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EBERCOHM, Josef. Arestat cu

unul din loturile sioniºtilor. Dupã 1950
a ajuns  la sediul Securitãþii Capitalei,
din Calea Rahovei ºi la Malmaison. A
fost anchetat cu duritate de maiorul
Negrea.

EBERCOHN, Ozi. Avocat. Arestat
în 1950. Judecat cu lotul sioniºtilor.
Detenþia la Caransebeº.

EBERH. Arestat. Condamnat. A
murit în 1963, la penitenciarul Gherla.

EBERWEIN, Rozalia. Din comuna
Sântana � Arad. Ridicatã de N.K.V.D.
în 1945. Trimisã în Siberia, în bazinul
carbonifer Donbass.

EBERWEIN, Terezia. Din comuna
Sântana � Arad. Ridicatã de N.K.V.D.
în 1945. Trimisã în Siberia, în bazinul
carbonifer Donbas.

ECHIMESCU, Pintar. Nãscut în
Banatul sârbesc. Arestat. Condamnat. În
1951 se afla în lagãrul de la Capu Midia,
iar în 1953, dupã închiderea Canalului,
a fost trimis la penitenciarul Aiud.

ECKLES, Franz. Hidrolog al
Administraþiei Porþilor de Fier. La 29
septembrie 1947, în timp ce mãsura
adâncimea apei la Orºova, grãnicerii
sârbi l-au împuºcat  mortal, sub pretextul
cã ar fi trecut de talveg.

ECKSTEIN, Alfred. Din Arad.
Arestat de N.K.V.D. Deportat în
U.R.S.S., la 15 ianuarie 1945.

ECKSTEIN, Francisc. Nãscut la 20
decembrie 1900, la Orºova � Mehedinþi.
Expeditor. Arestat la 22 aprilie 1952.
Condamnat ca agent al serviciului de
spionaj englez. Decedat la 29 martie
1954, în spitalul penitenciarului
Vãcãreºti.

ECONOMU. Inginer. În 1948 a
trecut în Iugoslavia, împreunã cu soþia
ºi douã fiice (Alexandra ºi Ileana). Au
stat un an ºi jumãtate în lagãrul de la
Zrenjanin - Vojvodina. Nu se cunosc
împrejurãrile, dar în ianuarie 1950, la
frontiera cu Grecia, întreaga familie a
fost împuºcatã de sârbi.

ECONOMU. În 1948 a trecut în
Iugoslavia, împreunã cu soþul ºi douã
fiice (Alexandra ºi Ileana). Au stat un
an ºi jumãtate în lagãrul de la Zrenjanin
- Vojvodina. Nu se cunosc împrejurãrile,
dar în ianuarie 1950, la frontiera cu
Grecia, întreaga familie a fost împuºcatã
de sârbi.

ECONOMU, Alexandra. 17 ani.
Elevã. În 1948 a trecut în Iugoslavia
împreunã cu pãrinþii ºi o sorã (Ileana).
Au stat un an ºi jumãtate în lagãrul de la
Zrenjanin - Vojvodina. Nu se cunosc
împrejurãrile, dar în ianuarie 1950, la
frontiera cu Grecia, întreaga familie a
fost împuºcatã de sârbi.

ECONOMU, Cociu. Student.
Arestat. Condamnat în 1949. În 1951 se



205

afla în lagãrul de la Peninsula, în
brigãzile 13-14.

ECONOMU, Constantin M.
Nãscut la 31 ianuarie 1914, în Albania.
Din Constanþa. Arestat. Condamnat la
un an închisoare corecþionalã.

ECONOMU, Costea S. Nãscut la
5 ianuarie 1909, în Grecia. Din
Constanþa. Arestat. Condamnat. A
executat o pedeapsã de 10 ani închisoare
corecþionalã.

ECONOMU, Elena. Arestatã. A
murit în timpul detenþiei.

