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Severin. Þãrancã. Arestatã în 1949,
pentru ajutorarea partizanilor din munþii
Semenic. Torturatã în timpul anchetei,
la Securitatea Timiºoara. Condamnatã la
7 ani închisoare. Detenþia la
penitenciarele Timiºoara, Jilava, Mislea
ºi Miercurea Ciuc.

JURCHESCU, Ion. Nãscut la 7
august 1921, în satul Petnic, comuna
Iabloniþa � Caraº-Severin. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

JURCHESCU, Ion Gh. Din oraºul
Turnu Severin � Mehedinþi. Avocat.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

JURCHESCU, Mariana. Nãscutã la
20 septembrie 1922, în Basarabia (oraº
Chiºinãu). Refugiatã. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

JURCHESCU, Mihai. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1950.

JURCHESCU, Moise. Din satul
Cuptoare, comuna Cornea � Caraº-
Severin. Þãran. Arestat în martie 1949
(avea 37 de ani). Judecat cu lotul
Vlãdescu Mircea (partizan din grupul
Ion Uþã). Condamnat la 8 ani închisoare,
de Tribunalul Militar Timiºoara (sentinþa
1 507/21 noiembrie 1949), pentru
sprijinirea partizanilor. O parte din
detenþie la penitenciarul Gherla ºi lagãrul
Peninsula. Eliberat în 1957.

JURCHESCU, Petre. Din comuna
Cornea � Caraº-Severin. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1949, pentru
sprijinirea partizanilor. Eliberat în 1953.

JURCHIÞÃ, Ana. Nãscutã la 4 aprilie
1932, în satul Livezile, comuna Banloc �
Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951.

JURCHIÞÃ, Ionel. Nãscut la 14 mai
1953, în satul Salcâmi, comuna Periºoru
- Cãlãraºi, în timpul domiciliului

obligatoriu al pãrinþilor. Familia a fost
eliberatã în august 1955.

JURCHIÞÃ, Mircea. Nãscut la 11
iulie 1928, în satul Ghilad, comuna
Ciacova - Timiº. Domiciliu obligatoriu
în satul Salcâmi, comuna Periºoru -
Cãlãraºi, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

JURCHIÞÃ, Viorica. Nãscutã la 14
iulie 1944, în satul Ghilad, comuna
Ciacova - Timiº. Domiciliu obligatoriu
în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

JURCOI, Mihai. Nãscut la 17
septembrie 1923. Din satul Berechiu,
comuna Apateu - Arad. Þãran. Arestat
în 1949, pentru participare la revolta
þãrãneascã, împotriva predãrii cotelor
agricole, din iulie 1949. Condamnat la 3
ani închisoare de Tribunalul Militar
Timiºoara. Detenþia la penitenciarul
Gherla ºi lagãrele de la Canal.

JURCU, Dumitru. Din comuna
Bucecea � Botoºani. Arestat.
Condamnat la închisoare.

JURCUÞ, Augustin. Din comuna Ip
� Sãlaj. Þãran. Arestat. Condamnat la
închisoare. În 1960 i-a fost semnalatã
prezenþa la penitenciarul Aiud.

JURCUÞÃ, Constantin. Nãscut la 4
iunie 1908. Din oraºul Arad. Gardian.
Arestat în 1954. Condamnat la 5 ani
închisoare, de Tribunalul Militar
Timiºoara, pentru favorizarea deþinuþilor
politici. Detenþia la penitenciarele
Timiºoara, Jilava ºi minele de plumb Baia
Sprie. Eliberat în 1959.

JURCUÞÃ, Damian. Din oraºul Arad.
Arestat în 1949, ca membru al miºcãrii de
rezistenþã, grupul Gligor Cantemir.
Condamnat la 10 ani închisoare de
Tribunalul Militar Timiºoara. Detenþia la
penitenciarele Arad, Timiºoara ºi Gherla.

JURCUÞÃ, Ion D. Nãscut la 25 mai
1925, în satul Cil, comuna Almaº � Arad.
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Factor poºtal. Conducãtorul unei
organizaþii anticomuniste. Împuºcat într-
o luptã cu oamenii Securitãþii, la moara
din Iosãºel, la 13 aprilie 1949.

