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DÃNÃLACHE, Toma. Nãscut în
1910, în satul Petreºti, comuna Corbii
Mari – Dâmboviþa. Þãran. Arestat.
Condamnat la 6 ani închisoare. A trecut
prin penitenciarele Jilava ºi Piteºti.
DÃNÃÞOIU, Elena. Nãscutã la 23
iunie 1919, la Bucureºti. Fãcea parte
dintr-o familie de muncitori ºi mai avea
trei fraþi ºi o sorã. A absolvit Facultatea
de Litere ºi a predat la liceul „Sfântul
Iosif”. Ca membrã activã a T.U.N.Þ. a
participat la manifestaþiile din 8
noiembrie 1945 ºi 10 mai 1946. A fãcut
parte din Consiliul Central de Asistenþã
P.N.Þ.(alãturi de doamnele Ecaterina
Madgearu ºi Lelia Mihãilescu) ºi a fost
prezentã pe lista de deputaþi la alegerile
din 1946. Arestatã la 2 decembrie 1947,
eliberatã dupã 6 luni. Rearestatã la 15
august 1952, eliberatã la 4 iunie 1954.
A fost urmãritã în permanenþã de
Securitate.
DÃNÃÞOIU, Matei. Din Bucureºti.
Arestat. Condamnat în 1959. Detenþia
la Jilava ºi lagãrul Periprava. Eliberat în
1964, cu Decretul 411.
DÃNCÃNET, Costicã. Muncitor la
I.R.T.I. Mediaº. Arestat pentru
participare la greva din 1945.
Condamnat în 1946 la 2 ani închisoare.
A trecut prin penitenciarul Aiud.
DÃNCEANU, Dumitru. Nãscut la
3 octombrie 1930, în Bulgaria. Din
Constanþa. Arestat ºi anchetat 3 luni la
Securitatea Constanþa.
DÃNCILÃ, Dumitru I. Nãscut în
1911, în oraºul
Câmpia Turzii Cluj. Negustor ºi
proprietar de
autobuze. Dat
afarã din casã,
împreunã cu
restul familiei,
de sovietici. La

14 mai 1948 a fost arestat (împreunã cu
fratele sãu Ion) ºi torturat la Securitatea
Sibiu. Condamnat. A stat 14 ani închis
prin mai multe penitenciare ºi lagãre de
muncã silnicã: Aiud, Galaþi, Suceava,
Sighet, Alba Iulia, Deva, bãlþile Dunãrii
ºi Vãcãreºti. Bunurile i-au fost
confiscate ºi familia persecutatã. Din
cauza regimului de exterminare din
penitenciar, s-a îmbolnãvit de cirozã ºi
a murit la câþiva ani dupã eliberare, în
1968.
DÃNCILÃ, Elena. Nãscutã
(Opreanu) în
1892. Mama lui
Dãncilã Dumitru
ºi Dãncilã Ion,
amândoi arestaþi
de Securitate,
dupã ce familia a
fost datã afarã
din casã de
sovietici. Femeie
harnicã, a luat în arendã 400 de hectare
de la grofii unguri Boross, a avut stânã
ºi prãvãlie, s-a zbãtut sã le asigure
copiilor o situaþie. Când au venit
sovieticii ºi i-au alungat familia din casã,
ea a fost scoasã cu pat cu tot pe trotuar,
deºi fusese recent operatã de ulcer.
Arestatã în 1948. Detenþia în închisoarea de la mânãstirea Tismana, unde
a murit în 1949.
DÃNCILÃ, Ion I. Nãscut în 1909,
la oraºul Câmpia
Turzii - Cluj. Negustor. Fiul Elenei
Dãncilã ºi fratele
lui Dumitru, tatã a
trei copii. Arestat
la 14 mai 1948
(împreunã cu fratele sãu) ºi condamnat la 8 ani
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închisoare. A trecut prin mai multe
penitenciare ºi lagãre de muncã silnicã:
Sibiu, Aiud, Jilava, Ocnele Mari,
Peninsula ºi Borzeºti.
DÃNCILÃ, Niculiþã. Din satul
Rãchita, comuna Sãsciori – Alba. Þãran.
Arestat. Condamnat.
DÃNCILÃ, Vasile. Din Galaþi.
