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preot la Curtea Veche. Arestat în 1945.
A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Jilava, în 1958.
GEORGESCU, Nicolae. Inginer.
Arestat. Condamnat la închisoare.
GEORGESCU, Nicolae. Din
judeþul Dâmboviþa. Preot. Arestat. A
murit în timpul detenþiei.
GEORGESCU, Nicolae. Din
Bucureºti. Elev. Arestat în 1949.
Condamnat la muncã silnicã, pentru
legãturi cu grupul tinerilor ce colaborau
cu Ionuþ Stoica (omorât într-o luptã cu
Securitatea, în februarie 1949). Detenþia
în lagãrul Peninsula.
GEORGESCU, Nicolae. Arestat în
iunie 1945. Judecat în procesul
organizaþiei „T” (înscenatã de Securitate
din ordinul lui Nicolski). Condamnat la
închisoare.
GEORGESCU, Nicolae. Arestat. A
murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Gherla, în 1953.
GEORGESCU, Nicolae. Din
oraºul Reºiþa – Caraº Severin. Instalator.
Arestat ca membru al unei organizaþii
promonarhiste. Condamnat la 2 ani
închisoare. În 1949 a fost supus acþiunii
de „reeducare” la penitenciarul Piteºti.
GEORGESCU, Nicolae. Nãscut la
10 mai 1897. Învãþãtor în comuna
Lunguleþu – Dâmboviþa. Arestat. A
murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Vãcãreºti, în 1953.
GEORGESCU, Nicolae G. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr, prin Decizia
M.A.I. nr.446, din 27 septembrie 1951.
GEORGESCU, Nicolae I. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr, prin Decizia
M.A.I. nr. 446 din 27 septembrie 1951.
GEORGESCU, Nicolin. Inginer
radiodifuziune. Arestat în 1949.

Condamnat la 3 ani închisoare, pentru
atitudine anticomunistã. Detenþia la
penitenciarul Jilava.
GEORGESCU, Paul. A participat
la organizarea manifestaþiei de la 10 mai
1946. Arestat. Condamnat la închisoare.
GEORGESCU, Petre. Nãscut la 25
iulie 1919, în
satul Bordeni,
comuna Scorþeni
– Prahova. Colonel. ªi-a pus
casa la dispoziþia T.U.N.Þ.,
ajuta la tipãrirea
de manifeste, transporta cu motocicleta
la diverse adrese maºina de multiplicat,
ascundea persoane urmãrite de
Securitate ºi pe cei întorºi din
prizonieratul sovietic. Arestat în 1947.
GEORGESCU, Petre. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr, cu Decizia
M.A.I. nr. 444, din 26 septembrie 1951.
GEORGESCU, Petre. Din satul
Valea Mare, comuna Valea Lungã –
Dâmboviþa. Diriginte P.T.T.R. Membru
al „Frontului Plugarilor”. Arestat de
Securitatea Titu, în ianuarie 1848.
GEORGESCU, Petre-Titi. Nãscut
la 5 noiembrie
1903, în satul
Capu Piscului,
comuna Meriºani – Argeº.
Fruntaº P.N.Þ.
Preocupat de
opere de binefacere ºi construirea de internate pentru
ºcoli. A împãrþit 50 de pogoane de
pãmânt vãduvelor de rãzboi din comuna
Mihãileºti – Muscel. Arestat la 14 iulie
1947. Eliberat dupã un an ºi 6 luni.
Rearestat la 15 august 1949. Torturat în
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timpul anchetei la Securitatea Piteºti.
Condamnat la 5 ani închisoare. Eliberat
de la penitenciarul Aiud (grav bolnav).
GEORGESCU, Petruº. Din oraºul
Focºani - Vrancea. Medic. Membru
P.N.Þ. (fruntaº al T.U.N.Þ.). Arestat în
1950. Detenþia în lagãrele Cernavodã,
Capu Midia ºi Oneºti.
GEORGESCU, Pion P. Nãscut în
1884, în satul
Zãnoaga, comuna Leu –
Dolj. Fiu de
preot. A urmat
C o l e g i u l
naþional „Carol
I” din Craiova ºi
Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureºti.