ECONOMU, Ileana. În 1948 a
trecut în Iugoslavia, împreunã cu pãrinþii
ºi o sorã (Alexandra). Au stat un an ºi
jumãtate în lagãrul de la Zrenjanin �
Vojvodina. Nu se cunosc împrejurãrile
dar în ianuarie 1950, la frontiera cu
Grecia, întreaga familie a fost împuºcatã
de sârbi.

ECONOMU, Lilica Gh. Domiciliu
obligatoriu din 1951.

EDEL, Sofia. Arestatã.
Condamnatã. În 1952 i-a fost semnalatã
prezenþa în lagãrul Mislea.

EDELSTEIN, Elemelch. Arestat cu
un lot al sioniºtilor. Anchetat la sediul
Securitãþii din Calea Rahovei. A trecut
prin penitenciarul Caransebeº.

EDELSTEIN, Manole. Arestat.
Condamnat în 1948.

EDELSTEIN, Samy. Director în
Ministerul Comerþului Exterior. Arestat
în 1959 ºi anchetat de Securitatea
Bucureºti (Uranus). Condamnat în 1960.
A trecut prin penitenciarul Aiud.

EDER. Arestat în 1952 împreunã cu
soþia (Maria).

EDER, Maria. Arestatã în 1952,
împreunã cu soþul. Condamnatã. A trecut
prin penitenciarul Jilava ºi lagãrul
Mislea.

EDI, Ioan. Nãscut la 19 iunie 1949,
în localitatea Sânnicolau Mare � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, de la
18 iunie 1951.

EDIP, Bechir.
Din Dobrogea.
Turc. Arestat în
1952. Condam-
nat pentru acþi-
uni duºmãnoase
împotriva regi-
mului.

EDIP, Memed Ali. Nãscut la 18
ianuarie 1908, în comuna Topraisar �
Constanþa. Din Bucureºti. Hoge la
geamia din Parcul Carol. Arestat la 7
iunie 1952. Condamnat la muncã silnicã
pe viaþã. A murit în penitenciarul
Vãcãreºti, la 29 martie 1960. (Geamia a
fost dãrâmatã.)

EDU, Radu-Raul ªt. Nãscut la 10
iunie 1909, în comuna Urecheºti -
Vrancea. Din localitatea Râmnicu Sãrat
� Buzãu. Jurist. Ofiþer în rezervã
reactivat în timpul rãzboiului. Arestat în
1948. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Aiud, în februarie 1951.

EFSTATE, Mircea. Din Iaºi.
Aviator. Arestat. Condamnat în 1948,
pentru uneltire contra ordinii sociale. A
trecut prin reeducarea din penitenciarul
Piteºti.

EFTIMESCU, Gheorghe M. Din
Bucureºti. Institutor. Arestat ºi anchetat
în legãturã cu manifestaþia
promonarhistã de la 8 noiembrie 1945,
din Piaþa Palatului Regal.

EFTIMIE. Preot. Arestat.
Condamnat în 1948. În 1949 se afla în
secþia I a penitenciarului Piteºti.
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EFTIMIE, Cãlin. Nãscut la 19 iulie
1894, în satul Aprozi � Cãlãraºi. Arestat.
Condamnat la 3 ani închisoare. A murit
în timpul detenþiei, la 7 februarie 1953,
în penitenciarul Galaþi.

EFTIMIE, Cãlin. Colonel magistrat
ce a judecat mai multe procese înscenate
de Securitate, pronunþând mii de
condamnãri pe viaþã (unul dintre cele
mai odioase procese pe care le-a condus
a fost cel al rezistenþei naþionale conduse
de inginerii Pop � Bujoi, în 1948).
Arestat la rândul sãu ºi condamnat

