VICTIMELE GENOCIDULUI: ELEVI, STUDENŢI
[sinteză Livia Dandara]
CRONOLOGIE
1944.
GUVERN Sănătescu ( I, II ): 23 aug- nov.'44
G-ral Ion Boiţeanu -ministru la Cultură Naţională, Culte -Şcoala ;
Ştefan Voitec ( PSD ) - ministrul Educaţiei Naţionale (din nov.- 5
dec.'44 )
/ 23-24 august 1944 :Amnistia generală .
(M.O. ,p.I-a, nr.197 bis,24 august'44 )Guvernul BND-Constantin
Sănătescu dă o serie de decrete-legi privind amnistia generală
pentru infracţiunile politice , militare şi agrare , săvârşite după 1
ianuarie 1918 .Expunerea de motive -Lucreţiu Pătrăşcanu (ad-intJustiţie )
/ 24 aug.'44 Desfiinţarea lagărelor de internare
[LD:Reînfiinţate după 6 martie 1945,lagărele şi închisorile vor împânzi
întreaga ţară.]
Legea nr.442 din 24 aug.'44 :punerea în libertate a tuturor deţinuţilor
politici condamnaţi practică caracterizată de Lucreţiu Pătrăşcanu (
ministrul comunist al Justiţiei )o caracteristică a "regimurilor
totalitare ".
/ 29 aug.1944:Circulara 1306: exceptarea legionarilor
Prin Circulara nr.1.306 din 29 august'44 ,acelaşi ministru a dispus ca
legionarii să fie exceptaţi de la amnistie. De a doua zi,arestările
pe grupuri şi individuale se ţin lanţ .
GUVERN Nicolae Rădescu- 5 dec.'44-5 mart.'45
Ştefan Voitec ( PSD ) - ministrul Educaţiei Naţionale ( 6 dec.'44-5
mart.'45 ).
1945
/ 24 febr.- 6 martie '45 : "REBELIUNEA ROŞIE"
.[ Vezi la Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]
/ Frontul Democrat Universitar

Formaţiunea studenţimii aflate sub conducerea şi directiva PCR .
Preşedinte - Gh.Matei ( 1945-mai '47 )
GUVERN Groza (- I - ) :56 mart.'45- 30 nov.'46
Ştefan Voitec ( PSD ) -ministrul Educaţiei Naţionale( 6 mart.- '45-30
nov.'46 )
Aurel Potop - subsecrt.de Stat la Educaţie Naţională
/21 apr.'45 : Legea nr 312 ( Decretul -lege nr 1.318 )
[LD:această lege ,de origine şi inspiraţie sovietică , poate fi
imaginată ca o vânătoare de proporţii contra unui întreg popor
cotropit, ieşit înfrânt din calvarul unui război. Indicându-se pentru
fiecare situaţie posibilă o vinovăţie colectivă sau individuală
incriminantă,filtrată prin ochelarii ideologici ai luptei de clasă şi
hrănită cu un sentiment primitiv de distrugere .O plasă juridică
plăsmuită în aşa fel,încât prin ochiurile ei să poată fi fi prinsă orice
persoană devenită "duşman al poporului " .[ Vezi la Cronologia
genocidului ]
/ 10-13 sept.'45:Proces: org.teroristă "T" şi Tinerimea Română
/33 de inculpaţi alcătuiesc primul lot din org.teroristă T ( condusă
de Remus Teţu ) şi Tinerimea liberă ( condusă de Mircea
Ştefanovici ) , în majoritate membri ai org. de tineret PNL şi PNŢ ,
studenţi la drept, filozofie sau politehnică. Consideraţi a fi acţionat
sub comanda "sceleratului Rădescu ",care pregătea "un carnagiu
" ,arestaţii fuseseră anchetaţi de Alexandru Nicolski .
Procesul s-a judecat de către Secţia a IV-a a Curţii Marţiale .
Trebuia să înceapă pe 7 sept., dar fusese amânat deoarece cei 32
de avocaţi ai apărării ( din 73 ) ceruseră amânarea.
Preşed. Completului de judecată-col Al.Petrescu (fost dir.al
închisorilor în regimul Antonescu ) , asistat de col. Olteanu ( din
divizia Tudor Vladimirescu ).Acuzator public- Iorgu Popescu .
În actul de acuzare Tinerimea română se făcea vinovată de
redactarea unor manifeste care criticau guvernul şi îndemnau
tineretul la înfiinţarea unor "centre de rezistenţă " iar
Organizaţia teroristă T ar fi urmărit <suprimarea membrilor
guvernului şi a diferitelor personalităţi române >. Împreună, cele
două organizaţii ar fi pregătit <un mare masacru ,un carnagiu >
care ar fi întrecut cu mult asasinatele legionare din trecut .( Scânteia ,
aug.-sept.'45 ) //La 13 sept.se pronunţă sentinţa. Cum nici una din
acuzaţii nu a putut fi probată şi nici nu s-au putut smulge declaraţii
incriminatorii la adresa liderilor PNL şi PNŢ, pedepsele au variat
între 7 ani şi câteva luni .Cele mai aspre pedepse au fost date celor

ce au fost în preajma g-ralului Rădescu -Remus Ţeţu şi Adriana
Georgescu.
/ 28 sept.'45:Proces : elevi - " Partizanii naţionalişti români"
[LD:primul proces în care acuzaţii erau elevi. Din toate punctele de
vedere , un proces aberant , monstruos. Din păcate, nu a fost
unicul . Îi vor urma zeci de asemenea "loturi" ]
"Partizanii" erau...7 elevi de liceu acuzaţi de "defăimarea
membrilor guvernului"
/ 6 nov.'45: Ordinul circular nr.3279 al Uniunii Patrioţilor
Semnat de Sebastian Ionescu şi E. Mărculescu , prin care s-a
ordonat ca forţe puternice muncitoreşti , să fie postate în Piaţa
Palatului ,să împiedice "forţele reacţionare" să manifeste pentru
MSRegele.
/ 8 -20 nov.'45:Ciocnirile din Piaţa Palatului
-7 nov.: PCR organizează în întreaga ţară mitinguri în cinstea zilei
de 7 nov-MRSO.
-8 nov.:manifestaţia pro-monarhistă , de ziua Regelui Mihai , în
piaţa Palatului ;se scandează lozinci de dezaprobare şi contestare
faţă de guvernul Groza. Dimineaţa, camioane încărcate cu
susţinători ai guvernului , înarmaţi cu ciomege , pătrund în Piaţă.
Se produc ciocniri violente .Jandarmii Ministerului de Interne ( cu
sediul în viitorul CC al PCR ) pătrund în mulţime, operează arestări
.Se aud focuri de armă .După amiază , elemente din Divizia Tudor
Vladimirescu , "curăţă " piaţa. În timpul nopţii ,sunt omorâte cca 13
persoane şi cca 100 sunt arestate.
-În Raportul transmis lui Stalin ,( lui Molotov, Beria şi altor demnitari
)g-ralul sovietic Susaikov considera că în Piaţă ar fi fost cca 8.00010.000 de manifestanţi ,iar tulburările au fost provocate de
ţărănişti şi liberali .Recunoştea că guvernul nu a avut încredere în
armată folosind divizia Tudor Valdimirescu.
-10 nov.:Comunicatul MAI acuză PNL şi PNŢ că au pus la cale "o
mişcare de dezordine" , mobilizând "elementele fascisto-reacţionare "
, cerând pedepsirea "fără nici o milă şi îngăduinţă a lui Maniu şi
Brătianu" , aceşti "mârşavi susţinători şi promotori ai huliganismului
moşieresc".
-11 nov.:Prefectura Poliţiei Capitalei invită cetăţenii care au suferit "
vexacţiuni sau violenţe politice, rasiale, precum şi pe cei care au fost
victimele acţiunii de jaf şi tâlhărie pe data de 8 noiembrie " să depună
plângeri .Presa comunistă este copleşită de proteste, mitinguri, care
cer pedepsirea vinovaţilor .

/ Bilanţul şi consecinţele lui 8 nov.
-Teohari Georgescu declară iniţial 9 morţi şi 65 răniţi ; apoi 11 morţi
şi 75 răniţi.
-Se publică o listă cu persoanele chemate la Parchet pentru
interogatorii , legate de ciocnirile din 8 nov.:Dinu Brătianu,
MFărcăşanu , Al Lapedatu , M.Romniceanu , dr C.Angelescu , ,Dinu
Alimănişteanu , ( de la PNL ) , Ilie Lazăr ,I.Hudiţă, Corneliu Coposu ,
Anton Ionel Mureşan , E.Ghilezan ( de la PNŢ ) ş.a., ş.a ( Scânteia,
14-19 nov.'45 )
-Se operează peste 300 arestări...
1946
/10 -26 iun'46 :Capturarea "org. subversive teroriste"
În debutul campaniei electorale,un Comunicat oficial al Ministerului
de Interne, aduce la cunoştinţă capturarea unor "organizaţii
subversive-teroriste",de către Siguranţa Statului :
Graiul Sângelui ,Grupul diversionist Elena Basarabeanu
,Haiducii lui Avram Iancu ,Divizia Sumanelor Negre şi Mişcarea
Naţională de Rezistenţă ( condusă de g-ral Aurel Aldea )
Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la
sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, fiind
sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de
partidele "istorice" , PNL şi PNŢ.
/ Pe 15 iun.'46 , la Craiova un elev şi doi studenţi sunt condamnaţi
la închisoare ( între 3 ani şi o lună ), acuzaţi că ar fi participat la o
manifestaţie ostilă împotriva demnitarilor [ Petru Groza ]veniţi în
jud.Dolj pentru a împărţi titluri de proprietate în jud.Dolj.
/ 5 sept.'46 : Legea organizării învăţământului superior
Legea este publicată în MO nr 195 , din 5 sept , în plină vacanţă
studenţească şi fără consultarea cadrelor didactice din
înv.superior .Legea înlocuia criteriul de selecţie profesional cu cel
politic şi , pe fond , suprima autonomia universitară.
GUVERN Groza ( -II-) : 1 dec.'46-29 dec.'47
Ştefan Voitec ( PSD ) -ministrul Educaţiei Naţionale Miron
Nicolescu - subsecrt.de Stat la Educaţie Naţională
Const.Ţigăneanu (PNL-T? ) - subsecrt.de Stat la Educaţie
Naţională
( demisionat 5 nov-'47 ) Gh.Vasilichi -subsecrt.de Stat la Educaţie
Naţională ( din 5 nov.'47 )

1947
/ 26 mai '47.Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR)
În cadrul congresului Frontului Democrat Universitar întrunit la Cluj ,
la propunerea preşed. FDU, Gheorghe Matei ( devenit parlamentar )
, organizaţia studenţească se transformă în UNSR Din conducere
fac parte : Mihai Gafiţa ( preşedinte ), Gh.Brătescu şi Saşa Muşat (
secretari generali ) , V.Moldoveanu şi Gh.Băcanu ( vicepreşed. ) ,
Ion Coliban ( casier ) .
/30 dec.'47 :Şantajarea Regelui Mihai
-ora 11, reşedinţa din Kiseleff a reg.Elisabeta :Regele şi ReginaMamă primesc în audienţă pe Groza şi Gheorghiu-Dej .Premierul le
explică că a sosit momentul "unui divorţ amiabil " ,deoarece monarhia
"împiedică democratizarea şi modernizarea ţării " Apoi îi întinde ,
spre semnare ,actul de abdicare .La protestele Regelui, la invocarea
Constituţiei , Groza ameninţă cu executarea a peste o mie de
studenţi arestaţi .
GUVERN Groza ( -III - ) : 30 dec.'47- 14 apr.'48
- Lothar Rădăceanu ( PSD)- ad-interim la Educaţie Naţională ;
Gh.Vasilichi - subsecrt.de Stat, apoi ministru ; Miron
Constantinescu - subsecrt.de Stat la Educaţie Naţională
1948
GUVERN Groza (- IV-): 15 apr.'48-2 iun.'52
Ştefan Voitec- vicepreşed. CM, coordonator al ministerelor sociale
şi culturale Gh.Vasilichi - ministrul Educaţiei Naţionale ; Nicolae
Popescu-Doreanu - ministru ( din 23 apr.'49 ) ; Ion Nistorministru ( din 26 sept.'52 )
/ 14 mai'48 .Ordinul nr.5 al MAI
-Ordinul pe baza căruia se va înfăptui arestarea a peste 3.300
legionari din întreaga ţară.
Pe linia legiunilor de jandarmi , s-a cerut autorităţilor locale să
înainteze "liste nominale" cu persoanele din aceste categorii de
"duşmani " . Într-o singură noapte au fost arestaţi numeroşi elevi şi
studenţi din centrele universitare (între 1.000 - 5.000 ).
/ 1948 Noul Cod Penal -art.209
[LD:o dată cu adoptarea noului Cod Penal prevederile Legii 312"legea Pătrăşcanu " - privind urmărirea şi pedepsirea vinovaţilor
de dezastrul ţării şi de crime de război ( 21 apr.'45 ) sunt introduse

în câteva articole din Codul Penal .]
Pentru majoritatea sentinţelor politice se va invoca art.209 din
Codul Penal (în vigoare între 1948-1968 ) :<Constituie delictul de
uneltire contra ordinei sociale şi se pedepseşte cu închisoare
corecţională ,
I.De la 6 luni la 3 ani şi interdicţie corecţională de la 1 la 3 ani ,
fapta de a propovădui prin viu grai schimbarea formei democratice
de guvernământ al statului .
II.De la 3 la 7 ani şi interdicţie corecţională de la 3 la 5 ani , a)faptul
de a face propagandă pentru răsturnarea în mod violent a ordinei
sociale existente în stat ;
b)faptul de a constitui sau organiza asociaţii secrete cu scopul
arătat precedent , fie că au sau nu caracter internaţional ;
c)faptul de a lucra prin mijloace violente pentru a produce teroare
,teamă sau dezordine publică cu scopul de a schimba ordinea
economico-socială a României ;
III.Se pedepsesc cu muncă silnică de la 10 la 25 ani şi degradare
civică de la 5 la 10 ani ,cei ce iniţiază, organizează ,activează sau
participă la organizaţii de tip fascist ,politice,militare sau
paramilitare .
IV.Se pedepsesc cu închisoare corecţională şi interdicţie
corecţională de la 1 la 3 ani ,cei care ,fără să facă parte din
organizaţiile prevăzute la aliniatul III , fac propagandă ori întreprind
acţiuni în favoarea acelor organizaţii, a membrilor ori a scopurilor
urmărite de ele .>
În anii următori , pedeapsa de la al.II, litera b) s-a majorat la 15-20
de ani ( 1957 ), apoi s-a introdus pedeapsa cu moartea ( 1959 ) .
/ ? iunie 1948 Rezoluţia Plenarei CC al PCR:lupta de clasă
[LD:nu am încă textul acestei rezoluţii. Dar la Decretul de înfiinţare a
Securităţii ( 30 aug.'48 )
această instituţie consfinţea "o realitate istorică şi obiectivă "
consacrată de această Plenară .]
În perioada de trecere de la capitalism la socialism , lupta de clasă
se ascute şi , ca o consecinţă a acestei ascuţiri ,elementele
burgheze şi reacţionare vor întrebuinţa orice mijloace prin care
speră să întoarcă înapoi roata istoriei , prin care speră să-şi recâştige
poziţiile pierdute .
/ 3 aug.'48.Reforma învăţământului : studenţi exmatriculaţi ;
profesori epuraţi
Ministru - Gheorghe Vasilichi ( schimbat peste câteva luni cu
Nicolae Popescu- Doreanu )

[LD: prin această reformă ,învăţământul a fost naţionalizat,
centralizat, laicizat ,unificat , după modelul sovietic. Prin
destructurare organizatorică, prin eliminări de discipline, prin
schimbări de programe şcolare, prin concedieri şi arestări de
profesori "indezirabili" , prin exmatriculări de elevi şi studenţi,
şcoala românească, şi, prin ea, instrucţia şi educaţia generaţiilor
surprinse în acel genocid cultural -a fost distrusă .
- Anul şcolar 1948 / '49 începea într-un haos total şi o atmosferă
de teroare.:
Numai de la Universitatea din Bucureşti, au fost exmatriculaţi
13.000 studenţi (din 37.000 ). Pe la toate facultăţile, sute de
profesori au fost epuraţi .
/ 30 aug.'48 .Decretul 221 :Direcţia Generală a Securităţii Poporului [
DGSP ]
Prin această lege, după modelul celei sovietice, DGSP devine poliţia
politică a României.
< Art.1.În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înfiinţează
Direcţia Generală a Securităţii Poporului .
Art.2.DGSP are ca îndatoriri :
Apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii RPR ,
contra uneltirilor duşmanilor din interior şi exterior .
Art.3.Organizarea ,încadrarea , dotarea , atribuţiile şi funcţionarea
tuturor serviciilor centrale şi exterioare ale DGSP , se vor reglementa
prin deciziunile şi instrucţiunile interioare ale Ministerului
Afacerilor Interne .Aceste deciziuni şi instrucţiuni nu se publică .
Ele devin executive prin înscrierea lor într-un registru special şi
comunicarea către cei interesaţi Art.4.Ofiţerii de securitate sunt
singurii competenţi a instrumenta în infracţiunile ce primejduiesc
regimul democratic şi securitatea poporului .
Art.5 .Ofiţerii de securitate sunt competenţi a instrumenta în cadrul
competenţei lor materiale pe întreg teritoriul ţării. Instrucţiunile
interioare de serviciu vor determina repartiţia teritorială a activităţii
obişnuite .[....]
/ 30 oct.'48 .Ordinul Circular 25.505 -"frontieriştii " - duşmani ai
poporului.
Prin Ordinul circular nr.25.505 din 30 oct.'48 al Direcţiei Generale a
Poliţiei,după primele interogatorii de constatare , fugarii prinşi
trebuiau predaţi DGSP ,pentru adâncirea cercetărilor.
1949
/ 21 ian.'49.Ordinul nr.11.816 al DGSP: <Comandamentul Unic >

[LD Ordin confidenţial transmis de Gh.Pintilie (g-ral lct la Direcţia
Generală a Securităţii Poporului )către lct.col.K.Ambruş (şeful
Securităţii Timişoara )şi mr. Aurel Moiş (şeful Securităţii la
Caransebeş ).Conţinutul Planului Operativ urma a fi prelucrat
ulterior de g-ral Ion Bejenaru (comandantul zonei IV-Timişoara )
Ordinul a fost transmis către toate unităţile teritoriale ale
Securităţii .
Pe baza lui s-au alcătuit "Comandamentele Unice"
Documentul este o dovadă explicită şi argumentată a legăturilor
întreţesute între structurile de putere ale regimului : Partid Securitate - Justiţie -Armată.
[ Vezi la tabloul Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]
< Direcţiunea generală a securităţii poporului.
Cabinet.Nr.11.816/21 ian.1949.[...] < Vă facem cunoscut că
începând cu ziua de 22 ian.1949, se formează în oraşul
Caransebeş un Comandament Unic.În faţa acestui Comandament
Unic ,se pun o serie de sarcini ,pe care D-ta Tov.Ambruş le cunoşti
de când s-a discutat la Bucureşti, sarcini ce revin atât trupelor
Jandarmeriei MAI cât şi organelor de securitate.>[...] Tovarăşul
General Bejenaru ,Comandantul zonei, va aduce un plan de
acţiune ,pe care va trebui să-l prelucraţi împreună.>[.....]
<Comandamentul Unic este organul care conduce întreaga
operaţiune de pe teritoriul fixat.
Nici o operaţiune nu va putea fi luată , atât de organele de
securitate cât şi de celelalte organe, fără să ştie una de cealaltă,
atât în ce priveşte operaţiunile pentru prinderea bandelor teroriste,
cât şi celor de evacuare a chiaburilor , a deblocaţilor , a
elementelor suspecte etc.>
< În ceea ce priveşte evacuarea elementelor amintite mai sus,
se vor întocmi dinainte liste de cei propuşi pentru evacuare ,pe
care o veţi consulta de comun acord, mai ales în această
problemă, cu secretariatul judeţenei PMR, care vă va putea da un
ajutor preţios.>
<În ceea ce priveşte colaborarea dintre organele componente ale
Comandamentului Unic, aceasta trebuie să fie cât mai strânsă, o
înţelegere cât mai deplină , pentru ca nu cumva să se execute
operaţiuni grăbite, care să dea greş sau să producă în sânul
populaţiei agitaţii contra organelor ce execută aceste operaţiuni
,datorită acestor lipsuri.>[.....]
< Pentru aceasta trebuie să aveţi grijă de a ţine legătura
permanentă cât mai strânsă cu secretarul judeţean PMR ,în aceste
probleme şi mai ales în problema de evacuare ,amintită mai sus.
Partidul vă poate ajuta deopotrivă atât pe voi cât şi pe celelalte

organe.>
<De felul cum vă veţi îndeplini sarcinile trasate depinde rezultatul
operaţiunilor ,iar reuşita lor nu va avea decât să ridice prestigiul
Securităţii ,bastionul înaintat ,apărătorul libertăţilor clasei
muncitoare din RPR, care luptă pentru făurirea cu un ceas mai
devreme a societăţii socialiste.> General Locotenent de
securitate, Pintilie Gh.>
/ 19-21 mart.'49.Constituirea Uniunii Tineretului Muncitor ( UTM )
[ Vezi tabloul PCR şi colaboratorii]
/ 30 apr.'49.Bucureşti.Primele detaşamente de pionieri
/ Mai- oct.49.Decrete : CCFS, FGMA, GMA
[ LD: Pe fondul tensiunilor şi represiunii politice ,PCR şi "aliaţii"
,prin teribile presiuni şi manevre, au pus în mişcare "măsuri
reformatoare "pentru ca instituţiile publice , organizaţiile
profesionale, mişcările culturale şi sportive , pe viitor să fie
subordonate PCR ] .
- 6 iul.'49.Decret :Direcţia Generală a Radioficării şi
Radiodifuziunii .
În toate instituţiile - fabrici, gări, spitale,cămine culturale, uliţe şi în
locuinţe - sunt transmise prin difuzoare programe de educaţie
comunistă.
- 9 aug.'49.Decret :Comit.de Cultură Fizică şi Sport (CCFS)
[ LD : când au debutat ? Cele două formule- FGAP şi GAP anul
şcolar '49 / 50 ? ]
- Fiţi Gata pentru Apărarea Patriei şi Gata pentru Apărarea
Patriei - transformate într-o mişcare sportivă cu caracter ideologic
cu tentă de disciplină militară .
/ 25 mai '49.H.C.M. : Canalul Dunăre-Marea Neagră
[ LD: Hotărârea prevedea construirea unui canal de 70 km.,
traversând Dobrogea, conceput de comunişti ca <un mormânt al
burgheziei româneşti > , deoarece 80 % din mâna de lucru
trebuia asigurată prin munca forţată a deţinuţilor politici .
S-au ţinut de cuvânt ! Canalul a devenit mormânt pentru mii de
oameni care şi-au găsit sfârşitul acolo, în cei 4 ani de funcţionare.
În iulie 1953, şantierele s-au închis , după ce , pentru a-şi ascunde
eşecul, în sept.'52 au fost declanşate cîteva procese de sabotaj,
soldate cu condamnări la moarte şi execuţii.
[Vezi Genocidul comunist - cronologie, context, etape ]
/ Dec.'49.Canalul Dunărea Marea Neagră : mormântul prigoniţilor

[LD: În viziunea PCR , Canalul trebuia să constituie < mormântul
burgheziei româneşti >
Noi îl considerăm mormântul prigoniţilor de urgia comunistă.
Proiectul a demarat la sfârşitul anului'49 şi va căpăta
consistenţă juridică , organizare administrativă , populare cu
<duşmani -sclavi >, în primele luni ale anului '50 şi în anii ce au
urmat. De bolnavi, de morminte n-au avut nici o grijă , dimpotrivă,
urmele trebuiau să dispară : şanţurile , gropile, taluzele au
înghiţit cadavrele.
O dovadă că acest procedeu a fost deliberat aplicat , este faptul că
"sintezele " , "rapoartele" de uz intern ale Consiliului Securităţii
Statului ( 1953,1955,1958 ), făcute pentru conducerea PCR, erau
făcute numai pe baza evidenţelor de la ieşirea din detenţie , nu pe
baza listelor de la internare . Zecile de mii de liste , au dispărut .]
[ Vezi Cicerone Ioniţoiu, Dicţionare, volumele sau
www.procesulcomunismului.com. ].
O sintetică şi adecvată concluzie privind Canalul Dunărea-Marea
Neagră, o datorăm lui Romulus Rusan : <Procedura copiată după
originalul NKVD ...>
[Vezi Genocidul comunist/ cronologie, context, etape ]
/ 1949 Fondarea ODCC-ului (Suceava )
În penitenciarul din Suceava ,Bogdanovici ,Ţurcanu , Moravschi
ş.a.,au pus bazele O.D.C.C.- (Organizaţia Deţinuţilor cu
Convingeri Comuniste )Transferaţi la Piteşti şi în alte penitenciare ,
se vor pune la dispoziţia administraţiilor penitenciare, vor face acele e
echipe de torţionari, generând ceea ce se va numi "fenomenul
Piteşti " .
/ 6 dec.'49.Penitenciarele Suceava - Piteşti -Gherla Tg.Ocna :
<reeducarea >
[ LD: Interpretarea oficială a fenomenului , în motivaţia comunistă , a
fost pusă pe seama fostului lider legionar Horia Sima ( aflat în
Occident ), a "imperialiştilor americani " care voiau compromiterea
Securităţii . În realitate, "reeducarea" , iniţiată,coordonată ,
manipulată,dirijată de mecanismul represiv comunist , prin
instituţiile sale securitate, justiţie, penitenciare .
De la DGSP, ministru Teohari Georgescu , urmat de Alexandru
Drăghici,cu tot şirul de "anchetatori " - un Nicolski, Czeller,
Sepeanu, Dulgheru, Nemeş ; de la Piteşti , un Al. Dumitrescu (
director ); de la Gherla un col.Gheorghe Gheorghiu ( director
),cpt.Alexandru Gheorghe, Costică Avădanei ( ofiţerul politic ),dr.
Cahone Moise,dr. Viorel Bărbosu ; de la Tribunalul MIlitar - un g-

ral Alexandru Petrescu ( preşedintele de complet care a semnat
sentinţele la moarte în procesele torţionarilor din '53,'54 ) - aceştia
sunt adevăraţii autorii morali şi politici ai "fenomenului Piteşti ".]
[ Vezi Bibliografie şi tabloul Elevi, studenţi-victime , Garda de
Fier- victimă ].
"După ce elitele mature fuseseră anihilate ,venise acum rândul
generaţiei tinere Cel mai sinistru experiment a fost <reeducarea
prin tortură >începută în 1949 la închisoarea Suceava, a continuat
mai târziu cu înverşunare în închisoarea din Piteşti şi, apoi , ceva
mai neconvins, în cele din Gherla şi Tg.Ocna. Până la 1000 de
tineri , majoritatea studenţi, au fost umiliţi, torturaţi, să-şi renege
convingerile , familiile, credinţele, să se maltrateze şi tortureze între
ei, practic să-şi desfiinţeze propria personalitate. " [ Vezi Romulus
Rusan, Cronologia şi geografia represiunii ...]
1950
/Ian.50 .HCM / MAI - Decret342 / Ordine / Ordonanţe : pedepsele
administrative
[LD: Pe baza acestei Hotărâri de Guvern, , Ministerul de Interne a
emis Decretul şi mai multe Ordonanţe ( cu o procedură copiată
după un "model" NKVD ) pe baza cărora urmau să fie arestaţi cei
ce <primejduiesc sau încearcă să primejduiască regimul de
democraţie populară şi construirea socialismului sau care
defăimează puterea de stat şi organele sale, dacă faptele lor nu
constituie infracţiuni > Cei presupuşi <duşman> " ce nu intrau
sub incidenţa infracţiunilor prevăzute în Codul Penal şi nu
puteau fi judecati şi condamnaţi ,din lipsă de probe, să fie arestaţi
pe baza acestui HCM.:Extrăgându-şi legitimitatea din HCM-ul din 3
ianuarie, Decretul şi Ordinele următoare
au stat la baza sutelor de mii de "reţineri administrative " ,oameni
închişi fără mandat şi fără proces,pe baza "listelor negre "
întocmite de organele puterii .
- Pentru arestarea rudelor demnitarilor a urmat un Ordin din
aprilie 1952 .
- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut
condamnări "uşoare" ,a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform
căreia ,cel eliberat urma să facă a doua condamnare , ca
pedeapsă administrativă )
[Vezi tablourile ,pe categorii de victime ]
Soarta a zeci de mii de oameni s-a hotărât pe linie administrativbirocratică .
Direcţia Canalului Dunăre-Marea Neagră cerea Direcţiei de

Anchete a Securităţii, un anumit număr de braţe de muncă
(necesarul zilnic ar fi fost de 40- 60.000 de salahori ).
Direcţia de Anchete o defalca numeric şi o dirija organelor
regionale ca pe o "normă de arestaţi " Subordonaţii întocmeau
şi transmiteau liste cu "contrarevoluţionari " [ CR ], reacţionari",
"paraziţi " , "duşmanii poporului " .
O Comisie de 7 generali şi colonei aproba lista, fixând durata
pedepsei ( între 12- 60 de luni ) .Apoi se proceda la arestări.
Dacă acţiunea depăşea necesarul la Canal, arestaţii erau trimişi pe
alte şantiere , munci agricole, mine ş.a
HCM-ul , Decretul şi Ordinele următoare au stat la baza sutelor de
mii de "reţineri administrative " ,oameni închişi fără mandat şi
fără proces,pe baza "listelor negre " întocmite de organele
Securităţii .
- Pentru arestarea rudelor demnitarilor a urmat un Ordin în
aprilie 1952 .
- Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi pentru că au avut
condamnări "uşoare" , a existat Decizia MAI nr 708/1952,conform
căreia ,cel eliberat urma să facă a doua condamnare , ca
pedeapsă administrativă.
1951
/ Direcţia Generală a Serviciului Muncii ( DGSP )
Direcţia se ocupa de recrutarea tinerilor care , datorită originii "
nesănătoase" - burghezi, chiaburi , fii de deţinuţi politici , sau
cu rude în străinătate - ce nu aveau voie să poarte arme Pentru că Tratatul de pace limitase plafonul de militari , "în termen " ,
tinerii din "prisosul de contingent " erau încorporaţi în "armata
cenuşie " şi să presteze muncă "în interes public ".
Prin acest sistem de muncă forţată , au trecut , până în 1960,
peste 520.00 de tineri.
1952
/ 14/15 apr.'52 :Arestarea familiilor celor închişi
[ LD: În baza Deciziei nr 349 a Ministerului de Interne (5 iul1951 )
,au fost pedepsiţi cu 2 ani închisoare membrii de familie a celor
închişi .
[Pentru arestarea rudelor demnitarilor a existat un Ordin din
aprilie 1952 ]
[Pentru rearestarea celor închişi şi eliberaţi , există Decizia MAI nr
708/1952,conform căreia ,cel eliberat,urma să facă a doua
condamnare ex. pedeapsa administrativă )

Am impresia că a existat şi o "noapte" anume ,14/15 apr.1952 ,
când s-au operat arestările. ( ex.Olga Boeru - soţia asasinului lui
Iorga , în închisoare din 1940 )
/ Iunie-'52.Directivele B.P. al CC al PCR: compoziţie de clasă în
învăţământ.
Pentru <îmbunătăţirea compoziţiei de clasă a elevilor şi
studenţilor > se prevedea limitarea admiterii în învăţământul
superior a <fiilor elementelor duşmănoase statului democrat
popular >, interzicându -se total <admiterea acestora în facultăţile
de filozofie , pedagogie, filologie, istorie, geografie, ştiinţe
juridice, economie generală, comerţ exterior , Institutul Maxim
Gorki [ limba rusă ] >
/ Iulie-aug.'52.MAI:unităţi de muncă pentru tinerii cu "origine
nesănătoasă "
Din ordinul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii ( DGSM, din
1949 ), tinerii cu "origine nesănătoasă " au fost încorporaţi în
unităţi de muncă cu regim militar .
Totodată durata a crescut de la 2 , la 3 ani pentru aceste categorii
/ August.'52. Oprirea "experimentului reeducării - Piteşti "
[LD: Iniţiat în toamna anului '49, oprirea experimentului a fost
ordonată de Gheorghe Gheorghiu Dej ,pentru a exonera partidul
de răspundere. "Metoda " găsirii unor ţapi ispăşitori " a fost
preluată din arsenalul partidului comunist bolşevic , şi va fi practicată
pe toată perioada regimului totalitar.
În cazul "reeducării " , Dej a dorit să paseze vinovăţia pe
"deviaţionişti " - Ana Pauker şi Teohari Georgescu. În realitate,
sub alte forme, "reeducarea" va fi generalizată şi aplicată ori de
câte ori partidul a dorit să înfrângă anume rezistenţe .
[ Vezi la Bibliografie - Memorii ]
/ 4 oct.'52.Procese la faţa locului
Instrucţiunile Procuraturii privind desfăşurarea proceselor la faţa
locului , prin care se recomanda să fie alese <cazurile grăitoare> ,
iar dosarul să cuprindă dovezi clare privind < atitudinea duşmănoasă
a inculpatului > , încât să stârnească indignarea şi ură asistenţei
1953
Guvern Gheorghe Ghorghiu-Dej ( 28 ian' 53-4 oct.55 )
Ion Nistor- ministru Învăţământului Public

Ilie Murgulescu- ministru Învăţământului Superior , apoi al
Învăţămânzilui Public contopit ( 6 oct.'53 )
/ 25-30 iul.'53.Bucureşti.Al III-lea Congres Mondial al Tineretului .
Participă peste 1200 delegaţi din întreaga lume.
/ 2-14 aug.'53.Al IV-lea Festival Mondial al Tineretului şi Studenţilor
Peste 30.000 de participanţi. Pentru festival, guvernul a cheltuit
sume uriaşe . ( Festivalul a fost precedat , peste jumătate de an , de
o criză alimentară severă )
1954
/febr.'54 .Decretul 62 /Art.193 Cod Penal:activitatea contra clasei
muncitoare
[ LD:Pe baza acestui articol din Codul Penal ,au fost judecaţi şi
condamnaţi în anii 1955-'56 foştii angajaţi ai Poliţiei Siguranţei şi
Serviciului Secret de Informaţii , arestaţii din anii 1948-'50 ] Decretul
nr.62 din febr.'54 a avut un caracter secret , nefigurând nici într-o
ediţie a Codului Penal ,instituind o normă de drept penal cu
caracter retroactiv.
Art.193 (indice 1 ),avea următorul conţinut :<Activitatea intensă
contra clasei muncitoare sau a mişcării revoluţionare desfăşurată
într-un post de răspundere în aparatul de stat sau într-un serviciu
secrete ,pe timpul regimului burghezo-moşieresc ,se pedepseşte
cu detenţie grea pe viaţă şi confiscarea totală a averii .
Dacă fapta prevăzută în aliniatul precedent a fost săvârşită într-un alt
post decât unul de conducere , pedeapsa va fi detenţiune grea de
la 5 la 25 ani şi confiscarea totală ori parţială a averii .>
1955
/30 iunie'55 .Decretul 421 :primele graţieri
Prezidiul MAN a emis Decretul nr 421 prin care au fost graţiaţi cei
cu condamnări până la 10 ani , în baza Legilor nr.312 /
'45,nr.291/'47şi a Decretului nr.207/'48 .
A prevăzut graţierea celor cu pedepse mai mari de 10 ani , dacă
au participat la războiul antihitlerist .Nu beneficiau de graţiere,însă ,
membrii guvernelor "fasciste" , din perioada sept'40 -23 august'44.
[LD:După moartea lui Stalin ( 1953 ) şi condamnarea stalinismului în
URSS, manifestările antistaliniste nu mai erau considerate "crime
împotriva umanităţii "şi cei ce fuseseră condamnaţi pentru atari
manifestări , au fost "graţiaţi " ]

1956
/27 sept.'56.Bucureşti :studenţi la Filologie- exmatriculaţi
- În adunarea UTM (an IV -Filologie, Bucureşti , câţiva studenţi critică
politica guvernului faţă de studenţi, privind bursele. Studenţii
protestatari sunt excluşi din UTM şi exmatriculaţi.
/ 6 oct.'56.HCM:mărire burselor studenţeşti
/ 23 oct.-4 nov.'56 Revoluţia din Ungaria
Înăbuşită sângeros de către Armata Roşie .
Instalarea regimului Ianos Kadar
/ oct.'56.Braşov:Garda Tineretului Român
Ia fiinţă, în clandestinitate , GTR - organizaţie studenţească
anticomunistă . Membrii organizaţiei vor fi arestaţi în 1958
/ 30 oct.'56.Memoriul studenţimii din Timişoara
În cadrul unei mari adunări studenţeşti, se adoptă Memoriul ,
cuprinzând revendicările profesionale şi sociale ale studenţimii .
După anchetarea a peste 2000 studenţi - reţinuţi într-o cazarmă din
Becicherecu Mic - organizatorii adunării - Teodor Stanca, Aurel
Baghiu, Caius Muţiu - au fost judecaţi şi condamnaţi la 8 ani
închisoare ( 16 nov.'56 )
/ 4- 15 nov.'56.Proteste studenţeşti versus represiunea autorităţilor
[ LD:în perioada 1957-1962, peste 40.000 de tineri condamnaţi politic
au fost trimişi în zonele mlăştinoase ale Deltei , la recoltarea stufului
şi construirea de diguri
]
-4 nov. Arestarea studenţilor Alexandru Ivasiuc şi Mihai Serdaru
pentru intenţia de a organiza un protest studenţesc al mediciniştilor.
Ei vor fi judecaţi şi condamnaţi .
-5 nov. Studenţii protestatari în Piaţa Universităţii sunt arestaţi de
trupele Securităţii .
- În aceeaşi zi, la Cluj, într-o adunare <populară> , Miron
Constantinescu condamnă < acţiunile aventuriste> ale studenţilor
şi justifică măsurile aplicate de < organele de ordine >
- 15 nov.'56.Nicolae Ceauşescu - în calitate de secretar al CC al
PCR - cere eliminarea studenţilor <perturbatori >,considerând că
statul nu este obligat să întreţină <huligani > , ci
<să-i trimitem frumuşel la sapă , nu-i ţinem în universităţi.. >
- 15-16 nov.La Cluj, sunt arestaţi studenţi şi universitari , în frunte
cu prof. de Marxism , Raul Volcinschi . Ulterior, vor fi judecaţi şi vor

primi condamnări între 8- 25 de ani închisoare
- Nov.Bucureşti. Studenţii filologi Paul Goma şi Horia Florian
Popescu sunt arestaţi pentru tentativa organizării unei greve
(contra arestării colegilor ).
1957
GUVERN Chivu Stoica (20 mart.'57-20 mart.'61 )
Miron Constantinescu -Învăţământ şi Cultură ; urmat de Athanase
Joja ( 15 iul.'57 ).
/ Martie'57 .Uniunea Asociaţiilor Studenţeşti din România ( UASR ).
Confruntat cu viguroasele mişcări studenţeşti din vara-toamna
'56,PCR hotărăşte crearea unei organizaţii loiale partidului - UASRreprezentanţi în conducerea universităţilor şi facultăţilor cu puteri
din ce în ce mai sporite în viaţa studenţească.
/ 12-14 apr.'57 .Iaşi şi Putna. Aniversare Ştefan cel Mare:arestări
studenţi
La a 500-a aniversare a urcării lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei,
la festivităţile omagiale , un grup de studenţi - Alexandru Zub,
Aurelian Popescu, Mihalache Brudiu, Dumitru Văcariu - au fost
arestaţi , acuzaţi de <uneltire contra ordinii sociale> şi
condamnaţi la pedepse între 8-10 ani închisoare.>
1958
/ ? 1958. HCM nr.282 : trimiterea la muncă forţată
1959
/ 11 mart.'59.HCM: învăţământul seral , fără frecvenţă , general şi
superior
[LD: Un accent deosebit era pus pe învăţământului seral şi f.f.
pentru tineret, motivat astfel :
<Drumul cel mai sigur spre învăţământul superior , spre o calificare
profesională înaltă, trece prin şcoala muncii în uzină, în fabrică, în
mină, în gospodăria agricolă de stat , în gospodăria agricolă
colectivă .>
1961
¤ Guv.Ion Gh.Maurer I ( 21 mart.'61-17 mart.'65 )
[ LD: ultimul guvern din "epoca Dej" ]
Ilie Murgulescu - ministru Învăţământului şi Culturii Ilie

Murgulescu - ministru Învăţământului ( despărţit iar de Cultură ,
din 9 iun.'62 ) Ştefan Bălan - ministru Învăţământului ( din 16
apr.'63 ).
1964
/Febr,- 3 apr.-24 iul - august ' 64:Valuri de graţieri
[Probabil au fost mai multe decrete .La unii găsesc Decretul 173 din
3 apr.'64 ; la alţii Decretul 410 din 16 iun'64 ; la alţii Decretul 310
din 16 iun.'64 (pentru condamnările date de Tribunalului Militar
pentru Unităţile MAI )La majoritatea foştilor deţinuţi ,este indicat
Decretul 411 din 24 iul.'64 , căruia i se spun simplu "Decretul 411 /
1964 " [ Vezi la tabloul Genocidul comunist - context, etape ]
- Romulus Rusan vorbeşte despre cca 17.000 de graţieri acordate
deţinuţilor politici din lagăre, închisori şi domicilii forţate , în perioada
februarie- august '64.
El subliniază faptul că , toţi cei eliberaţi au rămas cu cazier penal
şi au continuat să fie ţinuţi sub supraveghere de Securitate şi
Miliţie.( Cf. România în timpul războiului rece )
1965
"Epoca Ceauşescu"
Guv.Ion Gh.Maure )r II ) ( 18 mart.'65-20 aug.'65 )
Ştefan Bălan - ministru Învăţământului
Guv.Ion Gh.Maure (.r III ) 21 aug.'65-8 dec.'67 )
Ştefan Bălan - ministru Învăţământului
1967
Guv.Ion Gh.Maurer ( IV ) ( 9 dec.'67-12 mart.'69 )
Ştefan Bălan - ministru Învăţământului Ion Iliescu -ministru
ptr.Problemele.Tineretului ( prim-secretar UTC)
1968
/ 19 - 21 iun.'68 : noul Cod Penal
-Pe 19 iunie, proiectul este adoptat de Plenara CC al PCR
-Pe 21 iunie, MAN l-a votat .
1969
Guv.Ion Gh.Maurer (-V ) ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )

Ştefan Bălan - ministru Învăţământului urmat de
Miron Constantinescu - ministru Învăţământului ( din 19 aug.'69 )
urmat de Ion Iliescu -ministru ptr.Problemele.Tineretului ( primsecretar UTC) ,
1970
Mircea Maliţa - ministru Învăţământului ( din 25 nov.'70 )
Ion Iliescu - ministru ptr.Problemele.Tineretului ( prim-secretar
UTC)
1971
Mircea Maliţa - ministru Învăţământului ( din 25 nov.'70 )
Ion Iliescu - -ministru ptr.Problemele.Tineretului ( prim-secretar
UTC) urmat de
Dan Marţian
/ 10 febr.'71 N.Ceauşescu . Misiunea educaţiei , culturii şi artei : <
omul nou >
[ LD: întâlnirile lui Nicolae Ceauşescu cu diverse categorii socioprofesionale se statornicesc şi devin , după consumarea lor, "linia
partidului " , "recomandarea tovarăşului", "sarcina " , "datoria "
tuturor celor vizaţi . Din această categorie a făcut parte şi noua
întâlnire cu oamenii de artă şi cultură, care abia răsuflaseră uşuraţi
de promisiunile anterioare. ]
[ Vezi consecinţele la tabloul Cultura , arta, ştiinţa- victime ]
-La această întîlnire , Ceauşescu atrage atenţia că < datoria
scriitorilor şi artiştilor este aceea de a contribui activ la făurirea
omului nou >
/ 7 mai '71.Semicentenarul PCR:< socialismul multilateral dezvoltat
>
La aniversarea semicentenarului , Nicolae Ceauşescu rosteşte un
discurs de bilanţ şi previziune lansând sintagma de definire
etapei :<făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate .>
/ 6 iul.'71.C.Ex.al CC al PCR: :<Tezele din iulie >
[ LD: document elocvent pentru a demonstra esenţa statului
totalitar comunist (prin exclusiva asumare de sarcini de către
partidul - stat ) şi rolul de conducător ( pretins şi acordat ) unui
singur om , investit astfel cu puteri dictatoriale. Se poate detecta
în aceste "măsuri " şi o tentă de "naţionalism " (cu accent pus spre
autohton ) , dar motivele erau tot ideologice.
A fost aplicat acest <plan de măsuri > ? A contribuit la făurirea

<omului nou> ?
Răspunsul nostru este : DA . ]
Comitetul Executiv al CC al PCR adoptă <Propunerile de
măsuri> iniţiate de Nicolae Ceaşescu privind creşterea rolului
conducător al PCR : intensificarea educaţiei cultural-ideologice în
şcoli şi facultăţi, în organizaţiile de copii , tineret şi studenţi ;
participarea tineretului la muncă patriotică pe marile şantiere;
lărgirea propagandei ateiste ; promovarea muzicii româneşti;
programe radio - T.V , planuri editoriale , repertorii teatrale şi
cinematografice , orientate în această direcţie.
1972
14.Guv.Ion Gh.Maurer (-V ) ( 13 mart.'69-27 febr.'74 )
Remaniere ( 23 oct.'72 ) : Paul Niculescu-Mizil - ministru
Educaţiei şi Învăţământului ( din 13 oct.'72 ) Ion Traian
Ştefănescu - ministru ptr.Problemele.Tineretului ( prim-secretar
UTC)
1974
Guv.Manea Mănescu ( 27 febr.'74 -remaniere ; 18 mart-'75 -28
mart'80 )
Paul Niculescu-Mizil -viceprimministru şi ministru Educaţiei şi
Învăţământului
Dumitru Popescu -preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste
Ion Traian Ştefănescu - ministru ptr.Problemele.Tineretului ( primsecretar UTC)
1976
-Suzana Gâdea- ministru Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
( din 16 iun.'76 )
- Miu Dobrescu - preşed. Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste ( din 4 nov.'76 )
Ion Traian Ştefănescu - ministru ptr.Problemele.Tineretului ( primsecretar UTC)
1978
/ 21-22 dec.'78.MAN: modificări la Legea educaţiei şi învăţământului
Se introduce principiul integrării învăţământului cu producţia.
Unele licee şi facultăţi au fost puse sub tutela unor uzine, fixânduli-se "planuri de producţie”.