JUREBIE, Gheorghe. Nãscut în
oraºul Timiºoara.
Student la Aca-
demia Comer-
cialã Bucureºti.
Membru în bi-
roul de condu-
cere al T.U.N.Þ.
A participat la
manifestaþiile de la 8 noiembrie 1945 ºi
10 mai 1946. Dupã declanºarea arestãrilor
membrilor P.N.Þ., din 1947, ºi-a pus
camera la dispoziþie pentru tipãrirea unor
manifeste de protest. Arestat la 19 mai
1947. Anchetat de Nicolski ºi Bulz.
Judecat cu lotul T.U.N.Þ. Condamnat la
un an închisoare de Tribunalul Militar
Bucureºti (sentinþa 412/26 martie 1949,
preºedinte � colonel Alexandru
Petrescu). Detenþia la penitenciarele
M.A.I., Vãcãreºti, Uranus ºi Aiud.
Eliberat la 8 mai 1948.

JUREBIE, Nicolae. Nãscut la 31
august 1897. Din
oraºul Ploieºti �
Prahova. Mem-
bru P.N.Þ., în
biroul de condu-
cere al partidului
Arestat la 15
august 1952, la
Bucureºti. Detenþia la penitenciarul
M.A.I. ºi lagãrul Poarta Albã (inapt de
muncã). Eliberat la 10 mai 1954.

JURESCU. Din comuna Domaºnea
� Caraº-Severin. Þãran. Arestat
împreunã cu soþia, în 1949, pentru
ajutorarea partizanilor.

JURESCU, Costache. Din satul
Todireni, comuna Stãniþa � Neamþ.
Arestat. Condamnat la închisoare.

JURG, Gheorghe. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1948. A
cunoscut ororile acþiunii de �reeducare�
la penitenciarul Piteºti (bãtut de Zbranca
Octavian º.a.).

JURGOVAN, Gheorghe I. Nãscut la
21 iulie 1921. Din oraºul Constanþa.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani.

JURIAN. Din oraºul Turda - Cluj.
Profesor. Membru P.N.Þ. Arestat la 5
mai 1947. Detenþia la penitenciarul Aiud,
pe perioada procesului Maniu -
Mihalache.

JURIARI, Ecaterina (Cotea).
Arestatã. Torturatã cu sãlbãticie în
timpul anchetei la M.A.I. Condamnatã
la 15 ani muncã silnicã, în 1953, pentru
adãpostirea unuia dintre cei paraºutaþi
pe ascuns pe teritoriul României. A
paralizat în timpul detenþiei, la
penitenciarul Mislea, din cauza torturilor
la care a fost supusã în timpul anchetelor.
La recurs pedeapsa a fost redusã cu 2
ani, dar, la expirarea termenului, a fost
dusã cu domiciliu obligatoriu în Bãrãgan.

JURICOV, Elena. Nãscutã în 1946.
(vezi Juricov Maria E.)

JURICOV, Leone. Nãscut în 1939.
(vezi Juricov Maria E.)

JURICOV, Maria E. Nãscutã în 1918.
Din Basarabia (comuna Mihailovca,
raion Cismilia). Þãrancã înstãritã.
Deportatã în lagãrele din Siberia,
împreunã cu copiii (Leone, Vera ºi Elena),
la 6 iulie 1949. Reabilitaþi în 1989.

JURICOV, Vera. Nãscutã în 1941.
(vezi Juricov Maria E.)

JURJ, Ana. Nãscutã la 18 decembrie
1938, în comuna Foeni � Timiº. Domiciliu
obligatoriu, în satul Viiºoara, comuna
Cobadin - Constanþa, 4 ani ºi o lunã, de
la 18 iunie 1951.

JURJ, Gheorghe. Din satul
Rãchitele, comuna Mãrgãu - Cluj. Þãran.
Arestat în 1951, pentru gãzduirea ºi
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ajutorarea partizanului Ioan Bortoº (din
grupul fraþilor ªuºman).

JURJ, Gheorghe. Nãscut la 16 aprilie
1928. Din oraºul Lipova - Arad. Student.
Arestat în 1949. Condamnat la un an
închisoare, de Tribunalul Militar
Timiºoara, pentru uneltire contra ordinii
sociale. Detenþia la penitenciarele
Timiºoara, Arad ºi Piteºti. Eliberat în
1950.

