnat pentru activitate anticomunista.
25. OCTAVIAN TOMUTA, fost elev la L.R.N., student, seful

grupului legionar de la Politehnica Bucuresti, condamnat pentru
activitate anticomunista.

26. VALERIU TEODORU, fost elev la L.R.N., condamnat cu
grupul Politehnicii din Buc.

27. HORIA DRAGHICI, student, idem.
28. MIRCEA ZORCA, student, implicat în grupul de parasutati

al grupului Sabin Mare, condamnat.
29. OTILIA BALAN, învatatoare, mama lui Ion Balan, ajuta

grupul din munti cu echipament de munte în doua rânduri.
30. EMILIA MAGA, învatatoare, sotia lui Mihai Maga, tot

timpul sprijinitoare a grupului din rezistenta.
31. IOAN GIURCA, medic, fruntas national taranist, arestat. În

casa lui a fost primul sediu al Securitatii. Urmarit de securitate, s-a
ascuns la Brasov, unde a decedat.

32. EMIL COSGAREA, avocat, fruntas national taranist
condamnat pentru atitudine anticomunista. Casa lui a fost al doilea
sediu al securitatii.

33. ANORE SCHULL, medic evreu, a trimis prin profesorul
Novac medicamente  pentru Gelu Novac.

34. CORIOLAN PERENI, medic, l-a scapat de la moarte pe
luptatorul Dumitru Moldovan, dându-i prin transfuzie propriul sau
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sânge.
35. MARGARETA HALMAGHI, sora medicala. L-a ajutat pe

doctorul Pereni la transfuzie si l-a îngrijit pe ranit.
36. EUGEN CRISAN, medic, arestat si condamnat pentru

atitudine anticomunista.
37. PETRU MANCIULEA, arestat si condamnat în grupul

Pridon.
38. Fratii COMANAR: VICTOR, TITUS, MIRCEA si

OCTAVIAN, legionari, condamnati pentru rezistenta anticomunista.
39. ION MARHAU, croitor, legionar, condamnat pentru

activitate anticomunista.
40. IULIU SCOREI, idem.
41. ELISIE GÂNSCA, legionar, idem.
42. ION MATEI, idem.
43. NICOLAE MAIER, croitor, legionar, idem.
44. NICOLAE IOANID, legionar, functionar, idem.
45. VASILE TAFLAN, legionar, avocat, idem
46. AUREL BENTEA, tehnician, condamnat pentru atitudine

anticomunista.
47. ANA POPA, originara din Voievodeni, functionara, a

îndraznit sa dea referat bun pentru dr. Burlacu arestat.
48. CONT PETRE, secretar PCR la Combinatul Chimic Fagaras,

a dat referat bun pt. dr. Burlacu.
49. IOSIF ZIEGLER, medic evreu. A dat referat bun pt. dr.

Burlacu.
50. ANDREI NEUMAN, medic evreu. A dat referat bun pt. dr.

Nicolae Burlacu.
51. IOSIF MUNTEANU, condamnat pentru activitate

anticomunista.
52. GHEORGHE COMSA, secretar al Liceului Radu Negru. L-a

gazduit o iarna pe Gelu Novac, când a ramas singur.
53.   ? CIORA, eleva la Liceul din Fagaras, ucisa la securitate în

conditii necunoscute.
54. GHEORGHE GOVORAN, preot, condamnat pentru
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atitudine anticomunista.
55. ION BARCUTEAN, muncitor, condamnat.
56. ZOE VÂJEU   si sora sa, CARMINA, condamnate pentru

sprijinul dat Rezistentei anticomuniste.

Galati - Fagaras

1. GHEORGHE TOADER, fost elev la L.R.N., inginer chimist,
sef de promotie al Politehnicii Bucuresti, seful organizatiei legionare
a Jud. Fagaras. Condamnat în 1948 în orasul Stalin pentru activitate
anticomunista. Ucis la închisoarea Gherla în 1951.

2. GHEORGHE TOADER, muncitor, var cu ing. Gh. Toader,
condamnat pentru activitate anticomunista.

3. ION COMSA, preot, idem.

Grid

1. GHEORGHE URDEA SLATINARU, luptator deosebit în
rezistenta. Si-a aparat libertatea cu arma de la alegerile din 1946.
Prins, este condamnat la moarte, condamnare neexecutata timp de
multi ani.

2. GHEORGHE CIURILA, taran, condamnat pentru participare
în grupul de rezistenta Pridon.

3. ION BOIERU, condamnat la cinci ani pentru participare la
grupul Pridon.

4. GHEORGHE BOIERU, condamnat la patru ani, idem.
5. SABIN DRAGHICI, ucis în ancheta la securitate pentru

participare la grupul Pridon.

207



Gura Vaii

1. IOAN GAVRILA, student la Cluj, condamnat în câteva
rânduri în contumacie pentru activitate anticomunista în grupurile
studentesti legionare din Cluj si Brasov. Condamnat la moarte în
contumacie în orasul Stalin, în 1951, pentru constituirea de “banda
terorista” si actiune armata antistatala. Arestat la Cluj în 1976,
condamnarile fiindu-i prescrise.

2. NICULAE POPA (sotia LINA), sprijinitori ai grupului de
rezistenta din munti. Condamnat.

3. ION TRÂMBITAS, taran, invalid, sprijinitor al grupului,
condamnat, mort în închisoare.

4. NICULAE CRISTEAN, învatator (sotia TEREZA), sprijinitori
ai grupului de rezistenta, condamnat.

5. ION CRISTIAN, taran, condamnat ca sprijinitor al grupului de
rezistenta.

6. AUREL CRISTIAN. A transportat cu caii alimente la munte
pentru grupul de rezistenta. Condamnat.

7. GHEORGHE ALDEILIE, taran, sprijinitor al grupului
condamnat.

8. ION VIJOLI, taran, plecând în SUA, a transmis un mesaj
Consiliului National Român. Nu a fost cunoscut de securitate.

9. ION IARU (DADU), gazda a luptatorilor si sprijinitor.
Condamnat.

10. MATEI IARU, tata si fiu, gazde ale grupului, nu au fost
aflati de securitate.

11. TRAIAN IARU (al LINII), tâmplar, gazda a grupului. Ne-a
construit lazi de pastrat alimente. Condamnat.

12. VIRGIL STROIA, taran, gazda a grupului, chiar când conta
ca informator al securitatii.

13. VIRGIL SOTCAN, cu întreaga familie, Maria - sotie, Ion si
Trita, parinti, gazde ale grupului, nu au fost cunoscuti de securitate.

14. NICULAE MAXIM LEABU, taran, unchiul unui ofiter de
securitate, gazda de încredere în multe rânduri. Nu a fost cunoscut de
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securitate.
15. GHEORGHE BRENES (RUCAREANU), rudenie cu Ghita

Hasu, gazda a grupului, condamnat.
16. ION PUCICA, taran, condamnat pentru sprijinirea grupului.
17. GHEORGHE FARCASAN, taran invalid de razboi, om

foarte iscusit, a sprijinit grupul material si cu informatii în timp ce
conta ca informator al securitatii. Nu a facut închisoare.

18. GHEORGHE CORDEA, taran, om de vaza în sat, tata a opt
copii. Cunoscator al muntilor, ne-a facut în 1949 legatura cu grupul
Arsenescu. Nu a fost cunoscut de securitate.

19.  ? CORDEA, unul din fii, cioban în Baba în 1951 si 1952. A
sprijinit grupul la munte.

20. LAUREAN si VASILE LAZEA, unchi ai lui Ion Gavrila,
sprijinitori si gazde ale grupului chiar si când contau ca informatori la
securitate. Anchetati, dar nu condamnati.

21. PIAN LAZEA, socrul lui Vasile Lazea, a sprijinit grupul
material si cu informatii cât a trait.

22. GHEORGHE HAN (al lui Iosif), taran, oier. La început a
sprijinit regimul comunist, apoi s-a lamurit. Înainte de moarte (1949)
ne-a daruit armament.

23. GHEORGHE HAN (al lui Galaftion), zidar, sprijinitor al
grupului în timp ce era presedintele Frontului Plugarilor. Nu a fost
cunoscut de securitate.

24. GHEORGHE GAVRILA, drumar, tatal lui Ion Gavrila,
moare în 1949, în urma unui tratament la securitate.

25. ANA GAVRILA, mama lui Ion Gavrila, condamnata ca a
furnizat arme grupului. Împreuna cu fiicele Ileana si Eugenia, ramâne
la dispozitia setei de razbunare a securitatii 29 de ani.

26. TRAIAN NISTOR, cioban, ne-a dat în fiecare an sprijin la
munte. Nu a fost cunoscut de securitate.

27. GHEORGHE ROMAN (Zevedei), taran, a sprijinit grupul ca
gazda si cu alimente. Nu a fost cunoscut de securitate.

28. VICTOR NISTOR (Chitu), si NICULAE DATES (Danuca),
tarani în puterea vârstei, au murit în urma batailor de la securitate,
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banuiti a avea legaturi cu grupul din munti.
29.ION IARU (Ionucu), sprijinitor al grupului, necondamnat.
Glâmboaca

1. AUREL MOISIN, taran sprijinitor al Lenutei Faina.
2. (?) TAVALA, sprijinitor al Lenutei Faina.

Grânari

1. (?) RENCIU, a pregatit cartiruirea grupului în iarna
1952-1953.   

Hârseni

1. MATEI COTOROZ, taran, condamnat 20 ani munca silnica
pentru sprijinirea grupului.

2. IOSIF HERSENI (IOJICA), vestit oier, om în vârsta, ne-a
sprijinit la munte cu alimente.

3. ?   ?  , o fata, rudenie cu Victor Metea, ne-a fost gazda si
sprijinitoare curajoasa în câteva rânduri.

4. TOADER BALAN (sotia MARIA), sprijinitor al grupului de
rezistenta.

5. IOAN RÂNEA, profesor, sprijinitor al grupului.

Hurez

1.ION   TETU, condamnat pentru sprijin dat grupului.
2.STEFAN TIPU, idem.
3.DUMITRU OPRIS, impiegat, condamnat la 8 ani.
4.ALEXANDRU SASU, idem.
5.ION SASU (NICA SASU), sprijinitor si gazda, nu a fost

cunoscut de securitate.
6.  ? MATEI, batrân orb, ce locuia la Nica Sasu, care ne culegea

informatii despre ce se vorbea în sat si la militie.
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7.MARIA SASU, femeie în vârsta, mama a sapte copii, rudenie
cu Ion Gavrila, gazda a grupului. Nu a fost cunoscuta de securitate.

8. IULIAN NEAMTU, arestat si condamnat în grupul elevilor
pentru activitate anticomunista.

Iasi - Fagaras
   
1. ION IVAN, student condamnat cu grupul legionar al

Politehnicii Buc. pentru activitate anticomunista, mort în închisoare.
2.GHEORGHE BULGAR, student condamnat cu grupul legionar

al Universitatii Bucuresti.
3. GHEORGHE PEPTEA, student, idem
4. DANILA PEPTEA, taran, (sotia EUGENIA), condamnat

pentru sprijinul grupului de rezistenta.
5. ZAHIU LUPU, taran, (sotia Ludovica), idem
6. MATEI FLOREA, preot, (sotia Verona), idem.
7. TRAIAN PEPTEA, taran, (sotia Genoveva), idem.
8. GHEORGHE BULGAR, taran, (sotia Ana), idem.
9. DANILA FLOREA, taran, idem.
10. NICOLAE MOTOC, taran, (sotia Raveca), idem.

Ileni

1. PIRAU TOMA (PORÂMBU), fecior, din grupul din munte,
cade în lupta cu securitatea în decembrie 1950, în sura lui Dumitru
Cornea.

2. VICTOR METEA, elev, frate de cruce la L.R.N., dupa sase
ani de lupte în munti, cade prin vânzare în mâna securitatii.
Condamnat la moarte si executat în 1957.

3. DUMITRU CORNEA, taran de 80 de ani, condamnat la
moarte si executat pentru ca l-a gazduit pe Toma Pirau.

5. MARIA CORNEA, (Domnisoara), împreuna cu mama ei a
gazduit grupul de rezistenta si l-a sprijinit. Condamnata.

6. VICTOR METEA, tatal lui Victor Metea, condamnat pentru
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sprijinul dat. Moare în închisoare.
7. ION METEA, fratele mai mic al lui Victor Metea, om de

sprijin în conditiile în care securitatea se razbuna pe el pentru
neprinderea lui Victor.

8. GHEORGHE METEA, taran, condamnat la 15 ani munca
silnica pentru sprijinul dat grupului din munte.

9. SIMION GHIZDAVU, taran, participant la grupul
Mogos-Mazilu, condamnat.

10. TOMA BLEBEA si ELENA BLEBEA, idem.
11. ION COMAN, taran, idem.
12. DOREL CORNEA, idem.
13. ION BARBU, idem.
14. TOMA BARBU, idem.
15. VALER MILEA, idem.
16. TRAIAN CORSATEA, student, idem.
17. VIRGIL CORSATEA, idem.
18. ION MILEA, idem.
19. ION FARCAS, idem.

Jibert

1. GHEORGHE BUTA, taran deosebit. Ca tânar a calauzit
armata româna în 1916. Ne-a gazduit si sprijinit cu drag. Condamnat.

2. ION BUTA, fratele lui Gheorghe, condamnat pentru sprijinul
dat grupului din munte.

3. GHEORGHE SCÂRNECI,   taran condamnat pentru strijinul
dat grupului din munte.

4. DIONISIE MEDREA, medic, sprijin medical. Nu a fost
cunoscut de securitate.

5. MIHAI WAGNER, nr.66, taran sas în vârsta, gazda a grupului
în câteva rânduri. Nu a fost cunoscut de securitate.

6. MARTIN TONTSCH, nr.14, taran sas, curatorul bisericii. Om
de sprijin. Nu a fost cunoscut de securitate.
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7.   GHEORGHE GÔLDNER, nr.32, taran sas, gazda a grupului.
8. ROTH si ginerele sau TONTSCH MARTIN, nr 150, gazda si

sprijin.
9. TONTSCH AGNETA, nr. 52, ne-a ajutat cu mama ei chiar în

conditiile în care securitatea banuia ca are legatura cu noi.
10.   ?  MÜLER si fiica ANA, nr. 80, ne-a gazduit si ajutat.
11. SIMION ROTH, ne-a fost calauza noaptea în directia

Grânari. Am fost atât de bine primit ca dupa 50 de ani mai retin si
numarul casei acestor oameni.

Ludisor
   
1.EUGENIA HASU, sotia lui Gheorghe Hasu si-a ajutat sotul

atragând asupra ei mânia securitatii. Anchetata bestial si condamnata.
2.DUMITRU COMANICI, tatal Eugeniei, cu mama Eugeniei,

si-au sprijinit ginerele Gheorghe Hasu cu toata dragostea. Dumitru -
condamnat la închisoare.

3.OCTAVIAN COMANICI, taran, sprijinitor al grupului,
condamnat la zece ani închisoare.   

4.NICULAE DRUGA, sprijinitor al grupului, condamnat.

Luta

1.MIRCEA LUDU, condamnat pentru sprijinul dat grupului de
rezistenta.

2.OCTAVIAN BALEA, idem.
   
Lisa

1. IOAN POP (FILERU), padurar, de mare folos grupului înainte
de 1951 si apoi în grupul de la munte. Dupa cinci ani de rezistenta în
munti este arestat în martie 1956. Condamnat la moarte si executat în
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1957.
2. DUMITRU MOLDOVAN, fost elev la L.R.N. Condamnat în

1948 la un an închisoare pentru actiune anticomunista. La iesirea din
închisoare alege lupta armata împreuna cu tatal sau. Este ranit grav
într-o confruntare cu securitatea în toamna anului 1951. Condamnat la
munca silnica pe viata.

3. VASILE MOLDOVAN, taran, tatal lui Dumitru. Îsi însoteste
fiul la munte. Fiind prins, este condamnat la munca silnica pe viata.
Moare în închisoare.

4. AXENTE STANISLAV, preot unit si învatator. Unul dintre
cei mai utili oameni de sprijin în primii ani ai grupului. În casa lui s-a
luat legatura cu doi comandanti de regimente, alcatuindu-se un plan
de actiune daca situatia ar fi devenit favorabila unei extinderi a
rezistentei anticomuniste. Securitatea nu a aflat de acest plan.
Condamnat pentru sprijinirea grupului.   

5. ION CATANA, maior deblocat. Ia parte la întelegerea din
1949 cu cei doi colonei (nu s-au spus nume, îi cunostea numai el). La
întâlnire au luat parte parintele Stanislav, Andrei Hasu si Ioan
Gavrila. Ne-a daruit armament de calitate. Nu stiu sa fi facut
închisoare.

6. GHEORGHE HASU, mester constructor, veteran de razboi,
var cu Laurean Hasu. Gazda si sprijinitor pentru grup. Condamnat la
15 ani munca silnica.

7. VICTOR HASU, tatal si VICTOR HASU fiul, oameni de
sprijin, amândoi condamnati.

8. ELENA HASU, sprijinitoare a grupului.   
9. DAVID GREAVU (DUCA), taran, condamnat pentru

sprijinirea grupului.
10. ALEXANDRU GREAVU, condamnat pentru ca l-a gazduit

pe Dumitru Moldovan.
11. MARIA POP, sotia lui Ion Pop, condamnata la închisoare

pentru ca si-a ajutat sotul.   
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12. SAVU PALER si Silvia sotia lui, gazda a grupului.
Condamnati.

13. GHEORGHE MUNTEAN, taran, condamnat pentru sprijinul
dat grupului din munte.

14. VICHENTE MUNTEAN, idem
15. GHEORGHE SERBAN, idem.
16. ALEXANDRU RUS, idem.
17. IOAN GREAVU (MEI), idem
18. NICULAE PALER, idem.
19. VASILE SI ALEXANDRU VACARU, idem.
20. MOISE POPA, idem.
21. REMUS POPESCU, refugiat din Basarabia, condamnat

pentru legaturi cu grupul.
22. VASILE MUNTEAN, student, apoi medic, sprijinitor al

grupului, condamnat. Mereu optimist în închisoare.   
23. OCTAVIAN MUNTEANU, taran, fratele lui Vasile, gazda a

grupului. Ne-a daruit armament si alimente. Condamnat la munca
silnica pe viata.

24. SERBAN CORNILA, socrul lui Fileru, cu sotia Victoria, a
fost gazda si sprijinitor. Condamnat.

25. NICAPOPII VICTORIA, taranca, vaduva cu trei copii, sora
cu Gheorghe Cordea din Gura Vaii. Gazda a grupului. Condamnata.

26. ALEXANDRU BROSCATAN, padurar, prieten al lui Fileru,
condamnat pentru sprijinul dat.

27. NICOLAE PALER, învatator, sprijinitor al grupului. Nu a
fost cunoscut de securitate.

28. MIRCEA PALER, taran, idem.
29. IOSIF si GHEORGHE VACARU, idem.
30. IOAN SERBAN PALER (BAZAON), sprijinitor al grupului.

Arestat si chinuit la securitate.
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Mândra

1. EUGEN RATIU, fratele de mama al lui Horia Sima,
cunoscator a sapte limbi de circulatie internationala, absolvent al
Facultatii de Litere din Bucuresti, refugiat în Germania în 1941,
revenind în tara, este dus în Uniunea Sovietica si tinut în anchete 10
ani. Întors în tara, este condamnat pâna în 1964. Traieste sub
supravegherea stricta a securitatii. Plecat câtiva ani în Spania, revine
din nou în România.

2. ION SIMA, taran, condamnat pentru participare la grupul
Mogos-Mazilu.

3. ILIE ZARA (sotia - rudenie cu Horia Sima, deportata în
Baragan). Condamnat  idem.

4. TRAIAN SUCACI, idem.
5. NICOLAE ZARA (a lui Sercaianu), idem.
6. ION PICA, elev, idem.
7. VASILE DRUGOLA, idem.
8. ION DAN, taran legionar, condamnat cu Virgil Mateias.

Merghindeal

1. AUREL DAISOREANU, taran, caraus, legionar, om cumpatat
si devotat grupului cu întreaga familie. Ne-a gazduit în iarna
1951-1952, condamnat 20 ani munca silnica.

2. ION LEANCU, taran originar din Hurez, si el, si sotia la fel de
devotati grupului ca si Aurel Daisoreanu. Condamnat.

   
Marghineni

1. ELENA FAINA, eleva la Blaj. Alaturi de Gheorghe Ionele
(Dumitriu), a fost în munti cu arma pâna în 1952. Ramasa singura,
este arestata în decembrie 1952 în Avrig, în casa cojocarului Oancea.
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Condamnata la munca silnica pe viata.
2.GHEORGHE IONELE (Dumitriu), tinerete aventuroasa. Copil

de mot, orfan, din Arieseni, vindea fluiere în Cluj. Adoptat de
capitanul Siancu, ajunge copil al Legiunii pâna în 1938. Mai târziu
face armata si frontul. Banuit la Arad ca ar fi locotenentul Dumitriu,
cautat de securitate, este batut groaznic. Evadeaza din spital cu
ajutorul personalului medical si se refugiaza la Brasov, la organizatia
legionara de aici. Este silit sa se retraga în munti cu Elena Faina,
ramânând cu arma în mâna pâna în 1951, când moare în lupta cu
securitatea în Poiana Sibiului.

3. ALEXANDRU FULICEA, muncitor la Brasov. Conducator al
unei unitati legionare încadrate în lupta de rezistenta anticomunista.
Condamnat la munca silnica pe viata.

4. VICTORIA FULICEA, sotia lui Alexandru, sora Elenei Faina,
îsi urmeaza sotul în tot ce a întreprins. Condamnata.

5. ION FULICEA, muncitor la Brasov, legionar, fratele lui
Alexandru. Este alaturi de fratele sau în tot ce a întreprins.
Condamnat la munca silnica pe viata, moare ucis la închisoarea
Gherla.

6. TEREZA FULICEA, sotia lui Ion Fulicea, îsi urmeaza sotul în
tot ce a facut.

Oltet

1. AUREL LELUTIU, preot greco-catolic, urmarit de securitate,
sprijinitor al grupului, condamnat.

2. IONEL LELUTIU, preot greco-catolic, idem.
3. NICOLAE GREAVU, student teolog, sprijinitor al grupului,

condamnat.
4. IOAN MONEA, functionar, idem.
5. VASILE SURDU, participant la grupul de rezistenta.
6. OCTAVIAN CÂRJE, elev, participant la grupul de rezisten ta,

condamnat.
7. GHEORGHE LELUTIU, idem.

217



8. ION LELUTIU, taran, idem.
9. VICTOR SOFARIU, taran, condamnat pentru activitate

anticomunista.

Poienita

1. VASILE BANCIU, padurar, fost elev la L.R.N., coleg cu Ioan
Gavrila, sprijinitor al grupului când s-a iernat în padurile de aici.

2. Sotii ILINA, arestati de securitate la Sibiu pentru sprijin dat
rezistentei.

Persani

1. NUTIU LEONTE, student, condamnat cu Centrul Univ.
legionar Bucuresti.

2. GHEORGHE ARECU, condamnat pentru sprijinul dat
grupului de rezistenta.

3. DUMITRU BOCU, idem.
4. ION DAN, idem
5. GHEORGHE FINGHI, idem.
6.ION SOLTEA, idem.
7. DUMITRU NUTIU, idem.
8. GHEORGHE BOIERU, idem.
9. ION NUTIU, idem.
10. GHEORGHE COSTE, idem.
11. GHEORGHE COMARDICEA, idem.

Porumbacu de Jos

1. ELISABETA MALENE, învatatoare, vaduva preotului
Gheorghe Malene, ucis de ostasii sovietici, sprijinitoare importanta a
grupului de rezistenta din munti în zona de apus a Tarii Fagarasului.
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Porumbacu de Sus

1. CONSTANTIN CISMAS, student medicinist, condamnat la
10 ani munca silnica pentru activitate anticomunista.

2. ION VOINEAG, condamnat la 10 ani pentru sprijinul grupului
de rezistenta.

3. ION SILEA, idem.
4. GHEORGHE GRITU, idem.
5. CONSTANTIN GORE CAPATÂNA, idem.
6. DUMITRU CISMAS, idem
   
Noul Român

1. IONITA GREAVU, fost elev la L.R.N., legionar, pe frontul de
rasarit se împrieteneste cu plutonierul Partenie Cosma. Intuiesc o
lupta de rezistenta împotriva ocupantului sovietic si se pregatesc
pentru aceasta. Împreuna, depoziteaza arme înca din 1945. Are
legaturi în 1947 cu colonelul Arsenescu, pe care-l gazduieste. Gazda
pentru Elena Faina si Dimitriu. Condamnat la munca silnica.

2. AUREL FILIP, taran, sprijinitor al Elenei Faina.
3. PETRE APOST, taran, idem.
4. GHEORGHE BUCURESCU, idem.
5. GHEORGHE FRECIU, alcatuieste acte false pentru Elena

Faina si Dimitriu.
6. GREFI BUDAC, fratele lui Remus Budac sprijinitor al

grupului din munti, condamnat.
7. GHEORGHE BUCUREASA, a trecut-o Oltul cu barca pe

Lenuta Faina si de doua ori pe mebmri grupului din munti.

Ohaba

1. IANCU MORAR, medic, condamnat  pentru activitate
anticomunista cu centrul legionar Bucuresti. Bun conducator. Daca ar
fi scapat de arestare, ar fi fost cu siguranta seful grupului de rezistenta
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Fagaras.
2. IACOB BOIER, inginer, condamnat la zece ani pentru

sprijinirea grupului de rezistenta din munti.
3. ION DOBRIN, taran, idem.
4. MARIA DOBRIN, idem.
5. GHEORGHE IDOMIR, idem.
6. MARIA IDOMIR, idem.
7. STEFAN IDOMIR, medic, idem.   
8. IOSIF STEAVU, taran, idem.
9. IOSIF TEPES, maistru silvic, idem.
10. GHEORGHE ROMAN, idem.
11. MARIA ROMAN, idem.
12  AUREL ROMAN, idem.
13. NICOLAE MORAR, tatal medicului Iancu.
14. GHEORGHE CALIN, idem.
15. IACOB CALIN, idem.
16. IOAN COMAROMI, idem.
17. TRAIAN MORAR, idem.

Poiana Sibiului

1. Familia ION RODEAN a sprijinit-o pe Lenuta Faina si pe
Inele. Condamnati.

Parau

1. ION PRIDON, învatator, voluntar în primul razboi mondial,
capitan rezervist. Conducatorul grupului de rezistenta “Vultanii”.
Organizeaza cu ajutorul lui Marcel Cornea oamenii din satele din
rasaritul Tarii Fagarasului. Condamnat la moarte în Orasul Stalin în
1951. Ucis în lanturi înainte de executie la închisoarea Jilava.

2. ION BOAMFA, învatator, ajutorul lui Ion Pridon, condamnat
16 ani.

3. CLEMENT OANA, ucis, în noaptea arestarii, în bataie la
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securitate.
3. ION BUTA, taran, condamnat 15 ani pentru participarea la

grupul Pridon.
4. IACOB BUTA, economist, condamnat la 15 ani, idem.
5. ION OANA CUTA,  idem.
6. ION CERBU, idem.
7. GHEORGHE NOARA, condamnat patru ani, idem.
8. NICOLAE NOARA, condamnat la 6 ani, idem.
9. GHEORGHE SASEBES, condamnat 3 ani, idem.
10. TANASE CRETU, condamnat 3 ani, idem.
11. ANDREI CERBU, condamnat 5 ani, idem.
12. GHEORGHE AXINTE, arestat si numai anchetat, idem.
13. PETRU ITOAFA, arestat si anchetat, idem.

Pojorta

1. ANDREI HASU, tehnician la Astra Arad, legionar. Cât a trait,
a fost sufletul si conducatorul de fapt al grupului de rezistenta
fagarasan. Vândut, moare în lupta cu securitatea în Voivodeni în
februarie 1952.

2. GHEORGHE HASU, mester de acoperisuri, frate cu Andrei,
se încadreaza în grup în 1949. Este prins prin vânzare în 1955, la
Bucuresti. Condamnat la moarte si executat în 1957.

3. ANDREI HASU tatal si mama ZINA, au dat sprijin total fiilor
lor. Au fost anchetati, chinuiti, condamnati.

4. VICTORIA TRÂMBITAS, sora fratilor Andrei si Gheorghe
Hasu. “Si-n foc intram pentru fratii mei.” Anchetata, chinuita de
securitate.

5. GHEORGHE DRUGA, taran, condamnat pentru sprijin dat
grupului.

6. VICTOR DRUGA, taran, idem.
7. GHEORGHE CRISTIAN, taran, idem.
8. GHEORGHE MIHAILA, taran, idem.
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9. SIMION NEGREA, taran, idem.
10. ION GANEA, cumnat cu fratti Hasu, idem.
11. PETRE CRISTEA, morar, condamnat pentru sprijinirea

grupului la 15 ani munca silnica.
12 TIT LIVIU NEGREA, preot si sotia HARETA, tot timpul

sprijinitori ai fratilor Hasu. Anchetati, dar nu dovediti de securitate.
13. Fratii GANEA, postasi, au ajutat material grupul de

rezistenta. Nu au fost cunoscuti de securitate.
14. ION GANEA, fiul unui, student, încadrat în grupul

Volcinschi. Condamnat la 15 ani munca silnica în 1957.
15. MATEI MIHAILA, sprijinitor de seama al grupului.

Condamnat.

Racovita

1. DAVID RATIU, taran, sprijinitor al Lenutei Faina.
Condamnat.

2. PETRE MURESAN, idem.
3. IOAN BALEA si sotia CRISTINA, idem.
4. ION DRAGOI si sotia ANA, idem.
5. IOSIF LUNGU, învatator si sotia MARIA, idem.
6. VASILE STOIA, idem.
7. VASILE SAVU, idem.

Rotbav

1. VIOREL si MARIA PURICE, tineri tarani. Au gazduit în
conditii foarte periculoase un grup de luptatori în iarna 1951-1952.
Nu au fost cunoscuti de securitate.

2.   ?  MARTIN, preoteasa, matusa lui Gelu Novac, care ne-a dat
informatii pretioase în decembrie 1951.
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Râusor

1. PARTENIE COSMA, plutonier în armata româna, originar din
Sona. A pornit pregatirea pentru rezistenta armata anticomunista înca
de la 23 august 1944, depozitând arme, convins ca aceasta va avea loc
în viitor. A fost ajutat de caporalul Gheorghe Taulea, Ionita Greavu si
socrul sau, Iacob Juncu. A trimis arme si colonelului Arsenescu. A
sprijinit grupul fagarasan cu arme si echipament militar. Înrolat în
Organizatia de Rezistenta Anticomunista a militarilor din garnizoana
Fagaras prin capitanul Traian Monea, superiorul sau. Condamnat la
moarte si executat în Orasul Stalin, în 1951.

2. VALERIA COSMA, sotia lui Partenie, mama a trei copii, a
fost tot timpul alaturi de sotul ei în tot ce a întreprins, având soarta
destinata vaduvelor luptatorilor din Rezistenta Armata (anchete,
chinuri, alungare din casa, detinere cu lunile la securitate).

3. IACOB JUNCU, socrul lui Partenie, si-a ajutat ginerele în tot
ce a facut.Gazda si sprijinitor al grupului fagarasan. Condamnat,
moare în închisoarea Caransebes.

4. ELENA JUNCU, sotia lui IACOB, sprijinitoare a grupului.
Arestata si condamnata.

5. ARON COMSULEA, taran, alaturi de Partenie Cosma si
Juncu în toate actiunile lor. Condamnat.

6. GHEORGHE ARSU, taran, ascuns la familia Juncu, în
noiembrie 1950. Pentru a-i salva pe luptatorii din munti aflati la
locuinta lui Valer Pica, s-a aruncat pe drum în mijlocul securistilor
atragându-i dupa el si fiind ranit grav. Condamnat în Orasul Stalin în
1951.

7. VICTOR ROSCA, elev, seful Fratiei de Cruce de la Liceul
Radu Negru, condamnat pentru activitate anticomunista în Orasul
Stalin în 1948.

8. VICTOR DÂMBOI, preot, sprijinitor al grupului pe când era
paroh în Dragus. Condamnat la 10 ani închisoare o data cu Ion
Chiujdea si ceilati.

9. ALEXANDRU COMSULEA, militar, arestat în cazarma la
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Oradea, de catre Securitate, si gasit spânzurat în gradina casei
parintesti, dupa 10 zile.

10. VALER PICA, gazda în multe rânduri si sprijinitor al
grupurilor de rezistenta.Condamnat în Orasul Stalin în 1951.

11. ION VICTOR PICA, elev, 16 ani, frate de cruce la Liceul
Radu Negru, face parte din primul moment din Grupul
Mogos-Mazilu. Condamnat în Orasul Stalin în 1951. Scrie sase carti
de memorii si poezii despre Rezistenta si închisoare.

12. GHEORGHE POP, taran, fost primar legionar, condamnat
pentru Rezistenta Anticomunista si sprijin dat grupurilor de rezistenta.

13. ION POP, fiul lui Gheorghe, face parte din grupul
Mogos-Mazilu. Condamnat în Orasul Stalin în 1951.

14. ZACHEU POP, macelar, a ajutat grupul de rezistenta.
Condamnat.

15. ZACHEU POP-fiul, participant în grupul Mogos-Mazilu,
condamnat 12 ani la închisoare.

16. IOAN G. PICA (Cioiu), condamnat 12 ani pentru participare
la grupul M-M. Iesit din închisoare grav bolnav.

17. CONSTANTIN N. ROSCA,condamnat la 8 ani închisoare.
18. NICOLAE COMSULEA (Picule), din grupul M-M,

condamnat.
19. ION ROSCA, tânar din grupul M-M, condamnat.
20. TANASE COMSULEA, elev, frate de cruce, condamnat

pentru activitate anticomunista.
21. VICHENTE COMSULEA, fost elev la Liceul Radu Negru,

frate de cruce, mare mutilat de razboi. A gazduit oameni din
Rezistenta, nu a fost cunoscut de securitate.

22. ION MITRUT, sprijinitor al grupului, condamnat.

Rucar-Fagaras

1. GHEORGHE BÂLBOREA, avocat, comandant legionar, mort
pe frontul de rasarit.Oamenii educati de el s-au încadrat în lupta de
rezistenta anticomunista.
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2. VICTOR GEAMAN, Învatator, sprijinitor important al
grupului de rezistenta din munti, condamnat la 10 ani închisoare.

3. LIVIU NICOARA, inginer, sprijinitor al grupului de
rezistenta, condamnat.

4. GHEORGHE LOGREA, taran, sprijinitor al grupului, a facut
mai bine de trei ani închisoare, necondamnat.

5. MOISE BALTA, diplomat, fost ambasador, sprijinitor al
grupului de rezistenta.

6. VIOREL LELUTIU, condamnat pentru sprijinul dat grupului
de rezistenta.

7. LIVIU FOGOROS, condamnat la 10 ani Închisoare pentru
sprijinirea grupului de rezistenta.

8. VICTOR BACILA, sprijinitor al grupului, ramas
necondamnat.

9. SILVIA ENACHE, sprijinitoare a grupului.
10. EUFRASINA NEAGOE, sprijinitoare a grupului.

Sacadate

IOAN BUCUR, taran, sprijinitor al Lenutei Faina, condamnat.

Recea

1. VASILE MITREA, general, cu domiciliul obligatoriu în
Recea. Alaturi de generalii Coroama si Dragalina, face parte din
grupul de comanda al rezistentei pe tara. Avea legatura permanenta cu
Nicolae Petrascu. Arestat în 1948, este ucis la închisoarea Jilava.

2. DUMITRU MOLDOVAN, preot greco-catolic, confesor al
grupului în primii ani de rezistenta. Condamnat la 5 ani închisoare.

3. ANDREI POPARAD, zidar, fiul vestitului mester Itu, care
prin stilul sau, a schimbat fata satelor fagarasene. Împreuna cu tatal
sau au fost gazde grupului de rezistenta din munti.Condamnat.

4. IOAN ZAGAN, cojocar, gazda si sprijinitor, condamnat.
5. IOAN POPARAD, gazda si sprijinitor al grupului.

225



6. NICOLAE POPARAD, croitor, gazda si sprijinitor,
condamnat.

7. IOAN PETRISOR, mecanic si vânator, rudenie cu Nelu
Novac. Împreuna cu tatal sau au fost gazde si sprijinitori ai grupului.
Condamnat la 15 ani închisoare.

8. DAVID SOFLETEA, gazda si sprijinitor, condamnat.
9. DUMITRU LUNGOCI, gazda si sprijinitor, condamnat.
10. NICOLAE ROHAT, croitor, gazda si sprijinitor al grupului.
11. GHEORGHE GANEA (Chetoiu), cioban, om cu o viata

aventuroasa, a fost ani de zile cu Circul CLUTZKY, de mare folos la
munte, atât cu material cât si cu informatii, chiar când conta ca
informator al securitatii. Nu a fost condamnat.

12. MARIA JURCOVAN, sprijinitoare a grupului, nu a fost
cunoscuta de securitate.

          
SÂMBATA DE JOS

   
1. GHEORGHE BRESCAN, medicul grupului din munte, în

primii ani de rezistenta, condamnat.
2. ION ETANU, preot, sprijinitor al grupului de rezistenta,

condamnat.
3. OCTAVIAN COCAN, idem.
4. GHEORGHE BOLOVAN, taran, gazda si sprijinitor al

grupului, condamnat.
5. ION DAMIAN, idem.
6. VICTOR MÂNDREA, idem.

SASCIORI

1. AUREL MOTOC, preot unit, sotia MARIA, confesor, gazda
si sprijinitor al grupului de rezistenta. Condamnat.

2. ION RAITA, preot unit, sotia VALERIA, confesor, gazda,
sprijinitor al grupului de rezistenta. Codamnat  la 25 ani munca

226



silnica.
3. NICOLAE MOTOC, taran, sprijinitor al grupului, condamnat.
4. ION MOTOC, (Ronel), condamnat la 5 ani pentru sprijinul

grupului.
5. GHEORGHE COMSA, idem
6. ION _E_U, idem.
7. IOSIF BARBU, drumar, gazda si sprijinitor al grupului

condamnat.
8.  ?    BARBU, vecin si frate cu Iosif, gazda a lui Porâmbu. Pe

fata acestuia a purtat-o în suflet Porâmbu cât a trait.
9 . ? ?, servitoarea prof. Virginia Tetu, gazda a grupului,

condamnata.
   

SAVASTRENI

1. GHEORGHE MICU, picher de drumuri, gazda a grupului în
multe rânduri, condamnat. A murit la închisoare.

2. AUREL MICU, fiul lui Gheorghe. Cu sotia sa Maria a fost
gazda si sprijinitor al grupului. Condamnat.

Sona - Fagaras

1. MIHAI CALIN, taran, gazda si sprijinitor al grupului,
condamnat.

2. MOISE CÂLTEA, nepot al notarului Moise Câltea, care,
emigrând în 1951, în SUA a transmis Consiliului National Român
mesajul nostru.

3. EFTIMIE BOIERU, sprijinitor al grupului. Condamnat.
4. MATEI DRAGHICI, sprijinitor. Fugit ani de zile prin paduri,

este condamnat.
5. IOAN FRATILA, sprijinitor al grupului Mogos-Mazilu.

Scorei
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1. ION HALMAGHI, profesor. Actioneaza în preajma
profesorului Nicolae Petrascu în anii de organizare a rezistentei
anticomuniste. Condamnat la 15 ani munca silnica.

2. ION DAVID, preot unit cu un destin identic cu al grupului de
rezistenta din munti. Urmarit de securitate din 1948, este prins ranit în
7 ianuarie 1955 într-o gluga de coceni în Porumbacu de Jos. Moare
curând dupa aceea.

3. CANDID BARDAS, taran, legionar, cumnat cu preotul David.
A facut parte din grupul de rezistenta al învatatorului Cândea din
Sarata. Ramas singur, este haituit ani de zile de securitate. Prins, este
condamnat în 1954 la 15 ani munca silnica.

Sercaia

1. ROMAN PRUNA, om din grupul Pridon, condamnat.
2. GHEORGHE PRUNA, idem.
3. FRANCISC PAUNESCU (SCHNELL), medic, prieten al

grupului. Ajutor material si moral. Nu a fost cunoscut de securitate.

Sercaita
   
1. IOAN BÂTA, condamnat ca sprijinitor al grupului de

rezistenta.
2. PETRU CIOCAN, taran, condamnat ca sprijinitor al grupului.
3. NICOLAE FÂCIU, tehnician silvic. Condamnat la 10 ani ca

sprijinitor al grupului, mort în închisoarea Gherla.
4. PETRU   SERBANUTA, zidar, condamnat pentru sprijinirea

grupului.
5. TOADER SERBANUTA, zidar, idem.
6. IANCU FÂCIU, medic, condamnat pentru sprijinirea

grupului.
7. PETRU ZDRAILA, taran, idem.
8. AUGUSTIN CIOCAN, tehnician silvic, idem.
9. GHEORGHE BARBAT, taran, idem.