1979
¤GUNERN Ilie Verdeţ ( 30 mart.'79-rocada - 29 mart.'80-20 mai '82
)
Aneta Spornic -ministru Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
;Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste ; Pantelimon Găvănescu - ministru Ptr. Problemele
Tineretului ( prim-secr.UTC ); Ştefan Voitec - preşed.al
Consil.Superior al Educaţiei şi Învăţământului ( din 28 apr.'80 );
Ion Teoreanu - ministru Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
( din 8 mart.'82 )
1980
[Guv.Ilie Verdeţ (continuă] Aneta Spornic -ministru Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului
Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
Pantelimon Găvănescu - ministru ptr.Problemele.Tineretului (
prim-secr.UTC )
Ştefan Voitec - preşed.al Consil.Superior al Educaţiei şi
Învăţământului ( din 28 apr.'80 )
/14 oct.'80.Consiliul de Stat: Decret privind asistenţa bolnavilor
psihici "periculoşi"
[ LD: Nu mai curg Decretele de arestări şi condamnări pentru
diversele culpe politice.
Doar în România se produsese " graţierea " delictelor politice !
Decretele cu pseudo- diagnostice medicale, au fost noua
"găselniţă" ( să-mi fie iertată această expresie de jargon ) utilizată
de "organe" împotriva adversarilor regimului
/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor
condamnaţi politic.
Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a
elaborat acest plan de măsuri
indicând explicit obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul
informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru
infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >
( Cf. Romuluus Rusan, op. cit )
[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie câteva realităţi opresive
din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia căruia - afirmă unii n-ar mai fi fost "genocid" :
a) Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi
"eliberările " supravieţuitorilor ;
b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu

proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele
distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi,
interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate .
c) Justificarea organigramei umflate de "lucrători" de la DSS ,
inclusiv a celor de la DIE ;
d)Pescuirea de "informatori" ,de "turnători " ( din rândul familiei,
colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să+-i
urmărească .
e) Dovada unei degradări morale de proporţii ,reprodusă în
Rapoartele făcute ( transformată în tona de documente predate
de SRI, la CNSAS )
1982
Guv.Ilie Verdeţ (până în 20 mai '82 )
Aneta Spornic -ministru Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
Pantelimon Găvănescu - ministru ptr.Problemele.Tineretului (
prim-secr.UTC )
Ştefan Voitec - preşed.al Consil.Superior al Educaţiei şi
Învăţământului ( din 28 apr.'80 )
/ Guv.Const.Dăscălescu ( 21 mai'82- 28 mart.'85 )
Ion Teoreanu - ministru Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
Pantelimon Găvănescu - Problemele Tintertului
1983
Nicu Ceauşescu-ministru ptr.Problemele.Tineretului ( primsecr.UTC ) (12 dec.'83-17 oct.87 )
1985
/ 13 ian.'85.CPEx: Programul energetic : România în frig şi întuneric
[ LD: fără exagerare : este iarna când în case, grădiniţe, şcoli, birouri
,spitale ,la teatru sau în biserici, oamenii au fost siliţi să stea
îmbrăcaţi în paltoane, cu căciuli în cap, cu mănuşi şi pâslari ,
iar, la respiraţie, le ieşeau aburii din gură. Iar la citit, au fost la mare
căutare lămpile cu gaz şi lumânările .Cum au supravieţuit bătrânii,
copiii şi bolnavii ?Statisticile sunt mute. ]
Programul pretins de <asigurarea producţiei de energie şi
folosirea ei raţională >, a prevăzut măsuri drastice şi obligatorii
pentru economisirea energiei electrice .
Printre altele , programul a pretins: reducerea iluminatului public

cu 50 % ( străzi şi oraşe în întuneric ) ; interzicerea aparaturii
electrice pentru încălzire sau gătit ( în birouri şi apartamente fără
căldură şi fără gaz ) ; eşalonarea consumului pe 3 schimburi ;
dumineca lucrătoare ; închiderea localurilor publice la ora 21 (
cu modificarea orelor de spectacol şi la restaurant ) ; interzicerea
firmelor luminoase ( pentru că reclame nu prea existau )
1985
[ Vezi tabloul Genocidul comunist - cronologie-i - legislaţie, etape
]
Guv.Const.Dăscălescu ( 29 mart.'85-22 dec.'89 )
Ion Teoreanu - ministru Ministerului Educaţiei şi Învăţământului
Suzana Gâdea -preşed.Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
Ioan Toma - ministru ptr.Problemele.Tineretului ( prim-secr.UTC
) ( din 17 oct.'87 )
1987
/ 7febr,11 nov.'87.Decrete : raţionalizare la gaze naturale şi energie
electrică
[ LD: Decretul este dat tot iarna şi declanşează îndesirea
controalelor, oprirea gazelor şi întreruperea curentului electric
,la ore imprevizibile ,din zi şi din noapte.
Pe lângă disconfortul zilnic, măsurile au afectat şi folosirea
aparaturii casnice (congelator, frigider, calorifer, televizor ş.a ),
determinând o stare de esiguranţă şi revoltă ]
-Decretul, emis de Consiliul de Stat , prevedea noi restricţii pentru
consumul de gaze naturale şi energie, în gospodării şi instituţii.
Încălcarea "cotelor admise " era pedepsită cu amenzi
usturătoare.
- După 9 luni ( 11 nov. )Consiliul de Stat emitea un nou Decret , cu
norme mult mai drastice pentru aşa-zisa "raţionalizare"
,declanşând nemulţumirea şi furia întregii populaţii, afectată,
într-un fel sau altul, de aceste măsuri.
/ 16 febr.'87.Iaşi .Mişcări de protest muncitoreşti şi studenţeşti.
Nemulţumirile au fost declanşate de măsurile de "raţionalizare" la
gaze şi curent. - Muncitorii de la "Atelierele Nicolina" protestează
la locul de muncă ( nu pot munci ! ) - Studenţii protestează în
căminele studenţeşti ( nu pot învăţa ! ) .
/ 1987. Numiri , remanieri, rotiri , destituiri ministeriale

[ LD: din guvernul II Dăscălescu ( instalat pe 29 mart.'85 ), nu mai
rămăsese aproape nimeni pe post. Miniştri erau , pur şi simplu ,
mutaţi de la un minister la altul, în funcţie de dorinţele cuplului
Ceauşescu .Semnificativ este faptul că, nu s-a semnalat opoziţia
sau demisia unui ministru, faţă de măsurile impuse de cei doi . ]
- 17 oct. Ioan Toma prim-secretar UTC -ministru ptru Problemele
Tineretului ( în locul lui
/ Nicu Ceauşescu, trimis prim secretar PCR la Sibiu )
-3 oct.Tudor Postelnicu -ministru de Interne ( în locul lui Homoştean
)
Iulian Vlad - şef la Departamentul Securităţii Statului ( în locul lui
Postelnicu ) ;
Maria Bobu -ministru Justiţiei ( în locul lui Gh.Chivulescu )
1989 REVOLUŢIA din dec.'89
"Epoca Iliescu"
1.Guv.proviz.Petre Roman ( 26 dec.'89-27 iun.'90 )
Mihai Şora - Ministru Învăţământului ( din 30 dec.'89 )
Andrei Pleşu - Ministrul Culturii ( din 28 dec.'89 )
2.Guv.Petre Roman ( 28 iun.'90- 16 oct.'91 )
Gheorghe Ştefan- ministrul Învăţământului şi Ştiinţei
Andrei Pleşu - ministrul Culturii
Bogdan Niculescu-Duvăz- interimar la Ministerul Tineretului şi
Sportului ( din 30 apr.'91 )
Lazăr Vlăsceanu . secr.de Stat la Ministerul Tineretului şi
Sportului ( din 10 iun.'91 )
Alexandru Roşu - secr.de Stat la Ministerul Învăţământului şi
Ştiinţei ( din 9
sept.'91 )
1991
3.Guv.Teodor Stolojan ( 1 oct -remaniere ; 16 oct.'91-18 nov.'92 )
Mihail Golu - ministrul Învăţământului şi Ştiinţei
Emil Tokacs -secr.de Stat la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei
Ioan Moldovan, Cornel Dinu, Cristian Gaţu ( succesiv ) ministri ai
Tineretului şi Sportului
Liviu Maior - ministrul Învăţământului şi Ştiinţei ( din 19 nov.'92 )
Sorin Cristea- secr.de Stat la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei

1992
4.Guv.Nicolae Văcăroiu ( 4 nov.'92-rocada ; 20 nov-'92 - nov.'96 )
Liviu Maior -ministru Învăţământului
Ioan Hârjoabă, Romulus Pop, Gh.S.Ionescu- secr.de Stat la
MinistÎnv.
Doru Dumitru Palade- ministru Cercetării şi Tehnologiei
Gheorghe Angelescu, Alex.Mironov, Nic.Mărăşescu, ( succesiv )
- miniştri ai Tineretului şi Sportului
1995
5.Guvernul Nic.Văcăraoiu II ( 12 mai-1995- nov ? '96 )
Liviu Maior - ministru Învăţământului
Alex.Mironov- ministru al Tineretului şi Sportului
LD:JURNAL-meditaţie
[LD:29 ian.2008 : nomenclatura terorii ]
Ca şi în cazul foştilor deţinuţi politici ,unii cu mari dosare de suferinţă
,în anii de după revoluţia din 1989 , căzându-se în cea mai
lamentabilă meteahnă românească (bârfa,calomnia ,demascarea )
,circulă pe seama unor elevi şi studenţi din anii 1944-1964, grave
"culpe" morale.
Nu ne propunem aici şi acum să clarificăm noi aceste "căderi în ispită
" , a unor adolescenţi şi tineri cu destinul zdrobit în acei ani .Până
una-alta , am vrea să ştim mai multe despre nomenclaturiştii
partidului care au pus în lucru maşina represiunii ,despre
securişti, anchetatori, procurori, judecători, comandanţi de
închisori -executanţii genocidului .
Pentru "procese de conştiinţă " aplicate retro' ar fi bine să se
vorbească cu sfială .]
[LD:26 oct.2008 : manifestaţiile de stradă ( 8 nov.'45, 10 mai'46 ş.a )
]
8 nov.'45 şi 10 mai.'46 cele două confruntări majore , în care mii de
elevi şi studenţi s-au alăturat partidelor istorice în primii ani
după '44, crezând , încă, în lupta democratică de idei, programe şi
exprimare a voinţei privind destinul României.
Reprimarea violentă la care au fost supuşi - de regimul de ocupaţie
sovietică şi colaboraţionismul comunist autohton - le-a schimbat
destinul uman şi profesional , transformându-i în "duşmani"
urmăriţi, hăituiţi, arestaţi, închişi, omorâţi.

[LD:1 ian.2009 : în atenţia Ligii Studenţilor de la Medicină,
Psihologie şi Drept. ]
Ar fi foarte interesant ca studenţii care se pregătesc să devină
medici, psihologi, sociologi şi magistraţi, să studieze aşa zisul
"fenomen Piteşti , poate găsesc ei nişte noi explicaţii privind
metamorfozarea atâtor studenţi , din victime în călăi . ]
[LD:18 ian.2009 : în atenţia Ligii Studenţilor de la Drept ]
Mă gândesc să propun Facultăţii de Drept şi Ligii Studenţilor ... să-şi
asume cercetarea şi revizuirea proceselor şi sentinţelor elevilor
şi studenţilor din perioada totalitară.
Ar fi , pentru ei, o interesantă cunoaştere a vieţii studenţeşti şi o
practică judiciară pentru viitoarea lor profesie de magistraţi sau
avocaţi.
EXEMPLE DE VICTIME
[ LD: din cele peste 2 milioane de victime, am extras [ de fiecare
dată , cu strângere de inimă pentru cei nepomeniţi] cazurile care să
îngăduie percepţia corectă a substratului ideologic şi politic al
genocidului comunist, a mecanismelor terorii , a metodelor
experimentate , ş.a. ]
Dicţionarele lui Cicerone Ioniţoiu (format carte - editura "Maşina de
scris " ; format electronic la www.procesulcomunismului.com ) ;
Lucia Hossu -Longin , Memorialul Durerii ; Documente ,
Memorialistică , Istoriografie ,Biografii , Procese, Cazuri , ( vezi la
Bibliografie ) ;Documentare, Interviuri ,Dezbateri Radio ,TV ;
Presă , s-au aşezat pe rafturile unei veritabile BIBLIOTECI dedicate
acestei monstruoase crime colective prin care a trecut poporul
român.Ca orice bibliotecă, ea va fi îmbogăţită pe măsură ce arhivele încă ferecate - se vor deschide.]
A.
-Abăcioaie ,Leon N.
Student la Cluj (n.1923, Vorniceni-Botoşani ) .Arestat pe 7 iun.'49
,executat pe 8 febr.'50 ,lângă cimitirul de pe Calea Turzii , din
dispoziţia lt.col Patriciu .
-Adel,Mircea
Student la Medicină.Arestat în noaptea de 2/3 dec.'47, anchetat cu
brutalitate ,condamnat la 5 ani temniţă grea ,pentru că a manifestat
împotriva procesului înscenat fruntaşilor PNŢ.
A fost încarcerat la Văcăreşti, Jilava,Piteşti , şi în lagărul de muncă

forţată de la Peninsulă .
După închiderea Canalului , a fost mutat la Aiud, de unde a fost
eliberat ( după 4 luni de la expirarea pedepsei )
-Altene ,Constantin
Elev din Bârlad. Arestat împreună cu alţi 8 colegi , pe 30 iunie
1949, fiind denunţat de un coleg. Anchetat la Securitatea din Galaţi ,
condamnat în urma unui proces înscenat
-Andrei, ? ,P.
[ LD: Ne putem uşor imagina care ar fi fost soarta prof. Petre Andrei
,dacă mai trăia]
Elev ( sau student ? ) în Iaşi , fiul prof.univ.Petre Andrei ( ucis de
legionari la 4 oct.'40 ) .
Arestat .
-Andreica,Gheorghe,I
Elev , n.la Vişeu ( Maramureş ).În 1948 , a fost arestat şi chinuit în
anchete ,de Securitatea din Sighetul Marmaţiei ,condamnat la 3 ani
închisoare ( Târgşor şi Peninsula ) .
Rearestat în 1958,condamnat la 16 ani muncă silnică.
Graţiat în 1963, fără a i se permite timp de 10 ani să urmeze
facultate.
-Andreica , Iosif Puiu
Elev,n.în 1933 ,la Călineşti ( Maramureş ) .Arestat în august 1948 ,
condamnat de Tribunalul Militar Cluj, închis la Târgşor şi Peninsula.
-Andrişan ,Gheorghe
Legionar arestat pe 14/ 15 mai 1948 , într-un "lot de studenţi "din
Iaşi , din care a făcut parte şi Eugen Ţurcanu şi Alexandru
Bogdanovici ( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI , pe baza căruia s-au
întocmit liste nominale şi s-a înfăptuit arestarea legionarilor din
întreaga ţară ). Închis la Piteşti , a încercat să se sinucidă , în
urma torturilor la care l-au supus Ţurcanu şi Dan Dumitrescu .
-Andronache, Vasile
Torţionar.Student , originar din Horodnic ( Suceava ).În 1948, a fost
condamnat la 3 ani închisoare şi închis la Suceava.S-a înscris în
prima formaţiune de "reeducare" ,fiind transferat
în apr.1949 ( împreună cu Ţurcanu ) la Piteşti , să aplice
"pedagogia reeducării ". În 1950, transferat la Gherla ,şi-a
continuat îndeletnicirile abominabile,alături de Livinski şi Puşcaşu .

-Andronic,Laurenţiu
Torţionar .Student , n.la Piatra Neamţ , arestat şi condamnat în
1948( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI , pe baza căruia s-au întocmit
liste nominale şi s-a înfăptuit arestarea legionarilor din întreaga
ţară ) , încarcerat la Piteşti. Recrutat în "brigăzile studenţeşti" care au
terorizat deţinuţii în lagărul de la Peninsula.
-Angelescu ,Eugen
Student, Bucureşti (?). Arestat în 1948 ,condamnat , închis la Piteşti .
Torturat şi omorât , în febr.1950, de Vasile Puşcaş, în cursul
"reeducării " .
-Angelescu , Ion
Student cuzist .Arestat în 1948 la Timişoara, condamnat la 8 ani
temniţă grea, încarcerat la Piteşti .A refuzat "reeducarea" , şi a fost
schingiuit de echipa lui Eugen Ţurcanu ( camera nr.4 -spital ) şi de
dir.penitenciarului , Alexandru Dumitrescu .
Transferat în iun.1950 la Gherla, a încăput pe mâna torţionarilor
Cornel Popovici şi Alexandru Popa ( camera nr. 105 ) , deoarece
a refuzat să-şi facă "auto demascarea " .
A trecut şi pe la minele din Baia Sprie.
-Anghel ,Avram
Student la Belle Arte din Bucureşti .N.în 1924,la Balomiru de Câmp (
Alba ).A fost implicat în lovitura dată la caseria CFR -Bucureşti .A
ajutat cu banii, partizanii din Muntele Mare ,furnizându-le şi explozibil.
Arestat şi condamnat în 1949, la 15 ani muncă silnică, trecând prin
închisorile din Jilava, Piteşti , Gherla , Blaj,Canal, Baia Sprie ,Deva,
Sibiu .La Gherla, a fost supus "reeducării "
-Anghel ,Constantin
Student din Bucureşti .Arestat într-un grup ce răspândea
manifeste de protest împotriva condamnării conducerii PNŢ ( 2
dec.1947). A trecut prin închisorile de la MAI, Văcăreşti , Aiud.
-Anghelescu, Nicolae
Student.Luptător în grupul de partizani , condus de Ion Opriţescu (
febr.'49 ) . Încercuiţi la Arnota , în primăvara '49 ,de batalionul
Securităţii din Drăgăşani şi batalionul Vânători-Munte din Sibiu ,a fost
împuşcat mortal.
-Angheluş ,Gheorghe
Student .Component al grupului de partizani Arnota, a fost şi el

împuşcat în luptă cu Securitatea.
-Anghelescu ,Eugen
Student. Condamnat în 1948, închis la Jilava şi Piteşti ,îndurând
torturile "reeducării " , în febr.1950 a fost omorât de torţionarul
Vasile Puşcaşu.
-Antonescu, Doru
Student la Facultatea de Medicină din Cluj, n.în 1924.Arestat în
1946, în timpul mişcărilor studenţeşti ,a fost închis la Văcăreşti, Jilava
şi Sibiu .În 1958 , a fost condamnat la moarte , pedeapsă comutată
apoi în muncă silnică pe viaţă .
-Arsinte, Petre
Student în Iaşi , originar din Piatra Neamţ , n.în 1927.Arestat pe 2
mai 1949 , torturat timp de o lună ,de securistul lct.Blehan şi
anchetatorii Lică Kaufman şi Hascal.
Torturat şi la Securitatea din Roman de cpt.Davidovici şi Lazarovici .
Transferat la Galata , pe 30 dec.1949 a fost condamnat de
Tribunalul Militar Iaşi - într-un grup de cca 30 de persoane pe care
nu le cunoştea - ca membru într-o organizaţie subversivă, inventată
de Blehan. În 1961, a fost rearestat de Securitatea din Focşani şi
condamnat .
-Aunguroaicei, Emil.
Student legionar arestat în 1948 la Iaşi, cu "lotul Universităţii" , din
care a făcut parte şi Eugen Ţurcanu ( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI ,
pe baza căruia s-au întocmit liste nominale şi s-a înfăptuit arestarea
legionarilor din întreaga ţară ) A trecut prin închisorile din Iaşi şi
Suceava.
-Avram , Horia
Torţionar. Student legionar din grupul lui Ţurcanu ( la Piteşti ).A
torturat pe deţinuţii de la Peninsulă , împreună cu Ion Bogdănescu ,
Petre Paul, Lie Pompiliu ş.a Printre schingiuiţi s-a aflat medicul Ion
Simionescu şi comandorul Ion Cara.
-Avram,Iancu
Elev la liceul "Gh.Şincai " din Bucureşti .n.la Siseşti ( Mehedinţi )
.Arestat în 1949,schingiuit la Securitatea din Calea Rahovei ,
împreună cu un grup de elevi şi profesori,ca membru al unei
organizaţii inexistente -"Coloana a 5-a " .Condamnat la 6 ani
închisoare ( sentinţa nr.1018 / 1950 ) închis la Jilava , Peninsula şi

Gherla.
-Axente , Dragoş Doru
Elev , fiu de profesor, din Roman .Arestat cu un grup de 10 colegi ,
pentru că au refuzat să participe la lecţiile prof.marxist Dobas (
secretar PCR , omul Securităţii ).Condamnat , prin 1957 era închis la
Gherla.
B.
-Baciu ,Viorel
Student .Condamnat în 1949 , închis la penitenciarul din Piteşti ,
unde a fost schingiuit de echipa de torţionari - studenţi conduşi de
Octavian Zbarnea şi Eugen Ţurcanu .
-Badale , Vasile
Torţionar-student.N.la Vama ( Suceava ) , student la Drept -Iaşi
.Arestat pe 14/ 15 mai 1948
( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI , pe baza căruia s-au întocmit liste
nominale şi s-a înfăptuit arestarea legionarilor din întreaga ţară )
,condamnat la 6 ani temniţă grea. Închis la Suceava ,a intrat în
echipa de "reeducare "a lui Ţurcanu , aplicând demascarea şi
tortura .În 1950, împreună cu Nuţi Pătrăşcanu , a condus procedeul
"reeducării "la închisoarea din Tg.Ocna. După eliberare, a trăit izolat ,
ocolit de cunoscuţi.
-Baghiu , Aurel
Student la Politehnica din Timişoara .Participant la mişcarea de
solidaritate cu revoluţia din Ungaria( 1956 ).Arestat , împreună cu
cca 3000 de tineri ,a fost torturat de Securitatea din Timişoara şi
condamnat la 8 ani temniţă grea. Închis, schimbându-i puşcăriile
- Timişoara, Gherla, Stoieneşti ,Periprava,Strâmba, Salcia, Brăila
,Văcăreşti şi Grind - a fost eliberat în febr.1963.
-Balaban ,Octavian
Elev la liceul "Negru Vodă" din Făgăraş. Arestat şi schingiuit în
1948,la Securitatea din Sibiu , în încarcerat la Târgşor .Opunânduse reeducării ,a fost mutat la Jilava, nimerind "din lac în puţ ",
deoarece acolo, Maromet impusese un regim sălbatec de
exterminare.
-Balanovici , Vasile
Legionar -student din Iaşi .Arestat în 1948( cf. Ordinului 5 / 1948 al

MAI ) ,condamnat de Tribunalul Militar -Iaşi , închis la Suceava ,
Jilava, Piteşti şi Gherla.La Piteşti ,a fost torturat de echipele de
"reeducare" , pentru a-i demasca pe alţi camarazi ,rămaşi nearestaţi
;la Gherla,a cunoscut teroarea instaurată de Cornel Popovici .
-Balla , Andrei
Torţionar-student .Arestat în 1948 (cu Ordinului 5 / 1948 al MAI )
A participat activ la acţiunea de "reeducare" de la Piteşti ( 1950 ) şi
de la Peninsula , unde a făcut parte din echipa lui Ion Bogdănescu
.Devotat ofiţerului politic Chirion -vestit pentru cruzimea cu care
trata deţinuţii .
-Ballif , Andrei I.
Elev clasa XI-a ,n. la Târnăveni ( Mureş ) .Arestat la Iaşi , pe 10
nov.'58, împreună cu tatăl(Lucien- medic ), unchiul ( Henri-ofiţer ) şi
trei colegi ( Valeriu Savu, Gh.Ovănescu , Leonida Căzănaru ) pentru
că asupra sa s-a găsit un caiet cu poezii anticomuniste ,
antisovietice şi promonarhiste .Tribunalul Militar Iaşi l-a condamnat
la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.81 / 1959 ), închis la
penitenciarele din Iaşi, Jilava, Ocnele Mari, Aiud, Mărgineni .Eliberat
pe 14 sept.1962.
-Bană ,Constantin.
Elev, n.la Urzicuţa ( Dolj ) .Arestat în 1949, torturat de cpt.Oancă ,
de la Securitatea din Craiova.
Condamnat de Tribunalul Militar din Craiova , în urma unui proces
înscenat . Închis la Jilava şi Peninsula.
-Barbă ,Constantin Ion
Legionar-student din Iaşi .Arestat în mai 1948( cf. Ordinului 5 /
1948 al MAI ) ;condamnat la 10 ani muncă silnică , de Tribunalul
Militar -Bucureşti .Încarcerat la Jilava , Piteşti şi Gherla,a încăput pe
mâinile studenţilor torţionari . În sept.1954, a figurat ca martor al
acuzării în procesul intentat lui Eugen Ţurcanu şi a echipelor sale de
"reeducare" prin schingiuiri .
-Barbu, Constantin
Student.Arestat în 1948, condamnat de Tribunalul Militar -Bucureşti
, închis la Jilava, Piteşti şi Gherla. La Piteşti, din cauza torturilor la
care a fost supus, a încercat să se sinucidă ,tăindu-şi venele de la
mâna stângă .
-Batovici , Ioan I.

Născut în 1917 în Roman. Domiciliat în Bucureşti.
Torţionar -student . Arestat pe 15 oct.1947 ), în lotul din Iaşi.
( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI, pe baza căruia s-au întocmit liste
nominale şi s-a înfăptuit arestarea legionarilor din întreaga ţară.
Condamnat de TM Bucureşti la 20 de ani muncă silnică pentru
„înaltă trădare- a dat informaţii politice şi militare americanilor- sent.
809 / 1949 ( cf.IICCMER, Fişa matricolă penală deţinuţi politici );
detenţia la Iaşi, Suceava, Jilava, Aiud şi Piteşti.
În închisoare , a aderat la ODCC ( Organizaţia Deţinuţilor cu
Convingeri Comuniste ), condusă de Bogdanovici şi Ţurcanu , care
au format primul nucleu al torţionarilor implicaţi în acţiunea de
"reeducare"
-Bădescu, Buzică
Elev în liceu militar. Arestat şi condamnat în 1948, închis la Piteşti
,unde ( probabil ) i s-a aplicat "reeducarea" :a murit pe 4 febr.1950.
-Bădescu, Nicolae Octavian
Student la Facultatea de Medicină -Braşov, n.în 1932, la Călăraşi (
Ialomiţa ) . În 1956, a încercat să organizeze o manifestaţie de
solidaritate cu studenţii din Timişoara ( arestaţi în masă ).Arestat şi
judecat de Tribunalul Militar -Braşov , condamnat la 15 ani muncă
silnică ( sentinţa nr. 694 / 12.10.1958 ) , pe care i-a ispăşit la Gherla,
Bălţile Brăilei , Slcia şi Grădina .
-Bălan, Iulică
[ LD:22 de ani de puşcărie , pentru un crez din tinereţe. Nu a fost un
caz singular. Nu ştiu nici cu aproximaţie numărul, dar , după anume
semnale , cateva sute de legionari au ieşit din puşcăriile "vechi" ,
pentru a intra în cele "noi"Din acest p.d.v ,oare fenomenul
"pervertirii " la comunism - cu acceptarea rolului de "torţionari" - să nu
aibă şi o explicaţie psihologică de alienare, oglindind limita până la
care un om se poate consola cu petrecerea întregii vieţi în închisoare
?]
Elev din "frăţiile de cruce" , arestat în 1942 , după rebeliune ,
condamnat la 15 ani muncă silnică ,închis la Aiud.Neamnestiat
după 23 august 1944- cf.Circularei nr.1.306 din 29 august'44 ,dată
de Lucreţiu Pătrăşcanu, ca legionarii să fie exceptaţi de la amnistie şi-a ispăşit pedeapsa până la capăt .La eliberarea din 1957 , i s-a
fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan.Rearestat în 1958, a stat în
închisoare până în 1964.(Decretul 411 )
-Băloi ,Ilie P. / Băloi ,Nicolae P.

Fraţi din jud.Gorj.Studentul Nicolae a participat la marile manifestaţii
regaliste din Bucureşti , din 8 nov.'45 şi 10 mai '46 .Arestat pe 23
apr.1953, anchetat la Securitatea din Bucureşti , condamnat la 7 ani
închisoare de Tribunalul Militar din Bucureşti , pe care i-a ispăşit la
penitenciarele din Craiova, Jilava, Gherla şi Aiud.
Fratele Ilie, economist la o întreprindere din Tg.Jiu , a fost arestat şi
bătut la Securitatea din Craiova, de lct mj. Vasile Popescu,
condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.968/ 29.06.'54 ) pentru
că nu şi-a denunţat fratele.
-Bărbuleanu , Ion I.
Elev n.în 1927,la Stoina (Gorj ).Trimis la studii în Germania,în
'44.După terminarea războiului, şi-a reluat studiile în ţară .Arestat pe
22 iunie 1949, schingiuit de securiştii din Tg.Mureş
( cpt.Simoitz , lt.mj.Kraus şi plt.mj.Buday) a fost judecat de
Tribunalul Militar -Cluj, şi condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare
pentru "uneltire contra ordinii sociale" .
A fost încarcerat şi "plimbat" prin puşcăriile din Tg.Mureş, Cluj,
Văcăreşti , Jilava, Târgşor , Gherla , Canal şi Ghencea.
După eliberare - afirmă Cicerone Ioniţoiu - a oferit celor preocupaţi
de istoria regimului concentraţionar ,date foarte importante despre
deţinuţi şi condiţiile de detenţie .
-Bărbuş, Ion
Student la Facultatea de Drept din Bucureşti , n. în 1921, în Valea lui
Mihai ( Bihor ). Războiul l-a surprins la studii în Franţa, de unde s-a
întors pentru a pleca pe front .
Student la Facultatea de Drept din Bucureşti , a devenit preşed.TUNŢ
, participând activ la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai'46.În timpul
campaniei electorale din '46, a fost înjunghiat ,în confruntările cu
bandele de bătăuşi comunişti
Arestat pe 19 mai 1947 , condamnat la 2 ani închisoare de
Tribunalul Militar Cluj ( sentinţa nr.412 /1948 ) ,a fost eliberat
.Rearestat pe 29 ian.1949, condamnat la 15 ani muncă silnică (
de acelaşi tribunal (sentinţa nr 970 / 1950 ) şi închis la puşcăriile din
Jilava, Aiud, Oradea şi Râmnicu Sărat .Grav bolnav, a fost operat de
stomac la Văcăreşti .
"Graţiat" pe baza Decretului 411 / 1964.
-Bârjoveanu ,Dumitru.
Născut în 1926 în Corneşti-Bacău.
Torţionar-student la Teologie.Arestat pe 14/ 15 mai 1948 ,
împreună cu membrii Centrului Studenţesc -Iaşi , a fost condamnat

la 7 ani temniţă grea , de Tribunalul Militar -Iaşi .Închis la Suceava
,Jilava şi Piteşti ,a condus ( împreună cu Ţurcanu ) acţiunea de
"reeducare"
Împreună cu alţii ,a fost trimis cu aceeaşi misiune la Caransebeş şi
Tg.Ocna , unde reeducarea a eşuat,datorită rezistenţei deţinuţilor;
eliberat la 25 mai 1955.
-Beldeanu ,Ovidiu Puiu
Student - sculptor din conducerea PNŢ-tineret ,n în 1924 ,la Târgu
Lăpuş. Activ în campania electorală din 1946, protestatar împotriva
falsificării lor. A organizat şi condus atacul şi ocuparea Legaţiei
României la Berna ,pentru a semnala lumii occidentale tragedia
popoarelor căzute sub dominaţia totalitarismului comunist
sovietic.
Arestat ( în urma unor tratative ) de poliţia din Berna, judecat de
Tribunalul federal ( 11 iunie 1956 a fost închis apoi la Thorberg ( în
Germania ) , fiind eliberat în oct.1956 .
Arestat în 1957 la Berlin (prin coordonare de agenturi comuniste )
;schingiuit în anchete la Jilava (de Nicolski , Dulgheru cf Ioaniţoiu )
de Nicolae Doicaru ( cf. Stejărel Olaru ) ; judecat şi condamnat la
moarte ( 31 oct.1959 )de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 31 oct.1959 );
executat la Jilava , pe 18 febr.1960.
-Benea, Victor
Elev de la liceul "Cuza Vodă " din Huşi .Arestat în nopatea de 6/7 mai
1950, condamnat la 2 ani de închisoare de Tribunalul Militar
Constanţa ( în deplasare la Galaţi ) , închis la Târgşor, Jilava şi
Peninsula.
-Bizadea, Mircea
Elev de 15 ani ,din Roşiorii de Vede.Judecat pe 4 iul.1970 , pentru
"aprecieri duşmănoase la adresa orânduirii comuniste" , cuprinse în
scrisoarea trimisă "Europei Libere " .
Internat în azilul de psihiatrie Bălăceanca, până pe 5 mai 1971.
- Bjoza, Octav.
[ Preşedintele AFDPAP după decesul lui C.Ticu Dumitrescu ]
Student. Născut în 1938 la Iaşi.
Membru al unui cerc literar; după revoluţia din Ungaria (1956) a constituit
„Garda Tineretului Român”în Braşov, împreună cu câţiva colegi din
cadrul cercului, care nu mai suportau regimul comunist; în urma unui
schimb de scrisori cu un coleg de gardă din Iaşi a fost depistat de

Securitate ( Cf.O. Bjoza, interviu, „Gândul”, Lista torţionarilor-mărturii din
lagărul de exterminare )
Arestat în 1958 ( mandatul 276/ 25.o6.1958 al Reg. MAI Iaşi ); învinuit că
„a făcut parte din Garda Tineretului Român, organizaţie teroristă care
dorea răsturnarea regimului prin mijloace violente”; condamnat de TM
Stalin la 15 ani muncă silnică pentru „crimă de uneltire” ( sent.672/1958
); ( prin Decizia Trib. Suprem 34/1962 pedeapsa a fost redusă la 4 ani );
detenţia la Reg. MAI Stalin, Codlea, Gherla, Salcia, Văcăreşti, Galaţi şi
Periprava; eliberat la termen (23 iun.1962 ). ( Cf. IICCMER, Fişa
matricolă penală Octav Bjoza ).
-------------------------------------/ 1 febr. 2014. La TVR 1, emisiunea Eugeniei Vodă: O.B relatează
episodul participării sale ( alături de Ion Diaconescu ) la „condamnarea
comunismului”: şi-au găsit loc în loja în care stăteau d-nii Patapievici,
Liiceanu şi Pleşu, peste care a venit cu scandal C. Vadim Tudor. De
atunci a solicitat de 6 ori audienţă la preşedinţie, pentru problemele
Asociaţiei. N-a fost invitat niciodată şi a renunţat.
Îi povesteşte d-nei Eugenia Vodă că a rezistat tuturor încercărilor,
datorită credinţei în Dumnezeu şi în propria voinţă, de a nu se lăsa
doborât.
A relatat şocul pe care l-a avut la citirea dosarului de la CNSAS, aflând
că cel mai bun prieten al său l-a „turnat” la Securitate. În acest context,
declarându-şi admiraţia pentru braşovenii care l-au dat pe Liviu Babeş şi
s-au revoltat în noiembrie 1987 şi decembrie 1989, exprimându-şi, în
acelaşi timp, regretul că generaţiile de astăzi nu manifestă vreun interes
sau admiraţie pentru luptătorii anticomunişti. Explicaţia- după d-sa,
constă în faptul că în decembrie 1989 sistemul comunist a căzut, dar
România a fost şi este condusă de oamenii fostelor structuri comuniste.
[ LD : completează fişa cu relatările sale din 29 oct.2013 la TVR 1 privind
eşecul judecării şi condamnării crimelor comuniste în România. Idem :
mărturia lui despre I. Ficioru- comandantul lagărului de la Periprava ]
-Bobu,Ion
Student (Facultatea de Litere-Iaşi ).Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 /
1948 al MAI ) condamnat la 7 ani temniţă grea .A făcut parte din
primul ODCC -org.de deţinuţi cu convingeri comuniste - înfiinţat în
1949,de Bogdanovici ,la Suceava.
-Bocârnea, Ion Puiu
Elev clasa a VI-a la liceul "Traian" din Turnu Severin( fiul şefului gării
din oraş ).În ciocnirile cu Securitatea la Izverna ( Mehedinţi ) , a fost
împuşcat de Mihuţ, şeful Securităţii .

-Bogdanovici , Alexandru
Şeful Centrului Studenţesc Legionar -Iaşi , n.în 1922.Arestat pe
14/15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI , pe baza căruia s-au
întocmit liste nominale şi s-a înfăptuit arestarea legionarilor din
întreaga ţară ) ; anchetat-torturat la Securitatea din Suceva ;
condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul Militar -Iaşi ;
închis la penitenciarul din Suceava unde a înfiinţat Organizaţia
Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste .Transferat la Piteşti, iniţial a
colaborat cu EugenŢurcanu în echipele de "reeducare". Apoi, s-au
certat ,devenind rivali de moarte.Torturat de Ţurcanu şi echipa sa ,
a murit ştrangulat de Vasile Puşcaş, pe 15 apr.1950.
-Bogdănescu, Ion
Student la Medicină ( Cluj ).Închis în mai 1948 la Piteşti ,a trecut de
partea torţionarilor ,colaborând cu securistul Chirion la schingiuirea
până la moarte a deţinuţilor politici , în dormitorul barăcii nr.13
din Peninsula .Eliberat în 1955,şi-a continuat acţiunea nenorocită de
informator-delator .
-Boldur-Lăţescu, Gheorghe.
Student la Politehnică, n.în 1929 la Botoşani . Arestat ca membru al
unei organizaţii de rezistenţă ,care acţiona în Munţii Căpăţânei .În
1949, arestat şi condamnat la 2 ani închisoare, de Tribunalul
Militar Bucureşti ( sent.1287 / 1950 ).Închis la Jilava ,Piteşti (unde a
fost torturat în camera nr.4 -spital ) şi Valea Neagră ( Peninsula );
eliberat la 12 mai 1951.
(După 1989,a publicat o carte de mărturii despre experienţa trăită
„Genocidul comunist din România ).
- Gheorghe Boldur-Lăţescu ,Filip-Lucian Iorga, Genocidul comunist
din România, I-IV

Genocidul comunist

/
România Liberă, 7 Mai 2010.
de GHEORGHE BOLDUR-LATESCU
Tragicul accident aerian de la Smolensk - lângă Katyn, în care şi-au
pierdut viaţa preşedintele Poloniei, Lech Kaczynski, soţia sa şi alte
aproape o sută de oameni politici şi înalţi funcţionari polonezi, a provocat
imensă emoţie şi compasiune în lumea întreagă.
Momentele de doliu vor trece, viaţa va intra în normal în Polonia, Rusia
şi alte ţări, dar o tulburătoare întrebare va fi generată de tragedia
poloneză: de ce, până astăzi, abominabila crimă comisă de sovietici la

Katyn în 1940, n-a făcut obiectul unei condamnări internaţionale? Ca de
altfel şi alte nenumărate crime comise de regimurile comuniste din
URSS, din China, din ţările foste comuniste din Estul Europei, Vietnam,
Cambodgia, Laos, Cuba precum şi din ţările comuniste din Africa? După
unele estimări, numărul victimelor din toate ţările comuniste s-ar ridica la
peste 100 de milioane de oameni ucişi mişeleşte. Genocidul comunist la
scară internaţională, căci despre aşa ceva e vorba, a fost şi este ocultat
de instituţiile internaţionale ce se pretind apărătoare ale drepturilor
omului, de guvernele ţărilor democratice, de opinia publică din lume.
-Boltă ,Gheorghe
Student la Medicină Veterinară. Arestat şi condamnat la 1
dec.1952, de Tribunalul Militar-Timişoara , având ca preşed. pe
Tiberiu Gaydo .
- Borcea, Ion Ovidiu
Membru PNŢ-elevi .N. în 1932,în Bucureşti.Arestat în 1945 , în
timpul manifestaţiei din 8 noiembrie.După dizolvarea PNŢ , împreună
cu un grup de elevi , a creat org.anticomunistă "Muntenia
".Condamnat la 20 ani muncă silnică ( sentinţa nr.79 / 2.X.1951
),de Tribunalul Militar –Bucureşti. ( Pentru perioada de detenţie şi
post-detenţie, Vezi T- PNŢ-victime ).
-Bordeianu ,Dumitru Gh ./ Alexandru /Ion /
[LD: din asemenea mărturisiri , se poate înţelege mai bine acel
"fenomen Piteşti" , care nu poate fi pus ,nici într-un caz , pe seama
unei patologii de tip "legionar" , deoarece a fost semnalat , în general,
şi la tineri "nelegionari " , ci datorat unui complicat sindrom
instinctual depresiv-agresiv,în atmosfera exterminatoare ce
domnea în închisori . Evocat în cărţi de memorialistică sau eseuri, nu
cunosc ca vreun medic specialist de la noi, să se fi pronunţat
asupra acestei boli .]
Studenţi - 3 fraţi, arestaţi pe 12 iun.1948 ,într-un "lot" de 123 tineri .
Închişi la Galata şi Suceava , torturaţi în anchetă ( de comisarii
Blehan şi Danielevici ) ,învinuiţi c-ar fi fost legionari .Judecaţi într-un
proces înscenat la Tribunalul Militar-Iaşi ( preşed. de Complet,col Ion
Gheorghe ).
Dumitru a fost condamnat la 15 ani muncă silnică ( sentinţa din 23
febr /1949 ). A suportat "reeducarea" şi "demascarea" la Suceava şi
Piteşti ( unde a fost bătut de prietenul său Bordeianu Virgil ;unde a
fost silit să-i bată pe doi prieteni ) ;transferat ,între 1957-'61, la
Gherla şi Aiud ( unde a fost anchetat de ofiţerul politic col. Ivan );a

refuzat "eliberarea condiţionată ", fiind trimis cu domiciliu obligator
în Bărăgan .
După eliberare , a plecat în Australia unde a scris " Mărturisiri din
mlaştina disperării ", în care îşi recunoaşte căderile şi slăbiciunile de
care a fost cuprins în închisoare .
-Bordeianu, Virgil
Torţionar-student arestat în lotul "Centrului Studenţesc Legionar" Iaşi , în 1948.Condamnat la 5 ani închisoare, închis la Suceava şi
Piteşti ,a devenit principal colaborator al lui Ţurcanu , în acţiunea de
"reeducare" a deţinuţilor .Şi-a bătut bestial propriul prieten,
Bordeianu Dumitru ( 1950 ). Transferat la Gherla şi Peninsula , sub
comanda lui Bogdănescu şi aservit lui Chirion , a participat activ la
schingiuirea deţinuţilor ( brigăzile 13, 14 ). În 1951,a fost ,la rându-i
,trimis în judecată cu al doilea proces al "fenomenului Piteşti "
(împreună cu Gheorghe Calciu -Dumitreasa ). Închis la Jilava , unde
a şi murit .
-Bohotici, Ion
Student, originar din Maramureş, şeful Centrului Legionar Cluj.Arestat
în 1948, într-un grup numeros de persoane, condamnat la 15 ani
muncă silnică ( Sentinţa din 23 apr.1949 ). Închis la Piteşti, Gherla şi
Aiud.
-Brahonschi, Gheorghe T.
N.la Cordăreni ( Botoşani ) .Şeful studenţilor legionari pe ţară,în
sept.1940.
A luptat pe frontul de răsărit ,fiind decorat cu "Coroana României -cu
spade", în gradul de cavaler.În 1946, a fost arestat şi anchetat de
NKVD .În mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI , pe baza căruia sau întocmit liste nominale şi s-a înfăptuit arestarea legionarilor din
întreaga ţară ),a fost arestat şi condamnat la 25 ani muncă silnică
şi încarcerat la Jilava, Râmnicu Sărat, Târgu Ocna şi Aiud,
pronunţându-se permanent împotriva abuzurilor administraţiilor din
închisori .
A fost "graţiat" în 1964( Decret nr. 411 ).
După căderea comunismului ,s-a ocupat de ridicarea Mausoleului
de la Aiud -simbol al rezistenţei deţinuţilor politici , murind pe 16
febr.1996 , la Reciu ( Alba ).
-Bucur ,Gheorghe
Student arestat în 1948 în grupul studenţilor legionari din Iaşi ( cf.
Ordinului 5 / 1948 al MAI , pe baza căruia s-au întocmit liste

nominale şi s-a înfăptuit arestarea legionarilor din întreaga ţară )
,închis la Jilava , Piteşti şi Gherla.În 1951, retrimis la Jilava cu un
grup de "reeducatori " ( Eugen Ţurcanu , Alex.Popa , Gh.Bârgăoanu ,
Emil Bauman , Gh.Popescu , Vichente Morărescu , Ion Stoian ,
Gh.Bucur, Gh.Bezenovici ) , ţinut la "izolare" câteva luni , anchetat
în legătură cu acţiunea de "reeducare " la care participase. Se
pregătea , astfel, procesul din 1954.
-Bucur Mircea
Student la medicină ( Iaşi ) legionar,arestat şi condamnat în 1948(cf.
Ordinului 5 / 1948 al MAI ) , închis la Piteşti .Omorât în martie 1950
, în timpul acţiunii de "reeducare".
-Bucuruzan , Vasile
Elev arestat cu un grup de elevi de la lic."Dragoş Vodă " , anchetat
şi chinuit de lt.Feller la Securitatea din Botoşani .Condamnat de
Tribunalul Militar din Iaşi , închis la Suceava şi Gherla.
- Buda , Ion
Student an V la Medicină .Din Bonţeşti ( Arad ), fiu de învăţător,
nepot de preot.
Arestat pentru ajutorul dat paraşutiştilor lansaţi în perioada 1952'53, condamnat la moarte , executat pe 31 oct.1953, la Jilava .
-Bulumac[Cerveni] , Nicolae
Student la Drept, n.în Cerveni ( Teleorman ) Arestat pe 6 dec.1949,
închis 5 ani ,eliberat pe 24 dec.1954.După puşcărie, şi-a schimbat
numele în Cerveni . După dec.1989, s-a implicat în frământările postrevoluţionare ,în AFDAPR ( pentru reabilitare ) în organizarea unui
partid liberal, coalizarea opoziţiei în CDR, pentru aplicarea pct.8 al
Proclamaţiei de la Timişoara.
-Buracu, Mihai C.
Elev , n în 1930, fiul preotului Iosif Coriolan din Prigor ( Caraş Severin ).
Arestat în 1948 de Securitatea din Caransebeş, condamnat la 2 ani
închisoare de Tribunalul Militar din Timişoara ( sentinţa nr 1766 / 9
.XII.1949 ), a fost închis la Târgşor, Peninsula şi Piteşti . După
expirarea pedepsei ,în 6 iun.1951 a fost condamnat administrativ la
încă 2 ani detenţie , trimis în lagărele de muncă forţată de la Oneşti
şi Borzeşti .
În 1953, i s-a mai dat 12 luni de muncă forţată , fiind eliberat în
1958.