EFTIMIE, Gheorghe. Din Iaºi.
Profesor diacon. Arestat în mai 1948.
Judecat cu lotul Centrului studenþesc
legionar Iaºi. Condamnat în octombrie
1948 de Tribunalul Militar Iaºi. A ajuns
în penitenciarul Suceava, unde o parte
dintre deþinuþii legionari alcãtuiserã un
�tribunal� (avându-l ca �preºedinte� pe
Cobâlaº Nicolae ºi ca �procuror� pe
Dumitrescu Dan), ce judeca foºtii
camarazi care nu respectaserã ordinele
primite de la comandamentul legionar
ºi mãrturisiserã în timpul anchetelor de
la Securitate mai mult decât era permis,
despre activitatea lor ºi a organizaþiilor
legionare din care proveneau.
�Tribunalul� l-a gãsit vinovat ºi l-a
condamnat la moarte. (În aceleaºi
condiþii ºi din aceleaºi motive, mai
fuseserã condamnate 10 persoane,
printre care ºi Bogdanovici Alexandru;
pedepse neexecutate.) La 18 aprilie
1949, a fost mutat de la penitenciarul
Suceava la Aiud.

EFTIMIE, Gheorghe V. Nãscut la
10 septembrie 1898, în comuna Nalbant
� Tulcea. Þãran. Participant la miºcarea
de rezistenþã din zona Babadag. Arestat
la 1 august 1952. Condamnat de

Tribunalul Militar Constanþa la 12 ani
închisoare pentru propagandã împotriva
orânduirii socialiste. A stat un timp în
infirmeria penitenciarului Aiud (cu un
cancer metastazat), unde a murit la 3
martie 1959. Probabil a fost aruncat la
groapa comunã, în cimitirul
penitenciarului din Galaþi.

EFTIMIE, Ion. Din satul Rosia,
comuna Ungheni � Iaºi. ªef de post.
Împuºcat de sovietici la 16 noiembrie
1944.

EFTIMIE, Ion. Din satul
Comisoaia, comuna Zãrneºti - Buzãu.
Învãþãtor. La 15 martie 1954, a fost bãtut
în propria-i casã de securiºtii Badea ºi
Farago ºi a fost dus (cu capul spart ºi cu
cãtuºe la mâini) la Securitatea Ploieºti.
Dupã o lungã serie de bãtãi, a fost trimis
în judecatã pe baza unui dosar alcãtuit
din mãrturii mincinoase. Pentru cã
martorii ºi-au retras acuzaþiile în timpul
procesului, a fost eliberat în mai 1955.
Rearestat la 26 noiembrie 1959. Judecat
tot în baza unui dosar fals. Condamnat
la 6 ani închisoare. A trecut prin
penitenciarul Aiud ºi lagãrele din bãlþile
Dunãrii.

EFTIMIE, Nicolae. Nãscut în 1910.
Arestat. A murit în timpul detenþiei.

EFTIMIE, Vasile N. Nãscut la 25
mai 1899, în comuna Belceºti � Iaºi.
Subofiþer de jandarmi. Arestat. A murit
la 27 decembrie 1960, în penitenciarul
Gherla.

EFTIMIE, Pascal. Legionar.
Arestat în mai 1948. Condamnat de
Tribunalul Militar Iaºi în octombrie
1948. A ajuns în penitenciarul Suceava,
unde o parte dintre deþinuþii legionari
alcãtuiserã un �tribunal� (avându-l ca
�preºedinte� pe Cobâlaº Nicolae ºi ca
�procuror� pe Dumitrescu Dan), ce
judeca foºtii camarazi care nu
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respectaserã ordinele primite de la
comandamentul legionar ºi mãrturisiserã
în timpul anchetelor de la Securitate mai
mult decât era permis, despre activitatea
lor ºi a organizaþiilor legionare din care
proveneau. �Tribunalul� l-a gãsit vinovat
ºi l-a condamnat la moarte. (În aceleaºi
condiþii ºi din aceleaºi motive, mai
fuseserã condamnate 10 persoane,
printre care ºi Bogdanovici
Alexandru.)Pentru executarea pedepsei
s-a format o echipã (care a depus un
jurãmânt), iar responsabilitatea
executãrii lui Eftimie Pascal (a lui
Bogdanovici Alexandru ºi încã a altor
trei persoane) i-a revenit lui Dumitrescu
Dan. Din toþi cei condamnaþi de
�tribunalul� legionarilor arestaþi, doar
Bogdãnescu Alexandru a fost omorât,
dar nu de Dumitrescu Dan ci de cãtre
Þurcanu. Dumitrescu Dan, la 4 ani dupã
ce-ºi condamnase camarazi la moarte
pentru dezvãluiri intolerabile, a fãcut el
însuºi mãrturisiri complete în timpul
anchetelor. Eftimie Pascal a fost eliberat.

