
PETRU MAGHIARU' 

Povestea vieţii lui Petru MO/ghiaru. deşi ÎnregistmtiI cu mult 
Î/willlea celorlalte miTrlllrii din volum. Îşi giTse,~te locul aici În 
primul nÎnd prin contrast cu cele prilllre care",11 phlsat-o. SobnT. 
lipsit,T de det:lliile pitoreşti şi de elwlllrile digresive ilIe povesti
rilor fe/ninine din c.lcceasi sectiune. en concenLreuz;T istoria UliU; 

destin personaj şi fal71iiiil' În' jurul II dou,. c{itorvil evellinlenle 
evocate. cele hoti1rfitoilre. cUln W1J spune Iloi: e/7Jigrnreil pifrinţiJor 
in AmericiI şi În (ourcerea lor Iii C0/11/0Ş. r;Jzboiu/. deporwre;r În 
B,rnrgan şi ilrestarea de dupiT deporwre. sub ilCUZiII"CiI. frecventiT 
În epociT. de ,.uneltire În1potrivu orfinduirjj socillJe", Rilportate In 
biografill perso/JuhT aceste", Înse;,u7JIl;T În pri/71ul rând cincispre
zece alli - dilllre cei llwi buni. din punct de vedere ill vârstei - de 
priVi/re de libertate, împiTrţiţi În piT/Ti egil le Între amwt;T. deporwre 
şi detenţie. D;u' această cronologie În funcţie de care discursul 
povestitomlui Îşi deruleaziT secvenţial şirul. nwsc!Jeazir o :II·ticu
Iare de profunzime. cei! c;l re i!mplificiT şi e/;T o sell1nificilţie 
exel11plunT tr:.lgis/lluJui istorisiri;: p;Jrinţii lui Petru MnghiilrLl iltl 
plecat c" tUfi!i" alţi ţi1rnni săruei din Bunut şi TnllJs ilvilni". In 
ÎncepulUl secolului. În Americii. pelllru il ilgonisi [lvere şi il se 
Îlltoilrce apoi ilcasiI. Aşi! se expliCiT fi/pllll CiT P.M . e I/iTscut Iii 
Detroit. unde de l"tfel face. toc/nili În idee" revenirii aCi/s,T, studii 
ginmazinle. clar Învuţ;T şi s;T scrie şi s;I citeusc.T rOlnâneşte . Cei 
dowTzeci şi doi de [lni de munc,T greil i/i părinţilor siTi În Swte/e 

• P~lru M~lghiaru, născut pc 16 oclomhrie 192010., Detroit; departat din 
Comlou M.lrc (Timi~) in Băr.1gan: fosi detinut politic: inrcgislrl.11 de Smanlnd .. 
Vullur. pc 23 iulie 1991. lu Comlo u Mtu"t::, 
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Unite, se fmduc În dow/zeci ş i dowl de I!ccwre cUl1lp,/ri/te i/Ci/S'I, 
Ci.lre adifugnle li.} cele doulisprezece hectnre nle sOţ ie i lui P.M. 
sunt exact s uficie/JIe pentru" fi consideruţi cl!iuburi şi incluş i pe 
listele de deporli.lre ÎI1 B lfr;TgiJl1 . Nu ÎnliÎI11p!;;tor nşndw', invocnreu 
istoriei cI11igriirij Închide ÎI1 bucliT istoriu vierii lui P.M . in j Uful ei 
şi ;1 proiectelor - ulterior reteZfJte - pe c"re le inwgi1l<1 o (wl1ilie 
de ţifran; c0l11 /oşeni In Începutul secolului, ClI giÎl1dul hJ lin (ni; 

mni bun pentru url1wşii siri. se COIlSlrllie,~lc destinul unei creş rerj 
şi descreşteri. În care is torin .. obiectiv,"· inlcrfere"z.J brut." Cli ce" 
persollul;T. schimbfindu-i i.lcestein din urlm1. cursul. Ceea ce cm 
menit CI " duce bllluTslure se tnl11s{onmT În slI rs;T de nec,lz .yi 
suferi/lt,/. 

ÎI1 . I1wre. istoriCi B linTgi.lJ1ului e re/wlI ;,'; În dale/e ei nlUi 
imporiillJle dupiT un princ ipiu crono logic si miii puţin COI1WlIl.ll iT. 
Stihii povestirii e ÎI/S'/ diferit de ulmiljoriu'ţii {;Iml/i lor : miii lipsit 
de cOllcrc leţe şi IIwi dispus lu gcnetillizilri (IIi Se:! vorbe:!:jfe despre 
nivelul de Imi. despre elill);! din Birnlgiln. despre condiţiile grele 
de Viii ţiI). Discursul e I1wi degrab;T eel ,,1 lIIJlli OII) deprins a 
contabiliza pierderile eu 1II1 soi cle lIitnit:T llccepture. SlIferinţa e 
exprinJi.wT ClI reţineri Si IruJls{ornulilT Îl1lr-o !;,bu!;T al c;Trei Înţeles 

pare supus dour coincidenţe/or ne{uste, 
În 1110lnenllll Îllrcgistn.Trii (In care a pnrtic ipal :ji A ncil!-!ilrlll!;lr. 