-Burtea, Dumitru T.
Student, n.în 1924, la Dragoslavele ( Argeş ).Membru TUNŢ.Închis
5 ani ( 1949-1953 )la Jilava, Piteşti şi Peninsula.Rearestat după
prinderea fraţilor Arnăuţoiu , anchetat la Securitatea din Piteşti ,
condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa nr.18 / 13 .II.1960 ) ,
pentru "uneltire contra ordinii sociale" , încarcerat la Piteşti ,Jilava şi
Botoşani ."Graţiat" ( probabil ), în 1964.
-Boutmy,Vladimir
[LD:un Răspuns la o Cerere înregistrată sub nr.410 / 21.02.1980 la
Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti .Parcurgându-l ,se poate
reconstitui calvarul unui basarabean prins 11 ani în maşina
infernală a justiţiei comuniste din România (1953-1964)
.Condamnările sunt "legale" , "motivate" , corespunzând
prevederilor unei Legi,unui Decret, unui art.de Cod Penal ( civil sau
militar ).
Mai mult ,apare "clemenţa" şi "generozitatea" statului ,care l-a
graţiat în 1964. ]
Elev sau student, despre care nu ştim de ce a fost arestat şi
condamnat .
"Copie de pe dispozitivul sentinţei penale nr.8 din 15 iunie 1953,a
Tribunalului Militar Pentru unităţile M.S.S."
<[...] Făcând aplicaţiunea art.121 C.P. combinat cu art.1 lit.e din
Decret 199/1950 [...] cu unanimitate de voturi condamnă pe
Boutmy Vladimir născut la 22 febr.1935 în Chişinău ,URSS fiul lui
Alexe Katzman şi Sofia,născută Hârjeu ,domiciliat în
Bucureşti,str.Frumoasă nr.49,la muncă silnică pe viaţă şi
confiscarea averii personale pentru complicitate la crima de
uneltire contra securităţii interne a RPR. Făcând aplicaţiunea
art.304 C.J.M,,obligă pe condamnat să plătească statului 200 lei
cheltueli de judecată.[....]
Hotărîrea a rămas definitivă prin respingerea recursului , conform
Deciziei Penale nr.403 din 2 iul.1953,a Tribunalului SupremColegiul Militar . Prin decretul nr.5 /1963, pedeapsa de mai sus a
fost transformată în 25 ani muncă silnică , iar prin decretul 411 din
24 iulie1964, Consiliul de Stat al RPR a graţiat restul pedepsei ce
mai are de executat Boutmy Vladimir.>
" Prezentul extras a fost eliberat în baza cererii înregistrată la acest
tribunal militar sub nr.410 /21 .02.1980 "
C
-Caciuc [Tcaciuc], Ştefan

Student din Iaşi , n.la Cernăuţi .Arestat în mai 1948( cf. Ordinului 5 /
1948 al MAI ) , de Securitatea din Iaşi. În timpul anchetei a relatat că,
prin 1946, Ţurcanu ( cu care era coleg ) îi declarase că a părăsit
Legiunea şi că fraţii Bodnăraş îl vor ajuta să intre în PCR
)Condamnat ,a fost închis la Suceava.
-Calciu [Dumitreasa] ,Gheorghe
[LD :personalitate controversată , pe măsura tribulaţiilor moralpolitice pe care le-a avut în "lumea pământească." ]
N.în 1925, în jud.Constanţa .Student la Medicină .
Arestat în 14/15 mai 1948( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI ) ,fiind
întemniţat la Piteşti şi Gherla, unde a participat la "reeducare" , în
echipele de torţionari .
În 1954, inclus în "lotul celor 22 torţionari" , a fost judecat şi
condamnat la 25 ani închisoare .
( Sentinţa nr. 32 / 10 nov.'54 ) Ulterior, lui Calciu Gheorghe
Dumitreasa şi Hoinic Dragoş,li s-a comutat pedeapsa în 15 ani
închisoare ( Sentinţa nr. 459 /1957 ).
Eliberat în 1964 (cf. Decretului 411 de graţiere ).
La 37 de ani , şi-a continuat studiile - la Litere şi Teologie - fiind
hirotonisit preot .
Arestat în 1977 ,ca participant la organizarea sindicatului liber SLOMR -şi protestatar împotriva demolării bisericilor , a fost
condamnat la 10 ani închisoare ( sentinţa 35 / 4 mai 1979 ).
Eliberat la 20 aug.1984 ,în urma protestelor internaţionale, a părăsit
ţara , stabilindu-se în SUA .
-Caftangioglu, Rene-Paul
Student la Facultatea de Silvicultură -Braşov, n.în 1938.Arestat la 10
oct.1958,într-un lot de 15 elevi şi studenţi din org.anticomunistă
"Garda Tineretului Român " . Torturat la Securitatea din Braşov,
condamnat la 20 de ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Braşov
( sentinţa 672/ 1958 ).Încarcerat la Codlea, Gherla, Stoeneşti şi Aiud,
de unde a fost eliberat în 1964, prin "graţiere" ( Decretul 411 )
-Cantemir,Ion
Student la Acad.Comercială -Braşov.Arestat la 15 mai
1948.Condamnat la 15 ani muncă silnică.A murit în penitenciarul
Piteşti ,în urma torturilor "reeducării "
-Caravan, Iulian I
Student la Agronomie .N.în 1921, la Siliştea ( Constanţa).Membru

PNŢ din 1939 ( student la Agronomie ).Arestat pe 28 august 1946,în
timpul campaniei electorale. Bătut în timpul anchetei de Doicarul şi
Victor Duşa,condamnat la 10 ani închisoare , de Tribunalul Militar Constanţa, ispăşiţi la MAI, Jilava, Peninsula şi Constanţa. Rearestat
în 1958,condamnat la alţi 8 ani de închisoare.
-Caravia, Paul
Student la Facultatea de Litere şi Filozofie ,n.în 1927,la Bucureşti.
Participant la mişcările politice anticomuniste , din sept.1944,
culminând cu mitingul din 8 noiembrie 1945.Membru al grupului
"Rugul Aprins" , de la Mănăstirea Antim.
Arestat în mai 1949, în incinta facultăţii, a fost condamnat la 8 ani
închisoare pentru "uneltire ( crimă ) contra ordinii sociale "( cf.Cod
Penal, 209,p.3 ), "plimbat" prin închisorile Rahova, Jilava, Uranus,
MAI, Jilava (reanchetat ) ,Gherla ( "reeducat" ),Jilava ,Rahova,
Văcăreşti ( spitalizat ) .
Eliberat în 1956 , şi-a câştigat existenţa ca portar, apoi ca bibliotecar
. În 1966, şi-a reluat studiile,absolvind facultatea de Filozofie la 43 de
ani , şi, deşi a devenit cercetător ştiinţific, nu i s-a aprobat să-şi
susţină doctoratul.
Supravieţuitor "ciumei roşii" care a secerat atâtea destine, după
dec.1989,a susţinut doctoratul amânat,activând la Institutul Român
pentru Drepturile Omului şi la Institutul pentru Studiul Totalitarismului
.Istoriografia recentă îi datorează câteva lucrări deosebite : Biserica
întemniţată (editată bilingv ) şi Gândirea interzisă -cărţi cenzurate.
-Catană
Student la Acad.Comercială din Braşov.Arestat şi bătut la
Securitatea Braşov.Condamnat la
6 ani închisoare,penru că ,pe 6 nov.'48, când fixa pe perete un
portret al Anei Pauker,a folosit o expresie obscenă.
-Cazacu , Marcel
Elev.N.în apr.1930, la Rădăuţi .Arestat la 18 ani ( 28 mai '48 ), închis
la Suceava, hrănit cu supă de şobolani tăiaţi , cu blană cu tot ;
condamnat la 8 ani închisoare ,la Târgşor, a refuzat "reeducarea "
; la Peninsula , a fost torturat de brigadier ;la Poarta Albă , printre
organizatorii grevei din martie'56 ;la Gherla , şi-a încheiat detenţia
(1926) , dar n-a fost lăsat să se întoarcă acasă , i s-a fixat domiciliu
obligator ,în Bărăgan . Rearestat la 11 sept.'59, a fost închis la
Periprava, de unde a fost eliberat, în 1960. [ LD :vă rog , nu treceţi
mai departe .Mai ales dacă sunteţi tineri .Nu este o excursie.]

-Cazacu, Tiberiu-Ion
Elev.N în 1924.La 18 ani ,condamnat în regimul antonescian,de
Curtea Marţială , la 25 ani muncă silnică. Eliberat la 8 aprilie
1948,de noul regim. Rearestat la 15 mai 1948.
-Caziuc, Gheorghe
Student.Şeful studenţilor legionari de la Fac.de Agronomie-Iaşi
.Arestat pe 14/15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI ) ;
condamnat la 5 ani închisoare, încarcerat la Suceava, Jilava şi
Piteşti ,unde a acceptat să participe la torturarea deţinuţilor
politici (torturat ,la rându-i ,de Ţurcanu )Eliberat în 1954, a fost
rearestat în 1956 -în acelaşi lot cu Calciu -Dumitreasa - sub
acuzaţia că a primit ordin de la Nicolae Pătrăşcau să reorganizeze
legionarii nearestaţi .
Condamnat la muncă silnică pe viaţă , a murit la Jilava .
-Călinescu, Nicolae,Şt.
[LD:mulţi legionari au avut un traseu similar lui Călinescu .]
N.în 1924, în Pleniţa (Dolj ).Elev la liceul din Craiova.Arestat pentru
activitate legionară condamnat la 4 ani închisoare,în 1941.Eliberat
în 1943, trimis pe front cu "batalioanele disciplinare" de la Sărata
.Luat prizonier în Crimeea, a evadat ,a revenit în ţară , luptând în
munţii Tatra ( gav rănit ) .În 1946, s-a alăturat mişcării de rezistenţă
anticomunistă .
Arestat pe 6 ian.1949, de Securitatea din Craiova, condamnat la 4
ani închisoare , a fost încarcerat la Jilava, Piteşti , Midia, şi
Aiud.Eliberat în 1964,la 40 de ani.
-Căzănişteanu ,Aurel Gh.
Student, n.în 1918, la Botoşani .Preşed. TUNŢ din Prahova.Arestat la 10
dec.1948, a murit la 10 iun.1950 la Târgşor, în timpul anchetei .
-Cerbu, Ion.
Student "reeducat" ,devenit la rându-i torţionar. Ex:la Gherla ,a
schingiuit pe Andreescu Florică pentru a demasca legionarii
nearestaţi din Valea Prahovei.
-Chesaru, Radu
Membru al organizaţiei anticomuniste " Vulturul Brâncovenesc ",
compusă din tineri ai aşa-numitei generaţii a „decreţeilor ceauşişti”.
Arestat la 26 oct 1989, anchetat şi torturat la Securitate ( dosar

nr.5.218 /1989 ) pentru răspîndire de manifeste împotriva regimului
comunist şi a lui Ceauşescu.
Ca şi alţi detinuti politici din arestul Securitatii din Calea Rahovei, a
fost eliberat pe 22 decembrie 1989, pe la pranz.
A participat cu entuziasm la evenimentele de strada din Bucureşti, din
acea zi, şi a fost împuşcat în picior, de un glonte “rătăcit”, se pare,
dintr-un elicopter.
Prins în vâltoarea evenimentelor politice post-decembriste, tânărul sa alăturat diverselor mişcări politice şi civice ce au marcat istoria
României ( înregimentat în PNŢCD şi Alianţa Civică; consilier
ministerial în guvernarea CDR; ofiţer MAI ş.a.)
În circumstanţe rămase neclarificate ( crimă sau sinucidere ? ) a fost
găsit mort în locuinţa sa, pe data de 28 sept. 2001 ( Vezi Titus
Filipaş, în Asimetria.org ).
-Chiţu ,Costache I./ Pralea Constantin -coleg /
Elev de 10 ani, din satul Tonţi, com.Drăgăneşti-Baia. Arestaţi în
1948 şi condamnaţi la 4 luni închisoare corecţională, cu
"circumstanţe atenuante", fiind la prima abatere,(Sentinţa nr 1467 / 1
sept.1948 , preşed. N.I.Popescu, procuror -Ion Manoliu ) de
Tribunalul judeţean Baia, pentru delictul de "ofensă contra şefului
unui stat străin " şi "uneltire contra ordinii sociale" (art.209 şi 220
C.P.).
Iată faptele :<În luna iunie 1948 ...într-o dimineaţă ...când şcoala era
închisă....s-au introdus cu chei potrivite într-una din clase ...luând o
linie ce au găsit-o pe catedră au scos ochii tablourilor ce erau pe
pereţi, şi anume : Generalismului Stalin, D-lui Dr.Petru Groza
,preşedintele Consiliului de Miniştri, D-lui Gh.Gheorghiu Dej,
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri , colonel deputat M.Burcă şi
deputat Ion Berea > (Din Sentinţele ...M.Lupu şi Gh.Onişoru ,op.cit )
-Chiraleu ,Miron
[LD: evocându-l pe fostul său coleg de liceu ( TVR-Cultural,23
sept.2008, emisiunea Eugeniei Vodă ) medicul psihiatru, scriitorul Ion
Vianu (fiul lui Tudor Vianu ) i-a făcut un portret ca fiind cel mai
onest, curat, generos şi curajos tânăr al generaţiei sale,
considerâdu-l "steua sa polară ".
Mărturiseşte că nu-şi poate explica cum un om ca el a recurs la
gestul disperat al sinuciderii ,decât dacă a "căzut" -fie şi pentru
moment -la proba "tăriei " .Student din Bucureşti. Arestat în 1956,
pentru că a scris şi răspândit nişte manifeste contra regimului ;
condamnat la 6 ani închisoare ; închis la Aiud.
S-a spânzurat în atelierul de tâmplărie al fabricii din Arad -unde era

scos la muncă - pe 24 ian.1962, cu câteva luni înainte de a fi eliberat.
-Chirculescu , Gheorghe
Student la Politehnica -Iaşi, n în 1929 , la Bucureşti. Condamnat la
15 ani muncă silnică
( sentinţa 781/ 19 sept.1950, preşed.Gh.Constantin; procuror Ion
Puişor ) , ca membru al "Gărzilor Decebal " .Închis la Suceava,
Piteşti , Baia Sprie, Salcia şi Gherla.
Martor al acuzării în procesul "lotului Ţurcanu " ( 1954 ) , dezvăluind
ororile petrecute la "reeducarea" din Piteşti şi Gherla.
-Chirilă, Ion
[LD: pe 17 apr.2008, la TVR1, Stejărel Olaru a realizat un
documentar -reconstituire despre episodul ocupării Legaţiei României
la Berna ,avându-l ca erou -martir pe Ovidiu Beldeanu ,care a fost
arestat în Germania, adus în România, anchetat, judecat ,condamnat
la moarte şi executat ,în febr.1960.(vezi la Tabloul Diplomatie ).
Supravieţuitor ,"bătrânul" Ion Chirilă ,chiar în faţa clădirii în care sau produs atacul ,a evocat acele momente,cu modestie,fără emfază
,subliniind curajul tinereţii disperate şi impactul de "semnal" dat lumii
libere ]
Student la Filozofie, n.în 1931,la Crăsnăşeni ( Tătărani -Vaslui ).
A activat , din 1949, în org.anticomunistă "Cruciada albă contra
bolşevismului " .
La 19 ani ,a fugit din ţară şi ,împreună cu Codrescu ,Stan /
Beldiman,Ovidiu / Dumitru Ochiu / ,pe 14 febr.1955, a intrat cu
forţa în Legaţia Română de la Berna ,pentru a atrage atenţia opiniei
publice asupra spionajului sovietic practicat în ambasadă.
Au cerut eliberarea lui Gh.Brătianu , Ilie Lazăr, şi a episcopului Suciu
Au fost arestaţi , judecaţi la Berna - pe 11 iunie 1956 - închişi la
Thorberg , în Germania.
Eliberat în oct.1956, s-a stabilit în Germania .
-Ciacu, Constantin Costel
Student la Litere şi Filozofie N.în 1923, la Bucureşti. În conducerea
TUNŢ.Participant la manifestaţiile din 8 nov.'45 (Palatul Regal ) şi 10
mai'46 ( Piaţa Victoriei ) .În casa sa s-au tipărit manifeste contra
arestărilor politice.
Arestat pe 19 mai 1946, condamnat la 1 an şi 6 luni ( sentinţa nr
412/1948 ), închis la MAI, Văcăreşti , Aiud .
Rearestat la 15 aug.1949 ,cu întreaga conducere TUNŢ, condamnat
la 5 ani închisoare ( sentinţa 73/ 1962 ). Arestat a treia oară,
condamnat la 4 ani închisoare ( sentinţa 29 /1964 ).

-Ciorneschi, Liviu
[LD:aşa au vrut comuniştii să pregătească "omul nou " :spălându-i
creierul, dresându-l spre ascultare ;paralizându-i dreapta judecată ]
Elev de la liceul "Radu Vodă" -Roman. Împreună cu mai mulţi colegi (
George Bliderisanu , Doru Axente , Andrei Dâscă ; Ştefan Savici ş.a )
au parodiat imnul "Te slăvim Românie " .
Au fost arestaţi de Securitate în apr.1959, în urma sesizării
dirigintelui .
Torturaţi la Securitatea din Roman şi Bacău , copiilor li s-au pus în
cârcă şi alte acuze ( că ascultau posturi de radio străine ;că socoteau
statul duşman al religiei ; că admirau regimul monarhic ce făcuse
România Mare ).
Condamnaţi cu pedepse între 7-10 ani închisoare ,de Tribunalul
Militar Iaşi ,în deplasare la Bacău ( sentinţa nr 401 /30 iun.1950 ) , au
"petrecut" adolescenţa la Jilava, Gherla, lagărele de muncă forţată
din Bălţile Dunării , la Periprava şi Grind."Graţiaţi" după 3 ani.
-Ciortin ,Horaţiu I.
Student la Medicină (Cluj ),n.în 1922, la Oradea,preşed.Centrului
studenţesc " Petru Maior " membru PNŢ.Arestat şi anchetat cu
alternanţe de libertate supravegheată în martie 1964, în august 1949,
în 1952 ; însumând peste 9 ani de detenţie în regim penitenciar la
Malmaison, Canal, Borzeşti, Oneşti ;obligat prin Decizia nr 5.130 să
se stabilească la Măzăreni ( Bărăgan )
-Ciuceanu ,Radu.
Student la Medicină . Născut în 1929 la Arad. În 1947, a intrat în
mişcarea de rezistenţă condusă de generalul Ioan Carlaonţ [vezi la
Tabloul Militari-victime ] , formând nuclee studenţeşti de legătură cu
grupurile din Munţii Retezat şi Valea Cernei .
Arestat în sept.1948 ;anchetat şi torturat de ofiţeri de la Securitate
şi NKVD .
Arestat în 1949; condamnat de TM Constanţa la 15 ani temniţă grea,
pentru "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale"- art.209 c.p. (
sentinţa nr. 928 / 1949 ).
A suportat traseul destinat "duşmanilor poporului ", din închisoare în
închisoare : Craiova - Piteşti ( suportând "reeducarea" tip Ţurcanu ) Jilava-Târgşor-Gherla-Aiud -Văcăreşti ; eliberat la termen, pe 18 sept.
1963 ( cf. IICCMER, Fişa matricolă penală deţinuţi politici ).
După 15 ani de puşcărie, fără acte, fără loc de muncă, a luat-o de
la "zero ", urmând cursurile Facultăţii de Istorie-Bucureşti (19661970 ), devenind cercetător la Institutul de Arheologie.
După dec.1989 , vicepreşed. al AFDPR şi director al Institutului

Naţional pentru Studiul Totalitarismului; a publicat două volume de
Memorii "Intrarea în tunel ( l ) şi Potcoava fără noroc (ll ), şi a
coordonat apariţia celor 3 volume „Mişcarea Naţională de rezistenţă
din Oltenia”.
-Coconeţi , Victor
Student la Facultatea de Drept ,membru TUNŢ, şef de cabinet al
ministrului delegat din Ardealul de Nord ,cu problemele refugiaţialor.
Născut în 1925 , la Satu Mare,cu familia refugiată din Ardeal, după
Dictatul de la Viena ( 1940 ).
Arestat la 2 febr.1949 , pentru activitatea de reorganizare a PNŢ
(grupul Bărbuş, Ioniţoiu ş.a. ),
Condamnat la 7 ani temniţă grea. Închis la Peninsula şi Gherla.
Hărţuit mereu de Securitate , la 28 febr.1973 a fost aruncat de la
etajul 5 al imobilului din Bulevardul Bălcescu ,nr 26.
- Constantin, Iulian.
[ LD : Profesor universitar, doctor, inginer la Politehnica din Bucureşti, şia consacrat preocupările în analiza istoriei pe care a trăit-o ca elev şi
student în anii comunismului, lăsând posterităţii o serie de mărturii şi
analize privind, cu precădere, mişcarea legionară.
Din acest punct de vedere sunt foarte interesante opiniile sale privind
„fenomenul Piteşti”, cu accent deosebit în căutarea mecanismelor prin
care au acţionat forţele de represiune ( NKVD, PCR, Securitate ).
Analiza sa conchide ca principali vinovaţi ai „fenomenului Piteşti”
presiunile explicite ale NKVD şi dorinţa de răzbunare a evreilor
comunişti.
Din acest unghi de abordare el şi-a imaginat chiar şi o reţea „iudeocomunistă”, consemnând în paranteze numele evreieşti. Spre ex.
Teohari Georgescu ( Tescovici Burăh ), Dulgheru Mihai ( Dulberger Mişa
), Nicolschi Alexandru ( Grunberg Boris ) etc.
Vezi : Florin Dobrescu, „Testamentul lui Constantin Iulian” în
buciumul.ro/2 august 2013/criminalii din umbra cine au fost şefii
tortionarilor comunisti… ]
Născut în 1929 la Vaslui. A urmat cursurile Liceului Mihail
Kogălniceanu din localitate; ca elev, a intrat în Frăţiile de Cruce; a
activat în cadrul FDC la instrucţia paramilitară.
Arestat ( mai 1948 ) ca şef al Frăţiilor de Cruce; anchetat şi torturat
barbar la securitate; condamnat la 6 ani temniţă; încarcerat la
Suceava şi Piteşti unde a rezistat „reeducării”; eliberat în 1954, la
termen.
După eliberare a urmat cursurile Fac. de Hidrotehnică din cadrul

Politehnicii Bucureşti; a fost cooptat ajutor al comandantului Puiu
Athanasiu în tentativa de reorganizare a Mişcării Legionare.
Rearestat (1956); condamnat la 25 ani muncă silnică (1958 )în lotul
Puiu Athanasiu; întemniţat la Aiud; a rezistat şi aici , cu verticalitate,
reeducării; eliberat în 1964, la amnistia generală.
Şi-a terminat facultatea şi doctoratul în hidrotehnică.
După 1990 a fost profesor la catedra de hidrotehnică a Politehnicii din
Bucureşti; preşedinte al Partidului Pentru Patrie (1995-2005) fondat de
foştii deţinuţi politici legionari ( în 1993, sub titulatura „Totul pentru Ţară”,
neadmisă de autorităţi ); desemnat de Chioreanu în fruntea Grupului de
comandă al Mişcării Legionare pe ţară; preşedinte al Federaţiei Române
a Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti
Mort la 8 iunie 2012.
( Conform www.ziaristionline.ro/2012/06/09/ şi TVR 1, Profesioniştii ,
din 13 oct.2010, la Eugenia Vodă )

-Contes , Eugen
Student. Arestat în dec.1947, cu "lotul trotiliştilor " :tineri care au
împrăştiat manifeste de protest în timpul procesului Maniu -Mihalache
, cu ajutorul trotilului .Condamnat în febr.1948.Închis la Jilava şi
Aiud.
-Coşereanu, Alexandru
Elev.N.în 1931, la Gârleni -Buhuşi .A fost arestat în 1949, la 17 ani ,
torturat la Securitatea din Bacău ( anchetator Herşcovici ) şi la
Securitatea din Galaţi ( anchetator Petre Goiciu ) , pentru convingeri
"anticomuniste" .Condamnat la 7 ani închisoare.Trimis la Peninsula
, a refuzat munca silnică ( brigadierul Neagu l-a legat cu sârmă
ghimpată şi l-a scos din şantier );la Gerla , a intrat pe mâna aceluiaşi
Petre Goiciu ce-l torturase la Galaţi .
Eliberat în 1956, a reuşit să fugă în Occident( într-un vagon de
struguri ).
Acasă, i-au fost arestaţi părinţii şi rudele. Judecat în lipsă, a fost
condamnat la pedepse însumând 60 de ani închisoare , din care 25
de ani muncă silnică ( sentinţa 77 /1962 ).
D.
-Damian ,Dumireu
Student la Facultatea de Ştiinţe Economice din Iaşi, activ în

org."Mişcarea de Rezistenţă a Tineretului Român ".Arestat la 8
nov.1949, schingiuit la Securitatea din Iaşi (de anchetatorii
Leferman Ion,Kaufman şi Dascălu Vasile ) , condamnat la 3 ani
închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi (sentinţa nr. 932/5
aug.1951,semnată ca preşedinte de mr.Gavrilaş (fost muncitor CFR
,la Paşcani ) .A executat pedeapsa la Poarta Albă .
-Dascălu ,Nicolae A. /Alecu -tată / Veneţia -mamă /
Elev la liceul "Gh.Şincai " (Bucureşti) ,n.la Copăceni (Giurgiu
).Arestat la 11 nov.1949, împreună cu alţi elevi organizaţi în
"Coloana a şasea" .Torturat la MAI şi la Securitatea din Calea
Rahovei ,condamnat la 5 ani închisoare,executaţi la Jilava şi
lagărul Peninsula.
Părinţii săi -Alecu şi Veneţia - au fost arestaţi şi torturaţi la
Securitatea din Bucureşti, pentru că au refuzat să-şi "demaşte " fiul..
-Dâscă,Andrei P.
Elev la liceul "Radu -Vodă ",din Roman, n.în 1942 ,în Butea (Iaşi
).Împreună cu mai mulţi colegi , a parodiat imnul "Te slăvim
Românie".Arestaţi la 29 apr.1959 de Securitatea din Bacău, în urma
sesizării dirigintelui. Torturaţi cu cruzime la Securiaatea din Roman
şi Bacău, copiii au fost siliţi să semneze declaraţii false
compromiţătoare : că ascultă posturi de radio străine, că discută
despre persecuţiile religioase, că laudă regimul monarhic.
Condamnaţi la 10-7 ani închisoare de Tribunalul Militar -Iaşi (
sentinţa nr.401 / 30 iunie 1959 )
, au "trecut" prin Jilava, Gherla şi lagărele de muncă forţată din bălţile
Dunării .
Au fost "eliberaţi" în febr.1963 ( primele graţieri ), marcaţi pe toată
viaţa.
-Diaconu ,Ion Ioan .
Student (proaspăt absolvent) al Facultăţii de Litere -Cluj. Arestat la
31 oct.1959, de Securitatea din Cluj , pentru că a recitat poezia
"Doina " de Eminescu.
Condamnat pentru "naţionalism antimaghiar şi uneltire contra ordinii
sociale " .
Închis la Cluj, Uranus, Jilava, Văcăreşti şi Malmaison, eliberat la 5
oct.1963.
-Dima ,Nicolae
Student la facultatea de Istorie.N.în 1936, la Bucureşti.Arestat
.Condamnat la 2 ani închisoare ,în 1956, ispăşiţi la Aiud şi

Gherla. După eliberare, a reuşit să plece în SUA, unde a ajuns
prof.univ.la Universitatea Columbia .A publicat numeroase studii
despre Basarabia şi Bucovina.
-Dîscă, Andrei
Elev,membru UTM, n.în 1942, în com. Butea , r.Târgu Frumos,
reg.Iaşi . Arestat la 29 apr.'59 ; anchetat la Securitatea din Bacău ;
judecat într-un lot de elevi ; condamnat la 9 ani închisoare
corecţională, 5 ani interdicţie şi confiscarea averii personale
(Sentinţa nr.401 / 30 iun.'59 ) de Tribunalul Militar -Iaşi ( în deplasare
la Bacău ) pentru "delictul de uneltire contra ordinei sociale" ( art.209
C.P. ). Redăm câteva fragmente din motivarea sentinţei ( cu
respectarea ortografiei şi punctuaţiei ) pentru a ilustra cum şi-au
pierdut libertatea miile de elevi şi studenţi :
<4.Civ. Dîscă Andrei -fiind coleg de clasă cu ceilalţi inculpaţi în mai
multe rânduri , s-a manifestat duşmănos împotriva regimului
democrat popular din RPR, afirmând [...] că ştirile publicate în
presă şi la radio în legătură cu procesul preotului Santa Antal, sînt
false, deoarece statul ar fi intenţionat prin aceasta să compromită
religia catolică .[...] afirmând că "statul ar fi un duşman al religiei "
.De asemeni [...] a minimalizat rolul URSS în cel de-al doilea război
mondial , atribuind meritul înfrângerii ,puterilor imperialiste .În plus de
aceasta inculpatul a elogiat trecutul şi monarhia cît şi realizările
tehnice şi modul de viaţă în ţările capitaliste , minimalizând
rezultatele obţinute de ţările socialiste [...] >
(Cf. doc.publicat de Lupu, Nicoară, Onişoru , Sentinţe comentate ...,
p. 314 )
-Dobrescu, Valeriu
[LD:"Tentativa de trecere a frontierei " a constituit o speţă deosebit de
frecventă în acei ani .
Pentru această vină, au fost împuşcaţi , anchetaţi, condamnaţi , mii
de români care au căutat salvarea prin fuga în străinătate. Prezint
cazul nu atât pentru a ilustra această categorie de represiune , cât
pentru a semnala consecinţele unei reacţii "bărbăteşti " la
tortură :pentru tentativa de trecere a frontierei, tânărul Dobrescu ar fi
putut fi condamnat la 3 -7 ani închisoare..Bătând anchetatorul, a
primit 25 ani muncă silnică. ]
Student ( sau tânăr de 24 ani )n.în 1933 , în oraşul Călăraşi.Arestat
la 22 febr.1957 de Securitatea din Timişoara pentru tentativă de
trecere a frontierei.
Anchetat cu sălbăticie (reprize de bătăi ,torturi sadice ) de securistul torţionar Plăcintă.

Sătul de chinuri, tânărul a reacţionat, l-a lovit c-o bară de fier de la
pat, l-a băgat sub birou ..
Plăcintă n-a mai torturat pe nimeni ,dar Dobrescu Valeriu a fost
judecat pentru 3 capete de acuzare ,care ,însumate, puteau să-i
atragă 38 de ani de puşcărie.
Prin sentinţa nr.1051 /1957, a primit pedeapsa cea mai mare - 25 ani
muncă silnică. A fost eliberat după 7 ani ( Decertul 411,cu
graţierea ) .
-Dogaru ,Narcis
Elev de 17 ani ,din Tulcea. Arestat la 19 mai 1948, împreună cu un
grup de colegi. Torturat în timpul anchetei la Securitate. Condamnat
la 10 ani muncă silnică de Tribunalul Militar Constanţa ( sentinţa
nr.812/ 18 dec.1948 ). Închis la penitenciarul Târgşor , de unde ,
pentru că s-a opus reeducării , a fost trimis cu un "lot de pedepsiţi "
la Jilava.
-Domocoş ,Ştefan M.
Elev lasa a VI-a. N în 1930, în Birtin -Vaţa de Jos ( Hunedoara
).Arestat la 31 mai 1948 , torturat la chestura Securităţii Oradea de
securiştii Cseller, Reteran şi Ştein , până i s-a încovoiat coloana
vertebrală ) pentru că în clasa a IV-a făcuse parte din org."România
Independentă ".
Condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare , de Tribunalul MilitarCluj.Închis 3 ani în închisorile Oradea, Cluj, Aiud, Târgşor, Gherla ,
unde a fost supus la noi torturi de către "studenţii reeducării " (
Livinschi, Popa Ţanu , Boieru, Bârsan , ş.a, ş.a )
-Don ,Ilie
Student la Facult.de Medicină -Cluj.n.în Curtici ( Arad ).Arestat în
1949, într-un lot de 84 studenţi .Condamnat de Tribunalul MilitarCluj la 6 ani închisoare, pentru „uneltire”-art.209 c.p. ( sentinţa 715 /
1949 ); detenţia la Colonia Valea Neagră, Cavnic, Aiud şi Gherla;
eliberat la 8 febr.1955
-Dragomir, Ştefan
Elev din Jimbolia ( Timiş ).Arestat în 1959, învinovăţit de "legionarism
" . Supus unor anchete dure la Securitatea Timişoara ,condamnat .A
ajuns la Jilava.
În realitate , în toamna 1944 ( cum relatează în memoriile sale Radu
R.Rosetti , care l-a cunoscut ), Dragomir fusese împuşcat pe
stradă , în Timişoara,de soldaţi sovietici .
S-a trezit la morga spitalului, într-o grămadă de cadavre, a fost operat

( i s-a scos glonţul ) rămânând cu sechele grave.
-Drăghici , Gheorghe
Elev din Alba Iulia . Arestat în 1949, cu un grup de colegi, ca şef al
unei organizaţii create de Securitatea din Alba Iulia ( le-a dat şi arme ,
fără muniţii ! ) , pentru a-i depista pe tinerii periculoşi pentru regim. A
fost bătut bestial pentru a recunoaşte în proces declaraţiile
redactate de anchetatori.
-Drăghici, Ion
Student la ASE, originar din Craiova. Absolvent al fac.de Electronică.
A cerut să plece într-o ţară din Occident. A fost exmatriculat din
facultate, n-a mai găsit de lucru , a răspândit ( în Bucureşti
)manifeste de protest în care îndemna oamenii să-l înlăture pe
Ceauşescu .
Arestat şi torturat în timpul anchetei la Securitatea din Calea
Rahovei . Condamnat la 10 ani închisoare , închis la sediul
Securităţii din Rahova , ajuns la Aiud (1983 )
-Dulea, Mihai
Elev, din com.Cogealac ( Tulcea ).Arestat pe 21 apr.1948, bătut cu
cruzime la Securitate de cpt.Gairan ( Găitan ); condamnat la 18
dec.1948 , de Tribunalul Militar -Constanţa ( preşed. Pavelescu C )
pentru " uneltire contra ordinii sociale "
-Duminică, Ioan
Student, n.în 1927 , în Alunişu (Olt ).Implicat în mişcarea de
rezistenţă din Munţii Făgăraş .
Arestat ( împreună cu gazda ) în noaptea de 14 / 15 nov.1950 , în
com.Râuşor, dus la Securitatea din Braşov. Din nefericire, la
percheziţie i-a fost găsit un carneţel cu nume de gazde şi partizani
.În aceeaşi noapte, în satele de la poalele Făgăraş, s-a declanşat o
mare vânătoare , soldată cu morţi ,răniţi şi multe arestări.La
proces, Duminică Ioan a fost condamnat la moarte şi executat, la
22 dec.1952 ,în penitenciarul din Braşov.
-Dumitrescu ,Constantin -Ticu S .
a) 5 dec.2008 :+Constantin Ticu Dumitrescu ...
"In memoriam " la TVR - un episod din Memorialul Luciei HossuLongin .
Iniţiatorul Legii 187 ( despre CNSAS )
[LD: Cu dispariţia sa, intră în istorie. În mai 2008, la Editura Polirom
au apărut 3 vol.:" Mărturie şi Document" pe care nu le am . Pe 31

mai ,se prezintă vol. la Realitatea TV- cu Stelian Tănase .
Am extras câteva opinii şi le-am dus la fişierul Cronologie bibliografie. ]
Student la Facultatea de Drept, membru TUNŢ din Prahova ( tatălmembru PNŢ, dat afară din învăţământ ).În 1947, a fost exmatriculat
din facultate pentru activitate anticomunistă .Dat în urmărire din
1947,a stat ascuns până în 1949, împreună cu tatăl său .
Arestat în 1949 , în "lotul Tineretului Universitar Naţional Ţărănist "
, condus de Aurel Căzănişteanu ( ucis în anchetă ) ; torturat în
timpul anchetei la Securitatea din Ploeşti şi penitenciarul Târgşor (
pentru a fi implicat în mişcarea de rezistenţă din Bucegi );condamnat
la 3 ani şi 6 luni închisoare , de Tribunalul Militar Braşov.După
eliberare, i s-a interzis reluarea studiilor , fiind nevoit să lucreze în
construcţii .
Deoarece în 1954 a alertat procuratura cu abuzurile din lagărul
Poarta Albă , a fost trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan. În
1956, alături de Remus Radina , s-a angajat într-o acţiune
în apărarea drepturilor deţinuţilor politici, cerând ajutorul
Ambasadei Angliei la Bucureşti .
Rearestat în 1958, judecat cu un grup de 6 persoane, a fost
condamnat la 23 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Braşov (
sentinţa din 23 apr.1959 ), parcurgând traseul exterminator al
penitenciarelor :Ploieşti, Jilava, Galaţi ,Botoşani .
"Eliberat" în iulie 1964, cu Decretul de graţiere 411 , n-a mai putut
să urmeze cursurile universitare ,câştigându-şi existenţa , încă 25 de
ani, pe şantiere forestiere (din Cerna, Bucegi ,Vrancea ).
------------------------------b.) "In memoriam " la TVR ( 5 dec.2008 )
Dau un episod din Memorialul Luciei Hossu-Longin .Iniţiatorul
Legii 187 ( despre CNSAS )
-C.T.D: brambureala din Arhivele SRI :este imens de lucru ;a
rămas uimit ; totul este răvăşit ; arhive ale Securităţii din Prahova ,
găsite la arhiva din Craiova ; numerotare sărită , alteori schimbată
.Acum se ştie : în România au fost jumătate de milion de
informatori - 486.000 - care erau "activaţi" sau lăsaţi în "adormire " (
la rev. din dec.'89 erau activaţi cca 160.000 )
El şi familia sa au avut pe urme 60 de informatori !
Securitatea avea 3 categorii de cartoteci - foarte bine puse la punct
.SRI , acum , nu le predă !
S-au aranjat bine lucrurile ! CNSAS este în blocaj fără aceste
cartoteci .
-CTD: Nu am talent scriitoricesc. Cărţile mele sunt o filă dintr-un
proces al comunismului , despre acest monstruos şi oribil

comunism, continuat , din păcate, până astăzi .
---------------------------------------------c. )Predarea arhivei SRI către CNSAS
Discuţie-ceartă din .... 2004 (? ) la TVR-1 sau TVR-cultural
LD: este o "dezbatere " privind predarea arhivei SRI către CNSAS,
cf. hotărârii CSAT . De la SRI , este Pintilie ; de la CNSAS, Onişoru
şi C.Ticu Dumitrescu .Reporter -Voicu ]
-Pintilie : Dosarele celebrei Direcţii 3 cu 3 , la Arhive şi la celelalte ...
SRI va face toate eforturile să predea în regim de urgenţă aceşti 12
km. ...
-Reporter Voicu : aveţi o arhivă în format electronic, dle Pintilie ?
-Pintilie: Nu există o arhivă informatică.
-C.T.D: dar CIDUL ce înseamnă d-le ? Ce este deasupra bisericii
Creţulescu, în blocul unde este şi librăria, ce avem ?
-Pintilie: Nu ştiu ce este deasupra bisericii Creţulescu ...CIDUL este
Centrul de Informatică şi Documentrare , nu-i nici un secret .
- C.T.Dumitrescu : Vreau să fiu cât mai scurt posibil. Eu mi-am
retras paternitatea asupra acestei legi din următoarele 3 motive
principale :
1.Eu am inclus în proiectul meu de lege ca predarea arhivei
Securităţii să copieze modelul german , să se predea cu toată
logistica din dotare .
2 ) Ce-i aceea "siguranţă naţională " ? De unde după 50 de ani de
comunism ,când SRI are probleme mult mai grave - terorismul,
corupţia - de ce se tot leagă şi se tot ascunde după această
arhivă a Securităţii, şi n-au predat-o ? De asemeni,povestea cu
atâţia ofiţeri de securitate care au făcut şi n-au făcut poliţie
politică ?
3. ) Recent , dl Timofte , în urma unei discuţii cu preşedintele ţării , a
promis că va preda această arhivă. A doua zi, îl văd pe dl Timoftesfidându-l pe preşedinte- spune foarte ritos :
<Ce să predau , d-le, să schimbe legea ! > Ori meritul
preşedintelui ( pentru care l- am felicitat pe dl Băsescu ) a fost
tocmai acela că a avut curajul şi a insistat şi i-a adus pe d-lor în
faţa CSAT-ului.Numai aşa au fost obligaţi să facă deocamdată
declaraţii - că între declaraţii şi fapte este distanţă distanţă lungă ! numai aşa au fost forţaţi că ,vezi Doamne, vor preda arhiva. Mai
mult decât atât. Singura evidenţă reală care a trecut de zidurile
SRI -ului, este acel document (care îl are în copie , pe care l-am dat
d-lui Secaşiu ) în care totul este făcut pe număr de dosar, şi este
rezultatul unei inventarieri faptice, nu scriptice, de care nu vor să
ţină seama.
-Reporter Voicu : din ce an , d- le Ticu Dumitrescu ?

-C.T.D:La 15 sept.1993,s-a încheiat această inventariere. Datele
sunt foarte clare .Sunt pe fonduri de arhivă . De ce dl Onişoru ,în
faţa unei emisiuni televizate, a susţinut că până acum
a preluat acele 10-11.000 de dosare - din 2 milioane cât are
arhiva Securităţii - le-a preluat la număr de dosare , iar acum le-a
transformat în 600 m. ?! Şi nu s-a mai înţeles nimic !
[Onişoru îl contrează, spune că se preia pe dosare, filă cu filă ] Ca să
ştim câte dosare mai păstrează domnii de la SRI , trebuie să avem
această confruntare cu singurul document oficial [ din 15 sept.'93]
care a trecut de zidurile SRI . Acel document pe care l-am primit eu
...
-Pintilie : Noi nu avem o asemenea evidenţă scriptică a
dosarelor arhivei Securităţii.
Ţin să subliniez acest lucru. Am primit-o tot în cca atâtea sute de
mii de volume. Atât.
-CTD: Gândiţi-vă d-le Voicu, ce se întâmplă acum cu această decizie,
vezi Doamne,de aduce cu camioanele arhiva , de parcă ar fi
vorba de nişte saci de nisip ,pe care îi arunci undeva, într-o grădină
.Ce muncă îi aşteaptă pe cei de la CNSAS - că SRI-ul îşi râde în
barbă ! - pentru că cei care vor lua pisica moartă sunt domnii de la
CNSAS , pentru că o arhivă organizată în ani şi ani de zile , este
toată înnebunită,răvăşită , şi aruncată dânşilor s-o ordoneze ...
Bătălia este una - şi pe mine nu mă mai convinge nimeni că este
altceva - de 15 ani , din CPUN, am ridicat problema arhivelor
Securităţii. Au trecut 15 ani şi iată,că problema nu este rezolvată .
d.) In memoriam-Remus Radina
(Din "Jurnalul literar", sept-oct 2008 )s-au împrietenit la "Canalul
Morţii " , în lagărele de la Poarta Albă, Galeş, Peninsula. P.S.: pe 6
dec.2008 , "am telefonat la postul de radio France International ,
secţia română, spre a le spune că a murit Ticu Dumitrescu .Mi-a
răspuns Matei Vişniec, pe un ton foarte arogant :< Cine e Ticu
Dumitrescu ?! >
-Dumitrescu, Grigore /Ştefan-frate /
Student , membru TUNŢ -Argeş, n.în 1924, la Cepari ,Poiana Lacului
( Argeş ).
Arestat în oct.1948, judecat, condamnat la 2 ani închisoare,
pentru "omisiune de denunţ " ( nu-şi demascase fratele ).Închis la
Jilava, transferat la Piteşti ( ian.'50 ) ,suportând pe proprie piele
"reeducarea" din "Camera 4 spital " (camera de tortură unde
stăpânea Ţurcanu ) . După eliberare , a reuşit să fugă, împreună cu
soţia ,în Occident (ascunşi într-un vagon de cherestea ) .S-a stabilit
în Germania şi a scris ( cu versiune în l.franceză ) cutremurătoarea

carte -mărturie "Demascarea. "
-Duşa ,Octavian
Student în Cluj, implicat în mişcarea de rezistenţă .În 1948, arestat,
condamnat ,încarcerat la Piteşti , intrat în "reeducarea" lui Ţurcanu
. În 1950, a fost transferat la Peninsula , într-un lot cu vreo 70-80
studenţi trecuţi prin "reeducare ".
E.
-Eftimiu, Gheorghe
Elev de liceu -din Turnu Severin. Împreună cu trei colegi ,a plecat la
partizanii din munţi .
Au fost surprinşi de Securitate în apropiere de satul Isverna Mehedinţi.
Au fost împuşcaţi toţi trei,pe 30 martie 1949,şi aruncaţi într-o
groapă comună, la marginea satului Izverna.
F.
-Fălfănescu ,Eugen
Student an V la Medicină, n.în Fâlfani -Stolnici (Argeş ).Condamnat
la 2 ani închisoare , ca membru al org."Stema Ţării" , condusă de
av.Corbasca .Închis la Piteşti , a îndurat "reeducarea" , apoi a fost
mutat la Periprava.Eliberat în 1956.
În oct.1956,a fost ridicat noaptea de acasă ,şi,împreună cu alte 6
persoane , împuşcat în pădurea Mogoşoaia,corpurile fiind lăsate în
pădure.El şi-a revenit şi a reuşit să se salveze.
-Filipescu , Radu Z .
[LD:pentru acţiunile sale îndrăzneţe,vezi cartea "Jogging cu
Securitatea" în care povesteşte întâmplările prin care a
trecut.Personal , l-am cunoscut în anii 1990 , când intrase în elita
intelectuală a Grupului de Dialog Social .]
Student ,n.în 1955, în Bucureşti (fiu de medic ,
preşed.Asoc.Anesteziştilor ). În 1983, a scris şi împrăştiat
manifeste anticomuniste şi anticeauşiste. Arestat în 7 mai 1983;
torturat în timpul anchetei la Securitatea Bucureşti , de către
mr.Traşcă .; judecat în 12 sept.'83 într-un scurt proces ; condamnat
la 10 ani închisoare. Închis la Jilava, Aiud şi Văcăreşti , a fost
"amnistiat" în 1986 , în urma protestelor şi presiunilor din Occident.
În 1987,inginer, a făcut o chemare la un referendum . Arestat
,anchetat cu duritate ,după 10 zile i s-a dat drumul , pentru că la
Europa Liberă s-a vorbit despre el. După dec.1989, membru ( apoi

preşed )a Grupului de Dialog Social , membru al CPUN,membru al
câtorva comitete şi comisii naţionale şi internaţionale pentru
drepturile omului.
-Flaviu ,Laurian
Elev din jud.Dorohoi ,arestat spre sfârşitul anului 1947 , cu un grup
de 28 elevi ( în majoritate de la liceul din Pomârla ),anchetat la
Ministerul de Interne(din ordinul şi la sugestia
lui Nicolschi şi Dulgheru ), cu scopul smulgerii unor declaraţii
compromiţătoare pentru legionari, în vederea arestărilor
preconizate pentru începutul anului '48 .
-Frăţilă ,Nicolae
Elev, n.în 1929 ,din Blaj -Alba.Arestat la 18 ani ( 19 ian.1948
),pentru că asistase la slujbele mitropolitului greco-catolic Ion Suciu
.Bătut cu bestialitate de securiştii Corlea şi Mărgineanu ;
condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar -Sibiu (pe 5
aug.1949 ).
La numai 19 ani,dus din închisoare în închisoare :Dumbrăveni ,
Sibiu, Târgşor, Văcăreşti , Ploeşti , Jilava, Târgu Mureş , Peninsula şi
Capu Midia.
-Fricidjiu [ Fucidjiu ] ,Valeriu A.
Student la Instit.Politehnic .N.în 1940, în Basarabia, stabilit la
Braşov.
Arestat la 18 ani ( 24 iun.1958 )de Securitatea din Braşov , ca
membru al org."Garda Tineretului Român" .Torturat la anchete ,
condamnat la 17 ani muncă silnică ( sentinţa nr.672/ 10 oct.1958 ),
închis în penitenciarele din Codlea şi Gherla, dus la muncă forţată
în lagărele din bălţile Dunării :Stoeneşti , Luciu Giurgeni , Băndoiu
, Grădina, Periprava .
Elinberat prin "graţiere " la 12 febr.1963 .
-Fuchs , Iosif.
Torţionar.În 1948 a fost extrădat din Iugoslavia şi condamnat la 3
ani închisoare de Tribunalul Militar Oradea pentru trecerea frontierei
art. 267 c.p.( sent.593 / 1948 ) .Închis la Oradea şi Piteşti , a aderat
la acţiunea de "reeducare" , ajungând în "comitetul de reeducare şi
demascare " În 1950, a fost trimis la Valea Neagră şi Periprava , în
brigăzile de bătăuşi "13-14" , conduse de Ion Bogdănescu , devenind
informatorul ofiţerului Chirion . Eliberat în iunie '51 .
G.