Arestat. Condamnat.
DÃNCIULESCU,
Grigore.
Comerciant. Arestat. Condamnat în
septembrie 1947. A trecut prin
penitenciarul Vãcãreºti.
DÃNCIULESCU, Ligia. Nãscutã la
12 ianuarie 1912, în Bucovina.
Domiciliu obligatoriu, de la 18 iunie
1951.
DÃNCIULETE,
Pascal.
Condamnat în 1950. A trecut prin
penitenciarul Târgu Ocna.
DÃNCUª, Bilþiu-Ion. Din comuna
Ieud - Maramureº. Arestat în 1949.
Condamnat. A murit în timpul detenþiei,
în 1952.
DÃNCUª, Gavril. Elev. Arestat în
1948 ºi torturat la Securitatea Braºov.
Condamnat la un an închisoare. A trecut
prin penitenciarul Cetãþuia.
DÃNCUª, Gavril (zis Vârtic). Din
comuna Ieud – Maramureº. Partizan.
Arestat în 1950, dupã un an de urmãrire
continuã.
DÃNCUª, Gavril-Sabin. Nãscut la
22 noiembrie 1930, în comuna Ieud –
Maramureº. A fost primit la mânãstirea
Moisei, iar în 1946 se afla la mânãstirea
Bixod. La 22 octombrie 1949,
Securitatea a adus în mânãstire un preot
ortodox, iar preoþii catolici printre care
ºi Dãncuº au fost alungaþi. Împreunã cu
pãrintele Mihai Sãlãgean ºi Dordai a
încercat sã revinã, dar nu a fost posibil.
S-a întors la Ieud, unde þinea noaptea

slujbe clandestine. La 24 ianuarie 1949,
Securitatea a încercuit satul Ieud, dar
Dãncuº, împreunã cu încã patru preoþi,
a reuºit sã scape. S-au dus în munþi, la o
stânã, unde au stat ascunºi o sãptãmânã.
În martie 1949 s-a alãturat fraþilor Popºa,
partizani. La 2 ianuarie 1950 a reuºit din
nou sã scape dintr-o încercuire a
Securitãþii (în care au fost morþi ºi rãniþi).
Fugãrit permanent, a fost nevoit sã se
predea la 10 ianuarie 1950. A fost
torturat în timpul anchetei Securitãþii, iar
la 13 martie 1951 a fost condamnat la 6
ani închisoare. A trecut prin
penitenciarul Gherla, lagãrele de la
Poarta Albã ºi Peninsula, în brigada de
pedepsiþi a preoþilor. La 18 iulie 1953,
la închiderea lucrãrilor de la Canal, a fost
dus la penitenciarul Gherla, iar în martie
1954 mutat la Baia Sprie. În aprilie 1955
a fost accidentat în minã ºi trimis la
penitenciarul Aiud, de unde a fost
eliberat la 6 octombrie 1956. La 2
ianuarie 1967, la Cãldãruºani, cardinalul
Iuliu Hosu l-a hirotonisit preot, în
clandestinitate. Între timp absolvise
liceul comercial ºi ºcoala tehnicã
sanitarã. A fost permanent urmãrit de
Securitate. În 1985 i s-a permis sã
meargã la Roma, unde a oficiat Sfânta
Liturghie la radio Vatican ºi a predicat
în fiecare duminicã. În prezent este
economul Ordinului Sfântul Vasile la
Noviciatul din Cluj.
DÃNESCU, Dan Emanoil. Nãscut
la 17 iunie 1900, în Giurgiu. Domiciliat
în oraºul Roºiori de Vede - Teleorman.
Fost poliþist, apoi muncitor. Arestat la
25 aprilie 1952. Condamnat la 8 ani
închisoare, pentru activitate intensã
contra miºcãrii muncitoreºti ºi
comuniste. A murit în închisoarea
Vãcãreºti, la 16 noiembrie 1956.
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DÃNESCU, Dumitru Gh. Nãscut
la 12 mai 1887, în satul Gura Sãrãþii,
comuna Merei – Buzãu. Din Bucureºti.
