
"Oamenii s-all chinllit. Dar erau foarte uml/, 
indiferent C- lI fost nealllţ. c-a fost sârb, c-a fost 
român ... to!i allfost de-aceeaşi s/ţferinltÎ, nevinol'ali!" 

ARCADIE OIACONU. născut in 24 octombrie 1921 in Yalea LUllcii (jud. 
Storojineţ , Bucovina de ord). Deportat (cu sOlia 'allca , născută lartino, 
la Che«a, Timiş ill 15 noiembrie 1927 şi fiica Rodica, născ ută in 23 aprilie 
1950 la Cenei) din Cenei la Valea Viilor. Inregistrat in 22 iulie 1992 la 
Timişoara . 

o viaţă zbuciumată. Sînt născut în '2 1, o dată cu panidu, numai a, 
ceva mai tîrziu. Sînt din Bucovina de Nord. Şi iacătă am ajuns pe b, 
front, la armată , pînă m-au trezit în judeţul Timiş .. . Refugiat şi 
m-am dus la armată imediat. Atunci nu era aşa, te căutau tovarăşii cu 
lumînarea, să vadă. PÎnă-n Oltenia tocmai am fost ascunşi, lîngă 
Tismana, aco lo, comuna Costeni , judeţu Gorj . Acolo am stat un an. 
Oameni de bine, ca să spun aşa. N-am spus la nimeni că am stat la a, 
ei, că ce ştiu eu ce necaz le-aş fi făcut. Pe urmă, în '45, a murit taică-
meu În comuna aia Costeni şi atunci am venit la Timişoara la fratele 
meu. EI a fost notar la Sîn-Petru şi am venit acolo cu mama şi cu Sora 
ş i am stat vreo două luni . 

După aia mi-am căutat slujbă. Am făcut cerere la prefectura din 
Timişoara şi m-au repanizat în comuna Lenauheim, ca secretar la 
primărie, notar fiind Suciu Ion. b, 

Şi după aia a venit reforma asta cu Împroprietărirea , au venit 
coloniştii , că-i sat nemţesc Lenauheim. Şi am făcut cerere la Mil1isteru 
de Finanţe ş i am fo t repanizat în comuna Cenei, unde am funcţionat 
pînă-n 17 iunie '5 1. Între timp, în '50, s-a născut Rodica şi a fost 
bine-acolo, nu pot să zic nimic, frate-meu Între timp a fost mutat la 
Cenei, ă ta de la Sîn-Petru Mare şi io m-am dus În slujba mea şi 
de-acolo am fost numai bine deochiat bine şi ... trimes În Bărăgan. Şi 
cum s-a-ntÎmplat: 
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c, 

b 

c, 

De Rusalii, Rodica, era-n 17 iunie 'SI ..., Rodica-i născută-n 
23 iunie '50 - deci mai era o săptămînă' la mijloc ca să-mplinească 
un an. Şi-am mers la socri de Rusalii, c-acolo, totdeauna, se face rugă 
mare, pe terenu dc sport, acolo i-atÎta lume şi ţară, întreceri sportive 
şi tot ce vrei şi nu vrei. La Checca, la 'Checea am mers, la soţia mea. 
Şi, iacătă, ne uitam la fotbal, lume multă cunoscută, necunoscută. 
Mai mult necunoscuţi decît cunoscuţi. Şi, la un moment dat, vine unu 
cu duba: Bum, bum, bum, bum, bum! "Se-aduce la cunoştinţă că toţi 
acei cetăţeni, sau cum a spus el atunci, care nu-s localnici din comuna 
Cbecea, să părăsească imediat ... " În plină desfăşurare a întrecerilor 
sportive. Na ... unde să mergem? După asta, că să părăsească comuna, 
în cît mai scurt timp. Apar o grămadă de miliţieni, dc undc-a apărut 
ei? ... Terenu a fost plin de miliţie. Deja, oamenii-au simţit ceva, 
război nu altceva, da, cemai • Nu trecu mult timp după ce apăruseră 
nliliţienii, că vine trenu dinspre Timişoara şi opreşte la semnal. Era 
cucuruzu dcstul de mărişor, cam aşa, şi-acolo s-a văzut, de pe terenul 
de fotbal, cum au coborît dintr-un vagon ... 

Era cam pe la - ştiu eu - 7-8. Ajung eu acasă. Socru-meu nu s~a 
dus la transport acolo să vadă care-i situaţia. Avea cai pe vremea ma 
şi spun: "Tată, fii bun şi prinde caii şi du-ne - că tren nu mai era la 
ora aia - înapoi la Cenei, că nu miroase bine. Aşa a bătut toba, aşa 
s-a anunţat şi să ne conformăm". - "Vedeţi-vă de treabă, copii! Unde 
să mă duc, acuşi e noapte, ne somcază grănicerii şi ne Împuşcă pînă 
la unnă!" 

Am cinat şi n-am cinat, aşa ... - deja nu mi-a fost totuna - c~, 
pe la 2 noaptea, socru-meu ziee: "Eu mă culc afară, cum spun bănăţenn, 
În tîrnaţ, să mai aud ce-i prin sat, Iătrau cîinii, nu ştiu ce" ... Deodată 
vine la mine la pat şi mă trage de mînecă: "Adi, scoală-te! Hai s-auzi 
ceva!"' 

Cînd mă scol, cîinii la vecin, peste drum de ci - o fost în America 
omu ăla, nu ştiu cum îl cheamă, nu mai reţin - santinelă! La altul 
peste drum altă santinelă! Dar ce s-a întîmplat? Nimeni nu ştie nimic! 