-Gafencu ,Valeriu V .
Student la Facultatea de Drept -Iaşi , născut în 1921, în Basarabia
Tatăl său , deputat în Sfatul Ţării din Chişinău care a votat unirea
Basarabiei cu România ( martie 1918 ) , fusese arestat de NKVD în
1940 , şi nu se mai ştia nimic de el. Mama sa, şi-a luat cei patru copii
şi a reuşit să treacă în România , stabilindu-se la Iaşi .
Valeriu , a fost arestat în martie 1941, ca şef al Frăţiilor de Cruce şi
participant la rebeliunea legionară *.
După 23 august 1944, a rămas în închisoare, refuzând să iscălească
cererea de eliberare condiţionată , rămânând încarcerat la Aiud ,
apoi la Piteşti. În 1950 , se crede că l-a determinat pe Alexandru
Bogdanovici să-şi schimbe atitudinea faţă de "reeducare " ; mutat la
Tg. Ocna, grav bolnav de tuberculoză, a refuzat îngrijirea medicală şi
a murit la 18 febr.1952, fiind aruncat la groapa comună.
Toţi cei ce l-au întâlnit prin închisori ,vorbeau despre el cu mult
respect, caracterizându-l ca pe un sfânt ( Cf. C.Ioniţoiu, Dicţionar G ).
---------------------------------------------------* În Fişa matricolă penală deţinuţi politici publicată de IICCMER
figurează cu următoarele date : Gafenco Valeriu, născut la 1 ian.
1921 în com. Sângerei – URSS - , domiciliat în Iaşi ; la data arestării,
student anul ll la Drept ; membru al Mişcării legionare din 1937 ;
condamnat de TM Iaşi la 25 de ani muncă silnică pentru crimă de
uneltire ( sent. 2374 / 1941 cf. Leg. 236 / 1941 ) ; pedeapsă redusă
cu 6 ani şi 3 luni prin D. Leg. 1925 /1946; descrierea faptei: activitate
legionară în Iaşi ; detenţia la Văcăreşti şi Tg. Ocna ; mort în detenţie
la !8 febr.1952.
-Ganga, Ion
Student la Facultatea de Medicină din Bucureşti, n.în 1923 ,la
Miceşti -Alba.
Arestat la 9 iunie 1950.Condamnat la 10 ani muncă silnică de
Tribunalul Militar -Bucureşti , pentru "complicitate la înaltă trădare"
.Detenţia executată la Uranus, Rahova, Jilava, Aiud , Valea Nistrului
şi Piteşti.Eliberat după 2 ani ( 7 febr.1952 ) , stabilindu-i-se
domiciliu obligatoriu la Lăteşti -Ialomiţa .
- Gavrizi ,Nicolae / cu doi fraţi /
Student român n.în 1924 , în Bulgaria .Absolvent al Liceului român
din Sofia , ca student al statului român.Venit la Bucureşti , la 21
august 1943 , ca urmare a schimbului de populaţie stabilit prin
Tratatul din sept.1940 ( la cedarea Cadrilaterului )
A mai avut doi fraţi în România , studenţi la Facultatea de
Medicină .

...La 5 iulie 1948, a fost arestat împreună cu fratele mai mare ,
pentru participare la o şedinţă "legionară " . Judecaţi , condamnaţi
la 6 luni închisoare (cu expulzare în Bulgaria ),.
La 2 martie 1949 ,au fost predaţi Securităţii bulgare din Ruse ;la 31
martie 1949, Securitatea din Ruse i-a returnat Securităţii din
Giurgiu ;la 22 apr.'49 a fost expulzat a doua oară , dus în
localitatea de baştină .
...A terminat medicina , iar în 1970 , a reuşit să revină în România
, împreună cu familia .
...Fratele mai mare, a revenit şi el în ţară , fiind medic la spitalul
Cantacuzino ;
...Fratele mai mic , scăpat de expulzare prima dată, a fost arestat şi
expulzat în Bulgaria în 1952 .
-Gavrilei, Dumitru
Student din Iaşi , membru al org. "Gărzile Decebal " , condusă de
medicul Vasilache Gheorghe.
Arestat la 24 nov.1949 , torturat la Securitatea din Iaşi , condamnat
la 7 ani închisoare de Tribunalul Militar -Iaşi ( sentinţa nr.777/15
sept.1950 )
-Georgescu ,Dan / Georgescu ,Dinu /
Studenţi la Facultatea de Drept , respectiv Medicină , din Bucureşti .
Arestaţi la 8 nov.1945 , de la manifestaţia pro-monarhistă din
Piaţa Palatului Regal .
-Gheorghiu ,Gheorghe [ Gelu ]
Student la Politehnică .Între 1947-1949 a făcut parte din FDC (
împreună cu Nelu Jijie şi Ionuţ Stoica ) Arestat , internat la
penitenciarul Piteşti , a devenit victimă brigăzii de torţionari
condusă de Eugen Ţurcanu .Condamnat la 25 ani muncă silnică,
de Tribunalul Militar-Bucureşti ,a fost dus la Gherla şi în alte
penitenciare."Graţiat" în 1964 ,cu Decretul 411 .
-Ghica ,Alexandru
Student la medicină ( fiu de general ) Arestat în 1949 ; condamnat
la 13 ani închisoare ;închis la Piteşti ( supus "reeducării " ), Gherla
,minele de plumb Baia Sprie, Piteşti .
După expirarea pedepsei , cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan..
-Ghilaş ,Vasile
Elev la Liceul militar din Cernăuţi, din Câmpulung-Argeş.Arestat pe
23 august 1944 şi predat trupelor sovitice .Omorât în timpul

transportului şi aruncat din tren.
-Giorgiţă [Ghiorghiţă ] ,Viorel /Ştefan-frate /
Student la Teologie, publicist şi scriitor , n.în 1922 , la GurahonţArad.
Arestat în 1948 ,condamnat la 10 ani muncă silnică , de Tribunalul
Militar-Timişoara .
Rejudecat în timpul detenţiei ,condamnat la 25 ani muncă silnică .
Încarcerat în penitenciarele din Arad, Timişoara, Piteşti, Gherla, Baia
Sprie, Aiud.
"Graţiat" în 1964 ( Decretul 411 ).
/ Ştefan a fost condamnat la 2 ani închisoare pentru că nu şi-a
denunţat fratele.
-Giuriţă , Enea
Student la Facultatea de Medicină din Timişoara.Arestat în 1949 ,
torturat ( deşi grav bolnav ) la Securitatea din Timişoara.
Condamnat, încarcerat la Gherla, unde i-a fost aplicat "tratamentul
reeducării " de grupul de torţionari conduşi de Popa Ţanu .
Din cauza torturilor sălbatice, a încercat să se sinucidă .
-Glăvan ,Dorin C ./Glăvan ,Constantin-tatăl /
Elev din Botoşani, n.în 1932 .Arestat în 1948 , la 16 ani, pentru că a
scris pe zidul liceului
<Jos jugul sovietic ! >.Condamnat la 5 ani închisoare.
Rearestat la 23 oct.1958, la 26 de ani ; torturat în anchetă de
securistul Solomonoici ; condamnat la 18 ani muncă silnică pentru
"crima de uneltire contra ordinii sociale ".
Închis la Jilava, Aiud şi Mărgineni ."Graţiat " la 22 oct.1964 (
Decretul 411 )
-Tatăl, inginer , arestat în ian.1959, torturat de acelaşi securist
Solomonovici ( care i-a confecţionat un dosar contrafăcut ) ,
condamnat la 20 de ani muncă silnică .
Încarcerat la Jilava şi Gherla, a fost "graţiat" în 1964 ( Decretul 411 )
- Goma,Paul .
[ LD : Sinteza de faţă nu ne îngăduie să intrăm în rezolvarea unor
„cazuri” controversate după căderea regimurilor comuniste, fie din cauza
dezvăluirilor arhivistice, fie din cauza unor interpretări contradictorii
privind tratarea genocidului comunist. Din păcate este, prin excelenţă,
cazul lui Paul Goma, în confruntările istorico-politico-literare din anii postdecembrişti. De altfel, aceste polemici sunt încă în curs de exprimare (
de exemplu controversa privind holocaustul evreiesc versus genocidurile

comuniste; diversele momente conflictuale în cadrul relaţiilor
scriitoriceşti; conflictele de opinii privind condamnarea comunismului
ş.a., ş.a. ) încât vom prezenta „cazul” Goma în ipostaza sa de figură
emblematică a dizidenţei anticomuniste din România .
Împărtăşim întru totul opiniile criticului literar Alexandru Ştefănescu
care, înconjurat ca totdeauna de clidul de cărţi citite, citate şi inserţii
din cărţile şi interviurile lui Goma şi despre Paul Goma, conchidea :
Goma este < Soljeniţân-ul României > , < comparabil cu Havel >.
<Goma trebuie absolvit de răutăţi > /…/ în "Gherla" , apare ca un
autentic scriitor - documentat, curajos - care are dreptul să judece
contemporanii ca scriitor .<S-a opus cineva comunismului ? Da, sa opus Paul Goma.>.
Goma este indignat că nomenclatura comunistă, securiştii, < s-au
strecurat prin viaţă fără să fie judecaţi pentru crimele lor >.
[ TVR-Cultural, 27 aug.'09 ]
---------------------------------------Câteva date din Fişa matricolă penală nr. 6 / 1957, întocmită de
Penitenciarul Jilava: Categoria penală : C.R. ; născut la 2 oct.1935, în
com. Vatici-Orhei-URSS; domiciliat în Bucureşti; ocupaţia la data
arestării: student la Fac. de Filologie; apartenenţa politică la data
arestării: U.T.M.
Originea socială: mic burghez; arestat de MAI-Dir. Anchete , la 22 nov.
1956, cu mandatul nr.100 din 24 nov.1956, pentru „instigare publică”- art.
327 c.p.; condamnat de TM Bucureşti, la 2 ani „corvoadă”, pentru
„agitaţie publică”-art.327 c.p.; transferat la Gherla (30 mart.1958; eliberat
prin expirarea pedepsei la 21 nov. 1958 şi predat miliţiei pentru domiciliu
obligatoriu în com. Lăţeşti-Feteşti-Constanţa. ( Conf. IICCMER, Fişa
matricolă penală deţinuţi politici ).
------------------------------------------Arestat la 22 nov.1956 , condamnat la 2 ani închisoare( pentru că,
student fiind, a citit la un seminar de la "Şcoala de Literatură " un
capitol de roman despre un tânăr comunist care-şi predă carnetul de
partid , în semn de protest pentru abuzurile autorităţilor ).
A fost închis la Jilava, Codlea şi Gherla, ,unde a fost supus la torturi
La expirarea pedepsei , i s-a stabilit 5 ani de domiciliu obligatoriu
la Lăteşti ,com.Borduşani -Ialomiţa. Eliberat în 1964.
În 1968, s-a înscris în PCR, crezând în reala liberalizare a vieţii
politice.Dându-şi seama foarte curând de continuitatea regimului
totalitar comunist sub Ceauşescu , a devenit unul din dizidenţii cei
mai intransigenţi , intrând în vizorul Securităţii.
A aderat la "Charta'77 " iniţiată de Cehoslovacia şi a transmis la
"Europa liberă " materiale de critică şi contestare.
Arestat în aprilie 1977 , torturat la Securitatea din Bucureşti de

echipa generalului Pleşiţă, i s-a dat voie să părăsească România,
stabilindu-se la Paris ( mai 1977 ). Securitatea a încercat să-l
asasineze de două ori ( Vezi colecţia de documente Paul Goma,în
www.procesulcomunismului.com )
-Grama ,Mihai M.
[LD: În dec.1989 , la 65 de ani, a participat la revoluţia
anticomunistă din Bucureşti ,punând bazele Uniunii Democrat
Creştine , fiind foarte activ în renaşterea vieţii politice democratice din
România. A fuzionat cu PNŢ CD , fiind ales în 1996 , senator .]
Elev-ofiţer, apoi student, n.în 1924, în Basarabia.Absolvent al
Liceului militar din Chişinău ,fusese trimis la Şcoala de ofiţeri de
artilerie din Germania, unde a fost recrutat pentru o şcoală de
pregătire în lupta anticomunistă. Intrând în conflict ideologic cu
conducerea şcolii,în apr.1945, a fost arestat , condamnat la moarte
şi trimis în lagărul Mathausen ( lângă Lintz ).
La 5 mai 1945, a fost eliberat de trupele americane şi trimis în ţară.
Student la Facultatea de Construcţii ( 1945-1950 ) , a fost hărţuit
cu arestări şi procese ( 1953, 1954 ) , dar , din lipsă de probe , a
fost achitat . În 1956, a fost foarte activ în coordonarea mişcărilor
studenţeşti din Bucureşti .Arestat la 21 sept.1956 ; condamnat la
muncă silnică pe viaţă ( sentinţa nr.132 /25 mai 1957 ) de Tribunalul
Militar-Bucureşti ( procuror -Emil Hirsch )
"Graţiat" la 1 august 1964 , cu Decretul 411 .
- Gurău, Vasile.
Student, născut în 1930 în com. Păuneşti-Vrancea, fiul lui Gurău Nica (
Vezi T-Ţărani-victime ); partizan în grupul condus de Paragină .
Arestat de Parchetul Militar Galaţi la 26 oct. 1950 pentru „uneltire contra
ordinii sociale-a făcut parte dintr-o organizaţie cu caracter subversiv”-art.
209 c.p. ; apartenenţa politică la data arestării, UTM.
Condamnat de Parchetul Mil. Galaţi la 6 ani închisoare pentru „uneltire
contra ordinii sociale”-art. 209 c.p. ( sentinţa 841 / 1950, anulată prin
sent. 627 / 1951 a TM Galaţi şi condamnat la 3 ani corvoadă pentru
„crimă de uneltire” ); detenţia la Buzău, Galaţi, Poarta Albă, Valea
Neagră, Galeş şi Peninsula ( a făcut parte din cei 18 deţinuţi torturaţi
cu cruzime, pe 21 iunie 1951,de o echipă de studenţi "reeducatori" ).
Eliberat la 15 dec.1953 cu avizul MAI 169855 / 1953 ( Cf. IICCMER,
Fişa matricolă penală deţinuţi politici nr. 913 /30 dec. 1950, întocmită
de Penitenciarul Buzău ).
-----------------------------------------* A publicat volumul Zâmbet printre lacrimi.

-Gutuescu ,Adrian
Student din Craiova-Dolj.Arestat în sept.1948.Torturat în timpul
anchetei , la Securitatea din Craiova , de echipa torţionarului Oancă .
Judecat în unul din procesele generalului Carlaonţ , (oct.1948
),acuzat că ar fi ascuns informaţii privind un complot care viza
răsturnarea formei constituţionale republicane( sentinţa nr.76 din 28
ian.1950, )a Tribunalului Militar din Bucureşti.
H.
-Haţegan , Nicolae
[LD:opriţi-vă o clipă la acest caz , aidoma tuturor cazurilor elevilor
arestaţi în regimul comunist .
Elev din oraşul Aiud -Alba , n.în 1930. Arestat la 19 ani ( 28 martie
1949 ) ; condamnat la 1 an închisoare , pentru "uneltire contra
ordinii sociale "; "plimbat" prin 4 închisori :Alba Iulia, Sibiu , Aiud şi
Gherla.Eliberat la 28 martie 1950, rearestat la 22 ani (10 martie
1952 ) ; condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul Militar Braşov. Închis la Baia Sprie şi lagărul Periprava.
Eliberat la 32 de ani ( 10 martie 1962).
-Honegariu ,Nicolae Alexe, Mihai
Student la Facultatea de Drept şi Academia Comercială , n.în 1927,
la Bucureşti .
Arestat în 1946 , pentru răspândire de manifeste.Anchetat de
comisarii Cârjă şi Stark.
Judecat în nov.1946 ,împreună cu un "lot de elevi şi studenţi ", de
Curtea Marţială.
Tinerii au fost achitaţi , datorită lipsei de probe , a apărării strălucite
a lui Petre Pandrea, dar şi faptului că părinţii îl mituiseră pe
preşed.Completului, Alexandru Petrescu.
Rearestat în 1947, de la un miting al PNŢ , judecat şi achitat de
aceeaşi Curte Marţială .
Exclus din Facultate în 1952, urmărit de Securitate, a fost arestat a
treia oară , în 1954 ( după ce a stat 2 ani ascuns ) ,fiindu-i impus
domiciliu obligatoriu .
-Holban , Constantin
Elev din Baia Mare , arestat la 1 apr.1958 ( împreună cu alt coleg
),pentru redactarea şi răspândirea unor manifeste anticomuniste
.Torturat în anchetă la Securitatea din Satu Mare
( de cpt.Ţicală Ion şi lct.Ionescu Constantin şi Nemeş Vasile )
.Condamnat la muncă silnică. Închis la penitenciarul din Satu Mare

,dus apoi în lagărul Stoieneşti , unde a intrat în mecanismul de
tortură a lagărului ( Petre Goiciu, mr.Gaftea şi subofiţerii Grecu şi
Gafiţa )
I.
-Iacovlov, Sergiu I.
Student la Facultatea de Medicină din Iaşi , n.în 1924, la Botoşani (
fiul avocatului Iacovlov ) , membru PNŢ-tineret .Prima victimă în
debutul campaniei electorale organizată de guvernul Groza, sub
directivele Moscovei .Pe 18 martie 1946, urmărit şi împuşcat pe
stradă ,a fost dus la Poliţie,murind după câteva ore.La
înmormântarea sa, au fost mii de studenţi ,iar slujba a fost oficiată
de mitropolitul Irineu Mihălcescu.Pentru intimidarea oamenilor , s-au
operat sute de arestări (din ordinul chestorului Siguranţei,
Pompilian ) iar chestorul Comânescu ( care începuse cercetarea
crimei ), a fost dat afară. Tatăl studentului a paralizat, iar unchiul a
fost dat afară din armată.
-Iamandi, Teodor
Student , n.în Pleşcoi -Buzău .Implicat în mişcarea de rezistenţă
condusă de av.Nicu Păun. Arestat la 30 nov.1948 , în munţii Măceşu
( Buzău ) . Închis la Gherla şi la Peninsula , a fost supus torturilor de
"reeducare" .
- Ianolidis, Ion
Student.Arestat în 1948 ; condamnat la închisoare ;închis la
Piteşti şi Târgu Ocna..
Supus unor torturi inimaginabile, a ajuns într-o stare avansată de
denutriţie, bolnav de tuberculoză în procesul de "reeducare" ,
ordonat de Nicolski şi Zeller .
Împreună cu alţi deţinuţi, a scris câteva pagini de mărturie despre
cele îndurate , fapt pentru care au fost anchetaţi şi ţinuţi la
"izolare".
Pe 1 mai 1951, la o şedinţă de "reeducare"la Târgu Ocna ( când
studentul Eugen Dimitrov a spart fereastra strigând "ajutor ! " ,
declanşând solidarizarea cu alţi deţinuţi , dar şi cu oameni liberi de pe
stadionul alăturat ), Ianolidis a fost considerat capul "revoltei" ,a fost
pus în lanţuri şi mutat la Gherla. Zeller i-a dat dispoziţie lui Goiciu
să-l zidească într-o celulă.
După un an ,au dărâmat zidul şi l-au pus în cămaşă de forţă,
convinşi că este nebun.
Ianolidis şi-a revenit miraculos. Zbirii au pus în lanţuri echipele lui
Ţurcanu, declanşând anchetele şi aşa-numitul "proces al

torţionarilor" ( 1953/1954 ).
-Ibănescu , Dumitru
Elev la liceul Grigore Ghica Voevod din Dorohoi -Botoşani ., n.în
1926 , la Vorniceni .
Arestat la 22 mai 1947, împreună cu alţi 35 de elevi , în "lotul
Frontului Democrat Creştin " .
Condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 11
august 1947 ) . Închis la Jilava, Aiud şi Târgşor .
-Ilca, Ioan
Student la Timişoara.Arestat în 1956 , pentru participare la
manifestaţiile studenţeşti de solidaritate cu revoluţia din
Ungaria.Judecat cu "lotul Teodor Stanca" , format din 20 de
studenţi .Condamnat la 2 ani închisoare ( sentinţa nr.492 /13
dec.1956 ) de Tribunalul Militar -Timişoara,pentru "agitaţie cu
caracter duşmănos" .
Detenţia la penitenciarele Timişoara, Gherla şi lagărele de muncă
forţată din Bălţile Dunării.
-Ilioi ,Ion
Elev la liceul "Negru Vodă" din Braşov, n.în satul Sâmbătă de Sus
,comuna Voila-Braşov.
S-a alăturat în 1950, grupului de rezistenţă condus de Ion Gavrilă
, participând la toate confruntările cu Securitatea.În1954, încercuţi
pe Muntele Nehoiul a fost grav rănit şi prins.
Bătut cu bestialitate , târât pe pantele muntelui, fotografia fiindu-i
expusă prin sate cu inscripţia "bandit mort " . Anchetat timp de un
an, la Sibiu (de col.Gh.Crăciun ), la Securitatea Braşov şi la Bucureşti
( la Malmaison ), unde a fost ţinut 3 ani de zile în izolare completă.
Procesul s-a desfăşurat după 3 ani , fiind condamnat la muncă
silnică pe viaţă ( 1957 )
Închis la Aiud, a fost "graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .
-Ilisie ,Serafim
Student din Cluj.Arestat ; torturat cu sălbăticie la Securitatea din
Sibiu ; judecat cu "lotul Nicolae Dabija" ; condamnat la moarte ;
executat la Jilava.
-Imbăruş ,Petre / Imbăruş, Ion /
Absolvent al Instit.de Arte Plastice " Nicolae Grigorescu" şi fratele
său .
Arestaţi pe 4 sept.1974 (prinşi pe Marea Neagră ) ,pentru "tentativa

de trecere frauduloasă a frontierei ".Condamnaţi la închisoare
;închişi la Penisula,Jilava şi Gherla.
- Ioanid, Ioan T.
[ LD : Unul din nenumăratele cazuri prin care justiţia comunistă s-a răfuit
nu numai cu clasa dirigentă antebelică, ci a urmărit lichidarea economică
( confiscări ), socială ( degradare morală ) şi fizică ( puşcărie ) a familiilor
acesteia– părinţi, soţii, copii, rude ]
------------------------------------Câteva date extrase din Fişa matricolă deţinuţi politici nr. 101 / 1952,
întocmită de Penitenciarul Piteşti, la 12 sept.1952: născut la 28 mart.
1926; domiciliat în Bucureşti; ocupaţia la data arestării, funcţionar;
averea părinţilor în trecut: 150 ha. pământ, tractor, cazan de ţuică şi o
casă; averea la data arestării: nu are; originea socială, burghez; studii, 3
ani facultate de Drept; apartenenţa politică, exclus UTM; arestat de Proc.
Milit. Bucureşti la 19 iul. 1952, cu mandatul nr.134 /1953, pentru
„complicitate la crimă de trădare”- art. 191 c.p.” ; descrierea faptei: „a
transmis notele informative lui Boian Gh.-care le furniza unei puteri
străine”; condamnat de TM Bucureşti la 20 ani muncă silnică, pentru
„crimă de trădare”- art. 191 c.p. (sent. 28 / 1952 ); începerea pedepsei:
21 iul.1952; expirarea pedepsei: 12 iul.1972: detenţia la Piteşti , Jilava şi
Cavnic.
Evadat la 6 iunie 1953; reprimit din evadare: 10 nov. 1953; comutări,
reduceri adăugiri: se adaugă timpul stat în evadare : 157 zile.
În 1954 a fost judecat de Trib. Milit.pentru unităţile MAI şi condamnat
la 5 ani corvoadă pentru „înleznire la infracţiunea contra liniştii
publice”- art. 335 c.p. ( sent.1116 /1954 ); perioada de executare a
pedepsei: 20.dec.1972-18 dec.1977; detenţia la Oradea, Aiud,
Timişoara,Jilava, Oradea, Aiud, , Ostrov; eliberat la 29 iul. 1964,
graţiat cu D.411 / 1964. (Conf. IICCMER, Fişa matricolă penală
deţinuţi politici ).
---------------------------------------Student la Facultatea de Drept-Bucureşti, născut în 1926 în
com.Ialovăţ-Mehedinţi .
Fiul fostului ministru Tilică Ioanid ( fruntaş şi deputat PNA ,apoi PNC
-Goga; subsecretar de stat la Interne , în scurta guvernare Goga -29
dec.'37-10 febr.'38 ) .
Exmatriculat din Facultate , din cauza "originii nesănătoase"
Arestat în 1949 ; anchetat la penitenciarul Malmaison ; eliberat .
Rearestat în iulie 1952; anchetat cu bestialitate la Securitatea din
Bucureşti ;condamnat la 18 ani muncă silnică,pe baza unui dosar
fals întocmit de Securitate . Închis la penitenciarul din Aiud, apoi la
mina Cavnic , de unde , a reuşit să evadeze cu un grup de deţinuţi (

6 iunie 1953 )
Prins şi rearestat ,după două luni ,la Bucureşti ;anchetat la
Securitatea din Satu Mare ;condamnat ; închis la Piteşti şi
Timişoara .
"Graţiat" în 1964 , cu Decretul 411, a reuşit să plece apoi în
străinătate .
--------------------------------------* Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele. Vol. l. 1949, 19521954; vol.ll (1953-55 )
Editura Albatros, Bucureşti, 1991. / Procesul / Viaţa deţinuţilor politici sub
regimul comunist din România /
-Ionescu, Cristian
[LD:este de meditat asupra unui fapt: pe vremea dictaturii Ceauşescu
, să fi fost o "relaxare represivă" , sau ,mai curând, o perioadă de
"resemnare " a cetăţenilor , caracteristică perioadelor postgenocidare ? Pentru că -iată ! - dacă se îndrăzneau proteste,
tratamentul era acelaşi ca pe vremea lui Dej.A fost anchetat de
acelaşi tandem de securişti, ca şi dizidentul Radu Filipescu .Oare
ce s-a întâmplat cu acest elev -dizident după revoluţie ? Anchetatorii
lui au fost , cumva, cercetaţi ?
Elev clasa a X-a la Liceul "Dimitrie Cantemir ".Arestat la 20
nov.1984 , din Piaţa Romană, în timp ce răspândea manifeste
anticomuniste , împreună cu alţi colegi .
Torturat-anchetat la sediul Securităţii din Calea Rahovei ,de Ion
Traşcă şi Mihai Ştefănescu
Eliberat pe 22 decembrie 1989, în timpul revoluţiei .
-Ionescu, Eugenia
Studentă la Institutul de Teatru. Arestată la 4 nov.1956 , pentru
implicare în organizarea manifestaţiei studenţeşti ce-şi propusese
să ceară : plecarea trupelor sovietice din ţară ; scoaterea limbii ruse
şi a marxismului ca discipline obligatorii în Universităţi.
Condamnată la 1 an şi 3 luni închisoare , după eliberare a fost
împiedicată să-şi exercite profesia.
-Ionescu, Gheorghe ["Haiducul" ]
Student la Institutul Polithnic din Bucureşti ( sau Iaşi ) , n.în 1926, la
Focşani .
Partizan în grupul de rezistenă de la Arnota.Arestat în 1949, a murit
la 16 apr.1950,
în urma torturilor de la penitenciarul Târgu Ocna .

-Ionescu, Nicolae Vasile Constantin -Galbeni N.
Student la Institutul Politehnic ,membru în org. de tineret a PNŢ. N.în
1925 la Bucureşti.
Participant la marile manifestaţii anticomuniste din 8 nov.1945 şi
10 mai 1946.
"Trotilist" ,pentru că ,după arestarea conducerii PNŢ ( iul.1947 ),
împreună cu cca 100 de tineri ,a împrăştiat manifeste (cu ajutorul
trotilului ) care dezvăluiau acuzaţiile false din procesul ManiuMihalache .Arestat la 2 dec.1947, a fost "plimbat" prin principalele
puşcării : MAI, Văcăreşti, ( bolnav de tuberculoză ) , Aiud, Ocnele
Mri, Piteşti, Târgu Ocna ( s-a opus "reeducării" ), Ocnele Mari
.Eliberat la 9 febr.1955, fiind în permanenţă în atenţia organelor de
Securitate.
-Ionescu ,Pamfil Ovidiu
Student, nepotul lui Pamfil Şeicaru.A citit la cenaclul Virginiei Şeicaru
(sora lui Pamfil ) , o nuvelă în care ironiza cultul lui Stalin şi al lui
Gheorghiu-Dej.
Arestat în 1956; judecat cu "lotul Virginiei Şeicaru" ( aprilie 1957
) ; condamnat la 6 ani închisoare , executaţi în penitenciarele
Jilava, Baia Sprie şi Gherla.
-Ionescu, Radu
Student la Facultatea de Medicină din Iaşi, n.în sat Ilişeşti,
com.Ciprian Porumbescu ( Suceava ).
Arestat în 1948 ; bătut cu bestialitate la Securitatea din Suceava ;
încarcerat la Piteşti, unde a avut parte de "reeducarea" lui Ţurcanu
;transferat la Târgu Ocna, intrat în "reeducarea" lui Nuţi Pătrăşcanu
. În noaptea de 14 sept.1950 s-a opus cu înverşunare şedinţei de
tortură, alertând cu strigăte tot penitenciarul, determinând solidaritate
şi rezistenţă la "experimentul Piteşti" .
-Ionescu,Radu
Student la Facultatea de Istorie din Bucureşti, membru TUNŢ .S-a
alăturat mişcării de rezistenţă de pe Muntele Mare ( împreună cu alţi
doi colegi ) În urma unui denunţ , au fost prinşi şi arestaţi în 1949.El
a fost condamnat la 20 de ani muncă silnică ( închis la Piteşti,
Gherla, Jilava şi Galaţi ) , iar cei doi colegi - Ion Robu şi Maxim
Alexandru -executaţi la Timişoara
-Ioniţă Alexandru / Ion / Tănase /
Studenţi ( trei fraţi ) la Faultatea de Medicină .Arestaţi ,condamnaţi
în 1948.Închişi la Jilava şi Galaţi ; duşi la lagărul de la Peninsula ,

unde au fost supuşi celui mai epuizant program de muncă , în
brigăzile studenţeşti "13-14" şi "B-1"
-Ioniţă, Ion M.
Elev la liceul "Gheorghe Şincai" din Bucureşti,membru în organizaţia
"Coloana a VI-a" .
Arestat în sept.1949 ; condamnat la 6 ani închisoare ;trimis în
lagărul Peninsula , unde a fost remarcat prin sprijinul ce-l dădea
deţinuţilor bolnavi, bătrâni, epuizaţi de muncă.
-Ismană ,Ion
Elev.Condamnat la închisoare (în 1949 ) , închis la Târgşor şi
Gherla , unde a fost bătut cu sălbăticie pentru că s-a opus
"reeducării ". Martor în procesul lui Eugen Ţurcanu ( 25 oct.'54 ) şia continuat detenţia la penitenciarele Jilava, Gherla şi Baia Sprie.
-Istrate, Grigore
Elev din Piatra Neamţ. Arestat în febr.1948 , cu un grup de tineri
care răspândeau manifeste promonarhiste şi antisovietice.
Condamnat la închisoare ( sentinţa nr. 281 / 1948 ).
Detenţia la Târgşor (specializat treptat laboratorul de "reeducare" a
elevilor )
-Işfănaru , ? / Işfănaru Traian-frate /
Student la Academia Comercială din Bucureşti , n.în FăgetTimiş.Arestat în 1959 ca membru al unei org.anticomuniste ; judecat
cu "lotul Puiu Atanasiu "( condamnat pe viaţă pentru că a făcut
înmormântare creştinească poetului prizonierilor , George Fonea ) ;
condamnat la închisoare, în 1960.
/Traian, ţăran în Făget, a fost arestat , anchetat şi condamnat la 4
ani închisoare, pentru activitatea fratelui său .
-Itul ,Nicolae / Itul Petre-frate /
Student la Institutul Politehnic (industrie uşoară, textile ) -Bucureşti ,
originar din jud.Hunedoara.
Arestat în mai 1949, la Bucureşti , cu un grup de 13 colegi care-l
cunoscuseră pe Nelu Jijie (student la Politehnică, implicat în
mişcarea de rezistenţă din munţi )
Condamnat la 10 ani închisoare , de Tribunalul Militar-Bucureşti, la
10 dec.1949.
Închis la Jilava, Piteşti , Târgu Ocna şi Caransebeş ,s-a opus
"reeducării"
/Petre, fierar în Hunedoara, a fost arestat şi anchetat de

Securitatea din Deva ,din cauza fratelui.
-Iusco ,Gavrilă ( "Sfârcă " )
Elev în Baia Mare, originar din com.Ieud -Maramureş. Arestat în
sept.1949; judecat cu grupul de partizani în "lotul fraţii Popşa" ;
condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj .
Deţinut în penitenciarul Târgşor şi lagărul Peninsula, până în 1954.
-Ivan, Sabin
[ LD:studentul din 1949, supravieţuitor genocidului comunist, s-a
dedicat luptei pentru transformarea democratică a României ,după
revoluţia anticomunistă din decembrie 1989.Ales senator PNL de
Constanţa, a făcut parte din Comisia parlamentară care a cercetat
evenimentele şi mineriada din 13-15 iunie 1990. ]
Student la Facultatea de Medicină -Cluj, n.în 1926, la Turnu
Severin ( Mehedinţi ).
Membru al organizaţiei anticomuniste "Graiul Sângelui " , condusă
de g-ral N.Ciupercă.
Arestat în primăvara 1949 de Securitatea din Turnu Severin , a
reuşit să fugă de sub escortă, venind în Bucureşti .Prins şi arestat
pe 5 apr.'49 , în Piaţa Romană ;anchetat la MAI ; judecat şi
condamnat la 7 ani închisoare , de Tribunalul Militar-Bucureşti ,
pentru "uneltire contra ordinii sociale" .
"Trecut" prin Jilava ,dus în lagărul de muncă forţată de la Poarta
Albă ( iulie 1951 ), transferat apoi la Peninsula, unde a intrat pe
mâna "brigăzii 13-14 " de torţionari ( Ion Bogdănescu, deşi-i fusese
coleg, l-a supus la cele mai atroce chinuri ).La închiderea Canalului a
fost transferat la Gherla şi de acolo la Oradea. Eliberat în 1956.
-Ivasiuc ,Alexandru I.
Student la Facultatea de Filozofie ( 1951-'53 ) şi la Facultatea de
medicină ( 1953-'56 ) din Bucureşti , n.în Sighetul Marmaţiei Maramureş , în 1933. (viitor prozator, eseist şi publicist ).
Lider al participanţilor la mitingul studenţesc din Piaţa Universităţii
pentru susţinerea revoluţiei din Ungaria şi excluderea marxismului şi
a limbii ruse din programa universitară (5 nov.1956 ).
Arestat ( nov. 1956 ); condamnat la 5 ani închisoare şi 2 ani
domiciliu obligatoriu ( sentinţa nr.481 / 29 apr.1957 ) de Tribunalul
Militar -Bucureşti , pentru "agitaţie publică " .
După izolarea din domiciliu obligatoriu (satul Rubla din Bărăgan,
unde i-a cunoscut pe Carandino, Coposu ş.a. ) a lucrat ca muncitor
la fabrica de medicamente "Sintofarm" , apoi ca translator la
Ambasada SUA ( 1965-1968 ) .

A murit la cutremurul din 4 martie 1977, în Bucureşti .
J.
-Jijie ,Ion Gh.[Nelu ] / Gheorghe -tată / Virginia Vartenia - mamă /
Gheorghe [Ghiţă] -frate /
[LD: familie din oraşul Ploeşti-Prahova ( originară din Botoşani ) , în
care toţi membri au fost arestaţi , condamnaţi şi închişi .
/ Ion[Nelu] -student la Institutul Politehnic-Bucureşti , n.în 1922, în
oraşul Botoşani .
Din 1948, a făcut parte din mişcarea de rezistenţă naţională
,colaborând cu partizanii din munţi ( împreună cu Ionuţ Stoica,
Spiridon Obreja, Şerban Secu ,Gelu Gheorghiu ş.a ). Dat în urmărire,
a fost arestat la 7 oct.1949, în urma unei trădări (după prinderea
grupului ce jefuise casieria CFR ,pentru procurarea de bani ) ;
torturat cu bestialitate la MAI (de oamenii lui Nicolski ),adus de mai
multe ori în comă ;condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul
Militar-Bucureşti ( cf.art.209 C.P. ) .
A murit în detenţie ,în 1960,din cauza torturilor la care a fost supus.
Tatăl (funcţionar ) , mama ( casnică ), fratele ( inginer ) au fost
arestaţi ( 1948 ) , schingiuiţi şi condamnaţi la închisoare ( 1949 ) ,
pentru a da informaţii despre studentul-urmărit.
Gheorghe a fost eliberat în 1964 ( Decretul 411 -Graţieri )
-Jimboiu ,Gheorghe A.
Student la Academia Comercială -Bucureşti ( sau Braşov ? ), n.în
1921, în com.Vela-Dolj.
Arestat la 10 aug.1949 ; condamnat la 15 ani muncă silnică
pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale".
Închis la penitenciarele Piteşti şi Aiud ; supus "reeducării " , ar fi
fost omorât la Piteşti ,în 1951
( cf. declaraţiei torţionarului Dan Demetrescu ). Declarat mort ,în
1963.
-Jucan ,Simion
Elev la liceul "Dragoş Vodă" din Câmpulung Moldovenesc, n.în în
1927, la Gura Humorului -Suceava, combatant în grupul de
partizani "Sobolevski-Doroftei " , care au acţionat până în
1947.Arestat la 15 mai 1948 ; anchetat cu duritate la Securitatea
din Suceava ; condamnat la închisoare ;închis la Suceava, Jilava,
Piteşti şi Gherla ; eliberat grav bolnav, în 1956.
-Jugănaru ,Cornel

Elev la Liceul Comercial -Braşov .Arestat la 15 mai 1948 ;torturat la
Securitatea -Braşov; judecat cu "lotul FDC " ; condamnat la 1 an
închisoare de Tribunalul Militar-Braşov. Detenţia la penitenciarele
Braşov şi Codlea.
-Juncu ,Gheorghe Gh./ Juncu ,Ion I. /
Elevi la liceul "Petru Rareş" din Piatra Neamţ.
Arestaţi în 1949 ; condamnaţi la închisoare ( sentinţa nr. 334 / 18
martie 1949 ) sub diverse învinuiri ("uneltire contra ordinii sociale" ; "
favorizarea infractorului şi nedenunţare") de Tribunalul Militar-Iaşi ;
închişi la Gherla.
[ Veri primari, băieţii a doi fraţi - Gheorghe (avocat ) şi Ion (gospodar )
-din satul Unghi ,com. Dragomireşti-Neamţ , arestaţi prin "contribuţia"
primarului comunist Gheorghe Rusei ,condamnaţi de Tribunalul
Militar-Iaşi ,omorâţi în detenţie ,la Gherla ]
-Jurebie ,Gheorghe
Student la Academia Comercială -Bucureşti , din Timişoara
.Membru în Biroul TUNŢ ;
Participant la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai '46 .După
declanşarea arestărilor liderilor PNŢ în 1947, şi-a pus camera la
dispoziţie pentru tipărirea manifestelor de protest şi apărare .
Arestat la 19 mai 1947 ; anchetat de Nicolski şi Bulz la sediul MAI Bucureşti ; judecat în "lotul TUNŢ" ; condamnat la 1 an închisoare
( sentinţa nr. 412 / 26 martie 1949, semnată de col.Alexandru
Petrescu ) de Tribunalul Militar -Bucureşti . Detenţia la penitenciarele
MAI, Văcăreşti, Uranus şi Aiud.Eliberat la 8 mai 1950.
-Juverdeanu ,Ovidiu
Student la Iaşi .Arestat în 1949 în "lotul Agarici" ( plutoner de
jandarmi, cumnat ) ; acuzat de "tentativă de răsturnare a
regimului",deoarece la percheziţie li se găsise un tanc ( părăsit de
nemţi ) şi un pistol.
Condamnat şi încarcerat la Piteşti, s-a alăturat echipei de torţionari
condusă de Ţurcanu ; transferat în lagărul Peninsula ,pe post de şef
de echipă în brigada cumnatului Agarici , s-a purtat nemilos cu
deţinuţii bolnavi şi bătrâni.
K.
-Kreţulescu ,Mircea
Student de elită al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, n.în
1925.(ultimul descendent al dr.Kreţulescu - ministru domnitorului

Cuza, coîntemeietor al Facultăţii de Medicină din Bucureşti ).
Arestat la 1 iunie 1948 ;torturat cu sălbăticie în anchetă la
Malmaison şi MAI ; condamnat la 7 ani închisoare ( Sentinţa nr.97 /
19 ian.1949 ) de Tribunalul Militar -Bucureşti ;"plimbat" prin
puşcăriile odioase: Jilava, Piteşti ,Aiud şi lagărul de muncă forţată
Peninsula. La expirarea pedepsei ( 1957 ) , dus sub escortă cu
domiciliu obligatoriu în Bărăgan.
Rearestat şi trimis încă 3 ani la muncă silnică.
"Eliberat" grav bolnav de la Văcăreşti, pe 26 sept.1963.

