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Dupã ce, începând cu primãvara anului 1948, comu-
niºtii au dezlãnþuit arestãri masive în rândul
presupuºilor adversari politici, aºa cum s-a întâmplat
pretutindeni în þarã, au început sã se constituie ºi în
judeþul Arad câteva grupuri de luptãtori, din categorii
sociale diferite, cu preponderenþã, însã, din þãrani.

Cel mai important grup a fost cel iniþiat de cãtre
Cantemir Gligor, din Hãlmãgel, fiu de preot, cu puncte
de rezistenþã pe valea Criºului Alb.

Cel pomenit, cu studii de Drept întrerupte ºi cu o
staturã impozantã, avea prestanþa unui conducãtor
înnãscut; tip dârz, ferm, cu putere de convingere, a
dobândit repede încrederea celor pe care îi subordona.

Acesta luase calea codrului încã din toamna anului
1947, astfel cã în luna octombrie a acelui an, fiind gãz-
duit împreunã cu elevul de liceu Jurcuþa Ioan în casa lui
Creþa Pavel din Iosãºel, de lângã Gurahonþ, a intrat în
conflict cu ºeful de post de jandarmi, care, la presiunea
activistului comunist ªerb Pavel, a încercat sã-i sur-
prindã ºi sã-i aresteze.

Înarmaþi, cei doi i-au întâmpinat ºi i-au silit sã stea
cu mâinile ridicate pânã ce aceºtia au trecut de liziera
pãdurii.

ªeful de post a ºi fost destituit din aceastã cauzã.
Primii arestaþi din grup, la 1 ianuarie 1949, au fost

Faur Ioan din Baltele ºi Bacoº Pavel din Valea Mare,
localitãþi de lângã Gurahonþ, dupã ce Cantemir Gligor
fusese ºi el arestat.

Prima confruntare armatã dintre Securitate ºi fugari
a avut loc la moara din Iosãºel, proprietatea lui Motorca
Ioan ºi a fiilor acestuia, Ilie ºi Iancu, în zorii zilei de luni,
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12 aprilie 1949, dupã ce trãdãtorul Bocu Petru, aflând de prezenþa acestora la
moarã, a anunþat Securitatea din Arad prin telefon.

La acea datã, trupele de Securitate, împreunã cu câþiva activiºti de partid
din satele din jur, sub comanda locotenentului de Securitate Maier Lazãr, au
înconjurat moara, casa ºi grajdul morarului.

La ora 4:30, dupã mãrturisirile lui Ilie Motorca, au început schimburile de
focuri care au durat pânã la ora 9:30.

Cei din casã, respectiv morarul ºi copiii sãi, împreunã cu Jurcuþa Ioan, au
fost somaþi sã iasã afarã, ceea ce aceºtia au ºi fãcut, prilej cu care Jurcuþa a
fost împuºcat în burtã de cãtre securistul Maier.

În moarã se mai aflau: Hagea Iulian, zis Leanu, Dãrãu Igna din Cil ºi Lazãr
Ioan din Roºia.

Leanu a aruncat în grajdul morii o grenadã, care l-a rãnit grav pe locote-
nentul Maier.

Ceilalþi doi s-au predat, în moarã rãmânând doar Hagea Iulian care, somat
de cãtre securistul Haiduc sã se predea, spunându-i cã nu va pãþi nimic, a
rãspuns cã nu se va preda niciodatã celor care vor sã distrugã pe adevãraþii
români.

Alþi doi luptãtori, respectiv Luluºa Pavel ºi Lupei Ioan, înarmaþi ºi ei, au
reuºit sã se strecoare din moarã, mergând în avalul canalului ce alimenta
moara cu apã, cu armele gata de tragere, dar au fost zãriþi de cãtre securiºti
care au deschis focul, rãnindu-l la umãr pe Lupei Ion, iar Luluºa s-a predat.

Cum în moarã a mai rãmas Hagea Iulian, care a refuzat sã se predea,
securiºtii au dat foc morii.

Dupã ce flãcãrile au cuprins acoperiºul morii, s-a auzit o rafalã de armã ºi
explozia cartuºelor rãmase de la Hagea. În acest timp a sosit ºi comandantul
Securitãþii Arad, Rafila, care a asistat la scoaterea cadavrului luptãtorului ºi a
constatat cã acesta se împuºcase.

Picioarele îi erau arse de la genunchi în jos, ca ºi ambele mâini.
Jurcuþa Ioan a murit în drum spre spital.
Au urmat zeci de arestãri, astfel cã numai în localitatea Iosãºel, care avea

120 de case, au fost implicaþi în aceastã miºcare un numãr de 18 cetãþeni, din-
tre care 10 au fost condamnaþi ºi 8 arestaþi pentru cercetãri.