EFTIMIE, ªtefan. Locotenent,
comandor. Arestat. Judecat în 1948, cu
grupul Miºcãrii de Rezistenþã Naþionalã
organizatã de amiralul Horia Mãcellariu,
comandorul Toma Matei ºi comandorul
Dumitru Condeescu. Condamnat.

EFTIMIE, Vasile. Arestat. A murit
în 1960, în timpul detenþiei, la
penitenciarul Aiud.

EFTIMIU. Colonel. ªeful
serviciului Cifru al Marelui Stat Major.
Arestat. Condamnat. Se pare cã a murit
în penitenciarul Aiud.

EFTIMIU, Constantin. Nãscut la
26 iunie 1893. General de brigadã. În
perioada 23 august 1944 - 31 noiembrie
1944 a fost ministru Secretar de Stat la
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi

Comunicaþiilor. În noiembrie 1944 a
trecut la comanda trupelor, iar în 1945
era ºeful Marelui Stat Major. În aceastã
calitate, la 1 martie 1945, a înaintat un
raport cãtre preºedinþia Consiliului de
Miniºtri în care sublinia situaþia deosebit
de gravã din Transilvania de nord,
eliberatã de trupele române, dar lãsatã
pe mâna administraþiei maghiare. Redãm
din sumar: �În Ardealul de Nord sub
masca comunismului, activitatea
iredentistã maghiarã se manifestã din
plin, cãutând sã sfideze ºi sã umileascã
tot ce este românesc. Tricolorul
românesc interzis� Elevii de liceu care
purtau cocarde naþionale au fost
arestaþi� Românii sunt obligaþi sã
foloseascã numai limba maghiarã în
relaþiile cu autoritãþile, iar corespondenþa
sã se scrie numai în maghiarã�
intelectualii sunt umiliþi, arestaþi ºi
maltrataþi, pretextându-se cã sunt
fasciºti. Ofiþerii, subofiþerii ºi ostaºii
veniþi sã-ºi viziteze familiile rãmase în
Ardealul de Nord sunt arestaþi, puºi în
mod umilitor la corvezi în vãzul
populaþiei ºi al comandamentelor
militare sovietice�urmãrind atingerea
libertãþii individuale ºi discreditarea
elementului românesc. În toate
manifestãrile ungurilor se observã o
simpatie linguºitoare faþã de
comandamentul sovietic, cãutând pe
orice cale sã-l convingã pe acesta de
sentimentele lor comuniste spre a obþine
diferite avantaje ºi atingerea scopurilor
iredentiste� Poliþia popularã maghiarã
cautã prin tot felul de atrocitãþi ºi
ameninþãri a sili populaþia româneascã
sã pãrãseascã Ardealul de
Nord�(ss)gen. C. Eftimiu�. În timpul
grevei regale, de la 22 august 1945, i-a
înmânat generalului Aldea Aurel un
material referitor la situaþia României.
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Dupã arestarea generalului Aldea, în
iunie 1946, a fost ºi el arestat ºi implicat
în procesul �Sumanele Negre�. Procesul
a fost scurt, de la 11 la 18 noiembrie
1946. Condamnat la muncã silnicã  pe
viaþã. A trecut prin penitenciarele
M.A.I., Jilava ºi Aiud, unde a murit din
cauza condiþiilor de exterminare, la 19
septembrie 1950.