L.
-Ladea,Ion R.
Elev la liceul "Inochentie Micu " din Cluj,n.în1935 la Zărneşti, fiul
sculptorului Romulus Ladea
Arestat la 7 iulie 1948 ,la vârsta de 13 ani , sub acuzaţia de " uneltire
contra ordinii sociale ".
Condamnat la 1 an închisoare , a fost reţinut 2 ani .
Terminând liceul la f.f.,în 1953 s-a înscris la Facultatea de Medicină .
Rearestat în 1959 ; anchetat la Securitatea din Cluj ;condamnat
la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj, pentru "manifestări
ostile orânduirii socialiste" , închis la Aiud.
Eliberat în 1962.
S-a angajat felcer în Săbăreni , com.Joiţa -Giurgiu ; s-a reînscris
la Facultatea de Medicină , pe care a absolvit-o în 1967.A fost
"reabilitat" în 1970, dar persecuţiile şi arestările pe câteva zile au
continuat .Pentru adeziunea la acţiunile lui Paul Goma, a fost
anchetat, i s-a confiscat averea şi i s-a fixat domiciliu obligatoriu de
5 ani , la Joiţa .
-Lainic ,
Student la Academia Comercială din Bucureşti.Arestat în 1948
;întemniţat la Piteşti şi lagărul Peninsula , unde s-a alăturat brigăzii
de torţionari "13-14", participând la "noaptea Sfântului Bartolomeu"
( 21 iunie 1951 ) când au fost bătuţi cu cruzime peste 20 de deţinuţi.
-Laitin , Dănilă

Student în Timişoara ,n.în Pligova, com.Mehadia -Caraş
Severin.Arestat în 1948 ca membru al tineretului Naţional
Creştin.Condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar
Timişoara. Întemniţat la Piteşti , s-a alăturat lui Eugen Ţurcanu,
participând activ la "reeducare" .
Transferat la Gherla, apoi la Peninsula, a continuat acţiunea
torţionară a "reeducării" , fără să ştie ( sau să-i pese ) că ,la
Timişoara, tatăl său ( Dumitru Laitin ) era torturat pentru legăturile cu
partizanii lui Petre Domăşneanu. După ce comandanţii
penitenciarelor s-au folosit de ei în decimarea deţinuţilor, şi el a fost
inclus în "lotul torţionarilor" judecaţi.
-Latiş ,Gavril
Student la Cluj , n.în 1927, la Ineu-Arad. Arestat în mai 1948
;judecat cu "lotul Itul Nicolae"
- 13 studenţi care-l cunoscuseră pe partizanul Nelu Jijie. Torturat în
anchetă la Securitatea din Timişoara ; condamnat la 6 ani
închisoare de Tribunalul MiIlitar-Timişoara. Detenţia la penitenciarele
Jilava , Piteşti ( unde a fost supus maltratărilor "reeducării" ) şi
Gherla.Eliberat în 1954.
-Lăpuşneanu, Ghiţă
Student la Facultatea de Matematică-Bucureşti .Arestat în iulie
1949, ca membru al organizaţiei "Stema Ţării " ( în majoritate cu
studenţi medicinişti ) . Condamnat la închisoare de Tribunalul
Militar-Bucureşti .Detenţia la Jilava, Piteşti şi lagărul Peninsula.
-Lăzărescu, Paul
Student la Facultatea de Litere din Bucureşti , n.în
1926.Preşed.org.TUNŢ din facultate , secretar general TUNŢ Bucureşti.Redactor la ziarul "Dreptatea ".
Arestat în 1947.Condamnat la 1 an detenţie ( sentinţa nr.412/ 26
mart.1948 )la penitenciarul MAI şi Văcăreşti , Uranus şi Aiud.Eliberat
în mart.'48 . Rearestat la 15 aug.1949, în "lotul TUNŢ" ; condamnat
la 7 ani închisoare (sentinţa nr. 979 / 19 oct.'50 ) ; detenţia la Jilava,
Gherla, lagărul Peninsula şi minele de plumb din Baia Sprie.
Eliberat în 1956.
-Lefa, Aristide
[LD: pentru autenticitate şi dramatism ,recomandăm cartea sa de
mărturii cu titlul incitant , "Fericiţi cei ce plâng" (apărută în 1998 )
.Să fii închis la 25 de ani ;să trăieşti 16 ani în penitenciar ;să
redevii liber la 41de ani , într-o ţară neliberă ; să fii obligat să taci

şi să înduri jumătate de secol ; să nu poţi povesti prin ce-ai trecut
încă un sfert de secol ;să ai puterea morală de a-ţi găsi fericirea ,
în suferinţă . ]
Student la Facultatea de Medicină din Iaşi (apoi Bucureşti ), n.în
1923, în satul Cârja, com.Murgeni ( Vaslui ) .Arestat pe 22 mai 1948,
sub acuzaţia de "activitate legionară".;anchetat la sediul SSI din
Calea Plevnei şi dus la Jilava ;condamnat la 8 ani închisoare (18
ian.'49 ) pentru " crima de uneltire contra ordinii sociale" ,de
Tribunalul Militar-Bucureşti . Concomitent , era condamnat la 5 ani
închisoare ( în lipsă ) ,de Tribunalul Militar-Iaşi .
Închis la Piteşti, transferat la Tg.Ocna ,împreună cu alţi medici, a fost
de mare folos deţinuţilor bolnavi , contribuind la interzicerea
"reeducării" la Tg.Ocna,dar a fost mutat "disciplinar" la Gherla ( 1953
).La expirarea pedepsei (1956 ) ,i s-a fixat domiciliu obligator în
satul Rubla, com.Valea Râmnicului ( Buzău ) ,unde s-a căsătorit ,
soţia născându-i o fetiţă .
Rearestat pe 19 sept.1958 (din domiciliu forţat); condamnat la 3 ani
închisoare administrativă ;
trimis în lagărul "9 Culme" , apoi la Periprava.În 1961,la expirarea
pedepsei , i s-a prelungit condamnarea cu încă 3 ani, pentru că a
refuzat colaborarea cu Securitatea.
Eliberat pe 9 mai 1964 ,cu Ordinul nr.5021 al MAI .
-Lenard , Alexandru
Student la Facultatea de Matematică şi Fizică-Cluj.Arestat şi
condamnat în 1951, de Securitatea din Tg.Mureş,pentru că purtase
corespondenţă cu episcopul Alexandru Todea .
-Lepădatu , Aurel
[LD, 16 iunie 2008.În Elveţia se desfăşoară campioatul european
de fotbal.Afară de discuţiile nesfârşite despre scoruri, jucători, noroc
sau ghinioane, comentatorii sunt înduioşaţi de felul cum echipa
României a cântat în deschideri imnul naţional Deşteaptă-te
române . Ar fi bine , poate , ca "galeriile" să ştie, că , în regimul
comunist, pentru murmurarea acestui cântec , erai condamnat la ani
grei de închisoare .S-ar putea alcătui o listă semnificativă cu cei ce
au înfundat puşcăriile pentru că au cântat aceste imnuri.]
Elev , n.în 1930 ( nu ştim de unde ) .Arestat în 1946 pentru că a
intonat "cântece interzise" :
Deşteaptă-te române şi Pe-al nostru steag e scris Unire .
Închis la Piteşti ( supus reeducării), Gherla, lagărul Peninsula (
brigăzile 13-14 ) şi Aiud.

-Lepădătescu ,Petre Şt.
Elev (15 ani ) la liceul "Mihai Viteazul" din Bucureşti [nepotul lui
Mircea Lepădătescu, omul comuniştilor, care făcuse încadrările în
procesul Maniu -Mihalache ]
A dat foc sălii în care urma să se desfăşoare congresul Elevilor
Democraţi (organizat de comunişti ). Arestat împreună cu un grup de
colegi ; anchetat la Securitatea din Bucureşti ; condamnat la
închisoare ; detenţia la penitenciarele Jilava şi Târgşor.
-Leşan, Aurel
Student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu .Arestat şi
condamnat în 1948 ; închis la Piteşti şi Gherla , unde a cunoscut
ororile reeducării .
-Leucuţia,Cornel M.
Student la Politehnica din Timişoara, n.în satul Coroi ,
com.Craiva(Arad ), fiul ţăranului Leucuţia Matei ( împuşcat şi expus la
marginea comunei, ca exemplu pentru ţăranii revoltaţi în aug.'49) .
Arestat pe 12 sept.'49 ,împreună cu mama sa - după ce tatălui său
, Leucuţia Matei fusese împuşcat de jandarmi şi expus la
marginea comunei, ca exemplu pentru ţăranii revoltaţi în
aug.'49.Torturat la Securitatea din Timişoara , pentru a da informaţii
despre ţăranii fugari după represiune. Acuzat şi pentru presupuse
legături cu românii din Iugoslavia în pregătirea unei "lovituri armate"
.Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara .
-Luca , Carol
Student la Institutul Politehnic din Timişoara, n.în 1925 .Arestat în
1948, ca membru al Frontului Democrat Creştin ;torturat în
anchetă la Securitatea din Timişoara ;condamnat la 8 ani
închisoare . Întemniţat la Piteşti , torturat în anchetă de dir.
penitenciarului -Dumitrescu Săndel - ,ajutat de miliţienii Lăzăroiu
Nicolae şi Georgescu Alexandru ; schingiuit de studenţii "reeducaţi"
Sobolovschi, Zbrancea ş.a.;transferat la Gherla ; eliberat în 1956.
Rearestat în 1958 ; trecând prin alte episoade de anchetă sălbatecă,
a fost condamnat la 15 ani închisoare . "Graţiat" în 1964 , cu
Decretul 411.
-Ludu ,Grigore
Elev în Ploieşti, n.în 1927 , în Moreni ( Dâmboviţa ).
Arestat în 1946 ( la 19 ani ) , în campania electorală (susţinător PNŢ
) ,eliberat după 2 săptămâni Rearestat pe 15 aug.'49 ( la 20 de ani )
de Securitatea din Ploieşti ;condamnat la 5 ani închisoare ;detenţia

la Târgşor, Braşov, Jilava, Poarta Albă şi Peninsula,eliberat în 1954.
Rearestat în 1958 ( la 29 de ani ) , de Securitatea din Ploieşti ;
condamnat la 24 ani muncă silnică. Detenţia la Jilava, Galaţi şi
Botoşani ."Graţiat" în 1964 ( la 37 de ani ) cu Decretul 411.
-Lungeanu, Mihai
Student la Facultatea de Medicină din Bucureşti.Arestat în 1948
;condamnat la 4 ani închisoare ;închis la Jilava , Piteşti ( unde a
fost torturat în "camera 4 spital " de torţionarii Eugen Ţurcanu,
Livinschi Mihai , Puşcaş Vasile ş.a ) şi Tg.Ocna (bolnav de
tuberculoză ) . După eliberare, s-a călugărit intrând la mănăstirea
Vladimireşti . Rearestat în 1958 - la desfiinţarea mănăstirii ; Eliberat
în 1963.
-Lupaş, Teodor
Student la Facultatea de Filozofie din Bucureşti. Arestat la 27
oct.1956 ( împreună cu colegul Negrea Ştefan ) ,pentru că
informaseră colegii despre revoluţia din Ungaria .
Torturaţi cu sălbăticie la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) de
echipa lui Gheorghe Enoiu . La penitenciarul Gherla, au fost supuşi
unor schingiuri inimaginabile de Petrache Goiciu .
Mihai a murit în nov.'59 ,iar Ştefan Negrea s-a sinucis.
-Lupşan , Iosif
Student (anul V ) la Facultatea de Stomatologie dn Cluj, n.în 1932, în
satul Benic, com.Galda de Jos ( Alba ) .Arestat pe 3 ian.'53 din
căminul studenţesc ;torturat în anchetă la Securitatea din Cluj;
condamnat la 9 ani închisoare de Tribunalul Militar-Deva ; detenţia
la Jilava, Cavnic , Baia Sprie, Gherla ; eliberat în ian.'59.
Rearestat în febr.'59 , dus la Gherla, unde i s-a comunicat o
suplimentare de pedeapsă (3 ani muncă silnică ).Dus la muncă
forţată în lagărele Canalului :5 Culme, Grind , Chilia Veche.
Eliberat în 1962 , şi-a reluat studiile la facultate ,după întreruperea
de 10 ani.
-Lupu, Aurel
Student (an V )la Facultatea de Filozofie din Bucureşti. Membru al
"Comitetului Naţional Român" (organizaţie formată din 5 studenţi şi
8 ţărani , ce-şi propusese să redacteze şi să difuzeze manifeste
pentru antrenarea satelor într-o acţiune de amploare )
Trădaţi de un membru din grup, a fost arestat la începutul anului
1957;torturat în anchetă la Securitatea din Bucureşti ; judecat în
"lotul Dumitru Arvat " (considerat şeful grupului ); condamnat la 2

ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti (1958 ).
M.
-Macovei ,Dumitru
Student la Facultatea de Medicină-Iaşi . Arestat în iunie 1948, în
"lotul plusiştilor "(organizaţie anticomunistă care se pregătea de
luptă în aşteptarea izbucnirii unui conflict sovieto-american ) formată
din grupuri multiplicate , alcătuite din câte 4 membri şi un conducător
. Condamnat la 6 ani închisoare ( sentinţa nr.410 /1949 ) de
Tribunalul Militar-Iaşi .
-Macovei ,Mircea A.
Student la Iaşi, refugiat din Bucovina anexată de sovietici ( Bălăneşti
).Arestat în 1948 ; anchetat la Securitatea din Suceava ;
condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi ; detenţia la
penitenciarele Suceava şi Piteşti ( unde a fost schingiuit de echipa de
"studenţi reeducaţi" ).
-Macovei ,Ovidiu
Elev la liceul "Gheorghe Şincai" din Bucureşti .Arestat pe 8 nov.1945
din Piaţa Palatului Regal din manifestaţia promonarhistă .
-Maftei,Gheorghe
Student din oraşul Sighişoara -Mureş. Arestat în 1948 , închis la
penitenciarul Piteşti.
S-a spânzurat după ce a fost supus acţiunii de "reeducare" .
-Magherescu, Liviu Gh.
Elev în ultimul an la liceul "Tudor Vladomirescu" din Capitală , n. în
1927, în satul Maghereşti , com.Săcele-Gorj. Dat afară din şcoală în
1947 , pentru dosarul tatălui ( învăţător şi director de şcoală ,dat afară
din învăţământ, ca fost membru PNL ).
Arestat pe 30 apr.1957 în Petroşani ( angajat contabil ); torturat în
anchetă la Securitatea din Petroşani şi Deva ( de către Cătană
Vasile, mr. Nistor Nicolae, lct.mj.Lupea Gheorghe , care i-au
confecţionat un dosar cu probe şi mărturii mincinoase) ;condamnat
la 15 ani muncă silnică ( sentinţa nr.803 /14 nov.1958 ) de
Tribunalul Militar -Braşov.
"Plimbat" în detenţie prin penitenciarele vremii - Braşov, Gherla,
Dej, Galaţi, Luciu, Giurgeni, Grind ,Periprava ; "eliberat" pe 13
aug.1964,cu "domiciliu obligatoriu" în Petroşani, până la 1 mai
1965.

-Mahlenschi ,Nicloae
Student la Academia Comercială din Bucureşti.Arestat pe 2
dec.1947 ; judecat cu "lotul trotiliştilor " (răspândire de manifeste
în timpul procesului Maniu -Mihalache ) ; condamnat la închisoare
;detenţia la penitenciarele MAI, Văcăreşti şi Aiud.
-Maier, Alexandru Gh. / Maier Gheorghe -tatăl /
[LD:datorăm lui Alexandru Maier cartea -document " Am fost medic
la Gherla " ]
Student la Facultatea de Medicină din Tg.Mureş.Arestat pe 5
nov.1956 ( de un fost coleg ajuns ofiţer de Securitate ),la o zi după
arestarea tatălui său.
Eliberat şi rearestat la 18 ian.1957. Judecat împreună cu tatăl său
în "lotul Faliboga " de Tribunalul Militar-Sibiu , a fost condamnat la
12 ani închisoare (sentinţa nr. 1 203 / 1957 semnată de col .Finichi
Paul ).
Închis la Gerla, a lucrat la infirmeria penitenciarului , reuşind să
salveze viaţa unor deţinuţi ( mai ales a celor aduşi din penitenciarul
Făgăraş ).După ce a "trecut" şi prin Jilava şi Gherla, a fost amnistiat
în 1964, cu Decretul 411 .
/Gheorghe Maier-tatăl - (n.în 1905, în satul Tărtăria ,com.Săliştea Alba ), cu domiciliu în Tg.Mureş, a fost cofondator ( împreună cu Ion
Faliboga ,Gh.Cornea ş.a. ) al organizaţiei anticomuniste "Comitetul
Naţional de Eliberare" ( 25 aug.1953 ).
Arestat pe 4 nov.1956 ; torturat în anchetă la Securitate în
prezenţa lui Nicolae Ceauşescu, de mr.Bartosz, cpt.Bihoary,
lct.Oprea Constantin şi Mocanu .
Judecat în "lotul Faliboga" de Tribunalul Militar-Sibiu ( 17 mai-2
iunie 1957 ) ; condamnat la moarte (sentinţa nr 1 203 /1957 ,
semnată ca preşed de col.Finichi Paul ).
Nu a fost executat şi, în 1958, a fost transferat la Gherla ( unde se
afla şi fiul său ).
"Graţiat" în 1964, cu Decretul 411. [Vezi cazul Faliboga la Tabloul
Învăţători -victime ]
-Maior, Ion
Student la Facultatea de Teologie greco-catolică ..Arestat în 1951
de Securitatea din Tg.Mureş, pentru refuzul de a trece la orodoxism .
Torturat în timpul anchetei la Tg.Mureş ; judecat într-un "lot de 19
persoane" ; condamnat la închisoare , pe 18 apr.1952, de
Tribunalul Militar-Cluj .
-Malciu ,Emil I.

Student la Facultatea de Filozofie şi Teologie din Bucureşti , n.în
1924, la Caracal -Olt .
Arestat pe 31 mart.1949 , împreună cu un frate ziarist ( Grigore ) şi o
soră (Dochia ) . Condamnat la 5 ani închisoare pentru "răspândire
de publicaţii subversive "; detenţia la Jilava, Peninsula şi Gherla. La
Peninsula, cu sarcină de "gropar" ( l-a îngropat şi pe fratele Grigore
! ) , transporta decedaţii în mormintele fără cruci ( mureau peste
10 deţinuţi pe zi )strecurându-le în buzunar câte o tăbliţă cu numele
lor.
-Man, Nistor Gh.
Elev de liceu, n.în 1929 ,în satul Şieu, com.Rozavlea- Maramureş.
Arestat la 21 aug.1948 ;condamnat la 5 ani închisoare de
Tribunalul Militar-Cluj .
Închis la penitenciarul pentru elevi Târgşor ; transferat cu un grup
de 25 elevi la Jilava (ca pedeapsă pentru că au refuzat "reeducarea"
) ;transferat la Peninsula în "brigada 0" ( în care bătaia era cumplită
) ;transferat la Poarta şi Capu Midia ( mereu printre pedepsiţi ).
Eliberat cu întârziere de 2 ani (1955 ) ; exmatriculat la încercarea
de a frecventa Facultatea de Filologie -Cluj ;înscris în sept.'58 la
Academia Teologică din Sibiu.
Rearestat în nov.'58 ; anchetat şi torturat la Securitatea din Baia
Mare, unde i s-a confecţionat un dosar contrafăcut ( Virgil Pop ) ;
condamnat la 22 ani muncă silnică ( sentinţa nr.437 /24 oct.1959 ),
de acelaşi tribunal, pentru ca , în 1963 , sentinţa să fie "casată " .
În loc de eliberare, a fost iar anchetat -torturat şi condamnat la 7
ani închisoare.
"Graţiat " pe 24 august 1964, cu Decretul 411 .
După 16 ani de întrerupere , şi-a reluat studiile, devenind profesor de
franceză .
-Mandinescu,Sergiu
[LD :Asupra acestui poet şi ( sau ) torţionar , foştii săi confraţi
deţinuţi - Radu Ciuceanu, Cicerone Ioaniţoiu -au păreri diferite .N-ar
trebui să mire pe nimeni că - în timpul unei atari urgii ,printre atâtea
urzeli ,abuzuri, capcane,maltratări - frica,suspiciunea şi delaţiunea să
ajungă la cote mari. Nu ne propunem să lămurim noi aceste dispute
privind "căderile " morale . "Cazul" ne ajută să putem înţelege
existenţa unor manifestări extreme, în acel univers de infern.
Absolvent al liceului "D.A.Sturza" din Craiova, înscris la Şcoala
Militară din Sibiu ,n.în 1926 , în jud.Bacău.După arestarea unor
membri ai mişcării de rezistenţă conduse de g-ralul Carlaonţ , a
încercat să treacă graniţa ( Dunărea ) pe la Turnu Severin .

Prins şi anchetat de grăniceri ; anchetat la Securitatea din Craiova ;
condamnat la 12 ani închisoare (iun.1949 ) de Tribunalul Militar ;
încarcerat la Aiud , apoi la Piteşti ( din febr.'50 ).
Intrat în mâna torţionarilor "reeducaţi" conduşi de Ţurcanu, s-a
"adaptat" .
Transferat prin multe puşcării în cei 12 ani -Suceava,Gherla,
Caransebeş, Târgu Ocna , Jilava a fost mereu anchetat şi a compus p o e z i i , transmise şi
memorate de deţinuţi.
<Ţăndări din sufletele noastre au ajuns până la Cer [....] Martirii
ardeau pe ruguri de ger [...]
Încă în noaptea aceea unii şi-au pierdut minţile [...]Pe jos erau
risipiţi creiţarii de sânge >
După ce, prin Ordinul MAI nr.17 798S./23 sept.1960, a mai fost
reţinut 30 de zile peste termen, a fost "eliberat" , cu domiciliu
obligatoriu încă un an, în satul Lăteşti , com.Borduşani- Ialomiţa.
-Mare, Alecu V.
Student la Facultatea de Medicină -Cluj ,originar din Basarabia (fiul
înv.Mare Vasile , deputat unionist în Sfatul Ţării din Chişinău,în
martie 1918 ;refugiat după 1944, cu familia, în Banat )
Arestat în 1948 ; condamnat la închisoare în '49 ; închis la Piteşti
şi Gherla (unde a refuzat cu demnitate "reeducarea" )
- Mareş ,Cornel V.
Student la Facultatea de Medicină-Bucureşti . Arestat pe 8 nov.'45
,în timpul manifestaţiei pro-monarhiste din Piaţa Palatului .Rearestat
în 1947 (împreună cu tatăl său, Mareş Vasile ) în timpul procesului
Maniu-Mihalache .
- Marin ,Florin C.
Elev la liceul "D.A.Sturza" din Tecuci ( Galaţi ) , fiu de preot. Arestat
la 29 nov.1949; torturat la Securitatea din Galaţi ;condamnat la
închisoare de Tribunalul Militar -Constanţa ( în deplasare la Galaţi
,în apr.'50 ); eliberat. Rearestat în 1958 ;eliberat după anchetă ; a
murit la scurt timp după eliberare ( în timp ce fratele său, dr. Marin
Aurel C. era condamnat la muncă silnică pe viaţă ).
- Marin, Nicolae
Student la Academia Comercială -Bucureşti, n.în 1927 în satul
Greceanca ,com.Breaza -Buzău.
S-a alăturat grupului de partizani condus de Nicolae
Dabija.Arestat în 1949, în urma delaţiunii unor trădători ; anchetat la

Securitatea din Sibiu ; judecat cu un lot TUNŢ ; condamnat la 3 ani
închisoare ;pedeapsă executată la Poarta Albă şi hidrocentrala
Fântânele .
-Marinaş, Puiu
Elev, copil orfan (n.în 1936 ) ,arestat în 1950, pentru că a cântat
Deşteaptă-te române, cerşind un ban în "Parcul Rozelor " din Turnu
Severin - Mehedinţi .Bătut la Securitate , condamnat, închis la
Jilava, Gherla şi minele din Baia Sprie.
-Matache ,Adrian
Elev ( 13 ani ) din Turnu Severin -Mehedinţi . Arestat în 1953,
pentru că, din greşeală, a ars carnetul de membru PCR al unei
chiriaşe .Anchetat cu duritate două săptămâni - bătăi , ameninţări ,
injurii - de securiştii din Turnu Severin şi anchetatori veniţi special
de la Bucureşti ( Sovrea Zoltan şi Octavian Blehan ).
-Matei, Gheorghe M.
Elev ( 19 ani ) din Iaşi . Arestat pe 30 apr.'59 - la 19 ani ! - de
Securitatea din Iaşi ;condamnat la 20 ani muncă silnică ( Sentinţa
nr.407 / 16 iul.1959 ) de Tribunalul Militar-Iaşi ; detenţia la Galaţi şi
lagărele de muncă forţată Grindu, Strâmba, Stoeneşti, Salcia,
Grădina.
"Graţiat" la 27 apr.1964, cu Decretul 411 .
-Mărăcine, Paul
Student la Facultatea de Medicină-Bucureşti.Arestat în iun.'49 ;
judecat cu lotul "Stema Ţării " (condusă de av.Corbeasca ) ;
condamnat la 8 ani închisoare.
În penitenciarul Piteşti, s-a alăturat grupului de torţionari din "camera
4 spital " . În lagărul Peninsula, pontator la "brigada preoţilor
pedepsiţi ",s-a manifestat ca un zbir.
După eliberare -se spune - că s-ar fi preoţit şi a slujit la biserica
Sfântu Vasile şi Antim.
-Mărgineanu : Liviu S. /Sorin S. -frate /Epifanie S.-unchi /Sava şi
Ştefania-părinţi /
[LD: Familia unui student implicat în mişcarea de rezistenţă..Prezint
acest "caz" , aidoma cu alte sute ,pentru a ilustra caracterul abuziv
, nu numai asupra individului vizat,ci a întregii familii .Metodă
preluată de Securitate din arsenalul practicat de NKVD (sub
diversele sale nume ), care a distrus solidaritatea firească a
comunităţilor ( familie, prieteni, colegi ,consăteni), ducând la o

degenerare morală fără precedent. Urmărirea, arestarea şi finalizarea
în procese lanţ - cu speţe diferite, aparent separate - dezvăluie un
mecanism funcţionând ca un năvod , în ochiurile căruia trebuiau
să cadă toţi potenţialii adversari.]
/Liviu - student la Facultatea de Medicină -Iaşi .Membru al unei
org.de ajutorare a celor persecutaţi de comunişti ( procurau acte
false ptr.cei urmăriţi ; aveau legături cu org.ing.Marius Rusu şi vicarul
diocezan Matei Dumitru de la Episcopia Catolică -Iaşi ; pregăteau
adăposturi şi depozite ptr.muniţii ş.a. )
Arestat la 25 sept.1949 de Securitatea din Iaşi , a reuşit să evadeze
;judecat şi condamnat la 10 ani închisoare -în contumacie (
Sentinţa nr.410 / 2 apr.1949 ) ;a stat ascuns 3 ani, prin păduri, pe la
prieteni şi rude ( Botoşani, Suceava ).
Judecat a doua oară într-un lot anexat "lotului canonicului D-tru
Matei "( lot de 11 persoane ,acuzate de spionaj pro- Legaţia
Franceză,judecat în oct.'50 ) ;condamnat la închisoare -în
contumacie (Sentinţa nr. 384 / 17 mart.1951 ).
Prins şi arestat pe 7 sept.1952, împreună cu fratele său (Liviu ) ,
după arestarea unchiului (Epifanie ) ; torturaţi la Securitatea din Iaşi
( sau Suceava, sau Botoşani ) .
Judecat a treia oară de Tribunalul Militar-Iaşi ;condamnat la 15 ani
muncă silnică ( Sentinţa nr. 412 / 17 iun.1954 )
Detenţia la Jilava, Caransebeş, Aiud, Gherla şi lagărele de la Canal
(Strâmba şi Salcia )
/Sorin - a fost prins, anchetat şi condamnat , o dată ( şi din cauza )
fratelui său .
/Sava şi Ştefania - părinţii din Stroeşti ( Suceava ) Arestaţi ca
ostatici din 28 nov.1949 ( după evadarea fiului ), apoi au fost
condamnaţi la 3 ani închisoare (Sentinţa nr.459 / 12 apr.'51
)pentru că nu şi-au denunţat fiii , ajutându-i să se ascundă .
/Epifanie S. - condamnat la închisoare (Sentinţa nr.975 / 22
dec.1953 ) de acelaşi Tribunal Militar-Iaşi , pentru că nu şi-a denunţat
nepoţii, ajutându-i să se ascundă.
- Mărgineanu, Eugen P- nepotul prof.univ. Nicolae Mărgineanu
( Vezi cazul la T-Cultură-victime ); student la Facultatea de medicină Cluj.Arestat pe16 mart.1949 ( împreună cu tatăl ) , cu aceeaşi
acuzaţie, judecat şi condamnat în acelaşi proces. Condamnat la 4
ani muncă silnică ;pedeapsa executată la Canal.
- Măzăreanu : Mircea -Liviu - Petre -fraţi /Sava -tatăl / Maria - mama /
[ LD : Familia unui student implicat în mişcarea de rezistenţă

anticomunistă. Rămâne ca misiune istoricilor de mâine , după ce
arhivele - ale PCR, ale Securităţii, ale Justiţiei - se vor deschide
cercetării , să afle şi să discearnă dacă această hăituială a fost
"mişcare de rezistenţă" , şi , în contrapartidă , să stabilească
caracterul politic al represiunii. ]
/Mircea- student la Facultatea de Electronică -Iaşi ;făcea legătura
între partizanii de la Arnota şi Bucureşti. Arestat în 1949, împreună
cu fraţii ; condamnat la 20 ani închisoare de Tribunalul Militar Constanţa ( în deplasare la Galaţi ); închis la Jilava şi Piteşti.Din
Ordinul nr. 10 007 /4 apr.1950 dat de Nicolschi, transferat la
penitenciarul Timişoara şi executat .
/ Liviu -arestat , judecat , condamnat - (ca fratele său ) ; executat la
Timişoara ( 4 apr.'50 ).
/Petre -arestat, judecat , condamnat -(ca fraţii săi ).A reuşit să
evadeze din penitenciarul Târgşor ; a stat 4 ani ascuns prin păduri (
timp în care l-a împuşcat pe şeful de post din comuna natală ,
care-i teroriza părinţii ) ;prins şi arestat pe 3 aug.1955 , într-o
ciocnire cu Securitatea ( în care un securist a fost împuşcat
).Anchetat la Securitatea din Galaţi ; condamnat la moarte (
Sentinţa nr. 1 855 / 1955 ).
Executat la penitenciarul Galaţi, pe 18 dec.1955 .
/ Sava (tatăl ) - din com.Căiuţi ( Bacău ) .Arestat în 1949 ( împreună
cu soţia şi o fiică ) ; condamnat la 7 ani închisoare , pentru că nu şia denunţat băieţii .La expirarea pedepsei, condamnat cu încă 3 ani
închisoare administrativă ."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411 .
/Maria (mama ) - arestată în 1949 ( împreună cu soţul şi fiica ) ;
condamnată la 1 an închisoare
- Micescu, Roger.
Fiul demnitarului Istrate Micescu. Student la Facultatea de Drept din
Bucureşti.
Arestat împreună cu mama sa ( 21 apr. 1948 ), la câteva zile după
arestarea tatălui (Vezi T-Guvernanţi, demnitari-victime ).
-Metea: Victor V.-fiu /Gavrilă S -unchi / Victor S.-tată /
[LD: Trei bărbaţi din aceeaşi familie,din com Ileni-Braşov, distrusă
fizic,cu averea confiscată.
Dacă în familie au mai fost şi femei ( mamă, surori ) ...Dumnezeu cu
mila ! ]
/Victor V.- student , partizan în "grupul Ion Gavrilă" ;arestat la 15
aug.1955 ( căzut în capcana Securităţii ) ;torturat în anchetă ;
condamnat la moarte în iul.1957; executat la penitenciarul Jilava

,pe 21 apr.1958.
/Gavrilă (unchi ) - moşier ,a murit în deportare (1960 ).
/Victor S.( tată ) - ţăran ,a murit în penitenciarul Botoşani (1962)
-Mihai, Gheorghe N.
[LD: Dau acest "caz" ( care nu a fost singular ) pentru a releva
distrugerea generaţiei tinere postbelice. Gheorghe Mihai era un
tânăr care hotărâse să îmbrăţişeze cariera militară. Nu făcuse
războiul de Răsărit, nu făcuse "crime de război " .Şi totuşi, i s-au
răpit 19 ani din viaţă , cei mai activi din viaţa unui bărbat ( de la 20
la 40 de ani ).
Cadet ,absolvent al Liceului Militar din Timişoara , n.în 1925, în satul
Vărşand,com.Pilu-Arad.
Arestat în nov.1945 , pentru "deţinere de armament " ;judecat de
Tribunalul Militar-Craiova ;
eliberat în martie 1946 , achitat în mai 1947.
Rearestat la 9 iun.1948 de Siguranţa-Braşov ( în timpul stagiului la
Regimentul 4 Artilerie Antiaeriană ); fără proces şi fără
condamnare, întemniţat 6 ani la Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Târgu
Ocna, Ghencea, Capu Midia , Poarta Albă ; eliberat pe 21 mai 1954.
Rearestat la 9 ian.1958 ;condamnat la 12 ani muncă silnică ,în
baza unui dosar contrafăcut de Securitate.Întemniţat la penitenciarele
din Uranus, Jilava şi Gherla.
"Graţiat" pe 4 august 1964, cu Decretul 411 .
-Mihai, Virgil
Student la Inst.Politehnic din Timişoara .Arestat pe 24 febr.1950
;torturat în anchetă la Securitatea-Timişoara ;condamnat la 4 ani
închisoare ,pe 8 aug.1950 ( procuror Ştefănescu ; preşed. cpt.
Gheorghe Argeşanu ); detenţia la Poarta Albă ,Coasta Galeş,
Peninsula .
"Eliberat" la 27 apr.1953, cu domiciliu obligator menţionat pe
buletin.Urmărit şi persecutat permanent pentru că a refuzat să
devină informator al Securităţii.
-Mihalache ,Gheorghe Ghiţă G.
Student la Acad.Comercială - Bucureşti ,membru Tineret Universitar
Naţional Ţărănesc ( TUNŢ ) .Arestat în 1947, în timpul procesului
Maniu -Mihalache , pentru difuzare de manifeste .
Condamnat la 1 an închisoare ( Sentinţa nr.412 / 1948 ) de
Tribunalul Militar –Bucureşti. Închis la penitenciarele MAI, Văcăreşti şi
Aiud.Rearestat pe 15 aug.1952 ; trimis la muncă forţată la Coasta
Galeş şi Peninsula.Eliberat în 1954.

-Mihalcea , Alexandru N.
Câteva date extrase din Fişa matricolă penală K.72 /’59, întocmită de
Penitenciarul Jilava: dosar întocmit de Închisoarea „C” MAI; categoria
penală CR ( contrarevoluţionari ); domiciliul ,Bucureşti; ocupaţia la data
arestării, student; studii; 3 ani Fac. de Filozofie; apartenenţa politică la
data arestării, apolitic; în trecut, UTM; arestat de MAI-Dir. Anchete la 24
martie 1959; depus în penitenciar la 20.06.1959, de la UM 0123 / H
Bucureşti; condamnat de TM Bucureşti la 4 ani închisoare corecţională
pentru „uneltire”-art.209 c.p. ( sent. nr.636 / 1959 ); perioada de detenţie:
25.03.1959-23.03.1963; detenţia la MAI, Jilava, , Salcia, Giurgeni(
11.06.960 ), Ostrov ( 16.10.1960 ), şi Gherla (1961 ); eliberat la
23.03.1963, la termen, domiciliu în loc. Mihai Bravu, raion Giurgiu, reg.
Bucureşti (Cf. IICCMER, Fişa matricolă penală deţinuţi politici ).
----------------------------------Student la Facultatea de Ziaristică, născut în 1936, la
Bucureşti."Luat la ochi " pentru reportajele realizate, nesocotind
"sfaturile organizaţiei de tineret " , învinuit de "spirit mic-burghez" şi
"liberalism anarhist " , admonestat în "şedinţele tovărăşeşti " ( printre
critici, Tamara Dobrin)
Arestat pe 25 martie 1959 (ridicat de pe o bancă din parcul facultăţii
) ; tortuat 3 luni la Securitate ( Uranus ) de echipele conduse de
Enoiu şi Voicu ; condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul MilitarBucureşti ( Sentinţa nr.636 / 19 iun.1959, procuror Liviu Prună ). pe
baza unui dosar contrafăcut de anchetatori ."Plimbat" prin
penitenciare şi lagăre de exterminare Malmaison- Jilava- Poarta
Albă- Salcia- Luciul Giugeni - Gherla- Grindu.
Eliberat pe 22 martie 1963, în urma recursului, la care a fost
declarat "n e v i n o v a t " ( Vezi la T-Bibliografie ).
-Mihalcovici , Pavel / Alexandru /
Fraţi din oraşul Arad
/Pavel-student la Facultatea de Medicină ;conducător al unei org. a
Tineretului Naţional Creştin .
Arestat în 1949 împreună cu fratele ; condamnat la 18 ani muncă
silnică ;detenţia la Piteşti ( supus "reeducării " ), Gherla,MInele de
plumb Baia Sprie , Aiud şi Periprva .
"Eliberat" în '64, cu Decretul 411.
/ Alexandru - tehnician ,n.în 1929; judecat şi condamnat identic cu
fratele său ; detenţia la Gherla, Baia Sprie, Aiud, Galaţi, Botoşani .
- Mihăilescu ,Emil Emanoil
Student la Facultatea de Arhitectură -Bucureşti.Arestat pe 17
sept.1958 ( printr-o înscenare a Securităţii, cu ajutorul unor bătăuşi )

; torturat în anchetă la Securitatea de pe Uranus ( echipa lui Enoiu
Gheorghe ); judecat în lotul "Rugul Aprins " ( 16 persoane ) ;
condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti
;detenţia la Jilava , gărele de muncă forţată din bălţile Dunării şi
Gherla. "Eliberat" cu graţierile din 1963.
-Mihăilescu ,Mihail Dan
Student la Facultatea de Construcţii-Bucureşti.Dat în urmărire în
1948, ca represalii pentru fuga unchiului său -Mihăilescu Virgil,
anticomunist activ, în exil la Freiburg.
Arestat în 1951 ; torturat în anchetă la M.A.I.;condamnat la 20 ani
muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti.Închis la Jilava şi Aiud,
unde a murit pe 15 febr.1956.
- Mihuţ ,Adrian Gh / Gheorghe-tată / Floriţa-mamă /
Student la Institutul Politehnic din Timişoara, facultatea de
Electronică, n.în 1922, în Măderat -Arad .În mai 1946, când
comuniştii au atacat căminul "Avram Iancu " , a fost printre apărătorii
studenţilor. În timpul marilor arestări din mai 1948, s-a ascuns o
vreme , apoi a pus bazele unei organizaţii anticomuniste în
jud.Arad, fiind "vânat" de jandarmii din Mişca, Pâncota, Iarmata,
Moroda, Ineu. În 1956, a fost rănit şi prins ;torturat în anchetă
;judecat în 1957 , într-un grup de 69 persoane ( în 3 loturi )
;condamnat la moarte ; executat pe 10 dec.1957
/ Gheorghe - n.în 1909 , dogar în Măderat, a fost arestat în
dec.1956 , împreună cu soţia, pentru că şi-au ajutat fiul şi nu l-au
dennţat. În procesul în care fiul a fost condamnat la moarte, el a fost
condamnat la 10 ani închisoare, pentru "omisiune de denunţ " .
-Mija, Teofil
Legionar ( membru al "Frăţiilor de Cruce " ) , student la Facultatea
de Medicină ,n.în 1923, în com.Bratei -Sibiu .Arestat în 1950 (pe
baza Ordinului nr.5 / 14 mai 1948 ), condamnat la 15 ani
închisoare ; detenţia la penitenciarele Aiud, Gherla, Oradea şi
lagărele de muncă forţată de la Canal.Eliberat în 1964, cu Decretul
411, şi-a terminat studiile de medicină ( 1969 ) şi doctoratul (
1982 ), devenind medic în Braşov.
-Milcu ,Virgil P. / Milcu, Petre -tatăl /
Student în Cluj, n.în Ianca -Olt .Conducătorul unui mic grup de
revoltaţi ( 4 persoane )care se ascundeau în mlaştinile lacului Patel.
Securitatea din Craiova a pus pe urmele lor o "grupă operativă "
condusă de cpt.Romanescu .În urma unei trădări şi a unei ciocniri cu

urmăritorii (în care l-a rănit pe Romanescu ) a fost prins şi arestat în
1959 ; torturat la Securitate ; condamnat la închisoare pe viaţă de
Tribunalul Militar-Craiova (printre martorii acuzării , cpt.Romanescu).
Eliberat în 1964, cu Decretul 411.
/ Milcu Petre -tatăl - preot în Ianca, n.în 1897.Arestat în 1959;
anchetat la Securitatea din Craiva ; condamnat pentru că nu şi-a
denunţat fiul ; trimis la muncă forţată la Poarta Albă.
-Minică, Ştefan Şt.
Elev la liceul din Sighet , n.în 1932, în Dragomireşti-Maramureş.
Arestat pe 4 mai 1949 ( la 17 ani ! ) cu un grup de colegi ;
condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar-Cluj ; internat la
închisoarea pentru elevi - Târgşor. Pentru că s-a opus "reeducării " ,
a fost transferat la Jilava , apoi în lagărul de la Peninsula ( unde a
fost desfigurat în bătaie de comandantul Tiberiu Lazăr ) .Eliberat în
1954 la termen (pe timpul detenţiei, a impresionat colegii deţinuţi printre ei, pe Remus Radina - pentru ţinuta sa morală demnă .
Rearestat la 27 mart.1959 ( la 27 ani ! ) , în valul de arestări în
rândul foştilor deţinuţi politici cu pedepse prea mici [cf. HCM nr.282 /
1958 - cu trimiterea lor la muncă forţată ? ] ; torturat la Securitatea
din Baia Mare ;condamnat la 15 ani închisoare ( Sentinţa nr. 437 /
24 oct.1959 ) de Tribunalul Militar-Cluj, pe baza unui dosar cu probe
şi mărturii mincinoase.
La Recurs, supus unei noi anchete la Securitate, i s-a meninţinut
condamnarea, primind încă 4 ani de închisoare ( Sentinţa nr.86 / 31
mart.1961 ). "Eliberat" pe 1 apr.1964 ( la 32 de ani ! ) , cu Decretul
411 de graţieri.
- Minoescu , (? )
Student la Facultatea de Textile-Bucureşti. Arestat în dec.1947, în
"lotul trotiliştilor " ( manifestele răspândite în timpul procesului
Maniu-Mihalache ).
Condamnat [ procesul -vezi când ? ] întemniţat la penitenciarele
MAI, Văcăreşti , Aiud.
- Mioc, Aurel
Student , n.în Mercina -Caraş Severin . Arestat în 1958, împreună
cu câţiva consăteni , ce se opuseseră colevizării.Torturat la
Securitatea din Timişoara ; judecat ( anexat ), în 1958, la un
"lot de ţărani, membri PNŢ" ;condamnat la 25 ani închisoare ,de
Tribunalul Militar-Timişoara. "Plimbat " prin toate închisorile timpului :
Timişoara, Gherla, Aiud, Jilava, Timişoara, lagărul Salcia, bălţile
Dunării."Graţiat" în 1964, cu Decretul 411.