ill/loare " L1ne i iIJteres;Jn/e eiTrţi despre e/nig.rnreil ÎI1 AI11eriei.l 
"p,/nw/ 1" Ftl/ulWi" Culwr"I,T ROIl1 ;ÎI/" ÎlI } ')<)6), prob/emil 
restituirii proprietăţii {ISLlpr" p ,TI11iÎl1lu!lIi era ÎnciT lIn.1 liliy.ioi.lsi.l. 
din prieimT CiT . .1.~" Cllll1 se Înlâl11pla şi În 111111te illle s;lle. cca ma; 
p"rte" terenurilor celor depon"ţi, expropri" te md vreull temei 
legal Înci.' din 1110111cn/ul deport;Trii. ilpilrţinei.w ;lellln de teritoriul 
ill/;lIIgibil ,,1 IAS-urilor, fiind deci proprict<lle de st,,1. Nici "cest 
lucru . Ci/ re il "fecl" din nOll lH::drcpt .~i nici 11uirlllrÎi.1 l1)incinoils,T 
depus,T de unii dinlre cOl1s;Ttel1ii siri Îll procesul il c.Trui UrI11<1re.1tI 
(ost cillc ; nni de Închiso"re J. IIU;lU spLllben./1 Încrederea lui P.A1. 

I 1n tr.: pri vr.:~ tr.: grupul .. \ uhwrsiv'· ,lll'clor :m.:s t ; lţi În 1959 din ci IIHli 
niW;'IU p<lrlc. conform m5J1uri r.:1 All1aliL'i Santfolc;tnll (11 1912, sOlia unuia uinlrt.: 
cr.:i arr.:sta{i) Gh. S;trafo lcanll. II r.:r,l:Ovi. Nic.:olar.: f\kdrr.:a (a căr'lIÎ Ină rtu rir.: se 
i1Ilă -:;i r.:<t în arhivii n()a ~ tni). G h, LIÎci.\. bnkcl. scrii to rul Ghiţfi Bălan-Şr.:rhml!'i 
Dord Drăgur.: !'c u ~i d scrii lor. Cli s tudii În lt .tlia .En\ vorh.\ a::;adar ur.: mi\.';! 
IIltdcctualitillr.: loc.II;'! . cu prr.:ocup.ln lilr.:rarr.: ::oi l'ulturalc. a~a c lim era fn.:cvr.:llt 
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in valabilitatea prillcipiu/ui cre.~(inesc;If icrt;Trii. ClI Ci/re se sil1,te 
dator f:1!ă de cei Cilre ;-ULJ greşjt. 

"Ş i ne iartă nouă păc~lte\e noastre, 
cum iertăm şi noi greşiţilor noştri..." 

Multe necazuri am avui În viaţă. da! ... M-am născ ut În anul 
1920 În oraşul Delroil. SlalUl Michigan . Pân,i la viirSla cle 
doisprezece ani. doisprt!zece ani Împliniţi când am venit. Acolo 
am mers la şcoală. Am lerminal şaple clase. Adică la viirsla cle 
doisprezece ani. amlerminal şaple clase. ă fiu l ăm uri!. în cloi ani 
;,lm făCUI uouă clase. adică acolo se poate face . să zic aşa ... În 
timpul verii. vacan,a de vară po,i să mai faci o clasă. Deci Il-am 
avut vacan,ă. În doi ani. Il -am avut vacanţă. Aşa se explică c-am 
temlinat clasa a ~i.\ptea la vursta de doisprezece an i. De asta că 
poate pare cumva aşa. Ia doisprezece ani ... Da. Şi-acolo. şcoala 
101 ca şi-aice;.t. cam aşa. am mers la şcoa lă ... (Aveu lin Illllne 
şcoill" ilSIiI de wmT'!) Era o şcoală, o şcoa l ă ... C"rler 11llermedi"le 
School. asa se numea. Deci era o scoală ... foarle mulli e levi am 
fosl. parc~ vreo Irei mii am fosl. lia. Cu uns prezece ~Iase. Erau 
unsprezece clase. Din care pol spune că şaizeci la sUlă erau negri . 
Am stut Într-un cartier mai mărginaş . Aşa . Acuma revin la părillt ii 

mei. Muma este din Comlo~. iar lala din Banatul iugoslav . Au 
plec<II În 1910 În SUA. au em igra!. Mama a fosi căsălorilă. lai a a 
rosI şi el căsilloril. Prima căsălOr i e, aciică io-s din a cloua căsălorie. 
Deci so~ia tatălui a TTIurit aici. prima. Tata a emigrat singur. 
Mama. i-a muril soţ ul În Slalele Unile şi-aco l o s-au dtsălOri l. 
Eu-s ... cam pmruzeci de ani au avui părinţii când m-au avui pe 
mine. Cu Înlârziere. Aşa. Şi au fosi oameni săruei. A plecal 
de~aicea ş i a plecat cu gândul de-a agollisi ceva ~i dc-a veni În 
Rom,înia. Taia a lucral la Uzinele Forcl. În apropierea oraşu lui 
DClroil. Faplul că nu inten,ioJ):J să răI1l~Înă şi voia să sc- ntoarcă-n 