Ei, se face ziuă, şi Încearcă să iasă pe stradă. Militia călare. Nu 
te lăsa. "Mergi în curte!" ' 

Au venit căruţele pc urmă, au încărcat bagajele lu veci nu ăla de 
peste dmm şi au pomit către gară. Pe la ora 10 zic: "Aici, nu-i de stat, 
~nai ştiu cu ce s~ întîmplă!" Cind a!" plecat, eram cu gîndu să mă 
mtorc dUTIlneaţa mapO!, nu erau deCit 6 krn (de la C/zecea la Cellei 
- n.n.). 
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Ies pe stradă, merg de acolo de la socru-meu şi pînă la primărie, J, 
unde mă cunoşteau toţi şi la mililie, n-am putut ajunge. Iar un plutonier 
sau ce-o fost el şi doi miliţieni: "Incotro?" Şi Încep să-i spun: 
.,Domnule. eu nu sînt localnic. sint din comuna Cenei, am servici şi 
nu m-a anuntat nimeni care-s ordinile acuma. Vreau să mă duc la 
tren." - n u~i voie! Înapoi!" 

fvlă, acuma, cînd am văzut aşa, se-ngroaşă gluma! Nici spre casă 
să te duci. plin de mili!ie. militari de la securitate. Peste vreo oră, 
două, incerc iar şi reuşesc să ajung aproape de primărie. Cînd, altă 
echipă de călăreţi din ăştia şi iar ... Dar, spun. a fost un locotenent. 
0111 Înţelegător, zice: "Tovarăşe. dacă-i aşa po\'estea, poftim!" tvli-a 
dat un bilct de mină pină la primărie, să vorbesc la telefon cu Ceneiu\. 
Şi acolo la primărie, iacătă li venit ~efu de post pe care l-am cunoscut 
şi a spus că, Într-adevăr, cele spuse de mine sint adevărate şi pot să 
mă duc. Mi-a dat un bilet, zis "de voie", să mă duc la gară. Cind 
ajungem În gară, iau pe Rodica În cărucior şi cu soţia, să mergem. 
Plîns ... Na, ce să facem! Ajungem in gară, la Checea, oamenii deja 
În vagoane de marfii. băgari acolo, plîngeau, animalele - că erau c; 
mulţi care au luat şi animale ... Na, cînd am văzut ş i treaba asta! 
Ne-am urcat În tren, tot 6 km, cîteva minute. Ajungem la Cenei, 
acolo În gară, iară plîns, cînd m-au văzut şi vecinu meu, un neamţ: 
"Vecine! Vecine! La voi este sentinelă la uşă!" Cînd am văzut, oare 
ce am Tacut eu? 

Şi În drumu de la Cenei spre primărie. hai să intru la şefu de 
post. Şefu de post, care l-am cunoscut, nu-i! Era un sublocotenent ca 
un ţigan, poate ţigan a fost, negru aşa la faţă, nebărbierit. Îmbrăcat În 
nişte pantaloni de cismă, care-i era ca la un manechin. Era acolo! 
Şi-i spun care-i situaţia. Că să trăiţi, nu şt iu ce ... Nu ştie nimic ... Că 
stau la număru cutare şi cutare. Nu ştie nimic. 

Vin acasă, a-nceput soţia să-ncălzească laptele pentru fetiJă. Nici 
nu s-a-ncălzit laptele bine, iacătă că vin, vin Într-adevăr: - "In două c, 
ore să vă faceţi bagajul Conform decretului 200 ... nu ştiu ce. Şi vă 
faceri bagajele şi Încolonarea către gară." - "Domnule. da eu am c, 
gestiune asupra mea, la primărie, eu nu pot să plec, să iau cheile de 
la casa de bani şi să plec unde, ştiu eu ... " - nici nu ştiam unde. d, 

Ei În timpul ăsta au băgat 4 căruţe În curte, să punem tot ce 
avem. Apăi, un an de căsătorie, mobilă de bucătărie nouă, am lăsat-o, 
dormitoru l-am luat. dortnilOru şi cărueioru şi ce mai iacătă, că c, 
cine-avea atunci provizii, că să ai tu ... că era de toate! Şi tocmai pe 
la ora 12 noaptea, tOţi, nevasta pllngea. Rodica, ce să mai spun, nici c, 
nu avea un an, dormea ... - "Nu pot să merg pînă nu predau l " 
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A dat telefon un ofiţer de securitate la Timişoara şi-a venit un 
inspector de finanţe, nu ştiu cum il cheamă, a venit expre de la 
Timişoara, la Cenei, ca să facem predarea . Şi am făcut inventar şI-am 
predat tot ce-am avut, toată gestiunea, nu ştiu, 3 milioane şi ceva, au 
fost bani! Plus alte lucruri care s-au predat la omu de servici de la 
primărie. Semnează ăla şi un martor acolo şi inspectorul ăsta de la 
finanţe şi atita tot. Au făcut trei procese verbale: unul l-a dat la 
primărie, la securitate, altul la inspector şi unul mi l-au dat mie. Ş i 
astăzi il păstrez. 

Şi atunci, iacătă, am predat, a venit ăla cu mine, miliţianu, ce-a 
fost, şi către gară ... Două sentinele ... N-am incărcat două căruţe, am 
incărcat vreo trei .. . 

Am plecat la gară. în gară deja, ce mai, plinsete. Lumea era gata. 
La ora aia or fost deja toţi impaehetaţi acolo, ca animalele, in bouvagoo 
din astea, cite două familii, depinde de cit de numeroasă era familia. 
Şi iacătă, pe unu l-au scos din vagon - deja a fost şi ăla ridicat, un 
sirb - şi a făcut loc pentru mine. In acelaşi vagon am fost cu unul 
Dobrin Jiva, băiat tinăr, vcnise din armată, făcind armata la securitate 
şi ăla . . . dar, fiind însurat cu o zisă chiabură, că nevastă-sa o fost În 
America şi a avut pămînt omu. Şi fiindcă a avut pămint. .. N-a vrut, 
deşi a fost, inainte de a merge în armată, secretar la UTC, cind a vemt 
din armată, el n-a mai vrut: "Am de lucru, nu pot!" Chestia asta 
l-a costal. Şi iaca aşa, două familii, ei cu două fetiţe, eu cu una, treI 
şi noi patru. Am mers din Cenei, din 18 iunie şi pină in 23, cînd 
implinise Rodica un an , pinii la Feteşti. La Feteşti, iar, noaptea ... că 
trenurile se opreau mai mult noaptea .. . să nu creeze nu ştiu ce la 
populaţia care nu ştia ce se intimplă cu oamenii ăştia, pentru ce-i duce 
unde-i duce .. . Şi iacă, asistenţă medicală .. . Îti dădea cite un 
antinevralgic, la copiii mici iţi dădea cite o biscuiti şi apă. N-ai avut 
voie să te cobori de pe vagon. Puteţi să vă-nchipuiţi, să mergi două 
săptămini aproape! Şi-atunci, noaptea, ne-a dus in Feteşti, totul s-a 
descărcat jos şi aşteptam, cine să te ducă şi unde să te ducă. 

