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IONIÞÃ, Pompiliu. Medic.
Conferenþiar la Facultatea de Medicinã
din Timiºoara. Arestat. Condamnat la
închisoare. Dupã expirarea termenului de
pedeapsã a fost dus cu domiciliu
obligatoriu în satul Bumbãcari, comuna
Dudeºti – Brãila, unde a lucrat la
dispensarul T.B.C. din comunã. Rearestat
din timpul domiciliului obligatoriu ºi
þinut încã 3 ani în lagãrul „5 Culme”.
IONIÞÃ, ªtefan. Din Bucureºti.
Arestat. Condamnat la 2 ani muncã
silnicã în lagãr, cu Decizia M.A.I. nr.490
din 15 octombrie 1951.
IONIÞÃ, Tãnase. Student în anul
cinci la Facultatea de Medicinã. Arestat,
împreunã cu fraþii sãi, Alexandru,
student în anul doi ºi Ion student în anul
cinci la aceeaºi facultate. Condamnaþi la
închisoare, în 1948. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Galaþi ºi lagãrul
Peninsula, unde au fost chinuiþi în
brigãzile studenþeºti, „13 – 14” ºi brigada
„B1”.
IONIÞÃ, Tudor D. Din Bucureºti.
Arestat. Condamnat la 2 ani muncã
silnicã în lagãr, cu Decizia M.A.I. nr.444
din 26 septembrie 1951.
IONIÞÃ, Vasile P. Nãscut la 10
octombrie 1912, la Bucureºti. Arestat în
1952. A murit în timpul detenþiei, în
lagãrul „5 Culme” din cauza condiþiilor
de exterminare, la 4 ianuarie 1953.
IONIÞOIU, Cicerone Aristotel
Traian I. Nãscut la 8 mai 1924, în oraºul
Craiova – Dolj. Absolvent al Facultãþii
de Litere. Membru P.N.Þ. din 1943. A
participat la manifestaþia studenþeascã
de la 1 decembrie 1943 ºi la cele
organizate de P.N.Þ., în martie 1944,
împotriva Dictatului de la Viena.
Preºedintele T.U.N.Þ. pe facultate ºi al
Rectoratului Universitãþii, a fost delegat
cu organizarea tineretului þãrãnist din
Oltenia, în iunie 1945. Arestat de

Siguranþa Craiova, la 1 august
1945, împreunã
cu Dumitru Stãnescu ºi Ion
Vlad, pentru: „înscrisuri necenzurate” – multiplicaserã ºi difuzaserã Declaraþia Domnului
Iuliu Maniu –
fãcutã presei la
19 iulie 1945. În
realitate arestarea urmãrea intimidarea membrilor P.N.Þ. Au
fost duºi sub escortã (adresa 4 708/4
august 1945) la Parchetul Tribunalului
judeþean Dolj. Eliberaþi în acelaºi an de
procurorul Voinea.
„Am fost pus sub urmãrire, dar miam continuat drumurile prin judeþele
Olteniei. Chestorul Ilie Bãnicã trimitea
telegrame peste tot pe unde treceam ºi,
în cele din urmã, am fost prins ºi dus la
Craiova, la 15 septembrie 1945. Ancheta
a durat 3 zile, în prezenþa N.K.V.D.-ului.
La sfârºit m-au pus sã semnez procesulverbal de eliberare, dar, dupã nici cinci
minute, am fost practic rãpit de pe stradã
ºi dus la sediul N.K.V.D. – aflat în actuala
clãdire a Mitropoliei Craiova. Douã
sãptãmâni am fost torturat cu deosebitã
râvnã de cãpitanul Petrov Vasiliev. Am
reuºit cu greu sã le transmit celor de afarã
cã eram încã în viaþã ºi unde mã aflam.
Prin intervenþia lui Maniu la Comisia
Aliatã de Control, m-au eliberat.
Cãpitanul Petrov Vasiliev, care fusese
spaima Olteniei în acea perioadã, a fost
împuºcat mortal în timpul vizitei lui Petru
Groza, la 9 iulie 1946, de un necunoscut,
de pe acoperiºul sediului P.C.R.”
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Revine la Bucureºti ºi se ocupã cu
organizarea manifestaþiei promonarhiste
din Piaþa Palatului Regal, de la 8
noiembrie 1945. Arestat cu încã trei
persoane ºi dus la Siguranþa Capitalei.