Absolvent al Facultãþii de Matematicã
ºi al ªcolii de Ofiþeri de Artilerie. În
primul rãzboi mondial a luptat la
Mãrãºeºti ºi Caºin, a fost decorat cu mai
multe ordine ºi medalii române ºi
strãine. Aghiotantul generalului
Coandã. Comandantul ªcolii militare de
artilerie ºi profesor de balisticã la
Institutul Politehnic din Timiºoara. În
perioada 1937-1939, în calitate de
general de divizie, a fost comandantul
fortificaþiilor de la Poarta Someºului (tot
în aceastã perioadã a ridicat un
monument viu, din 100.000 de brazi, pe
muntele Guþiului, poetului Mihai
Eminescu). În 1940 comanda Corpul 7
de armatã – Sibiu. Din 1946 a fost pus
sub permanentã supraveghere de
Securitate ºi a fost arestat de mai multe
ori. A murit în 1956.
GEORGESCU, Radu. Din oraºul
Câmpulung - Argeº. Prizonier de rãzboi
de la 23 august 1944 la 8 aprilie 1946.
Arestat de la 5 decembrie 1948 pânã la
10 octombrie 1952. Rearestat la 27
decembrie 1962. Condamnat la

închisoare, pentru uneltire contra ordinii
sociale. Detenþia la penitenciarele
Uranus, Jilava, Aiud, Gherla ºi lagãrul
Peninsula. Eliberat la 20 februarie 1963.
Din ziua eliberãrii ºi pânã la 29 iunie
1964, a stat internat în spital, grav
bolnav în urma condiþiilor de
exterminare din închisoare.
GEORGESCU, Radu (zis
Cãnuþã). Din oraºul Ploieºti – Prahova.
Arestat în 1951. Detenþia într-unul din
lagãrele de muncã silnicã. Eliberat dupã
3 ani.
GEORGESCU, Roman. Nãscut la
17 martie 1924, în satul Pucheni
Moºneni, comuna Puchenii Mari –
Prahova. Preot. Arestat. Condamnat de
Tribunalul Militar Bucureºti la 6 ani
temniþã grea (sentinþa 42/7 mai 1958).
Detenþia la penitenciarul Jilava ºi
lagãrele din bãlþile Dunãrii.
GEORGESCU, Romana (nãscutã
Simionescu).
Fiica preºedintelui organizaþiei
P.N.Þ. Covurlui,
cãsãtoritã cu dr.
ªerban-Bicã
Georgescu, fiul
preºedintelui
organizaþiei
P.N.Þ. Tutova. Arestatã pentru cã în
pachetele cu alimente ce le dusese
tatãlui sãu la penitenciarele Craiova
(1947) ºi Aiud strecurase ºi corespondenþã (denunþatã de inginerul Alex.
Bunescu). A stat în închisoare, fãrã
proces, de la 15 august 1949 la 2
septembrie 1950. Din familie i-au fost
arestaþi tatãl, soþul (ªerban – Bicã) ºi
socrii (Eugenia ºi Vasile - Bârlad).
GEORGESCU, Sotir Gr. Nãscut la
21 iunie 1909, în oraºul Brãila.
Procuror. Arestat în 1950. Condamnat
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la 4 ani închisoare, în 1951. Omorât în
bãtaie (de brigadierul Grigoraº) în
lagãrul Salcia, la 23 iulie 1953.
GEORGESCU, Spiridon. Comandor de aviaþie. A colaborat cu grupul
Ciulei – Victor. Arestat în vara anului
1948. Torturat cu sãlbãticie la
Securitatea Braºov. Ca sã scape de
torturã a inventat o poveste cu desanturi
americane ce ar fi urmat sã aibã loc la
Braºov, în pãdurile de la Codlea.
Securitatea i-a arestat câþiva prieteni
(care nu ºtiau evident nimic) ºi a alcãtuit
un lot de 5 persoane, cu care a fost
judecat ºi condamnat la închisoare. A
murit în lagãrul Bendoiu din bãlþile
Dunãrii, în 1952.
GEORGESCU, Stelian-Cocoº.
Din oraºul Arad. Arestat. Condamnat la
2 ani muncã silnicã în lagãr, cu Decizia
M.A.I. 446 din 27 septembrie 1951.
GEORGESCU, ªerban-Bicã V.
Nãscut la 19
martie 1921, în
oraºul Bârlad Vaslui. Fiul preºedintelui
organizaþiei
P.N.Þ. Bârlad,
avocatul Georgescu Vasile Bârlad. Student
la Facultatea de Medicinã din Iaºi.
Membru în biroul de conducere al
T.U.N.Þ. Unul dintre conducãtorii luptei
anticomuniste, alãturi de inginerul
Marius Rusu ºi Sergiu Iacovlov. Pus sub
urmãrire de Securitate, din 1947. I s-a
înscenat o tentativã de trecere
frauduloasã a frontierei ºi a fost arestat
6 luni. Dupã terminarea facultãþii, s-a
angajat medic în comuna Mogoº – Alba.