Iacă ne trezim . .. or fost ţărani cu un cal, căruţă , ăştia şi-au pus 
bagajul lor şi un delegat. .. Şi care n-am avut, cu ce? Să-I iau in 
spate? Şi-atunci ne-a dus in noaptea aia, cam pe la 2, de la gara 
Feteşti şi pină in SalU-Nou. cum s-a numit el mai tirziu, Valea Viilor. 

Aşa, Bărăganul ăla , cit vezi cu ochii , nu vezi un pom, DU vezi 
nimic, am mers vreo 2 ore incet, aşa, deşi nu era departe. Dacă 
mergi aşa in linie dreaptă, vreo 6 k.m. Dar nu era drum circulat, era 
numai drum de cimp, pcntru agricultură . Na, iaca, ne-a dus acolo, 
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iară descărcat, maşina s-a dus, unde şi ce? N'ai, adormiţi aşa pe 
boarfele astea ale noastre, aruncate acolo, dimineaţă, ne uităm, nu ma 
şi numa bagaje." Mobilă, tot aruncat, peste drum un neamţ de la d, 
Ionel mai În dreapta, un sîrb de la Variaş mai În stînga, c-or fost de 
la Sinnicolau Mare, Beşinova Veche, ar fost pînă la Moldova Nouă, 
acolo În satu ăla. 

Din Cenei au fost vreo 60-70 de familii, sîrbi şi nemţi. Sîrbii c
J 

c-au fost titoişti sau ce-ar ti fost şi bogaţi, cu pămînt mult, nemţii iar, d, 
că ăla a fost la SS sau a avut ce ştiu eu ce, iară pămînt. Şi nemţii au 
cam fost măturaţi 90% şi sîrbii. Majoritatea c-au fost consideraţi 
chiaburi. comercianti. Plus, iacătă În Cenei. din ăştia care-s născuti in 
teritoriu cedat, am fost trei: Jigar Vasile. era la dispensar agent sanitar, 
şi unu Andrei Ion. Şi-aşa ne-a adus acolo. 

Na, ziua ai vrea să bei apă, ai vrea să măninci ceva, ce-ai putut c, 
să iei În două ore şi poate nici n-ai fost pregătit pentru un drum şi 
bani ai avut şi n-ai avut. 

Ei , şi-atunci au Început plînsete şi necunoştinţă; nu cunoşti pe 
nimeni, eşti străin, toţi amărîţi, vai de capu nostru ce-o fost' Pînă ce 
ne-am cunoscut, neamţ cu sîrbii, cu românii şi iacă aşa. După un 
timp, nu mai mergea aşa ... Norocu nostru că n-a plouat. Hai să facem f 
ceva colibă, da cu ce să acoperim coliba aia, că nici un băţ de unde 
să iei. O fost o lizieră - pentru a opri vÎnturile care bat - Însă, care 
s-au nimerit În partea aia, pe lîngă liziera aia, În partea de nord, c-a 
fost suprafaţa 210 ha, vatra satului - au tăiat oamenii şi-au făcut iacă, 
ceva ca să poată acoperi. Dar care n-ai avut nimic? Am luat margini 
de pat - primul an căsătorit, vorba aia - am pus două şifoniere, unu-n 
spate şi margini de la pat şi asta şi le-am acoperit cu ceva ... că ne-a 
aruncat În bumbac, era cultură de bumbac şi in altă parte era grîu. Na, 
da aia nu-i destul' Cum bat vînturi şi furtună, Încontinuu bat În g, 
Bărăgan. Ei, am făcut şi treaba asta, am acoperit cum am acoperit, 
iacătă nu te mai bătea soarele, că-i o căldură nebună În Bărăgan şi 
vînturi Încontinuu. Copil mic. Şi stătea tot timpu Rodica În cărucior, 
din ăla care era, cum să spun, cu rulou ăla care-I Închidea. Şi erau 
nişte musculiţe roşii, care cînd picau pe copil, apoi îl mînca, roşii, 
roşii ... Ce fel de insecte au fost ălea, nu ştiu! 

Şi iacătă aşa. Pe urmă, au Început să ne-aducă apă, cu cisterna - g, 
puteţi să vă-nchipuiţi, apă din Borcea, vara, În iulie, apă caldă, coclită. 
Da n-aveam ce face! Că n-aveai voie. Nu puteai să părăseşti , 100 de g, 
m tot era înconjurat cu miliţie . 

Şi, iacătă aşa, ne-am obişnuit Încetu cu încetu, pînă cînd ... cam o 
lună a durat. .. că nu ştiam ... toată lumea a spus că ne duce În altă parte, d, 
În Rusia ... Alţii , care ne-au văzut de-acolo, spuneau că suntem coreeni. J, 
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d" (Ce sat era lIIai aproape acolo?) 
- Buliga, Petroiu ... Buliga şi acolo am botezat şi copilu, băiatu 

care s-a născut acolo În '54. 
g6 Şi nu-i tu nici o conduccre, nu-i nimic, nimic, nimic, ca să aibă 
d, cineva grijă de oamenii care sînt, oameni bătrîni, bolnavi ... Or fost 

