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DÃRÃªTEANU,
Constantin. Din
Bucureºti.
Membru P.N.Þ.
Arestat în decembrie 1947.
Eliberat la 24
februarie 1954.
DÃRÃªTEANU, Petre. Arestat.
Condamnat în 1959 la muncã silnicã în
lagãr. A trecut prin lagãrele din bãlþile
Dunãrii. În 1963 se afla în lagãrul Salcia.
DÃRÃU, Dionisie. Director adjunct
la Teatrul Mic din Bucureºti. Arestat.
DÃRÃU, Igna. Nãscut la 12 aprilie
1920. Din satul Cil, comuna Almaº –
Arad. Þãran. Arestat în 1949. Judecat
în lotul partizanilor din grupul Gligor
Cantemir. Condamnat de Tribunalul
Militar Timiºoara, la 6 ani închisoare.
A trecut prin penitenciarul Gherla,
lagãrul Peninsula.
DÃRÃU,
Teofil.
Arestat.
Condamnat. A trecut prin penitenciarul
Gherla ºi minele de plumb Baia Sprie.
A murit în 1953 în penitenciarul Târgu
Ocna.
DÃRÂNGÃ, Mihai. Învãþãtor în
comuna Murgeni – Vaslui. Arestat.
Condamnat. A trecut prin penitenciarul
Aiud.
DÃRÂNGÃ, Neculai. Din comuna
ªtefãneºti. Arestat. Condamnat la
închisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale.
DÃRMÃNESCU, Mircea. Din
oraºul Sinaia - Prahova. Arestat.
Condamnat în septembrie 1951 la un an
muncã silnicã (decizia 370/27 august
1951 a Ministerului Afacerilor Interne).
DÃRMUª, Samoilã I. Nãscut la 15
octombrie 1916. Þãran. Arestat la 29

iunie 1953. A murit la 29 decembrie
1954, în închisoare.
DÃRUIALÃ. Din Mehedinþi. Copil
orfan, a reuºit sã înveþe ºi sã ajungã
inspector ºcolar la Turnu Severin. În
1951 a discutat cu niºte cunoscuþi despre
isprãvile partizanului Nicolae Trocan,
iar unul dintre ei l-a denunþat la
Securitate. Arestat ºi torturat la
Securitatea Craiova. Condamnat.
Detenþia la minele de plumb Baia Sprie.
DÃRVÃRESCU, Dorina. Studentã
la Academia Comercialã, fiicã de preot
(Biserica Vãcãreºti). Membrã în
organizaþia T.U.N.Þ. Arestatã ºi
anchetatã dupã dizolvarea P.N.Þ-ului.
DÃSCÃLAªU,
Constantin.
Membru
într-o
organizaþie
anticomunistã din comuna Plopana –
Bacãu. Arestat în aprilie 1959.
Condamnat de Tribunalul Militar Iaºi
(sentinþa 389/27 iunie 1959), pentru
gãzduirea ºi aprovizionarea cu alimente
a partizanilor (l-a gãzduit pe Dãscãlaºu
Nicolae ºi l-a ajutat sã nu fie prins de
Securitate). A trecut prin penitenciarele
Suceava, Iaºi ºi Gherla.
DÃSCÃLAªU, Gheorghe. Din
comuna Plopana – Bacãu. Þãran. Arestat
pentru sprijinul acordat partizanilor.
Condamnat la închisoare pentru
omisiune de denunþ (sentinþa 389/27
iunie 1959).
DÃSCÃLAªU, Nicolae. Arestat în
aprilie 1959. Judecat cu un lot de 20 de
persoane. Condamnat la 15 ani temniþã
grea (sentinþa 389/27 iunie 1959), pentru
organizarea unei miºcãri subversive în
comuna Plopana – Vaslui. A trecut prin
penitenciarul Gherla ºi lagãrele de
muncã silnicã din bãlþile Dunãrii.
DÃSCÃLEANU, Dumitru. Din
comuna Vorniceni – Botoºani. Arestat
împreunã cu soþia (Maria).

48
DÃSCÃLEANU, Maria. Din
comuna Vorniceni – Botoºani. Arestatã
împreunã cu soþul (Dumitru).