AL DOILEA GRUP DE LUPTÃTORI ÎNARMAÞI, care fãcea parte din
aceeaºi organizaþie anticomunistã condusã de Cantemir Gligor, a acþionat în
pãdurile comunei Chisindia ºi era formatã din: Mercea Gheorghe din Chisindia,
Luluºa Ioan, Dobrei Pavel ºi Ienciu Teodor din Revetiº, Birãu Zaharie din
Bârsa, Zâmbreanu Ioan din Almaº ºi Cornea Ioan din Chisindia.

Aceºtia au devenit fugari în iarna anului 1948, dupã arestarea lui Cantemir
Gligor, când începuserã arestãri masive în satele de pe valea Criºului Alb, ºi
au rãmas în aceastã situaþie pânã la 4 noiembrie 1951, când la locul numit
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Ciuad, din Chisindia, Securitatea declanºeazã un atac masiv asupra grupului
de luptãtori, datoritã informaþiilor primite de la unul din informatorii ei, numit
Pantea, din Miniºul de Sus.

Fiind înconjuraþi ºi somaþi sã se predea de cãtre securistul Hegheduº din
Sebiº, aceºtia refuzã, astfel cã începe schimbul de focuri de armã între cele
douã tabere.

Luluºa Ioan, urcat într-un copac ca sã aprecieze situaþia, este împuºcat
mortal, ca ºi Dobrei Pavel, iar ceilalþi, mai puþin Mercea Gheorghe, sunt cap-
turaþi.

Acesta din urmã reuºeºte sã scape din încercuire, dar va fi ºi el prins mai
târziu, prin trãdarea unui þãran din satul Pãiuºeni, dupã ce a fost rãnit la un
picior. A fost condamnat la 18 ani muncã silnicã ºi eliberat în 1964.

Dupã eliberare, stabilindu-se în localitatea Livada de lângã Arad, a fost lovit
în cap cu un lemn de cãtre un activist de partid ºi a decedat în 1978.

Reclamaþiile copiilor sãi la Miliþie au rãmas fãrã rezultat.
În memoria acestora, A.F.D.P. Arad a ridicat la Chisindia, pe locul unde s-a

produs lupta amintitã, o frumoasã troiþã, strãjuitã de pãdurea de fagi ºi de susu-
rul vãii ce trece prin apropiere.

Tot prin grija A.F.D.P. Arad, în fiecare an, la 15 august – Sfânta Maria, la
troiþã se oficiazã o slujbã de pomenire a acestor luptãtori, la care participã
sãtenii din Chisindia ºi din jur, precum ºi o delegaþie a membrilor asociaþiei din
Arad.

În afara grupului amintit, tot în hotarul comunei Chisindia, în satul Vãsoaia,
a mai existat un grup de fugari, compus din: învãþãtorii Stepici Dumitru din
Revetiº ºi Oprea Petru din Joia-Mare, precum ºi þãranul Fãrcaº Ioan din Joia-
Mare.

ªi aceºtia au numele înscris pe troiþã ºi sunt pomeniþi în slujba religioasã din
15 august a fiecãrui an, începând cu anul 1997, când troiþa a fost sfinþitã.

GRUPUL CONDUS DE CÃTRE STUDENTUL ADRIAN MIHUÞ, originar din
comuna Mãderat, situatã la 35 km de Arad, fiul unui maistru dogar, regiunea
fiind una viticolã.

S-a nãscut la 24. 09. 1922, a fost un elev ºi student eminent, cu o înfãþiºare
plãcutã, voluntar ºi chibzuit în tot ce fãcea, dotat în mod deosebit pentru
ºtiinþele exacte.

Fiind student la Facultatea de Mecanicã a Politehnicii din Timiºoara, Adrian
Mihuþ a fost unul dintre liderii miºcãrii studenþeºti, pricinuitã de greva stu-
denþilor clujeni din 1946, dupã ce muncitorii de la fabrica Dermata atacaserã
cãminul studenþesc „Avram Iancu“, grevã ce s-a declanºat în mod firesc ºi la
Timiºoara.

Acesta, aflând despre declanºarea unor masive arestãri de cãtre puterea
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comunistã printre numeroºi români consideraþi ca potrivnici instaurãrii comu-
nismului în þarã, ºi fiind cãutat de cãtre Securitate, s-a hotãrât sã plece din
Timiºoara spre satul lui, Mãderat, ºi sã caute adãpost printre viile din preajmã,
în crame sau la sãtenii din Mãderat ºi satele vecine, respectiv Mâsca, Pâncota,
Agriºu Mare, Iermata, Moroda ºi Ineu.

Împreunã cu prietenul ºi colegul sãu de liceu ºi facultate, Gheorghe
Poenaru din Ineu, a reuºit sã formeze o organizaþie anticomunistã, compusã
din persoane de încredere din localitãþile amintite.

Aceasta se petrecea în vara anului 1949.
Primul contact armat cu Miliþia a avut loc în primãvara anului 1951, la Ineu

când, urmãrit de trei miliþieni dintre care unul era ºeful Miliþiei din localitate,
Adrian Mihuþ a reuºit sã scape împuºcând în picior pe unul dintre urmãritori.