Avocat. Membru P.N.L. Arestat la 1
noiembrie 1958, pentru propagandã
anticomunistã. A trecut prin anchete
dure la Securitatea din Uranus ºi apoi la
penitenciarul Jilava. A murit la 19
ianuarie 1960, în detenþie.
DÃNESCU, Gheorghe. Arestat.
Condamnat în 1950. A trecut prin
penitenciarele Jilava, Gherla ºi minele
de plumb Baia Sprie.
DÃNESCU, Gheorghe. Nãscut la 8
februarie 1920. Din Banat. Þãran.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din
1951.
DÃNESCU, Haralambie. Duhovnicul partizanilor din Fãgãraº. A fost
împuºcat de trupele de Securitate în
1952.
DÃNESCU, Ion. Student. Arestat.
Condamnat. În 1953 se afla la
penitenciarul Codlea.
DÃNESCU, Ion. Din satul Peºtera,
comuna Bãiþa – Hunedoara. Þãran.
Arestat în 1951, ca urmare a unei
declaraþii date de un deþinut politic în
timpul torturilor aplicate de Þurcanu în
acþiunea de reeducare.
DÃNESCU, Ion. Din comuna
Gighera – Dolj. S-a împotrivit predãrii
cotelor agricole. Arestat. Condamnat în
iulie 1947 la 3 luni închisoare.
DÃNESCU, Lãpãduþã I. Nãscut la
20 iulie 1934, în comuna Bumbeºti –
Gorj. Arestat la 14 iunie 1953 ºi torturat
la Securitate. Condamnat la 3 ani
închisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale. A trecut prin penitenciarele
Jilava, Craiova, mina Cavnic ºi Baia
Mare. Eliberat la 12 iunie 1955.
DÃNET, Constantin. Bãnãþean.
Arestat. Condamnat de Tribunalul

Militar Timiºoara. A trecut prin
penitenciarul Jilava ºi lagãrele de la
Poarta Albã.
DÃNICÃ, Gheorghe. Din
Bucureºti. Arestat. Judecat în procesul
înscenat organizaþiei Ion Stancu (care a
fost executat). Condamnat de Tribunalul
Militar Bucureºti (sentinþa 1.126/1951,
judecãtor - colonel Rãdaº ªtefan).
DÃNICEL, Constantin A. Nãscut
la 21 iunie 1890, în oraºul Râmnicu
Vâlcea - Vâlcea. Arestat la 20 aprilie
1954 pentru activitate intensã contra
clasei muncitoare. A murit dupã 2 luni,
la penitenciarul Oradea, din cauza
tratamentului inuman la care a fost supus
(la 24 iunie 1954).
DÃNILÃ. Din comuna Curteºti –
Botoºani. Preot. Arestat dupã 1959.
DÃNILÃ. Dintr-un sat de lângã
Vidra – Vrancea. Þãran. Arestat în
timpul revoltei þãrãneºti din iulie 1950,
de la Bârseºti. Dupã ce a fost folosit ca
martor al acuzãrii, a fost condamnat de
Tribunalul Militar Constanþa. Trimis
iniþial la minele de plumb Baia Sprie, sa îmbolnãvit ºi a fost transferat la
penitenciarul Gherla.
DÃNILÃ. Din satul Plugova,
comuna Mehadia – Caraº Severin.
Þãran. Arestat. Condamnat în 1949
pentru sprijinirea partizanilor din
Semenic.
DÃNILÃ. Din comuna Chiojdeanca
– Prahova. Preot. Arestat în 1958.
Condamnat la muncã silnicã. A trecut
prin penitenciarul Jilava, lagãrele
Periprava ºi Salcia.
DÃNILÃ, Alexandru. Arestat.
Condamnat în 1950. A trecut prin
penitenciarele Jilava, Gherla ºi minele
de plumb Baia Sprie.
DÃNILÃ, Aron-Sava. Nãscut la 13
martie 1928. Arestat în 1945.
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Condamnat de Tribunalul Militar
Timiºoara la un an închisoare.
DÃNILÃ, Constantin. Contabil la
una din gospodãriile Canalului, unde ºef
de lot era inginerul Gheorghe Crãciun,
fratele lui Constantin Crãciun din
Comitetul Central. Arestat în august
1952. Judecat în cel de-al doilea proces
deschis pentru sabotarea lucrãrilor de la
Canal. Condamnat la 10 ani închisoare
(sentinþa 6/10 septembrie 1952). A
înaintat recurs, susþinând cã a fost bãtut
ca sã recunoascã vini imaginare.