Arestat în 1948. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Iaºi ºi Suceava

(de inspectorul Pompilian). Þinut pânã
la proces la penitenciarul Suceava, s-a
opus acþiunii de „reeducare” iniþiate de
Bogdanovici. Condamnat de Tribunalul
Militar Iaºi la 7 ani închisoare (sentinþa
419/2 aprilie 1949). În vara lui 1949 a
fost dus la penitenciarul Aiud, iar de
acolo, în toamna lui 1950, în lagãrul
Peninsula. În calitatea sa de medic i-a
ajutat cât a putut pe cei bolnavi.
Nedespãrþit de prietenul sãu, inginerul
Marius Rusu, prin tinereþea ºi
optimismul lor au reuºit sã uºureze
munca colegilor de suferinþã ºi sã le
aducã din când în când un zâmbet pe
buze. Au reuºit, de asemeni, sã creeze
un sistem de legãturi cu civilii, pentru
procurarea de medicamente ºi
transmiterea de informaþii cãtre ºi de la
familiile deþinuþilor politici. Dupã
sistarea lucrãrilor de la Canal a fost dus
(19 iulie 1953) la penitenciarul Aiud ºi
apoi la minele din Valea Nistrului, Baia
Sprie ºi Cavnic. Eliberat de la
penitenciarul Baia Mare (unde lucra în
minã), în 1955. În perioada în care
fusese arestat, se introdusese
obligativitatea examenului de stat, aºa
cã, deºi lucra ca medic, a fost încadrat
pe post de felcer (în comunele Axintele,
Sãlcioara ºi Tericeni, din fostul raion
Lehliu). Foarte iubit de pacienþii sãi,
arestarea sa a reprezentat pentru
Securitate cea mai bunã variantã de
intimidare a þãranilor care refuzau
colectivizarea. Arestat la 2 februarie
1959, sub acuzaþia cã, datoritã influenþei
sale negative, stagneazã finalizarea
colectivizãrii în zonã. Au avut loc 13
termene de judecatã ºi au fost folosiþi
ca martori ai acuzãrii colegii sãi:
Nicolae Dragomir, Felicia Gingicã,
Gherghina Niculescu ºi Iuliu Niculescu
(acesta a revenit asupra declaraþiei,
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spunând cã i-a fost luatã cu forþa la
Securitate). Condamnat la 9 ani
închisoare, pedeapsã majoratã la 10 ani
ca recidivist (sentinþa 867/29 august
1959). Dus în lagãrul Luciu Giurgeni,
de unde, grav bolnav, a fost dus la
spitalul Constanþa ºi de acolo la
penitenciarul Botoºani, unde a fost pus
medicul deþinuþilor politici (a gãsit în
registrul cabinetului consemnarea morþii
tatãlui sãu, cu numai trei sãptãmâni
înainte de sosirea sa). Graþiat în 1964
cu Decretul 411. Din familie i-au mai
fost arestaþi ambii pãrinþii (Eugenia ºi
Vasile – Bârlad), soþia (Roxana) ºi socrii
(Simionescu).
GEORGESCU, ªtefan. Din oraºul
Câmpulung Moldovenesc - Suceava.
Arestat în 1958. Judecat în procesul
Vasile Blãnaru – Flamurã (împreunã cu
sora sa). Condamnat la 16 ani muncã
silnicã, la 20 aprilie 1959. Detenþia la
penitenciarele Suceava, Botoºani,
Jilava, Gherla ºi Aiud.
GEORGESCU, ªtefan I. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr, cu Decizia
M.A.I. nr. 446, din 27 septembrie 1951.
GEORGESCU, ªtefan R. Nãscut
la 14 septembrie 1943, în comuna
Drãgoeºti – Ialomiþa. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 6 ani ºi o lunã.
GEORGESCU, ªtefan – Fãnicã.
Din Bucureºti. Cârciumar. Membru
P.N.Þ., preºedintele circumscripþiei 10.
Arestat la 8 noiembrie 1945. Eliberat.
Rearestat la 15 august 1949. Eliberat la
18 decembrie 1954.
GEORGESCU, ªtefan-Gorjeanu.
Editor, inginer (a ridicat Coloana
Infinitului). Arestat.
GEORGESCU, Toma N. Din
oraºul Târgoviºte - Dâmboviþa. Preot.