şi doctori Între noi şi preoţi şi învăţători şi profesori şi ofiţeri, toate 
d, categoriile de oameni. Care erau oţără ... cumva, scrişi undeva, că nu 

corespund regimului, ăştia or fost oameni suspecţi, i-a dus! 
J,Ei, după vreo două săptămîni vine de la raion, de la Feteşti, un 

delegat, ştiu eu ce, instructor ceva politic, cu mai doi. Şi au bătut 
ţăruşi, au măsurat la fiecare 25 de ari. Chiar dacă am fost pus bagajele 
unde ni s-a cuvenit, după ce măsurau trebuia să mut de-acolo, unde 
era. Au bătut patru ţăruşi: "Trăiţi şi vă-nmulţiţi ca şoarecii! Dacă o să 
vă faceţi oameni cumsecadc, o să scăpaţi dc-aicea şi n-o să vă 

d, putrezească oasele ... " Aşa au spus. Şi mai tîrziu, iar după cîteva zile, 
s-a făcut un fel de, cum să-i zic, primărie, că nu era nimic, nici o 
clădire, dar au făcut o baracă dc scîndură şi au numit un fel de 
eri mar. .. Ăsta era din Belobreşea, un sîrb, pădurar, Peteu Militin. 
Asta era membnl de partid, nu ştiu ... Şi mai se găsise o domnită 
acolo, Leşan, era din SÎnnicolau Mare, aia se făcuse un fel de secretară. 
Na, dar n-au nici un caiet măcar ca să ştie ce evidenţă, cine sînt 
oamenii ăştia, de unde-au venit, cum Îi cheamă. Nimic, nimic. Şi 
atunci ne-a dibuit aşa. Am stat aproape de undc s-a făcut mai tîrziu 

g, primăria şi dispensaru şi miliţia, cam la 250- 300 dc metri. Ei, m-au 
văzut şi oamenii din Ccnei carc au fost, au zis du-te! că tu cunoşti 
lucrarea. Pe mine m-au făcut aşa, un fel de responsabil de stradă, cum 
au fost colibele puse, ea să facem un fel de recensămînt, să zic aşa. 
Să notăm cîţi oameni sînt pc strada asta ... că străzile n-au fost prea 

d, lungi. Au fost, ştiu eu ... vreo 300 m o stradă, 400. Da erau străzile 
mai tîrziu de la I la 23, plus A; B; C; D; E şi F. Suprafaţa asta, de 
210 ha, a fost complet ocupată, cîte 25 de ari de fiecare familie . 
Făcurăm şi acest recensămînt, zis-aşa. Tot ce-a fost 30 de km de la 

d, frontiera sîrbească, care au fost oropsiţi ai soartei, aşa să spunem. 
d; Din Mehedinti a fost Dăescu Nicolae, care a fost director la 
g, şcoală În ultimul an, din Moldova Nouă iar a fost Gârnet Mihai şi 

Gârncţ Oprea, amîndoi învăţători. EI a fost ofiţer de rezer~ă, căpitan 
la Cercul Militar ŞI membru de partid .. . Probabil că a fost născut În 
Basarabia. Aşa! Atunci de la SÎl1nicolau Mare a fost profesor Ratiu 
Ion, Chiriac Vasile, Ţiglă Ion, doctor a fost Bojin Petru, din Sînnicolau 
sau Vâlcani - noi eram chiar vecin cu el -, Sabischi Olga era moaşă, 
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şefu de miliţie, ultimu care a fost era foatte cumsecade, Lebădă Mihai 
(asta a fost miliţie nouă deja.) 

Ei. făcînd acest recensămînt, după ce s-a făcut, ne-am mai cu
noscut unu pe alru, nu ştiu , ne mai Întîlneam cînd şi cînd. că nici asta 
nu era voie, s-asculţi radio sau să ai radio sau aparat de fotografiat. 
n-aveai voie să faci asemenea lucnll-i. Ş i-arunc i tot ne sfăruiam, ce-i 
de făcut. mai fra~lor? Că murim de foame aici. Ne-au Intocmit şi 
cartelă. Primaru ăsta care a fost de la Moldova Nouă sau de la 
8elobrcşca ... de unde a fost el şi cu Leşeanu Elena - sau aşa ceva 
- ne-a făcut cartelă de alimente: trei persoane, atlta zahăr, atîta făinii, 
atîta nu ştiu ce, pîine, ratia, care ne-o aducea de la Feteşti şi-o Impăt1eau 
acolo. Şi găureau cu un ac. 

Pin-a Început să e Închege această societate "multi lateral 
dezvoltată" şi oamenii au văzut că nu-i de glumit. Au Început să care 
material, s-a făcut o baracă cum trebuie ş i tot ne chema mai des la 
primărie: noi sîntem cineva, responsabili de stradă! Aveam evidenţa 
oamenilor, de unde era şi dacă venea cineva, vreun ordin, trebuia să 
mergem ş i să-i anunţăm. Şi au pus s-aducă material de construcţie, 
dar nu ştiam pentru ce, deşi, cu 2 săptă mini Înainte de evenimenrul 
ăsta cu aducerea materialului, n-am ştiut pentru ce s-aduce material 
lemnos. A-nceput s-aducă cu camioanele cherestea, lemn de brad 
rotund, geamuri, uşi. 

Acolo era, lîngă baraca aia, zi să primărie, plin de d'ăstea. Şi 
venise ordin care să spună că familiile mici, pină la trei persoane, 
trebui~ să-şi facă o casă, tip mic: o cameră şi o mică bucătărie. Şi 
familii mai numeroase cu 2 camere şi Ull antreu aşa. Şi-atunci casă, 
dacă tu nu ş tii aşa, din ce să-ţi faci casăry Pămînt bătut! Şi nemţii 
care-or fost primii care s-or apucat de această meserie şi chiar au fost 
de meserie. Din Cenei a fost unul Weiss şi era zidar de meserie şi om 
trecut de 50 de ani. Şi cu mai vreo două familii au făcut prima casă: 
3 metri Înăltime fără fundatie, fără nimic. Şi azi aşa, mîine aşa şi 
iacătă pe un;,ă a'u apărut ma'i multe căsuţe din astea, ziduri propriu
zis ... nemţii ! Na, ce ne facemry Românii nu se-apucă, sîrbii nu se 
apucă bulaarii nici atîta! Că nimeni nu şt ia! Noroc că Weiss ăsta din 
eenei: el a~ea Înainte la Cenei o prăvălie cu chimicale, cu articole din 
astea de fierărie şi fecioru era vînzător, dar el se ocupa de construcţia 
caselor. M-am rugat de el, domnu Weiss, fii bun şi nu te supăra şi 
Iasă-mă să stau aici şi te-ajut cît mi-i în putinţă, să văd şi eu cum se 
face . cum se bate un pămînt, ca să faci o casă din pămînt bărut şi un 
zid de 50 Col grosime. Na, m-a lăsat şi l-am ajutat_ vreo 2 zile, mi-a 
căzut o grindă-n cap - noroc că nu m-a lOVIt, adIca mI-a pIcat drept 
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în cap, da nu era înălţime mare şi cra şi lemn uşor, era de brad - şi 
f iacă aşa, au început să apară ca ciupercile, nemţii cu căsuţe. Cînd am 

văzut aşa, iaca se apropie toamna şi unde stăm, în coliba aia, unde 
A dacă plouă tarc ... Facem! Şi iacă într-o duminică ne întîlnim cinci 
J, familii: cu ăsta care-am venit în vagon, Dobrin Jiva, eu cu so~a, 

atunci unu Petcov Rada, iar un sîrb din Cenei, el cu soţia, era un om 
mai în vîrstă şi mai unu, Andrei Ion. Şi tragem la sorţi, ca să nu fie 
cu supărare, a cui casă o facem prima. 