Recursul fost aprobat ºi la 17 septembrie
1953 sentinþa a fost casatã.
DÃNILÃ, Constantin. Nãscut la 19
aprilie 1928. Din Vaslui. Student. Arestat
la 13 august 1948. Condamnat în 1948
la 7 ani închisoare, pentru activitate
legionarã. A trecut prin penitenciarele
Iaºi, Suceava, Piteºti, Gherla ºi Aiud,
unde a murit la 29 iunie 1954.
DÃNILÃ, Constantin. Din oraºul
Câmpulung Moldovenesc - Suceava.
Condamnat. A trecut prin penitenciarele
Aiud ºi mina Cavnic.
DÃNILÃ, Dumitru. Din Buzãu.
Muncitor. Arestat. Condamnat în 1949.
DÃNILÃ, Dumitru Gh. Nãscut la
27 august 1903, în comuna Manoleasa
– Botoºani. Arestat la 19 august 1958
pentru uneltire contra ordinii sociale.
Torturat în timpul anchetei la Securitatea
Botoºani ºi Iaºi. Condamnat de
Tribunalul Militar Iaºi la 9 ani
închisoare. A murit în închisoare la 20
martie 1960.
DÃNILÃ, Elena C. Împuºcatã de
sovietici în spitalul din Bacãu (era
internatã), în octombrie 1944.
DÃNILÃ, Gheorghe. Rectorul
Academiei Teologice din Blaj. Arestat
la 29 octombrie 1948. A trecut prin
mânãstirile Neamþ ºi Cãldãruºani, în

detenþie, alãturi de alþi înalþi prelaþi, apoi
prin penitenciarele Sighet (1950-1955)
ºi Gherla.
DÃNILÃ, Gheorghe. Student.
Arestat. Condamnat în 1949 cu lotul
legionar de la Timiºoara. În 1950 se afla
în penitenciarul Piteºti ºi era torturat prin
reeducare.
DÃNILÃ, Ion. Student. Arestat.
Condamnat în 1948. A fãcut parte din
prima grupã de bãtãuºi din reeducarea
de la penitenciarul Piteºti ºi a continuat
sã tortureze deþinuþii de la Gherla.
DÃNILÃ, Mihai. Din comuna
Ungureni – Botoºani. Arestat. Judecat
ºi condamnat de Tribunalul Militar Iaºi.
DÃNILÃ, Mihai. Student. Din
Târgu Frumos – Iaºi. Arestat la 15 iunie
1948. Condamnat. I s-a alãturat lui
Þurcanu în reeducarea din penitenciarul
Piteºti ºi a semnat alãturi de ceilalþi
torþionari memoriul înaintat Ministerului
de Interne, în care se deziceau de
miºcarea legionarã. În acest memoriu,
în care afirmau cã au primit o pedeapsã
mult prea micã faþã de faptele pe care
le-au comis, Dãnilã a cerut sã se adauge
ca acei deþinuþi ce vor mai sãvârºi fapte
subversive, dupã eliberare, sã fie
condamnaþi la moarte. A murit în
detenþie.
DÃNILÃ, Nicolae. Þãran. Împuºcat
în timpul revoltei þãrãneºti împotriva
colectivizãrii, din Vrancea, de la 23 iulie
1950.
DÃNILÃ, Nicolae. Din Vaslui.
Student la Iaºi. Arestat. Condamnat de
Tribunalul Militar Iaºi în 1948. A trecut
prin penitenciarul Suceava ºi reeducarea
de la Piteºti. În toamna lui 1950 a ajuns
în lagãrul Peninsula, unde a fost ºef de
grupã în Brigada 3, condusã de
torþionarul Dorneanu.
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DÃNILÃ, Petre. Din oraºul Ploieºti
- Prahova. Medic. Arestat. Condamnat
la muncã silnicã. A trecut prin lagãrele
Peninsula ºi Poarta Albã, în perioada
1950-1954. A fost permanent preocupat
de soarta deþinuþilor pe care i-a sprijinit
din toate puterile.