(';\lul in Banal. DintI\! scrii torii eJin Cumloş Jl1i.ti sunt cvm:;,t!Î in mrirlllrii Anurei 
BăIiIll. cel care il scos primul foaia locOlIă .. Sullct Nou" {relual:1 ;'ll.i tic un grup 
(~cnluJ'i~li . intr- lIll fornmt tii cu n.hrici C"ll\! le unnc4Il..:.i ÎnrJcilproapc. fl'! cel..: 
din modelul inl1ial) i Ion Ureche. care a murit 1;'1 P.lris (văr cu Amali<J 
s;u .. ..Irolc.mu). 
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România ... de-asta am şi stat Într-un cm1ier mai mărgi naş. unde 
se plătea chirie mai puţin. părin(ii. nu. mă rog. asIa a fost intentia 
lor,de-u agonisi ceva şi a veni În România. fiindcă au fos t săraci. 
au ştiut ce înseamnă să ai ceva pe timpul ă la În România. 

Şi-fur-adevăr. În 1932 am venit cu părinţii . După ce nHlm 
Întors din Statele Unite. părinţii ş i -au cumpăra t pământ. Am avut 
În total. al meu pănulnt , am avu t în total douăzeci şi patru de 
hectare. După ce m-am căsătorit ş i soţia a mai avut douăsprezece 
hectare. treizeci şi şase În total. Deci am fost considerat i chiaburi . 
De-asta am ~i ajuns de-am fost deportati şi alte necazu ri . După ce 
ne-am întors din SUA. eu am urmat un gilllnaziu. adică ... ceva am 
uitat: în Statele Unite mai făceam ş i şcoală seral ă, În limba 
român ă. Soţia unui preot il fost învă{ătoare. din România, şi aiu a 
făcut şcoală cu noi . Vreo patru ani . Am ştiut, deci am ş tiut să scriu 
româneşte, să vorbesc româneşte; În famili e de fapt am vorbit 
rom,lneşte , părinţii mei au fost oameni mai vârstnici. Tata lucra 
la Ford. cum am spus. la Uzinele Ford . Ce să vă spun ... După anul 
1932, cum am spus. am mers la şcoală. am terminat gimllaziul 
şi-am rămas la coarn ele plugului . Plugar. Având avere. A Început 
războ iul. am plecat pe front. cinci ani pe front. aproape cinci ani 
pe front , după ce-am venil. .. adică în perioaua asta am ven it 
acasă. m-am căsătorit . am două fete . Una este profesoară şi cea 
mică este inginer hidrotehnic. Ginerii. amândoi sunt ingineri . 

Pe urmă deportările. necazuri , probleme ... Am mai făc ut ~ i 
cinci ani de-nchisoare ca detinut po litic. După Bărăgan. după 
aceea am fost lua,i de-aici din comună. ~apte am fost Într-o noapte 
ridicaţi . oameni aşa care. Tnă rog. ne-a considerat periCUloşi 
pentru regim . ( fn ce an?) 1959- 1964. Pentru . pentru infractiunea 
de "uneltire Împotriva orânduirii soc iale". Asta a fost vina. Am 
vorbit împotriva regimului şi-am avut o condamnare de zece ani , 
nu ca acuma. cum se dă la ăştia. (Şi c<Î!i ari (;/cllt?) Cinci ani. cinc i 
ani aproape. războ i aproape cinci ani, Bfirăgan cinci ani. .. Aşa că 
mi-am petrecut vreo cincisprezece ani din viaţă numai aşa. 
necazuri . (Şi c;Înd aţi veni, din ann.II;T. ClIIl1 eri.l. Îl1cepusenT dej:l 
problemele?) După război imediat. nu . Problemele au Început 
de-abia prin 1948 . '47-'48. când s-a ins talat de-a binelea s istemul 
comunist. Şi atuncea au Început necazurile. Au Început colecti
vizări l e, fel ş i fel de probleme. necazuri . 
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(Şi cum s-;, fiTcU( deporwre.1!) 
Deportarea, În 1951. Ia 18 iunie. atunci s-a flIcut deportarea. 

