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ADDENDA

CALOIANU, Nicolae. Din comuna
Independenþa � Galaþi. A fost ridicat de
la domiciliu, împreunã cu întreaga
familie, în noaptea de 2 martie 1949. Au
fost duºi, fãrã sã li se permitã sã ia
altceva decât hainele de pe ei, la Galaþi,
unde li s-a fixat domiciliu obligatoriu.

CAMENIÞÃ, Florica. Profesoarã.
Domiciliu obligatoriu la Pelicanu, în
Bãrãgan, 4 ani, începând cu 18 iunie
1951. (Împreunã cu alþi deportaþi a creat
o ºcoalã primarã pentru copiii familiilor
condamnate la domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan.)

CARP, Mircea. Cãpitan de marinã.
Arestat. Condamnat în 1949 la 5 ani
închisoare, în lotul Dan Tetorian,
Emilian Marcel ºi Eliade Marcel (toþi trei
condamnaþi ºi executaþi în urma unui
proces � înscenat � pentru înaltã trãdare).
Detenþia la Jilava, Aiud ºi lagãrele de
muncã forþatã din bãlþile Dunãrii.

CASIRER, Nicolae. Evreu din
Ardealul de Nord, închis la Auschwitz
în timpul regimului horthyst. Întors de
la Auschwitz a încercat sã treacã
frontiera pentru a scãpa ºi de sistemul
comunist. A fost prins, arestat ºi
condamnat la 10 ani închisoare. În 1951
se afla în detenþie, la Aiud.

CAªU, Gheorghe. Din Timiºoara.
Medic. Domiciliu obligatoriu, la Olaru,
în Bãrãgan, de la 18 iunie 1951 pânã în
1955.

CÃDÃREAN, Ion. Arestat.
Condamnat. În 1950 se afla în detenþie,
la Aiud.

CÃLÃRÃªANU, Angela. Nãscutã
la 21 noiembrie 1921, în comuna
Brezniþa � Mehedinþi.

La 18 iunie 1951 a fost ridicatã de la
domiciliu împreunã cu cei doi copii ai
sãi (de 3 ani ºi 6 ani) ºi cu soþul ºi dusã
cu domiciliu obligatoriu la Pelicanu, în
Bãrãgan, unde a rãmas 4 ani.

În septembrie 1951, tatãl ei, preot, a
fost trimis cu domiciliu obligatoriu la
Coºoveni � Dolj.

CÃLÃRÃªANU, ªtefan (soþul
Angelei Cãlãrãºanu). Nãscut la 17 iunie
1909. Inginer. Ridicat ºi dus împreunã
cu soþia ºi copiii, la 18 iunie 1951, la
Pelicanu, în Bãrãgan, unde a rãmas, cu
domiciliu obligatoriu, 4 ani.

CÂNDEA, Nicolae. Notar în
comuna Satulung � Braºov. Þinut sub
observaþie ca oponent al regimului
comunist. Dat afarã din serviciu. Arestat.
Condamnat.

CIOCÂRLIE, Paul. Avocat.
Arestat în 1948. Condamnat la 10 ani
închisoare (lotul Tetorian-Eliade).

CIOFU, Gheorghe. Din Paºcani.
Ofiþer. Arestat în 1956. Condamnat la 7
ani închisoare pentru cã a afirmat cã
�Gaz-ul rusesc este o rablã pe lângã
Jeep-ul american�.

CIUPITU, Leonida. Þãran. Din
comuna Liþa � Teleorman. Arestat.
Condamnat. În 1958 se afla în detenþie
la Gherla, unde situaþia deþinuþilor
devenise insuportabilã datoritã mãsurilor
represive introduse de Goiciu,
comandantul penitenciarului: lipsã de
aer ºi luminã, bãtãi pânã la mutilare ºi
exterminare, înfometare, izolare în
lanþuri în celule �cavou� etc. Dupã ce s-
a aflat cã în urma unei greve a foamei
deþinutul Remus Radina reuºise sã aducã
un  procuror la faþa locului, 200 de
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deþinuþi au hotãrât sã intre în greva
foamei pentru îmbunãtãþirea condiþiilor
de detenþie. Dar cineva a trãdat,
comunicând administraþiei peniten-
ciarului Gherla intenþia deþinuþilor de a
intra în grevã. Pentru a preveni greva,
conducerea închisorii a luat decizia de a
scoate anumiþi deþinuþi din celulã, pentru
izolare. Atunci Ciupitu Leonida a
intervenit energic ºi a propus sã nu iasã
nimeni din celulã ºi chiar sã se blocheze
uºa cu paturile. La 14 iunie 1958 s-a
declanºat revolta (Remus Radina a fost
martorul acestui moment, el aflându-se
într-o celulã învecinatã), care  s-a extins
ºi în alte celule. Represaliile au început
cu celula de unde a pornit revolta. S-a
tras cu armele automate prin vizeta uºii.
Au fost morþi ºi rãniþi. S-a intrat în celula
cu rãzvrãtiþi prin forþã, iar rãsculaþii
rãmaºi în viaþã au fost bãtuþi cu
sãlbãticie. Apoi au fost duºi la baie ºi

torturaþi. Remus Radina, torturat ºi el
atunci, a declarat cã planºeul de beton
al bãii era plin cu sânge. A urmat un
proces judecat de Tribunalul Militar
Cluj, pentru revoltã în temniþã, la care
20 de deþinuþi, în frunte cu Ciupitu
Leonida, au fost condamnaþi.

CRISTEA, Areta. Din Bucureºti.
Arestatã la 7 iulie 1948. Condamnatã la
2 ani închisoare (sentinþa nr. 754/17 iulie
1950) pentru �discuþii duºmãnoase la
adresa regimului� comunist. Acuzaþiile
au fost inventate de completul de
judecatã pentru a i se da o condamnare
ca sã se justifice astfel perioada cât a
fost arestatã fãrã a fi judecatã. Eliberatã
la 28 iulie 1950, de la Jilava.

CUCU, Constantin. Þãran. Din
Vrancea. Partizan din grupul colonelului
Ioan Strâmbei. A fost împuºcat la 1
noiembrie 1950 (pe munte), dupã o
revoltã þãrãneascã împotriva
colectivizãrii.