Nerecunoscut de autoritãþile din
Bucureºti, a reuºit sã se piardã printre
ceilalþi 300 de arestaþi ºi a fost eliberat
dupã douã sãptãmâni, dar pe numele sãu
a fost datã o condamnare în lipsã, la 2
ani închisoare (sentinþa 524/1945). S-a
ascuns o vreme, împreunã cu alþi colegi
de partid, în munþii Piatra Craiului ºi apoi,
sub alte identitãþi (Jean Dumitrescu din
comuna Sinoie ºi Eugen Radeº din
comuna Noua Braºov), a reînceput sã
circule prin þarã pentru pregãtirea
campaniei electorale. Din când în când
venea la Bucureºti pentru a multiplica
manifeste de protest faþã de falsificarea
alegerilor ºi valul de arestãri declanºate
de comuniºti în martie 1947. Prins ºi
arestat în urma denunþului fãcut de Paul
Sava. Condamnat la un an ºi 6 luni
închisoare (sentinþa 412/1948). Eliberat
la 8 mai 1948, prin reducerea pedepsei.
Imediat dupã eliberare a început sã
organizeze acþiuni de ajutorare ºi
aprovizionare cu alimente a deþinuþilor
politici din penitenciarul Aiud. A fost
pus din nou sub urmãrire ºi nevoit sã se
ascundã. Cu ajutorul inspectorului
ºcolar Sãracu Ion, a fost numit profesor
în comuna Purani, folosind doar unul
dintre prenume – Traian – necunoscut
de Siguranþã, unde figura doar ca
Cicerone Ioniþoiu. Din octombrie 1948 a
venit la Bucureºti în fiecare sâmbãtã,
pentru a lucra la multiplicarea
materialelor doctrinare ale P.N.Þ.,
împreunã cu Bãrbuº Ion, Victor Coconeþi
ºi Ionel Muºeteanu (la domiciliul
acestuia). La 4 februarie 1949, dupã ce
Bãrbuº ºi Coconeþi au fost arestaþi,
Securitatea l-a identificat în persoana

profesorului Traian Ioniþoiu pe Cicerone
Ioniþoiu (confruntând data de naºtere)
ºi le-a cerut autoritãþilor din Giurgiu sãºi intensifice supravegherea.
„Securitatea Giurgiu a trimis rapoarte
la 14 ºi 23 martie, 15 ºi 30 mai, 16 iulie ºi
1 august 1949, nemulþumitoare însã
pentru Direcþia Regionalã a Securitãþii
Ploieºti care le-a cerut maiorilor Nedelcu,
R. Mãnescu ºi cãpitanului Sârbu sã-ºi
intensifice presiunile asupra localnicilor
pentru a afla ce ºi cui povestesc despre
anchetele prin care trecusem, în ce scop
mi-am ascuns numele ºi de cât timp
activez înºelându-le vigilenþa (adresa
113/11414 din 3 iulie 1949).”
Arestat la 15 august 1949 de
Securitatea Giurgiu ºi dus la M.A.I.
„Am fost adus la anchetã în faþa
cãpitanului Nae Dumitrescu, fost
tipograf, care mirosea atât de tare a
bãuturã încât aproape mã ameþise ºi pe
mine. În faþã avea un dosar voluminos ºi
mi-am dat seama cã nu era al meu, ci al lui
Mircea Ioaniþiu, secretarul particular al
Regelui Mihai, plecat din þarã împreunã
cu acesta. I-am atras atenþia ºi, dupã
uzualele jigniri ºi ameninþãri, a renunþat
la anchetã. Dupã douã sãptãmâni au
început sã mã batã ca sã mãrturisesc DE
CE AM FOST ARESTAT!… nu cã ei
n-ar fi ºtiut, dar doreau sã vadã dacã sunt
sincer. Nici eu nici ei nu am aflat pânã la
urmã motivul clar al arestãrii, dar, dupã
ce m-au bãtut bine ºi m-au tãvãlit pe jos,
am fost trimis, plin de sânge, la
Securitatea din Calea Rahovei (5
decembrie 1949). Aici sublocotenentul
Done Nicolae (Mitrea) m-a bãtut pe
rangã, mi-a nãclãit pãrul de sânge ºi mi-a
strivit cu urã ochelarii, dar nici el nu a
reuºit sã-mi stimuleze memoria, aºa cã
m-a trimis, sã am timp de gândire, un an
la penitenciarul Jilava.”