DÃNILÃ, Petre. Student la
Facultatea de Medicinã din Iaºi. Arestat.
Condamnat în 1948. A trecut prin
reeducarea din penitenciarul Piteºti.
DÃNILÃ, Petre. Din comuna
Curteºti – Botoºani. Arestat de
Securitate. Condamnat, pentru uneltire
contra ordinii sociale.
DÃNILÃ, Sanda. Nãscutã la 12
februarie 1938, la Turnu Severin.
Domiciliu obligatoriu, de la 18 iunie
1951.
DÃNILÃ, Savu S. Nãscut la 16
iunie 1902, în comuna Giulvãz - Timiº.
Þãran. Arestat la 15 august 1950.
Condamnat în 1952 la muncã silnicã. A
murit în lagãrul Poarta Albã, la 15 martie
1953, din cauza muncii forþate.
DÃNILÃ, Sebastian C. Nãscut la
17 februarie 1929, în comuna Poenari –
Neamþ. Elev. Arestat la 10 ianuarie 1949
pentru uneltire contra ordinii sociale.
Condamnat de Tribunalul Militar Iaºi la
10 ani muncã silnicã. A murit la 8 mai
1956, în penitenciarul Aiud.
DÃNILÃ, Teodor. Din Galaþi.
Arestat. Condamnat.
DÃNILÃ, Vasile. Medic. Arestat.
Condamnat în 1948. A trecut prin
penitenciarele Jilava ºi Aiud.
DÃNILÃ, Vasile. Din judeþul
Botoºani. Arestat. Condamnat.
DÃNILÃ, Vasile C. Nãscut la 5
octombrie 1887. Arestat la 15 august
1952. A fost omorât în 1952, la
Securitatea din Bacãu.

DÃNILESCU, Gheorghe. Din satul
Valea Bolvaºniþa, comuna Mehadia –
Caraº Severin. Þãran. Arestat în noaptea
de 7/8 februarie 1949 (s-a dat o micã
luptã în care a fost omorât colonelul Uþã)
pentru cã l-a gãzduit pe comandorul
Petre Domãºneanu, conducãtorul grupei
de partizani din Munþii Semenic.
DÃNISTRAN, Ion. Din satul
Brodina – Suceava. Þãran. Partizan.
Arestat în 1946. Condamnat de
Tribunalul Militar Iaºi (sentinþa 1.188/
21 septembrie 1946), pentru deþinere de
armament ºi efecte militare.
DÃNISTRAN, Miron. Nãscut în
1915, în satul Brodina – Suceava.
Partizan din grupul Petre Maruseac
(acþionau împotriva sovieticilor). Arestat
în 1946. Condamnat de Tribunalul
Militar Iaºi (sentinþa 1.188/21
septembrie 1946 - preºedintele
completului de judecatã a fost locotenent
colonel Popescu Ieronim, iar procuror
cãpitan Puiºor Ion).
DÃNIÞÃ, Maria. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan din 1951, 4 ani
ºi o lunã.
DÃNOC, Rada. Din comuna
Siliºtea – Teleorman. Þãrancã. Arestatã.
Condamnatã la domiciliu obligatoriu,
pentru cã a participat la rãscoala din
comunã, la 7 iulie 1950.
DÃNOIU, Ion. Din judeþul Alba.
Fruntaº P.N.L. Arestat în timpul
campaniei electorale din 1946.
DÃNULESCU, Constantin. Din
Constanþa. Þãran. Arestat. Condamnat
la muncã silnicã. Împuºcat în 1961, în
lagãrul de exterminare de la Salcia.
DÃNULESCU, Constantin. Nãscut
în 1897. A absolvit Facultatea de
Medicinã din Iaºi ºi a primit o bursã de
specializare la Paris. Medic radiolog,
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s-a bucurat de o reputaþie profesionalã
deosebitã. Preºedintele studenþilor din
„generaþia 22”, care a dat foarte mulþi
oameni de valoare: dr. I. Simionescu, dr.