Ei, zice, bine, facem noi casă, da n-avem apă, pămîntu-i uscat, 
de plouat nu plouă şi nici nu trebuie să fie prea ud, că se lipeşte de ... 

d, Iaca mai găsim pe un bătrîn, unu din Bobda (lîngă Cenei), unu 
Mişcovici Ştefan, ăsta a fost în America, o avut nu ştiu CÎte hectare 
de pămînt, el cu baba. Avea cai şi l-am cunoscut şi zic ... şi el bucuros: 
"Vă car apă la toţi, numa să-mi faceţi şi mic!" - "De acord, cum să 
nu, dacă ne cari apă cît ne trebuie la patnl case, a cincea IlU-i să fie!" 

f Şi pică primu număr la Dobrin Jiva, ăsta Cu care am venit în 
vagon. Na, asta a fost duminică, vorbim, mîine dimineaţă, toată lumea, 
la ora cutare, ne-adunăm şi începem lucru. Ne-a mai dat indicaţii 
Weiss ăsta, care era om priceput în meserie, zice, săpaţi un şănţuleţ 
de grosimea zidului de 50 de cm cam, aşa. Şi bateţi pe urmă pămîntu 
înapoi cu maiu! Maiu, din ce faci mai? Că n-ai tu bucată de lemn' 
Cum am făcut, cum n-am făcut, că am găsit nişte scîndurele pe-acolo, 
unde s-au mai stricat la descărcare şi am bătut de un lemn cu cuie şi 
iacă am făcut nişte maiuri. Femeile cărau la pămînt şi noi bărbaţii 
băteam de unde am făcut fundaţia aşa, hai să punem cofraju! Jot din 
matcrialu care ni l-a dat, de-acolo. Ne-am făcut şi cofraju, l-am prins 
aşa cum am văzut la alţii şi hai începem primul rînd. Şi batem şi 
batem şi batem! Noi bum, bum! Cînd să pornim la rîndu doi, să 
scoatem cofraju ăla, ca să ridicăm mai sus, că era cofraju ăla şi nişte 
ţăruşi băgaţi acolo, se strîngea sus cu sîrmă sau cu ce-ai avut, cu 
sfoară, ca să ţină scîndurile alca. Scoatem cofraju, de o parte iese 
bine, a doua iese bine, a treia iese bine, cînd, la a patra, scoatem 
lateral, aşa, se dărîmă U11 colţ din casă! 

Na, acuma bai, că primul rînd ... întîmplarea face că trece iar un 
neamţ şi vede şi se rîde-aşa . Ei, zice, nu merge aşa cum faceţi voi! 
Şi s-a uitat la pămînt, l-a luat în !pină, de ce n-aţi pus puţină pleavă 
sau paie de grîu să facă legătura! In fine, mulţumim de sfatu ăsta, am 
făcut aşa cum a spus el, da, al doilea rînd a mers, la 2 zile am bătut 
un rînd, casă tip mic, nu tip marc. Şi al doilea rînd l-am făcut aproape 
2 zile; cînd l-am scos am fost atenţi nu care cumva să pătim ca şi cu 
primul. A ieşit bine. Eram bucuroşi acuma, că totuşi am î~vătat ceva! 
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A treia zi facem iarăşi cofrajele, ridicăm mai sus, fii atent, unu scapă 
scÎndura şi iară ciupeşte un colţ din construcţia noastră . Na, aşa -a 
cîrpit, am ajuns la rÎndu trei, patru, cinci rînduri au fost aşa' Oar am 
facut o săptămînă. Atît a fost convenţia, fiecare numai zidul să fie 
ridicat. i a doua casă am facut-O În cinci zile, a treia În cinci zile. 
a patra a fost mai repede. În patru zile. a, pîn-aici e bine! Apă 
ne-aduce cît trebuie, ultima o facem la el. A lui a mers chiar în patru 
zile, am facut-o. OeJa am avut noi practica asta. PămÎntu a trebuit să 
ştim să-I pregătim. că nu-i totuna, cînd e prea moale dai cu maiu şi 
pămîntu se lipeşte, da a a, daeă-i numa puţin umed. aşa să-I iei În 
mînă ca să-I ţină întreg. 