În anul 1952 a fost din nou în situaþia de a fi prins de cãtre trei miliþieni, însã
a scãpat ºi de data aceasta, folosindu-se de pistol fãrã a rãni pe urmãritori.

În anul 1954, Adrian Mihuþ, înarmat, a avertizat în clãdirea Sfatului Popular
din Moroda pe preºedintele acestuia sã înceteze cu samavolniciile îndreptate
împotriva þãranilor.

În vara anului 1956 a fost surprins de cãtre un miliþian în casa lui Suciu
Pavel din Iermata, devenit fugar ºi acesta, însã ºi de data aceasta Adrian Mihuþ
a reuºit sã se salveze, rãnindu-l în braþul stâng pe urmãritor.

În luna noiembrie 1956 însã, Adrian Mihuþ, trãdat de cãtre un informator al
Securitãþii, a fost împuºcat în piciorul drept, refugiindu-se târâº într-o cãpiþã de
tulei de unde a tras cu pistolul spre urmãritori, pânã nu a mai avut gloanþe,
împuºcând mortal un securist. Aceasta s-a întâmplat la data de 16 noiembrie
1961. Împreunã cu Adrian Mihuþ era ºi Pavel Suciu, care a reuºit sã fugã, însã
a fost prins dupã câteva zile.

În procesul ce i s-a intentat au fost implicate 69 de persoane, care fãceau
parte din organizaþia cãreia Adrian Mihuþ îi pusese bazele.

Ancheta acestora a durat din decembrie 1956 pânã în aprilie 1957 când, în
Sãptãmâna Patimilor, a avut loc procesul primului lot de arestaþi, cuprinzând 20
de persoane.

Tribunalul Militar din Cluj, deplasat la Timiºoara, a aplicat condamnãri între
2 ani ºi închisoare pe viaþã, iar Adrian Mihuþ ºi Pavel Suciu au fost condamnaþi
la moarte ºi executaþi în Valea Piersicilor de la Jilava.

În continuare s-au judecat celelalte douã loturi, despre a cãror componenþã
nu am informaþii. Completul de judecatã a fost compus din col. Paul Finichi,
împreunã cu alþi patru colonei, iar procuror a fost maiorul Miclea.

De remarcat este faptul cã Adrian Mihuþ a fost drogat în timpul anchetei.
Am folosit pentru acest grup informaþiile scrise ºi orale ale prof. Gheorghe

Poenaru, prieten apropiat a lui Adrian Mihuþ ºi camarad de luptã al acestuia,
condamnat ºi el la 20 de ani muncã silnicã.
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MIªCAREA NAÞIONALÃ DE ELIBERARE. Aceastã organizaþie anticomu-
nistã a adunat membri din trei judeþe: Arad, Bihor ºi Hunedoara.

În fruntea acesteia a fost învãþãtorul Ioan Blãgãilã din Arad, cel care a pus
bazele acestei organizaþii, ºi Ioan Grosolina din Tãgãdãu, jud. Arad, iar scopul
acesteia era doborârea comunismului inuman, importat din Rusia.

37 de membri ai organizaþiei au fost arestaþi ºi condamnaþi la ani grei de
închisoare, iar cei doi conducãtori au fost condamnaþi la moarte, condamnare
ce a fost, mai apoi, comutatã în închisoare pe viaþã.

Organizaþia aceasta a cãzut pradã unei diabolice þesãturi a Securitãþii care,
dupã ce a aflat de existenþa ei, ºi-a trimis un om bine pregãtit care, sub masca
unui comis-voiajor, a strãbãtut satele în cauzã ºi a început organizarea armatã
a celor afiliaþi, promiþând cã va aduce într-un anumit loc armamentul necesar
declanºãrii unei acþiuni armate.

Descoperirea de cãtre Grosolina a adevãratei feþe a presupusului antico-
munist s-a dovedit a fi prea târzie, astfel cã oamenii angajaþi în aceastã acþi-
une au fost luaþi de Securitate, înainte de a reuºi în tentativa lor.

Acestea au fost grupurile organizate de români care au încercat sã se
împotriveascã înrobirii þãrii, unui regim de o cruzime aparte, care s-a instaurat
în þara noastrã în 1945.

În cele douã cãrþi ale mele, cu titlul Jurnalul Detenþiei Politice, Arad 1945-
1949 ºi Viaþa aºa cum a fost, am încercat sã aduc în amintirea cititorilor numele
celor peste 1500 de locuitori ai judeþului, care au plãtit unii cu viaþa, alþii cu ani
grei de închisoare îndrãzneala de a se opune regimului comunist.

Aceºtia se adaugã altor zeci de mii de astfel de români din întreaga þarã,
care s-au jertfit pentru patria lor ºi care, din pãcate, sunt tot mai mult uitaþi de
cãtre politicienii de azi.