-Mirică, Traian
Student la Facultatea de Chimie, n. în 1928, în sat Băcel,
com.Chichiş - Covasna.
Arestat pe 26 iul.1953 ; condamnat la 8 ani închisoare ; Eliberat în
1961, dus cu domiciliu obligatoriu în satul Rubla , com.Valea
Râmnicului -Buzău. În 1980, a reuşit să părăsească ţara ( SUA )
-Miroiu, Petre
Elev de liceu în Craiova - Dolj.Dat afară din şcoală , pe 12 apr.1952,
pentru că ,la teza de Istorie, a criticat societatea comunistă.Muncitor
necalificat pe Valea Jiului.
Arestat pe 10 oct.1958, în timpul stagiului militar ; anchetat la
Securitatea-Timişoara ; condamnat la 7 ani închisoare ( Sentinţa nr.
20 / 13 ian.1959 ) pentru "instigare la trecerea frontierei " Detenţia la
Gherla, Periprava, Salcia, Stoeneşti, Luciu Giurgeni, Grădina, Ostrov.
Eliberat pe 10 febr.1963, cu Decretul 5 de graţiere.
-Mitroi, Paul
Student la Facultatea de Ştiinţe Juridice-Bucureşti, n.în Băileşti - Dolj.
Arestat în 1956, împreună cu 14 colegi, pentru tentativa de a
organiza o manifestaţie în Piaţa Universităţii , la 5 nov.1956.Torturat
la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) ; condamnat la 6 luni
închisoare ( Sentinţa nr.543 / 19 apr.1957 ) dată de Tribunalul Militar
Bucureşti.
-Miţan ,Virgil
Student la Facultatea de Litere-Iaşi, n.în satul Agighiol, com.Valea
Nucarilor-Tulcea.
Arestat pe 15 mai 1948 ( Ordinul "5 Cabinet" sau nr.5 / 14 mai 1948
al MAI prin care au fost arestaţi peste 3.300 legionari din întreaga
ţară) ;Torturat în anchetă la Securitatea -Iaşi , penitenciarul Galata
şi Suceava ;judecat cu "lotul Bogdanovici -Ţurcanu " ; condamnat
de TM Iaşi la 8 ani muncă silnică ; detenţia la Suceava, Piteşti, Jilava,
Galaţi şi Aiud
În febr.1949, a aderat la acţiunea de "reeducare " iniţiată de
Bogdanovici, fiind transferat la Piteşti.La expirarea pedepsei (
iun.1956 ), dus cu domiciliu obligatoriu în com.Dudeşti ( Brăila )
primind un serviciu de funcţionar.
-Mogoş ,Ion
Elev la Liceul "Negru Vodă" din Braşov.Arestat în 1948 ; eliberat
după 1 an de detenţie. S-a alăturat partizanilor din munţi ( din zonă ,
apoi în Banat ) .Pe 18 dec.1958, împreună cu alt partizan, adăpostit

la un sătean din satul Jebel, com.Pădureni (Timiş ), au fost denunţaţi
,casa încercuită de securişti şi, după o luptă inegală , gazda arestată
( executată ulterior la Braşov ) iar partizanii omorâţi , sfârtecaţi cu
baionetele. După dec.1989, în sat a fost ridicat un monument ,
pentru a nu se uita jerfa lor .
-Moiceanu , Constantin
Student la Academia Comercială -Bucureşti, în conducerea TUNŢ
,n.în Bacău .Implicat activ în campania electorală din 1946 (
delegat din partea PNŢ ,la circ.din fabrica Letea-Bacău )
Arestat la 15 august 1952 de Securitatea din Bacău ( prin Decizia
nr.1016 / 1952 a M.A.I ) împreună cu alte cca 100 persoane - un lot
de "retro-opozanţi" ; închis în penitenciarul din Tg.Ocna;condamnat
la 60 de luni muncă forţată, executată la Capu Midia.
-Moldovan , Pavel
Elev la liceul " Papiu Ilarian" din Tg.Mureş.După falsificarea
alegerilor din 1946, împreună cu alţi 8 colegi, a constituit "Asociaţia
secretă împotriva comunismului ".
Arestat în 1949 ; condamnat la 1 an închisoare ( Sentinţa nr 1 565
/14 oct.1949 ) de Tribunalul Militar -Cluj.Detenţia la Cluj, Jilava,
Târgşor .
-Moldovanu ,Simion S.
Student în Cluj ,n. în 1929, la Teiuş-Alba.Partizan , prins şi arestat
în 1949 ;condamnat la muncă silnică pe viaţă de Tribunalul MilitarCluj.Ridicat de la penitenciarul Cluj -cu Ordinul nr 10 007/ 1950
semnat de Nicolschi - a fost transferat la Timişoara şi executat pe 2
apr.1950.
- Moldoveanu, Ion Ion .
Student la Facultatea de Drept-Bucureşti, n. în Bascoavele ,
com.Cotmeana-Argeş.Partizan în grupul Dumitru Apostol ( Valea
Topologului ) . Împuşcat în noaptea de 20 oct.1950 de un agent al
Securităţii ( vânător ).
-Moldoveanu ,Remus
Student la facultatea de Chimie Industrială -Iaşi .Arestat în 1948 , cu
un grup de 29 tineri
Condamnat la 3 ani închisoare (Sentinţa nr. 410 / 2 apr.'49 )
-Moravschi, Ştefan
Arestat la 15 mai 1949, într-un lot de studenţi de la centrul

universitar-Iaşi ; condamnat la închisoare. În penitenciarul din
Suceava ,alături de Bogdanovici şi Ţurcanu, a pus bazele
O.D.C.C.- ului (Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste )
-Moroianu , Vasile V.
Student la Facultatea de Medicină - Bucureşti , n.în 1923, în
Constanţa.
Arestat la 11 martie 1948( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI , pe baza
căruia s-au întocmit liste nominale şi s-a înfăptuit arestarea
legionarilor din întreaga ţară ) ; condamnat la 18 ani muncă
silnică de Tribunalul Militar-Iaşi ;Încarcerat , a fost supus acţiunii de
"reeducare" de la Piteşti ( echipa Nuţi Pătrăşcanu ) şi Aiud
;refractar la toate insistenţele de "autodemascare " .
Eliberat în 1964, cu Decretul 411.
-Motrea ,Ion M.
Elev la liceul " Dragoş Vodă" din Sighet, n.în 1929 în Bucovina
anexată de sovietici, rămas singur în România.Arestat de Siguranţă
pe 18 aug.1948 , cu un grup de 18 colegi; reţinuţi 10 luni la
penitenciarul Sighet ;judecat în "lotul Aurel Visovan " ; condamnat
la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr.877 /26 mai 1949 ) de Tribunalul
Militar -Cluj ( în deplasare la Satu Mare ).
Rearestat în toamna 1958 , împreună cu jumătate din fostul lot şi
alte 7 persoane.
Torturaţi în anchetă la Securitatea din Satu Mare, forţaţi să
semneze declaraţii false ; judecaţi şi condamnaţi la închisoare (
Sentinţa nr. 437 / 24 oct.1959 ) de Tribunalul Militar-Cluj ( deplasat la
Satu Mare ).La recurs - judecat în 1961- a fost achitat, dar eliberat
abia în 30 oct.1963.
-Muntean , Alexandru
Student la Teologie , n.în 1924 ,în Oarda de Sus-Alba. Arestat la 28
mai 1948 (în valul de arestări din rândul studenţilor taxaţi "legionari"
) ; torturat la Securitatea din Sibiu şi Braşov ;condamnat la 15 ani
închisoare de Tribunalul Militar-Braşov ;detenţia la Jilva, Piteşti,
Gherla, minele de plumb Baia Sprie şi Aiud."Eliberat" pe 25 mai
1963 .
-Munteanu : Ion I . / Gheorghe I. /
[LD:pentru valoarea informativă şi operaţia de
autoanaliză,recomandăm cartea-document publicată de Ion
Munteanu după 1989, "La pas cu <reeducările >de la Piteşti,
Gherla şi Aiud " Prin expresia" la pas " şi nominalizarea celor trei

penitenciare care au experimentat tortura şi au produs aşa-zisul
"fenomen Piteşti " , putem cunoaşte din sursă directă
metamorfozarea unui tânăr (de la postura de "victimă" la cea de
"călău" ) şi preţul revenirii la demnitatea umană ]
Ion şi Gheorghe,fraţi, studenţi , din Ciclova Montană -Caraş
Severin.
/Ion -n.în 1923, student an VI la Facultatea de Medicină-Cluj
.Arestat pe 8 iun.1948 de Siguranţa din Cluj ;torturat luni de zile de
comisarul Mărdărescu ;judecat cu un "lot studenţi legionari" ( şef de
lot, Bohotici Ion-vezi mai sus); condamnat la 15 ani închisoare ( 23
apr.1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj.Încarcerat la Piteşti , a fost
supus "reeducării" prin bătaie şi umilinţe până a acceptat
"autodemascarea ". A devenit,apoi "reeducat" şi "demascator" la
Piteşti.
Transferat la Aiud,a refuzat propunerea maiorului Popa de a
repeta experimentul , atrăgându-şi consecinţe din cele mai grave
.Eliberat în 1963 (primele graţieri )
/Gheorghe- n.în 1922, student la Academia Comercială -Bucureşti.
Arestat pe 21 ian.1949 ;torturat în anchetă la M.A.I .( de Alexandru
Drăghici ) ; condamnat la 10 ani închisoare de Tribunalul MilitarBucureşti ; detenţia la Jilava, Aiud (1950 ), Poarta Albă şi Peninsula,
Aiud ( 1959 ) .La expirarea pedepsei , în loc de eliberare, trimis la
Periprava, de unde a fost eliberat pe 19 ian.1963 ( la graţieri ) .
-Munteanu : Constantin Gh./Gheorghe /
Fiu şi tată, din Glimboca-Caraş Severin .
/Constantin-student la Facultatea de Agronomie -Timişoara, n.în
1924.Arestat la 6 nov.1948 , cu "grupul Cojocaru Petre " ; torturat în
anchetă la Securitatea din Timişoara ;condamnat la 12 ani
închisoare de Tribunalul Militar- Timişoara ;detenţia la Piteşti ( supus
"reeducării " ), Gherla,Poarta Albă ( unde şi-a întâlnit tatăl )"Eliberat"
în 1957, ani de zile nu a povestit nimănui despre suferinţele din
detenţie.
/Gheorghe - arestat în 1949 ( o dată cu fiul ) ;condamnat la
închisoare,a ajuns la Poarta Albă, unde şi-a întâlnit fiul.
- Munteanu, Dan
[LD: un "caz" din "epoca Ceauşescu " , al cărui dosar ar putea oferi
informaţii serioase despre soarta "drepturilor omului " din România
,despre "lanţul"de complicităţi,despre "armele securiste ",despre
posibilităţile şi finalitatea "luptei legale" .În lipsa datelor
arhivistice,o fişă lacunară , un final misterios , semnalat în Dicţionarul
lui Cicerone Ioaniţoiu .]

Student la Facultatea de Drept-Bucureşti.A iniţiat un Memoriu semnat de 900 studenţi - în care descria condiţiile mizere din
căminul studenţesc "Carpaţi " .
Rectorul [? ] şi prorectorul [?] l-au reclamat la Securitate.Arestat
şi anchetat la sediul Securităţii din Malmaison.Condamnat la
închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti [când ? ] ,
ca "destabilizator al ordinii publice, fascist, instigator periculos " .
Eliberat în 1972, a dispărut în drumul dintre penitenciar şi
locuinţă .
-Munteanu , Eugen Gh.
Student la Facultatea de Medicină-Iaşi, n.în 1925, la Dorohoi Botoşani.
Arestat pe 15 mai 1948 cu grupul de legioari de la centrul universitarIaşi ;judecat în "lotul Bogdanovici-Ţurcanu " ; condamnat la 6 ani
închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi (în deplasare la Suceava ).
Închis în penitenciarul din Suceava , s-a alăturat "reeducării"
concepute de Bogdanovici (Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri
Comuniste ); transferat la penitenciarul Piteşti , s-a alăturat lui
Eugen Ţurcanu ;mutat cu un grup de 40 deţinuţi la penitenciarul din
Tg. Ocna, s-a alăturat lui Nuţi Pătrăşcanu pentru a introduce
"reeducarea " (la sugestia col.Sepeanu Teodor şi inspectorului Iosif
Nemeş ).
Eliberat la expirarea pedepsei ( 1954 ), a fost rearestat pe 19 martie
1955;anchetat în vederea dresării dosarului col. Sepeanu ( judecat şi
condamnat la 20 apr.'57 ) ;reţinut ( fără judecată ) la Jilava (
împreună cu condamnatul Nuţi Pătrăşcanu ) .
A murit pe 19 ian.1958, în timpul unei anchete la Securitatea din
Bucureşti.
-Murărescu, Vichentie
Student .Arestat în 1948, cu lotul "Stema ţării ";condamnat la 6 ani
închisoare.Supus "reeducării" la Piteşti, s-a transformat din
victimă , în călău .Transferat la Gherla, a fost printre cei mai cruzi
torţionari ( datorită lui, au murit Dincă Ion şi Popescu Petre ) .
La 19 nov.1952,împreună cu Ţurcanu, Tanu şi alţi torţionari, a fost
transferat la Jilava pentru anchetă, a fost eliberat pe 15 ian.'53,
fără să apară la proces.
-Muşat, Petre
Elev la liceul " Gheorghe Şincai" din Bucureşti.Arestat la 11
nov.1949 ,împreună cu mai mulţi elevi şi profesori .Torturat la
Securitatea din Rahova ( echipa Sepeanu ) ;judecat într-un lot

botezat "Coloana a VI-a " ; condamnat la 6 ani închisoare ,de
Tribunalul Militar-Bucureşti ;
deţinut la Piteşti, Jilava, Gherla şi Peninsula; eliberat în 1955.
Rearestat în 1959, omorât în timpul anchetei la Securitatea din
Uranus( echipa Enoiu ).
-Muşeţeanu ,Ion Ionel D / Ştefan -frate /
Fraţi, student la Academia Comercială din Bucureşti, activ în
mişcarea TUNŢ( în casa sa s-au multiplicat în '47-'48, manifeste
PNŢ ) .Arestati pe 18 aug.'49 ; torturaţi în anchetă la MAI şi
Securitatea din Bucureşti ; condamnaţi la 4 ani închisoare( Sentinţa
nr. 979 / 1950 ) de Tribunalul Militar- Bucureşti ; închişi la Jilava apoi
la muncă forţată la Poarta Albă .
Ion Ionel, bolnav şi slăbit de torturile suferite, a ales calea
sinuciderii : pe 23 august'50 , în plină zi , s-a apropiat de gardul de
sârmă. A murit pe loc, ciuruit de gloanţe.
-Muţiu, Caius Vladimir Eugen
Student din Timişoara.Unul dintre conducătorii mişcărilor
studenţeşti de solidaritate ( peste 4.000 persoane )cu revoluţia din
Ungaria.Arestat în nov.1946 ; torturat la Securitatea din Timişoara ;
condamnat la 8 ani închisoare ( Sentinţa nr. 462 / 22 nov.1956
);detenţia la Jilava, Gherla şi lagărele din bălţile Dunării. Eliberat în
1964.
N.
-Nădăban , Fredolin
Elev din Arad.Arestat în mai1948, cu un grup de elevi.Condamnat
la 5 ani închisoare ; închis la penitenciarele din Arad, Timişoara ,
Târgşor şi Peninsula; eliberat în 1953.
Devenit student la Facultatea de Medicină din Cluj, rearestat în
1958; condamnat la 25 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Cluj.
Eliberat în 1964, cu Decretul 411-graţieri.
-Nădejde ,Puiu
Student la Facultatea de Medicină Veterinară -Iaşi ; membru în
Mişcarea de Rezistenţă a Tineretului Român , care transmitea
informaţii în străinătate.
Arestat pe 8 nov.1948 , cu întreg grupul ; torturat la Secuitatea din
Iaşi ( de lct. Kaufman Lică , lct. mj.Ion Chiper, col.Pandele ş.a. );
condamnat la 4 ani închisoare ( Sentinţa nr. 932 / 5 aug.1951preşed.Gavrilaş ( fost muncitor CFR-Paşcani , devenit maior

magistrat ) . Detenţia la Jilava şi lagărul Poarta Albă .
-Năstase, Puiu
Student la Institutul Politehnic -Bucureşti.Arestat în 1949 ;
condamnat la 5 ani închisoare ; închis la penitenciarele Jilava şi
Piteşti - unde a refuzat acţiunea de "reeducare" ; eliberat în
1954.Rearestat în 1954; condamnat la alţi 5 ani de închisoare .
"Eliberat" în 1964 ( cu Decretul de graţiere 411 ), după o grevă de
59 de zile ( la care i s-a alăturat soţia şi copiii ) ,i s-a aprobat
plecarea în SUA.
-Neagoe, Marius V./ Ioan Silviu Sasu / Silviu- Emanuel Beu / Dan
Hriste / dr.Alexandru Viciu / dr.Radu Mureşan /
[LD: preluăm acest "caz" din Dicţionarul - N al lui C.Ioniţoiu , care
citează ziarul"Cotidianul" din 13,14 sept. 2003, sub semnătura
jurnaliştilor Carol Hârşan şi Marius Tudor (care semnalează
primirea unor telefoane de ameninţare cu moartea ,după
publicarea anchetei ).
Fără să ne putem pronunţa cu privire la cazul concret ,recunoaştem
metodele criminale folosite de Securitate şi , cel mai grav,
"colaborarea" perfectă cu organele de anchetă judiciare. Gravă dar şi explicabilă - este prelungirea lor după 1989.]
În anii '80, în "epoca Ceauşescu" , 6 studenţi din Cluj au încercat
să întemeieze o organizaţie anticomunistă . Nici unul nu a
supravieţuit, toţi au murit în condiţii suspecte .
1.Neagoe Marius - Student an V la Facultatea de Medicină din Cluj ,
n. în 1961, într-o familie de medici din Simeria .Refuzase în 1984 să
se înscrie în PCR ;printre colegi, era considerat "disident". Pe 30
apr.'85, ora 19,30, telefonase părinţilor că vine acasă pentru 1-2 mai.
Pe 30 apr.'85, ora 22,20, a fost lovit mortal de un tren marfar la 12
km de Câmpia Turzii .
Tatăl victimei , medicul chirurg V. Neagoe, a asistat la autopsia fiului ,
rămânând convins că a fost supus unor agresiuni anterioare. În 1988,
fostul coleg al fiului, dr.Alex.Viciu ( din Deva ) , le-a relatat părinţilor
că fiul lor <a fost luat de pe stradă de un Aro al Securităţii ,pe 30
apr.'85; torturat într-o pădurice lângă Cluj ; legat de linia ferată,
pentru a se ascunde crima >şi că el şi colegii au făcut Memorii în
care au cerut reanchetarea cazului , dar răspunsul a fost
"sinucidere" .
2.Ion Silviu Sasu - prof.în satul Draşov (Alba) , pe 14 nov.'84, a fost
ridicat din cancelaria şcolii de doi securişti, urcat într-o Dacie albă
.După două zile, trupul lui a fost găsit decapitat în apropiere de
calea ferată, lângă Simeria. Organele de anchetă au stabilit că a

fost "un accident" .Mama victimei susţine că <a fost omorît de
securişti şi nu tăiat de tren, cum s-a scris în dosar. A fost tăiat cu
toporul . >
3.Silviu -Emanuel Beu - din Sibiu.A fost găsit mort ,pe 5 ian.1988
.Concluzia anchetei: "sinucidere"
4.Dan Hriste - din Galaţi. În 1987,a fost găsit spânzurat în baia
unor prieteni din Cluj . Concluzia anchetei : "sinucidere"
5.Dr.Alexandru Viciu- din Deva.Corespondent al Europei Libere
după dec.'89, a murit călcat de o maşină , pe 31 dec.1991, în faţa
spitalului din Deva.Concluzia anchetei : accident.
6.Radu Mureşan - dr. în Cluj. Pe 13 apr.'92, a dispărut de lângă
familie în timpul slujbei de înviere. După două săptămâni a fost găsit
mort ,într-o cameră a hotelului Sarmis ( Deva ).Anchetatorii n-au
evidenţiat "indicii de crimă "
- Neamţu ,Augustin.
Câteva date extrase din Fişa matricolă penală întocmită de
Penitenciarul Cluj: categoria penală, CR (contrarevoluţionari ); născut
la 12 apr.1927, în com. Mintiul Gherlei-Cluj; domiciliat în com.MorăuGherla-Cluj; ocupaţia la data arestării, profesor; antecedente penale,
în 1949 arestat 5 zile la Securitate; arestat de Securitatea regiunii
Cluj la 3 iunie 1958; condamnat de TM Cluj la 20 ani muncă silnică
pentru „acte de teroare” ( sent. 292 / 958 ); perioada detenţiei, 3
iun.1958 – 28 mai 1978; deteţia la Cluj, Gherla, Periprava, Gherla;
eliberat la 24 iun.1964, graţiat cu Decret. Cons. de Stat nr. 310 /1964.
( Conf. IICCMER, Fişa matricolă penală deţinuţi politici ).
[LD: acesta era răspunsul ce se dădea în epocă scrisorilor şi
sesizărilor : arestare, tortură, condamnare. Iar mr. Finichi Paul,
care apare ca preşed. itinerant de complete , se pare că se
specializase în pedepsirea studenţilor. Neamţu Augustin a relatat
ororile detenţiei în cartea-document "Viaţa după gratii şi obloane
".( Cf. Ioniţoiu, în Dicţionar N - preluat de el din "Lexiconul negru" ) ]
Student ; arestat pentru că a trimis o serie de scrisori lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej.
Torturat în anchetă de mr.Finichi Paul ; condamnat la 20 ani muncă
silnică de Tribunalul Militar Cluj.
-Nedelcu, Nicolae Aristide
Student la Facultatea de Litere şi Filozofie-Bucureşti, n.în 1923, în
Craiova-Dolj.
Arestat pe 15 mai 1948 ;la proces, acuzat de procuror de "trădare
de ţară " a cerut să i se schimbe încadrarea în <înaltă şi pătimaşă
iubire de ţară >.

Condamnat la 20 ani muncă silnică ; încarcerat la Piteşti , a fost
bătut cu cruzime de studenţii "reeducaţi" ( camera 4- spital ), pentru
că a refuzat <să se lepede de credinţa în Dumnezeu şi dreptatea
neamului său. >A protestat contra schingiuirilor aplicate
deţinuţilor şi, în situaţia limită la care a fost supus, a încercat să se
sinucidă.Legat de gratiile de la uşă, a fost bătut cu sălbăticie de
torţionari ( Măgirescu Eugen , Ion Păvăloaie ş-.a ) , biciuit cu
cureaua (de Zaharia Nicolae ), până a ajuns o masă de carne
însângerată. În comă, a fost mutat la spitalul Jilava şi a supravieţuit.
După eliberare, a urmat Facultatea de Silvicultură , lucrând ca inginer
în domeniu.
A murit în 1995.
-Negrea ,Ştefan A.
Student la Facultatea de Litere şi Filozofie-Bucureşti ,n.în 1930, la
Bucureşti. Arestat la 25 oct.1956 , pentru că trimisese o scrisoare
la "Scânteia Tineretului "în care cerea să se dea informaţii corecte
privind evenimentele din Ungaria.Judecat într-un lot cu "vinovăţii "
similare, a fost condamnat la închisoare .Închis la Jilava, apoi la
Gherla.
Pe 3 nov.1958, a fost omorât în celulă cu focuri de mitralieră
(trase asupra deţinuţilor revoltaţi pentru tratamentul inuman la care
erau supuşi ).
PS. După relatarea unui coleg de lot, eliberat după anchetă, Negrea
s-ar fi spânzurat în celulă la 3 nov. 1958. ( Vezi C. Ioniţoiu, Dicţionar,
la Rebreanu Vasile ).
- Negrescu ,Fag
Absolvent al Liceului "Mihai Viteazul" , fiul g-ralului Negrescu ( mort
în 1955, în urma hărţuielilor Securităţii ).Arestat la 8 martie
1949,pentru participare la incendierea sălii de şedinţă a liceului
( unde ţineau şedinţe elevii comunişti din capitală ) ;anchetattorturat la M.A.I. (de Sepeanu şi Nicolschi ) şi la Securitatea din
Bucureşti ;condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul MilitarBucureşti ."Plimbat" prin multe puşcării şi lagărele de muncă forţată
:la Jilava -Piteşti ( supus "reeducării" )- Gherla-Cluj- Satu MareAiud- Salcia -Grindu .
"Eliberat " în 1964,grav bolnav de tuberculoză, cu Decretul 411 graţieri.
- Negrilă ,Marin
Student la Fac. de Fizică.În 1959, a reuşit să fugă din ţară,
stabilindu-se în SUA, lucrând la Casa Albă pentru câţiva preşedinţi.S-

a reîntors în ţară bătrân ...după 40 de ani ( în anul 2000 ).
În '59 fusese condamnat la moarte ( în contumacie ), iar tatăl său,
la 4 ani închisoare.
-Neştianu, Valeriu C.
[LD: acest elev înfiinţase în nov.1949, organizaţia " Grupul
Clandestin Anticomunist" , stabilindu-şi ca ţel boicotarea
şedinţelor de îndoctrinare comunistă ; ruperea afişelor
propagandistice ;distrugerea portretelor lui Marx, Engels Lenin şi
Stalin ; difuzarea textelor interzise literare şi istorice din Eminescu,
Pârvan şi Iorga. ]
Elev la Liceul "Cuza Vodă" din Huşi -Vaslui , n.în 1932.Arestat pe 7
mai 1950, cu un grup de 20 de elevi ( din care făcea parte şi
"colegul" Vasile Caraiman, viitor colonel de Securitate ) ; bătuţi în
anchetă la Securitatea din Huşi ( de col. Iuclea )
Condamnat la 5 ani închisoare ( Sentinţa nr. 465 / 14 apr.1951 ) de
Tribunalul Militar-Constanţa ( în deplasare la Galaţi );detenţia la
penitenciarele Galaţi, lagărul Peninsula, penitenciarul Aiud şi minele
Cavnic ."Eliberat" la 4 mai 1955, grav bolnav, cu dosar de "duşman
al poporului" , urmând cu greu o facultate , obţinând cu dificultate o
catedră de profesor.
-Nicolae, Nicolae
Student la Facultatea de Filologie.Arestatîn 1959, pentru
organizarea aniversării poetului Mihai Eminescu. Anchetat la
Securitatea-Bucureşti ( Uranus ) , fiind supus torturilor de Gh.Enoiu.
Detenţia la Jilava.
-Nistor Gheorghe Gigel
Student la Medicină , n.în 1924, la Bucureşti, membru TUNŢ .
Arestat pe 8 nov.'45 - la manifestaţia din Piaţa Palatului Regal.
Rearestat în nov.'47,pentru răspândire de manifeste de protest în
timpul procesului Maniu-Mihalache ; condamnat la 5 ani închisoare
de Tribunalul Militar-Bucureşti . Detenţia la Jilava, Aiud, lagărele din
Delta Dunării.
-Niţă,Corneliu
[LD: Vezi descrierea asasinării lui de către echipa lui Ţurcanu , în
cartea lui Grigore Dumitrescu - "Demascarea" , cf. C.Ioaniţoiu,
Dicţionare , N )
Student la Politehnică şi Drept , în Iaşi .Arestat pe 25 sept.1949;
torturat la Securitatea din Iaşi ; condamnat la 7 ani închisoare de
Tribunalul Militar-Iaşi . Întemniţat la Piteşti , a fost bătut săptămâni la

rând de echipa lui Ţurcanu, pentru că refuza să dea declaraţiile
impuse ; omorât sub tortură, în celulă, pe 26 febr.1950 .
-Novac, Gelu /Novac ,Mihai-tată / Novac ,Gema-soră /
/Gelu- elev din Făgăraş-Braşov , partizan în "grupul Ion Gavrilă ",
participant la numeroase confruntări cu Securitatea.Pe 6 august
1954, în apropierea com.Mihalţ (pârâul Dunăriţa ), împreună cu
Gh.Şovăială ,au apelat la un paznic să le cumpere o pâine. Paznicul
i-a denunţat şi, când au ieşit din ascunzătoare să-şi ia pâinea, au
fost seceraţi cu focuri de mitralieră de trupele Securităţii.
/Mihai-prof. de matematică la Liceul "Negru Vodă " .Arestat ;
condamnat la 5 ani închisoare, de Tribunalul Militar-Cluj ( Sibiu ?
),pentru "omisiune de denunţ " ( art.209 C.P. ) .
A murit în detenţie.
/ Gema- absolventă a Acad. Comerciale ; arestată pe 26 mai 1953 ;
torturată la Securitatea din Braşov ; condamnată de Tribunalul
Militar-Cluj ( Sibiu ? ),pentru "omisiune de denunţ " ; internată la
penitenciarul Văcăreşti,unde a născut o fetiţă.
După eliberare, s-a angajat contabilă la un SMT.
-Novac, Victor
Student la Acad.Comercială-Bucureşti, n.în 1926, în Blaj-Alba.
Membru PNŢ, în conducerea TUNŢ .Participant la manifestaţia din 8
nov.'45 , coorganizator al manifestaţiei din 10 mai '46.
Judecat ( în lipsă ) şi condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr.
524 / 1946 ) . S-a ascuns în Munţii Piatra Craiului .Prins şi arestat
în 1947 , în urma trădării altor doi urmăriţi ( fugiţi în munţi după
alegerile din nov.'46 ) .Condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr.
72 / 22 ian.1948 ) .Detenţia la penitenciarele Văcăreşti, MAI şi Jilava.
Eliberat în 1952.
O.
-Oanţă, Nicolae
Student în anul ultim al Facultăţii de Medicină , n.în 1924 , în
Bucureşti .Membru TUNŢ.
Arestat la 8 nov.1945 de la manifestaţia din Piaţa Palatului Regal şi
eliberat .
Rearestat la manifestaţia din 10 mai 1946 ;condamnat la 1 lună(
Sentinţa nr. 524 /1946 ).
Rearestat la 2 dec.1947, pentru difuzarea de manifeste-protest faţă
de procesul şi sentinţele în procesul Maniu-Mihalache; condamnat la
6 ani închisoare ( Sentinţa nr. 242 /1948 ) de Tribunalul Militar-

Bucureşti .Închis în penitenciarele MAI, Văcăreşti, Piteşti ( torturat în
"camera 4 spital" de studenţii torţionari "reeducaţi" ) şi Aiud.Eliberat la
12 ian.1954 .
-Oarcea Zeno A./ Oarcea Aurel -tată / Oarcea ,Adrian Bujor -frate/
[LD: acest caz este emblematic pentru zecile de mii de familii
supuse represiunii din România.
Copii suferind din cauza părinţilor sau... părinţi suferind din cauza
copiilor.
/Zeno - elev la liceul "Avram Iancu" din Arad. Arestat la 10 iul.1948
;condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar-Sibiu ; închis în
penitenciarele din Deva, Sibiu, Jilava ,Tărgşor, Peninsula, şi Capul
Midia. Eliberat pe 4 martie 1953.
/ Aurel - avocat în Arad , din 1931 , n.în 1898 , în com.Gurahonţ Arad. Arestat în 1948 ( fără motiv )pentru a i se lua casa, în care a
fost instalată Miliţia.Rearestat pe 20 iul.'52 ( ca "simpatizant
legionar" ) A murit în acelaşi an, la penitenciarul Ghencea.
/ Adrian Bujor-inginer în Arad, n.în 1922, în com.Vârfurile Arad.Arestat în dec.1948 ( cu pretextul că a găzduit o noapte un
consătean prins ulterior într-o tentativă de trecere a frontierei )
Torturat în anchetă la Securitatea din Arad ;condamnat la 5 ani
închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara . La expirarea pedepsei (
1956 ) i s-a fixat 2 ani domiciliu forţat în Bărăgan.
-Oarşă , Miron / Oarşă ,Ion-frate /
[LD: cf. Ordinul circular nr.25.505 din 30 oct.'48 al Direcţiei
Generale a Poliţiei (DGP ) ,după primele interogatorii de constatare
,fugarii prinşi trebuiau predaţi Direcţiei Generale a Securităţii
Ppoporului ( DGSP) ,pentru adâncirea cercetărilor.]
/Miron -student la Instit.Politehnic din Timişoara, din com.Şag (
Timişoara ) .În 1949, a reuşit să treacă graniţa în Iugoslavia
Autorităţile sârbe l-au predat Securităţii din Timişoara.Judecat şi
condamnat la închisoare pentru "trecerea ilegală a frontierei " (p.p.
de art. 267 C.P.) de Tribunalul Militar-Timişoara.Detenţia la Jilava,
Piteşti, Gherla şi minele de plumb Baia Sprie .
/ Ion- inginer , frate cu "fugarul" Miron, a fost arestat şi condamnat
la închisoare pentru "tăinuire" .
-Obreja ,Aurel I.
Student , n.în 1925 ,în com.Bicazu Ardelean -Neamţ .Arestat la 16
iun.1948 ca fost membru FDC.Bătut în anchetă de un fost coleg de
liceu ( Mateescu ) pentru că refuza să facă declaraţii
Condamnat la 15 ani închisoare de Tribunalul Militar-Bucureşti ( 4

febr.'49 ).
Detenţia la penitenciarele Jilava, Târgşor , Jilava ; transferat la
Gherla (din 15 iunie'51 ) a fost bătut , schilodit şi supus la
nenumărate umilinţe de către echipele de "reeducare" ( Puşcaşu
Vasile, Stoian Ion, Romanescu Gh., Livinschi Mihai , Popescu
Gheorghe ş.a. )pentru a-şi face "autodemascarea " .Ca să scape de
suferinţă , a indicat numele unor persoane decedate de mulţi ani şi a
inventat existenţa unor ascunzători cu muniţie. Minciunile sale,
verificate ulterior, i-au adus noi torturi şi bătăi prelungite. A fost
transferat la Aiud şi, la 25 oct.1954 , a depus mărturie în procesul
torţionarilor.
-Obreja ,Octavian N.
Student în Iaşi, din satul Scorujeni, com.Gorbăneşti -Botoşani.
Arestat în apr.1948 , pentru activitate legionară.Anchetat torturat la
Securitatea din Iaşi şi Suceava. Condamnat la închisoare de
Tribunalul Militar-Iaşi ( în deplasare la Suceva ) .Închis la Piteşti şi
Gherla
,victimă a tratamentului de "reeducare" aplicat de Livinschi Mihai,
Popovici Cornel şi Apăvăloaie Vasile ( bătut până la leşin ,pe 10
dec.1950 ), transferat la Aiud.
-Obreja ,Spiridon V.
[LD: un caz neobişnuit :un furt grav.O iniţiativă care a răsărit în
mintea unui tânăr disperat. Abordat în contextul social-politic al epocii
-în confruntarea cu un stat care devenise instrument de spoliere
al cetăţenilor -el apare ca o poveste de haiducie. Abordat după
scopul pentru care a fost făcut- sprijinirea mişcării de rezistenţă
anticomunistă -el are o legitimitate morală, chiar dacă este ilegal.
În orice caz, el s-a propus şi trebuie consemnat ca atare. ]
Student la Institutul Politehnic din Bucureşti, n.în 1924 , în
com.Gorbăneşti -Botoşani .
După stabilizarea monetară din 15 august 1947 , împreună cu
Florescu Ştefan Puiu, Ionuţ Stoian şi Şerban Secu , a sustras de la
casieria CFR a Gării de Nord, 15 milioane lei .
O parte i-a trimis la partizanii din munţi,la familiile deţinuţilor
politici şi la tipărirea de manifeste contra regimului comunist. O
altă parte i-a transformat în aur,iar restul i-a investit în cumpărare de
imobile. Sumele rezultate din tranzacţii, mergeau tot în sprijinul
mişcării de rezistenţă. Au fost identificaţi şi daţi în urmărire de la
15 mai 1948.
Abia întors din munţii Bucegi, Ionuţ Stoica a murit în luptă cu
securitatea, în ian.'49.

Ceilalţi au fost prinşi (prin trădarea unui delator ).
Toţi au fost executaţi la Jilava, pe 6 sept. 1960.
-Obrejan ,Ion
Elev la liceul "Traian Doda" din Caransebeş. Arestat în iunie 1949 ;
torturat în anchetă la Securitate (de mr.Moiş ) ;condamnat la
închisoare ( Sentinţa nr. 1776/6 dec.'49 ) de Tribunalul Militar
Timişoara. Detenţia la Târgşor, Jilava şi lagărul Peninsula.
-Ochiu, Dumitru
[LD: acţiunea acestui grup de tineri emigranţi din România a avut un
amplu ecou internaţional considerându-i luptători şi eroi
anticomunişti.
Televiziunea americană a realizat documentarul " Cei patru care
au zguduit pe cei mari" .
Guvernul român a cerut - fără efect- interzicerea filmului. Presa din
România a făcut o campanie propagandistică făcându-i "fascişti" ,
"terorişti" ş.a.]
[LD: pe 17 apr.2008, la TVR1, Stejărel Olaru a realizat un
documentar -reconstituire despre episodul ocupării Legaţiei
României la Berna ,avându-l ca erou -martir pe Ovidiu Puiu
Beldeanu (care a fost arestat în Germania, adus în România,
anchetat, judecat ,condamnat la moarte şi executat,în febr.1960.)
Supravieţuitor al acelui act "terorist" ,"bătrânul" Stan Codrescu
,chiar în faţa clădirii în care s-a produs atacul ,a evocat acele
momente] . Elev de liceu în oraşul Huşi-Vaslui. Arestat şi
condamnat la închisoare în 1950.
După eliberare, a reuşit să părăsească ţara, ajungând la Triest.
Pe 14 febr.1955, împreună cu Ovidiu Beldeanu Puiu (student) , Stan
Codrescu ( mecanic auto ) şi Tudor Ciochină , au intrat cu forţa în
Legaţia română de la Berna ,pentru a atrage atenţia opiniei publice
internaţionale asupra spionajului sovietic , cerând eliberarea lui
Gheorghe Brătianu ,Ilie Lazăr şi a episcopului Suciu. Arestaţi de
autorităţile elveţiene ;judecaţi la Berna (pe 11 iunie 1956 ); detenţia
la închisoarea Thorberg ( Germania ).
Eliberat în oct. 1956, s-a stabilit în Germania.
-Ocneriu ,Mihai ( Mişu )
Student la Acad.Comercială din Bucureşti, n.în com.Oteşani-Vâlcea.
Prins şi arestat de Securitate ,în confruntarea cu partizanii de la
Arnota. ; torturat -anchetat la Securitatea din Craiova; condamnat
la închisoare ( Sentinţa nr. 1 562 / 1949 ).
Detenţia la penitenciarele Jilava, Aiud, minele de plumb Baia Sprie şi

Cavnic.
-Oişteanu ,Constantin Titi
Student la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Arestat în iunie
1949 ,ca membru al org. "Stema Ţării" ; condamnat la 5 ani
închisoare ; detenţia în penitenciarele Jilava şi Piteşti , apoi în
lagărul Peninsula ( brigăzile de pedepsiţi "13-14" ).
-Olari ,Gheorghe
Elev la Liceul "Avram Iancu" din oraşul Brad, n.în 1928, în
com.Chisindia -Arad. Arestat ( împreună cu mai mulţi colegi ) pentru
"discuţii duşmănoase la adresa regimului" ; anchetat la Securitatea
din Deva; condamnat la 2 ani închisoare de Tribunalul MilitarSibiu. Detenţia în penitenciarul Târgşor.
-Olaru ,Vasile
Student la Facultatea de Teologie, din Cluj.Arestat în mai 1948 ;
condamnat la închisoare ( Sentinţa nr. 715 / 18 apr.1949 ) de
Tribunalul Militar-Cluj.Detenţia la penitenciarele Piteşti, Gherla şi
minele de plumb din Baia Sprie.
-Olteanu, Dumitru Eugen P.
Elev în oraşul Piteşti -Argeş. Minor.Arestat la 22 iulie 1953, pentru
difuzare de manifeste anticomuniste , în timpul Festivalului Mondial al
Tineretului. Condamnat la 1 an închisoare şi 3 ani domiciliu
obligatoriu .
-Olteanu,Gheorghe, Gh.
Student la Facultatea de Litere-Cluj.Arestat şi condamnat la
închisoare , s-a alăturat echipelor de "reeducare" .După eliberare ,
ar fi refuzat colaborarea cu Securitatea şi ar fi declarat <V-am servit
destul. Am fost bătut acolo , terorizat şi am făcut-o pentru că nu
mai puteam suporta , dar acum am încetat.> ( cf. C.Ioniţoiu.,
Dicţionare )
-Olteanu ,Romulus
Elev la Liceul Comercial din Tg.Mureş, membru al unei org.
anticomuniste din 1946.
Arestat în 1949 ,împreună cu un grup de colegi ;torturat-anchetat la
Securitatea -Tg.Mureş ; condamnat la 1 an închisoare ( Sentinţa nr.
1 565 / 14 oct.1949 ) de Tribunalul Militar-Cluj ( preşed. col.magistrat
Vlas Vasile ); detenţia în penitenciarul Târgşor.
-Omescu,Ion

[LD: studentul din 1949,a devenit actor, regizor, poet, dramaturg şi
traducător. Între cele două arestări, a tradus mai multe piese care sau jucat la teatrele din Iaşi şi Ploeşti.
După stabilirea în Franţa ,şi-a luat doctoratul în studii engleze la
Universitatea din Paris şi a primit premiul Academiei Franceze
pentru volumele dedicate lui Shakespeare .
Până în 1989, cărţile sale au fost interzise în Româia . După '89,. a
revenit de mai multe ori în România .A murit la 14 aug.2000 , la
Paris.]
Student la Conservatorul de Artă Dramatică - Bucureşti , n.în 1925,
în Arad. În 1949,a încercat să fugă din ţară prin graniţa cu Ungaria,
împreună cu Mircea Şeptilici şi Mircea Marosin.Prins şi arestat de
sovietici ;condamnat la 6 ani închisoare ( 1950 ); ajuns în lagărul
de muncă forţată de la Poarta Albă .
Rearestat în 1958,în casa unui prieten , pentru un manuscris găsit
la percheziţie asupra sa, în care evoca condiţiile lagărelor de la Canal
; condamnat la 8 ani muncă silnică de Tribunalul Militar -Bucureşti
;detenţia în lagărele din bălţile Dunării ( Salcia, Balta Brăilei,
Stoeneşti ) .
"Eliberat" în 1964,cu Decretul 411 -graţieri . În 1972, a reuşit să
plece în Franţa.
- Onaca, Dan
Student la Facultatea de Ziaristică-Bucureşti.În 1956, în timpul
evenimentului din Ungaria , împreună cu alţi colegi ( Dumitru
Constantin, Mihai Deredena , Panaitescu Perpesscicius ) au alcătuit
un Grup de Iniţiativă pentru răsturnarea regimului , întocmind un
program de revendicări ( retragerea trupelor sovietice ; desfiinţarea
cotelor agricole ; scoaterea Marxismului şiu a l.ruse din programa
şcolară ; legalizarea partidelor politice ).
Arestaţi la 6 nov.1956 , în urma denunţului prof.Ştefan Luca
;torturaţi în anchetă la Securitatea din Bucureşti ( Uranus ) de
echipa lui Enoiu ( Iacob Constantin , Purcaru Ilie, Sporea Ion, Necula
Mihai ş.a ); condamnat la 5 ani închisoare ( Sentinţa nr. 303 / 27
febr.1957 ) pentru "crima de uneltire contra ordinii sociale" ( art. 209
C.P.) de Tribunalul Militar-Bucureşti . Detenţia la penitenciarele
Jilava,Aiud şi Gherla.
-Onea , Titus Gh
Student an VI la Facultatea de Medicină-Cluj, n.în 1925, în Roşia
Montană-Alba.
Partizan ( alături de patru unchi Macovei ) în mişcarea de rezistenţă
"Frontul Apărării Patriei Române " ( organizat de mr. de grăniceri