Facem, ce facem, acuma ce să fac, ce facem cu Rodica'! Iau eu 
o bicicletă şi hai la Feteşti, cu orice risc. Bani mai aveam, da n-aveai g, 
unde să cumperi, deşi erau alimentare pline atunci şi peşte şi marmeladă 
şi unt ... Mergînd acolo şi ca om necunoscut - Feteştiul nu-i oraş 
mare, deşi era raion, un sat mai bine dezvoltat, să spunem - opresc d, 
bicicleta şi unde mă bag, să-mi iau nişte ţigări. Luînd ţigări~e, văd că 
se bea o bere acolo, halbă . Zic, iau şi eu o halbă de bere. In timpul 
ăsta, cît mi-a adus chelneru berea şi ţigările, plătesc, vine un cetăţean 
brunet aşa, civil, drept la masă la mine. "Bună-ziua , scuzaţi că vă 
deranjez, sînteţi din satu-nou?" Mă uit la el, "da de ce Întrebaţi?" J, 
- "Păi intreb, că nu sint eu din acela care crezi d-ta"." u aveţi de 
vînzare bicicleta asta?" - "Păi, aş vinde-o!U - "Cît ceri pe ea?" -
,,600 ... " zic, dau un preţ ca să n-o cumpere, că-n '52 s-a schimbat 
banii. Erau bani frumoşi . Zice: "Oa o rugăminte am eu!" Zic: "Poftim!" h, 
- "Haide cu mine, sint şefu contabil la Ocolul Silvic aici În Feteşti, 
mă cheamă Nă tase Zlate şi vă dau banii, facem o chitanţă" - şi azi 
o păstrez, am şi acuma chitanţa: "Eu subsemnatul Oiaconu Arcadie 
vind bicicleta la tov. Năstase Zlate, cu suma de 600 de lei, bicicleta ... 
seria ... numărul. .. bicicleta marca Oeco". Martori, doi martori, semnez 
c-am primit banii. el că mi-o dat şi i-am lăsat bicicleta. Şi la plecare, 
zice: "De-acuma, mă crezi sau nu mă crezi, vezi că nu sînt OITIU ăla 
care ai crezut că sînt, uite, ştiu că n-aveţi voie să corespondaţi, n-aveţi 
voie să staţi de vorbă nici cu mine, nici eu cu dvs., dar risc şi eu, că 
ştiu ce-nseamnă un necaz, aveli ceva de comunicat la cineva, neamuri J, 
care v-au rămas, scrieţi pe adresa mea. Vă dau adresa şi eu vă pun 
scrisoarea la cutie şi ... " Bine, a doua zi chiar scriu o scrisoare, la sora 
mea care era educatoare În comuna Bârzava. Na, cumnatu-meu era 
atun~i notar şi pe urmă era contabil la primărie. Şi spun care-i situa~a. 
Peste vreo trei zile, patru, după ce-a primit scrisoarea, vine el, fie 
iertat, el a murit! Vine cu două geamantane, solid aşa, gras, de-abia, 
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dc-abia a mai putut ajunge pînă la minc, ca şi cum ar fi fost nu ştiu 
ce ... că nimeni nu ştia, n-a vea voie, te urmărea de la gară cum ai 
ajuns. În sfîrşit, printr-un sîrb, iară din Variaş, care-o ştiut numele 
meu şi iacătă l-a adus. Şi el cînd a văzut undc stăm a-nceput să plîngă 
şi să se vaite. 

A doua zi, noi, hai să ne culcăm! Unde? In coliba aia, care o 
lacurăm aşa acoperită cu bumbac şi nişte paie cîl am putut. A venit 
cumnatu şi o ia pe Rodica. Săracu, cînd să ne culcăm, el fiind gras 
aşa, cum era aşa·zisa uşă, aşa, de intrare în colibă, era numa o pătură 
pusă acolo şi ne băgăm în colibă, aşa, numai aşa, pe Iăture, să nu 
dărîmăm. EI cum s-o băgat şi fiind şi aşa cam băut şi cu burta lui, 
sc dărîmă coliba pc noi. Na, ce să mai faci noaptea? A plecat, am 
găsit un neamţ carc să-I ducă pînă la gară şi, mcrgînd prin sat, Rodiea 
adormise, o ţincam în braţe şi şcdeam în căruţă şi, cînd să ieşim din 
zis satu ăla, vedem numai la distamtă iară, numai trei călăreţi, militan, 
miliţicni. Venea şi se uitau. De mine nu era aşa grav, dar rămînea 
cumnatu-meu pc-aici. Pe carc prindea c-a vcnit din altă parte! ... S-au 
uitat bine la noi , erau cam la distanţă de 3-400 de m şi unU a facut 
din mînă aşa, se binocla ... Ajungem în gară la Feteşti, nu ne dă bilct: 
Buletinu! E, buletin din judClul Arad, dc-abia a găsit un ceferist şi 
fiind şi vara, trenuri aglomeratc, în sfîrşit vine şi acceleratul dinspre 
Constanţa, pînă s-a urcat el, iacătă conduetolU: "Poftiti în vagoane!" 
şi-i dau aproape din mers fetiţa şi cît am dat-o, ea a-n~eput să plîngă. 
Şi-am rămas în gară cu mîinile aşa şi-auzeam cum plînge ea. Treou 
s-o dus! 

Na, ce să fac! Vin acasă, SOlia, ce să vă mai SPWl, a-nceput: o-a 
mai donllit, a plîns toată noaptea! 

Ce-am făcut şi ce-am făcut! Mă, ce să facem că n-avem 
posibilitatea. Lapte nu-i, mîncare I1lI-i, noi, iacătă, t11ai~ .. 

Am trimis-o şi nu trece mult, poate 2 săptămîni vine de la 
Bucureşti controlu miliţiei. Făcea controlu la fiecare co'libă. Şi cum 
coli~a a~a c!a ,PUSă I~ I~c,. am reparat-o, era un maior gras aşa şi el, 
mat m virsta ŞI cu o hsta ŞI spunc: DI~conu Arcadie, prezent, Diaconu 
Stanca, prezent, Dlaconu Rodlca ŞI cmd a spus Rodica ... Căruciorul 
cra pe t,t;tijlocu colibeiş~, zice: :~D?anne micuţa?" Ce să spun? - "Nu 
doarme. - "Da undc-I? - "Pal Ultc-aşa a fost bolnavă şi am trimis-o 
la maică-mea" - zic. "Undc?" - "Pă.i, undc, comuna Bîrzava, judeţul 
Arad" şi fug după el: "Domnu maIOr, vă rog frumos, dacă-i ceva, 
aranjez cumva, prin ce mijloace putem mai repede, s-o aducă. Deşi 
fata-i bolnavă". - .,Nu, vedeţi-vă de treabă!" 