JURJ, Jiva. Din localitatea Moldova
Veche � Caraº-Severin. Domiciliu
obligatoriu în satul Valea Viilor - Ialomiþa,
de la 18 iunie 1951. A murit în timpul
executãrii pedepsei, în 1953, din cauza
condiþiilor inumane în care a fost obligat
sã trãiascã.

JURJ, Lucreþia T. Nãscutã la 2
octombrie 1928,
în satul Scãri-
ºoara Nouã, co-
muna Piºcolt �
Satu Mare. Refu-
giatã din Transil-
vania ocupatã
de maghiari, în
1940. În 1948 s-a
cãsãtorit cu pãdurarul Jurj Mihai, din
comuna Ponor - Alba. Mihai ºi tatãl sãu
(Nicolae) erau prieteni cu fraþii ªuºman
ºi cu tatãl acestora, cu care se întâlneau
adesea, adãpostindu-i, ajutându-i cu
alimente ºi medicamente. În august 1950,
în urma trãdãrii ºefului ocolului
(Alexandru Râpan), Lucreþia Jurj a fost
arestatã, dar soþul sãu a reuºit sã fugã în
munþi ºi s-a alãturat fraþilor ªuºman.
Dupã eliberare a continuat sã
aprovizioneze partizanii cu alimente ºi,
în octombrie 1950, bãnuind cã va fi din
nou arestatã, s-a alãturat ºi ea grupului
în care se afla soþul sãu (Teodor ªuºman
cu cei doi fii Leon ºi Gheorghe, Ioan
Cioata, Nuþu Borteº ºi Gheorghe Mihuþ).
Grupul colinda munþii, se aproviziona de

prin sate ºi aduna informaþii în legãturã
cu acþiunile Securitãþii, care, pentru a
pune mâna pe cei 8 partizani, ajunsese
sã aibã pe urmele lor 400 de informatori
(racolaþi prin ºantaj, torturã ºi
promisiuni). În timpul iernii, pentru a nu
fi daþi de gol de urmele din zãpadã, cei
opt se despãrþeau ºi se ascundeau
separat, iar primãvara luau legãtura prin
intermediul lui Han Tudor, un unchi al
lui Mihai Jurj. În toamna lui 1951, soþii
Jurj au stat ascunºi la Todor Neag, loc
gãsit de fratele vitreg al lui Mihai, Roman
Oneþ. Securitatea a aflat cã Roman Oneþ
le cunoaºte ascunzãtorile ºi l-au arestat.
Cu cãtuºe la mâini ºi înconjurat de
securiºti, a fost escortat pânã în
aproprierea ascunzãtorii ºi apoi trimis
înainte pentru a-i convinge sã se predea
fãrã luptã. Roman Oneþ a reuºit sã-ºi rupã
cãtuºele, i-a explicat lui Mihai Jurj
locurile unde aºteptau securiºtii ºi toþi
trei, cu armele în mânã, au reuºit sã scape
din încercuire ºi sã se ascundã în munþi.
În momentul când s-a deschis focul,
gazda, Todor Neag, a încercat sã fugã ºi
a fost împuºcat pe loc. Au urmat masive
arestãri prin sate, ale tuturor celor ce erau
bãnuiþi cã au avut contacte cu grupul
fraþilor ªuºman, printre care ºi sora lui
Mihai Jurj, Ana, împreunã cu soþul,
preotul Mircea Panda. În 1952
ascunzãtoarea partizanilor a fost
descoperitã ºi a avut loc o luptã în care
au murit Gheorghe Mihuþ, Ioan Ciotea
ºi Nuþu Borteº. Dupã aceastã pierdere,
grupul rãmas s-a separat. Jurj Lucreþia,
împreunã cu soþul ºi cumnatul sãu
(Roman Oneþ), a trecut munþii în Bihor,
îndreptându-se spre Beiuº. Dupã un an
ºi 6 luni de detenþie, sora lui Mihai Jurj
(Ana) ºi soþul acesteia au fost eliberaþi
cu condiþia sã-ºi convingã fratele,
respectiv cumnatul, sã se predea. Preotul
Panda a murit într-un accident de
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motocicletã în timp ce încerca sã dea de
urma partizanilor. Ana Panda a reuºit sã-
i gãseascã pe cei trei în august 1954, în
comuna Sudrigiu, în grajdul þãrãncii
Tania. Dupã ce le-a povestit cele
îndurate prin anchete ºi închisoare, s-au
despãrþit fãrã sã lase impresia vreunei
intenþii de trãdare. Cei trei au pãrãsit
adãpostul pentru puþin timp, în cãutarea
altui loc sigur, iar la întoarcere au fost
înconjuraþi ºi doborâþi cu lovituri în cap
de securiºtii ascunºi în grajd. Mihai Jurj
foarte grav rãnit ºi inconºtient, Lucreþia
ºi Roman plini de sânge ºi cu rãni
numeroase au fost încãtuºaþi ºi duºi la
Securitatea Oradea. Mihai Jurj a murit
în aceeaºi zi, iar ceilalþi doi au fost supuºi
torturilor în timpul anchetei. Lucreþia a
fost condamnatã la muncã silnicã pe
viaþã, de Tribunalul Militar Cluj în
deplasare la Oradea, în februarie 1955.
Roman Oneþ a fost condamnat la moarte
ºi executat. Zamfira ºi Teodor Jurj,
pãrinþii lui Mihai, au fost gãsiþi morþi
undeva pe Muntele Mare. Lucreþia Jurj
a trecut prin penitenciarele Oradea, Cluj,
Mislea, Miercurea Ciuc, Vãcãreºti, Jilava
ºi lagãrele de muncã silnicã. Graþiatã în
1964 cu Decretul 411. Dupã 1990 a
publicat cartea mãrturie Suferinþa nu se
dã la fraþi.