228



Sebes - Olt

1. VASILE LUPU, condamnat pentru sprijinul dat Lenutei
Faina.

2. GHEORGHE STANILA, idem.
3. IOAN BOBANGA, idem.
4. VASILE SAVU, sprijinitor al Lenutei Faina.

Sura Mare

1. NICOLAE PITARU, condamnat pentru sprijinul dat grupului.
Sâmbata de Sus

1. ION ILIOI, elev, frate de cruce la Liceul Radu Negru. Dupa
sase ani cu arma în munti, cade grav ranit în mâinile securitatii în
august 1954. Este anchetat cu cele mai moderne metode de chinuire
(hipnotism, droguri, alternanta între liniste deplina si zgomote
infernale, întuneric deplin si lumina orbitoare, izolare cu anii).
Condamnat în 1958 la munca silnica pe viata.

2. ION ILIOI, taran, tatal elevului Ion Ilioi, chinuit ani de zile la
securitate, condamnat.

3. GHEORGHE NEAGU, taran (Sotia Eugenia, sora lui Ion),
gazda permanenta si sprijin în toti anii. Condamnat.

4. OCTAVIAN POPAIOV, învatator, implicat total în sprijinirea
rezistentei, condamnat la 25 ani munca silnica.

5. ION POPAIOV, taran, implicat, ca si învatatorul, în sprijinirea
grupului de rezistenta. Condamnat 25 de ani munca silnica.

6. NICOLAE COMSA, sprijin al grupului de rezistenta.
Condamnat.

7. VASILE PETRASCU, învatator, fratele profesorului Nicolae
Petrascu, implicat în rezistenta cu grupul Vistea, condamnat.

8. GHEORGHE PETRASCU, taran, fratele profesorului Nicolae
Petrascu, implicat ca si fratele sau Vasile. Condamnat.
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9. VICTOR FLOREA, student la Cluj, seful unei fratii din Sibiu,
condamnat pentru activitate anticomunista.

10. GHEORGHE FLOREA, taran, fratele lui Victor, sprijinitor
al grupului, condamnat.

11. SPIRIDON DOBREA, idem.
12. DUMITRU DOBREA, idem.
13. ION CARAMAN, idem.
14. GHEORGHE NITU, absolvent de liceu, idem.
15. LEONTE CIOCAN, taran, sprijinitor al grupului, nu a fost

cunoscut de securitate.
16. NICOLAE POPA, taran, idem.
17. NICOLAE G. RÂMBOI, idem.
18. GHEORGHE ILIOI, idem.

Sarata

1. ION CÂNDEA, învatator. În 1948 alcatuieste un grup de
rezistenta armata cu Candid Bardas, preotul Ion David, Ion Balea si
altii.Coborât de la munte, este ucis în 1951, în gradina casei parintesti,
fiind vândut de un cârciumar vecin.

2. ION BÂLEA, participant la grupul învatatorului, condamnat.
3. PARASCHIVA GRECU, sora învatatorului Cândea, chinuita

groaznic la securitate.

GRUPUL DE REZISTENTA PARASUTAT: SAPLACAN
lansat în zona Sarata in 1951

       
1. CONSTANTIN SAPLACAN, legionar, din Bihor, lansat la

Sarata si gazduit la familia Serafim, este prins si ucis în conditii
necunoscute.

2. ILIE PUIU, legionar din Rusca Montana, Timis, parasutat cu
Saplacan, mort în conditii necunoscute.   

3. SPIENDLER WILHELM, sas din Sibiu, parasutat cu
Saplacan, mort în conditii necunoscute.
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4. BOHN MATHIAS, sas, originar din Balcaciu, Alba, parasutat
în 1951 cu Saplacan, mort în conditii necunoscute.

5. GHEORGHE BÂRSAN, legionar, parasutat cu Saplacan, mort
în conditii necunoscute.

6. ILISIE SERAFIM, elev la Sibiu, frate de cruce, condamnat la
8 luni închisoare, în 1948, pentru activitate anticomunista. Iesind din
închisoare, ia legatura cu grupul Saplacan. Arestat, este condamnat la
moarte si ucis la Jilava înainte de executie. Avea 22 de ani.

7. MIRCEA COMAN, elev la Sibiu, frate de cruce, condamnat la
6 luni pentru activitate anticomunista în 1948. Împreuna cu Ilisie
Serafim, ajuta grupul Saplacan. Condamnat la moarte si executat la
Jilava. Avea 22 de ani

8. GHEORGHE SERAFIM, tatal lui Ilisie, gazduieste grupul,
condamnat la 7 ani.

9. MARIA SERAFIM, sotia lui Gheorghe, condamnata la 4 ani.
10. GHEORGHE COMANICI, taran din Sarata, gazduieste

grupul, condamnat la 10 ani munca silnica.
11. GUSTAV SOTZ, din Sibiu, sprijina grupul, condamnat la 12

ani munca silnica.
12. MARIA EDER, din Sibiu, sora lui Spiendler, condamnata la

5 ani.
13. ERNEST EDLER, din Sibiu, condamnat la 8 ani.
14. SPIENDLER LUIZA, sora lui Wilhelm, condamnata la 3 ani

închisoare.
15. ECATHERINA SPIENDLER, mama lui Wilhelm,

condamnata la 3 ani închisoare.
16. ION TEPOSU, taran din Sarata, condamnat la 4 ani pentru

sprijinirea grupului.
17. TEODOR MUNTEAN, taran, condamnat la 4 ani pentru

ajutorul dat grupului.
18. CONSTANTIN si IOANA PUIU, parintii lui Ilie Puiu,

condamnati la câte doi ani închisoare.
19. ELENA TEODORESCU, studenta,condamnata la 5 ani

închisoare pentru sprijinul dat.
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20. PETRU si OLIVIA NEDELCU, condamnati la câte 5 ani
închisoare pentru sprijinul dat grupului.

21. MARIA PUIU, sora a lui Ilie, condamnata la 2 ani pentru
sprijinul dat grupului.

22. IOAN PUIU, var cu Ilie Puiu, condamnat la 4 ani închisoare
pentru sprijinirea grupului.

           
Sinca Veche (satul lui Gheorghe Sincai)

1. MARCEL CORNEA, student la Cluj, fost frate de cruce la
Liceul Radu Negru, condamnat în contumacie, în grupul studentesc
legionar. Venit în regiune, organizeaza rezistenta în satele din jur, ia
legatura cu grupul Pridon, apoi cu Mogos si cu cei din munti. Cade
ucis în lupta cu securitatea, în casa învatatorului Pridon, în noiembrie
1950.

2. OCTAVIAN CRISAN, legionar, condamnat pentru activitate
anticomunista.

3. IACOB CORNEA, farmacist, tatal lui Marcel, nu
supravietuieste mult dupa moartea fiului sau.

4. GHEORGHE POPIONE, rudenie cu Victor Metea, gazda si
sprijinitor al grupului, condamnat la munca silnica pe viata.

5. TRAIAN POPIONE, în aceeasi situatie ca si Gheorghe.
6. AUREL STRÂMBU, rudenie cu Victor Metea, gazd a si

sprijinitor. Condamnat la munca silnica pe viata.
7. OCTAVIAN ALDEA, preot unit, sprijinitor al grupului de

rezistenta, condamnat.
8. MARIA STRÂMBU, eleva, condamnata pentru sprijinul dat

grupului.
9. NICOLAE GOILA, taran, condamnat pentru implicare în

grupul de rezistenta.
10. NICOLAE STRÂMBU,   taran, idem.
11. ION STRÂMBU,   taran, idem.
12. GHEORGHE POPA, contabil, idem.
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13. GHEORGHE BOERU, taran, idem.
14. AMBROZIE BOERU, taran, idem.
15. ELENA CRISAN, idem.
16. CORNEL COMAROMI, inginer, idem.
17. VIRGIL MALIN, inginer, idem.
18. RALUCA POPA, functionara, idem.
19. NICOLAE URS, taran, idem.
20. ALEXE BÂRSAN, idem.
21. FILIMON BALAN, idem.
22. SERGHIE CRISAN, idem.
23. EVA OLTEAN, taranca, idem.
24. ECATERINA GOILA, învatatoare, idem.
25. SAMOILA URS, taran,idem.
26. PUIU BÂRSAN, medic, idem.
27. GHEORGHE CHIPER, idem.

Sinca Noua

1. NICOLAE BOBOHALMA, student în centrul legionar Cluj,
condamnat pentru activitate anticomunista si ajutor dat grupului de
rezistenta.

2. ION FLUCUS, învatator, legionar din organizatia judeteana,
arestat în mai 1948, condamnat.

Soars

1. ION GRECU (mecanic) si sotia GICA, unul dintre cei mai
importanti oameni de sprijin ai grupului de la munte. El si cu fratele
sau, Nicolae, au fost gazde, sprijinitori materiali si cu informatii. Ne
cunosteau toate greutatile. Încredere deplina în ei. Arestat în 1955,
este condamnat la munca silnica pe viata.

2. NICOLAE GRECU, fratele lui Ion, si sotia Lucretia. În iarna
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1951-1952 eram ascunsi la el, când l-au pus presedinte de colectiva.
La sugestia noastra a primit numirea. Aveam încredere în el la fel ca
si în fratele sau. Arestat în 1955, înca presedinte de C.A.P., a fost
condamnat la munca silnica pe viata.

3. NICOLAE PUIA, drumar. În 1951, în seara de Craciun, ne-a
scos din zapada primindu-ne în casa si gazduindu-ne. Înca mai avea
carnetul de membru P.C.R. Aveam însa încredere deplina în el.
Arestat în 1955, condamnat la 15 ani munca silnica.

4. ION PUSCASIU, taran, secretar P.C.R., om devotat
rezistentei, arestat, condamnat la munca silnica pe viata.

5. ION ROMAN, directorul bancii din Soars, sprijinitor al
grupului de rezistenta.

Ticusul Nou

1. ION NICOARA, padurar, condamnat pentru sprijinul dat
grupului.

                
Ticusul Vechi

1. GHEORGHE PASCU, student la Timisoara, scapa de
arestarile din 1948, se îmbolnaveste grav, vindecat, se întoarce la
facultate, anchetat, moare curând.

2. IOSIF CRACIUN, medic, sprijinitor al grupului, nu a fost
cunoscut de securitate.

3. ?    CRACIUN, taran sprijinitor al grupului, nu a fost cunoscut
de securitate.

4. VASILE PASCU, preot, ne-a gazduit în deplasarile noastre.
Nu a fost cunoscut de securitate.
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Toarcla

1. ION FLESERU, medic, si fratele lui, sprijinitori ai grupului.

Toderita

1. ION MOGOS, elev si frate de cruce la L.R.N., arestat în 1948,
condamnat la doi ani închisoare pentru activitate anticomunista.
Eliberat din închisoare, înfiinteaza grupul de rezistenta cu tinerii din
satele din jur. Dupa confruntari cu securitatea în zona, în noiembrie
1950 se retrage în satul Padureni-Timis, unde moare în lupta cu
securitatea în casa lui Traian Moraru. Aruncat într-un sant, i se gasesc
osemintele în 1994. Reînhumat în localitatea Leu, lânga Craiova.

2. NICOLAE MAZILU, elev si frate de cruce la L.R.N. din
Fagaras, condamnat ca si Mogos la doi ani închisoare. Dupa eliberare,
împreuna cu Mogos, organizeaza grupul de rezistenta din jur. Moare
alaturi de Mogos, vânduti fiind de fiul notarului din sat.

3. DUMITRU DUSA, taran, condamnat la moarte pentru
gazduirea lui Silviu Socol, care era ranit din confruntarea de la
Râusor.

4. DUMITRU DUSA jr., fiul lui Dusa Dumitru, condamnat
pentru participare la rezistenta.

5. VASILE BALABAN, participant la grupul Mogos-Mazilu,
condamnat.

6. ION BALABAN, idem.
7. VICHENTE NOREL, idem.
8. IOAN NOREL, idem.
9. ILIE BALABAN, idem.
10. IOAN BALABAN, idem.
11. IOAN TOMA, idem.
12. GHEORGHE PAIS, idem.
13. VALERIU VLAD,idem.
14. OCTAVIAN VLAD, idem.
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15. IOAN FLOREA, idem.
16. OCTAVIAN BALABAN, idem.
17. CORNEL MIJA, idem.
18. ION GABOR, idem.
19. CORNEL VLAD, idem.
20. VASILE MIJA, idem.
21. AUREL LUCA SARGHITA, idem.
22. MATEI GRAMA, sprijina grupul dar este arestat si trimis la

Canal.   

Tichindeal

1. MARIA OANA si sora sa, VETUTA, studente la Brasov,
arestate si condamnate în 1948, în grupul studentesc legionar pentru
activitate anticomunista.

2.   ?  OANA, bunicul studentelor Oana, sprijin material. Nu a
fost cunoscut de securitate.

3.  ?   DRAGOMAN, taran deosebit care ne-a gazduit în
primavara lui 1955.

Ucea de Sus

1. ION BURS, preot, condamnat pentru sprijinul dat grupului de
rezistenta.

2. DUMITRU PANDREA, învatator. Condamnat pentru sprijinul
dat grupului.

3. GHEORGHE SILEA, elev, frate de cruce. Condamnat pentru
activitatea anticomunista.
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Ucea de Jos

1. ION GLAJAR, preot, elev si frate de cruce la L.R.N.
condamnat în 1948 pentru activitate anticomunista.

2. IOAN GURLEA, sprijinitor al grupului de rezistenta,
condamnat.

3. CONSTANTIN BOBES, taran, condamnat pentru sprijinul dat
grupului.

Vad

1. AUREL BOIERU, condamnat pentru sprijinul dat rezistentei
anticomuniste.

2. ION POPA, idem.
3. EMIL COSGAREA, inginer, idem.
4. EMILIAN DANET, taran, idem.

Voila

1. IOAN IERHU, taran, condamnat pentru sprijinul dat grupului
de rezistenta.

2. LIVIU BILIBOACA, sprijinitor al grupului. Condamnat.

Venetia de Sus
   
1. GHEORGHE OVESEA, taran, membru al grupului de

rezistenta anticomunista Pridon. Condamnat.
2. ION OVESEA, idem.
3. ION HALMAGHI medic, idem.
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Venetia de Jos

1. MONEA TRAIAN, capitan activ, face parte din grupul militar
de rezistenta din Garnizoana Fagaras. Împreuna cu capitanul Sabin
Mare, se angajeaza în sprijinirea rezistentei din munti. Arestat în
1950, condamnat la moarte si executat în Orasul Stalin.

2. GHEORGHE CORNEA, medic la Fagaras, înca din 1946, îl
sprijina pe Urdea Slatinaru si apoi pe Marcel Cornea. Se muta la
Târgu Mures, unde se încadreaza în lupta armata de rezistenta de
acolo. Condamnat la 18 ani munca silnica.

3. HORIA DREGHICI, student la Bucuresti, condamnat pentru
activitate în grupul legionar.

4. ALEXANDRU COMANICI, ofiter si student, condamnat
pentru activitate anticomunista.

5. VIRGIL RADOCEA, student, condamnat pentru sprijin dat
rezistentei.

6. GHEORGHE BOBOIA, taran, condamnat pentru sprijinul dat
rezistentei anticomuniste.

7. NICULAE COMANICI, taran. Moare la Canal. Idem.
8. NICULAE RADOCEA, taran, idem.
9. VIORICA RADOCEA, sora lui Virgil, casatorita Comanici. A

fost sprijinitoare a grupului. .
10. HORATIU MONEA, ofiter. Condamnat pentru atitudine

anticomunista.
11. ION STOICA, idem.
12. NICULAE STOICA, idem.
13. VICTORIA RADOCEA, sora lui Virgil, casatorita Comsa. A

fost anchetata la securitate.
14. VALERIU si EUGENIA CORNEA, parintii medicului

Cornea, sprijinitori ai lui Urdea Slatinaru.
15. ALEXANDRINA CORNEA, casatorita Bâta. L-a sprijinit pe

Urdea Slatinaru.
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16. ION GRANCEA, paznic de vânatoare. Om de mare credinta
(l-a sprijinit pe Urdea Slatinaru).

Vistea de Jos (grupul de sprijin Vistea)

1. OLIMPIU BORZEA, profesor, ofiter veteran de razboi.
Sprijinitor principal al grupului de rezistenta din munti pâna la sfârsit.
În casa lui moare Remus Sofonea. Arestat prin vânzare, este
condamnat la moarte în 1957, la Sibiu. Pedeapsa i se comuta în munca
silnica pe viata.   

2. ANA BORZEA, îsi ajuta sotul în tot ceea ce a facut pentru
grupul de rezistenta din munti. Ramâne ani de-a rândul sa suporte
actiunile securitatii îndreptate împotriva ei si a familiei.

3. LUCIAN STANCIU, medic, îl ajuta pe Laurean Hasu, ranit,
sa se vindece. Moare în ajunul procesului la securitate, în conditii
nelamurite.

4. PAVEL BORZEA, preot ortodox, protopop. Cât a trait, a fost
un luptator neînfricat împotriva regimului comunist.

5. NICULAE STOICA, functionar, sprijinitor al grupului de
rezistenta din munti.

6. POMPILIU STANCIU, învatator, idem.
7. GHEORGHE GORUN, învatator, idem.
8. VASILE BAZIL NEAGOE, avocat, idem.
9. VALER NEAGOE, colonel, idem.
10. ION STANCIU VUJEU, notar, idem.
11. GHEORGHE BORZEA, muncitor, idem.
12. VICTOR SANDRU si sotia, tarani, idem.
13. ANANIE BORZEA, taran, idem.
14. GHEORGHE STANISLAV, idem.
15. VICTOR SOFARIU, idem.
16. NICOLAE CÂRJE,   taran, idem.
17. PETRONELA NEGREANU, farmacista, idem.
18. NICOLAE STANCIU, comisar, idem.   
19. GHEORGHE DANCIU, idem.
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20. VASILE G. SANDRU, idem.
21. PANTELIMON NEAGOE, idem.
22. LUCIAN T. RADU, idem.
23. GHEORGHE G. SANDRU, capitan, idem.
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Vistea de Sus

1. VASILE GH. BUCELEA, taran, condamnat pentru participare
la rezistenta armata anticomunista.

2. LEON BUCELEA, taran, idem, mort în închisoare.
3. NICULAE BASTEA, economist, idem.
4. ION BUCELEA, elev, idem.
5. IOAN STERMIN, taran, idem.
6. NICHITA BALESCU, preot, idem.
7. ANTONIE GRAPA, idem.
8. ION CRISTIAN, croitor, condamnat.
9. VASILE I. BUCELEA, taran, idem.
10. IOAN V. BUCELEA, profesor, idem.
11. VASILE V. BUCELEA, idem.
12. VLAD VULCU, taran, idem.
13. AUREL FRATILA, taran, idem.
14. GHEORGHE LUPU, taran, idem.

Voivodeni

1. GHEORGHE RAMBA, student, condamnat pentru rezistenta
împotriva regimului comunist.

2. GHEORGHE CABUZ, taran, sprijinitor al grupului de
rezistenta.

3. ION RAMBA (Unghieru), cioban. În gradina lui a fost ucis
Andrei Hasu în 1952. Condamnat la munca silnica pe viata.

4. IOAN RÂMBET, sprijinitor si gazda a grupului de rezistenta.
5. GHEORGHE RAMBA (Gheorgheoi), cioban, sprijinitor al

grupului si acasa, si la munte.
6. GHEORGHE RAMBA (Sotcan), cioban, idem.
7. GHEORGHE DRUGA, învatator, si sotia Minodora, sora lui

Gheorghe Hasu, sprijinitori ai grupului.   
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Diversi

1. GHEORGHE DUMINECA, student la Bucuresti, din
Alunis-Olt, intra în grupul de rezistenta Mogos-Mazilu. Condamnat la
moarte în Orasul Stalin si executat în 1951.

2. DUMITRU STANCIU, student din Alunis-Olt, intra în grupul
Mogos-Mazilu. Este prins ranit în Fagaras. Condamnat la moarte si
executat în Orasul Stalin.

3.  ?  FRÂNCU, sublocotenent, alaturi de Traian Monea, arestat
în tren între Brasov si Fagaras, fara a se mai sti ceva de soarta lui.

4. RAUL VOLCINSCHI, profesor universitar la Cluj, originar
din Cernauti. Prin studentii din zona Fagarasului, între care fratii
Romulus si Cornel Ursu, a cautat sa ia legatura cu grupul din munti A
alcatuit un grup de rezistenta anticomunista din studenti. A fost
condamnat la 25 de ani închisoare.

5.  ?   COROAMA, general, originar din Neamt, împreuna cu
generalul Mitrea, ia parte la constituirea comandamentului pe tara al
rezistentei armate anticomuniste. Condamnat.

6. PAVEL MÂRZA, student la Cluj, fost elev la L.R.N., intr a în
rezistenta în Muntii Apuseni, arestat si condamnat opt ani munca
silnica.

7. PETRU SABADUS, student la Cluj, fost elev al L.R.N., intra
în rezistenta din Apuseni. Arestat si condamnat 12 ani munca silnica.
Ucis în 1953 la închisoarea Gherla.

8. MUTIU IOVU, medic colonel la Sibiu. Este implicat în grupul
parasutat Mare. Condamnat.

9. GRIGORE CIOLOBOC, judecator, implicat în acelasi grup
alaturi de colonelul Mutiu.

10. ION ANDREI, inginer în Sibiu, în aceeasi organizatie ca si
Mutiu. Condamnat.

11.   ?  LUPU, medic la Sibiu, a acordat ajutor material prin prof.
Budac.

12.   ?   VIDRASCU, avocat Bucuresti, sprijinitor al grupului
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prin doctorul Burlacu.
13. DUMITRU COSTACHESCU, capitan, a aprovi-zionat

grupul cu armament prin Olimpiu Borzea.
14. GHEORGHE TAULEA, caporal, cel ce l-a ajutat pe Partenie

Cosma sa scoata armament si sa-l depoziteze.
15. ION GRECU, profesor la Facultatea de Farmacie din Cluj,

sprijinitor al lui Ioan Gavrila.
16. ION GAVRILA, profesor la Facultatea de Medicina din Cluj,

sprijinitor al luptatorului Ioan Gavrila, dupa retragerea din Muntii
Fagarasului.

17. GHEORGHE TELEA, medic din Sibiu. Sprijinitor al
grupului.

18. VLADIMIR IAWOROWSKI, cu sotia, medici la Sibiu, ne-a
întâlnit ca turisti în 1953, dându-ne informatii folositoare.

Am nominalizat aici un numar de 776 de oameni implicati în
aceasta actiune, dar numarul lor este cu mult mai mare. Unele nume
le-am uitat, pe altele nu le-am stiut nici atunci, cu toate ca sprijinul
care ne-a fost dat a reprezentat un mare folos pentru grupul de
rezistenta. Voi aminti oamenii de care ne mai aducem aminte Ion Ilioi
si cu mine.

1. Barbatul din Beclean care în 1950 ne-a trecut cu caruta sa
Oltul, cu risc foarte mare pentru el.

2. Tânara învatatoare ? Opris care ne-a ajutat sa ne îndepartam
cu caruta de securitatea ce ne urmarea în 8 septembrie 1950 pe
drumul Dridif-Ludisor.

3. Feciorul din Iasi care în aceeasi zi ne-a îndepartat de securitate
pe drumul Ludisor-Iasi.

4. Carausul care ne-a ajutat sa iesim din satul Toderita în caruta
cu lautari, în 1950.

5. Omul din Toarcla, care, împreuna cu fiul sau, în iarna
1951-1952, i-a gasit ascunsi într-o gluga de coceni pe Victor Metea si
Gheorghe Sovaiala si i-a ajutat.

6. Cei doi tineri tehnicieni de la Ferma Agnita, unul român, altul
sas, care ne-au ajutat în vara lui 1952 sa ne aprovizionam de la
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aceasta ferma.
7. Fata Marioara ? din Brui care i-a ajutat pe Victor Metea si

Gheorghe Sovaiala în iarna 1951-1952
8. Ciobanul din padurea Halmeagului care în doua toamne i-a

ajutat pe Victor Metea si Gheorghe Sovaiala.
9. Morarul din partea de sus a satului Sercaita la care gaseam

totdeauna pâine si faina.
10. Feciorul din Rucar care în toamna anului 1952 ne-a însotit

noaptea, aratându-ne vadurile de trecere ale Oltului.
Si lista ar putea continua.

Ar trebui cunoscute numele sutelor de ciobani care ne-au primit
la stânile lor cu mâncare si informatii folositoare, fagaraseni, braneni,
musceleni, argeseni si novaceni. Sigur îl dau cu numele lui pe
batrânul Damian, vecinul învatatorului Arnautoi din Nucsoara. Pe
ceilalti îi retin ca: Tuca din Piscul Netotului, Mucenic din Nisipuri,
tata a opt feciori, toti ciobani, Ducu, Nae, fata din Rasinari, bacita în
muntele Budiu în 1951, fratii poienari Ion si Gheorghe Dancila din
Zârna din 1951 si altii ale caror figuri pline de dragoste si omenie le
avem si azi în fata ochilor.

Ar trebui amintite numele sutelor de turisti întâlniti întâmplator
sau anume pe potecile muntilor si care ne-au ajutat. Între ei îmi
amintesc de dr. Radu din Alba Iulia în 1952. Ar trebui cunoscute si
numele ostasilor care au fost trimisi împotriva noastra sa ne ucida si
care au fraternizat cu noi refuzând sa execute ordinele lui Nicolski,
Craciun si a altora de acelasi fel.

(Documentar alcatuit de Ion Gavrila-Ogoranu, Ion Ilioi, Lucia
Baki-Nicoara)
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ALTE MARTURII SI CÂTEVA CONSIDERATII

Tot am facut si eu ceva bun pe lumea asta

Când m-am dus odata acasa, mi-au spus ai mei ca “Vetuta de
delaturi” ar vrea sa ma vada ca sa-mi spuie niste lucruri. Pe vremuri
ne era oarecum vecina, locuia chiar în marginea satului, eram în relatii
bune, veneau în toata ziua la noi si ea si sotul si doua fetite de 10-12
ani. Încolo, oameni ca toti oamenii, ce-si vedeau de treaba lor.

Prin 1951 am aflat ca în casa lor era instalata securitatea,
securistii stând ziua ascunsi, iar noaptea, iesind, pazeau casa noastra
si intrarile în sat. Nu era un lucru neobisnuit, caci mai erau si alte case
la margine de sat care serveau aceluiasi scop, în sat la noi si în alte
sate. Nu puteai fi suparat pe stapânii caselor ca nu s-au opus
securitatii. Cine ar fi îndraznit s-o faca? Proprietarii au fost amenintati
sa nu vorbeasca ce era în casa lor, dar tot au vorbit si noi am aflat. Ar
fi fost usor sa ataci un astfel de post, pândindu-i seara când se
deplasau, dar ar fi însemnat sa aduci nenorocire asupra unor oameni
nevinovati. Masura luata, desi a fost folosita multi ani, nu a fost
eficienta, noi luând masurile ce se impuneau.

- Domnule Nelu, ma-ntâmpina femeia, Dumnezeu sa-ti dea
sanatate, ca dumneata ai fost norocul nostru. Ca Paul, care mi-a fost
ginere, a venit si a stat la noi pe vremea când te cautau tâlharii sa te
prinza si sa te omoare. Si nu le-o ajutat Dumnezeu, ca, uite, ai
scapat... si a stat la noi asa în “sicret” mare mai bine de un an si s-a
avut bine cu Lucica si pâna la urma a luat-o, c-a avut un copil cu ea si
a dus-o în Bucuresti si ne-a dus si pe noi, pe mine si pe tatu-so, ca
Paul a apucat bine si l-a luat Ceausescu lânga el, ca l-a pus mai mare
peste paza la casile lui la Snagov si si-a zidit si Paul casi aproape de
Ceausescu si sa vezi numai ce casi si-a facut si era tare bine ca ne-a
luat si pe noi la el sa grijim casa. Dar te lasa hotii si tâlharii în pace sa
traiesti? Nu te lasa, ca l-au pârât pe Paul ca nu-si vede de serviciu si
bea, ca daca mai bea si el câteodata ce era, ca nu bea de la ei si l-a
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schimbat cu serviciu, dar si asa a fos t bugat de bine, numai ca Paul s-a
bolnavit si a murit si a ramas Lucica cu casile si i-a zâs ala mai mare
Bobu: “Lucica, sa nu te temi ca ai ramas singura, ca noi îti avem de
grije. Si avem de toate, numai sa vii odata la noi sa vezi ce avem în
casa, c-avem, da’ ce n-avem? c-avem armoaruri si avem persienuri si
lampadaruri s-avem gradina, numai o data sa vii sa vezi, ca dumneata
ai fost norocul nostru, de când te cautau sa te prinza si sa te omoare
hotii si tâlharii si uite ca nu le-a ajutat Dumnezeu si-ai scapat...

Si ascultând marturisirea femeii, m-am mângâiat ca nu am adus
numai moarte si nenorocire în jurul meu, ci am ajutat la fericirea
unora de-au apucat si si-au facut casi la Snagov lânga casile lui
Ceausescu si au de toate.

   
În Iordan, botezându-te Tu, Doamne

De câte ori îmi intra în casa preotul cu troparul de Boboteaza îmi
vine în minte parintele David, pe care îl aflasem ascuns la unchiul
Vasile, când am venit odata de la munte în anul 1949. Pe atunci îl
pastea gândul sa încerce sa treaca granita iugoslava. Aflase ca o
rudenie de-a unchiului, ce facea armata la graniceri, era în concediu   
si-l rugase sa-l cheme pe ostas si sa-l descoase cum stau lucrurile pe
frontiera.

În adevar, tânarul venise, dar nu singur, ci cu alti feciori care-l
asteptau în ulita. Din camera vecina, eu si parintele ascultam ce se
discuta. Unchiul laudase pe baiat ce catana voinica se facuse, apoi
aduse vorba de concediu.

- Am concediu de merit, se mândrea tânarul, c-am prins doi
infractori pe granita, un popa si o preoteasa.

- Popa? se mira unchiul.
- Da, popa si preuteasa, se lauda ostasul. Stai sa vezi cum a fost,

“mnezeii lor”. Eu am facut scoala de catalandri si mi-o dat în primire
un câne lup, pe unul Corbu, si faceam pânda noapte de noapte cu
cânele lânga mine, ca trebuie sa stii, nene Vasile, ca pe granita nici
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greierii n-au voie sa cânte, cum   zicea tovarasul plutonier major.
Zbiera aceste cuvinte atât de tare de-au tresarit icoanele de pe perete.
Si nu stiu, parca era un facut ca pe unde pândeam eu nu venea nici un
infractor. Prindea mai unul, mai altul, îsi lua premiul si pleca acasa în
permisie. Numai eu nu. A prins pâna si cel mai amarât dintre noi, un
tigan, mai multi studenti. Pe unul l-a si împuscat într-un pârâu, ca n-a
vrut sa se predea, si eu, nimic.

Pâna-ntr-o sara, când plecam la pânda, vad pe Corbu ca-si ridica
botul si se uita tinta catra un lan de grâu si se zbate în lantug. Îi dau
drumul, iau piedica de la automat si ma iau dupa câne. Când ajung în
grâu, aici era vânzoleala mare. Corbu îi sarise în spinare la un batrân
cu barba si o femeie tragea de câne sa-l lase pe batrân. Când m-a zarit
femeia, s-a repezit la mine în genunchi sa se roage sa iau cânele. L-a
cam încoltit Corbu pe popa.

- Te rog ia cânele de pe parintele!
- Cu fata la pamânt, executarea, poruncesc eu.
- Lasa-ne-n plata Domnului, baiete, se ruga preoteasa, ca era un

popa si-o preuteasa si da sa-mi cuprinda picioarele.
- Ia-ti labele de pe mine, batrâno, ca de nu, în trei zile va creste

iarba pe burta. M-am mâniat. Le-am pus catusele cu mâinile la spate,
le-am luat bagajul si l-am acatat popii de gât si-am pornit spre pichet.

- Fie-ti mila, mai baiete, ma tot boscorodea preuteasa, ca nu
degeaba ne aflam noi aici, ai si tu parinti...

- Parintii mei nu-s infractori de frontiera, le-am spus. Ce-ati
cautat pe granita? Când i-am trecut peste un pârâu, ti i-am bagat prin
apa, i-am strigat popii: tine traista sus, popo, ca se uda Evanghelia. Ca
avea si carti în traista. Când am intrat în pichet, am început sa cânt:
“În Iordan botezându-Te Tu, Doamne”, de au râs toti c-am pus mâna
pe-un popa si-o preuteasa. M-au si premiat si mi-au dat la moment
permisie.

De-afara s-au auzit chemarile feciorilor ce nu mai aveau rabdare,
la care granicerul a raspuns c-un chiuit:

- Stati ca viu acum! Ma duc, nene Vasile, ce mai chef tragem la
bufet!
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Si acum îmi închipuiam ce va fi la bufet. Cum granicerul va
povesti din nou si din nou cum a prins el pe granita doi infractori, cum
l-au laudat si premiat tovarasii superiori si cum ei ostasii-s hotarâti sa
nu lase pe granita nici greierii sa cânte si cum celorlalti feciori le
sticlesc  ochii si abia asteapta s-ajunga si ei graniceri pentru a prinde
si ei macar un popa si-o preoteasa, ca sa fie si ei laudati si premiati si
sa vina si sa bea la bufet.

Întâmplarea l-a mâhnit deosebit pe parintele David.
- Mai Ioane, unde am fost eu în atâtia ani? Cum de s-a putut

schimba baiatul asta? Ca mi-l amintesc bine ce cuminte era la ora de
religie si în biserica. Cum l-a putut dresa un ofiter politic ca sa faca
raul cu atâta râvna? Ma-ntreb: ce ar fi facut daca m-ar fi întâlnit pe
mine pe granita? Tot asa ar fi procedat? Ce se va alege de sufletul
neamului nostru? si durerea era cu atât mai mare cu cât si unchiul
Vasile venise la noi dupa plecarea baiatului cu urmatoarea scuza
pentru cele auzite: “Armata-i armata, n-ai ce-i face! Primesti ordin si
tragi si-n tatal tau”.

Crucea de la Sâmbata

Era în anul 1952, în ziua de Pasti si, de pe unde eram în paduri,
ne-am hotarât “sa mergem si noi la biserica”. Ne-am apropiat prin
paduri pâna în coasta de la rasarit de Manastirea Sâmbata, într-un loc
de unde puteam vedea slujba ce se tinea în padurea rara din
apropierea clopotnitei.

Era o zi frumoasa de primavara, când codrul îsi împlinea frunza
si pomii din poiana manastirii se aplecau de floare. Se vedea lume în
fata altarului improvizat. Din când în când veneau, aduse de vânt,
când mai tare, când mai încet, frânturi din troparul învierii “Hristos a
înviat din morti cu moartea pe moarte calcând si celor din morminte
viata daruindu-le”. Ne gândeam la cei cazuti dintre noi pâna atunci:
Marcel Cornea, Silviu Socol, Porâmbu, capitan Monea, Mogos,
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Mazilu, Partenie Cozma si ceilalti  despre a caror soarta nu stiam
nimic. Eram înca sub povara amintirii ultimului cazut, Baciu, fratele
lui Ghita.

Am ramas tacuti cât a tinut slujba. Nu stiu care a avut parerea,
parca Brâncoveanu, pe care a spus-o cu glas tare: “Daca vreunul
dintre noi va supravietui, sa ne legam ca acela sa ne adune oasele de
pe unde vor fi fost aruncate si sa le îngroape aici lânga aceasta
manastire.

În 1990 mi-am adus aminte de acest legamânt  si le-am amintit
lui Ilioi si celorlalti legamântul facut cu 40 de ani în urma si am pornit
la realizarea lui. Trupurile mortilor nu aveam de unde le lua, noi nu
stim unde sunt, nimeni n-a venit sa ne spuna, pe ucigasi nimeni nu i-a
deranjat sa spuna locul unde i-au aruncat. Ramânea doar sa ridicam o
cruce seaca undeva ca amintire. Dupa doi ani de ezitari mitropolia
Sibiului si staretia s-au învoit. Am apelat la arhitectul, fost detinut
politic, Niculita Goga, care ne-a îndrumat la minunatul om arhitect
Anghel Marcu din Bucuresti, care s-a oprit în cele din urma la
proiectul actual. Iata viziunea arhitectului:  “...o singura coloana cu
sectiunea patrata, care poate fi scrisa si vazuta pe patru fete cu
conditia sa o asezam într-un loc în care sa poata fi vazuta si citita de
jur împrejur.

Aceasta cruce va primi la partea superioara un text lapidar cu
litere mari, text închinare pentru eroi.

Excludem tot ce este fragil si vulnerabil. Oamenii acestia au fost
oameni dintr-o bucata.

Cred ca astfel conceputa ca un stâlp de piatra, crucea va purta
demn peste secole numele acelor bravi oameni.

Asa sa va ajute Dumnezeu!     
   Anghel Marcu“
   
Sculptorul Constantin Marinete s-a deplasat la cariera Ruschita

si a ales un bloc de marmura alba la fata locului,  din cariera,
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transportându-l la Bucuresti la atelierul sau. Pentru a-l putea taia a
conceput si a construit un fierastrau special. Am proiectat ca pe cruce
sa fie trecute numele celor ce au cazut dintre noi, dar si numele
oamenilor care în zona Fagaras au avut un rol în lupta împotriva
comunismului. La început prevedeam ca vor fi vreo suta de nume, dar
tot numarând am trecut de 500 numai din cei morti în lupta, executati,
ucisi la securitate si în închisori, morti în urma ranilor primite în
închisoare.

Bani am dat noi, supravietuitorii, cât am putut din saracia
noastra, destul de putini. Am fost ajutati însa de frati de-ai nostri din
strainatate: Emilia si Emil Tatu din California, Nicolae Dima în
numele societatii “Avram Iancu” din New York, Nicolae Lungoci din
Washington, Alexandru Fonta si Victor Rosca din Canada, Dumitru
Tatu de la Paris si altii (cheltuielile s-au ridicat la 3 milioane de lei).
De mare ajutor ne-a fost primarul Fagarasului, Nicolae Ciocan.
Fundamentul a fost turnat de mesterul Gheorghe Hasu din Lisa.

Sfintirea crucii s-a facut în 17 Octombrie 1995.
Dar mai întâi un episod întâmplat cu doua zile înaintea sfintirii.

Era seara târziu. Burnita marunt. La lumina farurilor, câtiva
supravietuitori ai rezistentei fagarasene si mai multi tineri, urmasi
de-ai luptatorilor, lucrasem toata ziua în ploaie si aratam ca dupa o asa
munca. Pe aleea de intrare au oprit câteva masini si din una a coborât
o femeie îmbracata simplu, cu fata deschisa, care a dorit sa stie ce se
lucreaza. Era Majestatea Sa Regina Ana. Mitropolitul Ardealului i-a
dat explicatii si ne-a prezentat Majestatii Sale.

- Majestate, cei înscrisi pe cruce au luptat si au murit pentru
credinta, tara si regalitate.

La scurt timp dupa întâlnire, pe piedestalul crucii a fost depus un
buchet de flori. Era buchetul de flori pe care Regina l-a gasit în
camera ei. A fost primul buchet de flori care s-a depus în cinstea celor
înscrisi pe cruce. Cu litere mari în relief, în marmura au fost sapate
cuvintele: ”Ei au murit pentru credinta, neam si libertate”. În primul
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rând l-am trecut pe cel despre care vorbesc înca muntii, padurile,
izvoarele si inimile oamenilor din partea locului, pe Parintele Arsenie
Boca, staretul manastirii pâna în 1948.

Desi plouase câteva zile si muntii au fost în ceata, în Duminica
sfintirii vremea s-a razbunat, muntii erau limpezi, soarele stralucea
neaua de pe crestetul lor. Padurile se prezentau gatite în toate culorile
curcubeului iesite de sub maiestria toamnei. La amiazi, biserica si
curtea manastirii erau neîncapatoare pentru multimea sosita din toate
satele si din toata tara. Era pentru prima data când cei care am
supravietuit din lupta anticomunista din tara Fagarasului ne aflam la
un loc. Îmbratisari, lacrimi, amintiri tragice, sute de femei îmbracate
în doliul pe care nu l-au parasit de 40 de ani si pe care-l vor duce în
mormânt, tineri cu sufletul deschis cautând sa înteleaga ce-a fost
atunci pe aceste locuri.

Comandantul garnizoanei Fagaras a tinut sa fie prezent cu doua
plutoane de ostasi care au facut de garda în jurul crucii: “Aici au
luptat si au murit ofiteri si ostasi din Armata Regala si am venit sa-i
cinstim”.

În sunetul clopotelor manastirii a început slujba de pomenire
oficiata de preoti ortodocsi si greco-catolici în frunte cu mitropolitul
Ardealului. Printre ei, în primul rând preoti care au suferit pentru
Hristos si neam. Am evitat cuvântari pompoase, am amintit doar
legamântul nostru luat cu 40 de ani în urma, am multumit lui
Dumnezeu si celor care ne-au ajutat sa ridicam crucea. Am citit
numele celor mai bine de 500 de oameni morti dintre noi. Olimpiu
Borzea si Ioan V. Pica au depanat amintiri. Am propus si s-a primit ca
în fiecare an în prima Duminica dupa Sf. Ilie sa ne adunam aici si sa
ne aducem aminte de cei morti.