osută patruzeci de familii de-aici din comună. Am fost răspânditi 
În trei sate-n Bărllgan . (Unde!) oi. de exemplu, io. o parte din 
noi am fost la Vădeni-Zagna , Zagna-Vădeni. Între Brăila şi 
Galaţi. Unii au fost la Urleasca. Măzăreni. Între Brăila si Fliurei. 
Şi O parte au fost la Stăncula.la Schei . tot pe malul Dun·ării. (Tot 
pe /fing,T BnTiltl, Ga/aţi !) Da. Cam treizeci , patruzeci de kilometri. 
NOI am fost foarte-aproape , care-am fost În VlIdeni, foarte 
apr-oape de Brăila. vreo şase kilometri. dar am avut restricţii . Am 
avut domiciliu obligatoriu, nu puteam circu la decât pe-<l rază de 
cincisprezece kilometri . (Şi cllm s-a flfcll t. concret. tlştl ?) Păi, s-a 
luat mai multe categorii... oaptea a venit. ne-a pus În vedere că 
trebuie să părăsim domic iliul. Ni s-a pus la dispoziţie un vagon. 
la fiecare familie un vagon şi-n vagonu' ăsta trebuia să luăm ... ce 
putem să luăm . A rămas, animalele-au rămas. au rămas multe 
lucruri. m~ rog, mobil~ . tot ce-aveam În casă-aproape. Ce-am 
putut duce-ntr-un vagon? Mai mult ne-am interesat să luăm ali
mente, lu asta ne gândeanl mai nlult . Aşa. Asta ... noaptea a venit . 
până la ziuă am fost scoşi din casă, duşi În gară , Îmbarcaţi şi 
direCţia! Acolo am fost lăsaţi În câmp. Câmp liber. A fost un lan 
de grâu. doar era tăiat, aşa. ni şte drumuri. nişte căi pe care se 
putea circula , fiecare-acolo ... Era un ţăruş c-un număr acolo, 
fiecare, la intrare-acolo. În localitatea aia care urma să fie comună. 
sat. a fost acolo un cetălean . ne-a dat un bilet. numărul cutare. 
cutare, la fiecare . Am căutat numărul ş i ne-am dus acolo cu toţi . 

Am stat până prin octombrie. În corturi. aşa cum am putut. Căl
dură mare , apă potabilă nu prea era. (Corturi! V-ti dtll corturi?) 

u ne-a dat. Fiecare cum a putut. Allii corturi . alţii au săpat În 
pământ. fiecare . Zic aşa, unii au avut nişte prelate din care au 
făcut corturi să s-adăposte<IScă. Norocu' nostru a fost că n-a plouat. 
Timpu-a fost bun. da' căldură foarte mare era , apă potabilll n-am 
'avut . ne-aducea apă cu butoaiele din Dunăre, vă daţi seama!. .. 
Şi-au Început necazurile de-acolo. Prin luna octombrie, dac-am 
văzut că nu se mai poate ... ne-a adus material de construcţie, 
am Început şi-am construit casă. Deci aici am lăsat casele şi-acolo 
am Început şi-am construi t alte case. Ne-a dat ceva material , 
casele din chirpici, nu ştiu dacă ştili ce sunt chirpicii, unii au ... din 
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pământ bătut. acoperite c u paie. alţii au mai stat ş i au făcu t nÎ!jle 
bordeie, n-au reu~ il să le lermine ş i a-ncepul neno rocirea . (C" 
c ine ,,!i plecul, cu sorin"!) C u soţ ia . Soţia !ji O fetită era alllnci. 
aveam o fată. da. mai mare . Ş i pări n~ii mei n-au fos t. Mama, 
de fapt , nu era, adică tata s ingur. Eu locuiam în a lt ă parte, Într-o 
altă casă ş i tata a fost uicea !j i nu l-a luat pe tata. nu l-a lu at. 
De-a icea am mai putut salva ceva, mi-a mai rămas c~Î te ceva. (Şi 

pe cei/nl!i p e cnre i-a dus, din ce J110live :' TOl peJJtru pilllul nl :') Au 
foslmai mull e calegorii . Au rosI. de exemplu . În primul rând. au 
luat pe cei mai Îns tăriţi . Chiaburi . a:;;a-zi:;;ii chiaburi. a categoric . 
a altă categorie . comercianţii care-au aVll t pră vă I ii . Exploatato ri . 
O a ltă categorie. au fos t unii care-au avut anumite infractiuni. 
comise-aşa, treceri de fronti eră şi ni ş te probleme de gcnu ' ăsta :;; i 
asta a fos t o categori e. Pe urmă-au fos t luate din naţi onal itatea 
germană care-au avut În armată. În S ... pc câ te c ineva ş i nu s-a 
mai Întors În ţară. au fost În Germania. :;; i p-ăştia i-a luat. Cam aşa. 
asIa a fosl. (A /l e ,,,,{io,,,,/il,,{i ilic i /I - il" fos l. sârbi !) Sârbii au rosI 
luaţi !:i i ei, da. ca re-au căzut În zo na asta , de t:xc mplu . Dilliil ~u · . 
dac-aţ i auzit de Diniaşu', Sânmurtinu' sârbesc. comune s .. Îrbe~ ti . 
(Aic i IIlI enw Scîrbi'!) Noi n-am avut. nu . n-am avut deci.l t o 
s ingură familie de s.Îrbi ~ i ăşt ia Il -au fost luaţi . (B"sarnbeIli 'l) 
Basarabe nii -au fos t , exact !:i Î basarabenii-au fost lua~i . bucovi
nc n ii, da. da. ăştia toţi . Macedone nii ... (A !i "VlIt .~ i 1l1i /cedoJleIJi '1) 
N-am avuI. n-am avut. Au fos t la ăcă laz . macedone ni ~ i la 
Dudeşli i Noi. De-acolo au fos l lual i. Dar comune le aSlea care-au 
căzut pc razit de , nu ş tiu , douăzeci ş i ci nci Sau trei zec i dc 
kilometri , paralel cu fronti e ra. aici s-a făcut.. . Au fose luati ş i din 
O lle nia . <le pe malul Dunării. au fosl foane mul\i lua\i ş i <le-acolo. 
din Olte ni a. din partea aia. 

