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În ziua de 22 octombrie a.c. a avut loc
vernisajul Expoziþiei realizate de Ioana Raluca

Voicu-Arnãuþoiu cu colaborarea Muzeului
Þãranului Român. Expoziþia s-a organizat cu
prilejul împlinirii a 50 de ani de la procesul ºi

execuþia membrilor grupului de rezistenþã
condus de Toma Arnãuþoiu

Grupul de rezistenþã din comuna Nucºoara, jud.
Muscel (în prezent Argeº) s-a format în primãvara anu-
lui 1949. În iarna precedentã, lt. Toma Amãuþoiu, origi-
nar din Nucºoara, a fost contactat de col. Gheorghe
Arsenescu, cu care a discutat de mai multe ori despre
posibilitatea organizãrii unui astfel de grup.

Grupul urma sã intervinã pentru a neutraliza
autoritãþile locale, în momentul când declanºarea unui
rãzboi între anglo-americani ºi Uniunea Sovieticã ar fi
deschis calea spre schimbarea regimului comunist din
România.

În februarie 1949, col. Arsenescu, alertat de
arestarea unor membri ai efemerului grup de la
Dragoslaveie, iniþiat de el în 1948, pleacã în grabã
împreunã cu Toma Arnãuþoiu la Nucºoara. Aici li se vor
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alãtura învãþãtorul Ion (lancu)
Arnãuþoiu, Petre Arnãuþoiu, respectiv
tatãl ºi fratele lui Toma, învãþãtorul
Alexandru Moldoveanu, preotul Ion
Drãgoi ºi fiul acestuia, studentul Cornel
Drãgoi º.a.; împreunã participã, în
casele lui Petre Arnãuþoiu ºi Gheorghe
Rizea, soþul Elizabetei Rizea, la
primele întâlniri cu cei care vor face
parte din grup sau îl vor sprijini cu ali-
mente, îmbrãcãminte, arme ºi muniþie.

În luna martie, în momentul plecãrii
în munþi, grupul era format din 16 mem-
bri, printre care patru femei. Deoarece
nu se puteau ascunde uºor de trupele
de securitate care începuserã sã scoto-
ceascã zona ºi din cauza diferenþelor
de opinie în legãturã cu tactica care ar
fi trebuit adoptatã, grupul s-a scindat în
iulie 1949; o parte dintre membri au
rãmas împreunã cu col. Arsenescu, iar
ceilalþi, sub conducerea lui Toma
Arnãuþoiu.

În noiembrie 1949, col. Arsenescu s-a desprins de
grup ºi va sta ascuns pânã în anul 1960, când va fi
arestat ºi condamnat la moarte.

Urmãrit timp de nouã ani, grupul din ce în ce mai
restrâns, rãmas sub comanda lui Toma Arnãuþoiu, se
va confrunta direct cu trupele de securitate, o parte din-
tre membrii sãi fiind arestaþi sau uciºi. Erau urmãriþi ºi
prietenii sau rudele lor. Pentru a-i prinde, Securitatea a
fãcut numeroase arestãri în rândul acestora, a inter-
ceptat scrisori, a instalat echipament de ascultare în
casa lui Ion Arnãuþoiu ºi a altor urmãriþi, a racolat zeci
de informatori ºi agenþi, a folosit metode infame pentru
a înºela bunacredinþã, totul cu scopul de a obþine infor-
maþii care sã ducã la prinderea partizanilor.

Din grup au supravieþuit, ascunzându-se într-o grotã
aflatã pe înãlþimea Râpele cu Brazi, lângã satul
Poenãrei, Toma Arnãuþoiu, fratele sãu Petre Arnãuþoiu,
Maria Plop ºi Constantin Jubleanu, precum ºi copilul lui
Toma Arnãuþoiu ºi al Mariei Plop.

Punând în practicã un plan abil de ºantaj ºi racolare
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a lui Grigore Poenãreanu, fost coleg de ºcoalã al lui
Toma Arnãuþoiu, plan în care locþiitorul ºefului Direcþiei
Securitãþii Piteºti, cpt. Nicolae Pleºitã (ulterior general)
a avut un rol important, Securitatea a reuºit sã-i prindã.

La 20 mai 1958, fraþii Arnãuþoiu au coborât la casa
lui Grigore Poenãreanu pentru a lua câteva lucruri de
care aveau nevoie. Securitatea, ºtiind de întâlnire, i-a
trasat lui Poenãreanu misiunea de a le oferi un pahar
cu þuicã în care fusese pus un tranchilizant puternic.
Odatã misiunea îndeplinitã, trupele de intervenþie aflate
în preajmã i-au arestat pe cei doi ºi apoi i-au obligat sã
le indice locul ascunzãtorii în care rãmãseserã Mãria
Plop, copilul ºi Constantin Jubleanu,

Somaþi sã se predea, Maria Plop a coborât pe o
scarã de frânghie cu copilul în braþe, iar Constantin
Jubleanu a tras asupra trupelor de securitate ºi a fost
ucis în schimbul de focuri. Arestaþii au fost duºi la se-
diul Securitãþii din Piteºti ºi anchetaþi timp de un an.

Tribunalul Militar al Regiunii a II-a i-a condamnat la
moarte pe fraþii Arnãuþoiu, dar ºi pe alþi 14 oameni care
i-au ajutat timp de nouã ani cât au fost urmãriþi. Marea
Adunare Naþionalã a respins cererile de comutare a
pedepsei capitale formulate de condamnaþi, cei 16 fiind
executaþi la Jilava în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959.
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