La sfârsit, din toate piepturile a izbucnit imnul fratelui de cruce
cazut si pe care spre mirarea unora îl stia toata lumea. Cântecul
se-mpletea cu adierea vântului prin cetina brazilor, cu vuietul apelor
repezi de munte, cu ecoul vailor si stâncilor. Era cântecul pe care îl
intonam noi atunci în lupta ori de câte ori cadea unul dintre noi.   
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Miros de tamâie amara

Dupa ridicarea crucii m-am simtit eliberat ca de-o grea povara.
Tocind scarile de piatra ale institutiilor de care depindea aprobarea
ridicarii crucii, caciulindu-ma în fata multora, încercând sa-i conving
ca noi vrem sa ridicam o cruce pentru cei  care n-au nici mormânt,
nici cruce, si nu un monument de care sa se mire lumea, purtam teama
de a nu muri înainte ca aceasta datorie sa fie împlinita. Acum, când o
vedeam stralucind proiectata pe crestele muntilor, ma simteam linistit,
chiar daca crucea nu era pe deplin gata, cum  nu e gata nici în ziua de
azi.   

Ma asteptam sa avem necazuri venite de oriunde, dar nici prin
gând de unde a venit furtuna. Dupa o luna de la sfintire, primesc un
telefon de la Politia Voila: “Sunt maiorul (i-am uitat numele) si vreau
sa va aduc la cunostinta urmatoarele: în ziua de 21 noiembrie 1995,
doua persoane, o calugarita si un calugar, s-au dus la manastirea
Sâmbata, s-au urcat pe cruce si au profanat-o cu dalta si ciocanul.
I-am depistat si le-am luat declaratii. Va rog sa veniti, sa va constituiti
parte civila pentru a putea fi dati în judecata”. Cunoscusem pe
maiorul de politie cu câteva zile înainte de sfintirea crucii, când îl
înstiintasem ca va avea loc evenimentul. Politia se achitase de
pastrarea ordinii masinilor si autobuzelor în cel mai perfect mod cu
putinta. Am alergat mai întâi la cruce. Numele parintelui Arsenie
Boca fusese taiat cu dalta lasând loc unei sparturi. Parintele staret
Irineu Duvlea mi-a relatat cum se întâmplasera lucrurile: Manastirea
Brâncoveanu alcatuise un raport catre Mitropolia Ardealului din
Sibiu. Relatez din acest raport: “... în ziua de 21 noiembrie 1995, în
jurul orei 16.20 a sosit la Manastirea Sâmbata parintele Daniil
Stanescu, maica stareta Pavelaida Munteanu si soferul Ion de la
Manastirea Prislop, Judetul Hunedoara din Eparhia Aradului, cu un
autoturism tip Alfa Romeo culoare gri. Dupa ce au coborât din
masina, au mers direct la Cruce - monument ridicat în memoria
luptatorilor din Rezistenta Anticomunista din Muntii Fagarasului.
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Primul dintre vietuitorii manas tirii noastre care a luat contact cu
sus-numitii a fost parintele Arhimandrit Ilarion, economul manastirii,
caruia i s-a cerut o scara cu intentia ca parintele Daniil sa se urce pe
cruce pentru a sterge numele parintelui Arsenie Boca înscris pe
aceasta cruce. Parintele Ilarion i-a raspuns ca “avem scara, dar pentru
ceea ce intentioneaza sa faca nu o da, dupa care l-a avertizat pe
parintele Daniil ca avea porunca sa nu se atinga de cruce si în cazul ca
o va face sa anuntam Politia pentru a interveni în vederea protectiei
acestui monument”.

De asemenea l-am rugat sa ia legatura cu d-l Gavrila, cel care a
initiat ridicarea acestei cruci, si cu ÎPS voastra pentru rezolvarea
acestei probleme pe cale ierarhica.

Maica Stareta Pavelaida a înteles si l-a rugat pe parintele Daniil
sa renunte si sa obtina aprobarea oficiala. Parintele Daniil nu a vrut sa
asculte sfatul maicii starete motivând ca are porunca de la asa-zisa
maica Zamfira (Julieta) sa nu plece de la Sâmbata pâna nu va sterge
de pe cruce numele parintelui Arsenie. Netinând cont de interventia
noastra pe cale pasnica, a luat ciocanul din masina lor si, cu sfidare si
obraznicie fata de toti cei care au încercat sa dialogheze, a urcat pe
Sfânta Cruce si a spart locul unde era înscris numele parintelui
Arsenie Boca afirmând ca duhul parintelui Arsenie i-a spus sa vina la
Sâmbata sa stearga numele sau de pe cruce, iar dupa ce a sters numele
a spus ca acum duhul parintelui Arsenie se simte linistit.   

La întoarcerea sa spre manastirea Prislop a fost oprit de catre
Politie la Sibiu, unde i s-a luat o declaratie.

A doua zi, 22 noiembrie, au venit de la Politia Voila si au
constatat cele întâmplate alcatuind un proces verbal de constatare.

Noi, staretul manastirii împreuna cu Obstea de la Sâmbata
înaintam ÎPS voastre protestul nostru în legatura cu cele întâmplate
chiar în ziua intrarii Maicii Domnului în biserica, care ne-a produs o
adânca mâhnire si tulburare în suflete.

Va rugam sa luati act de protestul, supararea si dezaprobarea
noastra, urmând a lua masurile pe care le veti considera necesare, spre
linistea, ordinea si disciplina în cadrul vietii monahale si ferirea
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numelui Manastirii Brâncoveanu de   amenintari, defaimari si denigrari
din partea oricarei persoane implicate în aceasta fapta iresponsabila.
Însotim protestul nostru cu semnaturile membrilor Consiliului
Duhovnicesc al Manastirii.

Staret Irineu Duvlea, Arh. Econom Arh. S. Protos, Ilarion Urs
Lucian Ieromonah Coroi Pahomie

Ierodiaconi Matei, Calinic, Casian, Iustinian, Ieronim”

Întâmplarea m-a descumpanit. Ma uitam la cruce si ma gândeam:
aproape de ea, lânga clopotnita veche se afla o alta cruce de piatra cu
o vechime de peste un secol si jumatate, cruce împlântata direct în
iarba. Crucea, ca si zidurile manastirii darâmate de Bucow, a stat în
ploi neprotejata. Ani de ani, vara de vara, aici veneau bivolii la
pascut, o cale de padure trecea pe lânga ea, copaci au cazut si n-au
lovit-o, au trecut pe aceste locuri doua razboaie, revolutii, s-au tocit
de ploi si vânt slovele scrise pe ea, dar a ramas intacta atâta timp. Si
acum o cruce, o opera de arta, acceptata cu drag de conducerea
manastirii, sfintita de Mitropolitul Ardealului, e profanata de doua
fete bisericesti care se aflau sub ascultarea acestui arhiereu. Împreuna
cu Ion Ilioi si alti frati de lupta am hotarât urmatoarele: crucea, odata
asezata în perimetrul manastirii Sâmbata, noi întelegem ca devine un
bun al manastirii, noi ramânând doar cu datoria morala si materiala de
a o îngriji si înfrumuseta. Noi renuntam sa ne judecam cu niste
nebuni, fie ei fete bisericesti, în fata unor instante judecatoresti straine
de biserica, lasând la latitudinea ierarhiei bisericesti rezolvarea acestei
profanari cum va crede de cuviinta. Dupa cum am fost informati,
calugarul Daniil a fost pedepsit sa refaca numele de pe cruce, lucru
care pâna în prezent nu s-a împlinit, crucea ramânând în continuare cu
spartura în tulpina ei, în locul cel mai de seama.

Revenind la motivele ce ne-au determinat sa-l trecem pe
parintele Arsenie Boca primul pe crucea ridicata, iata care au fost:   

- în anul 1946-1947 în muntii Fagarasului se afla un grup de
rezistenta armata (scriitorul C-tin Gane, bihoreanul Pele, Totea,
Murea), grup ce era ajutat de parintele Arsenie;
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- în 1948, dupa ce a fost mutat la Prislop, parintele a fost arestat
în 15 mai, o data cu oponentii regimului, trecut prin anchete si
închisori;

- a fost rearestat în multe rânduri, petrecându-si multe luni de
zile prin beciurile securitatii;

- a fost  alungat si îndepartat cu porunca de a nu se mai întoarce
niciodata la Sâmbata;

- în toata vremea a fost omul la care-si gaseau alinare si
îmbarbatare toti oropsitii din zona, care-l cautau oriunde a fost
alungat de stapânirea comunista;

- dar cel mai mare merit al parintelui Arsenie este de a fi creat în
jurul manastirii Sâmbata o stânca de credinta adevarata, pe care
comunistii n-au putut-o înfrânge; majoritatea oamenilor nostri de
sprijin erau oameni formati de parintele Arsenie; aceasta rezistenta a
credintei, noi am socotit-o mult mai importanta decât rezistenta
noastra cu arma si de aceea l-am trecut primul pe cruce.

În ce priveste legaturile parintelui cu miscarea legionara, de care
maica Zamfira se zbate atâta sa-l absolve, iata o marturisire facuta de
mitropolitul Antonie, chiar lânga crucea noastra: “Marturisesc acum,
lucru ce nu l-am facut niciodata, urmatoarea întâmplare: eram prin
1947 în chilia parintelui Arsenie, care se dezbracase pâna la brâu sa se
spele; pe pieptul parintelui atârna o cruce care avea si o garda
legionara pe ea. M-am speriat si l-am întrebat:

- Parinte, nu ti-e teama sa porti un astfel de obiect primejdios?
- O am de la Corneliu Codreanu, el mi-a daruit-o.”

Ati luptat pentru democratie?

Printre articolele de ziar aparute dupa înfiintarea Fundatiei
“Luptatorii din Rezistenta Anticomunista” se afla unul sub semnatura
lui Mircea Iorgulescu.

Dupa ce repeta insinuarile cuprinse în alte articole anterioare,
termina cu o întrebare retorica ce se vrea încuietoare: “Oare pentru
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democratie au luptat cei din Rezistenta Armata anticomunista?” Ma
uitam cu tristete la aceasta stupida întrebare, amintindu-mi vremurile
de atunci: tara era ocupata de trupele sovietice, armata condusa de
generali ca Emil Bodnaras si Walter Roman cânta pe strazi: ”O
Moscova, patria mea” si “Dimineata lumineaza zidul marelui
Kremlin”. Economia era sovromizata, cultura la fel, aveam si
sovrom-patriarhie, lasitatea si vânzarea se întindea în toate partile.
Toate leprele, lichelele, lasii si vânzatorii se-ntreceau în a proslavi
orânduirea comunista si pe generalissimul Stalin, manualele scolare,
inclusiv cele de literatura se traduceau din ruseste, istoria patriei o
scria Roller, conducatorii tarii se numeau Ana Pauker, Teoharie
Georgescu, Vasile Luca, securitatea condusa de  nume precum cele de
mai sus ucidea oameni în mijlocul drumului, arestarile si deportarile
se faceau dupa bunul plac, nu mai erai sigur ca vei veni de la munca
sau ca te vei duce a doua zi la munca, te temeai de cei din casa ta sa
nu te vânda, nu mai eram siguri ca vom mai avea o tara. În acele
vremuri îsi închipuie autorul, noi cei care renuntaseram la toate,
inclusiv la vietile noastre, noi, în pauzele dintre ciocniri, eram
preocupati de cum va fi România dupa comunism? Numai un prost îsi
putea închipui ca ne gândeam cum vom face privatizare: dupa metoda
MEBO sau vânzând fabricile tuturor aventurierilor din lumea larga pe
degeaba, ca se va admite sau nu în parlament o motiune de cenzura. Si
totusi noi luptam pentru democratie, domnule democrat de carton
dresat sa scrii ceea ce scrii, toate grupurile de rezistenta armata sau
neînarmata, toate pâna la cel din urma au fost monarhiste. De altfel ca
tot poporul român de atunci.

Noi nu mai speram sa apucam clipa victoriei, dar nici prin cel
mai laturalnic gând nu puteam concepe ca atunci când România se va
scutura de comunism nu se va aseza pe starea de fapt din decembrie
1947, când în vigoare era constitutia din 1923. Si aceasta constitutie
era mai democratica decât surogatul facut în pripa de fostii comunisti
si de fiii lor pentru uzul personal.
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Mormântul lui popa

Înca din anii când eram la munte ne întrista usurinta cu care
oamenii treceau de partea stapânirii comuniste. La început se duceau
la adunarile lor siliti, de teama sa nu aiba ceva de suferit, apoi se
duceau din obisnuinta, apoi convinsi ca daca acum “a venit «leja asta»
apoi trâbuie s-o tânem” Numarul celor ce se împotriveau valului era
tot mai subtire si se prevedea vremea când nu va mai fi deloc. De
atunci am purtat în gând o teama pentru ziua când constiinta
poporului nostru se va bolseviza si sataniza.

În imperiul turcesc, la sud de muntii Rodope, traia pe la anul
1700 o populatie româneasca, megleno-românii, desigur crestini ca
toti românii. Într-o buna zi unui pasa turcesc i-a casunat sa-i treaca la
islamism amenintând pe cei ce se vor opune  cu taierea capului. Unii
au preferat sa moara si nu si-au parasit legea, altii de frica s-au turcit,
o alta parte, între care si popa satului au fugit noaptea si s-au dus
departe. Au trecut ani de la convertirea fortata, pasa cu pricina a murit
si o data cu moartea lui persecutia a încetat. Popa, de pe unde era
fugit, a auzit si s-a întors în satul de unde plecase ca sa întoarca
oamenii din nou la Hristos.

Intre timp însa fostii lui enoriasi au devenit atât de fanatici
mahomedani, încât l-au scos pe popa la marginea satului si l-au ucis
cu pietre, ridicând pe trupul lui o movila, care pâna-n zilele noastre se
cheama în graiul lor “mormântlu lu popa”.

Cred ca noi, românii, suferim de boala asta, de sindromul
“mormântlu lu popa”. A venit comunismul pe capul nostru si nu l-a
vrut nimenea. L-am primit resemnati sau cu împotrivire. A venit si
ziua când ne puteam debarasa de el, dar ne-am simtit atât de legati de
robie, ne-am înrait atâta încât raspundem violent la orice vânt de
schimbare. În 1940 a sosit într-un sat (Coslar) un preot din Ardealul
cedat, cu copii mici, numai cu sufletul si hainutele de pe ei. Satenii de
atunci si-au ajutat pastorul cu ce-au putut. Mai traiesc oameni dintre
cei care l-au ajutat atunci. N-a trait mult si preotul a fost înmormântat
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în curtea bisericii. Trec pe lânga   mormântul lui oamenii satului în
fiecare zi. Pe preot îl chema Coposu si era rudenie cu Iuliu Maniu.

Astazi, când scriu aceste rânduri, în 1991, la doi ani de la
Revolutie daca s-ar zvoni la cârciuma sau la biserica ca fiul preotului
din 1940, Corneliu Coposu, ar trece prin sat, cucernicii credinciosi cu
popa în frunte i-ar iesi în întâmpinare si, de ucis poate nu l-ar ucide,
dar l-ar zgâria si alunga cu pietre si l-ar batjocori cum le-ar veni la
gura. De ce? Pentru care motiv? Prea bine nu se stie de ce. S-a auzit
ca-i fiu de mosier si vine sa-si ia mosiile si pentru ca a stat si a mâncat
si a baut bine la Paris si la noi nu s-a gândit, iar daca Doina Cornea
s-ar încumeta sa treaca prin sat, ea, care cu doi ani în urma era
simbolul rezistentei românesti, n-ar mai ramânea nimic din ea, treaba
ce-ar face-o numai femeile satului. În schimb daca fiul celui ce-a venit
cu tancurile sovietice, care le-a trimis parintii în închisori si la canal si
i-a omorât cu cotele ar veni în sat, ar fi asteptat de satul întreg, cu flori
si recunostinta. Nu degeaba a spus poetul cu 150 de ani în urma: ”unii
deprinsi cu robia, de ea greu se dezlipesc”.

În 1940 a intrat Armata Rosie în Basarabia. Comunistii au ucis,
au deportat. Au fugit românii câti au putut, iar cei ramasi s-au dat
dupa invadatori, de frica.

Azi, când ar putea fi din nou ce-au fost, nu se mai socotesc
români, ci moldoveni, blestema România iar popii nu vor sa se mai
tina de Bucuresti, ci de Moscova. Pâna unde s-a ajuns e destul sa
povestesc o întâmplare dintr-un sat basarabean, unde un cârd de copii
bateau pe unul dintre ei:

- De ce-l bateti, ma?
- Pentru ca-i român.
- Dar voi ce sunteti, mai copiilor?
- Noi suntem moldoveni pravoslavnici.
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Partenie Cosma

Cu cât simt ca m-apropiu de sfârsitul calatoriei îmi vin în minte,
tot mai des si tot mai limpezi, chipurile fratilor de atunci. Mai limpezi
chiar decât fotografiile ce-au ramas de la ei. Iata-l, îl am în fata
ochilor pe plutonierul Partenie Cosma. L-am întâlnit de putine ori, dar
mi-a ramas în memorie zâmbetul plin de sinceritate din coltul gurii.
Era mândru de numele ce-l purta. Atunci când l-am întrebat daca e
rudenie cu vestitul memorandist Partenie Cosma, a raspuns: ”Desigur,
câti facem ceva pentru tara asta, toti suntem rudenii”.

Era de loc din Sona, un sat retras, asezat între dealuri si Olt, nu
departe de Fagaras, de unde era si profesorul Mihai Novac. A facut
liceul la “Radu Negru” din Fagaras, urmând apoi Scoala Militara de
Subofiteri, pe care a absolvit-o cu rezulate bune, ceea ce i-a dat
posibilitatea de a fi angajat în unitatea de elita “Centrul de instructie,
Fagaras”. S-a nascut în 1918. Face frontul de rasarit într-o companie
anticar, în regimentul Centrului având astfel ocazia sa vada
comunismul cu ochii lui în Rusia. Acest lucru îl determina sa se
angajeze împotriva acestuia pâna la moarte. E prezent din primele
momente ale închegarii rezistentei anticomuniste din judet. Avea o
pozitie foarte buna pentru acest scop: sef al magaziei de armament,
unde erau depozitate importante cantitati de arme si munitii
neînregistrate, pe care le-a scos din unitate si le-a dirijat spre
depozitele organizatiei judetene la diferiti oameni de încredere, ca
bunaoara la socrul sau Juncu Iancu si la familia Comsulea Aron. Era
omul care nu stia ce-i frica. Fiind ajutat de un alt barbat ca si el,
caporalul Taulea Gheorghe, a scos armamentul noaptea cu ranita, cu
motocicleta sa si chiar cu caruta. Astfel au fost scoase pusti, pistoale
mitraliera, mitraliere, grenade, cartuse si sticle incendiare. De la Iancu
Juncu si de la Aron Comsulea d in satul Râusor, armamentul era
preluat de alti oameni de la munte si depozitat. Astazi avem marturii
ca o parte din armament a fost dirijat spre colonelul Arsenescu peste
munti.
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A avut noroc de o sotie care l-a înteles, Valeria, si de un socru,
Iancu Juncu, tot atât de devotat cauzei.

Mai mult decât atât, acesta si-a pus casa la dispozitia grupurilor
de rezistenta. La el statea ascuns vestitul Arsu Gheorghe. Pe
genunchii acestui om s-au saltat copiii lui Partenie Cosma, toti sub
cinci ani. Aici veneau Mogos si Mazilu si ai lor, dupa cum tot aici
poposeam si noi când veneam de la munte. Aici m-am întâlnit cu
Mogos si Mazilu, cu Marcel Cornea si cu oamenii lui Pridon. Casa lor
avea o asezare buna, la marginea satului, cu gradina ce dadea în câmp.

Ceea ce nu s-a stiut atunci si nu se stie înca nici azi e numele
iuzilor care-au urmarit si au vândut organizatia de rezistenta din zona
Râusor si Parau, pentru ca a fost o vânzare foarte bine organizata.
Securitatea a actionat în noaptea de 14 octombrie 1950 în locuri
precise, la aceeasi ora din noapte, în toate satele din zona. La locuinta
lui Juncu, socrul lui Partenie au actionat într-un mod special. Au
înconjurat gospodaria, apoi au dat foc la sura pândind în jur. Din
fericire, nici un luptator nu se afla atunci acolo. Prinderea lui Arsu,
ranit grav în urma diversiunii facute de el pe ulita satului, si a lui
Silviu Socol, scaparea celorlalti, arestarile masive de oameni, le-am
povestit într-un episod din anul 1950. A urmat arestarea lui Iacob
Juncu si a sotiei Elena, atunci noaptea. În casa, dupa ce s-a facut
perchezitie, au ramas încuiati si înspaimântati copiii lui Cosma, care
se aflau la bunici: Florica de 5 ani, Elena de 3 ani si Marcel de 2 ani.
Dupa ce s-a facut liniste, Florica a coborât pe fereastra, apoi i-a ajutat
pe cei mici sa coboare si ei, si, tinându-se de mâna, au pornit la
parintii lor care locuiau în Fagaras. Asa, pe drum, în ploaie si frig,
desculti si dezbracati, i-a întâlnit mama lor, Valeria, care a plecat la
Râusor sa vada ce s-a întâmplat, fiind repede arestata si ea, iar copiii
au ramas ai nimanui. Partenie a fost arestat la unitate.

Au urmat anchetele a zeci de oameni la securitatea din Orasul
Stalin si condamnarea la moarte a  lui Partenie Cosma, a lui Silviu
Socol, a capitanului Monea, a lui Dumitru Cornea, Dumineca si
Stanciu, a lui Pridon si a celorlalti. Unde va fi fost executia, unde-i
vor fi oasele nu se stie, si pe autoritatile tot comuniste de dupa

260



Revolutie nu le intereseaza. Avea 35 de ani. Într-un certificat de deces
al lui e trecuta data mortii de 11 septembrie 1952 si ca data a
înregistrarii 5 martie 1964. Juncu Iacob a fost ucis în închisoarea
Caransebes în 12 octombrie 1955.

Sotia lui Partenie, Valeria, si-a urmat destinul ca vaduva de
“bandit”, adica arestari, alungari din casa, batai la securitate, socuri
electrice, drumuri zadarnice pe la portile închisorilor si tribunalelor
militare. Copiii au avut soarta de copii de “bandit”, insultati de mici,
marginalizati.

Suflet de copil (I)

Am adus în aceasta carte si câtiva copii, a caror prezenta în
evenimente uneori tragice le-a marcat viata pentru totdeauna. Iata
amintirea unui copil de atunci:   

“Ma numesc Octavian Pralea, sunt originar din satul
Breaza-Fagaras si în prezent locuiesc în Fagaras. Ce va povestesc mi
s-a imprimat în memorie asa de adânc de parca le traiesc acum. Era în
martie 1955. Aveam 11 ani si eram în clasa a cincea. Învatam în satul
Lisa, ca în Breaza nu era scoala, si locuiam la unchiul meu, Ioan
Serban Paler (al lui Bazaon). Ma întorceam de la scoala. La intrarea în
curte se afla un militian, care tocmai ordona unei vecine ca nu are
voie sa intre în casa. Nu pricepeam ce se întâmpla.

- Tu cine esti, ma? ma-ntâmpina militianul.
- Sunt nepotul unchiului si ma-ntorc de la scoala. Mi-a dat voie

sa intru.
În casa, în afara matusii mele mai erau cinci sau sase militieni.

Prezenta lor nu m-a mirat la început. În sat foiau tot timpul militieni si
securisti si în curte intrau destui sa-i ceara unchiului meu sa-si duca
cotele, sa-si plateasca impozitele sau sa se duca la primarie sau la
postul de militie. Unchiul lipsea, iar matusa, vedeam ca a plâns.
Observ ca în camera s-au facut schimbari. Mai era înca un pat adus
din odaia vecina. În capul meu era o întreaga confuzie, eu
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neîntelegând nimic din ce se întâmp la. De-abia dupa doua-trei zile
m-am dumirit. În casa domnea o tacere completa. Matusa îsi cauta de
lucru, iar militienii nu scoteau o vorba. Matusa mi-a pus de mâncare,
mie nu-mi era foame, si nu îndrazneam sa întreb ce se petrece.

Dupa mâncare mi-am facut planul sa fug.
Curtea unchiului era asezata de-a lungul râului, peste drum de

moara lui Bârlea. În curte, pe partea stânga, în continuarea casei, era
grajdul cailor, iar pe partea dreapta, spre râu, mai era o casuta, apoi
gard, WC-ul, dupa el alt gard s-apoi sura. În coltul gardului, unchiul
avea o iesire spre râu. Dadeai în laturi o scândura si ieseai în tarmul
râului. Pe aici mi-am facut planul sa fug. Îmi ziceam: ies din curte pe
râu, s-apoi ... voi vedea eu. Mai aveam o alta matusa în Lisa si voiam
sa ma duc la ea, sa le spun ce era aici. N-aveam de unde sti ca si acolo
situatia era ca si la noi.

Am dat sa ies afara. Un militian ma-ntreaba ce vreau. Eu îi spun
si-mi dadu voie. Varul meu, care sosise de la scoala între timp, s-a
cerut si el, dar n-a fost lasat. Pe când voiam sa dau scândura  din gard,
din usa surii din apropiere, un alt militian ma soma cu pistolul: “Stai
asa!” Daca as fi avut scândura luata, as fi fugit, dar asa a trebuit sa
stau pe loc. A venit la mine, m-a însfacat si m-a dus în casa. Am
apucat sa vad ca în sura mai erau si alti militieni. M-au întrebat rastit
ce voiam sa fac, eu nu stiu ce le-am raspuns, dar drept urmare am fost
descaltat. Si varului meu, care avea 14 ani, i s-au luat bocancii.

Si asa, matusa, noi doi copii si sase militieni am petrecut zece
zile ca la închisoare în casa la noi. De la început ni s-a fixat un
program. Nu aveam voie sa parasim camera în care ne aflam decât
noaptea, însotiti de militieni. Bunînteles ca nu mai era vorba de mers
la scoala. Nu aveam voie sa aprindem focul ziua, decât noaptea. Era
frig în casa, dar ne-mbracam gros. Am fost obligati sa camuflam
geamurile cu paturi si cuverturi si am ramas asa ziua si noaptea. Nu
aveam voie sa aprindem lampa decât ziua. Pentru necesitati ni s-au dat
doua galeti, pe care le scoteam noaptea afara. Într-un pat dormeam noi
cu matusa, în celalalt militienii pe rând. Nu aveam voie sa vorbim
între noi si nici ei nu vorbeau decât în soapta. La animale ca sa le dam
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de mâncare nu puteam iesi decât însot iti de militieni o singura data la
miezul noptii. Pentru coborârea fânului din sop eram lasati numai noi
copiii. Când urcam în sopul cu fân, paznicii nostri îsi încarcau armele.

Într-o noapte s-a produs în podul casei de deasupra noastra un
zgomot destul de puternic. Noua, zgomotul nu ne spunea nimic.
Desigur o pisica s-a repezit dupa un soarece, dar pe ei i-a mobilizat
rapid. Au zvâcnit în picioare încarcându-si pistoalele speriati.
Facându-se liniste, comandantul trupei ne-a întrebat rastit ce-a fost
zgomotul. Matusa le-a explicat ce s-a întîmplat, dar ei nu s-au lasat
convinsi, ramânând vigilenti multa vreme, cu mâna pe tragaci.

Dupa aceasta întâmplare am început sa-nteleg ceea ce asteptau
acesti oaspeti nepoftiti. Asteptau sa vina Fileru de la munte dupa
mâncare, unchiul fiind rudenie cu un om care, la rândul lui, era
rudenie cu Fileru. Despre Fileru stiam toti copiii ca se afla la munte si
ca pe el îl cauta militia si securitatea cu cânii.

Alte întâmplari din cele zece zile m-au convins ca pe el îl
pândeau, dar am înteles ca le era o teama grozava de o eventuala
confruntare cu acest om.   

Într-una din nopti, dupa lasarea serii, s-au auzit din când în când,
aproape ritmic, niste lovituri destul de ciudate pentru un neavizat. Era
vorba de bataile cailor cu copita în iesle, care, neobisnuiti cu
mâncarea primita, o data pe zi, îsi pierdura rabdarea si îsi cereau
astfel drepturile. Noi, care stiam, nu am dat importanta zgomotelor,
dar paznicii nostri s-au speriat din nou si si-au revenit si acum cu greu
dupa explicatia noastra asupra originii zgomotului. Dar cea mai
stranie întâmplare s-a petrecut într-una din nopti, când am fost dusi sa
dam la vite de mâncare, si care s-ar fi putut termina rau. Operatiunea
s-a desfasurat dupa tipicul obisnuit. Noi, copiii, am coborât fân din
pod si eram cu bratele încarcate cu fân, mai întâi matusa, apoi varul
meu si la urma eu. Însotitorii nostri erau unul în fata si altul în spate.
Chiar când paseam pe poarta surii, militianul din fata noastra a somat
de doua ori pe cineva de afara cu glas groaznic: “Stai, ca trag!”, având
arma îndreptata undeva în întuneric. Observ si  eu în bezna o silueta
cu forma de om. Dar acela avea si el arma. Fânul mi-a cazut din brate
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si am închis ochii asteptând detunatur ile armelor care n-au mai venit
si un glas din întuneric, tot plin de groaza, a raspuns nu mai tin minte
ce. Ce se-ntâmplase? În sura mica se aflau alti militieni, care pândeau
noaptea afara si care, auzindu-ne pe noi, au iesit încarcându-si si ei
armele si somând. Noroc ca s-au recunoscut dupa voce. Cred ca
numai frica de o întâlnire cu dumneavoastra i-a facut sa-si piarda
cumpatul si sa se someze între ei, caci ei trebuiau sa stie unii de altii.

Unchiul meu a ramas tot dus la securitate, dar despre el nu o
puteam întreba pe matusa, ca nu aveam voie sa vorbim între noi si nu
eram o clipa lasati fara supraveghere.

Dupa alte câteva zile, care mi s-au parut cât veacurile, a venit
seful de post Muresan (cel pe care-l pomeniti si d-voastra în carte, cel
care a ridicat blocada) si care în prezent, 1993, este epitropul bisericii
ortodoxe din Fagaras. Acesta ne-a tinut o sedinta de lamurire, în care
ne-a amenintat sa nu povestim nimic din cele întâmplate ca altfel
“...cam stiti ce vi se poate întâmpla si voua.” Nu era nevoie sa spunem
cuiva ca toti vecinii stiau chiar mai multe decât noi. Iesind din camera
în care am fost sechestrati, ne-am dat seama ca si în sura, si-n casuta
din curte au fost postati alti militieni, într-un cuvânt întreaga
gospodarie a fost transformata într-o fortareata gata sa înghita orice
aparitie a vreunuia dintre cei din munte.   

Au trecut 40 de ani de atunci, dar prin ce-am trecut nu voi putea
uita niciodata.

    Semnat, Octavian Pralea“

Scrisoarea aceasta mi-a adus aminte de unul dintre cei mai
vinovati tâlhari locali: plutonierul de militie Muresan, fost plutonier
de jandarmi, care are la activ zeci de arestari de oameni, dintre care
unii ucisi, schingiuiti, dusi la Canal, în Gherla, colonii de munca, de
unde unii  nu s-au mai întors si daca s-au întors n-au mai fost ca
înainte niciodata.

Careva m-a sfatuit sa-l vad pe epitropul Muresan, fostul
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plutonier de militie, stând în strana epi tropului în biserica, lânga altar.
N-am avut aceasta curiozitate. Nu ma întreb nici cum e posibil ca la o
biserica în Fagaras, unde oamenii se cunosc cu totii, sa fie ales un
astfel de epitrop. Am vazut atâtea în acesti ani încât nu ma mai mir de
nimic. I-am amintit doar în rugaciune Domnului: “Doamne, iuzii
zilelor noastre nu se mai spânzura din disperare sau remuscare,
asemeni celor din timpul Tau. Ei nu arunca argintii în templu, ci îi
fructifica pe plan superior în avere, rang si cinste. Nu-i mustra cugetul
de nefericirile ce le-au cauzat fratilor lor. Ai grija, Doamne, sa nu Te
vânda si pe Tine”.

Suflet de copil - Augustina Pavel (II)

Primele amintiri le am din timpul razboiului. Eram cu mama
patru fetite maruntele în satul Daisoara, un satuc dintre dealurile din
dreapta Oltului, unde acesta intra în Tara Fagarasului.   

Tata era pe front. Asa mi-a ramas în amintire prima imagine a
mamei, tremurându-i mâinile de câte ori venea postasul cu vreo
scrisoare. N-am vazut-o niciodata râzând pe mama în timpul copilariei
noastre pâna a sosit într-o zi o catana barboasa: era tata. A început
atunci o alta viata la casa noastra. Ma vad în carul cu boi, mergând cu
totii la câmp, noi fetele mai mult încurcându-i pe parinti. Vad si acum
gospodaria noastra, gradina cu pomi tineri, cu stupi asezati în bataia
soarelui si pe tata iarna lucrând în atelierul lui de tâmplarie, unde
mirosea a rasina de brad si a lemn acrui de stejar. Duminica ne
duceam cu totii la biserica, unde tata cânta în strana. Casa noastra era
asezata în partea cea mai de sus a satului, de unde imediat începea
padurea, care de altfel înconjoara de toate partile satul. Aveam o curte
mare, toata plina cu flori, pe care tata le-ngrijea cu mâna lui. Era asa
de frumos la casa noastra, ca unchiul Iacob, fratele mamei, preot în
Sibiu, zicea: ”Mai nepotilor, numai în rai îi mai frumos ca aici la voi”.

Tata se ducea rar în sat, dar au început sa vina tovarasi de la
raion sa-l bata la cap pentru lamurire. Odata l-am auzit pe tata
spunându-le: ”nu, tovarasi, eu asta n-o fac”. La plecarea acestora,
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când eu am închis portita dupa ei, l-am  auzit pe unul zicând: ”asta are
curte boiereasca, nu taraneasca, sa-l treci la chiaburi.” Noi n-am avut
pamânt mult, n-am avut batoza sau pravalie, dar au gasit ca mama,
când tata era pe front, a folosit munca straina. Era adevarat, dar mama
a fost silita la aceasta având patru copii mici. Si astfel am ajuns în
rândul familiilor batjocorite din sat, de tovarasii de la partid,
colectori, militieni, secretari, agitatori.

Tata avea gânduri mari cu noi: sa ne dea la scoala: Anuta, sora
cea mai mare, era eleva la scoala normala din Cluj si avea 16 ani; eu,
Augustina, de 11 ani, eram eleva la Sibiu. Amândoua învatam bine.
Eu cântam la vioara. Nu stiu când învatasem, dar de mica am fost
atrasa de vioara la cine o vedeam. Marioara, de 14 ani, fiind mai
voinica, urma sa ramâna acasa, iar Irina, de 7 ani era în clasa I.

Asa eram în 1950, când eu si Anuta am venit de Craciun acasa în
vacanta. Înainte de a intra în casa, tata ne-a chemat în atelier si ne-a
spus: ”în casa dinainte, stau la noi 7 tineri baieti cu scoala. Puteti
merge la ei fara teama, dar nimeni nu trebuie sa stie ca se afla la noi”.
Asa i-am cunoscut pe acesti tineri. Vorbeau putin si în soapta, mereu
atenti la ce se întâmpla în jur. Citeau din niste carti de-ale lor si
discutau. Ascultau la un radio cu galena sau ramâneau tacuti privind
cum viscolul troienea padurea ce începea din fata casei noastre. Doi
erau mai în vârsta: Profesorul si Mosu; ceilalti: Victor, Gheorghe,
Brâncoveanu, Ilioi si Nelu erau tineri de tot si mi se pareau cei mai
frumosi tineri pe care i-am vazut. Mi-au ramas întipariti în ochii mei
de copil. Erau credinciosi si seriosi. Eram tare mândre ca tata ne-a
încredintat un astfel de secret. Noi, cele mai mari, intram mai rar în
camera lor, dar Irina era mai tot timpul la dânsii cu poezii si ghicitori.
Mama îi numea “baietii nostri” si asa le-a zis cât a trait, ori de câte ori
ne aduceam aminte de ei. De Craciun i-am colindat, eu le-am cântat
din vioara, au cântat si ei si ne-au învatat colinde. A fost cea mai
frumoasa vacanta a mea, dar si cea de pe urma.

A trecut un an. Din lume aflam fel de fel de vesti despre
partizanii din munti, pe care îi ajutau americanii, despre armata care
umbla dupa ei, însa nimeni nu are ce le face.
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Era în noiembrie si am venit acasa . Poarta însa era încuiata. Am
strigat si mama mi-a deschis-o tacuta si a încuiat poarta la loc. Pe
geamul de la curtea cu flori erau batute scânduri. Mama plângea: “De
ce ati venit acasa? Nu v-a spus nimeni sa nu veniti?” Intrând, am dat
peste 6 barbati în haine militare, cu arme, fiorosi, care ne-au poruncit
ca nu trebuie sa afle nimeni ca ei sunt în casa, ca nu avem voie sa
iesim din curte si nimeni sa intre la noi. Nu stiam unde  e tata si mama
nu-mi raspundea când o întrebam. Ziua, acestia sedeau cu noi în casa,
vorbeau urât si ne înjurau. Seara, trei dintre ei se duceau în atelierul
tatei, de unde pândeau. Cei din casa, la fereastre, observau orice
miscare din curte si din ulita. Nu aveam voie sa vorbim între  noi, nici
sa aprindem lampa. Dormeam toate patru: mama, Marioara, Irina si
eu, într-un singur pat, sub supravegherea unuia dintre ei. În curte nu
puteam iesi decât câte una. Asa au trecut 6 saptamâni. Noaptea venea
o masina si le aducea de mâncare. Mama ne soptea întruna: ”rugati-va
sa nu vina baietii la noi”. Zi si noapte, acesta ne-a fost gândul cel mai
mare. Securistii erau tare înfricosati. Odata, dimineata, li s-a parut ca
sunt urme în zapada. Ne-au luat bocancii nostri si au constatat ca
urma era mai mare. Atunci au început sa o loveasca pe mama si sa o
ameninte ca o împusca. Noroc ca Marioara le-a spus ca ea a fost ziua
cu gunoiul în gradina si, cum zapada era moale, urmele s-au facut mai
mari.

Dupa ce-au plecat, mama ne-a povestit cum a fost arestat tata.
Era 17 noiembrie 1951, sâmbata, când a venit o companie de
securitate si a înconjurat casa, facând perchezitie si izbind în dreapta
si-n stânga. Pe tata l-au legat cu sârma în atelier, l-au batut si cu
clestele i-au scos unghiile sa spuna unde sunt “banditii”. Pe mama au
dus-o în grajd, unde au batut-o cu patul armei, iar pe Marioara si pe
Irina le-au batut în casa, crezând ca pot afla ceva de la ele. Pe tata l-au
dus si de atunci casa a ramas asa cum am gasit-o eu.

Ne-am linistit când au plecat din casa oaspetii nepoftiti, când în
noaptea de Craciun, pe la ora 12, mama ne-a trezit pe toate:
”Îmbracati-va gros, ca au venit si iar ne bat”. De cu seara sosise si
Anuta acasa. Curând usa casei a fost trântita în laturi si au intrat cu
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lanternele. Pe mama au izbit-o de un perete, pe Anuta au târât-o în
alta camera, iar pe mine si pe Irina ne-au coborât în tinda. A urmat un
interogatoriu cu înjuraturi, sub amenintarea pistoalelor. Au rascolit
apoi totul, de-a ramas casa ca dupa bombardament. De tata nu stiam
nimic, daca e viu sau mort.

În anii urmatori, casa ne-a fost pazita ziua si noaptea. Noaptea,
câinii bateau întruna spre padure. Din când în când venea iar multa
securitate, ne scula noaptea si ne mâna peste tot cu pistoalele
îndreptate spre noi. Înjuraturile nu le pot trece pe hârtie. Tremuram de
frig si de frica. Cel putin Irina se trezea noapte de noapte în
cosmaruri, de nu o mai puteam potoli.

Îmi aduc aminte odata ca pe mama, dupa ce-au batut-o, au
urcat-o pe scara podului cu fân, amenintând-o ca de se aude ceva o
împusca. Când era pe la mijlocul scarii, mama a întrebat pe cel care
conducea:

- Ce grad aveti dumneavoastra?
- Sunt maior, raspunse acesta, ce vrei?
- Va rog sa-mi spuneti cât e ora.
A urmat o sperietura la rândul lor, crezând ca aceasta ar fi o

parola cu “banditii“. Când si-au revenit, au întrebat-o batjocoritor de
ce vrea sa stie, si mama le-a spus:

- Vreau sa tin minte cât voi trai noaptea asta, cum m-a batjocorit
cineva caruia eu i-as fi putut fi mama.