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Judecat într-un lot de 31 de persoane
ce nu se cunoºteau între ele. Condamnat
la 5 ani închisoare (sentinþa 979/1950).
Detenþia în lagãrul Peninsula, unde,
adversar declarat al muncii silnice, a fost
mai mult pedepsit la carcerã. Grav
bolnav, a fost declarat inapt de muncã ºi
dus pe targã în lagãrul Poarta Albã. La 9
mai 1954 a organizat o grevã a foamei de
17 zile, împotriva acþiunilor de
exterminare a deþinuþilor inapþi de muncã
aflaþi în lagãrele de la Canal. Greva sa,
asociatã cu cea a lui Remus Radina, a
determinat venirea unei comisii de
control de la Bucureºti ºi s-a finalizat cu
o îmbunãtãþire a condiþiilor de muncã ºi,
mai ales, cu eliberarea a sute de bãtrâni
inapþi de muncã, neajutoraþi, fãrã
îngrijire medicalã, þinuþi închiºi fãrã
condamnare, deoarece împotriva lor nu
exista de fapt nici o acuzaþie. Împreunã
cu un lot de 15 persoane indezirabile
(printre care: Remus Radina, N. Pâslaru,
Octav Rãdulescu ºi Hristache Stratulat)
a fost mutat la penitenciarul Oradea ºi
de acolo la Jilava. Eliberat în septembrie
1954. Pentru a-ºi câºtiga existenþa a fost
nevoit sã lucreze ca: zugrav, vopsitor,
cazangiu, caloriferist, instalator,
manipulant, dulgher, tehnician
constructor la sondele de petrol din
munþi. Urmãrit permanent de Securitate
ºi chemat periodic la anchete, pentru
intimidare. Se culegeau date privind
deplasãrile sale, cunoscuþii, cheltuielile
curente, vizitele ºi legãturile cu soþia
(aflatã la Bãileºti). S-a ascuns la Valea
Arsului în munþii Apuseni, dar, cu
ajutorul lui Lambru Ion ºi Nicolae Martin
(fost coleg de partid ºi de închisoare), a
fost prins ºi arestat. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Bucureºti
(Uranus), de Enoiu Gheorghe, Sporea
Ion, Puºcaºu Constantin º.a. Cu toate
torturile ºi cu tot zelul „trãgãtorilor de

limbã” ce i-au fost aduºi în celulã, nu a
fãcut nici o declaraþie, anchetatorii fiind
nevoiþi sã menþioneze la sfârºitul
procesului verbal cã acuzatul nu
recunoaºte învinuirile aduse ºi refuzã
orice semnãturã. Condamnat la 8 ani
închisoare (sentinþa 72/1962) dar,
datoritã grosolãniei cu care fusese
întocmit dosarul, la recurs sentinþa a fost
casatã. Neacceptând înfrângerea,
Securitatea a declanºat o nouã anchetã
ºi alte investigaþii sub conducerea
anchetatorului ºef Moldoveanu, ajutat
de Purcaru Constantin. Dupã un an de
anchete brutale, deºi nici acuzatul nici
martorii acuzãrii nu au recunoscut
faptele la proces, a fost din nou
condamnat la 6 ani închisoare (sentinþa
29/1963). Detenþia la penitenciarul
Jilava, unde a fost supus acþiunii de
„reeducare”.
„Ni se cerea, ca la Piteºti, dar fãrã
bãtaie, sã ne facem autodemascarea ºi
sã ne demascãm toþi cunoscuþii,
promiþându-ne cã nimeni nu va avea de
suferit. Timp de un an am trãit în aceastã
mocirlã.”
Cei puºi sã-l „reeduce” raportau
ofiþerilor politici cã este un element
complet pierdut, care face zilnic aprecieri
negative la adresa regimului politic ºi a
celor ce au acceptat sã i se vândã. În
raportul de la 18 decembrie 1963,
cãpitanul Horja Gheorghe sublinia: „are
o atitudine refractarã ºi o poziþie de
nerecunoaºtere a faptelor sale
infracþionale…”. La 10 ianuarie 1964,
cãpitanul Telenche Florin, în urma
discuþiilor purtate cu agentul George Ion
(Vasile Gr. Gheorghe din Craiova), a
concluzionat: „Ioniþoiu Cicerone,
fãcând parte din T.U.N.Þ., s-a dovedit a
fi un element periculos regimului
democrat popular. Aflându-se în
procesul de reeducare, pânã în prezent
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nu a reuºit sã adopte o atitudine pozitiv
consecventã în acest proces, având încã
serioase reþineri privitor la trecutul sãu
subversiv.”.