Arestat în 1952. A murit în lagãrul Capu

Midia din cauza condiþiilor de
exterminare, la 2 decembrie 1952.
GEORGESCU, Traian. Locotenent colonel, comandantul gãrzii
Ministerului de Interne. Arestat în 1949.
Anchetat din ianuarie 1951, pânã în
1956 (împreunã cu alþi 5 ofiþeri), sub
acuzaþia cã, la 24 februarie 1945, la
ordinul generalului Iosif Teodorescu a
deschis foc de mitralierã asupra
mulþimii ce asculta discursul generalului
Rãdescu (10 morþi ºi peste 20 de rãniþi).
În realitate acþiunea aparþinuse
comuniºtilor, iar focul fusese deschis
dintr-o maºinã care ulterior a dispãrut
în vitezã. S-au gãsit urme de gloanþe
(sovietice) în faþada Ministerului de
Interne ºi a Palatului Regal, ºi câteva
gloanþe chiar în cabinetul generalului
Rãdescu. Procesul s-a încheiat abia în
1956, cu concluzia procuraturii: „nu
existã nici o probã din care sã rezulte
cã trupele aflate în M.A.I. ar fi tras în
plin în manifestanþi”, iar ancheta s-a
oprit aici.
GEORGESCU, Valeria. Din
judeþul Constanþa. Arestatã în
august 1948.
Condamnatã
(sentinþa 814/20
decembrie
1948), pentru
sprijinirea grupului de partizani condus de Ion Gheorghiu, din
Topraisar.
GEORGESCU, Valeriu. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1958.
GEORGESCU, Vasile. Nãscut la 2
ianuarie 1915, în satul Bãrãganu,
comuna Mereni – Constanþa. Din oraºul
Vasile Roaitã (actual Eforie) Constanþa. Preot. Implicat în miºcarea
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de rezistenþã din Dobrogea. Arestat la
13 septembrie 1951. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Constanþa.
Judecat cu lotul de partizani din comuna
Straja – Constanþa. Condamnat la 20 de
ani muncã silnicã, 8 ani interdicþie civilã
ºi confiscarea averii (sentinþa 899/29
decembrie 1951), pentru: „…iniþiere,
activitate ºi organizare subversivã
contrarevoluþionarã în satul Straja –
Constanþa. Au dat gãzduire ºi alimente
capilor bandelor teroriste contrarevoluþionare din regiunea Dobrogea –
Gogu Puiu, Iancu Beca ºi Haºoti
Nicolae. Sunt condamnaþi pentru crima
de uneltire contra ordinii sociale…”.
GEORGESCU, Vasile. Nãscut la
15 aprilie 1905, în satul ªtefãneºti,
comuna Mãciuca – Vâlcea. Preot în
comuna natalã. Arestat la 15 august
1952. Condamnat la muncã silnicã,
pentru agitaþie. Detenþia în lagãrele de
la Canal. Eliberat în 1955.
GEORGESCU, Vasile. Nãscut la
27 mai 1915, în comuna Gornet –
Prahova. Profesor de istorie ºi geografie
în oraºul Ploieºti. Arestat la 15 august
1952. Detenþia în lagãrele de la Canal.
GEORGESCU, Vasile. Din oraºul
Turnu Severin – Caraº Severin. Avocat.
Arestat. Condamnat la închisoare, în
1949. Dupã expirarea termenului de
pedeapsã (1954) a fost dus cu domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan.
GEORGESCU, Vasile. Nãscut la 7
decembrie 1910, în satul Plosca,
comuna Bistreþ –
Dolj. Din localitatea Segarcea Olt. Avocat.
Arestat. Condamnat la închisoare. Detenþia la
penitenciarele

Craiova, Jilava, Gherla ºi lagãrele de la
Canal.
GEORGESCU, Vasile I. Nãscut la
14 noiembrie 1929, la Bucureºti.
Arestat. A murit în lagãrul „5 Culme”,
la 21 septembrie 1952.
GEORGESCU, Vasile – Bârlad C.
Nãscut la 1
noiembrie 1884,
în oraºul Bârlad
- Vaslui. Decorat
în primul rãzboi
mondial pentru
acte de bravurã.