Au urmat alte înjuraturi, dar n-au mai lovit.
Asa erau noptile noastre în marginea satului. Se întelege ca de

scoala nu mai putea fi vorba. Am încercat, eu si Irina, sa mergem la
scoala din sat, dar n-am fost primite, ca sa nu spun ca am fost
alungate. Pe Irina a luat-o Anuta la ea. Mama, Marioara si cu mine
seceram, coseam, faceam lucrurile câmpului si de femei si de barbati.
De ajutat nu îndraznea nimeni sa ne ajute de frica securitatii. Au venit
apoi cotele, pe care nu le-am putut da. De la arie nu ne-am întors cu
un bob de grâu. Drept urmare, mama a fost închisa în beciul militiei
din sat doua saptamâni, apoi dusa la Rupea, unde a fost judecata si
condamnata la un an închisoare, sub motiv ca nu a desmiristit 7 ari.
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Nu voi uita niciodata batjocura ce o suf erisem. Pamântul se întarise,
ne apasam toate pe plugul care nu intra în glie, în timp ce o ceata
întreaga de tovarasi râdeau de noi la capatul pamântului. N-as fi
crezut niciodata ca ar putea fi oameni atât de rai în sat la noi.

Într-o zi am fost trimise, noi, fetele, de presedintele sfatului, unul
Boros, care s-a purtat foarte urât cu noi, sa aducem de la Rupea saci
cu ovaz pentru vitele sfatului popular. Am plecat de noapte sa avem
timp sa venim pâna seara. Când ne întorceam, niste femei ne-au spus:
”Duceti-va acasa, ca nu-i bine la voi”. Pe drum ne-am întâlnit cu
mama, cu o traista în mâna, zorita de un militian. Am început sa
plângem. “Aveti grija de voi”, ne-a spus mama. Si astfel am ramas si
fara mama.

Cum am dus-o pâna a venit mama din închisoare, noi, doua fete,
numai Dumnezeu stie. Câta foame, cât frig, ca nu aveam lemne, si
câta frica de securitate, care continua sa vina noaptea! Aveam un
câine, Labus, care atunci când îi auzea de departe, începea sa urle.

Dupa un an a venit mama bolnava din închisoare. N-a gasit pe
masa decât o bucata de mamaliga. Peste câteva zile a venit fiscul.
Neavând bani, au sechestrat tot ce-au gasit în casa: masina de cusut,
mobila, hainele. Au luat si hainele ramase de la bunicii nostri. Mai
târziu, mama le-a vazut îmbracate cu ele pe sotiile tovarasilor de la
sfat.

Din timpul acesta îmi aduc aminte de o alta batjocura. Cosisem
soia cu mama toata ziua, iar seara nu aveam pe masa decât niste
prune. Mâncam, când a venit sotul secretarei de la sfat cu porunca de
a duce dimineata toate prunele la sfat, ca, de nu, iar o închide pe
mama. “Daca va trebuiesc prune, culegeti-le”, le-a raspuns mama. Au
trimis dimineata niste tigani de le-au cules. Pentru a plati impozitele si
cotele vândusem toate vitele începând cu boii. Mai aveam o singura
bivolita, pe care o îngrijeam bine si asteptam sa fete. Într-o zi a venit
un tovaras din Rupea cu un consatean, Silea Ordeanului, care traieste
si astazi, sa ne ia bivolita, cica pentru o expozitie, ca vine Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Eu m-am opus si am plâns. “Las-o, nene, sa avem ce
mânca”.   M-a luat de mâna si m-a aruncat pe niste lemne. Dupa doua
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saptamâni au trimis 125 de lei pentru biv olita, dar nici pe acestia nu ni
i-a dat, pentru ca i-a retinut pentru impozite la sfat. Într-o zi am primit
o scrisoare de la un avocat din Brasov, pe atunci Orasul Stalin, ca tata
va fi judecat si el îl apara. Mama s-a împrumutat de bani si s-a dus
acasa la avocat. În ziua procesului ne-am dus toate surorile cu mama
la tribunalul militar. Tata era dupa gratii. Noi n-am putut sa ne
apropiem de el. N-am avut altceva de facut decât sa plângem.
Avocatul ne fagaduise ca tatei i se va da drumul, dar când s-a dat
sentinta, am ramas încremenite: tata a primit 15 ani condamnare, iar
finul nostru Boboia - 10 ani. Totodata au fost condamnati si la
confiscarea averii. Au venit si au luat ce-au vrut, dar n-au mai avut
prea multe de luat, decât pamântul, care a ramas confiscat “legal”
pâna în ziua de azi.

În fata acestei situatii, mama ne-a îndemnat: ”duceti-va si voi în
lume si cautati-va norocul”. Întâi a plecat Marioara la Bucuresti, iar
dupa un timp am plecat si eu la Brasov. Aveam 50 de lei câstigati
muncind cu ziua la unul si la altul, o rochita, o fusta, o bluza cu
mâneci scurte, o pereche de bocanci si 15 ani. Era iarna. Ma rugam lui
Dumnezeu sa-mi scoata în cale un om de omenie. L-am întâlnit pe
Vasile Purcarea, gestionar la o alimentara, care mi-a fost ca un parinte
si pe care l-am iubit ca pe parintii mei. Nu i-am spus situatia mea, dar
a înteles-o singur si m-a ajutat si material, si cu o vorba buna. Au fost
si oameni de omenie în acest timp, care ne-au ajutat cu bani si
mâncare, cu toata frica de securitate. Asa au fost: Zaharia Rodului,
Anichi Cretului din Crihalma si Gheorghe Mei din Daisoara. Au fost
desigur si altii, pe care i-a stiut numai mama.

Aceasta a fost copilaria mea si a surorilor mele si a tuturor
copiilor din lumea noastra, dar, marturisesc, n-am povestit tot, nene
Gavrila. Pe cele mai umilitoare si mai înjositoare situatii nu le rabda
hârtia sa fie scrise. Le las în seama lui Dumnezeu sa le judece.

Tata s-a întors târziu din închisoare, tot asa de bun si potolit cum
îl stiam. A venit cu amintirea atâtor oameni cunoscuti acolo, pe care îi
pomenea întruna. Nici pe dumneavoastra, tinerii de atunci, nu v-am
uitat, desi am suferit atât. Pentru parintii mei ati ramas tot cei pe care
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v-am cunoscut în vacanta din 1950. Am plâns când în lume se auzea
ca unul dintre dumneavoastra a fost ucis si când Victor si ceilalti au
fost condamnati la moarte.

Nu pot termina cele scrise fara sa amintesc una dintre cele mai
mari batjocuri la adresa familiei noastre: un ins iesit din satul nostru a
scris un roman despre Daisoara, “Trecerea”, de Ion Butnaru, Cartea
Româneasca, 1982. E vorba despre Daisoara (Valisoara), în care
lauda instalarea comunismului si colectivizarea. Pentru el, tata (care
n-a trait decât din munca mâinilor lui) era un exploatator, care trebuia
distrus. Cartea ar trebui citita si acum pentru a se vedea modul cum
actiona securitatea atunci, lucru laudat de autor. Iata un pasaj la
pagina 176: “Dintr-o ochire, comandantul îsi descarca automatul în
burta câinelui”. “Te-mpusc daca mai faci vreo miscare”, ameninta
comandantul si “se opri cu pumnul în falca lui Arpasanul” (tata).
“Pivnita arata ca un câmp de operatiune parasit de inamic”
(perchezitie). “Din lada mare sareau în aer pieptare înflorate, pieptare
femeiesti, toata avutia lor de o viata era calcata de cizme”. ”Vina
avutiei i se paru (ofiterului) mai de neiertat decât însasi crima pentru
care fusese legat burduf”(pagina 183). Pentru autor, mama nu era
decât o “cotoroanta”, cu o falca în cer si cu alta în pamânt. În schimb
toti betivii satului sunt ridicati în slavi de catre autor, ca au adus raiul
în Daisoara (Valisoara).     

Ion Cândea si doctorul
Constantin Cismas

Rasfoiesc scrisoarea doctorului Constantin Cismas din Brasov,
care-mi aduce în memorie unele lucruri pe care le uitasem, dar si
multe întâmplari pe care nu le stiam. E vorba de oamenii din zona
Porumbacului, care, ca peste tot în tara, s-au organizat împotriva
comunismului. Despre ei am scris putin în primele volume pentru ca
stiam putin, în primii ani de la parintele David din Sarata si mai apoi
de la diferitii oameni întâlniti întâmplator. Am scris acolo despre Ion
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Cândea, notarul din Sarata. Nu era nota r, ci învatator. Scapase de la
arestarile din 15 mai 1948 si se întorsese în satul sau natal.

Într-o situatie asemanatoare era studentul Constantin Cismas din
Porumbacu de Sus. Si el scapase de aceleasi arestari de la facultatea
de medicina din Bucuresti si venise acasa, stând ascuns.

Învatatorul Cândea începe constituirea unui grup de rezistenta cu
fugarii din regiune si cu alti oameni de-ncredere ca Gheorghe
Comanici, Toader Muntean si Ioan Teposu, tineri tarani din Sarata.
De la munte auzisem prin oameni de acest grup si-l rugasem pe
parintele David sa ne faca legatura. Fixasem si o data în satul
Gura-Vaii, dar, cum satul era permanent înconjurat noaptea de
securitate, nu ne-am mai putut întâlni. În 1952 am fixat o a doua
întâlnire la preotul Stanislav din Lisa, dar acum parintele a adus în
discutie pe unul, Ion Neamtu din Porumbacu de Sus, care, se pare, era
un agent al securitatii. E foarte posibil ca însasi securitatea sa fi lansat
acest zvon pentru ca noi sa ne ferim a-l mai cauta. Daca într-adevar a
fost, am avut înca o data norocul sa scapam de o încurcatura cu
securitatea.

În 1952 sau 1953, poposind în porumbistile satului Porumbacu
de Sus, am fost gasiti de o femeie, care s-a dovedit a fi de buna
credinta si inteligenta. În discutii, am întrebat-o despre acest Neamtu
si femeia a vorbit despre el astfel încât noi am înteles ca stie mai mult
decât vorbeste, banuind ca sotul ei are legatura cu acest Neamtu. Buna
credinta a femeii s-a dovedit, caci a plecat acasa si ne-a adus de
mâncare si nu s-a dus la securitate. Femeia s-a oferit sa ne primeasca
si acasa, explicându-ne cum putem ajunge la locuinta ei. Nu mai retin
din ce pricina n-am putut fructifica nici aceasta oferta. În 1950 sau
1951 a fost parasutat în zona Sarata un grup venit din Franta (grupul
Saplacan). În volumul al II-lea am scris ce stiam atunci despre acesta.
Acum stiu mai multe si voi reveni într-un titlu aparte. Desigur ca a
venit vândut gata de catre spionii englezi Philby si ceilalti si a avut
nesansa ca pilotul sa-i lanseze exact la punctul stabilit, ajutând astfel
securitatea sa-i distruga. Abia acum, dupa aproape 50 de ani, îmi
explic o întâmplare de atunci. Într-o toamna din acei ani, împreuna cu
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Leu si cu Fileru, faceam ultimele preg atiri pentru aprovizionare în
Laita. Pe atunci, în fânetele de sub munte, oamenii îsi aveau mici suri
de scânduri, unde-si depozitau fânul, pe care-l transportau apoi iarna
acasa în sat. În drumurile noastre treceam adesea pe lânga ele. Într-o
noapte, la Cârtisoara, trecând pe lânga o astfel de sura, vedem ca tot
fânul fusese scos din sura si aruncat. Am presupus ca omul si-a
depozitat fânul cam ud si a fost silit sa-l scoata ca sa nu se încinga.

- Dar omul nu-si rupe scândurile facând treaba asta, a spus
Fileru, aratându-mi niste scânduri rupte.

Trecând pe lânga alte suri, am gasit aceeasi situatie. Am ajuns la
concluzia ca autoritatile comuniste îi silesc pe oameni sa strice aceste
suri, lucru care s-a întâmplat de altfel în anii urmatori. Abia acum îmi
dau seama ca isprava era a securitatii, care cauta parasutele grupului
lansat aici. Parasutatii au luat legatura cu Ilie Serafim din Sibiu, care
i-a gazduit la tatal sau, în Sarata. Acestia au luat legatura  cu
învatatorul Ion Cândea si cu doctorul Cismas, ultimul aflându-se în
Porumbacu de Sus. Înainte de a se întâlni cu parasutatii, securitatea a
înconjurat satul Sarata, unde, la locuinta lui Gheorghe Comanici, se
aflau doi parasutati, care au încercat sa se sinucida, unul reusind, iar
altul fiind readus la viata.

A urmat o represiune sângeroasa asupra satului, iar familiile
celor implicati - distruse. De la învatatoarea Malene am aflat de
Craciun, când am coborât de la munte, atâtea câte se puteau afla pe
atunci, cele mai multe zvonuri fiind raspândite de însasi securitatea.
Unul din parasutatii prinsi vii a fost Puiu Ilie din comuna Rusca
Montana, din Banat, care a fost condamnat la moarte. Al doilea
condamnat la moarte a fost Ilie Serafim. Ceilalti oameni din sat,
parintii lui Ilie, au fost condamnati la închisoare pe multi ani.

În septembrie 1953, în urma unui denunt facut de Ion Pacurar,
cârciumar, a venit o unitate de securitate, a înconjurat casa în care era
ascuns învatatorul Ion Cândea. Acesta a încercat sa-si deschida drum
printre securisti, dar a fost împuscat în gradina casei. A urmat apoi
arestarea sorei sale, Paraschiva Grecu, care a fost chinuita sa spuna
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despre legatura fratelui sau, fiind ea însas i condamnata.
“În zorii zilei de 17 ianuarie 1954, povesteste doctorul Cismas,

am fost anuntat ca satul era înconjurat de unitati de securitate. Eram
adapostit la casa lui Ion Voineag. Am intrat în ascunzatoarea mea de
fân. Dupa un sfert de ceas am auzit în curte o voce (era a vestitului
schingiuitor Cârnu) care ma soma sa ies, ca, de nu, da foc la fân.
Mi-am dat seama ca stiau ca eram acolo. Am iesit si m-am predat.
Curtea era înconjurata de securisti. A urmat apoi ancheta la
securitatea din Sibiu si din Brasov. S-a constituit un lot în frunte cu
mine, format din: Ion Voineag, Dumitru Cismas (fratele meu), Ion
Silea, Gheorghe Gritu si Valeriu Gore Capatâna, toti fiind condamnati
la multi ani închisoare.”

Grupul Saplacan

Scriu acest episod dupa datele aduse de Radu Ion Coman, unul
din grupul Saplacan. În volumul II am amintit de acest grup de
parasutati în zona Muntilor Fagaras, însirând ce stiam atunci despre
acesti frati. Informatiile, chiar de la oamenii nostri (profesorul Remus
Budac si învatatoarea Elisabeta Malene), erau destul de sarace. Se stia
ca în tren s-a sinucis un tânar, în momentul arestarii, ca satul Sarata a
fost înconjurat de securitate cu mitraliere si controlat casa cu casa, ca
au fost arestati multi oameni, ca un om în vârsta, Gheorghe Serafim, a
fost ridicat cu întreaga familie.

A aparut si o mica informatie în   Scânteia, în care era aratat ca a
fost anihilata o banda terorista în frunte cu Constantin Saplacan,
trimisa de imperialistii americani. Circulau în zona o multime de
zvonuri, desigur lansate de securitate, prin care trebuia sa fie
compromis moral “grupul de spioni si de tradatori”. Se spunea ca
despre existenta grupului s-ar fi aflat astfel: un fiu al lui Gheorghe
Serafim din Sarata, tânar fara capatâi, petrecea seara de seara la cel
mai luxos restaurant din Sibiu. O data i-ar fi cazut din buzunar o
bancnota. Un militian i-ar fi atras atentia, dar tânarul, fiind baut, ar fi
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raspuns: ce, astia-s bani? sa va arat eu ban i. Si ar fi scos din buzunar o
mâna de dolari si i-ar fi aruncat pe jos. Militianul l-ar fi arestat, asa
aflându-se totul. Povestea  era prea cusuta cu sfoara pentru a fi
crezuta, cel putin de oamenii cu o cât de mica judecata.

Prietenul Radu Ion Coman îmi reproseaza ca am scris foarte
putin despre acest grup, desi am calcat pe aceleasi poteci ale muntilor.
Adevarul e ca n-am stiut mai mult, si n-au stiut nici oamenii nostri
atunci.

Din pacate, tot greu este sa se afle adevarul si-n zilele noastre. În
general, pentru a se putea scrie o istorie a unui grup de rezistenta
armata anticomunista ar trebui urmatoarele izvoare istorice:

1. amintirile supravietuitorilor acestui grup (care în cele mai
multe cazuri nu exista) si ale oamenilor care stiu ceva despre grup
(membri ai familiilor, padurari care au fost siliti sa fie calauze ale
securitatii);

2. marturiile ofiterilor de securitate care au luptat împotriva
grupului;

3. procesele verbale, ordinele de deplasare, rapoartele facute de
unitatile de securitate, criticile si autocriticile, citatiile pe ordine de zi
si alte documente din arhiva securitatii, precum si zvonurile lansate de
securitate în regiunea unde actiona grupul de rezistenta;

4. anchetele celor cazuti pe mâna securitatii, procesele ce au avut
loc la tribunalele militare, cu rechizitoriul si sentintele, rapoartele si
alte acte cu privire la executia celor condamnati la moarte;

5. comunicatele date în presa si mai ales informatiile cu circuit
închis, din interiorul securitatii.

6. pentru grupurile parasutate ar trebui cunoscuta arhiva din
strainatate, de unde au venit, cine i-a instruit, cine i-a trimis, misiunea
cu care au fost trimisi, testamentul celor ce au acceptat o misiune din
care numai printr-o minune puteai iesi viu.

Si toate aceste izvoare trebuiesc tinute sub banuiala ca ar fi putut
fi falsificate de securitate. Chiar si amintirile pot fi uneori nesigure.
Mi s-a întâmplat de atâtea ori sa trebuiasca sa-mi schimb complet
parerile când am constatat adevaruri la care nu ma asteptam, si înca în
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cazuri foarte importante: cazul pa rintelui Ghindea, cazul
Dumineca-Stanciu.

Dovada ca si doctorul Cismas, desi se afla în Porumbacu de Sus
si avea legaturi cu satul vecin, Sarata, n-a prea stiut atunci mare lucru
despre grupul Saplacan.

Reiau relatarile lui Radu Ion Coman.
“În noiembrie 1948, la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu au fost

arestati mai multi elevi ce faceau parte din fratia de cruce din liceu,
între care si Ilie Serafim si Mircea Coman. Tinerii au fost condamnati
doar la 6 luni si respectiv opt luni închisoare.

În închisoare s-au întâlnit cu maiorul Dabija si ai lui, ce erau
condamnati la moarte si îsi asteptau executia. Întâlnirea cu acesti
luptatori i-a marcat pe tinerii elevi, asa ca la iesirea din închisoare
s-au integrat activ în rezistenta anticomunista, atât în Sibiu cât si în
satul Sarata. În noiembrie 1951, venind din Franta, au fost parasutati
în zona Sarata cinci luptatori:

- Saplacan Constantin, legionar, conducatorul grupului
- Puiu Ilie, legionar din Rusca Montana, Banat
- Spindler Wilhelm, sas din regiune
- Bohn Mathias, sas din regiune
- Bârsan Gheorghe, legionar.
Parasutatii au fost adapostiti de catre Ilisie si Mircea Coman în

satul Sarata la oameni siguri. Reusisera sa ia legatura radio cu baza de
la care venisera. În Sarata se aflau instalati la doua familii, astfel:
Saplacan, Puiu si Splinder la Gheorghe Serafim, tatal lui Ilisie
Serafim, iar Bohn si Bârsan în sura la Comanici Gheoghe. O greseala,
pe care ar fi facut-o Splinder, a fost ca s-a dus acasa la parintii lui din
Sibiu si, asa cum a lasat sa se-nteleaga la proces, ar fi fost vândut de
propriul  lui tata, care nu a aparut la proces, în timp ce mama si sora
lui Wilhelm au fost condamnate. Aceasta vânzare de neconceput, daca
ar fi adevarata, ar fi una dintre cele mai odioase înjosiri la care au
adus comunistii relatiile de familie. Ma tem însa ca lucrurile nu s-au
petrecut asa. Astazi, din memoriile lui Philby, reiese ca el si altii ca el
informau serviciile sovietice de orice parasutare în România.
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Securitatea stia si cine si cu ce scop si când  si unde vin cei parasutati.
Ori, tocmai pentru a nu se banui acest secret, securitatea inventa
totdeauna un scenariu, din care sa reiasa abilitatea securitatii,
vigilenta oamenilor muncii, care de dragul regimului erau în stare
sa-si vânda si pe cei dragi. Misiunea parasutatilor era de a se întâlni si
colabora cu grupurile de rezistenta din munti.

A urmat înconjurarea satului Sarata si prinderea celor ascunsi
acolo. Mircea Coman si Ilie Serafim au fost prinsi o luna mai târziu.
Se pare ca în actiunea de la Sarata a securitatii nici un parasutat nu a
fost prins viu. În 29 mai 1952, un grup de 17 persoane a fost judecat
la Sibiu. La proces, Mircea Coman si Ilie Serafim au fost condamnati
la moarte, iar ceilalti, la diferite pedepse grele. Au fost dusi în lanturi
la Jilava si au fost tinuti asa în asteptare mai bine de un an. În acest
timp, în urma unei greve a foamei, Serafim Ilie ar fi fost operat si a
decedat. Cei ce i-au vazut acolo spuneau ca erau permanent înca
anchetati si chinuiti.

Mircea Coman a fost executat la data de 31 octombrie 1953
(procesul verbal de executie tine sa precizeze si ora 22).

Procesul verbal uita sa spuna ca acesti tineri erau frati de cruce si
de ideal, din copilarie: în lupta, în viata si în moarte; întocmai ca Ion
Mogos si Nicolae Mazilu din grupul nostru si aveau, ca si ei la data
mortii, doar 22 de ani.
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700 de ani de atestare documentara
a orasului Fagaras

Era o zi frumoasa de octombrie, cu soare potolit si frunza
necazuta. Am coborât în gara Fagaras cu emotiile ce mi le provoaca
întâlnirea cu locurile dragi ale copilariei si adolescentei. Retraiesc de
fiecare data când revin clipele fericite de atunci, mai ales ca atunci     
n-am stiut ca eram fericit. Nu-mi tulbura nimeni amintirile, pentru ca
nu sunt cunoscut si nu cunosc pe mai nimeni. De data aceasta însa,
înca din gara observ o miscare noua: din tren coboara lume multa,
îmbracata în costume nationale. Grupuri, în masini si pe jos,              
se-ndreapta în acelasi sens.

- Cum, nu stiti, sarbatorim a 700-a aniversare a orasului.
Deci asta era. Desigur, ca fagarasan, eram mândru ca am nimerit

la o asemenea fericita aniversare. În fata cetatii, un potop de lume
adunat. Înaintea casei de cultura era o tribuna lunga, bogat
împodobita, la capatul careia, în straie de piatra latoasa, se afla statuia
lui Badea Cârtan. Îmi gasesc si eu un loc lânga soclul bustului
Doamnei Stanca, pe aleea din jurul cetatii. Lânga lac, o berarie cu
barbati galagiosi consumând bere. Unii vin si-si reazama sticlele de
soclul statuiei. Nu asteptam mult si la tribune se urca, cu tricolorul în
banduliera, primarul urbei, anuntând deschiderea festivitatii si
anuntând invitatii de onoare: un reprezentant al presedintelui Iliescu,
al premierului Roman, prefectul judetului Brasov, câteva fete
bisericesti si niste frumuseti feminine. Se bate din palme, se striga:
”Sa traiasca!” Se comenteaza. Tovarasii mei cu sticle de bere nu prea
sunt entuziasmati de numele spuse si le comenteaza cu glas tare, încât
sunt suparat pe ei ca strica atmosfera momentului: “asta ce cauta
acolo, bai, se putea sa lipseasca ticalosul?” Ma si supar când
comenteaza prezenta unui preot barbos: ”si-aici ti-ai bagat matauzul,
piaza rea?” Încerc sa ma îndepartez în multime sa  nu-i mai aud, dar
nu reusesc. Pentru mine lucrurile sunt cum nu se poate mai bune. Toti
îmi par persoane respectabile. Ma s i simt mândru de ceea ce spun:

- Noi, fagarasenii, care am trezit în doua rânduri Tara

278



Româneasca, cu Negru Voda o data si cu Gheorghe Lazar a doua
oara, care am desteptat Bucovina prin Aron Pumnul, care am dat pe
luceafarul poeziei românesti, Eminescu, caci în Vadul nostru traiesc
de secole oameni cu numele Eminovici, care am scris istorie cu
Gheorghe Sincai si am cutreierat lumea cu Ion Codru Dragusanu, care
am trecut cararile românesti peste Carpati cu desaga Badei Cârtan,
care ne-am revoltat în câteva rânduri împotriva dietei de la Cluj, noi
care aici unde-s muntii cei mai înalti ai României am avut rezistenta
cea mai lunga împotriva comunismului, adevarati eroi care si-au dat
viata etc., etc. Urmeaza alt vorbitor si altul, în acelasi ton, si nici unul
nu uita de rezistenta cu arma împotriva comunismului. Doi îmi si
pomenesc numele. Vorbesc atât de convingator ca ma simt emotionat
si ma supara când unul dintre galagiosi îi striga:

- Azi îs eroi, ma, si-atunci te-ai dus cu securitatea dupa ei sa-i
omori...

Urmau alte si alte discursuri, care oboseau. Totdeauna m-a
suparat vorba lunga si ambitia unora care cu tot dinadinsul vor sa
arate cât de-al dracului le stiu zice.

M-am retras pe departe si m-am îndreptat spre locuinta lui Ion
Ilioi.   

- Ma asteptam, Ioane, sa nu te gasesc acasa, sa fii în piata la
adunare.

- Ce sa caut eu acolo? Nici n-am fost invitat si nici nu m-as duce
alaturi de cine sunt acolo.

- Mai, au amintit si de noi în discursuri.
- Nu numai în discursuri, chiar au si scris. Uite, au scos si-o carte

în care ne lauda, si te lauda de ar trebui sa ne rusinam când trecem pe
strada. Noroc ca nu ne cunoaste nimenea.

Rasfoiesc cartea aniversara. Într-adevar, trei capitole se ocupa de
noi, cei din munti. Au facut si niste medalii jubiliare din bronz si s-au
decorat unii pe altii.

- Si chiar, Ioane, de mine nu zic, ca eu nu locuiesc aici, dar pe
voi sa nu va cheme?

- Ai îmbatrânit, mosule, si n-ai invatat nimic, a zis Ilioi zâmbind
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trist. Tu te asteptai   la altceva? Sa-l auzi pe Gilu Rades comentând
situatia.

Prin fereastra deschisa se auzeau clar discursurile celor de la
tribuna.

- Daca au furat ei Revolutia, care s-a petrecut acum de curând,
cum sa nu fure niste morti, care nu mai pot vorbi si niste întâmplari
care au fost cu jumatate de veac în urma, rezuma Ilioi toata problema.

Uneori primesc si astfel de scrisori

“Stimate Domnule Gavrila,
Va scrie Valeria Raita, vaduva parintelui Gheorghe Raita, din

Sasciori, Fagaras. V-am citit cu emotie cartea   Brazii se frâng, dar nu
se îndoiesc si ne-am întors cu durere si duiosie la vremea când,
venind de la munte, poposeati deseori la casa noastra din Sasciori,
pentru a va marturisi si cumineca. V-am primit cu drag pe toti, îmi
amintesc si de dumneata personal si din saracia noastra v-am ajutat cu
ce ne-a dat Dumnezeu. V-au cunoscut si cei trei copii ai nostri.

În 1958, sotul meu a fost arestat, anchetat cum se ancheta pe
atunci si condamnat la munca silnica pe viata pentru “favorizare si
crima de teroare”, cu greu scapând de condamnarea la moarte. A fost
condamnat si la confiscarea averii, dar avere nu prea aveam. Eu, ca
învatatoare, am fost data afara din învatamânt. Cum am trait, din
ce-am trait cu cei trei copii, numai Dumnezeu stie. În 1964, sotul meu
s-a întors din închisoare, murind însa repede de pe urma bolilor
câstigate în detentie.

Ne-am întristat însa când, amintind numele preotilor, la care
apelati atunci, ati uitat sa-l treceti si pe parintele Raita, sotul meu.”

“Stimata Doamna Valeria,
N-am uitat ce-ati facut atunci, sotul si dumneavoastra, pentru

noi. Astfel de fapte nu se pot uita. Lucrurile însa s-au petrecut astfel:
Tot atunci, în acelasi sat, Sasciori, se afla si parintele Motoc, iar
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familiile se asemanau mult. Erati si unii si altii tineri. Sotii
dumneavoastra, ambii preoti greco-catolici urgisiti de stapânire, iar
dumneavoastra erati si una si alta învatatoare. Aveati copii maruntei,
pe care nu i-ati ferit sa ne cunoasca. Ne-ati primit si unii si altii cu
dragoste, daruindu-ne din saracia dumneavoastra - cum spuneti - cele
necesare. Erati atât de asemanatoare, familiile si situatiile, încât dupa
mai bine de 45 de ani memoria mea v-a comasat într-una singura,
retinând  numai numele parintelui Motoc. Cu rugamintea de a ma ierta
pentru netinerea de minte si dumneavoastra si copiii dumneavoastra,
fac aici cuvenita mentiune, amintind si familia dumneavoastra, care
s-a alaturat total cauzei luptei împotriva comunismului, jertfind totul”.

Facând aceasta consemnare, îmi cer iertare de la toti cei pe care
nu i-am amintit, fie din uitare, fie asteptând  sa ne putem întâlni pe
rând si sa stam de vorba pe îndelete.

N-am fost numai brate înarmate

În volumele I si II ale acestei carti am povestit mai mult
întâmplarile grupului de rezistenta, în ordine cronologica si m-am
oprit putin asupra noastra, a luptatorilor. Noi n-am fost numai brate
înarmate, ba as putea spune ca am fost în ultimul rând si numai din
necesitate asa ceva. Am avut o minte cu care cugetam, inima plina de
sentimente si idealuri, vointa si planuri, pe care, de ne-ar fi ajutat
Dumnezeu sa iesim vii din vâltoarea în care am intrat, speram sa le
punem în aplicare. Nu pentru noi, ci pentru neamul nostru.

În noptile lungi de iarna, la focuri, am rumegat mult aceste
bunuri spirituale, revenind mereu si mereu asupra lor. Din
înmanunchierea lor pot spune ca ne-am alcatuit o doctrina politica,
culturala, economica, sociala, militara si în primul rând o doctrina
religioasa despre felul cum Îl vedeam noi pe Isus prezent în viata
noastra nationala.

“Fara de Mine nu puteti face nimic”, a spus Isus. Si Isus e
Dumnezeu. Deci nu numai pe plan spiritual nu putem face nimic, dar
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nici pe   plan politic, economic, cultural, social etc. Primul pas al
României scapate de comunism îl vedeam în încrestinarea întregii
vieti nationale, începând cu Biserica, care trebuia sa-si primeneasca
rândurile, îndepartând orice zgura lasata de comunism. Apoi ar fi
urmat sa ne întoarcem privirea asupra noastra însine, sa ne judecam
întâi pe noi.

Bine ca nu am fost ales deputat

Trebuia sa vorbesc cu un amic care a ajuns deputat si pentru asta
ma aflam în biroul lui parlamentar la ora indicata pe usa pentru
audiente, ora la care deputatul a fost punctual. În birou, vreo zece
persoane stateau la rând.

“- Asteapta, te rog, pâna termin, mi-a spus amicul deputat. Ramâi
în birou.”

Am ramas.
“- Ce-i necazul, nene?” se adresa celui dintâi.
“- Îi tot ala, domnu deputat, ca ma baga-n pamânt fata asta a

mea, ca n-a intrat acolo unde ati sfatuit-o sa dea examen, si plânge si
îi e rusine de lume si nu mai vrea sa vina acasa, ca altele au intrat si ea
nu, si sa faceti ce stiti sa o bagati undeva, ca de nu puteti
dumneavoastra, cine poate? si eu v-am votat si vom fi si noi
recunoscatori.”

Nu stiu ce raspuns i-a dat amicul meu, ca a intrat a doua
persoana, o femeie.

“- Ei, ati reusit sa va pensionati?”
“- Reusit, n-as mai fi reusit, ca-mi da numai 20.000 de lei si

vecinei mele îi da 29.000 de lei si-am avut tot atâtea zile la colectiv, si
eu stiu ca are pe cineva acolo la pensii, dar nu stiu pe cine. Va rog pe
dumneavoastra sa aflati si sa ma pensioneze si pe mine cu 29.000 lei,
ca eu v-am votat si dau si eu cât a dat vecina.”

Al treilea era un taran, beneficiar al legii 18.
“- Am primit, domnule deputat, adeverinta de punere în posesie,

282



numai c-a trecut-o si pe cumnata mea. Ca daca fratele meu îi mort, ea
ce neam mai e cu tata? Ca are copii de la fratele meu, dar tata n-a
putut-o suferi cât a trait si acum vine o vinitura sa intre în mosia
parinteasca, ca-i da legea. Dar legea îi cum o face de la primarie, si
dumneavoastra sa ma ajutati sa o stearga de pe adeverinta...”

N-am mai avut rabdare sa-i ascult pe toti zece, multumind lui
Dumnezeu ca n-am fost ales ca deputat, sa am si eu birou parlamentar
si sa fiu si eu la dispozitia celor ce m-au ales.

Terorismul de stat

“Noi, românii, am fost un popor blând, tolerant. Noi n-am avut
ca altii inchizitie, razboaie religioase. A trebuit sa vina comunismul,
care sa perverteasca sufletul nostru curat. Strainii: maghiari, evrei,
tigani au fost de vina. Ei erau mari si tari în partid si în securitate”.
Dar atâtia schingiuitori de trupuri si suflete n-au fost toti straini. De
obicei strainii se aflau în posturi înalte de conducere si numai
comandau. Executia, munca murdara cadea în seama românilor.
Craciun, Ciungu, Cârnu, Ciolpan, Goiciu, Maromete si alte mii ca ei
au fost români. Când au intrat în serviciul securitatii, erau gata
educati. E o mare greseala sa aruncam vina numai asupra
comunismului si a strainilor. Comunismul, ca doctrina atee,
propovaduind ura de clasa, n-a facut altceva decât sa ridice la cota cea
mai înalta tendintele criminale, care existau latente în sufletul acestor
calai.

Fara comunism, ciolpanii si goicii si-ar fi batut poate nevestele si
copiii, s-ar fi încaierat prin cârciumi, ar fi facut la nevoie si vreo
crima din razbunare sau la betie, dar nimic mai mult. Ori poate de
frica n-ar fi facut nimic din acestea, murind ca niste oameni obisnuiti.   

A fost nevoie de o forta a statului, a puterii, pentru ca acesti
criminali sa-si poata arata tot iadul sufletului lor, ca sa fie
transformati în unelte.

Dar, oare, e pentru prima data în istoria noastra când s-au
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întâmplat astfel de crime ale puterii de stat? Din pacate, terorismul de
stat, crima puterii a început din zorile istoriei noastre. Citind Iliada,
aflam ca regele Traciei, Tiresias, e caracterizat drept “cel care-si
hranea caii cu carne de sclavi”. Desigur, si pe atunci caii nu erau
carnivori, dar atunci, ca si azi, daca arunci un om în stava de cai,
acestia îl zdrobesc cu copitele si îl zdrentuiesc cu dintii. Câteodata
istoria mai aminteste si despre uciderile cu si fara “giudet” ale
domnitorilor nostri. Daca suntem cunoscuti în istoria universala, nu
suntem prin luptele lui Mircea, Stefan si Mihai, nici prin bunatatea lui
Alexandru cel Bun si Neagoe Basarab, nici prin cavalerismul fratilor
Buzesti sau martiriul lui Brâncoveanu, ci prin excesele lui Vlad
Tepes, cunoscut sub numele de “Dracula”.

Nici România moderna nu face exceptie de la aceasta funesta
cale. Reprimarea revoltelor taranesti din 1881, 1888 si 1907 sunt o
pagina tare trista în istoria noastra. Crimele facute atunci arata
dispretul si ura fata de taranime a claselor conducatoare, care se
socoteau ca facând parte din alta lume.

Dar a venit unirea cea mare, tara s-a marit, lumea a evoluat, însa
naravurile au ramas. Jandarmeria si politia politica nu erau decât
instrumente oarbe ale stapânirii, care, la nevoie, ca si în trecut, nu sta
la îndoiala sa foloseasca armata ca în cazul atelierelor Grivita în 1933.
De forma, stapânirea ramânea în cadrul mai mult sau mai putin
democratic, dar când era vorba sa-si piarda privilegiile, nu se da în
laturi de la nimic. Iata doua exemple consemnate în memoriile lui
Armand Calinescu. În anul 1924, citim ca în Basarabia a fost batut
într-un sat de catre jandarmi Pan Halipa. E ca si când ai spune ca
într-un sat din Ardeal ar fi fost batut Iuliu Maniu. Si daca Pan Halipa
a fost batut de jandarmi în provincia pe care a unit-o cu România, cum
se vor fi purtat jandarmii cu muritorii de rând din aceasta provincie?
Faptul ca acum în Basarabia populatia româneasca vorbeste de rau
stapânirea româneasca dintre cele doua razboaie mondiale nu e numai
o urmare a unei propagande rusesti. În Basarabia au fost trimise de
guvernul României cele mai nepregatite elemente ale statului si
jandarmii cei mai rai.
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Tot   în memoriile lui Armand Calinescu, în plina democratie
(1937), sta consemnat planul lui Gabriel Marinescu, aprobat de rege si
de camarila regala: de ucidere a lui Corneliu Codreanu si a altor
fruntasi legionari cu ajutorul unor detinuti de drept comun, plan dus la
îndeplinire dupa instaurarea dictaturii regale de însusi Armand
Calinescu, tot cu ajutorul jandarmeriei. 14 detinuti politici în frunte cu
Corneliu Codreanu sunt strangulati, apoi împuscati în ceafa, aruncati
într-o groapa comuna, turnându-se peste ei vitriol si var, totul fiind
acoperit cu o placa de beton. Sute de oameni, fara o judecata
prealabila, sunt ucisi si expusi în pietele publice pentru a se crea
groaza si ascultarea neconditionata. Oamenii sunt mânati de forta
armata ca turmele la vot pentru a spune “DA” în favoarea regimului
dictatorial. Apoi cenzura, perchezitii, propaganda, înscenari, tribunale
militare, curti martiale, lagare si închisori. Pentru un manifest gasit
sau pus de agentii sigurantei, te astepta condamnarea la moarte.

În buna masura, regimul antonescian a fost o copie fidela a celui
carlist, folosindu-se de aceeasi oameni de represiune. În plus, a avut la
îndemâna un mijloc de reprimare mult mai potrivit: razboiul.
Opozantii, fie liberi, fie din închisoare, erau trimisi pe front în conditii
de moarte sigura, oferind dusmanului sarcina calaului. Aceste
dictaturi au lasat tara înspaimântata, cu o populatie cu spinarea
îndoita, cu o lectie de umilinta bine învatata. În timpul lor, cei ce si-au
avut spinarea dreapta au fost ucisi în cea mai mare parte. În primii ani
ai perioadei comuniste, regimul s-a folosit de aceiasi tortionari din
perioada celor doua dictaturi, care si-au pus experienta în slujba
noului stapân (cazul lui Eugen Cristescu, seful sigurantei), stapân
care, dupa ce s-a folosit de ei, i-a trecut în rândul victimelor. Am
asistat odata la o scena când un capitan de jandarmi a dat ordin unui
plutonier sa-l aresteze si sa-l aduca pe un popa.

“- Am înteles, sa traiti, de barba vi-l aduc, si de s-ar ascunde în
gaura de soarece! si pe tata îl aduc daca dati ordin dumneavoastra.”
Peste câtiva ani, amândoi îl vor aresta din nou pe acelasi popa,
ducându-l în lagar de dragul comunistilor, pentru ca în cele din urma
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sa aiba si   ei soarta celui arestat de doua ori.
Se pune din nou întrebarea:” Unde au fost fortele morale care sa

se opuna acestor nelegiuiri? Unde a fost Biserica în acest timp?”
În perioada când a fost strangulat Corneliu Codreanu, seful

guvernului era însusi patriarhul tarii, care prin functia lui politica era
în cunostinta de cauza de cele întâmplate sub guvernarea lui, si deci
de acord cu cele ce s-au facut.

O alta întrebare: “De ce represiunea comunista a fost la noi, cu
exceptia Uniunii Sovietice si a Albaniei, cea mai crâncena dintre toate
tarile comuniste? Si Havel si Walesa au facut închisoare, dar au facut
închisoare domneasca, cu ziare, radio si televizor, si au fost câteva
sute, poate mii de detinuti, nu sute de mii ca la noi. O prima explicatie
ar fi ca cei care au dat ordinele criminale au fost în marea lor
majoritate  straini. Ce aveau comun cu România Ana Pauker, Luca,
Nicolski sau Teohari Georgescu si altii ca ei? Dar examinând de
aproape crimele, nu acestia le-au executat. Acestia numai au dat
ordin. Treburile murdare ale regimului au fost facute în marea
majoritate de români. Ei amenintau populatia, ei bateau în case, pe
ulite, la securitate. Ei ucideau din ordin sau din zel, ei condamnau (ca
bunaoara colonelul Alexandru Petrescu, care are pe numele lui mii de
condamnari, caci de constiinta nu poate fi vorba). Românii erau cei
care-i executau pe condamnatii la moarte, ei îi chinuiau în închisori,
ei colectivizau satele, ei stramutau satele în Baragan, ei au facut
reeducarile la Pitesti, Gherla si Aiud. Si faceau acestea cu zel pentru a
fi laudati si recompensati de stapânii lor, straini de neamul românesc.