„La 4 martie 1964 am fost dus la
colonelul politic care dorea sã-mi
comunice cã pentru mine nu existã altã
alternativã în afarã de crematoriu. Am
declarat greva foamei ºi, ca urmare, s-a
deplasat la penitenciar procurorul militar
al Bucureºtiului, colonelul Aldea. I-am
relatat totul: chinul anchetelor prin care
am trecut fãrã nici un temei legal, mocirla
în care trãiam, înconjurat de oameni
dispuºi la orice compromis pentru a-ºi
câºtiga libertatea. S-a declanºat o
anchetã, agenþii de camerã au fost
pedepsiþi cã m-au lãsat sã fac greva
foamei, dar „reeducarea” a fost
desfiinþatã. Nu s-au bucurat toþi, Ion
Negoiþescu ºi Dan Cernovodeanu au sãrit
sã mã batã pentru cã le stricasem ºansele
de a-ºi obþine eliberarea înainte de
termen.”
Graþiat la 29 iulie 1964 cu Decretul
411. A lucrat pe diverse ºantiere, dar nu
a scãpat nici o zi de supravegherea
Securitãþii. Prin adresa 308/15689 din 19
aprilie 1965, colonelul Steskai Viliam,
ºeful direcþiei regionale Banat, cerea
secþiei raionale Moldova Nouã: „Luaþi
mãsuri urgente de identificare a
numitului Ioniþoiu Cicerone Traian
Aristotel… ºi de încadrarea lui
informativã, pentru a stabili dacã are
manifestãri duºmãnoase… persoanele cu
care întreþine legãturi ºi natura acestora
ºi orice alte date… materialele
informative sã ne fie trimise în copie din
30 în 30 de zile, pentru a fi înaintate
ministerului.”. Urmãrirea s-a intensificat
dupã ce a revenit la Bucureºti, datoritã
întâlnirilor sale cu Coposu Corneliu,
Diaconescu Ion, Ionescu N. ºi Coconeþi
V., pentru reorganizarea P.N.Þ.

„Au încercat sã mã intimideze
retrogradându-mã la serviciu ºi apoi au
încercat sã mã câºtige de partea lor.
Pentru cã nu am dat curs convocãrilor
la sediul M.A.I., a venit la mine un
oarecare cãpitan Dumitru, care, amabil
ºi volubil, mi-a cerut sã le dau o mânã de
ajutor. M-am înfuriat: - În aºa hal aþi
ajuns?…Dupã ce mi-aþi distrus viaþa îmi
pângãriþi ºi casa?…”
Dupã uciderea lui V. Coconeþi, în
timpul anchetei, Ioniþoiu Cicerone a
hotãrât sã pãrãseascã þara. Timp de 4 ani
a cerut permanent audienþe la C.C. ºi a
fãcut greva foamei, chiar în sediul acestei
instituþii. A fost permanent
supravegheat de locotenent colonel C.