EFTIMIU, Gheorghe. Din Turnu
Severin - Mehedinþi. Elev la liceul
�Traian�. În martie 1949 a plecat cu încã
trei prieteni (Eugen ºi Ion Bocârnea,
Auricã Firulescu) la partizanii din munþi.
Pe drum Firulescu s-a despãrþit de ei. Au
fost trãdaþi ºi surprinºi de Securitate în
apropiere de satul Isverna � Mehedinþi.
Au fost împuºcaþi (30 martie 1949) ºi
aruncaþi într-o groapã comunã la
marginea satului Isverna.

EGNER, Gheorghe. Din comuna
Sãveni � Botoºani. Arestat. Condamnat
de Tribunalul Militar Iaºi.

EGNER, Mihai. Arestat.
Condamnat în 1949. A trecut prin
penitenciarele Gherla ºi Baia Sprie.

EGRI, Constantin. Student.
Arestat. Condamnat în 1949. A trecut
prin reeducarea de la Gherla, Baia Sprie,
Cavnic ºi Aiud.

EGUNOVA, Tatiana. Din Odessa.
Actriþã. Fiica unui profesor omorât de
sovietici. A rãmas pe drumuri, dupã
moartea tatãlui, împreunã cu mama ei.
A muncit cu perseverenþã ºi a ajuns sã
fie angajatã la Opera din Odessa, fiind
înzestratã cu o voce impresionantã. S-a
cãsãtorit cu un ofiþer român (Dinu), dupã
ce trupele române au intrat în Odessa.
Dupã rãzboi au ajuns la Sibiu, unde soþul
ei ºi-a fãcut rost de acte false. Acesta a
fost condamnat în contumacie ºi a trãit
cu spaima cã va fi reperat ºi arestat. Ceea
ce s-a ºi întâmplat. Un fost subaltern l-a

recunoscut ºi l-a denunþat. Pentru a nu
fi arestat, soþul Tatianei s-a spânzurat
(prin 1958) într-o pãdure din jurul
Sibiului. În 1959, Tatiana a fost arestatã
sub numele de Ani Reguneanu. A fost
anchetatã cu cruzime la sediul Securitãþii
din Uranus de Enoiu Gheorghe care voia
s-o condamne ca spioanã (era grav
bolnavã, se pare de cancer). În 1960 a
fost condamnatã la 5 ani închisoare
pentru discuþii duºmãnoase la adresa
regimului socialist. A fost trimisã la
Jilava. Colegele de temniþã susþin cã a
murit în închisoare.

EHLING, Marina. Nãscutã la 20
august 1932, la Sânpetru Mare � Timiº.
Domiciliu obligatoriu, de la 18 iunie
1951.

EHLINGHER, Maria. În noaptea
de 1/2 octombrie 1945, a fost împuºcatã
mortal de un soldat sovietic, la Lugoj.

EILLER, Elisabeta. Nãscutã la 30
martie 1930, în Jugoslavia. Muncitoare.
Arestatã la 24 iunie 1953. Condamnatã
ca suspectã de spionaj ºi trãdare în
favoarea Iugoslaviei. Decedatã la 4 iunie
1954, în penitenciarul Piteºti.

EITEL, Adolf. Nãscut la 13
februarie 1877. Medic. Arestat la 15
octombrie 1949. A murit în 1949, în
timpul anchetei, la Securitate.

EIUB. Comisar la Siguranþa din
Tulcea. Obedient regimului comunist, i-
a torturat pe cei arestaþi ºi aduºi la sediu.
La 18 iulie 1948, a fost la rândul sãu
arestat ºi condamnat. A trecut prin
penitenciarele Jilava ºi Fãgãraº.

EIUP, Ali-Muºa. Din Dobrogea.
Medic. Membru în Comitetul pan turc.
Arestat. Condamnat în 1951, la 5 ani
închisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale.

EJECAN, Constantin. Din
Constanþa. Domiciliu obligatoriu.