Cititi cu câta mândrie raporta capitanul de securitate Gheorghe
Craciun colonelului Dulgheru (Dulbergher) executarea grupului
Dabija.   

Atât Tov. Lt. Colonel care a citit degradarea celor doi
condamnati cât si procurorul, au avut o atitudine demna.

Plutonul de executie s’a comportat conform instructiunilor
primite dela comandantul de ploton, care dupa executie a spus
ostasilor: “Tovarasi ne-am îndeplinit datoria fata de clasa
muncitoare”.
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Cadavrele celor 7 au fost transportate dela locul executiei si au
fost îngropate de catre organele de militie si Securitate sub
supravegherea directa a noastra.

Executia celor 7 a decurs în ordine, asistentii fiind Comandanti
militari din Sibiu, avocatii aparatori si membrii din Biroul Judetenei
P.M.R. Sibiu.

Paza a fost în tot timpul asigurata de catre organele noastre,
ajutate de catre organele de militie.

LT. COLONEL  LT. DE SECURITATE
DE SECURITATE V. Nistor
Gh. Craciun

Dupa aceasta condamnatii au fost legati la ochi. În care moment
Dabija s-a exprimat ca el nu vrea sa fie legat la ochi, fara a i se
îndeplini aceasta dorinta. Au fost asezati la locul executiei si înainte
de deschiderea focului au început pe rând sa se manifeste prin
anumite exprimari. Astfel Traian Mihaltan a spus: “Cu aceeasi
moneda va vom plati”, Bolfea Silvestru: “Doamne ajuta”, iar Dabija
a strigat: “Traiasca România”.

A urmat apoi împuscarea lor, apoi medicul legist a constatat
moartea tuturor celor sapte.

Cum a fost posibil ca în sânul neamului nostru sa fie atâtia
executanti ai crimei? pentru ca nu pot crede ca erau convinsi ca fac
acest lucru pentru România. Aici trebuie cautat si dat un raspuns de
catre istorici, psihologi, etnologi si scriitori.

Las la urma întrebarea cea mai umilitoare: Cum a fost posibil ca
un popor sa-si plece capul si sa nu se revolte in fata atâtor umilinte?
Nu cumva suferind atâtea veacuri lanturile robiei si umilintei nu ne
mai simtim bine fara ele?

Am fost tot timpul în Ardeal, noi, românii, veacuri de-a rândul,
în mare majoritate si nu am fost recunoscuti ca natiune, ci umiliti si
ucisi de o mâna de asupritori ridicati tot din sânul nostru. Dar înafara
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câtorva rabufniri, ca la Bobâlna sau sub Doja si Horea, în rest tot
timpul noi ne-am dus osânda ca boii la jug.

S-au ridicat în 1848 natiunile la lupta pentru libertatea lor.
Putinii maghiari din Ardeal au alcatuit o armata sub generalul Bem.
Noi? S-au strâns în jurul lui Avram Iancu cam la 10.000 de luptatori.
Unde au fost restul românilor din Ardeal? Au fost ucisi 40.000 de
români “ca niste miei nevinovati”, cum se scrie într-o carte de istorie
româneasca. Vom învata ceva din aceasta lectie vie a istoriei?

Làtina spurcata

În Transilvania, în locurile în care traiesc si maghiari, când se
cearta un român cu un ungur, zice unul, zice si celalalt câte le vin la
gura, dar la urma tot pe-a românului ramâne, ca-i arunca în fata ocara
“làtina spurcata” si atunci ungurul nu mai are ce spune si se retrage
rusinat.

Au fost popoare care s-au mândrit, fara temei, cu nume
împrumutate, ca bunaoara grecii-fanarioti, care îsi ziceau “romei”
(adica romani), dar ca un popor sa batjocoreasca strainii cu propriul
lui nume nu cred ca a mai existat.

De altfel nici numele de român nu l-am tinut noi la mare cinste
într-o buna parte a istoriei. Astfel, “rumân” pe timpul lui Matei
Basarab era tot una cu iobag sau serb, om de categoria a doua, adica
supus unui stâpân, neavând drepturi, fara avere, cu lipsuri morale.
Daca cineva facea parte din “rumânie” trebuia sa se simta umilit si
dezonorat. Aceasta, în timp ce tagma boierilor si a negustorilor se
socoteau drept ceva deosebit, si nu aveau nimic comun cu “rumânia”.

Acelasi lucru s-a întâmplat si cu alte valori mostenite de la
stramosii romani. În timp ce tot al treilea bulgar sau sârb se mândrea
cu numele de Troian (Traian), în toata istoria noastra nu se gaseste un
singur barbat sa poarte acest nume.

A trebuit sa apara un vladica tânar - Inocentiu Micu, care sa
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strige pe plaiurile transilvane: “Ridicati-va capul din tarâna, iobagilor!
Stramosii vostri au stapânit lumea si voi va temeti de niste stapâni
adusi de vânturi?” A fost nevoie de multa îndrazneala si multa
suferinta, înfruntata multa prostie, pâna a ne simti mândri de numele
ce-l purtam, pâna sa avem constiinta identitatii noastre nationale si
mândria de a fi români sa se concretizeze în fapte: unire si
independenta.

Se va zice ca si cronicarii munteni si moldoveni au zis ca “de la
Râm ne tragem”. Este adevarat, dar ei au zis-o, ei au auzit-o.
“Rumânii” de pe mosiile lor habar nu aveau ca ei sunt urmasi de-ai lui
Traian, ca numele ce-l purtau e un nume de glorie si nu de batjocura.

Minunea aceasta s-a întâmplat întâi în Ardeal. Constiinta
latinitatii noastre a coborât de la vladici si învatati la preoti si
învatatori, si mai departe în sezatori, în bordeie si la stâna.

Pe vremea lui Badea Cârtan, daca ai fi îndraznit sa le spui
bacilor de la stâna ca nu-s nepoti de-ai lui Traian, te-ar fi luat la
bataie. Azi în satele Ardealului risti sa fii batut în fata bisericii daca
sustii ca românii au venit de la Roma si ca avem datoria de a onora
numele ce-l purtam. Poate ca e valabil si pentru românii de astazi
blestemul din imnul aromânilor:

“Cine fuge de-a lui muma
Si de parinteasca-i numa
Fuga-i doarea Domnului
Si dulceamea somnului.“
Numai aici în Ardeal pacurarii au avut dorinta sa se “repeada o

leaca pân’ la Roma”, sa vada cu ochii lor atestatul de nastere al
poporului român: Columna lui Traian. Tot de aici, din focarele
latinitatii noastre au plecat spre toate zarile românesti barbati
entuziasti cu carti în traista si foc în inima, ca Gheorghe Lazar, Aron
Pumnul, Simion Barnutiu, care au aprins alte inimi ca ale unor
Heliade Radulescu, Balcescu si Eminescu.

Ce s-a realizat pe toate planurile: politic, cultural, economic, a
pornit de la aceasta constiinta a latinitatii noastre. Din pacate, aceasta
constiinta a sosit prea târziu. Am pierdut atâtea întinderi românesti
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fiindca n-am stiut cine suntem. În jurul anului 1200 aveam, împreuna
cu bulgarii, un imperiu în Peninsula Balcanica sub conducerea
împaratului Ionita. Pe hartile timpului, în sudul Dunarii exista o
Vlahia Maior si în nordul Dunarii Vlahia Minor. Ce a mai ramas din
românii sud-dunareni? Câteva ramasite ce se lupta cu
deznationalizarea.

Acelasi lucru s-a întâmplat si în Basarabia. Având aceeasi religie
cu stapânitorii, scriind cu aceleasi slove chirilice, folosind în biserica
limba stapânitorilor, neavând constiinta latinitatii noastre, românii,
care nu stiau ca sunt români, s-au deznationalizat mereu, si continua
sa se înstraineze fara sa fie siliti de nimeni.

Toate popoarele rasaritene: grecii, bulgarii, rusii au urât Roma,
din motive religioase si politice. La Roma era Papa, prezentat drept
cel mai odios nume. Numai diavolul putea fi mai negru, daca nu
cumva erau asimilati într-o singura persoana.

Din pacate, aceasta ura ne-a fost insuflata si noua, românilor. În
Basarabia, lucrurile merg si mai departe, în constiinta majoritatii
moldovene nu numai numele de Roma este ceva odios, dar chiar si
numele de român. Nu-s siliti de nimeni sa aiba aceasta comportare, ci
o fac din proprie convingere. Din 1000 de preoti câti are Republica
Moldova, doar 80 vor sa asculte de Patriarhia din Bucuresti. Restul,
chiar când slujesc moldoveneste si nu ruseste, se simt frati de credinta
cu cei din Moscova.

Dar noi, cei din România mica, chiar avem constiinta românitatii
noastre? Usurinta cu care s-a inventat la Iasi Partidul Moldovenilor
este o dovada ca ceva a murit în constiinta românilor.

Ura contra Papei, oprit sa calce pe pamântul românesc, este o
alta dovada, ca si dusmania fata de Biserica Unita pentru motivul ca e
legata de Biserica Romana. Orice aluzie la Roma si Papa creeaza
alergie.

Pentru a-si justifica aceasta atitudine si pentru a taia orice
înrudire cu Roma, carturarii si fariseii zilelor noastre cauta cele mai
aberante argumente istorice. Astfel, în Academiile teologice ortodoxe
se insista tot mai mult asupra faptului ca Apostolul Andrei, care a
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predicat si la noi, a fost mai de vaza decât Apostolul Petru, de vreme
ce Apostolul Andrei a fost chemat ca ucenic înaintea lui Petru, si ca el
nu s-a lepadat de Isus, asa cum a facut Petru, si deci... Mai sa-l
aruncam pe Petru alaturi de Iuda, de vreme ce s-au cait amândoi.

Ba ca crestinismul nostru, chiar daca a fost predicat  de apostolul
Andrei, dar a fost adus si de oameni din Siria, de unde de altfel au
venit si colonistii în Dacia, care sunt stramosii nostri.

Acceptam stramosi de oriunde, cât de departe, numai de la Roma
nu.

Ce s-au straduit toti Rosslerii si alti istorici straini, care
contestau latinitatea noastra în decursul veacurilor si n-au reusit,
predica astazi arhiereii si carturarii de bunavoie si nesiliti de nimeni,
uneori în fata altarelor.

M-am confruntat odata zadarnic, ore întregi, cu câteva înalte fete
bisericesti pe aceasta tema. Încercam sa le demonstrez ca sunt în
limba româna câteva cuvinte de origine latina, pe care, odata
avându-le, ne arata, fara a putea fi contrazise, de unde am venit:
mormânt, pamânt, cetate, sat, batrân etc. Cuvântul mormânt vine de la
monumentum, pamânt de la pavimentum (adica loc pardosit cu
pietre), cetate > civitas, sat > fossatum (adica loc înconjurat cu sant),
batrân de la veteran (soldat lasat la vatra). Mai sunt si altele ca
fântâna, casa, curte, fereastra, usa, masa, scaun.

Deci în mod obligatoriu stramosii nostri au venit din locuri unde
mortii aveau monumente deasupra gropii, unde exista loc pardosit cu
pietre, unde erau cetati si sate înconjurate cu santuri, unde oamenii
traiau în case cu ferestre, cu curte, cu fântâna, intrau pe usa si pe
poarta, mâncau la masa si dormeau în pat. Dar unde se gaseau toate
acestea? În Siria? Daca stramosii nostri ar fi venit din Siria, acestea
toate le-am numi în limba siriaca. Eu, cu toata stradania, nu i-am putut
convinge. La plecare, la poarta, i-am întrebat: preacucernicilor, cum
se numesc buruienile acestea pe care calcati? Patlagina, au raspuns ei.
Si acestea? Musetel, romanita, menta, cicoare, iarba. Si acesti copaci?
Plopi, arini, tei, paltini, aluni. Precuviosilor, buruienile acestea va fac
de râs teoria dumneavoastra. Aceste buruieni si acesti copaci nu cresc
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în Siria, ci în   Italia si în Balcani. Daca noi spunem patlagina, musetel,
grâu, pin, orz, salcie, înseamna ca stramosii nostri au venit de unde
cresc aceste plante si venind au adus cu ei denumirea lor. Dar mai
spunem noi românii: Dumnezeu, crestin, pagân, cruce, botez, îngeri,
marturisire, cuminecatura, lege, pentru ca asa le-au spus cei care au
venit aici, crestini gata facuti, si le-au spus si dacilor cum trebuie sa le
spuna când s-au  crestinat. Certificatul de nastere si botez ne este scris
cu litere latine. Atâta timp cât ne vom cauta stramosii prin Siria, cât
timp vom mai batjocori strainii cu numele stramosilor nostri latinii,
cât timp ne vom socoti crestini pravoslavnici si nu binecredinciosi, cât
timp vom privi spre Roma cu ura, cât timp preotii vor mai blagoslovi
norodul si nu vor binecuvânta poporul, vom ramâne în nerozia noastra
si vom pierde în continuare, mereu.

În satul lui Badea Cârtan

Eram în clasa a doua la Liceul “Radu Negru” din Fagaras, prin
1935, având profesor de geografie un macedonean, pe nume Pariza.
Din discutiile din clasa a aflat ca noi, elevii, n-am fost în satul lui
Badea Cârtan, si ca stiam prea putine lucruri despre acest român.
“Puturosilor, sa nu va duceti voi în Cârtisoara? Duminica sa fiti toti la
trenul de dimineata.” Înainte de vremea bisericii eram în satul lui
Badea Cârtan, cautând pe cei mai batrâni oameni din sat. Am fost
îndrumati la un cântaret de biserica, rugându-l sa-si aminteasca de
acel vestit cioban.

- Pai de bolundul ala nu mai puteti dumneavoastra? ala a fost un
bolund, ca numai un bolund îsi putea pustii starea ce-o avea si sa se
primejduiasca umblând ca si nebunii, peste munti, cu cartile în desagi.
Si macar de-ar fi umblat cu carti crestinesti, si nu din cele cu slove
papistasesti. Si zicând, ne arata cartile cu slove chirilice din care cânta
el la strana.

N-am putut alege mare lucru de la acest batrân si ne-am întors
din sat cu un   gust amar. Profesorul Pariza n-a zis decât atât: ”Greu se
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desteapta un popor din somnul cel de moarte, mai copii, dar este
datoria voastra sa faceti acest lucru.”

A existat în istoria noastra o adânca bezna în care am dormit si
uneori ne-am complacut veacuri de-a rândul, un mare balast care ne-a
tras înapoi spre moartea nationala. Greu s-a facut desteptarea. De la
prima carte tiparita cu caractere latine, a lui Petru Maior, carte de
rugaciuni, si pâna la generalizarea scrisului latin, a durat aproape un
veac. Si câta împotrivire n-a fost la procesul de românizare a scrisului,
împotrivire care dureaza înca si astazi în Basarabia.

Intra Stefan cel Mare si Sfânt în Valahia, taie si arde cetatile,
bine ca nu l-a prins pe Radu cel Frumos, ca-l taia si pe el, dar îi ia
nevasta si fata ca ostatice. Nu are nevoie de talmaci ca sa se înteleaga
cu muntenii pe când îi taia, dar un rând nu scriu cronicile ca s-ar fi
simtit ca facând parte din acelasi neam cu cei învinsi.

Învinge Petru Rares pe Voievodul Ardealului, Stefan Mailat, de
origine româna, îl ancheteaza în moldoveneste si nu se mira nici o
cronica ca se puteau întelege fara talmaci, îl judeca, îl condamna si îl
taie în fata cetatii Fagaras fara sa-si dea seama ca ucide pe un frate
de-al sau.

Chiar si la 1700 mitropolitul Valahiei îi cere episcopului
ardelean sa tina slujbele în slavoneste si greceste, si nu pe româneste.

Sa ne mai miram ca si astazi exista o ramura a bisericii, stilistii,
care tin calendarul iulian si nu pe cel papistasesc gregorian sau ca
pravoslavnicii moldoveni de peste Prut ce asculta de patriarhia
Moscovei, refuza sa scrie si sa citeasca cu litere românesti.

Suflete de iobagi

Cu trei ani în urma însoteam echipa de filmare a doamnei Lucia
Hossu Longin la locul unde au fost ucisi în 1954 luptatorii fagaraseni
Gelu Novac si Gheorghe Sovaiala, în hotarul satului Obreja-Alba, sat
asezat pe malul Târnavei. Era o zi rece de iarna cu ger. Condusi de
localnici la fata locului, am reusit sa-mi imaginez cum s-au desfasurat
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lucrurile.
Era 6 august 1954, sarbatoarea Schimbarii la Fata. Câmpul de

lânga sat era cultivat cu porumb, care la data aceea era cu stiuletii tari.
Cei doi tineri îsi aveau popasul sub o salcie ramuroasa la varsarea
Secasului în Târnava, cam la 2 km. de sat. Pesemne ca erau aici
asteptând ceva, sa ia legatura cu cineva sau asteptau un raspuns. Parca
îmi amintesc destul de tulbure ca Gheorghe mi-ar fi spus odata ca
într-un sat de pe malul Târnavei ar fi avut un coleg de liceu la Brasov
al carui tata ar fi avut un atelier mecanic. De mirare e ca erau asezati
atât de aproape de sat, când spre vest si spre sud era câmp liber de
zeci de km cu porumb, unde ar fi fost mai bine ocrotiti. Ma-ntreb de
asemenea cum au avut încredere în doi oameni de slaba calitate, un
paznic de câmp si un ciurdar, carora le-au dat bani sa le cumpere
pâine. În situatia data se putea trai cu ce dadea câmpul: stiuleti de
porumb, fasole, sâmburi de bostan si de floarea soarelui, fructe
salbatice si la nevoie se putea încerca sa se fure ceva de mâncare din
sate, fara a fi vazuti de cineva. Iar în cazul în care te vedea cineva în
care nu puteai avea încredere, te deplasai o bucata de drum în orice
directie, doar facusera acest lucru 6 ani de zile. La fata locului, era în
1995, au venit oameni din casele din jur, care fusesera martori ai
întâmplarii si cunosteau si numele celor doi morti. Din confruntarea
martorilor a reiesit cum s-a desfasurat actiunea securitatii.

Paznicul de câmp l-a înstiintat pe secretarul de partid (un
maghiar de pe la Deva) de prezenta celor doi luptatori în câmp.
Acesta a dat porunca unui slujbas de la sfatul popular, parca
perceptor, care avea bicicleta, sa se deplaseze la militia din Mihalt,
sa-l anunte pe seful de post de prezenta celor doi. Paznicul de câmp,
ciurdarul si secretarul de partid erau morti în 1995. Slujbasul comunal
traia si povestea:

“- Am primit poronca si m-am dus cu bicicleta la Mihalt si nu     
l-am gasit pe seful de post la Militie. Atunci m-am dus de l-am cautat
unde era dus si i-am spus poronca secretarului de partid”.

“- Dar, interveni îndurerata doamna Lucia, dumneata nu puteai
sa întârzii pe drum? Puteai sa dezumfli bicicleta, te puteai întoarce pe
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alta cale   la cei doi si sa-i anunti ce pericol îi pândeste. Puteai sa-l
cauti pe seful de post pâna dimineata, pe unde nu se afla.”

“- Poronca e poronca, eu eram slujbas al statului, nu se putea,
daca am primit porunca...”

Atunci pe loc mi-am adus aminte de memoriile lui Vasile
Moldovan, unul dintre prefectii lui Avram Iancu, unde era descris
ceva asemanator. Cu doua saptamâni înainte de adunarea din
duminica Tomei de la Blaj, deci pe la Florii, prin satele de pe Târnava
Mica un solgabirau maghiar, însotit de doua catane, a dat porunca ca
la marginea satelor românesti iobagii sa ridice furci (spânzuratori) si
le-au ridicat. “Poronca era poronca”, or fi zis iobagii satelor. Într-o
100 de ani de istorie nationala, iobagul a ramas tot iobag.

Vorvecel

O problema destul de grea trebuia rezolvata la oamenii nostri de
sprijin, care aveau copii si la care trebuia sa poposim o zi, doua sau
mai mult timp. Era foarte greu sa nu fi descoperit de copii, ori cu câta
prudenta s-ar fi lucrat. Cei mai multi dintre oameni rezolvau
problema, facându-i si pe copii partasi la secretul casei lor. Copiii mai
mari erau informati ce fel de oameni eram si ca ne cauta securitatea sa
ne omoare si ca pentru asta nimeni nu trebuie sa stie ca ne aflam la
casa lor. Pe vremea aceea copiilor nu trebuia sa li se explice ce era
militia si securitatea si ce urmareau. Oricât de în soapta ar fi vorbit cei
în vârsta, copiii auzeau si întelegeau sau numai intuiau din
comportamentul parintilor lor lumea în care traiau. Caci pe atunci
frica era un sentiment omniprezent, chiar si pentru beneficiarii
regimului.

Au fost multi copii care au stiut ca parintii lor ne ocrotesc, dar în
nici un caz nenorocirea nu a venit din partea copiilor. Copiii stiu
pastra un secret mai bine decât oamenii maturi. Nu au vorbit copiii
nici chiar atunci când au fost amenintati, batuti si chinuiti ca sa spuna.

Exista însa o vârsta, între 4 pâna la 7 ani, depinde de copil, când

295



poti spera ca-i poti exclude de la secretele casei. Copiii îsi vad de
joaca lor, neatenti la schimbarile din casa lor si nu se aventureaza în
locuri pe unde de obicei se tem sa umble sau nu le gasesc interesante
pentru joaca, ca bunaoara sopul cu fân.   

Asa credeau parintii si asa credeam si noi când ne aflam odata în
sopul cu fân la Ion Grecu din Soars. Avea patru copii maruntei, mai
veneau si din vecini altii si se jucau în curtea larga. De unde eram, îi
urmaream cu nostalgie. Între copii, cel mai mare era baietelul de cinci
ani al lui Ion. Copiii se jucau si prin sura, dar nu ne gândeam ca s-ar
putea sa le treaca prin cap sa mute scara de unde era pusa si sa se urce
în pod. Si totusi baiatul s-a urcat ca o pisica (poate a auzit vreun
zgomot suspect), s-a uitat cuminte la noi din întuneric (noi nu l-am
vazut), apoi a coborât tot asa de usor si s-a dus la tatal sau, luându-l
deoparte si spunându-i în mare taina: “tata, la noi în sop sunt niste
oameni, care dorm acolo si au si vorvecel”. Interesant a fost ca n-a
strigat, nu s-a speriat, n-a plâns, a simtit si el ca se afla în fata unei
taine, ce trebuia pastrata în familie.

În anii urmatori nu ne-am mai dus sa stam la oameni, ci intram
numai seara în sate, rezolvând problemele sau dându-ne întâlnire în
afara satului. Copilul, care crescuse în cinci ani si caruia îi ziceam cu
totii Vorvecel, continua sa-i aminteasca tatalui întâmplarea si totodata
fagaduiala ca despre acest lucru nu trebuia vorbit nimanui.   

Tara si Taran
(Interviu dat domnului Martiniuc pentru Viata Satului, 1992 )

Spunem “tara” patriei unde vietuim, asa cum i-au spus stramosii
nostri romani, si ne numim tarani, adica oameni ai tarii, cei ce ne-am
nascut în tara, care muncim pamântul tarii însamântându-i brazda si
culegând roadele muncii noastre.

Cei ce ne înfratim cu pamântul pe care-l calcam.
Cei ce ne-ngrijoram în vreme de seceta si ne temem de grindina,

cei ce nu putem dormi noaptea daca pe câmp lucrurile nu-s cum le
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dorim noi.
Cei ce în ziua de Rusalii iesim la holde sa-I multumim lui

Dumnezeu pentru darurile date si rugându-L sa nu pedepseasca
câmpul pentru pacatele noastre.

Suntem tarani, cei ce-n vremuri de primejdie ne aparam
pamântul pe care-l calcam.

Si ne numim tarani, cei ce la vremea hotarâta de Dumnezeu ne
vom adauga în pamântul tarii mosilor si stramosilor nostri, lasând în
urma noastra copii si nepoti gata sa ne urmeze aici în vecii vecilor.

Nu poate fi tara fara tarani, si nici tarani fara pamânt. Nimeni,
din cei ce lucreaza pamântul fara sa fie al lor, nu sunt tarani. Taran e
numai acela care are o bucata de pamânt si care e numai a lui: “de aici
si pâna aici”; el sa fie proprietar.

Înainte de a avea nevoie de pâine, tara are nevoie de tarani.
Pentru aceasta nu e nevoie de exploatari agricole, ferme sau cum li se
va spune, muncite de proletari agricoli, oameni fara radacina si fara
demnitate, ci de gospodarii taranesti puternice si prospere. Avem
nevoie de sate fauritoare de traditie si cultura, asa cum a trait neamul
nostru mii de ani, sate cu gospodarii personale, si nu de blocuri cu
chiriasi, care astazi sunt aici, iar mâine cine stie unde.   

Informatori si “informatori”

 Imediat dupa Revolutie, când în fostii securisti intrase panica
sau mustrarile de constiinta, într-un orasel, un fost ofiter de securitate,
temându-se ca-i sfârsitul lumii, a prezentat fostilor detinuti politici un
caiet cu lista informatorilor securitatii, în ordine alfabetica, uneori cu
pseudonimul lor, cu transferul lor si cu alte amanunte. Erau în numar
de circa 1.500 la cei 15.000 locuitori ai orasului. Nu figureaza în lista
nici un nume de ofiter de securitate si nici un membru P.C.R. În lista
însa se afla numele mai tuturor persoanelor ce au însemnat ceva în
acest orasel, unii chiar cu ani de închisoare, canal sau morti pe acolo
(profesori, avocati, medici, judecatori, preoti).
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L-am gasit în lista pe doctorul C., omul nostru de sprijin, cât am
fost în munti, care ne-a ajutat cu medicamente si cu care ne-am
întâlnit ani de-a rândul în casa parintilor lui. Noi stiam ca el da
informatii securitatii. Daca ar fi vrut, ne-ar fi putut vinde cu usurinta,
dar am avut tot timpul deplina încredere în el. Ne-a relatat totdeauna
ce voia securitatea de la el si ne-am sfatuit împreuna ce sa declare. În
cartea de memorii   Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc  am dat multe
amanunte despre astfel de “informatori”.

În lupta noastra de rezistenta am avut zeci de astfel de cazuri cu
astfel de oameni, care informau ceea ce noi vroiam sa stie securitatea.
“Joc dublu”, vor spune unii. Nu, ei au jucat un singur joc, jocul
nostru, jocul rezistentei anticomuniste. Probabil, în vreo lista
figureaza chiar si Fileru, care, înainte de a veni la munte, a fost trei
ani ca padurar, prin însasi meseria lui “informator” dând securitatii ce
voiam noi sa stie. De altfel toti paznicii de câmp, paznicii de noapte
din sate, pastorii vitelor, ciobanii, drumarii erau trecuti în lista
informatorilor si obligati prin meseria lor sa dea informatii.

Ar fi o crima ca acesti oameni sa figureze pe o lista oarba si
infamanta ca informatori.

Era o vreme când a refuza securitatea de a deveni informator era
totuna cu a fi arestat sau mai rau. Strâns cu usa, omul accepta, dar se
ferea sa dea vreo informatie de pe urma careia cineva sa sufere.

Tot informatori au fost socotiti si cei retinuti, arestati si chinuiti
si obligati sa dea declaratii adevarate sau false. Declaratiile au fost
introduse în fisiere si numele lor trecute în lista informatorilor. Putem
sa condamnam un om ca a informat în aceste conditii?

Nu de la o lista oarba cu numele informatorilor trebuie pornit, ci
de la informatia care a facut un rau cuiva: marginalizare, arestare,
închisoare, moarte. Daca nu e bine sa ramâna informatori
necunoscuti, nu trebuie sa se arunce cu noroi în numele sau în
memoria unor oameni cinstiti, ei însisi victime ale regimului sau chiar
eroi ai rezistentei anticomuniste.
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Octavian Alexi

În volumul întâi al acestei carti am amintit de numele a trei
camarazi studenti nasaudeni de la Facultatea de Agronomie din Cluj,
arestati în ziua de 15 mai 1948 de politia din Cluj, de la cursuri, cu
sprijinul unor “colegi”. Era vorba de Ilies, Gotea si Alexi. Nici unul
nu s-a mai întors din închisoare.

Iata ultima scrisoare pe care Octavian Alexi a reusit sa o trimita
fratilor sai din închisoarea Pitesti printr-un camarad de suferinta, în
cazul când acesta va reusi sa fie eliberat. Am tinut ca acest
cutremurator testament sa figureze în aceasta carte:

“Pitesti
6 Octombrie 1949

Dragii mei,
   

Simt ca sfârsitul se apropie, boala care am primit-o mi-a distrus
sanatatea.

Dumnezeu sa ma aiba sub ocrotirea lui nemarginita. N-am
putere sa scriu cu mâna câteva rânduri.

Prietenul meu de suferinta si lupta ma ajuta si am speranta ca,
daca va scapa cu viata, va va trimite aceasta dorinta a mea.

E iarna. Pe geam vad picuri înghetati si-mi aduc aminte de casa
parinteasca, pe care nu am speranta sa o mai vad.

Va rog, daca veti gasi ramasitele mele pamântesti, sa le puneti
alaturi de parintii si stramosii mei.

 As dori ca, lânga mine, sa fiti voi, scumpii mei frati si surori.
Daca nu e posibil, nu plângeti pierderea mea si încercati sa ma uitati,
caci am cazut luptând pentru viitorul vostru si al copiilor vostri.

Prin despartirea noastra s-a facut un gol în rândul luptatorilor
si în familie, dar altii vor duce mai departe lupta, ca victoria este a
noastra.

Ramas bun, scumpii mei, ultima mea dorinta este sa faceti în asa
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fel ca trupul meu sa se odihneasca alaturi de cei care mi-au dat viata,
m-au crescut si iubit.

Mai bine este asa. Dumnezeu m-a scapat de suferinta asta grea.
Daca Dumnezeu va aduce ziua eliberarii, sa stiti pe cine trebuie

sa pedepsiti. Acei ce vor ramâne nu vor lasa nepedepsita tradarea, ca
a fost tradare.

Se vor prezenta unii care vor putea fi rasplatiti si totodata va
vor da relatii. Unul cu numele C., iar altul cu M., mai mult nu pot sa
scriu.

     ADIO, Octavian”

Numele detinutului, care a scos scrisoarea din închisoare si a
transmis-o familiei este Crisan C., Cluj, str. Câmpului, nr.94.

Citind cartea lui Nicolae Ciolacu
(Prefata la volumul de memorii “Haiducii Dobrogei” )

Trecând printre colinele dintre Dunare si Mare, carora numai cu
multa îngaduinta li se poate spune munti, m-am întrebat mereu: “Oare
cum v-ati încumetat, camarazi dobrogeni, sa porniti o lupta de
partizani anticomunisti în aceste dealuri despadurite si slab
accidentate?”

Nici un grup de rezistenta din tara nu a avut parte de un teren
mai nepotrivit.

Si totusi, aici, în aceste locuri s-a luptat si s-a murit ca în oricare
din adevaratii munti ai României.

Explicatia este una singura: elementul uman, ce-a pornit
actiunea, era de cea mai buna calitate.

Unii veneati din Muntii Macedoniei, aducând cu voi virtutile
milenare ale neamului nostru. Stramosii vostri erau români cu câteva
secole înaintea daco-românilor din Dacia traiana. Erati urmasii
singurei ramuri de români ce-au cladit un imperiu în secolul al XII-lea
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sub împaratul Ionita.
Alta parte dintre voi erati urmasii altor oameni de munte, oieri

ardeleni, ce-au colonizat Dobrogea.
Asa cum ati fost plamaditi de veacuri, nu v-ati mai târguit

înaintea luptei, ca ce si cum, ci v-ati daruit total, realizând si pe acest
colt de tara cel mai mare lucru pe care-l poate face omul pe pamânt,
asa cum a spus Isus: “Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu o
are, ca sufletul lui sa si-l puna pentru prietenii sai, (Ioan 15:12)”.

Glorie voua, “frati din muma si din tata”, cinste celor care v-au
nascut si v-au alaptat, ferice de neamul românesc, care în vremuri de
cumpana a avut parte de barbati ca voi.

Am avut fericirea sa-l cunosc pe Nicolae Ciolacu, marturisitorul
rândurilor de fata.

Tare de mult, la închisoarea Vaslui, mergeam noi, copiii, frati de
cruce, la gradina din marginea orasului, unde gradinarea “badia
Ciolacu” si ne primea cu de toate.

I-am fost oaspete, mai târziu la “caseria” dumisale, unde ne-a
alintat cu cele mai bune feluri de mâncare pregatite din lapte de oaie.

- Ce-ai pus în mâncare, “badie”, de-i asa de buna?
- De toate câte un pic, dar am turnat multa dragoste si bucurie,    

c-ati venit la mine.
Si l-am reîntâlnit cu câtiva ani în urma la manastirea

Brâncoveanu de la Sâmbata, sub poalele muntilor Fagaras, sub chipul
unui umil monah, dându-ne binecuvântarea la sosire si la plecare.

Sa te tina Dumnezeu înca multi ani, parinte Nectarie, sa te rogi
pentru noi, cei din lume si pentru neamul românesc.

Tineretea Oastei Domnului         

Eram copil de 10-11 ani. În fiecare an în prima vinere dupa Pasti,
toata suflarea satelor fagarasene, ortodocsi si uniti, mergeau “la
Izvor”, la manastirea Brâncoveanu de la Sâmbata, pe atunci în ruina,
cu copaci crescuti pe zidurile ce au mai ramas timp de doua secole, de
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când fusese darâmata de tunurile lui Bucow. Le batusera ploile,
viscolele si vremurile, dar nu si uitarea credinciosilor care veneau în
fiecare an aici.

Mai fusesem si pâna atunci dus de parinti. Ascultam slujba tinuta
în aer liber în fata zidurilor darâmate, luam apa de la fântânita sfintita
asezata la umbra unui mar în floare, apoi ne întorceam tot pe jos
acasa. De data aceasta eram martorul la ceva iesit din comun. Poiana
manastirii era plina de oameni în porturi si graiuri deosebite de al
nostru fagarasan. Grupurile purtau steaguri si prapuri cu chipul lui
Isus si cu îndemnuri scrise pe pânza. Retin înscrisul cel mai des
întâlnit: ”Îndrazniti, eu am biruit lumea!”

Tot atunci am întâlnit ceva de mare mirare pentru mine. Pâna
atunci era de la sine înteles ca la biserica, ca si aici la manastire, au
voie sa cânte numai preotii si cantorii; noi, credinciosii, trebuia sa
ascultam cuminti si respectuosi. Ori de data aceasta cânta toata
multimea de oameni de rasunau vaile si coastele muntilor. Tot de
mirare era si predica. Eu stiam pâna atunci ca despre Dumnezeu si
despre cele sfinte nu au voie sa vorbesca decât preotii. Ori dupa slujba
luara cuvântul unul dupa altul oameni îmbracati domneste, dar si
multi tarani si ma miram de unde stiu atâtea. Din toate predicile si
îndemnurile ce le-am auzit, am înteles ca e de lipsa ca toti oamenii sa
se predea Domnului Isus si sa se lege ca nu se vor mai duce la
cârciuma, ca nu vor mai sudui de Dumnezeu si de cele sfinte ca nu se
vor mai certa si nu vor mai umbla pe la judecati, vor trebui sa mearga
la biserica, sa nu leneveasca, sa-si creasca copiii în frica lui
Dumnezeu si sa cânte cântari frumoase.

Mai aflasem un lucru: ca în afara cântarilor de la strana mai sunt
pe lume alte cântari despre Dumnezeu foarte frumoase, pe care, spre
mirarea mea, le stiau si le cântau toti câti erau veniti acolo. Pe una am
învatat-o si o fredonam întorcându-ma acasa. Cineva ne-a dat-o scrisa
de mâna si a învatat-o si tata, care a cântat-o ca priceasna la biserica
în Duminica Tomii (Cruce sfânta parasita).

Acum aflasem ca toti acei oameni, care parca se cunosteau între
ei de când lumea, erau Ostasii Domnului. În anii urmatori auzeam din
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sat ca ba unul, ba altul se duceau în satele vecine la adunari de ale
Oastei, apoi ca se adunau si la noi în sat duminica dupa amiazi si
cântau, ba s-au dus si la primar rugându-l sa faca crâsma seaca, adica
sa nu mai fie crâsma în sat, obicei ce a ramas câtiva ani buni.

Pe la târguri, pe drum, la lucru întâlneai barbati, femei si fete pe
care le cunosteai ca sunt din Oastea Domnului dupa vorba si purtare.
Aflai ca se predasera Domnului si ca erau altfel decât ceilalti oameni.
Mai târziu am aflat ca Oastea Domnului era condusa de la Sibiu de
parintele Iosif Trifa. Nu l-am vazut niciodata în persoana, dar îi
citeam predicile în carti si calendare. Avea niste istorioare si pilde
care îti mergeau la inima si pe care nu le întâlneai nicaieri în  alta
parte.

Mai târziu am aflat cu mirare si revolta ca mitropolitul Balan nu
l-a mai lasat pe parintele Trifa sa predice. Lumea vorbea ca de teama
sa nu se duca credinciosii toti la parintele Trifa.

Au venit apoi peste tara razboiul si alte necazuri, care m-au luat
în vârtejul lor, apoi vremea comunismului cu lupta din munti. Când
eram în munte, apelând la ajutoarele oamenilor din sate, am observat
repede ca multi din cei ce se ofereau sa ne ajute erau fosti Ostasi de-ai
Domnului. De la ei am aflat ca multi fruntasi ai Oastei fusesera luati
de securitate si dusi în închisori si la canal.

Când, în sfârsit dupa ’89, tara a iesit la lumina, una din
sperantele de încrestinare a neamului nostru era tocmai Oastea
Domnului. Urmaream si speram sa întâlnesc câtiva batrâni de pe
vremea parintelui Trifa, caci numai batrâni puteau fi dupa socoteala
anilor.

De aceea n-a fost de mirare ca m-am bucurat când la telefon am
fost întrebat daca vreau sa fiu vizitat de niste Ostasi de-ai Domnului.

Banuind ca vor sosi la mine niste mosnegi frigurosi (era iarna),
am pus lemne pe foc sa fie cald în casa. Spre mirarea mea, în locul
batrânilor asteptati, au coborât dintr-un microbus vreo 15 tineri baieti
si fete, unii tineri de tot. La început am crezut ca sunt altii decât cei pe
care îi asteptam, dar m-am dumirit repede vazându-le chipurile
luminoase asa cum îmi ramasesera în amintire din vremurile de
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demult, chipurile Ostasilor Domnului.
M-am mirat si m-am bucurat apoi constatând ca nu erau niste

începatori în ale credintei, stiau sa cânte foarte frumos, dar bucuria
cea mai mare era ca proveneau din toate colturile tarii si de toate
categoriile sociale: intelectuali, muncitori, studenti, unii sot si sotie; si
ca între ei era o mare dragoste, o comuniune, care nu se formeaza
decât acolo unde oamenii sunt legati între ei de un mare ideal.

Am povestit aceasta întâmplare pentru ca sunt convins ca
aceasta-i una din caile cele mai importante de educatie crestina a
neamului nostru. Crestinismul trebuie sa paseasca cu hotarâre dincolo
de usa bisericii, în lumea cea de toate zilele. Românul crestin sa stie
ca nu e singur cu barcuta lui pe marea vietii, ca are în jurul lui frati si
surori care îl iubesc si pe care îi iubeste în numele lui Isus. Si Oastea
Domnului, cu temeliile puse de parintele Iosif Trifa, cu cântecele lui
Traian Dorz, cu tributul de suferinta cu care si-a platit credinta în
lagare si închisori, are tot ce-i trebuie pentru a îndeplini aceasta
misiune. Trei pericole le vad însa în calea Oastei Domnului:

Primul: gelozia fetelor bisericesti mai mici sau mai mari, care
cred ca numai ei au dreptul de a lucra în via Domnului, temându-se ca
Oastea le ia ceva ce li s-ar cuveni numai lor.

Sunt fete care nu au înteles nimic din ce i-a raspuns Isus lui Ioan
când el l-a denuntat pe unul care “scotea draci în numele Tau (al lui
Isus) si l-am oprit pentru ca nu merge dupa noi. Nu-l opriti le-a
raspuns Isus, fiindca cine nu este împotriva voastra este pentru voi“
(Luca 9:49-50).