Avocat, decan al baroului ºi organizator
al sindicatului profesional. În perioada
1921 – 1927 a apãrat gratuit toate
pricinile legate de împroprietãrirea
þãranilor. Prefect al judeþului Tutova în
timpul guvernului Mironescu, deputat
ºi senator de drept în mai multe
legislaturi, a primit numeroase distincþii
ºi medalii pentru activitatea politicã ºi
iniþiativele de interes general. Membru
P.N.Þ., preºedintele organizaþiei
judeþene Tutova. Arestat la 5 mai 1947
ºi dus la penitenciarele Craiova ºi Aiud,
pe timpul procesului Maniu Mihalache. Rearestat la 15 august 1949,
împreunã cu doi dintre fiii sãi, al treilea
fiu, Georgescu ªerban – Bicã, fiind deja
arestat. Anchetat la M.A.I. Condamnat
de Tribunalul Militar Bucureºti la 2 ani
ºi 2 luni închisoare (sentinþa 1 390/9
octombrie 1951, preºedinte – cãpitan
magistrat Csako Eduard), pentru: “acte
preparatorii la crima de uzurpare de
ordine constituþionalã”. Rearestat la 29
noiembrie 1956, în psihoza declanºatã
autoritãþilor comuniste de revoluþia din
Ungaria. Torturat în timpul anchetei la
Securitate. Condamnat la 16 ani muncã
silnicã (sentinþa 821/19 august 1957),
pentru întâlniri cu foºtii membri P.N.Þ.
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cu scopul de a reorganiza partidul în
vederea preluãrii puterii dacã se va ivi
posibilitatea. Detenþia la penitenciarele
Jilava, Malmaison ºi Botoºani. A murit
în penitenciarul Botoºani din cauza
condiþiilor de exterminare, la 18 iulie
1962. Din familie i-au mai fost arestaþi:
fiul (ªerban-Bicã se afla în detenþie la
penitenciarul Botoºani când a murit tatãl
sãu), soþia (Eugenia), nora (Roxana) ºi
pãrinþii acesteia (Simionescu).
GEORGESCU, Veronica. Sora
fostului ministru Ionel Lugoºianu.
Arestatã în noapte de 14/15 aprilie 1952.
A murit în timpul detenþiei.
GEORGESCU, Vlad. Nãscut la 29
octombrie 1937,
la Bucureºti.
Doctor în istorie. Arestat în
1976 (câteva
luni) pentru lucrarea Cazul comuniºtilor
români (1944 –
1977). A reuºit sã plece din þarã ºi a
predat la Universitãþile din Los Angeles
ºi New York. În 1982 a fost numit
director asociat al departamentului
românesc la postul de radio Europa
Liberã (Munchen). A avut aceeaºi soartã
ca ceilalþi doi directori ai postului, Noel
Bernard (decedat la 23 decembrie 1981)
ºi Mihai Cismãrescu (decedat în
februarie 1982), murind la 13 noiembrie
1988, la New York. (Toþi trei au murit
de cancer, declanºat de expunerea –
provocatã de o mânã criminalã - la o
iradiere cu doze mari.)
GEORGESCU – BÃLÃNESCU,
Lilica. Arestatã în 1948. Detenþia la
penitenciarul Timiºoara.

GEORGESCU – TULCEA. Din
judeþul Tulcea. Avocat. Preºedintele
organizaþiei P.N.Þ. Tulcea. Arestat în
iulie 1947, împreunã cu fiul, în timpul
procesului Maniu-Mihalache. Detenþia
la penitenciarele M.A.I. ºi Vãcãreºti.
Rearestat dupã un timp ºi condamnat la
închisoare. Detenþia în lagãrele de la
Canal.
GEORGEVICI, Mladin. Din
oraºul Reºiþa – Caraº Severin. Arestat
de Securitatea Timiºoara, în perioada
1952 – 1953.
GEORGIAN, Constanþa. Arestatã
în 1952. Detenþia la penitenciarele Jilava
ºi Mislea.
GEORGIAN, Liviu – Constantin.
Nãscut la 7 martie 1950. Domiciliu
obligatoriu, împreunã cu pãrinþii, în
Bãrãgan, un an ºi 7 luni.
GEORGIAN, Nineta P. Nãscutã la
24 ianuarie 1924, în oraºul Galaþi.
Domiciliu obligatoriu, un an ºi 7 luni.
GEORGIAN, Petricã C. Nãscut la
13 septembrie 1919, în oraºul Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, un an ºi 7 luni.
GEORGIU, Cornel. Nãscut la 5
februarie 1951, în comuna Vulcan Hunedoara. Din localitatea Ineu – Arad.