JURJ, Mera. Din localitatea
Moldova Veche � Caraº-Severin.
Domiciliu obligatoriu în localitatea
Buliga - Ialomiþa, de la 18 iunie 1951. A
murit în timpul executãrii pedepsei, în
1953.

JURJ, Mihai N. Nãscut în 1926. (vezi
Jurj Lucreþia)

JURJ, Nicolae. Din comuna Ponor -
Alba. Þãran înstãrit. Tatãl partizanului
Jurj Mihai, prieten cu fraþii ªuºman ºi
tatãl acestora. Arestat în numeroase
rânduri ºi de fiecare datã bãtut, pentru a
mãrturisi unde se ascundeau fiul sãu ºi

ceilalþi partizani. În primãvara lui 1955,
dupã uciderea fiului sãu la Securitatea
Oradea, el ºi soþia sa, Zamfira, au fost
gãsiþi morþi în drumul ce coboarã de pe
Muntele Mare spre Beiuº. (vezi Jurj
Lucreþia)

JURJ, Stoian. Din localitatea
Moldova Veche � Caraº-Severin. Þãran.
Domiciliu obligatoriu împreunã cu
membrii familiei (Mara, Jiva, Anca,
Radoica ºi Daniþa) în satul Valea Viilor -
Ialomiþa, de la 18 iunie 1951. Soþia ºi unul
dintre copii au murit în timpul executãrii
pedepsei.

JURJ, Zamfira. (vezi Jurj Nicolae)
JURJI, Fiodor P. Nãscut în 1898. Din

Basarabia (comuna Moscovei, raion
Cahul). Deportat în regiunea Altai,
împreunã cu soþia (Zinaida), fiica (Ana),
fratele sãu (Iosif), cumnata (Efrosina) ºi
nepotul (Ilia), la 6 iulie 1949.

JURJI, Iosif P. Nãscut în 1889. (vezi
Juji Fiodor P.)

JURJU, Mãriuca. Dintr-o comunã de
pe Someº. Arestatã, în timpul revoltei
þãrãneºti de la 26 octombrie 1948, pentru
cã s-a opus, alãturi de alþi consãteni,
arestãrii preotului Oniga Atanase.
Judecatã în februarie 1949, la Dej, cu un
lot de 30 de consãteni. Condamnatã la 3
luni ºi o zi închisoare, de Tribunalul
Militar Cluj (sentinþa 500/11 februarie
1949, preºedinte � colonel Alexandru
Barbu).

JURJULESCU, Ion. Þãran din zona
Poiana Ruscã. Arestat în noaptea de 30
august 1950, împreunã cu alþi þãrani,
acuzaþi cã fãceau parte dintr-o
organizaþie anticomunistã.