C. Curelescu, dr. C. Dâniþã, Napoleon
N. Creþu, I. Istrate, Octavian Stanca ºi
mulþi alþii – oameni preocupaþi atât de
ºtiinþã cât ºi de soarta þãrii. În 1940 a
semnat un memoriu adresat Consiliului
de Coroanã: „…Onoratul Consiliu de
Coroanã sã adopte o atitudine de
rezistenþã categoricã pe calea armelor,
pentru ca nu cumva renunþãrile de astãzi,
adãugate celor de ieri, sã ne punã mâine
în situaþia de a pierde o datã cu forþele
morale ºi materiale ale Naþiunii însãºi
fiinþa Statului Român…”. Între 1941 ºi
1943 a fost ministru subsecretar de stat
la Departamentul Muncii din Ministerul
Sãnãtãþii (colegul sãu I. Simionescu era
secretar general). Chiar în notele
informative ale Direcþiei Poliþiei, din 9
august 1944, era menþionat (alãturi de
dr. Simionescu, N. Crest, Stan Ghiþescu
º.a.) ca o persoanã ce desfãºoarã o
activitate susþinutã pentru îmbunãtãþirea
situaþiei din România. Cu toate acestea,
în 1946 a fost pus sub urmãrire de
Tribunalul Poporului ca fost colaborator
al guvernului Ion Antonescu ºi ca aprig
duºman al U.R.S.S-ului ºi al
comunismului (era membru în asociaþia
internaþionalã anticomunistã cu sediul la
Roma, intitulatã „Centrul de Conducere
Antibolºevicã Universalã”). Deºi foarte
bolnav, a reuºit sã se ascundã.
Condamnat în contumacie, la 17 mai
1946, la 5 pedepse de temniþã grea pe
viaþã plus o pedeapsã complementarã de
10 ani (hotãrârea nr. 17, semnatã de
Alexandru Voitinovici). Locuinþa i-a fost
rechiziþionatã, iar Teohari Georgescu ia repartizat acolo 2 camere lui Anton

Raþiu, ºeful corpului detectivilor pe þarã
(post pe care îl va ocupa ulterior
Nicolschi). Deºi primise consemnul sã
se debaraseze treptat de restul familiei
din locuinþã, A. Raþiu nu a fãcut-o,
impresionat fiind de prezenþa lui
Gheorghiþã, copilul mic al doctorului.
Iubindu-ºi foarte mult soþia ºi copilul,
Dãnulescu venea, pe ascuns, noaptea sãi vadã. Surprins de Raþiu, la una din
vizitele nocturne, a avut o discuþie mai
lungã cu acesta în care l-a convins de
nevinovãþia sa ºi l-a rugat sã-l ajute sã
obþinã mãcar o reducere a pedepsei, la
10 ani, pentru ca sã renunþe la viaþa de
fugar. Anton Raþiu i-a înaintat un
memoriu lui L. Pãtrãºcanu (cu câþiva ani
mai mic, acesta fusese coleg cu dr.
Dãnulescu la liceul internat din Iaºi) în
care se solicita analizarea unei reduceri
a pedepsei. Memoriu fãrã rezultat. Raþiu
s-a ocupat de ascunderea lui Dãnulescu,
cãutându-i diferite gazde sigure. L-a dus
la un nepot din capitalã al dr.
Simionescu, la Ion Rãdulescu –
directorul de cabinet al lui C. Dãnulescu,
la dr. Pandele Gheorghiu din Roºiorii de
Vede, la Alexandria, unde locuia familia
doctorului Simionescu ºi la diverse
gazde din Capitalã. Cu timpul
ascunderea lui în Bucureºti a devenit
foarte dificilã, aºa cã l-a dus în munþi, la
Ruºavãþ, pe valea Bâsca Chijdului,
aproape de Cislãu. Aici a stat scurt timp,
dupã care a plecat în Transilvania, la un
vãr al lui Anton Raþiu, învãþãtorul
Nicolae Câmpan din comuna Mãluþ, pe
malul Someºului Mare, la 4 km. de
Beclean. În 1947 l-au mutat ºi de aici,
într-un sat aflat în fundãtura unui drum
ce dãdea în pãdurile de pe dealul
Ciceului – Satul Muncel, comuna
Câtcãu, cel mai apropiat centru fiind
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Gilãul. Aici a trãit 6 ani ºi a fost cunoscut
de gazde sub numele de Constantin
Predescu, de profesie intendent. Vestea
morþii lui Stalin i-a produs o emoþie atât
de mare, prin speranþele pe care le vedea
întrezãrindu-se atât pentru el cât ºi
pentru omenire, încât a fãcut un accident
vascular cerebral care i-a fost fatal
(martie 1953). A fost înmormântat în
grãdina unui þãran, Iulian Tarþa.