DÃSCÃLESCU. Student la
medicinã. Arestat ºi judecat în 1946.
DÃSCÃLESCU, Decebal. Nãscut
la 22 septembrie 1907. Avocat. Arestat
la 15 august 1952. Condamnat la muncã
silnicã. A murit la 12 ianuarie 1953, în
lagãrul de exterminare de la Poarta Albã.
DÃSCÃLESCU, Elena. Din
comuna Uideºti – Suceava. Arestatã
(avea 20 de ani) în septembrie 1949 ºi
chinuitã de securistul Fucs pentru cã lar fi ajutat pe Mihãilescu Constantin
(membru P.N.Þ., care a supravegheat
procesul de votare în 19 noiembrie
1946), condamnat în lipsã.
DÃSCÃLESCU, Nicolae. Arestat.
Judecat cu lotul organizaþiei
anticomuniste din comuna Plopana Bacãu. Condamnat de Tribunalul Militar
Iaºi (sentinþa 389/27 iunie 1959), pentru
gãzduirea ºi ajutorarea unui urmãrit de
Securitate.
DÃSCÃLESCU, Nicolae I. Nãscut
la 16 iunie 1884,
în satul Cãciuleºti, comuna
Girov – Neamþ.
A urmat ªcoala
de ofiþeri de
artilerie ºi a
absolvit, sublocotenent, în 1908. A luptat în campania
din 1913, în Bulgaria, ºi a fost avansat
la gradul de cãpitan. În noiembrie 1916
a participat la apãrarea Bucureºtiului, iar
în 1917 s-a evidenþiat în luptele de la
Coºna ºi Cireºoaia. A fost decorat cu
„Coroana României” ºi ordinul „Sfânta
Ana”. În 1919, în campania din Ungaria,
avea grad de maior. Dupã terminarea
rãzboiului a absolvit ªcoala de Rãzboi,

iar la începutul celui de al doilea rãzboi
mondial era la comanda Diviziei 21
Infanterie. Pentru eroismul de care a dat
dovadã în lupta de la Þiganca, Ion
Antonescu l-a felicitat, ºi-a desprins din
piept crucea cu ordinul „Mihai Viteazul”
clasa a III-a ºi i-a prins-o pe hainã. A
participat la ocuparea Odessei iar, în
noiembrie 1941, a fost numit
Comandantul Corpului II Armatã. A
luptat la cotul Donului ºi a ajuns la nord
de Stalingrad. A fost decorat cu
„Vulturul” german, „Steaua României”
ºi „Coroana României”. Dupã 23 august
1944, a participat la scoaterea Dobrogei
de sub controlul german, la eliberarea
Ardealului ºi a înaintat pânã în Tatra,
deºi era rãnit. Cu toate meritele
deosebite, generalul Nicolae Dãscãlescu
a fost trecut în rezervã, la 29 iulie 1945.
În 1946 a fost arestat ºi trimis în faþa
Tribunalului Poporului. A fost judecat
la 1,4,5 ºi 8 octombrie ºi achitat prin
Decizia 105/8 octombrie 1946. S-a
apucat sã-ºi lucreze cele 5 hectare de
pãmânt, primite împreunã cu decoraþiile.
La 21 mai 1951 a fost arestat de pe câmp,
de la arat, ºi dus direct la penitenciarul
Jilava - Alexandru Votinovici,
Procurorul General al României, anulase
Decizia de achitare din 1946. În 1952 a
fost trimis în lagãrul de la Poarta Albã.
Dupã 2 ani de cercetãri, la 4 februarie
1954, s-a dispus trimiterea în judecatã a
generalului Dãscãlescu împreunã cu
generalul Gheorghe Cialâc ºi maiorul
magistrat Ioan Þinþu. În 1955 Tribunalul
Bucureºti a decis încetarea cercetãrilor
ºi eliberarea celor trei din penitenciarul
Jilava. Eliberat la 8 octombrie 1955, s-a
întors acasã ºi ºi-a gãsit locuinþa
naþionalizatã. În acelaºi timp a constatat
cã a fost judecat ºi condamnat în lipsã,
ca sabotor agricol, pentru cã, pe perioada
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cât a fost în închisoare, nu ºi-a predat
cotele agricole. A murit la 28 septembrie
1969, la Cãciulaþi.