A plecat la altă colibă şi tot aşa, făcînd prezenţa , să nu cumva să 
li dispărut. 
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Şi nu ma bine, facurăm şi casa, cum ne-am priceput, adică numai f 
zidu. Pe unnă să pui lemnărie, iară nu te pricepi. Dar acolo am 
angajat nişte sîrbi care iară erau de meserie şi am făcut acoperişu. Da 
cu ce să acoperi, trebuia să ne ducem În Borcea - şerpi cît ai vrut -
şi să tăiem papură şi să ... cu ce să aducem? Pînă la Borcea erau 5 km. 
Şi iacă tot am stat. ne·am ajutat unu cu alru, care aveam cai. Dar Clilll 

s-o acoperi. nu puteai să pui snopu de papură pc casă şi gala. Iară 
trebuie meşteri pricepuţi. care În Banat s-au priceput, c-au bătut solz 
de peşte. Aveau scule special făcute, acolo le-au constmit. era nevoie 
de ele. Şi am acoperit. Acuma o trebuit sobă. Iară, fă la chirpici, pune g, 
la soare să se usuce şi fă cuproru, că vine iama. trebuie le111ne' Iară 
du-te! M-am dus la Ocolu Silvic şi m-a ajutat, mi-a dat bon. am plătit 
lemnele, am adus şi lemnele, am şi zugrăvit, soţia cu cîrpa aşa, pereţii. 
pe jos a lipit pămînt cu baligă aşa şi iacătă. decît. iacătă, nu ne mai 
ploua! Ei. şi cel mai greu lucru a fost coşul Făcurăm şi cuptom, dar 
dacă n-ai cărămidă arsă, fă ru co ! Am făcut şi coşu şi cînd vine o 
ploaie, coşu Îi din văiugă de asta, de pămînt bătut, cum se spune. 
chirpici, s-a dărîmat şi coşu. lacătă am facut altu şi lumea a-nceput 
să se obişnuiască cu "binele" ăsta. Fiecare şi-a văzut de treaba lui. 
să-şi facă cît mai repede un culcuş undeva, să aibă pe timp de iarnă. 

Şi fiind , cum am spus, responsabil de stradă, iacă numa bine, se g, 
face primărie. Şi mă ia pe mine acolo la primărie, un fel de secretar, 
a-nceput să fie starea civilă. 

Şi fiind aşa, iacătă am acceptat. Au numit pe unnă un alt primar, 
au facut comitet provizoriu, aşa s-a denumit, Valea Viilor. Şi trebuia. d; 
A Început să moară oamenii prima dată. Trebuia starea civilă. lacătă 
am administrat mOl1ii, născuţii , mai tîrziu, după vreun an, căsătoriile, 
c-au Început şi căsătoriile să se facă, da, ce mai, tineretul NeamfL1 cu B, 
sîrboaic5 şi sÎrboa ică cu ungur - unguri nu prea au fost, numai A
români ... şi nemţi şi bulgari. Majoritatea au murit care n-au putut 
să-şi facă o casă, n-au avut posibilitatea. Oameni bătrîni ... şi ce să 
facă ei ... şi ăştia care ne-a adus apă, dacă era el singur cu baba, nu 
putea s-o facă. Aşa că, i-am facut şi lui o colibă şi fiecare s-a descurcat 
mai departe cum a ştiur. 

Şi-a-nceput iar muncă foarte grea, că nu puteai să stai În şopru g, 
ăla, aşa-zisa primărie . Şi-a-nceput muncă voluntară, adică muncă 
voluntară şi ... obligatorie. Am facut primăria , 2 camere şi birou, sală 
pentru şedinţe şi cameră de lo,:uit. Prin '5 1, am facut aşa-zisa primărie, 
dar mai tîrziu am facut ŞI camlnu cultural, am făcut ş' şcoala, am 
facU! şi dispensar şi miliţie . Pînă la urmă am facut şi autoimpunere, g, 
n-aveam apă, tot cumpăram, pînă am plecat, pînă În '55, cincizeci de 
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d, bani găleata de apă care ti-o aducea un neamt din Sînnicolau Mare, 
Remen [?]. EI avea moara comercială la SÎnnicolau Mare. A cumpărat 
şi el un măgar şi două butoaie din astea de 200 de litri de apă şi 
aducea apă şi scria pe perete. Sau dacă ai avut bani să-i dai, era 50 

g. de bani . Atunci primcam 245 de Ici salar pc lună. Dar apă ne trebuia, 
g, 50 de bani era o găleată . Apa se aducea din Borcea. Şi trebuia, trebuia 

să bei, să găteşti. Hai, cînd ploua mai luam apă de ploaie să speli, sau 
iarna, dar aşa trebuie apă , o găleată şi Încă era aşa, măsurat. 

Am făcut pe urmă şi fîntîna, forată, iacă dacă s-a făcut 
autoimpunere, s-a pus pe picioare primăria. Autoimpunere şi facem 
fintÎnă, că poporul are nevoie de apă. Am săpat o fintÎnă de 120 de 
metri. Nu forată, săpată. [ ... ] Nu era destul de mare debitul. Care 
aveau cai se mai duceau ci, dar În ce să pună. Şi atunci ncmtu ăsta 
făcea bani. Şi el se chinuia, că pînă umpli tu butoaie de ălea. EI, care 
era mare proprietar de moară, vindea apă . Şi ci aducea apă cîtă aveai 
nevoie şi aştepta banii. 

Şi a trecut anul , iarna iacătă, a fost norocul că n-a fost iarnă grea, 
n-am Înghetat. Făcurăm şi treaba asta. Cînd să intrăm În casă [ .. . ] pe 
5 noiembrie vine un sîrb de la Variaş, unul Lepoev. Zicc: - "Vecinu! 
Vecinul Am fost la Fetcşti şi am trecut pc lîngă miliţie şi o doamnă 
era la poartă şi m-a văzut şi s-a uitat la mine şi m-a Întrebat dacă nu 
cumva sînt eu din Satu Nou. Am spus că da. Şi dacă nu cunosc eu 
familia ... Şi-am spus că da". Cine-a fost? A fost maică-mea cu Rodica. 

g, Au adus-o de la judeţu Arad, din comuna respectivă , din BÎrzava, cu 
un militian, pînă la Feteşti şi nu m-au anuntat, fără lapte .. . au mers 
nu ştiu, cît i-a dus ei, că nu au mers cu acceleratul au mers cu 

g, personalu. Şi un militian care i-a Însotit, ca nu cum~a să fugă, O 

femeie cu un copil de un an! A primit ordin eă să se ducă. Dar ăla, 
maioru, cînd a făcut prezenţa, a spus că nu-i nici un bai . Şi atunci 
cînd au aflat ci că s-a mai făcut aşa-zisa casă, au trimis-o. Şi numa 
bine, cine vine, Rodica?1 Că nici acasă nu ţi-a adus-o. De la Feteşti 
la Satu Nou erau 4-5 lan. ~ă duc la Feteşti şi spun că aşa şi aşa şi 
spun numele meu ŞI că am primit veşti că a venit copilu cu mama mea. 