(Şi-ilc% eLim iI{i m,il ?) 
Păi. la-nceput a fos t mai greu. pe urmă-am lucrat. ne-am 

angaja!. fiecare pe unde-a pUIUl să lucreze. pe la rermă. ne-a pl ălil 
cum au vrul... Viaţa el fost destul de grea. Illai c u seamă la-ncepul. 
Ulterior ne-am mai descurcat C lllll Va. Ne-am dat seama că nu -i 
scăpare. trebuie să rămânem. Il -am mai v~lzut ni c i o :;ans .. 1 de-a 
Illai pleca de-acolo !'j i-atuncea ne-am pus pe treabă . Ce să facem '! 
(Şi ce-nri flTclIt'!) Eu am lucrat În agricultură . 1n agricultură-am 
luc rat. Am lucrat În agricultură eu. soţia. ali fost şi socrii me i luaţi. 
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iarl.~i. am stat Împreună, am lucrat. (Şi socrii ,UI slUt cu dumnen
voasrnT?) Da. da. am stai Împreună. Erau dou5 tipuri de case. era 
un tip de casă. că trebuia să faci. era şablon, nu putea fiecare să ... 
Era cu o camer~. o bud'il~rie si-atunci era cu două camere si 
bucătărie pentru două familii. Problemele. aşa. au fost destul de 
grele. să zic. pân1l când a venit ora plecării de-acolo. Pe urmă-am 
venit acasă şi alte necazuri . (Şi ce v-a (asI greu acolo. adicil ce V-il 

(asI cel mai greu?)Condi\iile alea. adică. oricum. să pleci de la o 
cas~ . .. l.5a cum sunt casele la noi ... Banatu' era destu l de ridicat 
şi-acolo ai ajuns la mizerie. Trebuia să faci economie <.le toate. cu 
să POli să trăieşti. Am schimbat viu!a sută la su tă. ce mai ... 

(Cu localnicii de-i1colo illi "VUI leg,Teuri ?) 
Da,da. Prima dat~ ... se uitau la noi îngroziţi. speriaţi. nu ştiu 

ce le-a spus. c~ suntem periculo~i. că suntem ... criminal i şi-aşa 
mai departe. Ne-a privit toţi a~a. cam cu ochi cam aşa. nu prea 
buni. fnsă ulterior. şi-au dat seama că suntem ~i noi oameni ca şi 
ei şi ... dimpotrivă. poate chiar mai buni ca e i am fost. Şi-au putut. 
au şi-nvă!at multe lucruri <.le la noi . (Ce . de exemplu?) Păi. ei nu 
ş tiau să gătească. veneau femeile pe-acolo. nu ştiau să gătească. 
era un nivel <.le trai foart e scăzut fală <.le noi . Acuma noi. bănă
~enii. mă rog. datorită nCI1l\ilor ~till1 atâtca. trebuie să recu
nou!>tem. Noi. mai ales coltul ăsta. că !'j i-n Banat. Banutu-i mare. 
dar se deosebeşte col!ul nostru de-aicea. al Timişului. se <.Ieosc
beşte foarte mult de alte pilqi. Noi am trăit aicea. În mijlocu l 
nem!ilor ş i trebuia să 1",-acomodăm ş i noi cu fe lul ăsta de vială. 
Pe de-o parte. iar, pe de altă parte. foarte mul!i băştinaşi <.lin 
Comloş au fost În Statele Unite. au emigrat. ştiţi. POl spune că 
poate jumătate. Aici. de exemplu. vecini i au fost În America, noi 
am fost. dincolo. vecinii. odati'i trei case . care tot din America au 
fost cumpărate casele. aşa că tO:'l te astea ali contribuit In nivelul 
nostru de trai. de viaţă. 

Comlo~enii provin, o !?arte. din Oltenia. Nu ştiu dacă 
cunoasteti istoricul comunei. In 1934 s-au sărbătorit <.Iouă sute de 
ani ue' In' venirea oltenilor aicea. În comuna Comlo!>. Există o 
troiţă h1ngă biserică. ridicată uc ei. de municipiul Craiova. 
Şi-aluneca s-au găsit foarte Illul!i care ... de exemplu. familii de 
Cuml'ănaş. Chiar prefectu' era CUl1lpăna~. prefectu'. pe-acele 
timpuri. prefectu' de Dolj. a fost şi Cumpănaş. s-au găsit multe 
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familii din astea: sau Polverejenii care sunt în Comloş. familia 
Polverejan sunt proveni!i din Polovraci. din judc!ul Gorj. (Şi 
oltenii Cllm S-'IU integrat <liceu?) La-nceput , le-a fost greu . Pe 
urmă, sigur că fiind nem!ii aicea, s-au acomodat şi. pe parcurs. 
şi-au schimbat felul de via!ă. 