DÃSCÃLESCU, Vasile A. Nãscut
la 12 februarie 1898, în comuna
Drãguºeni – Suceava. Arestat la 4 aprilie
1951, pentru propagandã împotriva
orânduirii socialiste. A murit la 18 iunie
1954, în penitenciarul Ocnele Mari.
DÃSCÃLESCU, Virgil. Arestat. A
murit în penitenciarul din Craiova.
DÂLCÃ, Emil. Nãscut în 1917. Din
Alba Iulia. Arestat. Condamnat la 20 de
ani muncã silnicã pentru sprijinirea
partizanilor din Munþii Apuseni. A fost
ridicat din închisoarea Cluj ºi executat
la Timiºoara, la 5 aprilie 1950.
DÂMBOIU, Constantin. Nãscut în
1955 la Piteºti Argeº. Artist
plastic. Arestat
în 1983. Condamnat în 1984,
pentru tentativã
de trecere frauduloasã a frontierei.
DÂMBOIU, Victor S. Nãscut la 29
decembrie 1922,
în satul Râuºor,
comuna Mândra
– Braºov. A fost
unul dintre cei
11 copii ai memorandistului
Samoilã. A urmat ºcoala normalã din Sibiu, a fost pe
front, apoi a terminat teologia, fiind
hirotonisit în 1947, la ªinca Nouã –
Fãgãraº. În 1949 a fost arestat de
Securitatea Fãgãraº ºi bãtut cu sãlbãticie.
Eliberat, dar supravegheat în
permanenþã. În 1952 s-a transferat la
parohia Drãguº, pentru cã, din acest loc,

putea sã-i ajute mai uºor pe partizanii
din munþi. Arestat la 8 aprilie 1957 de
Securitatea Sibiu ºi torturat de echipa
colonelului Gheorghe Crãciun. În iulie
1957 a fost condamnat la 10 ani muncã
silnicã, împreunã cu primul lot al
partizanilor din Fãgãraº. A trecut prin
penitenciarele Sibiu, Codlea, Jilava ºi
Galaþi, lagãrele Brãila, Salcia ºi
Stoieneºti. Eliberat în 1964 cu Decretul
411. Securitatea a continuat sã-l
supravegheze permanent ºi sã-l
persecute. A fost nevoit sã lucreze ca
muncitor necalificat, în C.A.P-uri ºi
uzine.
DÂMBU, Vasile ªt. Nãscut la 9
decembrie 1911, în satul Cheud, comuna
Nãpradea – Sãlaj. Din Braºov. Ospãtar.
Arestat la 22 mai 1948 ºi torturat la
Securitatea Braºov. Condamnat la 10 ani
muncã silnicã (sentinþa 23/1948). În
1950 a fost adus la penitenciarul Gherla
ºi supus procesului de reeducare. A fost
chinuit ºi bãtut de: Popescu Aristotel,
Lupescu Adrian, Drãguþ Puiu,
Vereºmortean Nichifor, Predescu Aurel,
Munteanu Ovidiu, Burcu Gheorghe,
Beºchea Tiberiu ºi Craiu Constantin
(conform declaraþiilor torþionarului
Puºcaº V. Vasile). În seara de 6
octombrie 1950, dupã stingere, i s-a pus
un cãluº în gurã ca sã nu se audã þipetele
ºi a fost torturat cu bestialitate. A murit
în timpul acestei bãtãi, asfixiat de
propria-i vomã, în camera 103.
DÂNCÃ, Petre. Preot. Arestat ºi
condamnat în 1949. În 1950 a fost adus
în lagãr în brigada de pedepsiþi, unde a
fost chinuit de reeducaþii Burculeþ Viorel
ºi Meteºan Florin.
DÂNGÃ, Vasile. Nãscut în 1895, în
Basarabia. Rãpit de N.K.V.D., în 1946.
A murit în lagãrele din Siberia.