Un al doilea pericol e ca Ostasii sa se lase aliniati pe plutoane si
companii în spatele vreunui ierarh bataios, sa bata pasul si sa defileze
aparând ortodoxia neamenintata de nimeni. Ar fi trist ca Ostasi ai
Domnului, uitându-si misiunea ce le-a fost încredintata de
întemeietorul ei, parintele Trifa, sa stea cu parul la usa unei biserici cu
lacatul pus, ca sa nu intre în ea greco-catolicii.

Al treilea pericol ar fi ca Oastea Domnului sa se izoleze într-o
lume a ei, sectara, în sine si pentru sine, straina de viata sociala si
nationala. Daca se va tine de învataturile întemeietorului ei, va avea
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ce lucra în via Domnului.
Nu numai Oastea Domnului e chemata la aceasta lucrare. Sunt si

alte organizatii religioase pornite pe acest drum, ca de exemplu
AGRU, ASTRU, Reuniunile Mariane, Certasii Crestini,
ASCOR-urile, corurile crestine etc. M-am oprit mai mult asupra
Oastei Domnului, pentru ca ea a avut cea mai mare pondere în viata
crestina a neamului.

Au existat si exista organizatii de educatie a tinerilor, cu spectru
larg, ca bunaoara Fratia de Cruce, în care tânarul primeste o educatie
religioasa cu totul asemanatoare celei din Oastea Domnului, alaturi de
o educatie nationalista în sensul de a iubi din toata inima tot ce e
frumos si bun în neamul românesc (istoria lui, limba, literatura, tara
cu muntii, câmpiile si râurile ei, arta lui sub toate formele ei).
Primeste o educatie politica, întelegând prin politica totalitatea
mijloacelor prin care poate fi pus în practica tot ce e necesar pentru
tara în toate domeniile.

De asemenea o educatie a muncii, munca fiind singurul izvor de
valoare materiala, o educatie familiala, sanitara, si o educatie fizica si
care toate sa fie patrunse de spiritul crestin.

Împrumuturile externe

Stai si te crucesti cu câta slugarnicie guvernantii nostri bat pe la
toate portile închise pentru a obtine un împrumut extern. Orice
suntem în stare sa facem, numai sa obtinem bani de împrumut. În cele
mai multe cazuri ne împrumutam pentru a acoperi datorii vechi  si a-i
folosi pentru consum, si nu pentru productie.

Dar oare e chiar asa de rau sa te împrumuti? Se uita de fiecare
data ca acest împrumut mai trebuie dat si înapoi si înca cu dobânda.
Daca tu azi nu-ti poti acoperi nevoile, vei putea oare mâine sa ti le
acoperi si sa mai dai si împrumutul cu dobânda înapoi? Si apoi cel ce
te împrumuta îti mai pune (uneori pe buna dreptate) “unele conditii”
sa se asigure ca îsi va recapata banii. De cele mai multe ori aceste
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conditii sunt mai pagubitoare decât binefacerile ce-ti revin din banii
împrumutati (sa cumperi de unde ti se cere, sa închizi cutare
întreprindere care deranjeaza, sa micsorezi taxele la import etc.)

Dar chiar nu trebuie sa ne împrumutam deloc? Ar fi absurd sa
judeci asa. Dar împrumutând 1000$ sa fii sigur ca într-un anumit timp
vei câstiga cel putin 1000 + dobânda plus un dolar si sa nu ti se ceara
conditii care sa te înfunde si mai tare în datorii. Nu trebuiesc luate de
bune toate câte le cer marii bancheri ai lumii. Sfaturile lor, lor le
folosec. Pentru ei situatia ideala e atunci când statele nu mai pot sa-si
achite datoriile ci numai sa-si plateasca vesnic dobânda. Datoria
oricarui guvern cu cap e aceea de a nu avea datorii externe si, pentru
asta, a avea o balanta de plati echilibrata, descurajând importul de
articole zadarnice (tutun, bautura, articole de lux sau alte produse
chiar necesare, dar pe care noi le avem: sare si faina din Ungaria,
carne de peste ocean, oua din Turcia). Daca s-ar fi folosit si s-ar folosi
mai bine economiile populatiei si nu s-ar fi irosit în Caritasuri, în
constructii zadarnice ale bancilor si în alte zadarnicii, s-ar fi putut
face multe fara sa fim siliti sa ne caciulim la usa nimanui.

Statul - cel mai prost gospodar?

E o judecata care se afirma foarte des si de aici concluzia ca tot
ce e al statului trebuie sa fie distrus, privatizat, furat, risipit, vândut
pentru un dolar, oricum, numai sa nu mai fie. Se face cu atâta pasiune
aceasta distrugere, de parca nu ar fi vorba de statul român, ci de al
cumanilor sau pecenegilor. Ba mai mult, se crede ca se face un lucru
bun ca în felul acesta se distruge comunismul si se ajunge mai repede
în capitalism.

Trebuie luptat cu o mare prejudecata istorica, daca nu cu o voita
confuzie criminala. În enciclopedii, comunismul e definit ca o
doctrina economica sau o ideologie ce urmareste instaurarea
proprietatii colective în locul celei private. Oare numai aceasta a fost
comunismul? Prin aceasta translatie de proprtietate a devenit el
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criminal? Daca ar fi  fost numai atât, ar fi fost o experienta mondiala
economica si sociala nereusita cum au fost destule si nimic mai mult.
Comunismul a devenit criminal în ultima analiza prin înjosirea
omului, lipsindu-l de suflet, aducându-l prin dresaj la stadiul de
unealta vorbitoare si ascultatoare. Comunismul a fost criminal prin
asezarea urii la nivel de dogma, acolo unde trebuia sa domneasca
întelegerea si dragostea.

Comunismul a fost criminal prin ridicarea deasupra tuturor a
unei caste privilegiate, ce detinea puterea absoluta, în timp ce restul
populatiei se afla la discretia acelei caste. Nomenclatura comunista se
bucura de privilegii mult mai mari decât capitalistii cei mai cu putere,
ultimii având si riscul ca, pierzându-si averea, sa-si piarda si
privilegiile. Comunismul a fost criminal prin câinii de paza pe care se
baza nomenclatura pentru a le apara privilegiile: securitatea si militia.

Faptul de a avea avere în comun a fost cea mai nevinovata fata a
comunismului. A reduce comunismul numai la colectivizarea fortelor
de productie înseamna a-i da un certificat de buna purtare. Statul ca
proprietar nu e un lucru, în sine, nici bun, nici rau, depinde de cum
functioneaza sistemul, de oamenii care lucreaza acolo. Un stat rau, un
guvern rau, corupt va avea rezultate pe masura netrebniciei sale.
Acolo unde se afla oameni care sfintesc locul prin priceperea si
cinstea lor, lucrurile merg bine indiferent ca o fabrica e a statului sau
particulara. Deci nu statul e un gospodar bun sau rau, ci oamenii care
administreaza bunurile statului sunt buni sau rai.

Daca ai o casa veche

Daca ai o casa veche, nepotrivita, si vrei sa-si faci alta noua, ai
trei solutii de urmat:

Prima e sa modifici casa veche dupa dorintele tale noi, tot
schimbând, mereu darâmând si recladind; si pâna la urma casa, din
conceptie rau proiectata, tot o casa nepotrivita ramâne.

A doua solutie e sa dârâmi casa veche pâna în temelii si apoi    
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de-abia sa te gândesti ca vei ramâne sub cerul liber, sa umbli în stânga
si-n dreapta dupa împrumuturi ca sa-ti poti face casa noua, fiind silit
sa lucrezi în pripa, la discretia camatarilor.

A treia solutie e sa ramâi sub acoperisul casei vechi, folosindu-te
în continuare de ea si alaturea sa pornesti constructia unei case noi,
încet, cu judecata, temeinic.

Am mostenit o economie nepotrivita, cladita în buna parte dupa
indicatiile unui cizmar si ale unei nebune analfabete, dar nu toate au
fost facute dupa voia acestora. S-au investit în industria tarii:
inteligenta româneasca si truda unui întreg popor timp de 40 de ani.
Macar pentru munca si sacrificiile facute ar trebui tratata cu mai mult
respect industria noastra. Sa schimbam ce trebuie schimbat, dar sa fie
lasata sa mearga în continuare macar cum a mers sub comunism.
Alaturi sa construim o economie libera, masurând de trei ori si taind o
data. Când avem resurse, construim, când nu avem, stam în casa
veche si nu ne ploua si nu trebuie sa ne caciulim în fata nimanui. I-as
zice acestui drum politica pasilor siguri. Nu trebuie schimbat nimic de
dragul schimbarii pâna nu ai siguranta ca dupa schimbare rezultatele
vor fi mai bune decât cele dinainte.

Comunismului i-au trebuit peste 40 de ani sa faca socializarea
totala si la revolutie mai erau sectoare particulare, ca bunaoara
agricultura la munte. E absurd sa crezi ca în câtiva ani se poate face o
privatizare eficienta. Ca o economie libera bazata pe proprietatea
particulara e mai buna decât cea bazata pe proprietatea de stat e un
lucru evident în ziua de azi. Tari cu un standard de viata inferior noua,
cum au fost Turcia si Grecia, au ajuns prin economie libera la un nivel
superior noua, comunismul aducând peste tot pe unde s-a instalat
foamete si saracie. Trecerea de la economia colectivista la cea libera
trebuia însa facuta cu judecata si la timp.

Una din piedicile cele mai mari de trecere e gândirea comunista,
pe care o mai au conducatorii întreprinderilor si muncitorii însisi si
care nu se schimba cu una, cu doua, ci va mai dainui înca multa
vreme.
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Metoda Chicea

M-am nimerit la o sedinta judeteana în care erau analizate
rezultatele dezastruoase ale fermelor zootehnice de stat (productie
scazuta, datorii, lipsa de disciplina, blocaj financiar). Asistând la
discutii, au tinut sa ma întrebe si pe mine cum vad lucrurile. Am
raspuns fara sa stau prea mult pe gânduri.

-E nevoie de metoda Chicea.   
-Cum, n-am auzit de economistul asta. Unde e expusa metoda

lui?
-N-ati auzit si nu veti auzi de el. N-a fost scrisa nicaieri, dar a

fost pusa în practica si a reusit sa mentina fermele zootehnice fara
pierderi sau chiar cu beneficii. La baza metodei sta un cunoscut
proverb românesc: “lucrul eu l-as face îndata, n-are cine sa ma bata”
si s-a folosit la fermele zootehnice din judetul Sibiu, unde Chicea era
director si unde se purta ca un zbir cu supusii lui. Dimineata la 5 era
în grajduri. Vai de cine întârzia sau nu-si îngrijea vitele. Ameninta,
destituia si pe mari si pe mici. Destul ca toata lumea îi stia de frica,
dar treaba mergea.

Facea si prostii destule, facând schimbari de care râdeau si
grajdarii (odata a adus jumari de la fabricile de stearina sa le manânce
vacile; altadata sub conducerea lui tot personalul a lucrat o noapte
întreaga la betonarea curtii fermei  pentru ca urma sa treaca
Ceausescu în vizita). Cu tot pretul mic cu care erau platite laptele si
carnea, cu toate greselile, fermele se aflau pe linia de plutire,
muncitorii îsi primeau plata si nu-i purtau dusmanie.

Puneti în fruntea zootehniei oameni cu cap, dar cu puterea de
decizie a lui Chicea, decisi sa faca treaba si lucrurile vor merge din
nou bine.

Obiceiul pamântului
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Cu câtiva ani în urma am vândut la o avicola o tona de porumb
(autorul acestor rânduri e plugar) si, ajungând la director, ce-mi era
cunoscut, am vrut sa aflu de ce nu merge avicola pe care o conduce,
de se îngloada în datorii.

-Domnule director, din 3 kg de porumb, deci cu 1500 lei pretul
de atunci, obtineti un kg de carne de pasare. Adaugati înca pe atâta
cheltuieli de productie, deci un kg de carne de pasare v-ar costa 3000
lei. La magazinul d-voastra din oras se vinde cu 5000 lei kg. Cum de
totusi lucrati în pierdere?

-Avem un randament mai bun decât cel spus de dumneavoastra,
pentru ca obtinem un kg de carne din 2,5 kg de furaj si totusi lucram
în pierdere. Sunt multe cauze, dar pe una o cunosti si dumneata.
Mi-ati vândut o tona de porumb. Nu stiu daca ati fost sau nu ciupit la
cântar. Porumbul a fost însa dus la fabrica de nutreturi si adus macinat
la ferma. Si acum va întreb: de ce nu cumpara oamenii porci grasi din
satul dumneavoastra? Pentru ca porcii din satul cu FNC manânca
nutreturi de la fabrica. De la fabrica sau de la mine, de unde vor fi fost
aduse, destul ca la gaini nu va ajunge tona de porumb.

-Daca mâine cineva are trebuinta de câteva cofraje de oua sau de
câteva zeci de gaini, se pot obtine fara a le cumpara?

-Da, pot fi obtinute! Dragul meu, se fura si nu pot opri furtul. Si
nu aceste furturi sunt cele mai mari. Acestea sunt simple ciupeli.
Furturile cele mari se fac cu acte în regula, iesindu-se pe poarta
principala.

-Si nu se poate curma furtul?   
-Nu se poate! Cel putin eu n-am putut. Am schimbat paza, am

împrejmuit cu sârma ghimpata. I-am dat afara pe suspecti, am apelat
la politie, pentru ca sa constat ca si politia era implicata. Eu sunt
strain de acest sat. Vedeti indivizii din curte cum se agita si alearga
aparent fara rost? Sunt oamenii din sindicat, care mâine vor face o
zarva împotriva mea. Vor veni si ziaristi care vor scrie ce spun ei. Eu
voi fi îndepartat, de altfel nici nu mai vreau sa ramân, va veni
altcineva, care, la rândul lui, daca nu va fi pe pe placul acestora, va fi
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alungat ca si mine si obiceiul pamântului va continua.
-Pâna când?
-Ei, asta as vrea sa stiu si eu.
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Sa cumparam tot ce-i mai ieftin din strainatate

De ce sa producem noi în tara, de exemplu, zahar scump si sa nu
cumparam zaharul ieftin ce ni se ofera din strainatate? Si lucrul e
valabil pentu orice marfa ce se vinde pe pietele din România: masini,
tractoare, camioane si pâna la ace de cusut si ata. Scoatem carbuni,
fier, cupru si metale nefieroase mult mai scumpe decât cele importate.
Obtinem cereale, fructe, legume mai scumpe decât cele importate.
Portocalele si lamâile sunt mai ieftine decât merele si perele de la noi.
Ne vând turcii oua mai ieftine, americanii curcani, ungurii brânzeturi,
nu cred ca se afla produs pe care nu l-am putea cumpara mai ieftin
decât l-am produce noi.

De aici se poate trage concluzia logica ca e preferabil sa le
cumparam din strainatate decât sa ne mai chinuim noi sa le
producem?

Pe de alta parte, se pare ca acest lucru ne este impus din
strainatate (FMI, Banca mondiala de credit si de toti care au putere sa
ne impuna punctul lor de vedere, dupa interesul lor).

Mergând pe acest fir de judecata, noi n-ar mai trebui sa mai
muncim nimic. Întrebarea e: cu ce platim bunurile cumparate? În
spatele fiecarui bun cumparat se afla o perturbare a unui sector
românesc. Renuntând sa mai producem zahar, muncitorii acestor
fabrici vor ramâne someri, sute de mii de tarani vor ramâne fara un
câstig, Caile Ferate vor stationa vagoanele ce transportau altadata
sfecla pe linie moarta.

Întrebarea cea mai mare este cu ce vom plati bunurile importate?
Cu împrumuturi externe, cum am facut pâna acum?

O poveste cu ciori

O familie de ciori si-ar putea construi cuibul în câteva zile, dar
nu reuseste decât în trei luni. De ce?
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Munca începe în februarie. Cioara aduce primul vreasc si îl
asaza pe o ramura, apoi se duce dupa altul. Pâna sa vina cu alt vreasc,
vecina ei îi fura vreascul si îl asaza la cuibul ei. Venita acasa, cioara
pagubasa observa furtul si nu se mai duce dupa alt vreasc, ci asteapta
croncanind ca vecina ei sa plece. Astfel, aceleasi vreascuri circula de
la un cuib la altul luni de zile. Si nu sunt numai doua ciori, ci sute   
într-o colonie încât nu se mai stie care e hoata si care pagubasa.

La fel se întâmpla si în economia româneasca. Foarte putini
produc oarecari bunuri, care apoi circula printr-o serie întreaga de
intermediari care toti vor sa câstige de pe urma lor, producatorului
revenindu-i cel mai putin câstig. Din pacate, privatizarea s-a
concretizat în cârciumi si magazine de haine vechi si prea putin în
sectorul de productie de bunuri, si, din putin, putin ramâne oricât l-ai
purta dintr-un loc în altul.

Citind cartea: “Luptatorii din munti: Toma Arnautoiu.
Documente provenite de la Securitate”

de Raluca Voicu Arnautoiu

Citind aceasta carte, ca unul care am fost în aceeasi munti si în
aceeasi calitate de luptator cu arma împotriva regimului comunist, fac
urmatoarele comentarii.

Documentele, într-adevar, sunt autentice, doar provin de la
securitate, dar despre adevarul celor scrise în ele trebuie sa avem
multe rezerve. De la început trebuie spus ca cele mai importante
documente, care ar fi putut arata importanta grupului
Arnautoiu-Arsenescu, lipsesc. E vorba de documentele ce privesc
incursiunile trupelor de securitate în munti împotriva grupului si în
care au fost implicate efective de ordinul regimentelor.

Fara ele, cu greu se poate apreci a lupta de rezistenta a grupurilor.
Nu pot fi luate ca adevarate declaratiile smulse în anchete

chinuitoare. Mai întâi trebuie gândit ca anchetatul avea tot interesul sa
spuna cât mai putin si cât mai departe de adevar, pentru a nu-i implica
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pe altii si pentru a nu-si îngreuna propria soarta, dupa cum tot din
interes dadea informatii mai mult sau mai putin adevarate, care i-ar fi
putut usura situatia.

Trebuie adaugat ca anchetele se faceau în conditii chinuitoare.
Lucruri ce s-ar fi putut spune si scrie într-un sfert de ora erau
consemnate într-una sau mai multe zile si nopti. Ce se întâmpla în
acest interval de timp o arata însasi securitatea: la pagina 130, fiind
vorba de baciul I. Rotaru de la stâna din Coltii Cremenii, se spune
textual: “Susnumitul, pentru a evita anumite marturisiri si-a spintecat
abdomenul si dupa 24 de ore nu a spus nimic“. Semneaza colonelul
M. Nedelcu. Cum putea un anchetat sa aiba cu ce se spinteca? Am
trecut câteva luni mai târziu pe la aceasta stâna. Ancheta s-a facut cu
baioneta timp de o zi si o noapte si n-a fost un singur om, ci 3 ciobani
au fost anchetati astfel.

La pagina 219 e o alta ancheta. Iat-o relatata într-un document al
securitatii: “a fost ridicata fata fugarului Jubleanu Titu în etate 17 ani.
Aceasta a fost batuta, mai mult, i s-a dat foc la partea de jos a
corpului, fiind nevoita sa spuna diferite minciuni“. Sau “locuitorul Ion
Florea a fost tras cu funia de grinda”.

Daca securitatea a tinut sa ramâna aceste marturii consemnate,
cum se vor fi petrecut faptele ramase nescrise?

Cât adevar mai pot contine niste declaratii smulse cu metodele
de mai sus?

Cititorul se va mira ca atât Toma Arnautoiu cât si colonelul
Arsenescu recunosc singuri calitatea de “banda”. La 13 iunie 1961,
colonelul Arsenescu declara: “Nu recunosc caracterul de banda
terorista”. Dupa o saptamâna însa, iscaleste si el o declaratie cu
termenul “banda”.

La pagina 333, în sentinta 107, se scrie: “la 2 sept. 1950 au
atacat un grup de turisti”, dar în alte locuri se spune ca turistii aveau
arme si calitatea de subofiteri de secu ritate. Ca astfel de minciuni sunt
recunoscute de inculpat? Faptul se explica psihologic usor: dupa
anchete nesfârsite, hartuiri, batai, chinuri, fiind constient ca orice ai
scrie tot moartea te asteapta, esti dispus sa iscalesti orice, dorind sa se

314



termine odata. Si eu am iscalit absurditati destule si chiar ziceam:
“Da, domnule, sa iscalesc! Va place?” Cu astfel de anchete, eu pun la
îndoiala cele scrise de securitate cu privire la moartea lui Chirca Ion,
Gheorghe Mamaliga si Ion Marinescu.

Despre Ion Chirca scrie ca a fost ucis în 1950, dar noi am gasit
oameni care vorbisera cu el în 1951. De asemenea pun la îndoiala
moartea lui Ion Mamaliga si Ion Marinescu în conditiile descrise de
securitate. În acel an, în luna noiembrie, securitatea a adus doi morti
tineri cu barba si arme în satul Lisa, culesi din lacul Urlea, fiind ucisi
în urma unei ciocniri (episod descris în “Brazii se frâng, dar nu se
îndoiesc”). Mortii, la locul acela, nu puteau fi decât ori dintre noi, ori
de la Arnautoi. Dintre noi nu erau. Atunci?

La urma, câteva impresii în calitate de cititor. Consemnez doar
doua aspecte ce se desprind din carte.

1. Greutatile imense ce le-au infruntat Arnautoii. Si noi
fagarasenii am strabatut munti înzapeziti si am mers pe firul apei
iarna, si noi am ajuns în situatii limita cu frica mortii albe (de foame
si frig în zapada), dar ce-au avut de patimit acesti frati de dincolo de
creasta a depasit însasi închipuirea noastra.

2. Al doilea lucru demn de consemnat e dragostea cu care acesti
luptatori au fost înconjurati de catre oamenii din regiune. Sute si sute
de oameni le-au sarit în ajutor. Faceau oamenii închisoare pentru ca
i-au ajutat, se întorceau din închisoare si-i ajutau din nou, stiind bine
ca se expun la moarte. Si azi, cu zeci de morti din familiile lor, întorsi
din puscarii pe brânci, continua sa iubeasca memoria luptatorilor.
Daca exista astfel de oameni, România are un viitor.

Marius Neagoe si Alexandru Viciu

Ma întrebam întruna în lunga noapte comunista ce s-a întâmplat
cu studentimea româna dupa rabufnirea din 1956, de n-a mai dat nici
un semn major de împotrivire fata de regim. Desigur, dupa revolutia
maghiara, regimul a luat cele mai diabolice masuri împotriva
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studentilor, în primul rând prin inf iltrarea agentilor securitatii în
rândurile lor si ale cadrelor universitare, reprimând fara mila orice
mugure de împotrivire. Iata cazul studentului Marius Neagoe din anul
V la Facultatea de Medicina din Cluj. Avea 24 de ani.

În ziua de 30 aprilie 1985 era asteptat de parintii sai la Simeria,
acestia sarbatorindu-si nunta de argint. Tatal sau nu era altcineva
decât cunoscutul chirurg dr. Valer Neagoe, medic al C.F.R.-ului.
Marius telefonase parintilor cu ce tren va pleca, dar cu acel tren n-a
sosit acasa, si nici cu trenurile urmatoare. Cu greu, în ziua urmatoare,
tatal îsi gaseste fiul la morga, taiat de tren în apropiere de Câmpia
Turzii. Prezent la autopsia facuta, dr. Neagoe, ca medic al C.F.R-ului
si deci cunoscator al accidentelor de cale ferata, gaseste probe ce duc
la concluzia ca atunci când Marius era calcat de tren, el era mort
demult (cadavrul prezenta urme de lovituri si oase rupte care nu
proveneau de la tren). Ulterior au fost înlocuite fotografii în dosar (în
primele fotografii, piciorul taiat de tren era legat la glezna cu o curea,
iar piciorul din fotografiile ulterioare nu era de aceeasi marime cu
celalalt picior si lipsea cureaua). Mecanicul de locomotiva a vazut un
cadavru pe linie si nu un om viu. Autoritatile constata oficial o
sinucidere.

Colegii de camin l-au vazut pe Marius plecând cu un geamantan
si o sacosa, în totalitatea facultatilor psihice, altii l-au întâlnit pe
strada mergând spre gara, iar colegul lui cel mai bun, Viciu
Alexandru, îl însotea. La despartire, Viciu Alexandru vede cum
Marius este rapit la repezeala de un autoturism ARO. Zadarnic tatal
lui Marius, dr. Neagoe, încearca redeschiderea dosarului, autoritatile
comuniste ramân pe pozitia initiala.

Dupa revolutie, atât tatal cât si colegul lui Marius, de acum dr.
Viciu Alexandru sesizeaza procuratura generala, dar fara raspuns.

Între timp, dr. Viciu Alexandru, martorul rapirii lui Marius de
masina ARO, este calcat de un autoturism la Deva, în conditii foarte
suspecte.   

Toate faptele duc la concluzia ca cele doua accidente sunt doua
crime ale aceleiasi securitati.
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Dr. Valeriu Neagoe fusese pe vr emuri conducator al studentilor
medicinisti legionari, apropiat al conducatorului studentimii, Viorel
Trifa. Cu câtva timp înainte de uciderea lui Marius, în fata unor
procurori americani si români, el da declaratii despre Viorel Trifa
(Episcopul Valerian din SUA) ce nu sunt pe placul autoritatilor
române.

Mama doctorului Alexandru Viciu îndrazneste sa aduca acum
amanunte revelatoare: “Fiul meu facea parte dintr-o organizatie
anticomunista. Înca din 1984, atât Marius cât si Alexandru au refuzat
sa se înscrie în Partidul Comunist. Amândoi fusesera dusi la
Securitate si audiati zile în sir”. De asemenea, mama lui Alexandru a
fost chemata la Securitate pentru a da declaratii despre fiul ei si
despre Marius. A fost chemata la Decanat, unde i s-a imputat
“conduita morala neloaiala regimului” a fiului ei. Poate arhivele
securitatii ar putea aduce ceva lumina în cazul acestor crime si al
altora ca acestea.

CUM DISPAREA UN LUPTATOR

Procuror Militar...

Proces verbal de executie,

Astazi, 31 octombire 1953 ora 22.   
Noi, maiorul de justitie Dumitrescu Nicolae, procuror militar,

având în vedere ordinul nr. 515 din 31 octombrie 1953 al
Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti, ne-am deplasat la
penitenciarul Jilava împreuna cu tov. grefier Balan Stefan pentru a
asista la executarea sentintei nr. 34 5/1953 a Tribunalului Militar
Bucuresti, prin care Coman Mircea a fost condamnat la moarte.
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La ora 21.30 am sosit la Penitenciarul Jilava unde am gasit
prezent pe comandantul penitenciarului maior Csacki Ion, maior
Savenco Ilarion din partea autoritatii administrative, Cahane Moise
din M.A.I. si pe capitanul Stanoi Dumitru, comandantul plutonului de
executie. ... La orele 22.00 a fost adus condamnatul Coman Mircea
sub excorta la locul executiei unde a fost identificat. Sentinta de
condamnare la moarte a fost executata prin împuscarea lui Coman
Mircea, astazi 31 octombie 1953 orele 22.

Dupa ce condamnatul a fost executat, medicul Cahane Moise a
constatat moartea condamnatului, constatare verificata si de
procurorul militar.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal de executie a
sentintei 345/1953.

Tânarul Mircea Coman avea 22 de ani.

Sacul cu dolari (prostia româneasca)

La sediul Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Alba Iulia
soseste un om din Bistra, adica din creierul muntilor Apuseni, cu ceva
treaba, fiind fost prizonier de razboi în Uniunea Sovietica dupa 23
august 1944.

Fiind din satul parintelui Trifa - întemeietorul Oastei Domnului
si al nepotului sau Viorel Trifa, Episcopul Valerian din SUA, l-am
întrebat ce s-a ales sub comunisti de aceasta familie.

- Apoi, ce sa se aleaga, domnule, praful s-a ales. Pe un frate de-al
lui Viorel l-a împuscat securitatea la intrarea dinspre munte în
Câmpeni, la marginea drumului, si pe cumnatul lui l-a omorât în fata
casii, ca sa-i vada cine intra si iesea din oras, si trei zile i-a tinut acolo.
Le-a distrus neamul, asta au facut. Apoi omul continua: Da’ eu zic ca
si ei au fost vinovati, domnule, ca, daca le-a trimes sacii cu dolari
Viorel din America, de ce nu i-a împartit la oameni cum le-a poruncit
popa, si i-au tinut numai pentru ei? Bi ne a fost ca a gasit securitatea
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sacii ascunsi la moara lor?
- Ce saci, nene? Ce dolari?
- Pai le-a trimes Viorel, ca a ajuns popa mare în America si a

apucat bine si si-a adus aminte de oameni si le-a trimes trei saci cu
dolari.

- Cum poti crede, nene, asa ceva? Mai întâi, cum putea un român
refugiat sa aiba dolari cu sacul, si cum putea sa-i trimeata fara sa afle
securitatea?

- Ba i-a trimes, domnule, ca si eu i-am vazut. Ne-au chemat la
primarie si ni i-a aratat. Trei saci erau, trei saci plini.

Am încercat zadarnic sa-i explic omului ca lucrul nu era cu
putinta, si ca totul nu era decât o lucratura a securitatii. Zadarnic, nu    
l-am putut lamuri si omul s-a întors în munti cu aceeasi convingere
sustinuta de cunoscuta încapatânare moteasca, ca el a vazut saci cu
dolari, pe care i-a gasit securitatea la familia Trifa, si i-a aratat
oamenilor la primarie. Daca un om care trei ani a fost prizonier, deci
om patit si umblat, putea crede în minciuna securitatii, cum sa nu
creada restul satenilor o asemenea tâmpenie? De ce sa te mai miri
când atâta lume (acum, când scriu, în 1992) stie sigur despre Corneliu
Coposu ca s-a însurat cu fata Doinei Cornea, si au mâncat si au baut
bine la Paris si la noi nu s-au gândit? Ce nu poti face cu un popor cu
mintea îmbâcsita în atâta prostie!

Acum (1999), când revad cele scrise mai sus, toti motii sunt
revoltati pe ministrul Basescu ca le-a desfiintat mocanita, singura cale
ferata din muntii Apuseni, singurul drum de iesit în lume al motilor.
Dar tot acum, facându-se alegeri de primari într-un sat pe linia fostei
mocanite, motii au ales primar candidatul partidului lui Basescu.   

Sfânta prostie româneasca!

De ce n-a ramas la cratita Doina Cornea

Domnul C.V. Tudor i-a cerut Doinei Cornea sa ramâna la cratita
si sa nu se amestece în viata politica a tarii. Ma simt dator sa raspund
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eu pentru Doina Cornea.
Nu a ramas, pentru ca barbatii din familia si satul Ileni-Fagaras,

care azi ar fi putut face politica verticala, nu mai sunt. Au fost ucisi cu
mai bine de 40 ani în urma de comunistii cântati în versuri de acest
domn, pe când era tovaras.

Astfel, studentul Marcel Cornea si feciorul Toma Pârau au murit
cu arma în mâna în lupta de rezistenta în anul 1950. Farmacistul Iacob
Cornea, tatal lui Marcel, nu i-a supravietuit fiului. Inginerul Milea va
fi si el ucis. Un alt taran, Dumitru Cornea, va fi condamnat la moarte
în Orasul Stalin în 1951. Un alt Cornea Gheorghe a scapat doar cu 25
de ani munca silnica. Elevul de liceu Victor Metea va fi condamnat la
moarte si executat în 1957, dupa sapte ani de lupte în Muntii
Fagarasului. Si as putea însira înca numele a zeci de oameni din acest
sat, morti sau iesiti din închisoare cu câte un sfert de plamân sau cu
alte urmari grave.

Nu a ramas Doina Cornea la cratita pentru ca în acest sat
românesc, din care se va ridica “aceasta Sfânta Dumineca a neamului
românesc”, e obiceiul ca atunci când tara este în pericol, femeile sa
fie alaturi de barbati sau chiar sa-i înlocuiasca în lupta, atunci când nu
mai sunt. În 1916, când a ajuns aici armata româna, s-au înrolat din
acest sat nu numai voluntari, dar si voluntare.

Traieste în acest sat Maria Cornea, o copie fidela a Doinei
Cornea, care, ca tânara învatatoare, împreuna cu mama ei si cu alte
femei, a dat tot sprijinul luptatorilor din munti.

Dar femeile din partea locului se pricep si la cratita, domnule
Vadim. Ele stiu sa primeasca oaspeti. Trebuie numai sa le calci pragul
cu gânduri curate si cu bunacuviinta.

Avem conducatorii pe care-i meritam

La cozi, în trenuri, pe strada, unde vezi doi sau trei oameni
agitându-se, poti sti ca vorbesc despre conducatorii tarii ca-s asa cum
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sunt. Dar i-am ales noi de buna voie si nesiliti, fratilor! Nu ni i-a
impus nimeni cu forta.

Mi-aduc aminte de o discutie pe vremuri a credinciosilor cu
parintele Arsenie Boca la Manastirea Sâmbata.

- Parinte, se plângea o credincioasa, popa din sat de la noi face
asa si asa...

- Parinte, popa nostru nu-i cum trebuie,...
Parintele Arsenie îi lasa pe toti sa zica ce vor si asculta. La urma

s-a ridicat.
- Sa taceti, aveti popii ce-i meritati! Cum sunteti voi, asa-s si

popii vostri. Daca ati fi voi buni, ati avea popi buni.
Acelasi lucru este si cu oamenii nostri politici, alesi de noi. Ei

sunt oglinda noastra ca popor.
Un popor întelept ar alege un conducator întelept. Oamenii

imorali vor alege un imoral, hotii îl aleg pe unul mai hot ca ei,
mincinosii si credulii pe unul care-i poate prosti mai bine, desfrânatii
pe unul care sa-i întreaca, laudarosii vor iubi un îngâmfat, nebunii pe
unul bun de balamuc, iar prostii pe unul care sa le laude prostia. Vai
de oamenii-oameni care se ratacesc în mijlocul alesilor (si, din fericire
sau din pacate, mai sunt si dintre acestia), ca vor fi imediat
calomniati, alungati, condamnati, desfiintati, devorati spre satisfactia
gloatei care nu suporta pe cineva mai bun ca ei. Valerianstanii,
Moisinii, Lucia Hossu Longin si altii ca ei nu sunt pe gustul nostru.
Orice murdarie la adresa lor e bine primita si luata de buna. Spune un
lucru bun despre ei, si nu vei fi crezut.

Priviti titlurile din ziare. Pare ca tara nu-i alcatuita decât din hoti,
escroci, betivi, criminali, violatori, prostituate si pervertiti sexual. Si
ziarele scriu asa ca acesta-i gustul nostru. Astia suntem noi, societatea
nationala de acuma.

Ascultati ce emisiuni doreste gloata sa auda si sa vada la
televiziunea nationala, ce cântece si filme si atunci nu te mai miri ce
modele sunt prezentate ca demne de urmat în tara lui kikirikimiki si a
lui Super Talk Show, modele care sa ne învete ce sa credem si ce sa
facem.
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Daca am fi noi mai buni, am avea preferinte mai bune, mai
frumoase. Oamenii care ne conduc politic, social, moral sunt rai,
pentru ca sufletul nostru, al tuturor, este rau.

    

O poveste cu furnici

Când eram elev, am citit o carte de sociologie, probabil a
profesorului Traian Braileanu, pe care nu am mai putut-o gasi. În
regimul comunist, sociologia a fost alungata din familia stiintelor
pentru a nu stirbi cumva învatatura marxista.

În aceasta carte erau date multe asemanari dintre
comportamentul uman si cel al furnicilor din musuroi, cel al albinelor
din stup, lucru care, de altfel, pare foarte normal, de vreme ce si
oamenii si furnicile sunt fiinte sociale.

Am retinut unul care mi-a dat mult de gândit o viata. Este vorba
de o descoperire a naturalistului Fabre despre viata unei specii de
furnici. Se prezinta o regina din aceasta specie, însotita de un alai de
trântori, la poarta unei colonii de furnici lucratoare si, prin ce
procedeu nu se stie, ca încânta garda de aparare a musuroiului de-i
lasa sa intre. Ba mai mult, acestia produc în colonie o lovitura de stat,
îsi  casapesc propria lor regina, punând-o pe intrusa în locul celei
ucise si aceasta începe  sa depuna oua. Numai ca din aceste oua ies
numai regine si trântori din specia intruselor si nici o lucratoare.
Colonia mai traieste atât cât mai vietuiesc vechile lucratoare. Apoi,
cârduri, cârduri, noile parazite parasesc musuroiul si se duc cu alai la
poarta altor colonii de lucratoare, pentru a le distruge în acelasi mod.

De când am citit aceasta descoperire, m-am tot gândit (si am   
avut timp destul pentru aceasta) ce învataminte de viata am putea
scoate din acest episod din lumea furnicilor.

Marturisesc ca am ajuns la convingerea ca noi, oamenii,
provenim din animale, dar nu numai din maimute, cum sustine
Darwin. Nu, ci unii provin din lupi, din tigri, din hiene, altii din vulpi,
din iepuri, foarte multi din boi, viespi, arici si asa mai departe. Ma
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tem ca noi, românii, ne-am purtat mai tot timpul în istoria noastra ca
furnicile cele proaste. Iata câteva momente istorice, de altfel
cunoscute, ca bunaoara infiltrarea fanariota în rândul boierilor,
negustorilor si clerului din tarile române. În decursul unui secol, mai
toata patura conducatoare era si se comporta dupa moda fanariota.
Pâna si urmasii Brâncovenilor se îmbracau si vorbeau în familie
numai greceste, româneasca folosind-o doar cu rumânii de pe mosiile
lor. Asta în timp ce a treia parte din suprafata agricola a tarii era
gospodarita de calugarii greci si de vechilii lor, iar produsele mosiilor
erau expediate peste Dunare. A fost nevoie de atitudinile lui Tudor,
Gheorghe Lazar, Balcescu si Alexandru Cuza pentru a se ajunge, cât
de cât, la normalitate. Am spus cât de cât, pentru ca cei patru si altii
ca ei s-au distrus pe ei însisi, fara a putea smulge raul din radacina,
caci spre sfârsitul secolului al XIX-lea viata economica a tarii era în
mâinile urmasilor ciocoilor, arendasilor si camatarilor. A fost nevoie
de rascoala de la 1907 ca sa se mai dechida ochii.

Intra în tara în 1930 un aventurier destrabalat, lepadat de însisi
parintii sai (regii Ferdinand si Maria). Intrusul îsi alunga regina si îsi
aduce în schimb amanta, o cocota de profesie. Pe data, clasa
politicianista i se închina, îl lauda si îl lingusesc (regele culturii
românesti, marele strajer, marele cârmaci, primul plugar al tarii),
poetasii si lichelele de orice fel, dupa ce trec prin buduarul cocotei,
de-i pupa mâna, ajung clasa conducatoare a tarii. Înlatura si ucid pe
adevaratii oameni politici neîncovoiati si în 10 ani Carol al II-lea lasa
România pe butuci, pentru ca tara sa se trezeasca din amorteala si
spaima, dar nu într-atât cât sa învete ceva din lectia istoriei. Caci, iata,
nu trec decât 4 ani si istoria se repeta.

Pe tancurile sovietice sau infiltrati în tacere, apar în mijlocul
“musuroiului nostru” figuri noi, cu o melodie noua, si pe data o lume
româneasca învata cazaciocul, de frica sau din interes, si apoi din
convingere. Si o tara întreaga cânta si ridica în slavi numele noilor
veniti. Lichelele se înfig alaturi de ei, scriitorii cânta dupa moda noua,
poetii le ridica versuri, tineretul munceste, cânta si danseaza de dragul
lor. Numele lor apar si vor ramâne în Istoria României: Ana Pauker,
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Luca Laslo, Nicolski, Bodnaras si Bodnarenco. De dragul acestora si
la porunca lor, Ciolpanii, Goicii, Marometii, Craciunii si Turcanii fac
muncile murdare, eliminând elita rasarita din glia tarii si ale caror
nume vor ramâne tot atât de necunoscute ca si gropile în care au fost
azvârliti.

Cât priveste istoria actuala a României, situatia este aceeasi ca si
altadata, cu deosebirea ca nu mai este doar un singur grup, ci, pe
lânga cei localnici, vin din toate directiile profitori economici, încât
am ajuns tara de la rascruce de vânturi.

Odraslele noii elite nu mai vor sa munceasca, tineretul educat în
spiritul lui kikirikimiki nu vrea sa ajunga decât fotbalisti vânduti pe
dolari, top-modele pentru a fi cumparate pe piata internationala de
carne vie, orice, numai sa nu munceasca. S-a si format un “mod de
viata românesc” pe care am început sa-l exportam în strainatate, spre
disperarea politiilor de acolo.

Ne-a mai ramas ceva al nostru? Da, ne-a ramas un patrimoniu
cultural îndragit pe vremuri de tot românul de la vârsta cea mai
frageda si pâna la adânci batrâneti. Cred ca este cea mai frumoasa
realizare a poporului nostru, caci a fost construita din imaginatia iesita
din tremurul celor mai curate suflete ce-au trait pe acest pamânt. Ar
putea fi doar închipuit ca un templu nespus de frumos deasupra caruia
stralucea chipul de luceafar al lui Eminescu. Ei bine, aceasta maretie
româneasca începe sa deranjeze si deci trebuie sa fie distrusa. Fiindca
nu îndraznesc dintr-o data sa-i puna dinamita, au luat exemplul
omizilor, cariilor si lacustelor, mustelor... sa-l ciupeasca, sa-l
farmiteze, sa-l sape pe dinauntru si sa-l murdareasca.