Lãcãtuº mecanic. A iniþiat sindicatul
independent “Unitatea Poporului” ºi a
redactat un “Apel” ºi un “Program”. A
trimis scrisori la Europa Liberã ºi a
tipãrit manifeste. Arestat în urma unei
trãdãri. Condamnat la 4 ani închisoare,
în 1986.
GEOROCEANU, Romeo. Din
Bucureºti. Avocat. Fruntaº P.N.Þ.,
membru în conducerea partidului.
Arestat la 15 martie 1947 ºi þinut în
penitenciarul Craiova pe timpul
procesului Maniu – Mihalache.
GERAN, Aurelia. Nãscutã la 3
martie 1913, în oraºul Cãlãraºi. Din
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oraºul Constanþa. Domiciliu obligatoriu,
2 ani ºi 6 luni.
GERBÃ, Dumitru I. Nãscut la 11
iunie 1923, în comuna Dumeºti - Iaºi.
Din comuna Podu Iloaiei – Iaºi. Arestat,
la 14 aprilie 1954, pentru participare la
omorârea activistului de partid Stroe
Dumitru (responsabil cu constrângerea
þãranilor sã accepte colectivizarea).
Condamnat la moarte (sentinþa 373/4
iunie 1954). Executat la Iaºi.
GERBÃ, Nicolae G. Nãscut la 13
iunie 1905, în comuna Dumeºti – Iaºi.
Din comuna Podu Iloaiei – Iaºi. Tatãl a
ºapte copii. Arestat, la 13 aprilie 1954,
pentru participare la omorârea
activistului de partid Stroe Dumitru
(responsabil cu constrângerea þãranilor
sã accepte colectivizarea). Condamnat
la moarte (sentinþa 373/4 iunie 1954).
Executat la Iaºi.
GERBÃ, Petru I. Din comuna Podu
Iloaiei – Iaºi. Arestat la 14 aprilie 1954,
pentru participare la omorârea
activistului de partid Stroe Dumitru
(responsabil cu constrângerea þãranilor
sã accepte colectivizarea). Condamnat
la 15 ani muncã silnicã (sentinþa 373/4
iunie 1954).
GEREA, Aurel F. Din Bucureºti.
Arestat. Condamnat la 2 ani muncã
silnicã în lagãr, cu Decizia M.A.I. nr. 446
din 27 septembrie 1951.
GERESCU, Nicolae. Arestat. A
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Gherla, în 1953.
GERGELY, Anton. Arestat ºi
condamnat de douã ori, pentru tentativã
de trecere frauduloasã a frontierei, dupã
1964. Detenþia la penitenciarul Aiud.
GERGELY, Arpad. Din oraºul
Braºov. Muncitor. Participant la revolta
anticomunistã de la 15 noiembrie 1987.
Arestat. Condamnat la un an ºi 6 luni
închisoare.

GERGEN, Ana – Elisabeta.
Nãscutã la 28 iulie 1941, în comuna
Ghizela – Timiº. Domiciliu obligatoriu,
din 1951.
GERGO, Vilmas. Arestat. A murit
în timpul detenþiei, la penitenciarul
Gherla, în 1953.
GEROCEANU, Romulus. Avocat.
Membru P.N.Þ., delegat cu conducerea
organizaþiei muncitoreºti judeþene Ilfov.
Arestat în 1947. Judecat cu lotul
membrilor P.N.Þ. Rearestat în 1949.
GEROTA, Dumitru. Din Bucureºti. Conferenþiar universitar la Facultatea de Drept.
Membru marcant P.N.Þ., conducãtorul
cercului de studii, fost secretar
în Ministerul
Justiþiei, candidat pe listele de deputaþi.
Arestat la 15 august 1949, pentru
încercarea de reorganizare a partidului
(denunþat de finul sãu, Alexandru
Drãgulãnescu). Condamnat la 7 ani
închisoare. Detenþia la penitenciarele
M.A.I., Jilava, Aiud ºi lagãrul
Peninsula. Dupã eliberare a fost nevoit
sã lucreze ca fotograf pentru a-ºi putea
câºtiga existenþa.
GESSNER, Nicolae. Se ocupa cu
treceri ilegale peste graniþã. Arestat în
1951, când în casa sa au fost gãsite 3
persoane care se pregãteau sã fugã în
strãinãtate (Constantin Mugur, Eleonora
Bunea ºi Fulvia Grigoriþã). Judecat în
procesul înscenat în jurul Legaþiei
Angliei din Bucureºti, deoarece s-a
presupus cã acþiunea era finanþatã de
primul secretar al Legaþiei, R. Sarrell.