(Despre B,lnTgiJn ce mai puteţi sit-mi povestiţi'!) 
Să fii scos dintr-o casă cum am avut noi aiceu şi-aruncat în 

câmp Il-a fost chiar aşa de uşor. ştiţi. Destul de greu şi. elim v-am 
spus. toate necazurile, lipsă de apă , lipsă de alimente. în general 
aşa, să zicem, ne-am descurcat noi cumva că am putut să ne 
gospodărim. Am avut un petec de grădină. acolo. am ~tillt să- I 
exploatăm aşa .curn trebuie şi oarccul11va ne-am descurcat. Ori
cum, a fost greu. Călduri mari , însăş i clima se deosebeşte foarte 
mult, clima din Bărăgan eu vânturile alea ... 

(Când v-uri Întors?) 
în 1956, în ianuarie, da . (Aici. cllm era clisa?) Am venit 

aicea, ce să vă spun. eu. mă rog , a fost tata-ideea. acasă. am avut 
unde truge , am avut, cum v-am spus. o altă casă. Casa a fost 
ocupată de C.A.P. ş i Il-am putUl intra. nu mi-a dat casa, aşa că am 
stat aicea, am avut casa asta. Ulterior. după vreo c,îtiva ani. mi -am 
câştigat casa. Noi n-a m intrat În categoria cxpropriafilor. Deci 
ăştia care-am fost permutaţi, dizloca!i. Se ~tia care-au fost 
expropriaţi, am avut o familie care-a fost exproprintă. o s ingură 
familie , il intrat În categoria moş ierilor. Au avut mi se pare că 
peste cincizeci de hectare . Şi Il-au primit nimic . 

După ce ne-am întors din Bărăgan ni s-a dat o suprafa!ă de 
păm~înt, trei hectare şi ceva am primit. Asta pentru ca să ne putem 
Încadra În sistem. În colectiv, practic . Şi am intrat În colectiv. În 
1959 ne-am înscris În C.A.P. N-am apucat să lucrez că în acel an 
am fost săltaţi , ridicaţi. Am fost luan de-aicea şapte: şase ţărani 
ş-un intelec tual. (Ce em?) Un intelectual . un fel de scri itor. nu 
ştiu, poate aţi auzit de el. poate nu . Drăguiescu DareI. a vrut să 
facit din noi organizaţie. o organizatie politică. aşa O cău tat. 
Dacă-a văZUl că n-a fost. .. n-am avut nimic. nici o legătură. nu. 
era ş i mai În vârstă. ş i intelectual. era aici În Comloş şi-a stat În 
Comlo:;;. Şi pe-urmă ne-a băgat la .,uneltire împotriva orânduirii 
soc iale" . Am fost ridicat noaptea . au venit. toate uşile rupte. În 
'59, În 12 septembrie. Au rupt uşile. nevastă-mea il rămas 
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leşinatil. fetitele plângeau. m-a legat la ochi, În maşină şi la 
securitate. La securitate-n Timişoara am stat şapte luni. în beciuri, 
acolo. în şapte luni cred cli am fost scos de vreo patru ori. cinci 
ori la aer, restu' nu ... Ş-a fost sli recunoaştem : că am flicu t, c-am 
dres. cu ameni ntări. cu bătăi. cu t ortură. (Şi ce V-il imputat?) 
Uneltire Împotriva orânduirii socia le. (Dt,r concret?) Mie, de 
exemplu, mi-o imputat - au găsi t martori de-aici, din comună . 
nişte foşti membri de partid - că fliceam propagandă că C.A.P.-ul 
va duce lumea, tărănimea la mizerie. (Aslil 5-.1 dovedit a fi adev,T
(;lt?) Da. Într-adevăr. poate aşa m-oi fi exprimat eu către cineva. 
că am fost În U.R.S.S. În război ş-am văzut mizeria, am văzut 
"raiu l" bolşevic de-acolo. Ş-atuncca. eu. care-am mai cunoscu t 
pUlin şi din Occident. am putut si! fac o comparalie, ce-nseamnă 
"iadul" occidental şi "raiul" bo l şevic. Mă-ntreba un ofiler de 
securitate care mă ancheta: .,Dar cum ai ajuns dumneata la 
concl uzia ... ?" Zic: .. Dacă dumneavoastră ali fi fost În U.R.S.S .. În 
război. cum am fost eu . cred că şi dumneavoastră ali fi avut 
aceeaşi părere. Deşi Jl-atn făcu t eu propagandă. dar cam a~a este," 
.,Dumneata Îţi dai seama ce-nseamnă asta?" .,îmi dau seama, văd, 
dac-am aju ns a ici." (V-il j udeciII?) Judecat? Da. Judecat În Timi
şoara de Tribunalu l Militar şi condam nat la zece ani muncă 
silnică pentru uneltire Împotriva orânduirii soc ialiste. Şapte ani şi 
paisprezece luni, unu, Gh ită Bălan. Ăsta a fost un Iă ran care scria. 
Nu ştiu dacă aţi auzit. La arestare, de la el au adus trei căruţe 
de-ălea mari. (De cărţi?) De cărl i , da. Era un Iăran care a fost 
autodidact, cunoştea foarte mult. mai ales În Închisoare mi-HIn dat 
seama unde, putea aco lo să discute ... (Ar i fost impreumT?) Am 
fost Împreună. da. Am fost Împreun ă. (Şi unde V-<I dus de-<lici?) 
Am stat În Timişoara. Jil ava şi-n colonie de muncă În Bălţile 
Brăilei . Din Brăila am plecat ci nci ani şi-am mai făcut cinci ani 
În Băltile Brăilei. Am avut şi confiscare, confiscarea casei, haine, 
tot, so'tia a trebuit să scoată foarte mult. de-abia a reuş it. ca să 
poată să rămână-n casă. În 1959 am fost până-n 1964. în 1964 am 
fost graliat. a veni t o graliere. că altfeL .. c ine ş tie ce se- nt âmpla! 
Asistentă medicală n-am avut, numai dacă ai fost pe targă te-o 
scos de·acolo şi nu ştiu pe unde·au mai ajuns. că nu j·am mai 
văzut pe care i-au scos . (AII mllril mlllţi "colo?) l-au scos de 
acolo. au fost pc moarte. Aicea n-a fost chiar aşa de greu . a fost 
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rău, da' nu chiar aşa. La Canal. aco lo au murit Illulţi. am stat de 
vorbă cu unii care-au mai fost ş i pe la Canal. acolo a Fost o 
adevărată crimă. da, au murit oameni . Au mai fost ~i sco~i tiin 
închi soare ş i adu~ i cu domicil iul obli gatoriu prin sate. De exem
plu . Ia Urleasca a fost istoricu l Giurăscu. Şi noi am avU! vreo 
câţ i va. dar H!ja. ma i neînselllnaţi . profesori de istoric. da' mai 
puţini . Sau de exemplu domnul Coposu a Fost la Rubla cu unii. 
pe-acolo. care l-au c unoscut. A mai s tat ~ i -aco l o. Şi a ltii. dem
nitari de-ă~tia politici, da. După ce au făcu t nu ~tiu caţi ani de 
închisoare. i-uu mai scos ş i la deponare . 