Stanciu, colonel Ciudin, maior Olteanu
Ilie ºi locotenent B. Pavel. A primit o
invitaþie la un serviciu de psihiatrie
pentru un control medical, invitaþie pe
care i-a trimis-o lui Nicolae Ceauºescu
cu menþiunea cã-i este, mai degrabã, lui
necesarã. Au fost desemnaþi trei agenþi
informatori – I. Vasilescu (Bourceanu V.),
Dobrescu (Paul Lãzãrescu) ºi Jurãscu
(Goanþã Victor) – care sã-l fileze
permanent ºi sã afle de ce doreºte sã
plece în strãinãtate, ce legãturi mai are
cu foºtii membri P.N.Þ., ce pãrere are
soþia sa despre aceastã hotãrâre, care
dintre colegii de serviciu sunt la curent
cu demersurile sale (plan de mãsuri – 2
decembrie 1978). Cu sprijinul lui Remus
Radina aflat la Paris, prin numeroase
memorii trimise la O.N.U., la serviciile de
paºapoarte ºi lui Nicolae Ceauºescu
personal, dupã mediatizarea cazului la
postul de radio Europa Liberã ºi dupã
intervenþia preºedintelui Franþei, Valéry
Giscard d’ Estaing, a reuºit sã forþeze
mâna autoritãþilor române ºi, la 1
septembrie 1979, a primit paºaportul
pentru Franþa. Chiar ºi-n trenul ce-l
ducea la Paris, Securitatea românã nu a
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uitat sã instaleze un agent de
supraveghere - Maria Braici, stabilitã în
R.F.G., - dar n-a reuºit sã afle cã
expatriatul trecea graniþa cu mai multe
microfilme ascunse în pingelele
pantofilor, care conþineau mii de
informaþii despre oamenii care suferiserã
sau muriserã în gulagul românesc. Ajuns
la Paris a avut ca primã preocupare
alertarea forurilor internaþionale cu
privire la drama României, oferind date
precise despre teroarea din penitenciare
ºi crimele comise. Cu sprijinul lui Remus
Radina, Ion Ovidiu Borcea, Alexandru
Bratu, Dumitru Ionescu º.a., a ridicat un
monument simbolic pentru cei
exterminaþi în temniþele comuniste, la
cimitirul Montmartre din Paris. Conform
înþelegerii din þarã cu Corneliu Coposu,
Ion Diaconescu ºi Ionescu Galbeni, a
refãcut P.N.Þ.-ul în exil ºi a fost ales
secretar general al partidului. A scos
douã reviste: Lupta Românã ºi
Deºteaptã-te Române! A scris zeci de
articole documentare privind viaþa
românilor, batjocoritã ºi destrãmatã de
comuniºtii români ºi sovietici. A
continuat sã adune ºi sã sistematizeze
informaþii ºi, împreunã cu cele adunate
din þarã, le-a publicat în mai multe
volume: Morminte fãrã cruce,
Persecuþia bisericii din România,
Rezistenþa armatã a românilor
împotriva comunismului între anii
1944 – 1960. Dupã 1989 ºi-a intensificat
cercetãrile, deºi vârsta ºi suferinþele
îndurate nu l-au iertat, fiind nevoit sã
facã mai multe intervenþii chirurgicale,
printre care una pe cord deschis. A venit
frecvent în România ºi a studiat arhivele
închisorilor, tribunalelor ºi spitalelor
militare, inscripþiile de pe monumentele
funerare, documentele administraþiei
cimitirelor, colecþiile de ziare ºi, mai ales,
a consemnat ºi cea mai micã informaþie

pe care ºi-o aminteau supravieþuitorii
anilor de teroare. Dicþionarul de faþã
reprezintã numai una dintre operele sale
de salvare a memoriei colective, pentru
cã Ioniþoiu Cicerone a mai elaborat în
ultima perioadã studii de mare
anvergurã, bazate pe o documentaþie
impresionantã, despre revoltele þãrãneºti
împotriva regimului comunist, despre
armata de torþionari folositã de acest
regim pentru exterminarea adversarilor
politici, despre viaþa ºi moartea lui Iuliu
Maniu etc.
IONIÞOIU, Veronica. Din judeþul
Dolj. Domiciliu obligatoriu, în Bãrãgan,
de la 18 iunie 1951.
IONUªEL, Petru. Arestat de
Securitatea Bacãu, pentru participare la
revolta þãrãneascã din comuna
Bãrgãoani, în iunie 1950. Torturat în
timpul anchetei atât la Securitatea Bacãu
cât ºi la cea din Iaºi. Condamnat la 10
ani închisoare (sentinþa 662/2 august
1950). O parte din detenþie la
penitenciarele Suceava ºi Gherla.
IONUÞ. Din satul Bucium Muntari,
comuna Bucium – Alba. Partizan.
Omorât în munþi, în timpul unei
confruntãri cu oamenii Securitãþii, în
1950.
IOO, Iuliana. Nãscutã la 20 februarie
1913, în satul Vâlcani, comuna Paltin –
Vrancea. Domiciliu obligatoriu, de la 18
iunie 1951.
IORAª, Maria. Arestatã. În 1950 i-a
fost semnalatã prezenþa la penitenciarul
Mislea.
IORCIK, Pavel. Nãscut la 5 iulie 1921,
în comuna Topolog – Tulcea. Arestat.
Condamnat la 2 ani închisoare.
IORDACHE. Din Banat. Þãran.
Arestat. A murit în timpul detenþiei.