Informatorii Securitãþii au aflat în cele
din urmã de moartea sa, l-au identificat
ºi i-au raportat lui Nicolae Briceag, ºeful
Securitãþii Dej. Ca represalii, 30 de
oameni din partea locului, preoþi,
învãþãtori, þãrani au fost arestaþi ºi
condamnaþi pentru cã nu l-au denunþat,
iar cadavrul a fost deshumat, etichetat
drept corp delict ºi aruncat nu se ºtie
unde.
DÃNUÞ, Ioan. Nãscut la 6 ianuarie
1930. Din Arad. Elev. Arestat în 1948.
Condamnat de Tribunalul Militar
Timiºoara, la un an ºi 6 luni închisoare.
DÃRÃBAN, Ion. Din comuna
Luºca (localitate componentã a oraºului
Nãsãud) – Bistriþa Nãsãud. Þãran.
Arestat. Condamnat la 4 ani închisoare
de Tribunalul Militar Cluj, pentru cã a
afirmat, în 1959, cã „regimul popular din
R.P.R. va fi schimbat în urma unui
rãzboi”.
DÃRÃBAN, Teodor. A absolvit
teologia la Blaj. La 10 decembrie 1946
a fost hirotonisit preot în comuna Piºcolt,
de mitropolitul Ioan Suciu , apoi a trecut
la parohia Petrani – Beiuº. La 26
octombrie 1948 a fost dat afarã de
primar, pentru cã a refuzat sã treacã la
ortodoxism. A intrat în învãþãmânt
împreunã cu soþia ºi a predat la Dobreºti
ºi Piºcolt (Satu Mare). Arestat împreunã
cu un grup mare de preoþi, la 5 august
1958, pentru cã a strâns semnãturi pe un

memoriu înaintat Vaticanului. Torturat
la Securitatea din Oradea de locotenenþii
Ciurcovici Radomir ºi Tincãu Anghel.
Condamnat la 25 de ani muncã silnicã.
A fost dus la penitenciarul Gherla, iar în
1960 a fost mutat în lagãrul Periprava.
În 1963 a trecut prin lagãrele Luciu
Giurgeni, Strâmba ºi Salcia. Eliberat la
16 august 1964 cu Decretul 411.
DÃRÃMUª, Samoilã. Nãscut la 13
octombrie 1916. Þãran. Arestat la 29
iunie 1952. A murit în închisoare, la 20
decembrie 1954.
DÃRÃMUª, Vasile. Nãscut în
1907. Din satul Benic, comuna Galda
de Jos - Alba. Þãran. Arestat în 1949.
Condamnat cu un lot de sprijinitori ai
partizanilor din Munþii Semenic, conduºi
de comandorul Dabija Nicolae.
DÃRÃSCU, Mircea I. Nãscut la 25
mai 1900, la Bucureºti. Inginer. Arestat
cu un grup de moºieri, la 2 martie 1949,
fiind considerat exploatator. A murit în
timpul domiciliului obligatoriu, la 30
iulie 1959.
DÃRÃSCU, Petre. Din Vaslui.
Student în anul II la Iaºi. Fost legionar.
Arestat cu Frãþiile de Cruce. Condamnat.
DÃRÃSCU, Petru. Student la
teologie. Arestat. Condamnat în 1948.
DÃRÃªTEANU, Constantin.
Nãscut la 28 iulie 1914, în satul Bila –
Giurgiu. A absolvit o ºcoalã tehnicã de
aviaþie în 1937 ºi a urmat cursurile de
pilotaj de la Pipera. A participat la
acþiunile anticomuniste de la
întreprinderile Malaxa (noiembrie
1945), iar în timpul campaniei electorale
din 1946 a avut o atitudine fãþiº
anticomunistã. Arestat. Condamnat.
Dupã 1953 i-a fost semnalatã prezenþa
în penitenciarele Gherla ºi Aiud. Eliberat
în 1964.