Ajuta-ma nevoie

Pe Ion l-a trimis tatal sau pentru prima data singur în padure.
- Dar daca mi se rupe ceva la car, ce fac, tata?
- Te-învata nevoia, Ioane, la fata locului, ce sa faci.
Ion a ajuns în padure, a încarcat lemnele, si, când sa plece, de ce
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i-a fost frica, n-a scapat: i   s-a rupt o roata de la car. Atunci a început
sa strige cât îl tinea gura:

-Nevoie, hai si ma ajuta, haida repede. Ecoul îi raspundea:
repedeee.. dar Nevoia nu mai venea. Daca a vazut si a vazut Ion, a
chibzuit singur, a taiat un lastar potrivit, l-a asezat sub osia carului, l-a
legat cu lanturi, si, încet, încet, a ajuns acasa.

- N-a venit nici un Nevoie, tata, degeaba l-am strigat. A trebuit sa
ma descurc eu.

- Pai, asta-i Nevoia, Ioane. Sa poti sa te descurci singur.
Aceasta bucata de citire era în toate abecedarele de pe vremuri.

Pesemne guvernantii nostri au lipsit de la lectia în care se citea
aceasta poveste. De 9 ani striga întruna zadarnic dupa ajutor strain si
nu le da prin cap ca lucrurile s-ar putea rezolva aici, la fata locului,
fara ajutor strain si fara umilinta.

Restructurare-privatizare = lichidare si vânzare

Pentru cineva ce priveste dinafara economia româneasca cu
structurarile, restructurarile, planurile, certurile, schimbarile sale, din
toata vorbaria si zarva vede ca totul se reduce pâna la urma la
lichidarea si la vânzarea lor la cumparatori externi. Toata vorbaria,
zarva si vânzoleala nu are alt rost decât sa te faca sa crezi ca îi
adevarat ceea ce ti se spune, si nu ceea ce vezi cu ochii. Se vinde, si
mai ales la straini, tot ce se poate cumpara la orice pret si în orice
conditii. Ce nu se poate vinde se lichideaza si se demoleaza ca sa nu
produca pierderi, parca dupa judecata: “ca sa fii sigur ca o
întreprindere nu produce pierderi, cel mai usor lucru este sa nu mai
fie”. Daca vrei sa moara soarecii, dai foc la moara - cel mai bun lucru.
Întocmai ca cel din pilda Evangheliei care a primit un talant si care ca
sa fie sigur ca nu-l va pierde, l-a îngropat. Ba mai rau, pentru ca un
talant îngropat ramâne tot un talant, dar dintr-o întreprindere lichidata
nu mai ramâne nimic. În tara în care e totul de facut: platim oamenii
ca sa nu munceasca. Fara sa vrei, te întrebi: daca vom vinde tot ce se
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poate vinde si vom darâma tot ce s-a construit cu atâtea sacrificii, ce
rost vom mai avea noi în România? si unii, si-s multi aceia, socotesc
ca mergem pe drumul cel bun. Aceasta numai daca cineva ar putea
dovedi ca e mai bine ca muncitorii sa fie platiti ca sa nu lucreze, ca e
mai bine ca o fabrica sa fie distrusa sau sa devina proprietatea cuiva
de peste lume, si nu a cuiva din tara sau a statului nostru. Ca e mai
bine sa importam pui din America, faina din Ungaria, oua din Turcia,
si pamântul tarii sa ramâna pustiu, si prin fermele tarii sa bata vântul.
Ca e mai bine sa fii dator si sa platesti dobânda decât sa nu depinzi de
nimeni, ca e mai bine sa gândeasca altii pentru tine, sa-ti porunceasca
ce sa faci si sa nu faci, ca e bine ca unii putini sa stea în pomul din
gradina raiului si cei multi sa coboare la talpa iadului, atunci si numai
atunci ai putea spune ca în economia româneasca ce se face acum, se
face bine.

Bucurati-va ca s-a gasit cine sa va cumpere

Ma nimerisem la Brasov în timpul manifestatiilor muncitorilor
de la Tractorul si de la Uzina de Camioane în ianuarie 1999, care
cereau categoric ca Guvernul sa nu le închida uzinele. Am avut
totdeauna o pretuire deosebita pentru muncitorii brasoveni. Nu erau
muncitori de rând, ci oameni educati, crescuti în scoli echivalente cu
liceul si unde învatau nu numai carte si meserie, dar si demnitate,
mândrie si dragoste de tara. Cu cei tineri, adolescent fiind, mi-am
împletit destinul în fratiile de cruce. Pe atunci se fabricau la Brasov
avioane si arme. Erau foarte mândri de acest lucru. Mi-aduc aminte ce
sarbatoare era în Brasov când se zvonea ca va zbura ultimul prototip
de avion IAR, cum ieseau oamenii din hale, din birouri si din case cu
mâna streasina la ochii atintiti în azur, unde se jucau minunile argintii
maiestrite de ei.

A venit sfârsitul razboiului, României i s-a interzis sa mai fabrice
avioane, muncitorii s-au simtit retrogradati când s-au apucat sa fabrice
tractoare si camioane, dar au facut-o. Au ajuns în cursul anilor sa
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fabrice tractoare comparabile cu cele mai bune din lume. Erau
comunisti? Tributul de morti si condamnati dat de muncitorii
brasoveni arata de partea cui erau. Si ce era în sufletul lor au aratat-o
prin revolta din 1987. Si iata-i astazi protestând pe strazile Brasovului
de soarta uzinelor lor.   

Ca de obicei, când merg la Brasov, ca si cu cincizeci de ani în
urma, trag la un frate de lupta si suferinta, fost muncitor la Tractorul,
si îl gasesc foarte enervat, gata sa-si descarce sufletul:

- Cum dracu sa-i înteleg pe guvernantii astia? Cum au lasat ca
Uzina sa ajunga împotmolita în datorii? Ca pot ajunge la concluzia sa
închida portile ca nu se gasesc bani pentru pornirea lucrului? Pai,     
mi-aduc aminte cum era pe vremea când am început sa fabricam
tractoare si nu avioane. Erau atunci bani? Rusii duceau tot din
România si totusi am facut tractoare. Rabdam foame pe cartela si ne
îmbracam cu tichete. Si acum, când în tara putem obtine tot ce este
necesar pentru uzina si pentru noi, nu se mai poate. Si sa nu iesi în
strada? Ne sfatuiau pâna acum sa ne gasim alta meserie, ca de
exemplu sa ne apucam de turism. M-ai fi vazut pe mine gudurându-ma
la un hotel facând plecaciuni curvelor si îmbogatitilor din lumea
larga? Guvernantii se tem sa nu plece si ai nostri la Bucuresti. (Las ca
nu-i vad pe brasovenii nostri facându-se de râs prin Bucuresti ca
minerii lui Cosma. Nu se duc, ca-s oameni cuminti.) Si uite acuma
aflu ca în piata, ca sa potoleasca multimea, le-au spus muncitorilor sa
se bucure ca s-au gasit cumparatori straini care sa le cumpere uzinele.
Pai asta-i bucurie? Sa recunoastem noi ca nu suntem în stare sa ne
conducem uzina pâna nu ne gasim un stapân strain? Ei îsi închipuie ca
muncitorii trudesc, traiesc si muncesc numai cu gândul la un pumn de
bani si li-e totuna ce fac? Pai, mai tâmpitilor, uzina asta-i casa mea,
chiar daca nu mai lucrez în ea, dar gândul mi-i acolo, acolo mi-am
trait viata. Acolo mi-am dat si doi feciori, unul îi inginer, altu-i
maistru si un ginere tot inginer. Sa-i stiu ca-i cântareste si pretuieste
dupa interesele lui un ins cine stie de unde? Îsi închipuie ca vor fi
bucurosi oamenii nostri si se vor împaca cu soarta ca în locul siglei
UTB sa vada scris pe poarta  uzinei cine stie ce corporation? Nu stiu
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ce trebuie facut, dar vad acum la batrânete ca nu-i bine ce se face si
ma tem de lucruri si mai rele în tara asta.

Cele 50 de hectare

Când Petru Groza, la porunca comunistilor, a facut reforma
agrara în 1945, împartind mosiile la tarani, a lasat câteva sute din ele
vechilor proprietari sa le lucreze în continuare, socotindu-le
ferme-model, cu gândul ascuns ca peste câtiva ani acestea sa devina
viitoarele gospodarii agricole de stat, cum de altfel s-a si întâmplat.
Fermele model au fost confiscate în 1950, iar proprietarii aruncati în
lagare si închisori si familiile alungate de-abia cu hainele de pe ei.

Azi se încearca de catre un grup de alesi sa li se înapoieze
urmasilor fostilor proprietari cele 50 hectare confiscate atunci. Daca
se va gasi sau nu teren pentru a se aplica legea nu intereseaza, dar prin
promulgarea unei asemenea legi partidele ce o sustin si-au batut foarte
adânc cuie în talpa la sate. Parca nu au uitat în decursul a 50 de ani
nimic din ceea ce trebuia uitat si nu au învatat nimic din ceea ce
trebuia învatat. Din punct de vedere strict economic, aceste viitoare
mosii sunt ca oul în zama, nici nu ajuta si nici nu strica agriculturii
românesti. Au dat însa opozitiei cel mai eficient motiv electoral cu
sperietoarea: “Vin mosierii!” La sate înca nu s-a stins amintirea lui
1907, a arendasului si jandarmului, iar comunismul a crescut generatii
dupa generatii în ura unor mosieri lipsiti de omenie. Si apoi chiar l-ai
fericit pe cineva în zilele noastre dându-i o suprafata de 50 de
hectare? Ce face cu ele? Cum si cu ce le lucreaza? De unde masini
agricole, de unde bani? Îi da statul? Nu-i poate da, pentru ca ar trebui
sa le dea si milioanelor de tarani si nu va avea de unde. S-ar îndatora
bancilor si s-ar îngloda în datorii. Mai rau în zilele noastre nu poti sa
blestemi pe cineva decât sa aiba pamânt si sa-l lucreze.

Si de ce trebuie sa dai o lege pentru a reface o exploatare
agricola mare? O ferma, cum se obisnuieste sa se spuna acuma.

În situatia actuala, cu un minim efort poti deveni în câteva zile
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mosier cumparând pamânt pe ales, ca pamântul se vinde la sate cât
vrei si unde vrei numai, sa se gaseasca cumparator. Îl vând batrânii ca
nu-l mai pot lucra, îl vând mostenitorii de la orase si care nu se mai
întorc la sat, îl vând satenii care nu mai vor sa fie plugari, gasind alte
cai de câstig. Îl vând betivii pe bautura. Un hectar de pamânt se vinde
cu 2 sau cel mult 3 milioane si, de se va pune si impozit pe pamânt,
preturile vor fi si mai mici.

De unde milioanele pentru cumparare? Un austriac a cumparat,
în 1998, 40ha teren la 4 km de Alba Iulia, probabil în speranta ca se
va extinde orasul, cu 3 milioane hectarul, si, de-ar fi vrut, s-ar mai fi
gasit destul pamânt de cumparat.

Dar si autohtonii ar putea cumpara pamânt. O casa la sat cât de
cât în stare buna se vinde cu 200-300 milioane lei. Vinzi casa si în
câteva zile esti mosier, dar putini ar face prostia asta. Si în zilele
noastre oamenii pleaca de la sat. Minerii stiu de ce nu se întorc la sat.
Doar de acolo au plecat.

Va deveni în viitor agricultura rentabila, atractiva? Mai întâi,
niciodata din agricultura nu s-a facut avere, nici la noi, nici în alte
tari. Daca în tarile dezvoltate n-ar da statul sprijin agriculturii si daca
agricultorii nu s-ar organiza sa-si apere interesele, s-ar ajunge si acolo
în situatia de la noi.

Si se va mai întâmpla ceva la noi, în viitor: vor trece 10, poate 20
de ani si se va ridica din nou o Ana Pauker, care aratând spre cei cu
50 ha va zice: ”Vedeti-i? O duceti voi rau ca astia au prea mult. Jos
mosierii!”

De altfel, nu-i prea vad bine în viitor nici pe îmbogatitii de orice
fel. Prapastia care se creeaza pe zi ce trece între superîmbogatiti si
proletari nu poate duce decât la zguduiri sociale, la revolte si
nenorociri si pentru unii si pentru altii. Cu o deosebire însa: Aussnitii
viitorului vor avea grija sa aiba conturi în bancile tarilor sigure si vor
fugi cu mâinile în buzunar,   viitorii mosieri nu vor putea face acest
lucru, caci ei nu-si vor putea lua pamântul cu ei si vor plati oalele
sparte cum le-au platit cei din 1950.

Dar vom avea legi ca în tarile apusene, unde nu s-au întâmplat
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revolte taranesti, nici revolutii proletare. E adevarat, dar acolo nu
numai în legi, dar si-n constiinta oamenilor, proprietatea e
recunoscuta ca un bun de nezdruncinat. În S.U.A., bogatasii se lauda
cu averea lor. La noi, bogatasii îsi ascund starea lor plângându-se
întruna ca Hagi Tudose. Daca John a obtinut cu sute de ani în urma o
suprafata de teren cât de întinsa, nu i-a mai fost luata de nimeni. Chiar
daca John a facut vreo traznaie si a fost spânzurat, proprietatea lui nu
i-a fost confiscata de nimeni. S-ar putea spune ca a fost mai respectata
proprietatea decât proprietarul.

La noi, de câteva sute de ani au fost zeci de revolte, legi agricole,
reforme agrare, contrareforme, împroprietariri, deposedari, confiscari,
reconstituiri. Numai dupa Revolutie au fost votate doua legi agrare si
la sate nu-i liniste. Va fi altfel în viitor? Sa dea Dumnezeu. Eu, pentru
toata întâmplarea, am lasat urmasilor mei prin testament sa nu se faca
nici mosieri, nici miliardari.

Catedrala Mântuirii Neamului

Da, neamul are nevoie de ridicarea unui astfel de lacas. Existenta
noastra ca popor aici si acum  pe pamântul Daciei nu e o enigma si un
miracol istoric, ci sigur e o minune a lui Dumnezeu pentru care
suntem datori sa-i multumim. Numai ca, înainte de a zidi o catedrala
din piatra si din sticla, neamul nostru are nevoie de o catedrala a
sufletului, de o viata crestina adevarata atât pentru fiecare român în
parte, cât si pentru neamul întreg. O viata dovedita prin fapte, legi
crestine si dragoste Sa-i deschidem lui Isus, care bate zadarnic sa
intre, poarta sufletului nostru si al tarii. Dar cu cârciumi tot la a doua
casa, cu numarul de divorturi egal cu numarul casatoriilor, cu un
milion de avorturi pe an, tot al patrulea copil nascut, parasit la
maternitate sau în conteinerele de gunoi, cu discoteci si case de
toleranta legale sau ilegale, cu câtiva miliardari din tigarete si afaceri
necurate si milioane de muritori de foame, cu armate de someri în tara
în care totul e de facut, cu superlux la Bucuresti si opinci de guma în
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Maramures si-n Apuseni, cu   pornografie si trivialitate în ziare si la
televiziune, cu kiki riki miki la ora când copiii ar trebui sa fie la
biserica, cu filme în care se face elogiul desfrâului, scârnaviilor si
sodomiei, cu piese de teatru în care Isus este batjocorit cum n-a fost
de nimeni în decursul a 2000 de ani, cu munca batjocorita si cu hotia
ridicata la rang de virtute, cu... . Zidind o catedrala cu un astfel de
suflet al actualei generatii înseamna a-l rastigni pe Isus a doua oara,
ba mai rau. Dusmanii lui Isus L-au arestat, batut, rastignit, dar L-au
respectat macar mort, mai mult decât s-a pornit sa se faca acum cu
crestinismul în cultura româneasca.

Cu astfel de suflet al neamului, cu astfel de purtari “crestine”
putem sa ridicam ziduri cât muntii, tot degeaba.

Si-ar mai trebui câteva lucruri. Ar trebui ca la baza altarului
catedralei, alaturi de oase de la Calugareni, Roscani, Valea Alba, sa
fie aduse oase lasate de brigada popilor la canal, oase din râpile
cimitirelor saracilor de la Sighet, Aiud, Gherla, Pitesti, Târgu Ocna si
Valea Piersicilor de la Jilava, de acolo unde s-a murit pentru Hristos
si pentru neam. Si de la Posaga, din poiana de unde doi popi au fost
ucisi si îngropati.

Iar atunci când se va pune piatra de temelie si va fi sfintita
catedrala, sa faca slujba niste fete bisericesti (mai traiesc câteva) care
au suferit pentru Hristos în viata lor, care au avut ponoase de pe urma
credintei lor, si nu foloase.

Cum a actionat Securitatea în intentia lichidarii grupurilor de
rezistenta

Cuvântare rostita la memorialul Sighet 1996

Parintele Anania, vorbitorul dinaintea mea, episcop al Vadului si
al Feleacului, ca un fost fugar, vorbea despre situatia în care te temi
de orice zgomot, de orice în jurul tau. Facea remarca: era de preferat
situatia de condamnat celei de fugar. Exista însa si o altfel de cale de
a scapa de teama. Daca pui mâna pe o arma, te însotesti cu alti frati de
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idealuri, te legi frate de cruce  cu ei pe viata si pe moarte, daca ai
constiinta ca orice cale de a da înapoi este închisa, daca-ti tai orice
punti de întoarcere, daca te asezi între Dumnezeu si neamul tau - asa
cum remarca foarte bine Petre Tutea -, daca ai constiinta ca esti în
acelasi timp ostas al lui Iisus si al neamului tau, daca le faci pe toate
din iubire fata de neamul din care faci parte si ai constiinta ca nu-ti
mai apartii, daca traiesti cu adevarat porunca lui Iisus ca nu este mai
mare lucru decât sa-ti dai viata pentru prietenii tai, atunci ti se asaza
în suflet o liniste, iar grija de viata ta si de destinul tau o lasi în seama
lui Dumnezeu. Îti mai ramâne totusi o grija, aceea ca nu cumva sa-ti
fie frica. Atunci nu numai barbatii, dar si niste firi fragede de fete pot
deveni luptatori si eroi.

În tinerete am citit o scrisoare a Ecaterinei Teodoroiu catre
prietenul ei, care-i ceruse sa se logodeasca pe front, la Marasesti; îi
raspundea:   dragul meu, amândoi suntem logoditi cu moartea, ce rost
are sa ne mai logodim?   Atunci, daca aceste lucruri le stii, vei întelege
cum o Marie, Maria Plop, mai putea în munti, în Muntii Fagarasului,
sa cânte, mai putea sa iubeasca si sa nasca, si sa-si creasca într-o
pestera copilul. Întelegi cum o tânara, Alexandrina Pop, studenta la
Cluj, prinsa si ranita în lupta, în lotul Dabija, striga atunci când era
dusa prin satele de moti:   Treziti-va, motilor!, sau cum eleva Lenuta
Faina, prinsa de o companie de Securitate, li se adresa râzând
ostasilor:   Atâtia insi ati venit pentru o mâna de fata?

Promisesem sa vorbesc despre metodele folosite de Securitate
pentru distrugerea grupurilor de rezistenta armata în munti. Voi relata
pe scurt câteva. În primul rând, acolo unde eram semnalizati, se
trimiteau forte, la început mici - în jurul unei companii, unui pluton
sau, mai târziu, al unor regimente. În anii urmatori (cum a fost în anul
1952, când Ceausescu a condus o campanie), muntii erau înconjurati
nu într-un cerc, ci în doua-trei-patru cercuri, ca sa nu scape nimeni.
Sau în 1953, când s-au apucat de la apus, de lânga Olt, sa cerceteze
munte cu munte pentru a distruge cele doua grupuri care mai erau - al
lui Arnautoiu si al fagarasenilor din nord. Deci prima metoda era a
fortei. Un amanunt: nici unul dintre noi n-a murit - vorbesc de cei din
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Fagaras - în lupta directa. Ranit i au fost, dar morti în lupta în munti,
nu. Moartea a aparut în toate cazurile ca fiind provocata de tradare,
aceasta boala, acest cancer al neamului nostru.

A doua metoda a fost infiltrarea în rândurile noastre. Si daca te
poti bate cu o divizie, si stii sa te pazesti si sa scapi, nu te poti apara
de vânzatorul de lânga tine.

O a treia metoda era folosirea câinilor dresati. Începând cu anul
1952, în anii 1953, 1954, la toate actiunile veneau câteva camioane cu
câini, iar unde eram semnalizati, era înconjurat locul, li se dadea
drumul acestor haite. La început erau folositi câini mopsi, buldogi,
apoi s-a trecut la alsacieni, nu stiu din care pricina, si multi oameni
nevinovati au sfârsit încoltiti sau au fost raniti de acesti câini. Noi
n-am patit nimic, pentru ca, daca veneau, îi împuscam.

O alta metoda era formarea de grupuri false de   partizani, care sa
ne însele pe noi. Dumnezeu ne-a scapat si ne-am ajutat unul pe altul.
În 1950, grupul Arnautoiu a distrus o astfel de banda care venise
pentru fagaraseni. În 1951, lucrul s-a inversat, o grupa venita pentru
Arnautoiu a fost distrusa de noi. Foarte interesant este ca tradatorii
care au vândut grupul lui Paragina din Vrancea si-au gasit sfârsitul în
Fagaras. S-a folosit otrava. La oamenii care erau stiuti ca ne ajuta li
s-a impus sa ne serveasca burduf de brânza sau bautura cu otrava. Au
folosit femei-sirene care sa ne atraga în cursa, s-au utilizat presiunile
asupra familiei: batai, chinuri de asa manieri încât a doua oara nu mai
era nevoie.

S-au luat apoi ostateci din toate familiile, au fost dusi la
închisoare si s-a anuntat ca nu-i vom mai vedea niciodata daca nu ne
astâmparam. Au trecut apoi la metode mai rafinate. La început
alcatuiau planuri cusute, nu cu ata, ci cu sfoara, de le puteai vedea de
departe, dar mai târziu s-au specializat. Sa dau un exemplu: nici cele
mai sfinte lucruri n-au fost ocolite. Grupul nostru a cazut printr-un
ofiter de Securitate, Niculescu (traieste în Craiova), care a urmat o
scoala de teologie,cursul scurt. A fost hirotonisit preot si a fost trimis
într-un sat de sub munte. Facea serviciile religioase, spovedea
oamenii si la spovedanie întreba - sunt spusele lui, ale acestui ofiter
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de Securitate -   Nu cumva ai legaturi cu baietii astia din munti, ca
vreau sa-i ajut? Multi n-au stiut, multi si-au dat seama de cursa, pâna
când o femeie a spus:   Parinte, daca vrei sa ai legatura în munti,
vorbeste cu profesorul... Atâta mi-a trebuit ca sa stiu de unde sa prind
ata ca sa distrug banda din munti , zicea el.

Au fost si alte metode, pentru ca mestesugul dracului are multe
fete de a se travesti si de a face rau.
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La 50 de ani de la greva studenteasca din 1946
Cuvântare rostita la memorialul Sighet, iunie 1996

La 50 de ani, doua pericole pot face ca greva studentimii române
din 1946 sa nu fie privita asa cum a fost.

I. Primul pericol este acela ca greva sa fie catalogata, simplist
sau interesat, ca o ciocnire între doua etnii; româna si maghiara; un fel
de “Târgu-Mures 1990”. Confuzia e usoara prin faptul ca, aproape în
întregime, comunistii din Cluj erau maghiari, dintre care multi,
desigur, nutreau si scopuri iredentiste...

N-a fost o ciocnire între doua etnii, pentru ca:
a) Steagul sub care actionau atacatorii caminului   Avram Iancu

era al Partidului Comunist din România, atacul fiind planuit si dirijat
de organizatia locala P.C.R., în strânsa legatura cu C.C. din Bucuresti.
La faurirea planului de razbunare au luat parte si câtiva români.

b) Cu provocatorii s-a solidarizat, din primul moment,
conducerea comunista a Universitatii (rectorul Emil Popovici, decanii
Daicoviciu, Kernbach, Stefanescu-Goang etc.), amenintând si
eliminând pe studentii grevisti.

c) Politia din Cluj, în frunte cu vestitul calau al tineretului
român, Craciun - care aici, la Cluj, si-a facut ucenicia - aresta pe
studentii singuratici si-i trimitea în dube la Turda.

d) Din pacate si armata prin gen. Vasiliu Rascanu, se afla tot de
cealalta parte a baricadei, înconjurând cu patrule cartierul universitar,
aparând pe atacatori si nu pe studenti.

e) Guvernul Petru Groza le patrona pe toate, neluând nici o
masura de aflare si sanctionare a celor vinovati, ba condamnându-i tot
pe studenti.

Împotriva autoritatilor comuniste de toate nivelele  a fost
declansata greva, care a avut un caracter anticomunist si
antirevizionist.

II. Al doilea pericol este ca greva sa fie socotita drept ceva în
sine, ea fiind rupta de contextul istoric. Ar fi cam asa: Noi, studentii
clujeni, am manifestat calari si pedestru de 10 mai 1946, alaturi de
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toata suflarea româneasca, am cântat, am ovationat, am tinut cuvântari
miscatoare sau am spus poezii (ca bunaoara ale poetului nasaudean
Dale, de pe statuia lui Matei Corvin), ne-am batut cu huliganii si
politia, am strigat:   Kali. Trei saptamâni a fost o continua sarbatoare,
nimeni n-a murit, apoi tot noi am încetat greva, fiecare s-a dus la ale
sale, de soarta conducatorilor grevei nu ne-am mai interesat, pentru ca
peste ani sa ne aducem cu drag aminte:   ce frumos era pe vremea
studentiei; ma rog, o isprava studenteasca .

În acest context, o amintire. În 1976 eram la Securitatea din
Bucuresti, condamnat înca la moarte. Sunt vizitat în camera de
ancheta de un personaj foarte important (probabil procurorul
Republicii, Ardeleanu), care îmi marturiseste ca si el a fost grevist în
1946.

– Atunci de ce nu sunteti aici cu mine? am întrebat eu.
– Pentru ca în România s-au schimbat multe de atunci, mi-a

raspuns.
– Din pacate, pentru unii ca mine, am zis, nu s-a schimbat nimic.
Oare un astfel de   grevist ar avea ce aniversa? Ar fi ceva ca în

viziunea raiului iehovist, unde leul se îmbratiseaza cu mielul, sau ca la
aniversarea Revolutiei, unde ucigasii depun coroane de flori la
mormintele victimelor lor.

La aniversarea grevei, parintele Anania de atunci, azi episcopul
Bartolomeu, îsi aminteste ca unii studenti nu ovationau, care sigur
erau legionari si care ar fi fost împotriva grevei. E nevoie de o
lamurire chiar si peste ani: Toti studentii au fost pentru greva. De
altfel, multi dintre conducatorii grevei, fruntasi în societatea   Petru
Maior, erau legionari (Victor Gruita, Nosa, Petru Sabadus, Ovidiu
Cotrus, Oct. Scrob, Rednic, Ritiu). Legionarii n-au ovationat pentru
ca nu era în stilul lor. În adunarile lor nu se batea din palme. Dar nu
numai legionarii nu ovationau. Trebuie stiut ca jumatate din studenti
veneau de pe câmpurile de lupta, purtau uniforme militare si rani înca
nu pe deplin vindecate; multi trecusera si prin închisori. Acestia,
trecuti prin atâtea, nu se puteau entuziasma la niste vorbe, oricât de
frumoase ar fi fost.
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Pentru cei ce aveau cât de cât o educatie politica, situatia tarii era
tragica, nu comica. Puteai umili rectoratul, puteai învinge politia, dar
regimul de la Bucuresti ramânea la locul lui si Armata Rosie era la
câtiva pasi.

Nu-l puteau socoti pe Lucretiu Patrascanu   patriot si sa-l
ovationeze doar fiindca a rostit niste vorbe fara acoperire:   Mai întâi
sunt român si apoi comunist . Ca ministru al justitiei, acesta
condamnase zeci de generali români la moarte si închisoare si
procesul maresalului Antonescu era înca proaspat.

O buna parte din studentii clujeni, ca de altfel din toata tara, erau
angajati la ora aceea în planuri mult mai serioase, de rezistenta
anticomunista.

Iar în organizatiile de lupta studentesti, indiferent ce nume
purtau -   Sumane negre, Spic, centre legionare, centre ale ofiterilor
activi sau deblocati - se urmarea o concentrare a rezistentei românesti,
o unire a tuturor românilor în jurul Regelui si al lui Iuliu Maniu; un
refuz de colaborare cu comunistii, la sate si în orase, în fabrici; o
rezistenta sub toate formele, inclusiv armata, în munti.

Pentru toti acestia, greva nu era un scop în sine, ci o etapa
pregatitoare, binevenita, în vederea unor lupte mai importante.

Încetarea grevei s-a facut la cererea conducerii partidelor
national-taranist, liberal si al miscarii legionare, pentru ca România sa
nu aiba de suferit la Conferinta de Pace de la Paris, ce urma sa
înceapa curând. Cu greu si-au calcat pe inima studentii. Unii
conducatori si-au dat demisia, altii si-au dat consimtamântul cu
lacrimi în ochi.

Spiritul grav al actiunii greviste a fost continuat apoi de o parte
dintre studenti, pe trei planuri.

1. În închisori, pentru cei arestati în 1948, în anii urmatori, si
condamnati în procese mamut. Astfel, în Vinerea Mare, în 1949, au
fost condamnati la Cluj în jur de 200 de studenti (între care 30
studente) la mii de ani închisoare. Trebuie amintiti dintre ei Ion
Bohotici, seful centrului studentesc legionar, Costache Oprisan, seful
fratiilor de cruce, capitanul Capota, Aurel Visovan, Ion Gherasim,
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Ritiu din Sapânta, Balaniscu, fost elev de aici, de la Sighet, Alexi,
Gotea si Ilies, poetul Dale, Maniu din Nasaud, pentru a nu aminti
decât pe câtiva de aici, de aproape. Au fost si doua grupuri de fete,
dintre care Aspazia Otel si Gica Popa mai traiesc, si care atunci, prin
atitudinea lor, si-au pus în încurcatura judecatorii-calai.

Dintre acesti tineri, cei mai multi si-au lasat trupurile la Pitesti,
Gherla, Aiud, Jilava, la Canal si în alte locuri ale gulagului românesc.

2. Dintre studentii neprinsi la arestari s-au recrutat luptatorii din
diferitii munti ai României.

Eugen Pintea si Axente Pacurariu au cazut la Blaj, Stefan Popa,
Nicu Moldovan, Petru Sabadus, Pavel Mârza au fost în Muntii Galzii.
Titus Onea la Muntele Mare, Marcel Cornea, Laurean Hasiu si Ion
Chiujdea - în Muntii Fagarasului.

Nu trebuie uitate doua studente clujene - Alexandrina Pop, care
va cadea ranita în Muntele Mare din Apuseni si va fi ucisa mai târziu
în trenul mortii, în timp ce-si executa condamnarea, ca si Alexandrina
Teglariu, care a luptat în Muntii Galzii.

3. O mica parte au reusit sa treaca granita, înfruntând închisorile
titoiste. N-au plecat sa se salveze, ci ca sa continue lupta, venind apoi
înapoi. Un fost elev al Sighetului, Iuga, student la matematici, a fost
împuscat la granita italiana.

Ion Golea si studentul ofiter Sabin Mare s-au întors în grupul de
parasutati din 1953, undeva aici, aproape de Sighet, ca sa continue
sub alta forma rezistenta anticomunista.

Pentru toti acestia, ca si pentru altii ca ei, greva studenteasca din
1946, în adevar frumoasa si romantica, a fost numai o etapa în marea
înclestare împotriva comunismului din anii urmatori, o veriga în
marele lant al rezistentei anticomuniste românesti.
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1947 - an de pregatire pentru Rezistenta
Armata Anticomunista

Cuvântare ce trebuia citita la Memorialul Sighet, iunie 1997

Comportarea brutala a guvernului comunist, dupa alegerile
furate din 1946, a spulberat ultima speranta de dezvoltare normala a
democratiei în România.

Pentru cunoscatorii tacticii leniniste, era limpede ca se grabea
declansarea   revolutiei socialiste, în care toate piedicile din cale
trebuiau înlaturate (inclusiv   tovarasii de drum).

Distrugerea partidelor anticomuniste si desfiintarea monarhiei
erau cele mai importante obiective. România ajunse prada fortei
ocupantului si slugilor lui autohtone. Lipsa unei reactii din partea
Occidentului a marit si mai mult lipsa de speranta.

Lumea româneasca se diviza pe zi ce evenimentele negre se
succedau.

Lichelele, de toate conditiile sociale si profesionale, treceau în
rândul lupilor, devenind ei însisi lupi, în stare de orice miselie.

Marea masa a românilor, demoralizata, si-a plecat capul în fata
sortii, ramânând fatalista, ca de atâtea ori în istorie, mângâindu-se cu
o tot mai iluzorie   venire a americanilor, acomodându-se cu
stapânirea, ramânând sa se descurce fiecare cum va putea.

Firile tari, cei care puneau soarta tarii deasupra propriei lor vieti,
cei care prin educatia lor crestina si nationala, nu se puteau împaca cu
compromisul si resemnarea, au luat o alta cale: a rezistentei, a luptei.
Era o datorie de onoare de la care nu puteau abdica. În fata fortei
comuniste, trebuia opusa o alta forta, pe masura pericolului ce pândea
fiinta neamului.

În toate mediile vietii românesti s-au constituit puncte de
rezistenta, având ca obiectiv final lupta armata împotriva stapânirii
comuniste.

În centrele militare s-au organizat grupuri de ofiteri activi si
deblocati, cum a fost cel al generalului Carlaont de la Craiova.

Acelasi lucru s-a facut si în cadrul partidelor anticomuniste:
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national-taranesc, liberal, legionar. Problema devenise acuta în toate
organizatiile judetene, mai ales în cele de sub munte. Ca exemplu as
da actiunea liberala din Muscel, din care s-a ridicat colonelul
Arsenescu, a national-taranistilor din jurul lui Ilie Lazar, ca si a
studentilor din organizatiile   Spic si   T.

Miscarea legionara a actionat pe trei fronturi:
1. Organizatiile judetene (ca exemplu, cea a Dobrogei de sub

conducerea fratilor Fudulea, Gogu Puiu si Ciolacu)
2. Centrele studentesti (Centrul Cluj dispunea de circa 500

stdenti sub conducerea maramureseanului Ion Bohotici)
3. Fratiile de Cruce, de sub conducerea lui Constantin Oprisan.

Aici elevii de liceu primeau o educatie crestina si nationala, pentru a
deveni schimbul de mâine al luptatorilor. Existau fratii în toate liceele
din tara (ca de exemplu cea de la liceul din Sighet de sub conducerea
profesorului Aurel Visovan). Erau fratii si în mediile muncitoresti
(Brasov, Bucuresti, Ploiesti, Arad).

În lumea satelor au aparut sute de organizatii anticomuniste,
initiate si alcatuite de intelectualitatea satelor, învatatori, preoti, tarani
deosebiti (ca de exemplu a învatatorilor Pridon si Olimpiu Borzea din
zona Fagarasului)

Între diferite organizatii locale exista o permanenta legatura (ca
de exemplu a capitanului Capota la Cluj cu Centrul Studentesc
legionar si a capitanului Sabin Mare la Fagaras, cu organizatiile
judetene ale partidelor politice)

În 1947 s-a ajuns la o întelegere între partidele istorice,
Rezistenta din Armata si Miscarea legionara si la un Comandament
unic de actiune. Întelegerea a fost transmisa Consiliului National
Român din Franta, care a informat guvernele apusene.

Planul a fost deconspirat de agentii sovietici din serviciile
secrete engleze si americane, dând posibilitatea regimului comunist de
a face arestari la obiect si la timpul potrivit.

Procesul asa-zisei   Mari tradari,   din 1948, în care au fost
implicati ing Pop, Bujor, Nicolae Petrascu, Nistor Chioreanu, George
Manu, profesorul Margineanu, amiralul Horia Macelaru, alaturi de
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sute de luptatori (între care si autorul acestor rânduri) a aratat
existenta unui Comandament Unic al Rezistentei.

Neasteptata desconspirare si - pe atunci - nebanuita cale prin
care au fost informate autoritatile comuniste au avut consecinte grave
asupra rezistentei armate românesti. Nu banuiam ca ne luptam cu o
forta oculta, cu tentacule chiar în tarile apusene, acolo, de unde noi
speram ajutor.

Fara un comandament unic, fara o tactica si o strategie unitara,
redusa numeric la, poate, nici 10% din efectivul initial, Rezistenta
Armata din Muntii României a fost diminuata ca eficienta, dar nu
într-atât încât sa nu înscrie în anii urmatori, prin jertfa luptatorilor, o
pagina glorioasa în Istoria României.

La început a fost   Inocentiu
Cu ocazia aducerii la Blaj de la Roma a osemintelor episcopului

Inocentiu Micu

Prin aceste cuvinte, istoricul P.P. Panaitescu a vrut sa arate ca
adevarata istorie a Transilvaniei, ba mai mult, a neamului românesc, a
început cu acest prelat cu chip de haiduc: Inocentiu Micu.

Povestea începe cu un fecior de român, care s-a dus într-o zi cu
tatal sau sa vânda lemne la Sibiu. A trecut pe acolo un calugar iezuit,
care a fost impresionat de cautatura dârza a acelui copil al muntilor.
Drept urmare l-a cerut tatalui sau, Oprea Micu, ca sa-l învete carte. Si
Ioan, ca asa îl chema pe fecior, a învatat carte multa la Sibiu si
Târnavia în Slovacia. A învatat bine, mai usor decât colegii sai
germani, maghiari si slovaci, caci pe atunci se învata în latineste,
limba pe care el o stia pe jumatate de acasa.

S-a impus înca de pe bancile seminarului, fiind ales episcop al
Bisericii Române Unite cu Roma, desi nu fusese înca sfintit preot. Era
de-abia în anul trei de studii. Primeste numele de calugar   Inocentiu si
în 1730 este   consacrat episcop. În fata lui se ridicau greutati mai mari
decât muntii din care a plecat.
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Ca sa-i fie eparhia mai la îndemâna, muta resedinta de la Fagaras
la Blaj, punând piatra de temelie a actualei catedrale si totodata a
orasului, cu tot ce a însemnat pentru istoria românilor acest orasel
asezat ca si Roma tot pe sapte coline,   Mica Roma, cum îi va spune
Eminescu.

Scaunul episcopal ramânea mai mult gol. Cu caruta, calare, pe
jos, vara si iarna, cerceteaza sat cu sat, catun cu catun, îndemnând,
mustrând, dar dând oamenilor mereu speranta:   Ridicati-va fruntile din
tarâna, iobagilor! Stramosii vostri au stapânit lumea si voi va temeti
de niste nevolnici domni de pamânt?  Vorbele vladicii dadeau roade în
bordeie si la stâne. Constiinta latinitatii noastre împânzeste Ardealul.
Tot românul se mândrea ca este nepotul lui Traian. Copiii nu se vor
mai boteza   Chirila, si   Nichita, ci   Traian, August, Corneliu, Septimiu,
Silvia, sau   Livia.

Din primul moment a înteles sa fie aparatorul neamului sau, în
întregimea lui. Iata cum se adresa Dietei maghiare din Cluj:   Suntem
cei mai vechi locuitori ai acestor meleaguri...suntem cei
multi...suntem cei care trudim pamântul...trebuie sa folosim si
roadele lui. S-a izbit de ura de veacuri a asupritorilor neamului
românesc, fiind în pericol de a fi ucis.

Are curajul sa atentioneze pe însasi împarateasa Maria Tereza:
Majestate, din partea lui Dumnezeu ati primit autoritate de a face
dreptate poporului român. Majestate, faceti-ne dreptate. În caz ca nu
ne faceti, ne obligati sa facem apel la tribunalul Dumnezeului celui
viu, care, cu siguranta, va va judeca . Din dragoste pentru ai sai, cei
oropsiti, sa-L sfadeasca pe însusi Dumnezeu. Odata, într-un sat fara
biserica, pe când savârsea liturghia, sub cerul liber, a început o ploaie,
ce a udat sfânta împartasanie din potir. Cu ochii în lacrimi, privind
spre cer, vladica Inocentiu a exclamat:   Asa îti trebuie, Doamne, daca
ai dat pamântul acelora, care nu vor sa-ti lase loc pentru un acoperis .

Timp de 14 ani se razboieste cu guvernul vienez, cu Dieta
maghiara din Cluj si Curtea din Viena. Chemat aici si anchetat pentru
îndrazneala cererilor sale, care zguduiau rânduiala de atunci a
împaratiei, refuza sa se prezinte la judecata, sustinând ca un episcop
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nu poate fi judecat decât de un tribunal ecleziast. Pleaca la Roma
sperând într-un ajutor al Papei, ajutor care nu a fost eficient,
împarateasa ramânând neînduplecata: nu i-a mai permis sa se întoarca
în Ardeal.