Nicolae Dabija ,condamnat la moarte şi executat ).
Prins şi arestat pe 26 martie 1949 ,de Campania a VI-a din
Batalionul de Intervenţie -Cluj; torturat în anchetă la Securitatea din
Turda şi Sibiu ( de col. Gh.Crăciun şi echipa sa de anchetatori );
judecat şi condamnat moarte de Tribunalul Militar -Sibiu ; executat
pe 28 oct.1949 , în Dumbrava Sibiu ( cf.Raportului de execuţie
semnat de Gh.Crăciun şi lct.V.Nistor )
- Onişor, Constantin
Student în Iaşi .Arestat în 1948 ; judecat la Suceava în lotul cu
Eugen Ţurcanu ; condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Iaşi
;adept al "reeducării" alături de Ţurcanu ( Piteşti, Gherla )
-Oprea ,Crăciun
Student la Academia Teologică din Arad. Arestat în 1948 ;
condamnat la închisoare de Tribunalul Militar-Timişoara , pentru
"uneltire contra ordinii sociale" (art. 209 C.P. )
Purtat prin penitenciarele Arad, Oradea, Timişoara , Piteşti ( supus
acţiunii de "reeducare" ) , Gherla ( supus "reeducării"în camera 107 )
, lagărul de muncă forţată Peninsula.
După eliberare, a slujit ca preot în Hăsdău -Topliţa şi Cinciş -Teliucu
Inferior (jud.Hunedoara) .
-Oprea, Gheorghe
Student în Iaşi .Arestat în 1948 ; condamnat la 3 ani închisoare de
Tribunalul Militar-Iaşi ( în deplasare la Suceava ) ;întemniţat în
penitenciarele Suceava , Jilava, Piteşti ( 6 dec.'49-1 mart.
'50 ) ,unde a făcut parte din grupul torţionar condus de Ţurcanu (
bătând cu cruzime deţinuţii în camera "4-spital" , perioadă cu cele
mai multe decese în urma torturilor ). A continuat activitatea
"reeducării" ( 1950 ) şi în lagărul Peninsula , în "brigăzile 13-14 "
Eliberat în ian.1951.
-Oprea, Ion
Student în Bucureşti.Arestat în 1954 sub acuzaţia că întreţine
legături cu Ambasada SUA ; condamnat la închisoare ( 1955 ) ;
închis la Văcăreşti şi lagărele din bălţile Dunării , unde s-a îmbolnăvit
grav. Eliberat , pentru a muri ...acasă.
-Oprea, Marius
[LD: vezi si cartile sale si activitatea sa in studiul crimelor
comunismului... ]
Student la Facultatea de Istorie ; arestat în aug.1988 , împreună cu

alţi 8 colegi, pentru că în febr.1987, au difuzat manifeste contra lui
Ceauşescu .Tatăl său a murit subit la aflarea veştii arestării fiului.
-Opriş, Gheorghe
Student la Academia Teologică din Sibiu .Arestat şi condamnat la
5 ani închisoare ; detenţia la JIlava , Piteşti, Gherla ( unde s-a
alăturat grupului torţionar -Livinschi, Păvăloaie, Dumitreasa)
Braşov şi Bicaz. Amintindu-şi de perioada "reeducării" Opriş
Gheorghe mărturisea :<Era o nebunie generală .
Aşa am socotit , că lumea aceea a fost stăpânită de un duh rău , iar
omul îşi pierduse conştiinţa şi controlul de sine şi era stăpânit de
o putere satanică , de un duh necurat .
Lumea se dezumanizase. Lumea era demonizată acolo . > ( Cf.
C.Ioniţoiu, Dicţionar ... ) ]
-Ordace , Dan Aurel
Elev la liceul industrial "Steagul Roşu" din Braşov, n.în
1970.Participant la revolta anticomunistă de la 15 nov.1987.La 17
ani, arestat , ameninţat, eliberat şi dat afară din liceu.
-Otparlic, Mihai / Eugen-frate / Eugenia-cumnată /
Elev la liceul "Cuza Vodă" din Huşi, n.în 1932 ( frate cu ing. Otparlic
Eugen, condamnat în 1949 ).
Arestat pe 6 mai 1950 (la vârsta de 18 ani );anchetat-torturat de
lct.Iuclea de la Securitatea din Huşi-Vaslui ;judecat într-un "lot de
24 elevi" din Grupul Clandestin Anticomunist ( iniţiat de elevul
Neştianu Valeriu ) ;condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul
Militar-Galaţi .
Detenţia la penitenciarul pentru elevi Târgşor , apoi în lagărul de
muncă forţată de la Peninsula , (unde s-a întâlnit cu fratele inginer ,
condamnat,împreună cu soţia , în 1949 ) .
Eliberat în 1956.A reuşit să fugă din ţară într-un vagon încărcat cu
struguri pentru Viena , motiv pentru care a fost iar condamnat ( în
contumacie ).
P.
- Paciag, Dimitrie Gh.
Elev la liceul din Tulcea , n.în 1923, în Orhei -Basarabia.Arestat în
vara 1941 , pentru activitate legionară ; condamnat la 15 ani
închisoare în regimul antonescian , executând detenţia la Aiud,
Vaslui, Văcăreşti ,Alba Iulia şi centrul de instrucţie militară de la
Sărata. Combatant voluntar pe frontul de Răsărit şi Vest în al doilea

război mondial , citat şi decorat pentru fapte de eroism, reabilitat.
La terminarea războiului, s-a stabilit în Bucureşti.
Urmărit şi supravegheat de Securitate,în 1952 a fost arestat şi
condamnat la 18 ani muncă silnică de Tribunalul Militar-Bucureşti ,
pentru "crimă de uneltire contra regimului" ( art. 209 C.P. )
Detenţia la Capu Midia, Aiud, Jilava , mina de plumb Baia Sprie ,
Aiud. "Eliberat" în 1964, cu Decretul 41 1 - graţieri.
-Pacu ( sau Păculea ) ,Pompiliu
Elev din Alba Iulia (fiul fostului prim-pretor al plăşii Alba Iulia, arestat
şi condamnat ).
Arestat în 1949, cu un grup de colegi, ca membru al unei organizaţii
create de Securitatea din Alba Iulia ( le-a dat şi arme , fără muniţii ! ) ,
pentru a-i depista pe tinerii periculoşi pentru regim. Şeful grupului Gheorghe Drăgici - a fost bătut bestial pentru a recunoaşte în
proces declaraţiile redactate de anchetatori.
-Palicari, Nicolae
Student la Facultatea de Fizică-Chimie din Bucureşti .Arestat pe 8
nov.1945 , la manifestaţia promonarhistă a studenţilor liberali şi
ţărănişti , din Piaţa Palatului
- Panaitescu, P.
Student în Iaşi.Arestat în iunie 1949 de Securitatea din Roman ;
anchetat -torturat de cpt Davidovici , Lazarovici ş.a ; judecat într-un
lot de 35 persoane la Tribunalul Militar-Iaşi ( 30 dec.1949 ) acuzate
de apartenenţă la o "organizaţie subversivă " , inventată de
anchetatorul de securitate, Blehan.
- Pană , Gheorghe I.
Student în ultimul an al Facultăţii de Litere din Bucureşti ( tată cu
copii minori ) , n.în 1921, în com.Stăneşti-Giurgiu . [ La alegerile din
19 nov.'46, ţăranii din Stăneşti -membri şi simpatizanţi PNŢ - în
frunte cu înv.Florea Joian ,au mers la vot la Giurgiu pentru că li s-a
refuzat o secţie de votare în comună.Tinerii l-au salvat de la arestare
pe învăţător ]
Gheorghe Pană, neînregimentat politic, la solicitarea unui coleg,
acceptase să îndeplinească rolul de observator din partea PSD Titel Petrescu.După salvarea înv.Joian , prof.Stelian Rădulescu (
şeful secţiei de votare ), l-a pălmuit şi înjurat.
Arestat în noaptea de 19 /20 nov.'49 , împreună cu observatorul din
partea PNŢ - dr.Mihail Georgescu - de către gărzile comuniste , au
fost duşi într-o anexă a Fabricii de zahăr din Giurgiu , unde i-au

bătut ore întregi.
În zorii de 20 nov.'46, Gh.Pană a fost dus la Malul Roşu şi
împuşcat în cap.A fost găsit de pescari, îngropat pe jumătate în
nisip. Moartea sa a fost verificată de prim-procurorul Tribunalului
Vlaşca şi comunicată familiei prin Adresa nr.16.170 / 22 .11.1946.
Familia a recuperat trupul şi l-a îngropat. ( Cf. rev.Zig-Zag din 11-17
iun.1992 .Preluat din C.Ioniţoiu, Dicţionare )
-Pandurescu, Aurel
Legionar ,student la Teologie . Arestat în 1948 în grupul studenţilor
de la Iaşi( cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI ) ; închis la Suceava,
transferat la Piteşti unde a fost supus calvarului "reeducării" (
camera trei , sub comanda lui Juberian ) :umilit, chinuit, bătut şi călcat
în picioare, silit să-şi mănânce fecalele, să stea 24 de ore într-un
picior , până la leşin .A încercat să se sufoce , scufundându-şi capul
în ciorba fierbinte .Transferat la Gherla, a fost izolat în subsolul
celularului . ( Caz relatat de Nicolae Popa, Coborârea în iad , 1999 )
-Paniş, Pantelie
Student an I ( nu împlinise 18 ani ) la Institutul Agronomic din
Craiova. Arestat în sept.1948 pentru că ar fi susţinut în public că
Basarabia este pământ românesc.
Torturat la Securitatea din Craiova ( de cpt.Onaca ) şi Bucureşti (
Calea Rahovei ) , i s-a dresat un dosar pe baza căruia i s-a înscenat
un proces pentru "înscrisuri necenzurate, duşmănoase, la adresa
regimului" , pe baza căruia a fost condamnat de Tribunalul MilitarBucureşti .
-Papacostea, Şerban / Papapacostea Petre-tată / Papacostea,Victorunchi /
[LD: valoros istoric contemporan, cu operă istoriografică
remarcabilă :Geneza statului în evul mediu românesc .Studii critice ;
Ştefan Cel mare ,domn al Moldovei .1457-1504; Românii în secolul al
XIII-lea .Între cruciată şi Imperiul Mongol ; Evul Mediu Românesc
.Realităţi politice şi curente spirituale ş.a ş.a
Vezi la fişierele Avocaţi -victime ( Petre Papacostea - ) şi Profesori
univ.-victime ( Victor Papacostea ).]
N.în 1928, la Bucureşti .Înscris la Facultatea de Litere şi Filozofie
(1945 ) , licenţiat al Facultăţii de Istorie şi Geografie din Bucureşti (
1949 ), student şi discipol al lui Gheorghe Brătianu .
Arestat în martie 1950 din faţa Institutului Francez din Bucureşti (
Bd.Dacia ), a cărui bibliotecă o frecventa. Anchetat la Securitatea din
Calea Rahovei , într-un lot constituit din cca 30-40 persoane,

arestate de la Institutele( biblioteci )- francez, britanic, american
şi italian - înghesuite în două celule. Condamnat administrativ , la
2 ani muncă silnică, pe care i-a executat la Jilava şi Capul Midia.
Eliberat , după câţiva ani a fost încadrat cercetător la Institutul de
Istorie Nicolae Iorga ( 1957 );
a susţinut un doctorat strălucit ( 1968);a fost premiat de Academia
Română ( 1971 ). După dec.1989, a devenit dir. Institutul de Istorie
Nicolae Iorga ( 1990-2001 )şi membru c.al Academiei Române .
-Paraschiv, Petru
[LD, 31 dec.2008. Să medităm ,să medităm, la soarta bieţilor
basarabeni care n-au mai avut , efectiv, unde să fugă şi pentru care
"patria mumă" s-a comportat ca o mamă denaturată ]
Elev de liceu în Chişinău , n.în 1927, la Şoldăneşti -Bălţi , lângă
Rezina ( Basarabia ) .
În 1940, la anexarea Basarabiei de către sovietici, s-a refugiat în ţară,
la Braşov.
Arestat pe 9 iunie 1948, anchetat-maltratat la sediile Securităţii din
Braşov şi Sibiu ; condamnat la 5 ani închisoare pentru "uneltire
contra ordinii sociale" ( art. 209 C.P ) de Tribunalul Militar-Sibiu ;
detenţia la Târgşor, Poarta Albă, Peninsula.
Eliberat în 1953 (de la Capu Midia ), în 1955 şi-a întemeiat o familie
,în Timişoara,binecuvântată cu 2 copii . Rearestat în noaptea de 13 /
14 martie 1958, a fost implicat într-un proces înscenat, şi
condamnat la 23 ani muncă silnică.Detenţia la Jilava şi Aiud .
"Eliberat" la 3 august 1964 , cu Decretul 411 -graţieri. A decedat în
1999, la Timişoara .
-Parfene , Traian
Elev la Liceul "Cuza -Vodă" din Huşi . Arestat în noaptea de 6/7 mai
1950 , pentru apartenenţa la organizaţia " Grupul Clandestin
Anticomunist" condus de Neştianu Valeriu ; torturat în anchetă la
Securitatea din Huşi ( col.Iuclea ) ; judecat în lot cu peste 20 de
elevi ; condamnat la închisoare ( Sentinţa nr. 465 / 14 apr.1951 ) de
Tribunalul Militar-Constanţa ( în deplasare la Galaţi ).Detenţia la
Galaţi, Jilava şi Peninsula.
-Parizianu , Gheorghe (Gioga )
Macedonean, n.în com.Gorna -Bulgaria , cu studii liceale la Sofia ,
colonizat în Cadrilater. După cedarea Cadrilaterului ( 1940 ),s-a
stabilit la Moineşti-Bacău ,devenind student la Facultatea de
Medicină din Iaşi ,membru org.legionare din Bacău ,activ în
organizarea rezistenţei anticomuniste din zona Tazlăului .Arestat la

15 mai 1948 ; bătut cu bestialitate la Securitatea din Iaşi ( de
Blehan Octavian şi Danielevici ), silit să dezvăluie informaţii despre
celula de rezistenţă din pădurea Solonţ -Bacău. Plasat în faţa trupelor
securiste au înaintat spre bordeiul partizanilor care, de teamă să
nu-l omoare pe camarad, s-au predat ( Eugen Berza , Ion Buliman ,
Mihai Iorgovan ).
A urmat o anchetă sălbatecă în care Buliman a fost ucis, iar Gioga
desfigurat.
Judecat într-un lot de 23 de tineri ( 1949 ) , de Tribunalul MilitarIaşi - în deplasare la Suceava- de preşed. col.Ion Gheorghe , care a
pronunţat o sentinţă cu mii de ani închisoare
După un stagiu la închisoarea din Suceava , Gioga a fost transferat
succesiv la Jilava, Piteşti şi Gherla , fiind supus unor torturi bestiale
de echipele "reeducării" conduse de Eugen Ţurcanu ( unii din ei,
foşti colegi în lotul în care a fost condamnat : Prisăcaru, Bordeianu,
Sobolevschi ş.a. ).În febr.1950, Adrian Prisăcaru l-a denunţat pe
Gioga că participase la asasinarea unui soldat sovietic . A fost
transferat în Camera 3 biserică , unde a fost torturat chiar de
Comitetul de reeducare .
-Pascale, Ion C.
Absolvent al Seminarului Teologic "Mitropolit Nifon" şi al liceului
"Gheorghe Şincai" din Bucureşti ( promoţia 1949 ), n.în 1929, în
com.Dărăşti -Vlaşca , urma să devină student a Facultatea de
Teologie. Arestat la 7 oct.1950 , în tramvai ; torturat 20 de zile la
Securitate (Calea Rahovei ) ; inclus într-un proces în unul din
loturile de bucureşteni - în majoritate , tineri -participanţi la
manifestaţia pro-monarhistă din 8 nov. 1945 ,din Piaţa Palatului (
din peste 100.000 manifestaţi, 800.000 fuseseră arestaţi pe loc ).
Tribunalul a respins dosarul lui Pascale ,achitându-l. Securitatea a
nesocotit sentinţa, întemniţându-l la Jilava ,apoi la Piteşti . "Eliberat "
în febr.1951, a fost recrutat şi trimis 3 ani în batalioanele de muncă
forţată, ca "fiu de chiabur" .După eliberarea de armată, a lucrat pe
diverse şantire. Abia după 1989 - la 60 de ani ! - a absolvit Facultatea
de Teologie şi a fost hirotonit preot .
-Pascu, Constantin
Fost şef al grupului de legionari din Faculatea de Agronomie Timişoara , condamnat în 1941 .
Arestat în 1948 (cf. Ordinului 5 / 1948 al MAI ) şi condamnat de
Tribunalul Militar-Timişoara. Detenţia la Piteşti ,Aiud şi Gherla unde a
fost torturat de "reeducatorii " Mihai Livinschi şi Vasile Puşcaşu (
"Camera 99 " )

- Paşca, Corvin
Student la Facultatea de Medicină din Cluj , n.în 1922, la PraidOdorhei .În 1948, ar fi întreţinut legături cu cpt.Iosif Capotă şi a
încercat să plece din România.
Arestat pe frontieră ; condamnat la 12 luni muncă silnică ( Decizia
nr.342 / 31 iul.1951 ) executate la Canal.
-Paven ,Justin Ştefan I.
[LD: pentru un portret al monseniorului greco-catolic Justin Paven,
vezi lucrarea lui Boldur-Lăţescu ,Filip Lucian Iorga, Genocidul
comunist din România , vol.IV -Reeducarea prin tortură. Pentru
trăirile sale de credinţă şi experienţa carcerală, recomandăm volumul
memorialistisc scris de d-sa, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit ?
Reeducări -Camera 4 Spital ,Piteşti . ]
Student , n.în 1925, la Bucureşti ( fiu de moţ din Câmpeni )
Absolvent al Liceului "Aurel Vlaicu" din Bucureşti, înscris la Facultate
de Chimie. O dată cu tulburările provocate de asaltul comunist
asupra societăţii româneşti, s-a alăturat org. anticomuniste "Stema
Ţării " .
Arestat în 1949 ; anchetat la MAI şi Securitatea din Calea Rahovei
;condamnat la 5 ani închisoare ; încarcerat la Jilava şi transferat
la Piteşti ..
Din 21 ian.1950, a fost supus la ororile reeducării prin tortură, pe
care, prin credinţa în Dumnezeu , a reuşit să le suporte , fără a ceda.
Grav bolnav, a fost transferat la penitenciarul din Tg.Ocna, apoi la
Caransebeş.
Eliberat în 1955, s-a înscris la Facultatea de Teologie , iar în 1956, a
intrat în monahism . Rearestat în 1958 , în valurile de arestări
provocate după revoluţia din Ungaria , a fost condamnat la 18 ani
închisoare .
"Eliberat" în 1964 - prin Decretul 411-graţieri -a fost hirotonit diacon
, apoi preot .Peste 20 de ani , a fost ordonat episcop şi a condus în clandestinitate - dioceza din Maramureş.
În locuinţa sa din Bucureşti ( str.Turda ) , a organizat o mică
biserică greco-catolică şi a înfiinţat un ordin monahal. După 1989,
locuinţa sa a fost oficializată ca lăcaş de cult.
-Păcurar,Axente
Student, n.în 1924 în Coveş -Mureş ( lângă Agnita) .Membru al
grupului de rezistenţă condus de mr. Dabija. Arestat în 1949 . Unul
din cei 11 membri ai grupului, ucişi în timpul anchetei , la
Securitatea din Sibiu, din ordinul comandantului Gheorghe Crăciun.

-Păcurar , Sava I.
Student la Facultatea de Drept din Cluj (licenţiat'48 al Acad.
Comerciale din Cluj şi Braşov ) n.în 1924, în Arad.Membru TUNŢ
din 1945 .Arestat pe 15 apr.1949 ; torturat în anchetă la
Securitatea din Arad; condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul
Militar-Timişoara ( acuzat de "apartenenţă la o organizaţie naţionalcreştină " cu ramificaţii în Crişana şi Banat ) .
Detenţia la penitenciarele Arad, Timişoara, Jilava şi în lagărele de
muncă forţată Peninsula şi Stadionul din Constanţa.
-Păcurar ,Mircea
Elev , n.în 1927, la Pâncota.Arestat cu un grup de elevi din Arad ;
condamnat la 3 ani închisoare de Tribunalul Militar- Timişoara ;
detenţia la Târgşor şi în lagărele de la Canal.
-Păcurariu, Gheorghe(1)
Student la Facultatea de Zootehnie din Cluj.Printre organizatorii
manifestaţiei din 31 oct.1956, din Cluj. Arestat şi torturat la
Securitatea din Cluj ;condamnat la închisoare de Tribunalul MilitarCluj ; detenţia la Gherla şi în lagărele de muncă forţată din Bălţile
Dunării . După eliberare, i s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bărăgan
( la Lăţeşti ).
- Păcurariu, Gheorghe ( 2 )
Student în Timişoara, arestat în nov.1956 în lotul II -"Teodor
Stanca" -19 studenţi învinuiţi de revolta anticomunistă ;
condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr. 492 / 13 dec.1956 )de
Tribunalul Militar-Timişoara .
- Păşcuţiu, Teodor ( Doda )
Student la Facultatea de Chimie din Bucureşti , n.în com.
Dumbrăviţa de Codru ( lângă Beiuş ), Condamnat în 1948, într-un
lot de elevi şi studenţi pentru că răspândise cărţi interzise ( din
biblioteca tatălui său, preot ) , recitase poezii interzise ( ex. Doina de Eminescu ), şi povestise episoade din lupta legionară. Detenţia la
Târgşor, Canal şi mina de plumb din Baia Sprie .
-Pătraşcu, Gheorghe
Student la Politehnică -Bucureşti .Arestat în 1948 împreună cu alţi
membri ai Centrului Studenţesc Legionar ( cf. Ordinului 5 / 1948 al
MAI ); torturat în anchetă la MAI-Bucureşti ; închis la Jilava, Piteşti şi
Gherla ( fabrica de mobilă )

-Pătraşcu ,Vasile
Student la Academia Comercială -Bucureşti .Arestat în 1948 ( cf.
Ordinului 5 / 1948 al MAI ); condamnat într-un "lot de legionari " de
Tribunalul Militar-Bucureşti ;detenţia la Jilava şi Piteşti , "reeducat" în
primul grup, la "Camera 4 Spital " ( 6 dec.'49 ) ; transferat la Gherla,
unde a trecut iar prin torturile "reeducării " .
-Pătrăşcanu, Nuţi
Torţionar-student .Împreună cu Vasile Badale, a practicat
"reeducarea" la penitenciarul din Tg.Ocna
- Pătruţ, Victor P.
[ LD: Student în Bucureşti. Pentru autenticitate, reproducem
relatarea sa , cf. Dicţionarele datorate lui Cicerone Ioniţoiu :
< În anul 1944, am rămas orfan de ambii părinţi, rămânând să
locuiesc în casa bunicilor. Am terminat liceul teoretic în 1951, la
Petroşani, după care am intrat la Institutul de Comerţ Exterior din
Bucureşti .Încă din 1948, pe când eram elev, am iniţiat , împreună cu
prietenii Petre Popescu, Gheorghe Popovici ş.a. organizaţia intitulată
pompos ,Organizaţia Tineretului Democrat Naţional Român ,
nucleu în care subsemnatul am redactat manifeste ,pe care ceilalţi
le lipeau şi le împrăştiau.[...] Primul arestat a fost Petre Măroiu , în
mai 1953, ultimul fiind subsemnatul , la 24 august 1953 , pe când
eram încă student la Facultatea de Comerţ Exterior .Am fost
anchetat la Securitatea Craiova de locotenetul -major Vasile
Petrescu , originar ,se pare , din Găliciuica-Dolj.[...] Se aflase că în
clădire era prezent ministrul Al.Drăghici . În jurul orei 6.00 , a fost
scos un deţinut , în lanţuri ,şi urcat într-o maşină cu prelată ,
împreună cu mulţi securişti .Colegul meu de celulă mi-a spus că
acela era deţinutul Nicolae Trocan, de prin Mehedinţi , care a fost
executat în ziua aceea.
La 9 octombrie 1953, Tribunalul Militar Bucureşti, prin preşedintele de
complet ,generalul Al.Petrescu, ne-a judecat , condamnându-ne
astfel [prin Sentinţa nr. 1073/ 1953 ] :
Nicolae Enea ,10 ani ; Petre Drăghicioiu , 5ani ; Vasile Măroiu , 5 ani
; Victor Pătruţ, 2 ani ; Miron Dănăiaţă, 1 an; Lăpăduţă Dănescu, 1
an ; Ioan Maniţiu , 1 an; Grigore Motoroagă, 1 an; Gheorghe
Popeici,1 an; Petre Popescu, 1 an ; Petre Tănase, 1 an ;
Am petrecut iarna anului 1953,în penitenciarul Craiova şi am stat
în celulă cu profesorul Cicerone Paralescu din Târgu Jiu, cu preoţii
Pantelimon Albeanu , Dijmărescu şi Popescu , din judeţul Gorjşi cu
Camil Bărbulescu din Păuşeşti -Otăşău , fost magistrat şi nepotul

generalului Nicolae Rădescu .
În primăvara lui 1954, am fost mutat la Jilava , unde am stat 10-12
zile , după care am fost trimis, într-un lot de 150 de deţinuţi, la
mina de la Valea Nistrului , de unde se extrăgeau neferoase, mai
ales plumb .[...] Pe la sfârşitul anului 1954, m-am accidentat rău la un
picior şi nemaifiind bun de muncă, am fost trimis la închisoarea din
Alba Iulia.
Exact la 2 ani de la arestare, la 25 august 1955, am fost pus în
libertate. După aceea, am fost încorporat într-o unitate de
construcţii, timp de1 an şi 6 luni >
-Păun, Ion
Student la Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Cluj.
Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .), în lotul Centrului
Studenţesc Legionar-Cluj .Condamnat la 12 ani muncă silnică , de
Tribunalul Militar-Cluj ( 23 apr.'49 ) ; încarcerat la Piteşti unde a fost
supus "reeducării" prin tortură , pe care a refuzat-o. Grav
bolnav,a ajuns la penitenciarul din Tg.Ocna ,de unde a fost eliberat
la expirarea pedepsei ( 1962 ), murind la scurt timp după eliberare.
-Păuna, Aurelian
Student în Timişoara. Arestat în 1956; condamnat la 3 ani
închisoare ( Sentinţa nr. 462 / 22 nov.1956 )de Tribunalul MilitarTimişoara . După executarea pedepsei, cu Decizia nr. 6986 / 1959, a
fost trimis cu domiciliu obligatoriu, în Bărăgan. Eliberat pe 23 oct.
1963.
-Păunescu, Costel (Titu ) / Păunescu-Nana, Nicolae -frate /
Fraţi din com.Nana-Ilfov , studenţi în Bucureşti .
/Costel- student la Facultatea de Filozofie -Universitatea Bucureşti ,
n.în 1929. Exmatriculat din facultate, pentru că a refuzat să se
înscrie în UTC. Arestat pe 29 sept.1952, de Securitate ; condamnat
de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru "uneltire contra ordinii sociale"
şi "omisie de denunţ" ( art.209 C.P. ).Detenţia în lagărele de muncă
forţată la Coasta Galeş, Poarta Albă şi Oneşti. Eliberat pe 29 dec.
1953.
/Nicolae- student la Academia Comercială -Bucureşti , n.în 1923.
Membru în conducerea TUNŢ .Arestat la 15 august 1952 .Detenţia
la muncă forţată, în lagărele Peninsula şi Galeş .
-Păun, Ion
Student la Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Cluj.
Arestat în 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .), în lotul Centrului

Studenţesc Legionar-Cluj .Condamnat la 12 ani muncă silnică , de
Tribunalul Militar-Cluj ( 23 apr.'49 ) ; încarcerat la Piteşti unde a fost
supus "reeducării" prin tortură ( pe care a refuzat-o ) . Grav
bolnav,a ajuns la penitenciarul din Tg.Ocna ,de unde a fost eliberat
la expirarea pedepsei ( 1962 ), murind la scurt timp după
eliberare.
-Păunescu-Daia ,Ion N.
[LD :acest om care a supravieţuit celor 16 ani de detenţie, după
1989 şi-a publicat amintirile cutremurătoare despre infernul de la
Piteşti ,însoţite de versuri - "Frînturi de infinit".
Student la Facultatea de Medicină Veterinară după război ,n.. în
1922, în com.Daia -Giurgiu , fiu de preot [ înainte de război, şef de
grup legionar, arestat în 1942, internat în lagărul din Tg.Jiu apoi trimis
pe front ] .
- Arestat pe 15 mai 1948 ( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .) ;anchetat
la SSI , la MAI şi la "depozitul" din Jilava (unde i s-a făcut
dosarul); acuzat de strângere de informaţii din diferite domenii ; ales
ca "şef " al unui lot de cca 40 de acuzaţi, în majoritate studenţi ;
condamnat la 12 ani închisoare de Tribunalul Militar din NegruVodă ( judecător , Ion Ştefănescu ; procuror ,cpt. Zeno Barbu ).
- Încarcerat la Piteşti, a cunoscut ororile "reeducării" ( fiind torturat
de echipa studentului Titus Leonida ) ; transferat la Gherla (unde a
muncit la forja închisorii, fiind respectat pentru comportament demn
);transferat la Aiud ( la fel de respectat ).
Eliberat în 1964, şi-a terminat studiile, devenind medic veterinar.
-Păvăluţă ,Vasile I.
[LD: a mai avut în familie doi condamnaţi : tatăl şi un unchi.Vezi
Legionar-victime ]
Student la Facultatea de Electromecanică -Iaşi , originar din
Tecuci.Ca elev, în anul 1956, se solidarizase cu ţăranii din Filipeni
împotriva colectivizării. Arestat în oct.1958 ; torturat la Securitate ;
condamnat la 22 ani muncă silnică .Închis la Gherla, a fost eliberat
în 1963, prin graţiere. În 1970, s-a înscris la Facultatea de Teologie
din Sibiu, reînfiinţând, alături de alţii , Cenaclul Andrei Şaguna
.Rearestat şi condamnat la 8 ani închisoare , în epoca Ceauşescu,
pentru "propagandă împotriva regimului " .
-Păvăloaie, Constantin
Student la Facultatea de Silvicultură -Iaşi. Arestat în 1948 la
Roman,în "lotul Frăţiilor de Cruce"
( cf. Ordinului 5 / 1948 al M.A.I .); anchetat la Securitatea din Iaşi şi

Suceava ; judecat şi condamnat ca "şef" al unui lot de 39
persoane ; condamnat la 15 ani muncă silnică ( Sentinţa nr. 307 /
1949 ) de Tribunalul Militar-Iaşi ( în deplasare la Suceava ) .
A făcut parte din "comitetul de reeducare" (iniţiat de Alexandru
Bogdanovici ) şi din cadrele executive ale "tribunalului legionar" (
condus de av. Nicolae Cobilaş ).
În apr.1949,a fost transferat ( împreună cu grupul Ţurcanu ) la
Jilava, apoi la Piteşti, unde, după ce a fost "reeducat", s-a alăturat
"reeducatorilor" , participând la torturile şi "demascările" din "camera
3 " ( a avut o predilecţie pentru torturarea "ofiţerilor reacţionari" cu
care făcuse serviciul militar în anii 1947-'48 ) .A trecut şi prin
penitenciarele Gherla şi Aiud.
-Pânzariu, Vasile
[ LD: Înzestrat cu un talent poetic deosebit, a compus multe poezii
care au circulat printre deţinuţii din închisorile prin care a trecut
.Poeziile confiscate la percheziţia de la a doua arestare ( 1970 ) , ar
fi fost trimise "spre analiză" la Academie ,şase dintre ele fiind găsite
ca purtând <germenele unor atitudini antisociale > .Rejudecat în
1972,condamnarea a fost considerată o "eroare judiciară" . Acum
după atâţia ani, nu pot fi cunoscute numele anchetatorilor şi a
magistraţilor din complet ? Poeziile sale pot fi citite , deoarece le-a
publicat după 1989, în câteva volume :Dincolo de azi ( 1994 ),
Coşmar în noaptea veacului ( 1996 ) , Amprente pe Golgota lumii
( 1998 ) .Informaţii preluate din C.Ioniţoiu, Dicţionare .]
Absolvent al Liceului Comercial din Suceava, n.în 1930, în Burdujeni
-Suceava.
Arestat pe 26 aug.1950, ca membru al org. "Cetatea lui Ştefan " (
difuzase manifeste anticomuniste în jud.Suceava şi Botoşani ) ; bătut
cu bestialitate la Securitatea din Suceava , unde s-a confecţionat
dosarul organizaţiei "13 plăeşi " , absolvenţi de liceu şi studenţi :
Viorel Buţincu, Zaharia Cuciureanu, Decebal Drăgoi, Amfilochie
Munteanu, Mihai Munteanu, Gh.Pentiuc ,Ecaterina Popescu ş.a. )
;judecat şi condamnat la 10 ani muncă silnică de Tribunalul
Militar-Iaşi ; Deţinut la Iaşi, Jilava ,Piteşti, Gherla ( în 1951, a intrat pe
mâna studenţilor "reeducaţi " ) ,minele de plumb de la Baia Sprie şi
Cavnic ; grav bolnav , a fost transferat( 1955-1957 ) în lagărul de la
Poarta Albă şi Văcăreşti ( unde l-a întâlnit-cunoscut pe poetul Radu
Gyr ) ; transferat din nou la Gherla, a fost eliberat pe 20 aug.1960.
Neputând să-şi continue studiile , a profesat ca tâmplar la Suceava,
continuând să scrie , participând la Cenaclul Nicolae Labiş , fapt ce ia atras a doua condamnare ( de data aceasta în "epoca
Ceauşescu" ). Percheziţionat prin mai 1977- ocazie cu care i s-au

confiscat manuscrisele ; arestat pe 22 sept. 1977 ; anchetat la
Securitate ; condamnat la 6 ani închisoare ; închis la Aiud ( la
Zarcă ) după 17 ani de când fusese eliberat.
Procesul i-a fost rejudecat şi, la 8 sept.1972, a fost achitat şi
eliberat , condamnarea fiind casată, ca "eroare judiciară."
-Pârvulescu, Nicolae
Absolvent de liceu, n.în 1929, în Buzău . Arestat în martie 1948, la
19 ani ; Anchetat-torturat de şeful Siguranţei din Buzău - Ion Sârbu ;
transferat şi torturat la Ministerul de Interne ; implicat în procesul
organizaţiei " Pajura Neagră " alcătuit dintr-un lot de cca 50
persoane (având ca şef pe Mircea Robovici ); condamnat la 5 ani
închisoare ( Sentinţa nr. 972 /24 iul.1948 ) de Tribunalul MilitarBucureşti ( preşed. de complet, Alexandru Petrescu ).
Detenţia la Jilava, Aiud şi Peninsula
-Pentelescu, Gheorghe
Elev din Cernăuţi, n.în 1927 ;refugiat la Brad, în 1944, după invazia
sovietică în Bucovina.
Arestat în 1948 , într-un proces cu elevi din "Frăţiile de Cruce " ;
condamnat la 1 an închisoare pentru "uneltire contra ordinii publice
" ( art.209 C.P. ); închis la penitenciarul din Deva, unde s-a
îmbolnăvit de plămâni .
-Pentiuc ,Gheorghe
Absolvent de liceu , din com.Lisaura -Suceava .Membru al org.
"Cetatea lui Ştefan cel Mare " care a acţionat în zona SuceavaBotoşani, în perioada 1949-1950, sprijinind lupta partizanilor din
munţi . Arestat în aug.'50; torturat în anchetă la Securitatea din Iaşi
şi Suvceava ;judecat şi condamnat în "lotul 13 plăieşi" de Tribunalul
Militar-Iaşi .
-Pepine, Ion
[ LD: pe 14 mai'48 , cf."Ordinul 5 Cabinet" (nr.5 - MAI ) s-a procedat
la arestarea concomitentă a peste 3.000 persoane învinuite de
"activitate legionară" , mai ales studenţi din centrele universitare
şi elevi din licee, semnalaţi pe "liste" . ]
Elev la Liceul Dr.Ion Meşotă din Braşov. Arestat în "noaptea de
cristal" din 14 / 15 mai 1948, în valul de arestări colective a membrilor
"Frăţiilor de Cruce" .Torturat şi condamnat ; detenţia la Târgşor şi
Jilava.
-Popa, Nicolae

„S-a născut în luna martie a anului 1925 în comuna DragomireştiNeamţ, din părinţi ţărani mijlocaşi.
Era student la drept în anul II când a fost arestat, în 15 mai 1948.
Au urmat ani grei de puşcărie şi martiriul "reeducării", pentru vina de
a fi pus mai presus de orice dragostea de ţară şi ura pentru doctrina
străină comunistă. ” Vezi şi
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/pitesti/c
obiad/
-Popovici,Cornel
Torţionar- student din echipa de "reeducare" ,transferat de la Piteşti
,la Gherla .
...A schingiuit pe studentul cuzist Ion Angelescu , care a refuzat "
demascarea" .
...A schingiuit pe studentul legionar Balanovici Vasile
R.
Radeş, Virgil.
Student la Politehnica din Timişoara. S-a alăturat grupului de partizani
din munţii Făgăraş. În nov. 1950 a fost arestat în com. Pârâu-Făgăraş.
Torturat la Securitate în Făgăraşi şi Braşov, judecat şi condamnat la 15
ani muncă silnică ( iul. 1951 ). În 1957 a fost executat la penitenciarul
Jilava, împreună cu grupul partizanilor din Făgăraş.
-Radof, Ştefan.
Scriitor şi actor care, ca elev şi student, a suferit persecuţiile
regimului comunist. Tatăl său, Ioan Radof, basarabean, mic negustor
în Bucureşti a fost condamnat în 1952 la 2 ani muncă silnică la canal.
Fiul, Ştefan, născut la Buftea-Ilfov în 1934. Exmatriculat din Colegiul
“Sf. Sava “ ( 1947 ); condamnat la 5 ani închisoare pentru complot
împotriva orânduirii de stat ( 1953 ). Detenţia în penitenciarele Jilava
şi Aiud. Admis la Institutul de teatru (1958 ) , a fost exmatriculat după
3 săptămâni . Reprimit în 1960, cu sprijinul lui Radu Beligan şi
Costache Antoniu. A fost actor la teatrul din Piatra Neamţ şi la Teatrul
,,Notara “
-Radu, Constandache.
Elev din Tulcea. Arestat-împreună cu un grup de elevi- în 1948.
Condamnat la 15 ani muncă silnică, pentru uneltire contra ordinii
sociale. Întemniţat în penitenciarele Jilava, Târgşor,lagărul Peninsula
ş.a.
-Radu, Eugen.

Student din Ardeal. Condamnat ( 1949 ) şi încarcerat la pen. Piteşti,
Gherla şi lagărul Peninsula, în brigada torţionarilor Bogdănescu Ion
şipontatorul Petrică.
-Radu, Valentin.
Student la Timişoara, condamnat în 1956 la 6 luni închisoare pentru
participare la manifestaţia de solidarizate cu revoluţia din Ungaria,
prilej cu care a cerut scoaterea marxismului şi a limbii ruse din
programele de învăţământ, precum şi retragerea trupelor sovietice
din ţară.
-Rădoi, Nicolae.
Student la medicină, născut ( 1922 ) în com. Tălmăcel-Sibiu. A plătit
scump dorinţa de libertate: arestat în 1948; a evadat în aceeaşi
noapte,stând ascuns în munţi 3 luni. Arestat şi închis 1 an în Yugoslavia,
unde a ajuns ascuns în rezervorul de apă al unui tren; transferat în 7
închisori şi o mină de cărbuni din Bosnia, de unde a reuşit să evadeze; a
ajuns în Austria; şi-a continuat studiile de medicină la Sorbona-Paris , la
Univ. Laval din Canada şi în SUA.
-Rădulescu, Ion.
Student din Bucureşti ; arestat ( 2 dec. 1947 ) cu lotul trotiliştilor
pentru răspândire de manifeste împotriva înscenării procesului
Maniu-Mihalache.
-Rădulescu, Ion Mihai.
Elev la liceul Dimitrie Cantemir din Bucureşti, în vârstă de 13 ani. Arestat
la manifestaţia pro-monarhistă din Piaţa Palatului Regal (8 nov.1945,
ziua Regelui Mihai), unde intervenţia jandarmilor, gărzilor muncitoreşti şi
militarilor din divizia”Tudor Vladimirescu” s-a soldat cu 13 morţi şi sute de
arestări. Manifestanţii arestaţi au fost duşi în cazarma diviziei, unde au
fost torturaţi de aceşti foşti prizonieri ai armatei române, “reeducaţi” în
gulagul sovietic, reîntorşi în ţară şi folosiţi ca unitate specială represivă. (
Vezi T- PCR-colaboratori, 7-8 nov.1945, Comunişti versus monarhişti ).
-Rădulescu, Mihai.
Născut în 1936. Student la Fac. de filologie; arestat în nov.1956, cu lotul
studenţilor medicinişti din Bucureşti; anchetat la arestul Securităţii din
Uranus de Gh. Enoiu; condamnat, într-un proces înscenat, la 4 ani
muncă silnică, executaţi la penitenciarele Jilava, Gherla, lagărele
Periprava, Salcia şi Luciu Giurgeni. Eliberat în 1960. A terminat
facultatea şi a devenit lector universitar şi scriitor
A publicat numeroase mărturii despre infernul din gulagul comunist

românesc.
-Rădulescu, Tănase.
Născut ( 1910 ) în com. Fântânele-Prahova; licenţiat în Drept şi
Teologie; preşedinte al Societăţii Studenţilor din Prahova; arestat de
NKVD în martie 1945 împreună cu alţi legionari, pentrucă ar fi înlesnit
repatrierea unor ofiţeri superiari în Germania; judecat de sovietici şi
condamnat la 20 de ani muncă silnică şi confiscarea averii.
Trimis în lagărul de la Vorkuta, Siberia; eliberat şi predat autorităţilor
române ( dec.1955 ); arestat şi condamnat în 1956; eliberat din
penitenciarul Aiud cu graţierea din 1964.
-Răitaru, Iordan.
[ LD.: nu ştim dacă tânărul student fusese legionar. Îl includem în
această categorie de victime, deoarece în toate puşcăriile prin care a
trecut a suportat atrocităţile reeducării din partea echipelor de torţionari
legionari.Este remarcabil faptul că a rezistat acestor torturi până la
capăt ].( Vezi T-Legionari-victime )
Student la Facultatea de mecanică din Timişoara; arestat şi anchetat la
Securitatea din Timişoara(iunie-oct.1949); condamnat(1949) la 2 ani
închisoare prin sentinţa semnată de col Ştefănescu Mihai care trimisese
la moarte zeci de ţărani ce se opuseseră colectivizării.
Încarcerat la pentenciarul Piteşti ; a făcut parte din prima serie care a
suportat reeducarea echipei lui Ţurcanu ; mutat în 1950 în lagărul
Peninsula, împreună cu primele brigăzi de reeducaţi conduse de
Bogdănescu, Oprea şi Enăchescu; eliberat în 1950.
Întors acasă (com.Doclin-Caraş Severin) a fost deportat la CălanHunedoara, unde i s-a stabilit domiciliu obligatoriu până în 1964.
( Vezi T-Legionari-victime şi T-MAI,Securitate, Miliţie).
-Râbacu, Nicolae.
Elev de liceu din com. Criscăuţi-Donduşeni, Basarabia. Arestat la Soroca
, la 22 iunie 1941 – ziua în care Ion Antonescu a ordonat armatei române
trecerea Prutului – pentru atitudine pro-românească. Executat la Penza
în 1942. ( Vezi T-Basarabeni-victime ).
-Rednic, Gheorghe.
Născut în 1922 în com. Săpânţa-Maramureş; student la Cluj.
Arestat în 1948 ; condamnat la 7 ani muncă silnică ( 1949 ) ; mort în
1950 la Aiud.
-Regman, Ion.
Student din Cluj; condamnat în 1949 la 4 ani închisoare, în lotul Centrului

studenţesc legionar; întemniţat la Piteşti, în perioada reeducării.
-Resiga, Romulus.
Student la Facultatea de Filozofie; împreună cu un grup de colegi au
înfiinţat „Comitetul Naţional Român” între 11 dec. 1956-14 martie 1957;
arestat cu întregul grup ( 1957); condamnat (1958) la 16 ani muncă
silnică; întemniţat la Gherla, Balta Brăilei şi Periprava; graţiat în 1964.
A fost arestat din nou între 1981-1983.
-Reus, Gheorghe.
Student la Drept în Iaşi, născut la Rădăuţi; arestat în lotul Centrului
studenţesc legionar(1949); judecat şi condamnat la 9 ani muncă
silnică, în lot cu Bogdanovici Alexandru şi Eugen Ţurcanu.
Închis la Piteşti, a intrat în reeducarea prin bătaie, din ordinul lui
Ţurcanu.
Transferat la Aiud, a fost eliberat în 1957 stabilindu-i-se domiciliu
forţat la Bumbăcari (Bărăgan).
-Rizeanu, Ion.
Student la Drept-Bucureşti.
În 1947, Al. Nicolschi a înscenat un proces unei aşa-zise conspiraţii
„Corpul partizanilor albi”, mulţi studenţi căzându-i victimă.
Rizeanu Ion a fost condamnat la 8 ani muncă silnică, pe care i-a
executat în diverse puşcării (Văcăreşti, Aiud, Piteşti, Gherla ).
Tragedia tinerilor a căpătat forme anormale, atroce, inumane,
deoarece la Piteşti, din 1949, Eugen Ţurcanu, cu echipele sale de
„educatori”, supunea deţinuţii la pedepse inimaginabile ( ex. :
hrănirea cu fecale ! )
-Roman, Ovidiu.
Student la Fac. de silvicultură din Cluj; arestat în 1948; torturat la
Securitatea din Oradea de echipa lui Ludovic Cseller şi Retezan;
condamnat la 12 ani muncă silnică de Tribunalul militar Cluj ( Vezi TJustiţia comunistă ). Ajuns la Piteşti a cunoscut cruzimile „reeducării”.
-Rosenzweig, Marian.
Student la Fac. de Construcţii din Bucureşti, arestat împreună cu un grup
de colegi, pentru intenţia de a organiza,în 15 nov. 1956, o manifestaţie
de sprijin pentru colegii deja arestaţi pentru solidarizare cu revoluţia din
Ungaria; anchetatorii i-au obligat să declare că urmăreau scoaterea
limbii ruse din învăţământ; judecat, împreună cu lotul condus de Horia
Şerban Popescu, şi condamnat în 1957 la 1 an închisoare.

-Rostiş, Ilie.
[ LD : Că în 1956, iniţiativa câtorva studenţi din Braşov de a determina
ieşirea României dinTratatul de la Varşovia, nu avea nicio şansă de
izbândă, este evident. Că securitatea şi justiţia unui stat pot să
condamne la 20 de ani muncă silnică atari iniţiative, este o dovadă
elocventă a caracterului ilegitim al instituţiilor represive în statul comunist
].
Student la Braşov. La 4 nov. 1956, împreună cu colegul Sântion Valeriu,
a format un grup cu intenţia de a manifesta în stradă pentru ieşirea din
Tratatul de la Varşovia; trădaţi de un coleg, au fost arestaţi de
Securitatea din Braşov (1958); condamnat la 20 de ani muncă silnică;
detenţia la Jilava şi lagărele din bălţile Dunării.
Eliberat cu graţierea din 1964.
- Victor Roşca,
„Moara lui Kaluşek-începutul represiunii comunisteEdit. Curtea Veche, Bucureşti, 2007..
Carte dedicată memoriei celor 60 de elevi de liceu din fostul judeţ
Făgăraş care în anii 1947-1957 s-au împotrivit instalării comunismului în
România.