IORDACHE, Constantin. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 7 ani
închisoare, în 1949. Detenþia la
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penitenciarele Jilava, Aiud, Ghencea ºi
lagãrul Peninsula (brigadier la
construcþii).
IORDACHE, Constantin I. Nãscut
la 16 noiembrie 1903, în satul Drãguºani,
comuna Parava - Bacãu. Arestat.
Condamnat la închisoare pentru
propagandã contra orânduirii sociale. A
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Botoºani, din cauza condiþiilor de
exterminare, în 1962.
IORDACHE, Constantin N. Nãscut
la 23 februarie 1934, în oraºul Moreni –
Dâmboviþa. Arestat.
IORDACHE, Constantin T. Nãscut
la 3 ianuarie 1910, în comuna Drãgoteºti
– Dolj. Arestat la 27 februarie 1959.
Condamnat la 10 ani închisoare, de
Tribunalul Militar Craiova, pentru
manifestãri duºmãnoase la adresa
colectivizãrii ºi a regimului comunist.
IORDACHE, Cornelia. Din oraºul
Buzãu. Elevã. Arestatã de Siguranþa
Buzãu (comisar Sârbu), în martie 1948.
Judecatã cu lotul organizaþiei „Pajura
Neagrã”. Condamnatã la 4 luni
închisoare (sentinþa 972/24 iunie 1948).
IORDACHE, David P. Nãscut la 6
martie 1921, în satul Giuleºti, comuna
Fârtãþeºti – Vâlcea. Din comuna Basarabi
– Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 4 ani
ºi o lunã, din 1951.
IORDACHE, Dinu I. Nãscut la 8
decembrie 1907. Din satul Izvoarele,
comuna Corbiþa – Vrancea. Þãran. A luat
parte la revolta þãrãneascã din comunã,
din 1961. Arestat. Condamnat la 4 ani
muncã silnicã în lagãr.
IORDACHE, Eugeniu I. Nãscut la 2
martie 1902, în comuna Cochirleanca –
Buzãu. A luat parte la revolta þãrãneascã
din comuna Puchenii Mari – Prahova ºi
s-a adresat C.C. al P.M.R., cerând
desfiinþarea colectivei, în 1959. Arestat.
Condamnat la 4 ani muncã silnicã în lagãr.

IORDACHE, Gheorghe. Din
comuna Iveºti – Galaþi. Tâmplar. Arestat
la 15 august 1949. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Galaþi. Judecat
cu unul din loturile P.N.Þ. A murit în
timpul detenþiei, la penitenciarul Galaþi
din cauza torturilor la care a fost supus,
în 1951.
IORDACHE, Gheorghe. Arestat în
1948. Detenþia la penitenciarele Jilava ºi
Aiud. Dupã eliberare a reuºit sã plece în
S.U.A. (New York).
IORDACHE, Gheorghe. Arestat.
Anchetat la sediul Securitãþii Bucureºti
din Calea Rahovei, în 1978. Condamnat
la închisoare pentru tentativã de trecere
frauduloasã a graniþei.
IORDACHE, Gheorghe. Din comuna
Dolheºti – Iaºi. Þãran. Arestat la 14
februarie 1950, pentru agitaþie ºi
agresionarea membrilor de partid veniþi
în comunã pentru colectivizare. Torturat
la Securitatea Iaºi. Condamnat la
închisoare, de Tribunalul Militar Iaºi,
împreunã cu mai mulþi consãteni (sentinþa
626/18 iulie 1950).
IORDACHE, Gheorghe. Din oraºul
Iaºi. Conducãtorul unei organizaþii
anticomuniste din nordul Moldovei.
Arestat în 1958. Condamnat la 25 de ani
muncã silnicã.
IORDACHE, Ion. Din oraºul Bacãu.
Preot la biserica Sfântul Nicolae, doctor
în teologie. Arestat în 1947, pentru cã a
refuzat sã þinã o predicã de înfierare a lui
Iuliu Maniu. A murit la puþin timp dupã
eliberare.
IORDACHE, Ion. Din oraºul
Constanþa. Profesor. Arestat în martie
1945. Detenþia la penitenciarul Caracal.
IORDACHE, Ion. Din comuna
Periºani – Vâlcea. Învãþãtor. Arestat.
Condamnat la închisoare. În 1951 se afla
la penitenciarul Jilava.