Timp de 22 de ani cât dureaza exilul sau la Roma, nu înceteaza a
face memorii la Sfântul Scaun, la Viena, la Dieta si a da îndemnuri si
sfaturi celor de acasa:   Avem lipsa de oameni învatati, care sa lupte
pentru drepturile românilor. Faceti scoli!  Simtindu-si sfârsitul
aproape, îsi face testamentul în 1768, cu câteva luni înainte de
moarte:   Nu stiu prin ce nostalgie ne reclama pamânturile natale...
Zilele mele se îndreapta spre asfintit si as vrea ca sufletul meu sa fie
încredintat Creatorului sau, iar oasele sa astepte obsteasca înviere în
manastirea de la Blaj... Eu am fost cel care a pus prima piatra si am
ostenit pentru ea .

Acum, dupa 229 de ani, în 19 octombrie, la Blaj, i se va îndeplini
ultima dorinta. Ar trebui ca toate clopotele bisericilor românesti sa
anunte evenimentul si toata suflarea româneasca sa îngenunche o
clipa în fata sfintelor lui moaste. Caci de la Inocentiu au pornit toate.
Vladicii Blajului, si nu numai ai Blajului, au cautat sa-i calce pe urme,
zidind biserici si scoli. Din ele s-au ridicat luptatori, care au dus
flacara nationala mai departe spre biruinta.   Daca a fost o Alba Iulia
1918, e pentru ca a fost un 1848 la Blaj, unde s-a aprins revolutia .

Aici s-a nascut Scoala Ardeleana începând cu Samuil Micu
(nepotul lui Inocentiu), Gheorghe Sincai, Petru Maior si altii. Cartile
lui Gheorghe Sincai l-au crescut pe Nicolae Balcescu. De aici a plecat
Iancu spre munte, primii lui luptatori fiind teologii Blajului.

Aici a citit Simion Barnutiu crezul neamului românesc, fiind
primul dintr-o dinastie de martiri si eroi: Coroianu, Iuliu Maniu,
Corneliu Coposu. Un fiu al Blajului, din neamul Muresenilor, a scris
Rasunetul, imnul actual al tarii.

De aici a plecat în Bucovina, condamnat la moarte în
contumacie, Aron Pumnul, dascalul iubirii de neam si tara, al lui
Mihai Eminescu. Si tot aici, peste doua veacuri, un stranepot al lui
Inocentiu, din Sadu, Ioan Suciu, vladica tineretului, a educat tineretul
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de atunci o   generatie de luptatori, în dragoste de Dumnezeu, neam si
tara, prin cele trei carti de capatâi   Eroism, Tinerete   si   Mama. Prin
exemplul propriei sale vieti si jertfe, generatia respectiva a înfruntat
eroic comunismul ateu în fata altarelor, în închisori sau pe crestele
muntilor. Si ceea ce a aprins episcopul Inocentiu nu se va stinge cât
timp va rasuna pe aceste locuri vorba româneasca.
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22 mai 1994, Paris
Ion Gavrila Ogoranu la un dialog între Exil si Tara

S-au spus aici multe din cele ce si eu as fi vrut sa le spun.
Vin din rândul acelora care au luat în serios versurile de piatra

ale lui Aron Cotrus:   Române, cel tare nu plânge / Raspunde sângelui
prin sânge / Când tara ti-o voi-o cineva / Si nu vei sti a o apara / N-a
fost nicicând a ta.    Vorbesc de oameni care si-au luat destinul în
mâinile lor, gata de moarte.

Aduc o marturie recent descoperita la Sibiu si raportul vestitului
întru ticalosie, colonel Craciun (pe care voi, cei ce ati facut puscarie,
îl cunoasteti), adresat Securitatii din Bucuresti, lui Dulgerber (iarasi
cunoscut de voi), în care se arata cum au stiut sa moara maiorul
Dabija, conducatorul Rezistentei armate anticomuniste din muntii
Apuseni si cei sase luptatori de lânga el.

Va veti mira ca se poate avea recunostinta fata de regimul
comunist: pentru ca ne-a acordat sansa sa fim cei prinsi, împuscati ca
luptatori si nu ucisi altfel. Pentru ca noi asa ne socoteam, luptatori si
nu victime. Victime au fost Lucretiu Patrascanu, Bellu Silber si
politicienii luati de pe bancile ministeriale, dar noi nu am fost asa
ceva. Este ceea ce regimul actual ar dori sa ne prezinte, ba unii au
formulat un proiect de lege de reabilitare, din partea acelorasi
tribunale care ne-au condamnat. Se încearca sa se reduca lupta de
rezistenta armata la lupta taranilor împotriva colectivizarii. A
îmbracat reistenta noastra si acest aspect, dar trebuie sa se stie ca nu
pentru   hambare si   patule sau pentru   o pâine rumena au luptat
Gheorghii si Ionii. Nu pentru averi trecatoare, ci pentru dreptate si
demnitate au luptat acesti oameni.

Se mai încearca sa se spuna ca rezistenta a fost ceva izolat si un
fenomen local. Pun martori pe doi prezenti aici, pe care
dumneavoastra îi iubiti, Doina Cornea si Octavian Paler. În satul din
care provine aceasta luptatoare, Ileni, au fost o multime de luptatori
cu numele de Cornea, începând cu studentul Marcel Cornea, cel dintâi
cazut dintre noi. De asemeni, în coltul de sat unde îsi are casa
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parinteasca domnul Octavian Paler , Lisa-Fagaras, sat vecin cu satul
meu, au fost zece luptatori implicati în rezistenta si, daca am trece
prin satele vecine, as putea enumera, numai din amintire, sute de
nume.

Când a început lupta de rezistenta anticomunista? O data cu
intrarea trupelor sovietice pe teritoriul patriei. Ca punct de referinta,
au fost alegerile din 1946, de când regimul si-a lepadat blana de oaie,
barând orice cale de democratizare a României. Un lucru, care nu se
prea stie, este ca, începând cu 1947, a existat în România un
comandament unic al luptei de rezistenta armata, format din oameni ai
partidelor istorice, ai miscarii legionare, ai formatiilor de lupta din
armata, studenti si elevi de liceu.

Ecoul acestui comandament de lupta s-a facut simtit în asa-zisul
proces   al marii tradari din toamna anului 1948, în care au fost
implicati inginerii Pop, Bujoi, amiralul Horia Macelaru, profesorul
Nicolae Margineanu, Nicolae Petrascu, George Manu, Nistor
Chioreanu, împreuna cu 150 de persoane (intelectuali, militari,
studenti), toti adunati în jurul unui tel comun: lupta armata împotriva
comunismului. Istoricii nu se prea preocupa de aceasta lupta, ba sunt
unii chiar care sustin ca istoria acestor vremuri s-ar putea scrie dupa
50 de ani. Pâna atunci, securitatea la Bervoiesti si în alte parti are
timp sa distruga documentele care nu-i sunt pe plac, iar noi, martorii,
murim pâna atunci si faptele sa ramâna în uitare, asa cum s-a mai
întâmplat în istoria româneasca.

Toti muntii României si-au adus contributia lor la aceasta lupta:
muntii Banatului, Olteniei, Vrancei, obcinele Bucovinei si ai
Maramuresului. Pâna si dealurile Dobrogei (carora numai cu
îngaduinta li se poate spune munti) au avut luptatorii lor, munti
nepotriviti pentru lupta de gherila. Acolo au luptat aromânii care,
dupa spusele lui Tutea,   sunt români si jumatate .

Printre aceste grupuri au fost si cele patru din muntii
Fagarasului: Arsenescu, Arnautoi si Matei, pe versantul sudic si noi
fagarasenii pe versantul nordic, precum si grupul parasutat în 1951, al
lui Saplacan.
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Fiecare din aceste grupuri îsi  avea tactica si strategia lui. Din
acest punct de vedere le-am putea împarti grupurile în doua: cele în
care au intrat ofiteri de grad superior si care au pornit la o lupta mare,
decisiva. Într-adevar au pornit-o, dar au si terminat-o repede.
Comunismul, inclusiv de la noi din tara, era la apogeu, atunci.
Raportul de forte era de necomparat.

Celelalte grupuri, formate din tineri studenti, ofiteri si elevi au
adoptat tactica de gherila, care are darul ca o mâna de oameni hotarâti
sa tina în alerta forte inamice de mii de ori mai numeroase, fara a
putea fi zdrobiti.

Rezistenta noastra, de aproape opt ani, poate fi explicata în
parte: eram un grup de tineri, care ne cunosteam de mici, crescusem
într-o sfânta fratie. Infiltrarea dusmanului, între noi, era exclusa.
Aveam la îndemâna cel mai compact masiv muntos al tarii, muntii
Fagarasului, lung de 100 km, lat de 60 km, care ne-a aparat. Ne
împarteam în grupe mici, mobile; nu aveam un punct fix de rezistenta,
puteam sa fim peste tot si nicaierea.

Am avut oameni devotati, care ne-au sprijinit. Oameni care ne
iubeau si pe care îi iubeam. As aminti femeile si fetele, care s-au
implicat cu un curaj care ne mira si ne încalzea sufletele. În satul Ileni
traieste Maria Cornea, al carei logodnic a fost ucis de securitate si
care s-a angajat alaturi de noi cu toata puterea.

Ne-am pus la punct un sistem de informare la poalele muntilor,
cu oameni devotati si priceputi. Ca o simpla curiozitate - desi, în afara
de trei, au murit toti luptatorii - în munti n-a murit nici unul dintre noi.
Raniti am fost, dar morti, nici unul.

În spatele fiecarui mort se afla un   Iuda, stiut sau nestiut, care-si
rontaie în liniste si azi argintii vânzarii noastre.

În general, rezistenta armata anticomunista din România a avut
trei caractere:

Caracter national. Telul luptei nu era al unui partid sau al unei
miscari, ci al neamului întreg. Am avut întotdeauna constiinta ca noi
reprezentam atunci statul român adevarat. În condamnarile noastre la
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moarte sta scris ca ne-am însusit prerogative ale statului. Exact asa am
si facut. În numele acestei constiinte am actionat.

O mentiune speciala vreau sa fac: cele mai multe grupuri de
rezistenta din tara, ca si al nostru, cel din Fagaras, au fost initiate si
formate din fratii de cruce din universitati si licee. Unora, culoarea
ochilor acestor foarte tineri luptatori - 16-20 de ani - nu le place. Le
pot însa raspunde lucrul urmator: muntii României au fost si pe
vremea aceea unde sunt si astazi, în mod egal pentru toti tinerii
României. Daca numai unii tineri s-au dus sa lupte, istoria va trebui sa
se multumeasca cu acestia, buni sau rai, atâti câti au fost si suntem.

Eram constienti ca suntem ostasi ai lui Christos si ai neamului
nostru.

Imnul nostru a fost cel al studentilor greco-catolici   Astru. Eram
si ortodocsi, si greco-catolici. Între noi nu existau diferente politice
sau confesionale. Am cautat sa ne încadram actiunile noastre în
onoarea militara si morala crestina atât fata de prieteni cât si fata de
dusmani. Nu se va gasi nicaieri în lupta noastra o fapta de care sa ne
fie rusine sau care sa ne murdareasca moral lupta. Acesta a fost cel de
al doilea   caracter al luptei nostre: cel   crestin.

Cel de al treilea a fost   caracterul monarhist .
Când într-o întâmplare dramatica, în 1952, am întâlnit la Cabana

Bâlea, sute de turisti, le-am spus acestora:   Va rugam spuneti
oamenilor din tara, ca mai exista un colt din regatul României, care
nu si-a plecat capul în fata comunistilor si care va ramâne liber, cât
timp capetele ce le vedeti vor sta pe umerii celor ce le poarta .

La urma urmei, ce-am vrut noi sa fim?
Un strop de demnitate pentru istorie, câteva lacrimi de sânge, cu

care sa spalam fata mamei noastre România, murdarita de lasitate si
tradari.

Pentru ca tinerilor de azi si din viitor sa nu le fie rusine sa se
numeasca români!

Domnul   Paul Barbaneagra  (interventie la discursul domnului
Gavrila în ziua de 22.05.94:   Partizanii din Fagaras)

În numele nostru al tuturora as vrea sa multumesc domnului
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Gavrila pentru aceasta tulburatoare marturie, care ne-a dat lacrimi.
Vad ca mai toti plângem. Mai mult decât emotionanta, mi se pare
înaltatoare pentru ca, undeva, un mare filosof spunea ca exista o mare
deosebire între sfinti si mucenici. Sfintii reusesc sa-si asigure
ridicarea lor personala, se sfintesc si câstiga cerul. Mucenicii, martirii,
au marele merit ca prin sacrificiul lor ajuta la ridicarea în cer a unui
neam. Eu cred ca, prin cei care au murit în Fagaras, o parte din fiinta
neamului nostru s-a urcat în cer pentru a dovedi, pentru a marturisi
acolo despre ce am trait.

As vrea sa va rog un lucru, pentru a sfârsi cu demnitate acest
moment, sa sfintim cu respect memoria lor si pentru asta va rog sa
pastram un moment de reculegere. Va multumesc.

MESAJ ADRESAT PRESEDINTELUI   
EMIL CONSTANTINESCU, LA ADUNAREA GENERALA A

FUNDATIEI   LUPTATORII DIN REZISTENTA ARMATA
ANTICOMUNISTA DIN ROMÂNIA DIN 6 DECEMBRIE 1997

Domnule Presedinte,

Supravietuitorii luptei armate împotriva comunismului si urmasii
celor ce au cazut luptând, rugam Conducerea Suprema a României ca
în mod oficial:
1. Sa recunoasca lupta si jertfa Rezistentei armate anticomuniste, ca

lupta pentru apararea fiintei neamului nostru, a demnitatii
nationale, a credintei în Dumnezeu, pentru un viitor fericit al
României, ca o pagina glorioasa din Istoria Patriei.    
  Este vorba de mii de luptatori (militari, preoti,
învatatori, studenti, elevi de liceu, tarani, muncitori) barbati si
femei, care pe întreg cuprinsul României s-au organizat în grupuri
de rezistenta armata împotriva regimului comunist, platind
îndrazneala cu moartea sau cu ani grei de închisoare, cu
confiscarea averii si alungarea familiilor din case si chinuirea lor.
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    La vremea respectiva acesti luptatori au avut
constiinta ca ei reprezinta adevaratul stat român si nu cel instaurat
prin forta ocupantului sovietic.

2. Reîncadrarea luptatorilor în Corpul Armatei Române, fiecare la
foaia lui matricola, dupa meritele ficarui luptator, precum si
încadrarea în acelasi Corp a celor ce nu erau luati în evidenta
militara datorita tineretii lor. Am avut convingerea ca la vremea
aceea, noi cei ce luptam împotriva statului comunist reprezentam
adevarata armata româna si nu cea umilita sa cânte:   O, Moscova,
patria mea. Cu aceasta convingere am luptat atunci.

3. Sa se considere fostii luptatori înca în viata ca veterani de razboi,
sotiile celor morti ca vaduve de razboi, iar copiii lor ca orfani de
razboi.

4. Sa se abroge legile, dispozitiile, hotarârile judecatoresti, abuzurile
facute sub orice forma de catre regimul comunist, cu caracter
defaimator si represiv, cu privire la luptatorii din Rezistenta
anticomunista (amintim ca si în momentul actual în cazierul nostru
sunt trecute toate condamnarile avute cu aceleasi calificative
defaimatoare ca atunci când au fost pronuntate.

5. Sa se deschida la lumina toate arhivele securitatii, si ale altor
autoritati comuniste pentru a se afla tot adevarul, care este aproape
necunoscut). Cele mai multe actiuni ale luptei din Rezistenta s-au
desfasurat în locuri departate ochilor publici.  Memoria
luptatorilor e înca învaluita în minciuna, ura, defaimare sau tacere.
La televiziune, în afara   Memorialului Durerii (si el marginalizat si
defaimat), Rezistenta armata anticomunista înca nu a avut acces.
Se scriu înca si azi, dupa Revolutie, carti în care suntem tratati ca
tradatori, spioni, banditi, teroristi, în timp ce cei ca Nicolski sunt
prezentati ca patrioti. Cei ucisi dintre noi nu mai pot raspunde, iar
supravietuitorii nu avem posibilitatea de a marturisii, adevarul. În
cei sapte ani de la revolutie am fost îngaduiti ca victime ale
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comunismului, calitate ce nu o acceptam. Noi am fost luptatori, nu
victime.

6. Sa se afle, din documente si din anchetarea celor vinovati de
uciderea luptatorilor, locul unde zac îngropati, pentru a-i scoate de
acolo si a-i înmormânta crestineste.

Trebuie spus, domnule Presedinte, ca nu noi luptatorii, morti sau
vii, avem nevoie de aceasta Recunoastere a luptei si jertfei noastre.
Nu pentru gloria desarta sau bunuri materiale ne-am jertfit tineretea si
viata. De aceasta Recunoastere are nevoie fata României, murdarita
de atâtea lasitati si tradari, de ea are nevoie istoria României.

Telul luptei noastre l-am scris într-un Testament atunci, în focul
luptei, când ne-am adresat vesnicei Românii:

Mama Tara, iarta-ne ca am cutezat sa luptam si sa murim
pentru Tine!

Supravietuitorii Rezistentei Armate Anticomuniste nu vor sa
serveasca interese politicianiste

Fundatia   Luptatorii pentru rezistenta armata anticomunista  face
cunoscut opiniei publice urmatoarele:

În 6 decembrie 1997 a avut loc la Muzeul Taranului Român o
adunare pe tara a supravietuitorilor Rezistentei Armate Anticomuniste
si a urmasilor lor. Au venit oameni din toate colturile tarii, fiecare
dintre ei cu povara unor amintiri si dureri, carora numai tarâna
mormântului le vor putea pune capat. S-au citit mesajele celor care,
din cauza batrânetii, bolilor si saraciei, nu au putut fi prezenti fizic la
adunarea din Bucuresti. Era pentru prima data când ne aflam la un
loc. Luarile de cuvânt s-au desfasurat într-o atmosfera de rugaciune.
Prezenta presedintelui României, a ministrului de Interne si a altor
oficialitati a adâncit climatul de reculegere si speranta.

Nu s-au cerut autoritatilor statului nici bani, nici alte avantaje
materiale, ci doar întelegere, pretuire si anularea unor abuzuri si
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sechele ale perioadei comuniste. Am invitat sa fie prezenti pe
reprezentantii mass-media, care au relatat desfasurarea lucrarilor dupa
priceperea si inima fiecaruia si carora le multumim pe aceasta cale. La
amiaza s-a prânzit pe treptele muzeului din ce au pregatit câteva
familii bucurestene si din ce au adus oaspetii din tara în traista. S-a
vizitat o expozitie facuta anume de catre tineri din Bucuresti si de
doua cercetatoare de la Arhivele Nationale din Cluj-Napoca.La orele
15, au fost reluate lucrarile adunarii. Adaugam ca noi am invitat sa fie
prezenti pe câti îi interesa problema rezistentei anticomuniste. Nu am
legitimat pe nimeni si nu am cerut nimanui sa-si faca autobiografia. În
buna noastra credinta, ne asteptam sa vina oameni cu sufletul ca si al
nostru, caci noi nu ofeream nici un beneficiu pentru nimeni. Din
pacate, unii dintre cei veniti dupa amiaza au confundat consfatuirea
noastra cu o adunare electorala de prost gust, cu acuze de ce-a facut
sau n-a facut unul si altul în perioada comunista. Au huiduit numele
unor personali-tati-simbol al rezistentei anticomuniste. Invitati sa vina
la microfon, sa spuna cine sunt si ce doresc, cei turbulenti au refuzat.
Siliti sa paraseasca sala, au plecat amenintând, lasându-ne cu un gust
amar.

Am avut atunci banuiala, iar acum, dupa aparitia unor articole în
ziare, ca acela din   România libera de luni, 7 decembrie, avem
certitudinea ca a fost vorba de o provocare de care ne delimitam.
Anuntam înca o data, daca mai este nevoie, ca scopul fundatiei
noastre este de a aduce în memoria poporului român lupta armata
anticomunista si figurile unor eroi care s-au jertfit pentru neam si tara.
Nu vom servi interesele politicianiste ale nimanui. Primim pe oricine
vine cu gânduri curate sa ne ajute în aceasta actiune. Nu ne vom lasa
atrasi pe panta unor polemici murdare si sterile, ci ne vom vedea
linistiti de scopul nostru.

În numele Consiliului Director,
Ion Gavrila Ogoranu

Mihai Timaru
Dr. Gheorghe Cornea
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Statutul Rezistentei Armate Anticomuniste
din România

Cuvântare tinuta la Romfest, la Bucuresti,
septembrie 1998

Suntem singura tara din estul Europei, care a avut o rezistenta
armata anticomunista, ce a durat 10 ani .

Sunt cuvintele Presedintelui României, rostite în plenul
Congresului American. Cine a auzit sau a citit aceasta afirmatie e
îndreptatit sa creada ca în România aceasta pagina de istorie se bucura
de aprecierea societatii românesti.

Nu voi face aici o istorie a rezistentei anticomuniste. Spun doar
atât: ca Fundatia   Luptatorii din Rezistenta Armata Anticomunista  a
inventariat circa 100 de grupuri înarmate si vreo 20 de grupuri de
parasutati cu sprijinul puterilor apusene, si inventarul nu e complet.
Când spun grup înseamna un numar de luptatori morti în lupta, altii
ucisi la securitate, altii condamnati la moarte si executati, o multime
condamnati la închisoare, familii alungate din vatra parinteasca, copii
marginalizati.

Sa luam pe rând sectoarele vietii românesti care ar fi trebuit sa se
preocupe de aceasta problema:

1. Asociatia Fostilor Detinuti Politici
Va rog cititi statutul din 1990 cu adaugirile ulterioare. În nici un

paragraf nu se aminteste în vreun fel de rezistenta armata. Dar oare
mai era nevoie, de vreme ce asociatia cuprinde pe cei care au facut
închisoare, canal? Da, pentru ca nu toti cei implicati în rezistenta au
facut închisoare. În cazul grupului nostru fagarasan sunt zeci, daca nu
sute de oameni care au ramas nearestati, necunoscuti de securisti. Iata
o fata pe atunci de 18 ani, Anica Iftim, care ne-a sprijinit ani de-a
rândul. Daca s-ar fi aflat, ar fi costat-o viata, cum s-a întâmplat în alte
cazuri. Ea stia la ce risc se expune si totusi si l-a asumat. N-a cerut si
nu va cere vreo recompensa nici materiala, nici morala. Dar ma
gândesc eu, nu era cazul ca macar numele sa-i fie amintit undeva
într-un rând, într-o pagina ca o recunostinta a patriei? Acelasi lucru se
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poate spune despre sotiile, parintii,   fratii si copiii celor ce au luptat si
au murit.

Iata cazul a doua vaduve de luptatori din grupul nostru. Au
divortat înca pe timpul când sotii lor se aflau la munte, la îndemnul
lor, dar nu s-au recasatorit. Dupa statutele AFDPR-ului si Decretul
118, ele nu pot avea calitatea de vaduve de detinut politic. Problema
ramâne si în cazul sotiilor care s-au recasatorit dupa moartea sotilor
lor. E vorba de femei tinere atunci. Le-au crescut copiii luptatorilor.
Nu-i nevoie de o recunostinta cât de târzie pentru devotamentul si
implicarea lor de atunci?

Nici în Ordonanta din iulie 1997 nu existam. Sunt considerate
persecutate din motive politice urmatoarele categorii de persoane:

– care au facut detentie
– deportati în strainatate si prizonierat
– internati abuziv în spitale psihiatrice
– cei cu domiciliu obligatoriu.
Cât poate gresi o astfel de lege se poate vedea din urmatorul caz:

Ion Ilioi, elev de liceu, dupa sase ani si jumatate de lupta în munti,
cade ranit grav în mâinile securitatii. Scapa de executie printro
minune si face sase ani si jumatate de detentie. Anii de detentie sunt
luati în considerare, dar cei din munti sunt pe nicaieri.

Personal, desi am la activ condamnari de zeci de ani de
închisoare si doua condamnari la moarte, ma aflu, dupa statute, ilegal
în AFDPR, obtinând calitatea în urma unei umilitoare actiuni de
constatare în justitie.

De altfel, cred, AFDPR-ul a început cu stângul când a acceptat
postura de victima a regimului comunist. Noi nu am fost victime, ci
luptatori. Daca reprezentam ceva, e pentru ce am facut împotriva
regimului comunist si nu pentru ca am suferit.

Cu sprijinul puterii s-a creat imaginea   bunului detinut politic .
Mai întâi, el nu trebuia sa fi facut nimic. Ba daca era si de stânga era o
nota buna în plus. Cu toate acestea, a fost arestat, chinuit si
condamnat la multi ani închisoare.   Fie ca el moare acolo, fie ca iese,
el îi iarta pe toti câti i-au facut rau, se retrage si sta cuminte în bancuta
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lui.
Pentru cele de mai sus, noi, putinii supravietuitori ai Rezistentei

Armate, am înfiintat Fundatia Luptatorilor din Rezistenta Armata
Anticomunista cu scopul de a face cunoscuta tarii aceasta pagina din
Istoria României.

2. Cum ne privesc istoricii? Personal, nu cunosc un studiu istoric
macar, care sa se ocupe de aceste evenimente. Revistele istorice nu
scriu asa ceva, parca nici n-ar fi existat.

În istoria Românilor, manual pentru clasa a XII-a de Mihai
Manea si Bogdan Teodorescu, problema este condensata în trei
rânduri:   Au fost lichidate cu brutalitate încercarile de rezistenta
armata din zona muntilor Bucegi, Fagaras. S-a manifestat, desi firav,
o rezistenta militara la instaurarea regimului comunist. Au actionat
astfel grupuri înarmate, ca de exemplu în Banat - Tanase, Ionescu,
Blanaru, Spiru, în Oltenia - Dumitriu, în Arges - Traian Marinescu,
în Fagaras - General Arsanescu si fratii Arnautoi . Atât. Deci nume
fictive, necunoscute: Tanase, Ionescu, Dimitriu... Din Spiru Blanaru
face doi: Spiru si Blanaru, iar Colonelul Arsenescu devine General
Arsanescu. Nu s-a ostenit nici macar sa le treaca numele de botez.
Scapare din vedere? Nici vorba. E vorba de batjocura curata.

Sa ne mângâiem ca nici alta rezistenta nu a fost tratata mai cu
respect? Iata:   între 1947-1952 au fost înscenate numeroase procese
politice ca cel al Partidului National Taranesc, Iuliu Maniu si Ion
Mihalache, care s-au soldat cu pedepse grele la închisoare sau
lagare de munca, unde au pierit multi adversari ai comunistilor .

   Atât. Din astfel de manuale învata înca elevii din clasa a XII-a.
Sa ne miram ca participantii la olimpiada de istorie din 1998 era
preocupati de probleme ca: deosebirile dintre marxismul clasic al lui
Marx de cel al lui Lenin, Kautski, Trotzki si Stalin, ca o tânara
cercetatoare îsi ia ca obiect de studiu:   Împartirea dupa categorii
sociale a deputatilor din Marea Adunare Nationala din 1948 ,
ajungând la concluzia ca ea a fost foarte justa?

3. Cum ne priveste mass-media.
Pentru Televiziunea Româna, în afara Memorialului Durerii, si
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el marginalizat si sabotat, noi nu existam. O singura televiziune
particulara, Tele 7 ABC, ne-a chemat o data într-o emisiune pentru a
raspunde unor ofiteri de securitate care au defaimat rezistenta.
Serialul s-a desfiintat, iar moderatorul a fost îndepartat.

Pentru ziarele mari, lupta noastra nu este o preocupare. În
decembrie trecut, fundatia noastra a avut adunarea pe tara la Muzeul
Taranului Român. Am invitat toate posturile de televiziune de stat si
particulare. Nu a venit nici unul. Am invitat toate ziarele centrale. Un
singur ziar a pierdut o informare printre stiri din pietele Bucurestiului.
Altul l-a sfadit pe Presedintele tarii ca a fost prezent la adunarea
noastra si alt ziarist se întreba retoric:   Oare pentru democratie au
luptat cei din munti?, ca si când atunci, când erau ucisi oameni si
expusi la marginea drumului, când un întreg popor era batjocorit si
terorizat, când nu mai erai sigur pe viata ta, când nu stiam daca vom
mai avea tara, noi, între doua lupte, ne preocupam de cum vom face
privatizare dupa victorie, dupa metoda MEBO sau vindere pe un
dolar? Si totusi pentru democratie am luptat. Nici prin cel mai ascuns
gând nu ne-a trecut ca, atunci când comunismul va pieri, nu ne vom
întoarce la situatia tarii când a fost alungat Regele, la Constitutia de
atunci.

Dar poate au aparut carti care sa vorbeasca despre rezistenta. Au
aparut câteva memorii tiparite în tiraje mici, din lipsa banilor. Si aici
un amanunt trist. Desi fundatia noastra a apelat la sponsori, pâna în
prezent cifra înscrisa în acest cont este tot 0 lei. Cartile noastre nu au
ajuns în librarii, ai caror proprietari sunt fostii beneficiari ai regimului
comunist.

În principalele reviste literare se lauda unii pe altii tot vechii
scriitori comunisti.

O alta piedica mare e înca zavorârea pentru noi a arhivelor
securitatii, unde se afla cele mai multe izvoare istorice. Nu avem înca
o lege de scoatere la lumina a dosarelor securitatii, pentru ca cei în
drept sa o faca nu vor sa o avem. Noi, fostii luptatori, cerem scoaterea
la lumina publica a tuturor arhivelor securitatii, si nu numai a
dosarelelor personale  ale celor care nu am fost membri de partid.
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Trebuie stiut cine dadea ordinele de arestare miilor de oameni, de
ucidere în masa, ca bunaoara a celor luati din închisori în trenurile
mortii. Vrem sa aflam din arhiva securitatii care au fost expeditiile
facute în munti pentru distrugerea noastra, care unitatile armate
securiste. Pentru a aprecia amploarea rezistentei anticomuniste
trebuiesc cunoscute fortele care au activat pentru distrugerea ei.

4. Cum suntem priviti de armata.
Noi, luptatorii, ne-am considerat totdeauna ca suntem adevarata

armata româna, si nu cea silita sa cânte pe strazi   O, Moscova, patria
mea. Asa ne si iscaleam: Armata Nationala Româna. Era de asteptat
ca, imediat dupa Revolutie, cei ce au luptat în rezistenta, între care
multi ofiteri, sa fie reintegrati în Corpul Armatei Române, fiecare
dupa meritele lui, sa li se recunoasca gradul, decoratiile si statutul
avut. Lucrul nu s-a facut. Iata un caz.

Cele doua vaduve amintite, ale caror soti au fost condamnati la
moarte si executati, au cerut sa fie socotite vaduve de veterani de
razboi, deoarece sotii lor luptasera pe front si fusesera raniti si
decorati. Li s-a raspuns ca lucrul nu este posibil, deoarece sotii lor au
fost scosi din evidenta militara în baza condamnarilor avute.

5. Din punct de vedere juridic, ne aflam în aceeasi situatie ca în
regimul comunist. Condamnarile date de instantele juridice de atunci
sunt toate trecute în cazierul nostru. Iata cazierul meu. Pe lânga
condamnarile la închisoare, în condamnarea la moarte este trecut
calificativul:   alcatuire de banda terorista .

Doamnelor si domnilor, de noua ani societatea româneasca
doreste zadarnic sa cunoasca un terorist în carne si oase. Iata, îl aveti
în fata dumneavoastra, atestat cu acte oficiale.

Fundatia noastra a cerut Ministerului Justitiei sa initieze o lege
prin care sa se anuleze sentintele date în baza legilor regimului
comunist. Ni s-a raspuns ca nu este posibil si ca fiecare sa-si faca
reabilitarea pe cont propriu. Dar a fost o revolutie, si o revolutie se
justifica prin sine însasi. Ar fi nu numai o umilire, dar si o
imposibilitate sa poti dovedi ca am fost condamnati pe nedrept dupa
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legile   de atunci. Noi am faptuit actele de care am fost acuzati. Ne-am
constituit în grup înarmat, am instigat, ne-am împotrivit fortei
comuniste cu arma, n-am fost condamnati degeaba! Daca se vrea sa
fim absolviti de condamnarile avute, e nevoie de o lege prin care sa se
recunoasca ca actiunile noastre au fost benefice pentru natiunea
româna, pentru demnitatea ei.

Înca un lucru. Toate condamnarile nastre au fost urmate de
confiscarea averii. Cei mai multi dintre noi n-am avut asa ceva, dar au
fost sute de oameni în munti carora li s-au confiscat gospodariile.
Într-un sat din Apuseni, 140 de oameni au fost în situatia aceasta.
Barbatii au fost ucisi sau închisi iar femeile si copiii stramutati în
Baragan. Casele au fost confiscate si date celor ce au ajutat
securitatea. Dupa legile votate acum de curând confiscarea a ramas
legala si definitiva. Am în fata o sentinta data de Curtea de Apel din
Alba Iulia prin care o casa facuta de sot si sotie, sotul condamnat la
moarte, a ramas confiscata inclusiv partea care i s-ar fi cuvenit sotiei,
cu toate ca ea nu a fost condamnata la confiscarea averii.

Trebuie stiut si spus ca o gospodarie în Muntii Apuseni nu este o
valoare comerciala ca o casa în Bucuresti, ci e cu totul altceva: o
valoare morala. În gradina casei sunt îngropati parintii si mosii. Un
astfel de om îmi arata acum de curând o gospodarie.

– Vedeti casa aceea? Pietrele care sunt puse ca fundament la
cotetul porcilor sunt crucile pe care le-au avut la cap parintii si mosii
mei.

E posibil ca în casa învatatorului Arnautoi sa ramâna în
continuare legal Postul de Politie?

Câteva cuvinte despre organele de ancheta. Am dori si noi sa fie
anchetati fostii tortionari si ucigasi ai fratilor nostri si ai familiilor
noastre. Nu pentru razbunare, nici pentru dreptate. Voim doar sa
aflam unde i-au aruncat pe fratii nostri ucisi. Unde zac oasele celor
din trenurile mortii? Ce-au facut cu ei? Ce-a facut cu copilul, smuls de
la pieptul Alexandrinei Teglaru, ofiterul ce i l-a luat? Unde l-a dus?
Acestea nu-s persoane necunoscute. Le dam noi numele si adresa
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exacta. Este vorba numai de buna credinta a persoanelor abilitate de a
întreprinde o ancheta în acest sens.

6. Cum suntem vazuti de organele de stat.
Comunisti cu stare vechi în bolsevizarea tarii sunt înmormântati

cu funeralii nationale, iar un Udrea Slatinaru, care s-a luptat ani de
zile cu securitatea, a fost îngropat acum de curând într-un sat izolat,
nestiut de nimeni ca oricare   tete Ghiorghiut .

7. Cum suntem vazuti de biserica noastra nationala?
Am lasat la urma acest subiect. Nu mai amintesc de cum sunau

afuriseniile la adresa noastra atunci. E vorba de cum ne priveste
astazi, ca institutie, Biserica. Nu stiu sa fi luat o atitudine limpede de
condamnare a comunismului. Cât despre o apreciere favorabila a
celor ce s-au opus comunismului, în nici într-un caz. Macar fata de
sutele de preoti care au fost alaturi de noi în munti si au fost ucisi
acolo sau condamnati la moarte si executati, sau au umplut închisorile
si coloniile de munca. Si noi am avut constiinta ca am aparat acolo nu
numai fiinta si demnitatea neamului, dar si Credinta în Iisus Hristos.
Au printre noi tineri care prin viata lor s-au ridicat la nivelul sfintilor.

Am ridicat la Manastirea Brâncoveanu de la Sâmbata, Fagaras, o
cruce-monument pentru cei cazuti în acei munti. N-a trecut o luna si
Crucea a fost profanata, taindu-se cu dalta numele parintelui Arsenie
Boca de catre stareta Manastirii Prislop si confesorul acelei manastiri
sub motiv ca numele parintelui nu poate sta alaturi de ale unor
banditi. Într-o postfata a unei carti, o maica Julieta, autoarea morala a
profanarii sus-amintitei cruci, sustine negru pe alb:   Comunismul a fost
de la Dumnezeu. Atunci ne întrebam noi, care ne-am împotrivit,
pesemne am fost ai dracului si nu ne mai miram ca suntem tratati asa.

8. Noi si Parlamentul. Fundatia noastra a initiat în primavara
acestui an si a prezentat Parlamentului un proiect de lege cu privire la
statutul din rezistenta armata anticomunista. Cerem în principiu:

– sa se recunoasca lupta noastra ca lupta legala pentru fiinta si
demnitatea poporului român

–   sa fie reintegrati luptatorii în corpul armatei române
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–   sa fim recunoscuti în nume propriu ca persecutati politic
alaturi de cei care au facut închisoare din motive politice

– organele de stat sa gaseasca osemintele celor ucisi dintre noi.
Iata cum suntem tratati azi de catre lumea româneasca. Poate ar

trebui o explicatie, de ce se întâmpla acest lucru. Una ar fi ca între
luptatorii din rezistenta au fost si legionari, si legionarii sunt o
poveste despre care nu trebuie sa se vorbeasca în istoria României,
decât cel mult sa fie prezentati ca o sperietoare. Si cum cei ce au
privit rezistenta si au constatat ca în ea au fost multi legionari si-au zis
ca este mai bine sa nu se vorbeasca deloc despre rezistenta.

Dar nu cumva ar fi posibil sa despartim rezistenta în cea   rea,
legionara si cea   buna, a celorlalti, asa cum s-a si încercat de altfel? Ei
bine, acest lucru nu este posibil. Grupurile de rezistenta, indiferent de
cine au fost initiate, au avut în componenta lor si ofiteri, si legionari si
taranisti si cei care nu au avut vreo activitate politica. Rezistenta nu a
fost numai a unei categorii politice, ea a avut un caracter national.
Drapelul sub care s-a actionat a fost tricolorul si idealurile pentru care
s-a luptat au fost ale neamului românesc în întregime.

Iata o analogie. În 1940, în miscarea legionara erau înscrisi un
milion de tineri între 16 si 30 de ani. Dintre acestia, cel putin 400-500
mii au luptat în cei cinci ani de razboi pe front. Poate cineva sa spuna
ca nu au fost eroi fiindca erau legionari? Acelasi lucru este si cu
luptatorii din rezistenta anticomunista. Iata un caz. Într-o groapa
comuna la Sibiu au fost gasite osemintele a 7 luptatori, între care si
maiorul Dabija. Trei dintre ei au fost legionari, unul national taranist,
si doi nu stim daca au avut vreo orientare politica. Acestia au luptat
împreuna. Au cazut raniti împreuna, anchetati, condamnati la moarte
si executati împreuna. Au stat 40 de ani în aceeasi groapa,
amestecându-li-se oasele de nu esti sigur ca în cei 7 saci de plastic
sunt numai oasele celui scris pe eticheta.

Ce mâna sacrilega ar putea sa-i desparta acum în legionari si
nelegionari, în buni si rai? Luptatorii din rezistenta nu pot fi luati
decât împreuna. Si la urma urmei muntii erau si atunci tot acolo unde
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sunt si astazi, în mod egal pentru toti tinerii României. Daca numai
unii dintre tineri au îndraznit sa se urce în ei si sa lupte, istoria va
trebui sa se multumeasca cu acestia buni sau rai, asa cum au fost. Nu
existenta luptatorilor legionari face sa fie marginalizata rezistenta.
Adevarul este ca sunt forte interne si externe care, din diferite motive,
nu iubesc nici un fel de rezistenta împotriva comunismului, forte care
fac si desfac multe în tara noastra.

Se vor schimba lucrurile în viitor? Sunt sigur ca da. Istoria
românilor se trezeste târziu, dar se trezeste. Mi-e teama numai sa nu
apara si cu numele nostru ceva întreprinderi de bauturi spirtoase cum
exista pe la Alba Iulia una cu numele de Avram Iancu. Trebuie spus,
daca mai e nevoie, ca cerem schimbarea atitudinii fata de noi a
societatii românesti. Nu pentru noi, luptatorii, vrem acest lucru! Pe cei
morti, acolo unde sunt, nu-i pot atinge nici laudele, nici hula
dusmanilor. Pe foarte putinii, ce mai traim, dupa ce am trecut prin ce
am trecut, nu ne mai încânta desertaciunile acestei lumi.
De recunoasterea luptei noastre au nevoie tinerii de a se simti mândri
ca au avut astfel de înaintasi. De recunoasterea luptei noastre are
nevoie Istoria României.
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   .
Popione Gheorghe       Marius Valer Neagoe              Strâmbu Aurel

     

Octavian Alexi                 Balaban Vasile                       Dusa Dumitru

     

Novac Petru                       Ursu Romulus Ursu                 Cornel Mircea
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Mircea Coman                        Ion Buta                                Gabor Ioan

     

Maria Cornea                                                                     Novac Aurel

     

Eugenia Grecu                Parintele Cornel Dascal            Floarea Ion
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Victoria - sora lui Remus
Sofonea si nepoatele ei   

   

Maria Serban - sotia lui
Jean Pop

   

Mormântul lui Remus
Sofonea în curtea casei lui
Olimpiu Borzea
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