- "Din judeţu Arad?" - "Da". - "Luaţi copilu şi bătrîna se-ntoarce 
cu primul tren Înapoi de unde a venit". 

- "Ce să fac eu - zic - eu nu pot să iau copila, că nu mă 
cunoaşte de tată, că are un an şi trei luni!" - "Nu ne interesează!" 

les aşa amărît , cînd colo mă întîlnesc pc drum cu Năstase ăsta 
la care vÎndui bicicleta. - "Ce eşti aşa necăjit?" - "Uite, că aşa şi 
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aşa ... " - "lasă, că mă duc eu - zice - că mi-i prieten comandantul." 

Şi mama a rămas, şefu ăsta, care era unu Lebădă Mihai din Feteşti , 

m-a cunoscut, a zis: - "Lasă să stea bătrîna , poate că-i obosită, să stea 

2-3 zile şi pe unnă e duce". i iacă aşa a ajuns Rodica înapoi . 

L-o schimbat pe primaru de la Feteşti şi o adus pe altu, edelcu l, 

Dumitru, o fost membru de partid, era mai serios, mai în vîrstă. dar 

a fost om de comitet. Şi a fost. pînă am plecat, tot el. Era om 

cumsecade, n-a făcut rău la nimeni, dar îi plăcea oţîră băutura şi cu 

omu ăsta puteai trata ce-ai vrut. El zice: - lI Să facem reuniune!" 

- "Ce reuniune să facem?" "Păi, iacătă, de, vezi, lumea asta-i necăjită g, 

şi ia să convocăm noi responsabilii de stradă". Şi fa ce şi cheamă. 

Ăştia toţi cîţi au fost, 23, 24 de străzi, aproape de 30. Din ăştia a ales: 

ăsta-i învăţător, ăla-i medic, ăla-i ştiu eu ce". oameni mai". 

Se apropia Anu Nou şi facem revelionu. Unde să faci revelion? g, 

Facem cîte o invitaţie ş i cinci lei, să vină la revelion. Revelionul se 

va face în aer liber. A adus un vas mare cu vi n şi fiecare de-acasă era 

obligat să aducă cîte un lemn, dar lemne n-au fost multe. 

Muzică era, muzică nemţească, era muzică sîrbească, tamburaşii 

cum îi spun, şi muzică românească. TOţi s-au obligat să CÎnte pentru 

revelion. S-au suit, cîte 5-4 din fiecare, cîntau pe rînd. Vinu, fiecare 

a venit cu o cană de acasă , cu un pahar de acasă şi au băut vin. Au 

răspuns 90%. Afară vÎntu şi crivătu a bătut. imic nu aud. Facu, ca 

negrii. A fost tare frumos, ne-a apucat dimineaţa aproape, iarna în 

ianuarie, nu! 
Şi pe urmă de acolo s-a pornit un obicei, ca la fiecare aCţiune de 

asta, dacă facem ceva, să facem apel la populaţie. Şi-am făcut mai 

multe reuniuni , 2- 3 pe an. Şi după ce s-a făcut cămin cultural, erau 

În fiecare duminică dansuri pentru tineret. Nu veneau numai tineri" . 

Dansuri populare, dansuri moderne, cum CÎnta muzica aşa se juca 

(muzica românească de la Sînnicolau Mare, de la Variaş au fost 

tamburaşii). 

(Unde au lucral oamenii?) 
Care cum, cu cărăuşia care ar avut cai, cărau marfă la localnici, g, 

şi care nu, mergeau la muncă la gostat, ţăranii agricultori. Ceilalţi, 

care cum s-au putut descurca, că pe urmă s-au mai uşurat lucrurile. 

Ne-au l ăsat să mergem la Feteşti , care pe unde s-au putut angaja. 

Comerţ nu prea a fost. 
Am omis să spun, aceia care nu şi-au făcut casă , că n-au putut C, 

sau n-au vrut, că au spus că nu sînt vinovaţi . Aşa că au fost duşi, vreo 
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h, glO 44 de capi de familie, din colibele ălea, care n-aveau casă, au ro~ 
duşi la Canal, din care, prca puţini, nu ştiu, să se fi Întors doi-lrel. 
Canalu Dunăre-Marca Neagră . Şi Între timp au început oamenii bătrîni 
să moară şi aşa au rămas colibele pînă am plecat. 

h, Că între timp au început să vină şi altii, zişi condamnaţi politici, 
g, care au avut regimu ca şi noi, 0.0. , deasupra fotografiei. însă era salu 

mare, nu puteai să-i cuprinzi pe toţi, să-i cunoşti pe toţi. Eu cu vecinii 
ăştia eram foarte bine şi cu intelectualii. S-a făeut cum spun şcoala 

g, românească 4 clase, şcoala germană şi sîrbă. Şi doctoru Bojin Petru, 
g, ăsta o fost din Sînnicolau Marc, şi am făcut dispensar, mare, acoperil 

cu ţiglă. Toatc au fost făcute din pămînt bătut. 
Oamenii s-au chinuit. Dar n-a fost scandal, Il-a fosi bălaie, D-a 

A fost ură, erau [03l1e, foarte uniţi, indiferent c-a fost neamţ, e-a fosl 
C, sîrb, c-a fost român, una şi pămîntul , toţi uniţi, toţi au fost de-aceeaşi 

suferinţă, nevinovaţi. Că pînă la urmă s-au lămurit ăştialalţi din raion 
BJ şi de la conducere, eă nu-i chiar aşa cum au fost descrişi oamenii ăştia 

răi şi nu ştiu ce. 
k În septembrie s-a ridicat în '55 restricţia de domiciliu şi pe rind, 

aşa, au plecat oamenii. Alţii au stat şi în '56, n-au avut În pnmu rînd 
unde să se ducă . Că nu te-o lăsat să te duci tu la început, în prima 
serie să te duci de undc ai fost tu deportat, numai în altă parte. 
Probabil şi ca să nu se răzbune unii oameni ... 

n Ne-am întors la Bîrzava, la sora mea şi acolo am rămas pîDă 
acum. 
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