(Şi c;Îlld V-il ţ; Înlors i lr; "vul prObleme:') 
Nu. N-am mai fost niciod a tă c he mat. fiU . nimic . mi s-a pus 

În vedere să f iu lil1i ~ tit ::; i . mai cu seamă. cu-acci care ne-au fost 
martori. să nu ne-at;.Îrnăm de ei. OI' Ilo i su ntem oameni civi li za ţi . 

paşnici. îl l ăsăm în pace . Eu a m s pus întotdeauna . fiind credin
c ios. spun a::-H , î n rugăc iullea Tul,TI 110sIrli !'c spune a~<.k: .,Şi ne 
i a rt ă n ouă păca te l!;! noastre. c um iertăm ~ i no i g. rt!~ifi l or n o~.;(ri··. 

A~a că am mers pe linia asta ~ i i-am l ăsat în pace. De1:'i ne-aU făcu t 
mult rău . În să chiar vorbeam . Fiind la Securitate. spuneam: .. Nu 
trebuie. IlU s unt marto rii vi novati. sunt vi nova\Î acei care i-au 
roqa(, că de bună vo ie nu venea nici unul ca să ne acuze . dar i-au 
fanat. i-au ares fat ~ i pe c i .. :' 

(Si liscele CII c/epof'wri cine le-il ('/c tll. .~liri1) 
As tea s-or a lcătu it de-aic i . din comun ă. Nu ~ tiu . Totul e 

secret ~i la o ra asta. nu . nu ştiu . Noi ~ till1 c-au fos t ~i informatori. 
cunoG!:'tem aşa. dar Încă nu po~i să- i spui c~i nu ai nici O dată. că 

se mai men( in ~i-acuma secrete. Ş tiu că de-a ici din <.:olllu nă ne 
cum dăm no i seama care . dar to~i c~lrc ştim <':-<.kU contribuit. care 
i-am cu noscu t. to ti aLI pă\i t -o rău . Ori ei. ori copi ii lor. să ş ti(i . 
Ex is t.10 dreptate divină. Hai. să zicem. DUl11llezeu. Sau natura. 
sau mai ştiu eu cum. da ' să ::-ti \i. e o treabă care eu am observat. 
O parte din e i . tori au avut probleme. necazuri. Şi noi. majoritatea 
care-am fost departati. după în toarcere. t otuşi am reuşit să facem 
ceVa . Ma i ex i s t ă o famili e . Sarafo leallu. toţi au făcut s tudii. fata. 
băiatul. i.l mandoi . aLI d iplome ş i -aproape fiet:arc care-am fost d in 
ă~tia deporta~i . Illai exist.1 o familie. Il cl'zovi. um;.Îndoi cop iii. 
hă i c\ i -s ing illt!ri. Mai e unul aicea. (jhi~ă Apostol. iară. e rudă Cli 

mine şi ăsta . bă i atul . mcdic vcterinar. fiecare a reuşit c~ltc ceva. 
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A~u cit tot am reuşit să face,n ceva mai mult ca unii care·au rămas 
şi ne-au racut rău. 