-Ruicănescu, Ilie N.
Născut în 1924 în Obârşia de Câmp- Mehedinţi.
Medic, membru PNŢ, înainte şi după 1989.
Ca student, arestat la 8 nov.1945 la manifestaţia pro-monarhistă din
Piaţa Palatului Regal; rearestat la Bucureşti în mai 1947, împreună
cu alţi membri PNŢ ( în seria care a culminat cu înscenarea de la
Tămădău ); rearestat la 15 august 1950 şi condamnat la inchisoare
administrativă; încarcerat la Ghencea şi Capu Midia.
Eliberat în 1952. A funcţionat ca medic internist la Sibiu
După 1989 ales senator pe listele PNŢ-CD.
S.
-Sabadac, Ion.
Student din Iaşi ( n.1927 ). Împreună cu alţi 25 de studenţi, au format
organizaţia „Tânăra Gardă”, schimbându-i apoi numele în „ Scutul
Patriei”( 1949 ); arestaţi în urma unui denunţ, au fost judecaţi şi
condamnaţi (toamna 1949 ); închişi la Târgşor-Prahova, au fost supuşi

„reeducării” (1950-1951 ).
În 1951, transferaţi la Peninsula, tânărul Sabadac a devenit…”ajutorul”
ofiţerului politic Chirion, ajungând ( împreună cu studentul medicinist
Laitin Dănilă) „reeducatorii” brigăzii preoţilor.
-Samson, Ion .
Născut la Roman, student la Iaşi, arestat într-un lot condus de
Constantin Merişca (1948 ); condamnat de Tribunalul Militar
Iaşi(mar.1949); se alătură la acţiunea de reeducare iniţiată de Alex.
Bogdanovici ( Suceava ). ( Vezi T-Legionari-victime ).
-Sass, Bela.
Elev la liceul catolic din Oradea, fiul preotului Sass Koloman. Arestat
în 1957; anchetat de Securitatea din Oradea, în legătură cu
activitatea tatălui său într-o organizaţie de sprijin a revoluţiei din
Ungaria; torturat cu cruzime şi internat în spital cu diagnosticul de
amnezie.
Sass Bela, împreună cu doi colegi, iniţiase în 1956 „Organizaţia
tinerilor dornici de libertate”, de care Securitatea nu aflase; membrii
acesteia au devastat depozitul de arme al Miliţiei din Aleşd.
Rearestat (nov.1960 ) împreună cu alţi tineri şi torturaţi sălbatic timp
de un an; 57 dintre ei au fost împărţiţi în 3 loturi şi trimişi în judecată;
Sass Bela a fost judecat şi condamnat în ultimul lot (13 sept.1961) .
-Săvulescu, Dumitru Vintilă.
Născut în 1932 la Bucureşti, student la Fac. de Arhitectură.
Arestat ( 1958 ); anchetat pentru „crimă de uneltire contra ordinii
sociale”, deoarece în timpul liceului ar fi discutat cu colegii despre
ideea creării Statelor Unite ale Europei, lansată de W. Churchill.
Condamnat ( 1960 ),într-un lot de trei persoane la 15 ani muncă
silnică, de către mr. Dragoş Cojocaru. Eliberat la graţierea din 1964.
Între 1980-1986 a continuat să fie urmărit de Securitate.
-Sânpetru, Dumitru.
Elev din Tulcea; arestat în mai 1948; anchetat-torturat de cpt. Găitan
(Gairan ? ); ataşat unui lot de alţi 14 elevi (între 14 şi 19 ani ), în
fruntea căruia securiştii l-au plasat pe ciobanul Radu Constandache;
judecaţi de TM Constanţa ( dec. 1948 ); condamnaţi la pedepse grele
de col. Pavelescu-preşedinte şi lt. comandor Viti A.; procuror- Cenuşe
Vasile; detenţia la Târgşor. ( Conform C. Ioniţoiu, Dicţionar S. ).
-Sârbu,Adrian.
Student la Academia Comercială. Membru al organizaţiei

anticomuniste „ Cerna ”. Ofiţerul de securitate Rădulescu Livezişi s-a
infiltrat în organizaţie, contribuind la arestarea lotului de 36 învinuiţi
condamnaţi de judecătorul Andrei la ani grei de puşcărie.( Vezi TJustiţia comunistă ).
Sârbu Adrian a fost condamnat la 10 ani muncă silnică; încarcerat la
Jilava, Gherla şi în bălţile Dunării.
-Sârbu, Ionică.
Student, arestat în 1949, în lotul Universităţii Iaşi, împreună cu Alexandru
Bogdanovici şi Eugen Ţurcanu; condamnat( apr. 1949); întemniţat la
Piteşti, unde a refuzat „reeducarea”; torturat cu sălbăticie de Ţurcanu,
Popa Ţanu, Juberian Constantin, Păvăloaie ş.a. ; şi-a continuat detenţia
la Gherla, Aiud şi minele Baia Sprie.
-Sobolevschi, Maximilian W.
Născut în 1925 în Vama, Câmpulung-Moldovenesc-Suceava. Student
la Fac. de Medicină Iaşi.
Arestat la 15 mai 1948, cu Centrul studenţesc legionar. De la această
dată, pentru acest student începe coborârea în universul concentraţionar
[ Vezi T-Legionari – victime -Sobolevschi, Maximilian W.
-Stamu, Dumitru.
Elev la liceul Spiru Haret din Tulcea. Arestat (mai 1948) într-un lot de 15
elevi; torturat de anchetatorii Paul şi Găitan, care i-au fotografiat pe elevi
cu arme în mâini, folosind fotografiile ca dovezi în dosar; procesul s-a
judecat la TM Constanţa (18 dec.1949); completul : Constantin
Pavelescu-preşedinte; asesori : comandorul de marină Viti A., căpitanii
Vasilescu M., Rădulescu Mircea şi Cenuşe Vasile.
Condamnat la 4 ani închisoare; încarcerat la Târgşor; s-a opus
reeducării; transferat la Jilava şi Peninsula.
-Stanca, George.
Student la Facultatea de Mecanică Timişoara. Participant la revolta
studenţească din oct.1956, de solidaritate cu Revoluţia din Ungaria.
Condamnat la 8 ani temniţă grea; încarcerat la Gherla, Jilava şi lagăre
din bălţile Dunării.
- Stoian, Ion.
Elev de liceu, născut în 1929 în com.Vasile Roaită-Bacău.
Arestat (1948); condamnat la 8 ani temniţă grea pentru activitate în FDC;
întemniţat la Suceava şi Târgşor, unde a condus echipa de reeducare;
acţiune eşuată, deoarece elevii au refuzat să-l asculte; mutat la Gherla
împreună cu un grup de 60 elevi; intrat în echipa lui Popa Ţanu, a bătut

cu bestialitate peste 40 de deţinuţi, dintre care mulţi au murit iar alţii au
rămas schilozi; judecat în lotul Eugen Ţurcanu; condamnat la moarte (10
nov.1954); executat la Jilava , într-un grup de 16 torţionari de la Piteşti şi
Gherla (17 dec.1954).
- Stoian, Marius.
Student în anul lll. Arestat în legătură cu manifestările studenţeşti din
nov.1956, pentru eliminarea marxismului din programele de învăţământ.
- Străchinaru, Constantin.
Student la Fac. de Drept din Iaşi (născut în 1926); membru al
grupului 143 FDC Iaşi.
Arestat (1948); încarcerat la Suceava, unde a făcut parte din
„Congresul legionar”; condamnat la 10 ani muncă silnică, în lotul
Centrului studenţesc Iaşi (martie 1949) ; detenţia la Jilava şi Piteşti; sa alăturat grupului condus de Ţurcanu, acţionând în camera „4 Spital”
(unde l-a torturat chiar şi pe fratele său, Dumitru ); transferat la Tg.
Ocna (mai 1950), s-a ocupat de reeducarea bolnavilor de TBC,
împreună cu echipa lui Nuţi Pătrăşcanu; acţiunea eşuând, a fost
mutat la Caransebeş împreună cu lotul de torţionari; om al
administraţiei, fără milă faţă de deţinuţi; s-a angajat să sprijine
Securitatea şi după eliberare.
- Struteanu, Ion.
[ LD : Un caz, printre alte multe similare, faţă de care avem mari rezerve
să-l punem la categoria „torţionari”, chiar dacă a decăzut până la
această stare monstruoasă.
Din păcate, abordarea ştiinţifică psiho-medicală a „fenomenului Piteşti”
întârzie].
Născut în 1926. Student; membru PNŢ; devenit agent al Securităţii
(dec.1946) a contribuit la arestarea a peste 200 de tineri, acţionând în
echipa Sava Stejerel-Bilz-Nicolschi. ( Vezi pe larg la T-MAI,
Securitate, Miliţie ).
- Sturdza, Mihai / Mihai Dim. /
[ LD : descendenţi ai prinţilor din Moldova- Dimitrie şi Elena – care au
suportat, sub diverse pretexte şi forme, represiunea comunistă. Conf.
C. Ioniţoiu, Dicţionar S ].
- Mihai : fiul prinţesei Elena, născut în 1934 la Bucureşti; arestat în
1952 în lotul „Ioana Cantacuzino”, într-o înscenare numită „Rombul
Roşu”; detenţia la şantierele Bicaz şi Borzeşti; eliberat în 1954;
emigrat în Franţa în 1963.
- Mihai Dim. : fiul Elenei Sturdza; arestat la 9 iulie 1952 pentru

omisiune de denunţ; condamnat la 3 ani închisoare; detenţia la
Securitatea Rahova, Jilava, Ghencea şi Bicaz; eliberat la 30
apr.1954; în 1963 a emigrat în Occident.
Ş.
- Şahan, Eugen.
Student la Politehnică-Iaşi ( născut în 1925 la Botoşani ).
Arestat ( mai 1948) cu lotul Centrului legionar Iaşi; condamnat la 7 ani
temniţă; încarcerat la Piteşti; torturat în camera „4 Spital” de echipa lui
Ţurcanu; transferat la Aiud; a acceptat să sprijine sistemul de reeducare
nonviolent al col.Gh. Crăciun; a fost printre redactorii cărţii „ CrimăTeroare. Despre organizaţia legionară ( carte în 2 volume, cu 21
capitole, 826 de pagini şi 11.000 de autoanalize ).
Rearestat( 1958 ); condamnat la muncă silnică pe viaţă; încarcerat la
Aiud; a suportat regimul de reeducare între 1962-1964 (Cf. C.Ioniţoiu,
Dicţionar Ş ).
- Ştefan, Ion. I.
Născut în 1931 în Surduleşti-Miroşi-Teleorman; elev la liceul „I.C.
Brătianu” din Piteşti; membru al organizaţiei „Casa Albă”.
Arestat (oct.1949 ) la Securitatea din Piteşti (denunţat de Alecu Franţdevenit agent al Securităţii ); torturat de şeful Securităţii, cpt. Cârnu Ion,
împreună cu anchetatorii Şerban şi Cucu; condamnat la 9 luni închisoare
(sept.1950 ).
T.
- Tatos, Mircea.
Student la Facultatea de Drept din Bucureşti. Participant la o
manifestaţie studenţească de susţinere a revoluţiei din Ungaria.
Arestat (1956); anchetat la Securitatea din Uranus; condamnat de TM
Bucureşti la 1 an închisoare pentru agitaţie publică (apr.1957); după
eliberare a lucrat ca muncitor necalificat; a absolvit Facultatea de
Engleză(1968); i s-a refuzat înscrierea la doctorat.
A emigrat în SUA (1982); a funcţionat ca profesor la Universitatea
Carolina de Nord.
După 1989 a renunţat la cetăţenia americană şi a revenit în ţară; nu sa putut integra în circuitul universitar, datorită opoziţiei structurilor
neocomuniste instaurate la conducerea statului (Cf. C. Ioniţoiu, Dicţionar
T).
- Tăbăcaru, Stanislav.
Născut în 1930, student la şcoala de marină, exmatriculat ca fiu de

chiabur.
A fugit din ţară cu un vapor suedez; prins de autorităţile chineze şi
extrădat; condamnat (1951) la 25 de ani muncă silnică; încarcerat la
Jilava, Gherla şi mina de plumb Cavnic; lovit în cap cu un ciocan de
către plutonierul poreclit „Tămâie”; a rămas cu o amnezie totală: nu
vorbea, mergea de-a buşilea şi era hrănit cu linguriţa de un deţinut;
transferat la spitalul- penitenciar Văcăreşti nu şi-a revenit,
nerecunoscându-şi nici părinţii aduşi să-l vadă; în ciuda stării grave, nu a
fost eliberat.
( Conform Lucia Hossu –Longin, în „Memorialul Durerii”).
- Tătaru, Alexandru E.
Student, născut în 1935 la Bucureşti. Participant la mitingul studenţesc
din Piaţa Universităţii ( 5 nov. 1956 ), de solidaritate cu revoluţia
maghiară şi scoaterea marxismului şi a limbii ruse din programa
universitară.
Arestat ( 9 nov.1956 ); torturat la Securitate; condamnat la 2 ani
închisoare, într-un lot de 10 studenţi, în frunte cu Alexandru Ivasiuc
(sentinţa 482/ 29 apr.1957, semnată de cpt. Sfetea Ion); detenţia la
Uranus şi Jilava; după eliberare i s-a fixat domiciliu obligatoriu la
Răchitoasa, în Bărăgan, la propunerea col. Nedelcu Mihail.
- Tenc, Ion A.
Născut în 1949 la Turda. Student anul lll la Fac. de Drept din Cluj.
Arestat (aug.1949) în loturile PNŢ; torturat la Securitatea din Cluj;
trimis în lagăr de slt. Pangraţiu Liviu, ca „element nesincer,
încăpăţânat şi duşman al regimului”.
- Tighineanu, Ariton.
Născut în 1924 în Sevirova-Soroca, Basarabia. Student la Facultatea de
Medicină din Soroca.
Arestat (8 iulie 1947 ) ca membru al organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan” care
lupta pentru independenţa Basarabiei şi realipirea ei la România.
Condamnat la 10 ani muncă silnică; deportat în Siberia.
- Tivadar, Vasile.
Născut în 1930 în com. Rona de Jos-Maramureş, elev la Liceul „Dragoş
Vodă” din Sighet.
Participant la protestul elevilor din febr. 1945, împotriva tentativei de
alipire a Maramureşului la Ucraina, încercată de separatistul ucrainean
Ivan Odoviciuc ( Vezi T-MAI-Securitate-Miliţie ) împreună cu
reprezentantul NKVD; prezent şi pe 5/6 martie 1945 la Podul Izei, când
mii de ţărani s-au opus acestei tentative.

S-a alăturat organizaţiei anticomuniste înfiinţată de colegul său, Petru
Ulici (1948 ) şi s-au refugiat în păduri (20 aug.1948 ), fiind urmăriţi de
Securitatea din Sighet; s-au alăturat (6 mai 1951) grupului preotului
greco-catolic Tănase Oniga ( Vezi T- Biserici-victime ); Arestat (8
mar.1953); încarcerat la penitenciarul Baia Mare; audiat şi torturat la
Securitatea din Satu Mare ( împreună cu Ion Rusu, arestat şi el ) de
către anchetatorul Lakatos ; condamnat la 20 de ani muncă silnică (
aug.1953 ); detenţia la Oradea, Aiud, Gherla, Lugoj, Jilava, Galaţi şi
Stoieneşti; eliberat în urma graţierii din 1964.
- Tocănel, Alexandru.
Elev la Liceul comercial din Tg. Mureş. Membru al unei organizaţii
secrete anticomuniste.
Arestat de Securitate într-un grup de 9 elevi; torturat de anchetatorul-şef
Simonis, Dula Buday ş.a. ; condamnat de TM Cluj la 2 ani închisoare (
sentinţa 1565/14 oct. 1949, semnată de col. magistrat Vlasa; detenţia la
Târgşor.
- Todiraşcu, Dan V.
Născut în 1930, student la Facultatea de Construcţii din Iaşi.
Arestat (8 nov. 1950 ); ca membru al organizaţiei anticomuniste
„Mişcarea de rezistenţă a tineretului român”; anchetat de şeful Securităţii
Iaşi, lt.col. N. Pandele, Ion Leferman, Lică Kaufman ş.a. ; condamnat de
TM Iaşi la 3 ani închisoare ( sentinţa 932/5 aug.1951, semnată de mr.
Gavrilaş ); detenţia la Jilava şi Gherla ( 1951); eliberat la 5 nov.1953.
- Toldişan, Vasile.
Student la Cluj, fost membru al FdC, convertit la comunism.
Arestat cu grupul studenţesc de la Cluj ( mai 1948 ); condamnat la 2 ani
închisoare ; detenţia la Piteşti ; s-a alăturat grupului de torţionari condus
de Ţurcanu ; a colaborat cu ofiţerul politic Sucegan ; eliberat de la
Gherla.
-Tomaszewschi, Lothar- Michael / Amelia – logodnică /.
Născut în 1932 în Câmpulung Moldovenesc-Suceava. Membru al unei
organizaţiei anticomuniste create în 1952, în majoritate de elevi, care
procurau arme şi făceau exerciţii de tragere pe muntele Cocoşul.
Arestat (iul.1954) ; torturat la Securitatea din Câmpulung Moldovenesc ;
judecat într-un lot de 11 tineri, în sala de festivităţi a Liceului « Dragoş
Vodă » din localitate ; condamnat la 20 de ani muncă silnică (sentinţa
647/29 oct.1954) ; detenţia la Botoşani, Suceava, Jilava, Gherla,
Caransebeş şi Aiud ; eliberat în urma graţierii din 1964.
Tomaszewschi Amelia, născută în 1936 la Galaţi. Arestată (apr.1954) ;

anchetată la Securitate pentrucă nu şi-a denunţat logodnicul ;
condamnată de TM Iaşi ( în deplasare la Suceava ), la 8 luni închisoare
(sentinţa 648/oct.1954 ) ; eliberată la 13 iunie 1955 ; după 9 ani s-a
căsătorit cu logodnicul şi au emigrat împreună în Germania.
- Torjo, Mihai.
Student din Braşov, născut în 1964. Pe 15 nov.1987, împreună cu alţi
colegi, a scris lozinci împotriva regimului, pe pereţii Universităţii.
Au fost exmatriculaţi şi trimişi în producţie, la Uzina de material greu din
Braşov.
- Treba, Axente.
Student la Timişoara. Condamnat la un an închisoare, într-un lot de 20
studenţi, participanţi la manifestaţia de solidaritate cu revoluţia din
Ungaria (sentinţa 492/13 dec.1956 ) ; pedeapsa cu închisoarea a fost
comutată în 12 luni detenţie administrativă, cu domiciliu obligatoriu la
Bumbăcari, în Bărăgan ( prin dct. MAI nr.7038/13 nov.1957 ).
Ţ.
-Ţăranu, Ilie.
Student, născut în com.Dognecea-Caraş-Severin. Arestat cu lotul FdC
(mai 1948); condamnat; detenţia la Piteşti; după reeducare a trecut de
partea echipei de torţionari condusă de Sobolevschi Maximilian;
transferat la Peninsula în brigăzile 13-14, conduse de Ion Bogdănescu; a
participat la torturarea deţinuţilor împreună cuSoroiu Gheorghe, Sebeşan
Emil, Petre Paul şi Lupaşcu; transferat la Cernavodă şi Aiud; după
eliberare a lucrat ca muncitor la mina din Dognecea.
-Ţerea, Axente.
Student la Politehnica din Timişoara, născut în 1933.
Arestat (nov.1956 ) pentru agitaţie duşmănoasă, prin participarea la
manifestaţia de solidaritate cu studenţii maghiari şi susţinerea
revendicărilor studenţilor români, care cereau scoaterea marxismului şi a
limbii ruse din programele de învăţământ.
Judecat în lotul 2 compus din 20 studenţi; condamnat la 2 ani închisoare
(sentinţa 492/14 dec.1956 ); detenţia la Gherla, unde a mai primit o
pedeapsă de 12 ani ( prin Decizia MAI 7038/13.nov.1957 ) şi domiciliu
obligatoriu la Bumbăcari, în Bărăgan.
-Ţurcanu, Eugen.
[ LD : Fără a ne considera „experţi” în aşa-zisul „Experiment Piteşti”,

înclinăm să-l considerăm pe Eugen Ţurcanu o victimă a istoriei mişcărilor
extremiste – de „stânga” şi de „dreapta”- care au dominat ( putem s-o
zicem, fără frica de a greşi ! ), bolnavul secol XX.
Aceasta nu înseamnă epurarea responsabilităţilor – colective şi
individuale – ale diverselor forme organizatorice pe care mişcările
extremiste le-au îmbrăcat. În funcţie de unghiul de analiză, Ţurcanu
poate fi considerat : criminal monstruos al penitenciarelor; psihopat (
înbolnăvit sau bolnav ) al episoadelor agresive în care a fost implicat;
instrument dezumanizat de tortură, folosit de adevăraţii autori morali ai
genocidului comunist.
Câteva extrase din aceste variate interpretări sunt edificatoare ].
Cercetarea arhivelor secrete ale Securităţii aflate la CNSAS i-a
permis lui Constantin Iulian să identifice circuitul informaţiilor smulse
deţinuţilor în cadrul „experimentului reeducării” : de la Ţurcanu
„demascările” treceau la: ofiţerul politic al penitenciarului – Direcţia
Generală a Penitenciarelor – Direcţia Securităţii Bucureşti – Direcţia a
V-a a Securităţii Poporului – direcţiile regionale de Securitate din ţară
care operau arestări, finalizând astfel rezultatele experimentului .
Informaţiile despre „demascări” şi „acţiunea Piteşti” aveau traseul :
Direcţia a V-a – Secretariatul General al Securităţii – Direcţia
Generală a Securităţii Poporului – Ministerul de Interne – direct la
Gheorghiu-Dej – CC al PCR.
( Conform , „Testamentul lui Constantin Iulian” în buciumul.ro din 2
august 2013 )
Născut în 1925 în com. Păltiniş-Suceava. Membru al „frăţiilor de
cruce” ( FDC ) la Liceul „Dragoş Vodă” din Câmpulung-Moldovenesc;
student la Fac. de Drept din Iaşi; participant la rebeliunea legionară
(1941).
După 23 august 1944 s-a înscris în UTC (1945 ) şi în PCR (din
1947 ).
Arestat ( 15 iul.1948 ), cu Centrul studenţesc legionar; condamnat de
TM Iaşi la 7 ani temniţă (sentinţa 137/5 febr.1949 ); detenţia la
Suceava; s-a alăturat grupului Alexandru Bogdanovici la fondarea
Organizaţiei Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste ( ODCD-1949 );
transferat la Piteşti ( 22 apr.1949 ) împreună cu prima echipă de
„reeducare” care urma să-i schingiuiască pe deţinuţi pentru a stoarce
de la ei informaţiile necesare autorităţilor comuniste; torţionar de
temut, cu acordul comandantului Alexandru Dumitrescu şi al ofiţerului
politic Marina Ion, a omorât mai mulţi deţinuţi; transferat la Gherla
(aug.1951 ); a continuat activitatea de torţionar; a format şi instruit
echipe de torţionari pentru penitenciarele din Braşov, Caransebeş,
Ocnele Mari, Tg. Ocna, Aiud şi Peninsula; condamnat la moarte de

Tribunalul Militar pentru unităţile MAI Bucureşti (sentinţa 3254/10
nov.1954, semnată de Alexandru Petrescu-preşedinte ); executat (17
dec.1954 ) în penitenciarul Jilava, împreună cu alţi 15 torţionari (
Conform C. Ioniţoiu, Dicţionar Ţ ).
-------------------------------------------------Înainte de procesul torţionarilor, un prim interogatoriu al lui Ţurcanu a
fost luat la Securitatea Ploieşti, pe 4 mai 1954, de către cpt. Vintilă
Romeo, căruia i-a declarat că a primit aprobare pentru torturarea
deţinuţilor de la Dumitrescu Alexandru- şeful penitenciarului Piteşti,
Marina Ion – ofiţerul politic al penitenciarului, Iosif Nemeş şi Răileanu
– inspectori în Direcţia Generală a Penitenciarelor ş.a.; aceştia i-au
indicat metodele de violenţă şi locurile, să nu fie lovite organele care
ar fi provocat moartea victimelor, dar la fund şi la tălpi puteau să-i
bată până „sărea carnea în tavan”, pentru a obţine de la ei
informaţii în legătură cu exteriorul, pe baza cărora să se poată opera
noi arestări.
Înainte de începerea procesului ( 25 oct.1954 ), anchetatorii i-ar fi
propus lui Ţurcanu să declare că a primit ordin să-i maltrateze pe
deţinuţi de la Horia Sima, pentru a compromite regimul comunist; în
schimbul unei astfel de declaraţii, urma ca la executarea sentinţei de
condamnare la moarte, în cazul lui, să se simuleze executarea,
tragându-se cu gloanţe oarbe şi nu reale; deşi a acceptat propunerea
anchetatorilor, nu a avut parte de o simulare ci a fost executat.
Ţurcanu nu era inteligent ( cum s-a spus), nu a fost capabil să
anticipeze nimic din ce urma să se întâmple, a crezut orbeşte în ce iau spus anchetatorii, considerând că se va putea păstra secretul cu
privire la şirul de crime comise, când despre ele ştiau sute de
oameni.
< Torţionarii erau victime ale unui regim politic criminal ]…] unii
ademeniţi să intre în jocul „reeducării” sub promisiunea
eliberării anticipate, alţii forţaţi prin tortură […] ajungând nişte
oameni cu raţiunea blocată, nişte roboţi, care sub imperiul
groazei, erau capabili de orice, după cum li se ordona. […]
Numai Dumnezeu poate să-i judece pe aceşti oameni, solicitaţi
dincolo de puterile lor fizice şi sufleteşti de împotrivire la răul ce
s-a abătut peste ei >
( Conform , „Testamentul lui Constantin Iulian” în buciumul.ro din 2
august 2013 )
-----------------------------------Ţurcanu nu ar fi fost legionar ci membru UTC, apoi PMR şi a fost
trimis ca lucrător operativ la ambasada din Sofia.
Condamnarea sa ca legionar în 1949 s-a datorat ascunderii faptului
că socrul său a fost comandant legionar.

Trecutul său legionar ar fi fost creaţia anchetatorilor securişti, în
momentul folosirii lui ca „ţap ispăşitor”, la procesul din 1954.
( Conform Wikipedia.org/wiki/Eugen_Turcanu )
U.
- Udrea, Zaharia.
Născut în 1923 în com.Saca-Bihor. Student la Facultatea de Drept
din Cluj.
Arestat (aug.1958) cu lotul de 84 de tineri ai Centrului Studenţesc
Legionar; anchetat şi torturat la Securitatea din Sighişoara şi Sibiu de
col. Gh. Crăciun; condamnat de TM Cluj (apr.1949); detenţia la
Piteşti, Gherla, Aiud,şi Peninsula; eliberat ( aug.1954 ).
Rearestat (1958 ); condamnat de TM Sibiu la 10 ani închisoare;
detenţia la Jilava, Galaţi, bălţile Dunării, Grindu şi Periprava; eliberat
după graţierea din 1964( 6 aug.1964).
- Udroiu, Constantin.
[ LD : Unul din vecinii şi prietenii noştri ( după 1968 );; unul din „profesorii
de anticomunism” pe care am avut şansa să-l ascult depănându-şi
amintirile tragice din experienţa de deţinut politic; unul din cei mai
interesanţi intelectuali şi pictori care şi-au desăvârşit universul cultural şi
măiestria artistică în anturajul victimelor din puşcăriile comuniste.
Am resimţit ca o pierdere plecarea sa în Italia. Regret enorm că nu am
dosarul de condamnat al studentului Telu Udroiu ].
Născut în 1930 în Bucureşti. A urmat cursurile Facultăţii de Arte
Frumoase din Bucureşti.
Arestat în 1954; condamnat de Trib. Regiunii a ll-a Militare Bucureşti, la
22 de ani muncă silnică pentru uneltire ( sentinţa 1106/59 ); detenţia la
MAI, Constanţa, Jilava şi Aiud; eliberat pe 18 apr.1964 ( graţiat prin
Decretul Consiliului de Stat 176/64).
Din 1971 trăieşte în Italia. Are peste 200 de opere semnate. Este
membru în senatul Academiei Internaţionale de Artă modernă din Roma.
S-a remarcat prin picturi murale şi mozaic, iconografie bizantină şi
peisaje.
- Ungureanu, Dumitru.
Student la Facultatea de Medicină. Condamnat în 1949; detenţia la
Piteşti şi Gherla; s-a alăturat echipei de torţionari Ţurcanu-Ţanu,
batjocorind şi torturând deţinuţii cu o cruzime de nedescris: preotul
Heropian Popkente de la biserica armenească din Constanţa a fost
bătut cu sălbăticie, băgat cu capul în hârdăul cu excremente, silit să
se „împărtăşească” înghiţind fecalele, apoi să-i împărtăşească în

acelaşi mod şi pe ceilalţi deţinuţi; apoi, echipa de torţionari condusă
de Ion Stoian, l-a obligat pe Ungureanu Dumitru – ca medicinist – să
înfigă în rectul preotului o coadă de mătură; cu sângele şiroindu-i pe
coapse, preotul a fost forţat să fugă prin celulă şi să strige : < Uitaţivă la mine cum m-am făcut înger-îngeraş şi plec la Dumnezeu unde
vă aştept şi pe voi care sunteţi bandiţi > ( Conf. C.Ioniţoiu, Dicţionar U
şi www.procesulcomunismului.com/arhiva de documente/mărturii,
colecţia Mihai Rădulescu ).
- Ungureanu, Nicolae.
Student, condamnat în 1949. Detenţia la Piteşti; torturat de echipa
Grama Octavian, Şerbănescu Paul ş.a.; transferat la Gherla (1950);
în a doua zi de Paşti, comandantul Lazăr Tiberiu a scos un grup de
deţinuţi în curtea închisorii ( printre ei, studentul Ungureanu Nicolae ),
i-a bătut cu ciomagul, i-a călcat în picioare, i-a obligat să se dezbrace
în pielea goală, să se culce pe cimentul rece şi să bea o cantitate
mare de apă, tortură în urma căreia deţinuţii s-au îmbolnăvit grav;
Ungureanu Nicolae s-a îmbolnăvit de TBC.
- Ursuţ, Dumitru.
Născut în 1930 în com. Dorna Cândreni-Suceava. Nepotul
partizanului Titus Ungur ( predat NKVD în ian.1946 şi dus în Siberia ).
La 14 ani s-a alăturat grupului de partizani condus de Constantin
Cenuşe; condamnat la 20 de ani muncă silnică (31 ian.1946);
condamnat din nou ( sentinţa 544/10 apr.1951 ) şi în 1952 ( sentinţa
508/1952 ) când i s-au dat 10 ani închisoare ( Date furnizate de
Adrian Brişcă, în urma studierii problemei partizanilor din Bucovina ).
( Conf. C. Ioniţoiu, Dicţionar U ).
V.
- Vamanu, Constantin.
Născut în 1922 la Buhuşi-Bacău. Student la Facultatea de Teologie.
Arestat ( iul.1948 ) ca membru în Centrul studenţesc legionar;
condamnat; detenţia la Piteşti; torturat cu cruzime în camera 3-Spital
de Ţurcanu; a fost martor al acuzării în procesul torţionarilor de la
Piteşti şi Gherla ( 1954 ).
- Varhegy, Ştefan.
Născut în 1932 la Cluj. Student în anul lll la Fac. de Filologie-Istorie Cluj.
Împreună cu 4 colegi au întocmit un „Proiect program” de revendicări
anticomuniste ca cele ale studenţilor din Bucureşti şi Timişoara.
Arestat (18 nov. 1956 ); anchetat şi torturat la Securitatea din Cluj;

condamnat de TM Cluj la 7 ani temniţă, pentru „agitaţie” ( sentinţa
722/22 apr.1957 ); eliberat în ian.1963; reabilitat ( sentinţa TM Cluj
228/29 mar.1972 ); după eliberare şi-a continuat studiile şi a fost
cercetător la Centrul de cercetări sociale Cluj; în 1982 a mers în
Germania, unde a cerut azil politic.
- Varlam, Ion.
Născut în 1938 la Bucureşti. Elev. Arestat ( 31 iul. 1952 ); condamnat
la 2 ani închisoare pentru apartenenţă la o organizaţie monarhistă;
după eliberare a absolvit liceul şi s-a înscris la Fac. de Arhitectură.
Rearestat ( nov. 1956 ) pentru solidarizare cu studenţii maghiari;
condamnat la 5 ani închisoare pentru uneltire contra ordinii sociale;
detenţia la Jilava, Gherla, Periprava şi Salcia; eliberat în 1961; după
eliberare i s-a fixat domiciliu obligatoriu pentru reeducare.
După 1965 s-a stabilit la Paris; a absolvit Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Economice la Sorbona; a urmat Institutul de Ştiinţe Politice.
A devenit membru PNŢ. În 2005 a publicat volumul „ Pseudoromânia.
Conspiraţie şi deconspirări”.
- Vasile, Petru C.
Student în Timişoara. Anchetat de cpt. procuror Argeşeanu Gheorghe
pentru participare la manifestaţiile de solidaritate cu revoluţia din
1956 din Ungaria.
- Vasiliu, Constantin-Costache.
Student la Politehnica din Bucureşti. Fără a fi membru al Mişcării s-a
alăturat legionarilor Ion Jijie şi Spiridon Obreja la strângerea de
fonduri pentru ajutorarea legionarilor fugari şi a familiilor acestora; au
sustras 16 milioane de lei din seiful din palatul CFR; o parte din bani
i-au dat partizanilor de pe Muntele Mare şi familiilor deţinuţilor politici;
cu o parte din sumă au cumpărat o fermă în apropierea capitalei
pentru găzduirea fugarilor; cu restul banilor au tipărit manifeste.
Condamnat la muncă silnică pe viaţă ( 1948 ); detenţia la Piteşti,
Gherla şi Aiud.
- Vasiliu, Paul.
Elev. Născut în 1929 la Buzău. Arestat la 19 ani ( 27 mar.1948 );
condamnat la 6 ani temniţă (sentinţa 972/24 iun.1948 ) în lotul
organizaţiei anticomuniste „Pajura Neagră”; detenţia la Valea Neagră
şi Gherla; eliberat la 24 mar.1954
- Văcaru, Dumitru.
Născut în 1921 în com.Pipirig-Neamţ. Student la Fac. de Litere din

Iaşi.
În 1956, la Putna, împreună cu colegii Alexandru Zub, Aurelian
Popescu şi Mihalache Brudiu au comemorat 500 de ani de la urcarea
lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei.
După eveniment au fost arestaţi de Securitate şi torturaţi timp de 4
luni; Văcariu a fost condamnat la 8 ani temniţă ( sen. 299/7 iulie 1958
); detenţia la Gherla şi lagărele din bălţile Dunării; eliberat în urma
graţierii din 1964.
- Văsâi, Gheorghe.
Născut în 1935 la Constanţa. Student în anul V la Fac. de Arhitectură
din Bucureşti.
Arestat de MAI-Dir. Anchete la 14 iun.1958, sub învinuirea de
„uneltire”, în lotul „Rugul aprins”, împreună cu Sandu Tudor, D.
Stăniloaie, V. Voiculescu ş.a. ( Vezi T-Cultură-victime şi T-Bisericivictime ); condamnat de TM Bucureşti la 8 ani muncă silnică; detenţia
la MAI, Aiud, Salcia, Jilava şi Gherla; graţiat (Decretul 176/1964 al
Consiliului de Stat ).
- Vătăşoiu, Gheorghe.
Student la Fac. de Medicină din Bucureşti ( născut în 1928 ). Arestat
(1949 ) în lotul „Tineretul regalist”, organizat de av. Corbasca;
condamnat la 2 ani închisoare (1949); detenţia la Jilava şi Piteşti, unde a
fost maltratat de V. Puşcaş; din cauza torturilor la care a fost supus s-a
sinucis aruncându-se în golul scărilor ( 21 febr.1950 ).
- Velisăratu, Constantin V.
Student la Facultatea de Medicină. Arestat pentru participare la
manifestaţia din 8 nov.1945 din Piaţa Palatului Regal.
- Verbancu, Mircea V.
Student, născut în 1927 la Câmpina. Arestat împreună cu 14 colegi,
învinuiţi că ar face parte dintr-o organizaţie imaginată de Securitate (
dec.1949); torturat la MI de Nicolschi şi la Securitatea Capitalei de
Sepeanu Teodor; judecat de TM Bucureşti; condamnat la 4 ani
închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale” (sent.512//1950 );
detenţia la Jilava, Poarta Albă, Castelu, Coasta Galeş, Valea Neagră
şi Peninsula ( brigăzile 13-14 ) ; eliberat pe 5 ian.1954, cu fixarea
domiciliului obligatoriu în com.Teşila-Prahova.
- Vergulescu,Mircea.
Elev la Liceul Gh. Lazăr din Bucureşti. Participant la manifestaţia din
8 nov.1945 din Piaţa Palatului Regal; Arestat ( nov.1945 ).

- Verhegy, Ştefan.
Student la Fac. de Filologie-Istorie din Cluj.
Arestat (18 nov.1956 ); învinuit că ar fi elaborat un program de
revendicări în timpul mişcărilor studenţeşti de solidaritate cu revoluţia
din Ungaria; torturat la Securitatea din Cluj; condamnat de TM Cluj (
sent. 722/22 apr.1957 ).
- Vila, Petre.
Născut în 1917 în satul Şoard- Mureş. Student în anul lV la
Politehnică.
Arestat în iul.1948; torturat timp de o lună la MAI de cpt. Blănaru;
mort, aruncat de mr. Andrei de la etajul 4 al MAI ( Cf. C. Ioniţoiu,
Dicţionar V.
- Vişovan, Aurel.
Născut în 1926 în Zalău. Student anul lll la Fac. de Drept. Profesor
suplinitor la Liceul „Dragoş Vodă” din Sighet. Membru al Frăţiei de
Cruce „Ionel Moţa”.
Arestat cu un lot de 18 elevi ( aug.1948 ); anchetat la Siguranţa din
Sighet şi Cluj; condamnat la 10 ani temniţă grea pentru activitate
legionară.
După expirarea pedepsei (1958 ) a fost condamnat la 25 de ani
muncă silnică ( cf. Ord. MAI 10030 şi a Decretul-lege 89 /1958 al
MAN, privind condamnarea recalcitranţilor la colectivizare ); detenţia
la Piteşti, Gherla, Peninsula, Culmea, Jilava, Satu Mare, Aiud şi Baia
Sprie; eliberat în urma graţierii din 1964 ( 1 aug.1964 ).
- Vlad, Aurel M.
Elev la Liceul „Dragoş Vodă” din Sighet. Combatant în cel de Al Doilea
Război Mondial. Un frate a murit pe front în URSS, altul a fost executat,
iar alţi 3 fraţi au fost întemniţaţi de regimul comunist.
Arestat de Securitatea din Sighet; întemniţat la Cluj, Târgşor şi
Peninsula. După eliberare a emigrat în SUA. ( Conf. C. Ioniţoiu, Dicţionar
V. ).
- Vlad, Nicolae N.
Născut în 1939 la Braşov. Student la Fac. de Filologie din Bucureşti.
Arestat ( 25 iun.1958 ), într-un lot de 15 tineri, membri ai organizaţiei
anticomuniste „Garda Tineretului Român”; torturat la Securitatea din
Braşov de mr. Alexandrescu Stelian, lt.maj. Urzică Traian ş.a. ;
cndamnat de TM Braşov la 25 de ani muncă silnică pentru „uneltire”
( sent.672 /10 oct.1958 ); pedeapsa i-a fost redusă la 10 ani prin
Decizia 34 /1962; detenţia la Codlea şi Gherla; torturat de

comandantul Goiciu, cpt.Mihalcea Aurel, plut. Gabor Gavrilă ş.a. ;
eliberat la 3 aug. 1964, în urma graţierii ( Conf. IICCMER, Fişa
matricolă penală şi C. Ioniţoiu, Dicţionar V.).
- Vlăsceanu, Constantin.
Elev în Bucureşti. Arestat şi torturat la Securitatea din Calea Rahovei.
Judecat în procesul organizaţiei anticomuniste „Muntenia”, înfiinţată
de elevul Ion-Ovidiu Borcea ( Vezi mai sus, şi la T-PNŢ-victime, la
I.O. Borcea ); condamnat de TM Bucureşti la 8 ani temniţă ( sent.
79/2 oct.1951 ).
- Voin, Ion L.
[ LD : Deşi ne-am exprimat opiniile privind ipostazele de „victimetorţionari” în cazul multor legionari, atragem atenţia asupra ultimei lor
ipostaze-„ţapi ispăşitori”, în care i-a împins regimul criminal comunist.
Alături de alte practici diabolice -consecinţe ale „fenomenului Piteşti”transformarea legionarilor în torţionari a vizat sustragerea de la
răspundere a adevăraţilor vinovaţi pentru atrocităţile săvârşite în
penitenciare ].
Student la Cluj. Născut în 1923 în com. Ezeriş-Caraş-Severin.
Legionar din 1940.
Arestat (1949 ) în lotul Centrului studenţesc legionar; condamnat de
TM Cluj la 5 ani temniţă; detenţia la Piteşti şi Gherla, unde s-a
alăturat echipelor de torţionari; transferat la Peninsula (1951); a
continuat activitatea de torţionar.
Rearestat de Procuratura Militară Teritorială Bucureşti ( mandat
1638/ 2 dec. 1954 ) pentru „acte de teroare- a activat în organizaţia
legionară din Penitenciarul Gherla şi a bătut alţi deţinuţi”; condamnat
la moarte în procesul celor 16 torţionari ( sent. 32//10 nov.1954 );
executat pe 17 dec.1954 în penitenciarul Jilava.
- Voinea Octavian
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/pitesti/o
voinea/
Născut în 1922 în com. Panciu-Vrancea. Student la Facultatea de
Construcţii din Bucureşti. Legionar din tabăra lui Horia Sima.
Arestat în noaptea de 14 /15 mai 1948, împreună cu alţi 4.000 de
legionari din toată ţara ; anchetat şi torturat la Malmaison şi
Securitatea din str. Uranus ; condamnat de TM Bucureşti la 25 de ani
muncă silnică ( sent. 16/ 5 ian.1949 ) ; detenţia la Jilava, Piteşti (
unde a fost torturat de echipa lui Ţurcanu ), Gherla, Aiud şi Rm.
Sărat.
Judecat pe nedrept cu lotul torţionarilor ; condamnat la moarte de TM

Bucureşti pentru « acte de teroare – D.159/1950 » ; sent.32/1954,
semnată de gen. Al. Petrescu ; pedeapsă comutată în muncă silnică
pe viaţă ; detenţia la Aiud ; eliberat în urma graţierii din 1964 ; mort în
1994.
În notele sale a consemnat : « A fost o înscenare teribilă, demenţială
[…]. Sunt o victimă în spatele căreia au încercat să arunce vinovăţia
călăilor …» ( Conf. C. Ioniţoiu, Dicţionar V. ).
- Volisnuc, Ion.
Elev din Rădăuţi-Suceava. Arestat. Condamnat de TM Iaşi; detenţia
la penitenciarul Târgşor; aici i-a înfruntat pe Al. Nicolschi şi Marin
Jianu, veniţi în inspecţie pentru a introduce „reeducarea” şi în această
închisoare; transferat după câteva zile la Jilava ( împreună cu alţi 25
de tineri deţinuţi, unde au fost torturaţi şi lipsiţi de hrană ); transferat
apoi în lagărele de la Canal.
- Vulpe, Octavian I.
Student anul lV la Fac. de Medicină din Timişoara. Născut în 1932 în
com.Lorău-Aleşd-Bihor.
Arestat de UM 0232 Timişoara pentru „instigare publică” ( 31 dec.
1956 ); judecat de TM Timişoara pentru”agitaţie publică” ( art.327cp);
rechizitoriul preciza că : < …a participt la adunările studenţeşti din 30
oct.1956, s-a declarat de acord cu cei ce s-au manifestatduşmănos şi
huliganic, fapt pentru care prezidiul a fost nevoit să părăsească sala.
A şi luat cuvântul în numele studenţilor medicinişti, a depus
jurământul că vor fi solidari şi vor sprijini acţiunile studenţeşti de la
Fac. de Medicină umană, a fost propus ca membru într-un comitet
care urma să trimită organizaţiei de partid Timiş un memoriu cu
conţinut tendenţios şi agitatoric >.
Condamnat la 3 ani muncă silnică ( sent. 492/1956 ); detenţia la
Timişoara şi Gherla; la expirarea pedepsei ( 30 oct.1959 ), a fost
predat miliţiei pentru domiciliu obligatoriu pe timp de 2 ani, în com.
Fundata ( Bărăgan ), conf . Deciziei MAI 15642/1959.
- Vuscan, Andrei.
Elev. Născut în 1928 în com. Călăţele-Huedin. Membru al
organizaţiei anticomuniste „Cruce şi Spadă” condusă de Gh.
Gheorghiu-Mărăşeşti ( Vezi T-Poliţişti, jandarmi-victime ).
Arestat şi torturat la Securitatea din Cluj; condamnat de TM Cluj la 12
ani temniţă grea pentru „uneltire” şi activitate în organizaţie
subversivă -art. 209 c.p. ( sent.1545/28 sept.1949 ); detenţia la
Târgşor, Aiud, Gherla, Galaţi, Ostrov, Periprava, după care a mai fost
condamnat administrativ 3 ani; eliberat după 15 ani de muncă forţată

W.
- Waisman, Karl.
Student din Arad. Arestat la 17 dec.1949; anchetat la Securitatea din
Cluj; condamnat de TM Cluj la 4 ani închisoare; detenţia la Gherla,
Jilava, Peninsula, Coasta Galeş şi Poarta Albă; eliberat la 30
ian.1954; a făcut 1 an şi 2 luni peste pedeapsă; s-a stabilit în
Germania.
Z.
- Zaharia, Nicolae.
Student la Fac. de Medicină din Timişoara. Născut în 1924 în
Câmpina-Prahova.
Arestat de Securitate în mai 1949; judecat în lotulTineretul Naţional
Creştin, condus de Ion Angelescu; condamnat de TM Timişoara la 3
ani muncă silnică pentru „uneltire-activitate ţărănistă”-art.209 c.p. (
sent.1768/1949 ); detenţia la Timişoara, Văcăreşti, Gherla şi Piteşti; a
devenit favoritul lui Ţurcanu, care l-a pus şef al comitetului de
„acţiune şi tortură”, având ca ajutoare pe Eugen Magerescu şi
Costache Păvăloaie.
Dumitru Bordeianu ( vezi mai sus) a relatat în cartea „Mărturisiri din
mlaştina disperării” comportamentul deviant al acestui torţionar.
Eliberat la 5 august 1952.
- Zamfirescu, Dinu.
Născut în 1929 în Bucureşti. Nepotul colonelului Pavel Zamfirescu,
aghiotantul Regelui Carol l.
Devenit membru al familiei Brătianu şi beneficiar al atmosferei politice
din jurul acestei familii şi a domeniului de la Florica, prin căsătoria
mamei sale cu Dan Brătianu.
Elev la Colegiul naţional „Sf. Sava”, a fost arestat pe 8 nov. 1945
pentru participare la manifestaţia din Piaţa Palatului Regal; încarcerat
la Jilava pe timp de o lună.
Arestat de mai multe ori pentru activitate liberală.
Ca membru al familiei Brătianu,a fost exmatriculat în 1949 de la
Facultatea de Drept ( pe care o va absolvi abia în 1973 ), apoi de la
cea de Istorie,
Arestat pentru a cincea oară şi acuzat de crimă de înaltă trădare”
pentru că „ar fi dat informaţii americanilor”; încarcerat la Jilava şi
anchetat luni de zile, fără un verdict.
Între 1960 – 1975, a făcut 26 de cereri pentru a-şi vizita sora vitregă,
Dina Brătianu, stabilită în Franţa.

Libertatea i s-a acordat în urma unei răscumpărări cu 6.000 de
dolari ( 30.000 de franci francezi ), plătiţi de cumnatul său din Paris,
„tranzacţie” intermediată de reţeaua Jakober, în complicitate cu
autorităţile române; a emigrat în Franţa în 1975.
A colaborat la mai multe publicaţii şi posturi de radio de limbă
română din exil ( BBC, Europa Liberă, Vocea Americii ).
La 29 dec.1989 s-a întors în ţară, fiind unul din cei 12 membri
refondatori ai PNL.
Din 2003 este preşedintele Institutului Naţional pentru Memoria
Exilului Românesc ( IICCMER )şi preşedintele Senatului de onoare al
PNL.
- Zamfiroiu, Mărgărit.
Fiul profesorului Grigore Zamfiroiu ( Vezi T-Profesori-victime ).
Născut în 1936, student, a fost arestat de MAI-Direcţia Anchete la 3
apr.1958 şi învinuit că recita poezii de detenţie reconstituite de tatăl
său şi că purta discuţii duşmănoase cu tinerii care fuseseră colegi de
detenţie cu acesta ( pe unul dintre ei, Iulian Constantin (Vezi TLegionari-victime ), l-a vizitat chiar la Vaslui.
Judecat în acelaşi lot cu mama sa şi condamnat de TM Bucureşti la
15 ani muncă silnică pentru „uneltire”- art.209 c.p. ( sent.1106/1958 );
detenţia la MAI, Jilava,Gherla, Salcia, Periprava şi Giurgeni; eliberat
la 18 ian. 1963, graţiat prin Decr. Cons. de Stat nr. 5/1963.
- Zamfiroiu, Rodica.
Fiica profesorului Grigore Zamfiroiu şi a Elenei ( Vezi mai sus ).
Născută în 1938 la Bucureşti, studentă, arestată de MAI-Dir. anchete
la 3 apr. 1958 ( în aceeaşi zi cu fratele ei ) pentru că, împreună cu
Constantin Udroiu ( Vezi T-Elevi ,studenţi-victime ), au dus poezii de
detenţie la Mănăstirea Plumbuita şi au purtat discuţii cu preotul Felix
Dubneac.
Judecată în acelaşi lot cu mama şi fratele ei şi condamnată de TM
Bucureşti la 16 ani muncă silnică pentru „uneltire contra ordinii
sociale” ( sent. 1106/1958 ); detenţia la MAI, Jilava, Miercurea Ciuc,
Arad şi Oradea; eliberată la 16 ian. 1963, graţiată prin Decr. Cons. de
Stat nr. 5/1963.
- Zubaşcu, Ion.
Născut în 1927 în com. Dragomireşti-Maramureş. Elev.
Arestat pe 1 mai 1949 de Securitatea din Sighet, pentru legături cu
mişcarea de rezistenţă; torturat la Securitatea din Cluj, împreună cu
un grup de elevi de la liceul „Dragoş Vodă” din Sighet; condamnat de
TM Cluj la 6 ani închisoare corecţională pentru „uneltire”-art. 209 c.p.;
detenţia la colonia Valea Neagră şi Gherla; eliberat la 4 mai 1955.

- Zugravu, Cezar.
Născut în 1923 în com. Găneşti-Galaţi. Absolvent al Fac. de
Electromecanică Timişoara( 1946 ).
În iunie 1946 a organizat greva generală a studenţilor timişoreni, de
solidaritate cu studenţii de la Cluj care fuseseră agresaţi şi arestaţi de
Securitate.
Arestat în febr. 1949; anchetat de Aurel Moiş; condamnat de TM
Braşov la 4 ani muncă silnică pentru „uneltire”-art. 209 c.p.; detenţia
la Braşov, Saligny, Galeş, Aiud, Constanţa şi Valea Neagră; eliberat
la 27 apr. 1953 şi trimis în com. Măluşteni-Vaslui, cu domiciliu
obligatoriu.