(Şi dupiT ce v-il !i Întors. iI{i Iucnlt ilici. ÎII m 1) 
Da. Am lucrat Ia ... n-am luc ral la C.A.P. , nu m-am mai dus 

la C.A.P. La Gostat. Am reuşii acolo. dacă ~i-a dai se.llna că Îs om 
serios şi lucrez, am promoval. am fOSI ~ef de seCţ ie la mecanizare 
şi pol să spun că m-am descurcat. Ş i fiecare , lo ţi care-am fosl 
deportaţi am avu i aşa. nişte functii mai mici.dariOluşi. ( ÎII gell"
fil/. I}-;JU Ilwi ră'l1iJs ţiir""i '!) u . Il-au Illai rămas. dar tot ÎIl 
agricultură am lucrat. tot În agricultură al11 lucrat. da . Nu ne·am 
schimbai profilul. (Şi-ilCllllW 1) Ac uma-s pensionar. (Cu piTmiÎlI-
111/1) Am luaI. să vedeti. c-aicea ~ i legea asia nu prea. pe noi nu 
ne favorizează. cei mai uefavorizH ~ i suntem care-am fost uepor
UIti . (De ce1) După-nloareere din ăSla. cum v-a m spus, ni s-a dai 
O suprafaţă mică ş i nUlllai asta primiln. numai pământul ăsta Cll 

ce-am lucral În C .A .P. Aşa că fiecare ne rezumăm la O s uprafaţă ... 
ni se dă p.În · la zece heclare aqiuni. Deci am rămas cu ni ş le 
suprafete mici . (D"ci iI !i primit 1I'"i 1I11111i1i ÎIl i/poi1) Trei heclare 
ş i patru sute de acri . Treizeci şi ~ase de heclare am avuI. Aşa că. 
pe noi ne dezavanlajează. (Şi S-iI "Tcuc ÎmpiTrlir"i/ 1) Se lucrează 
"cuma. Din păcate fac ş i eu parte tiin comisia asta . m-ol" ales ş i pe 
mine acolo . (De c" .. din p;'fci/ t" "~) Nu Irebuia. Illllrcbuia să fac eu 
acuma expropierea !:i i împroprietărirea. nu? Că. ce se Întâmplă '? 
Pământ nu- i suficient. sigur ati au z it ş i dumneavoastră ; s-a luat o 
suprafa tă foarle mare de pămânl lIe călre I.A .S .. aşa ş i ăş lia nu vor 
să-I restituie. păm,lnlul . nu vor să- I redec . Şi acuma. ce se Înt âm
plă? Se ia de la ce i Care au pămânl. procenllIal se scade şi Irebuie 
să sa ti s facă pe: omnellii care u-au avut pămfint.jumătatc de hectar. 
Acuma nu stiu ce se ÎllHînlpl ă. că oamenii sunt foarte nCl11uhu-
11li~ i . mai a l ~s ce i care aU păm fi lll. Practi c. ~ i Cli Îs n eJllulţumit că 
dintr-o s uprafaţă atât de mică să mai Îmi !:i i scadă. să mai Îmi ~ i 
ia. Se ridică multe probleme c u pămânlu\. 

Taică-meu il munc iI. a fosl douăzeci ş i doi de ani. a lucral În 
lurnătoric. Ia Ford. vă daţi seama. nu ... Şi venind aicea a spus: 
.,Am pământ. am avere. Îs tlomll!" A!:ii.l a fosl. ţăranu· il fost 
domn să stiti! A lucrat o perioadă. campania . dar iarna a stat 
foarte' frUl;'o~. l i niş tit . cu animale. cutare . !:i i-ai !:i tiU1 . nu '? Nu te-a 
comandalni meni , n-ai fosl. .. Cclmai independe l1l il fosl tăranul. 
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nu'! Şi ei cunoşteau via~a asta, au plecat oameni săraci de-uici. Au 
plecat săraci şi şi-au dat seama ce-nseumnă să ai avere. da' uite 
că sfârşitu' il fost tragic , 

(P'Îmr când ' IU mTil ei ?) 
Pi'trintii mei Il-au mai reuşit să vadă toate necazurile astea, 

decât războiul. Războiu', aluncea mama a murit În 1950 şi tata În 
'59. Chiar În anu' ăla . Primăvara li murit şi pe mine m-a luat 
toamna. Nu ştiu . cred că ... Dacă ştia e l ce s-a-ntâ l11plat nu mai. 
nici nu mai trăia . (Şi l1uunu il lucrul !ji dlllnneilei i.Jcolo?) Mama a 
lucrat un timp, a lucrat un timp. pe urmă Il -a mai lucrat după 
aceea. s-a ocupat de mine . să mă crească. fratt!- l11cu era mai mare. 
N-au fost probleme cu el. Şi pe urmă n-a mai lucrat. că tata a 
câştiga t atâta cât putea ca mama să IlU mai lucreze. Acuma . sigur. 
că bani nu mai avea. zece dolari pe zi. lucra la Ford. şi dolaru' era 
exact ca acum. Oficial e ra două sute de Ici. Aşa se explică c" acei 
care-au fost În Statele Unite s-au Întors datorită valutei. nu ? Că să 
cumpere. douăzeci şi doi de ani o stat tata acolo. douăzec i şi 
două de hectare li cumpărat. înseamnă C<1 un hectar de pământ În 
fiecare an l-a cumpărat , nu? Aicea era imposibil. (A icea c{il t!nJ 

un hecl;lf ulunCeiJ '1) Un hectar de pământ era cam la o su tă de mii 
de le i. 
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