JURMA, Victor. Din satul Utvin,
comuna Sânmihaiu Român � Timiº.
Arestat. Condamnat la muncã silnicã, de
Tribunalul Militar Timiºoara, în 1959.
Detenþia în lagãrele din bãlþile Dunãrii.

JURMESCU, Nicolae N. Nãscut la
16 septembrie 1893. Din comuna Jamu
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Mare - Timiº. Arestat la 26 august 1950.
Torturat în timpul anchetei la Securitate,
de Aurel Moiº. Condamnat la muncã
silnicã de Tribunalul Militar Timiºoara.
A murit în timpul detenþiei, în lagãrul
Poarta Albã, la 8 august 1952.

JUROBIÞÃ, Matei I. Nãscut la 5 iulie
1925. Din Dobrogea. Arestat.
Condamnat la 2 ani închisoare.

JURUBIÞÃ, Dumitru. Din
Bucureºti. Membru P.N.Þ. Arestat în
1949, cu membrii unei organizaþii
subversive. Condamnat la închisoare.
Eliberat de la penitenciarul Oradea, la 2
august 1956.

JURUBIÞÃ, Ion. Nãscut la 21
septembrie 1908. Din comuna
Smârdioara � Teleorman. Învãþãtor.
Comandant în ilegalitate al miºcãrii
legionare din Muntenia. Arestat la 28
mai 1948. Torturat în timpul anchetei, la
Securitatea Bucureºti (Rahova) ºi la
M.A.I. În septembrie 1948 a fost dus la
penitenciarul Jilava. Condamnat la 20 de
ani muncã silnicã, la 29 decembrie 1948.
A murit într-o celulã din penitenciarul
Aiud (þinut dezbrãcat într-o celulã fãrã
geamuri, fãrã nici un fel de îngrijire
medicalã), la 16 aprilie 1950.

JURUBIÞÃ, Paraschiva. Din judeþul
Constanþa. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 2 ani.

JUSCOV, Petre. Rãpit de N.K.V.D.
ºi dus în U.R.S.S. A murit într-un lagãr
din Siberia.

JUSTINIAN, Costinel. Nãscut în
oraºul Craiova -
Dolj. Arestat în
1948. Torturat în
timpul anchetei
la Securitate.
Condamnat la
20 de ani închi-
soare. Detenþia
la penitenciarul Aiud. Foarte grav

bolnav, a fost graþiat dupã 17 ani de
detenþie, doar ca sã moarã acasã ºi nu în
penitenciar.

JUSTINIAN, Ion. Inginer electro-
mecanicã. Arestat. Condamnat la 7 ani
închisoare, în 1949. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Gherla (19 iulie
1953) ºi lagãrul Peninsula.

JUVARA CASASSOVICI, Adriana
Silvia. Nãscutã la 30 octombrie 1914, în

comuna Brãneºti
- Dâmboviþa.
Inginer chimist.
Fiica indus-
triaºului Cornel
Casassovici ºi
soþia dr. Ion Ju-
vara. Arestatã.
Acuzatã cã nu ar

fi declarat monezile de aur primite de la
pãrinþii sãi. Condamnatã, la 13 mai 1959,
la 20 de ani închisoare corecþionalã.
Detenþia la penitenciarul Vãcãreºti.
Eliberatã dupã 4 luni.

JUVARA, Ion. Nãscut la 15 ianuarie
1913, în Bucu-
reºti. Medic chi-
rurg, doctor în
medicinã.  A-
restat în 1959,
împreunã cu
soþia, acuzat cã
nu a declarat cã
deþine niºte mo-
nezi de aur, pri-

mite de la socrii sãi. Condamnat, la 13
mai 1959, la 15 ani închisoare
corecþionalã. Detenþia la penitenciarul
Vãcãreºti. Eliberat dupã 40 de zile, dupã
confiscarea averii.

JUVERDAN, David F. Nãscut în
1912. Din Basarabia (comuna Rãdeni,
raion Cãlãraºi). Arestat la 1 august 1950,
ca membru al organizaþiei antisovietice
�Armata Neagrã�. Condamnat la 25 de



266

ani muncã silnicã. Detenþia în lagãrele
din Karaganda. Graþiat în 1960.

JUVERDEANU, Constantin.
Arestat. Condamnat la închisoare. A
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Jilava.

JUVERDEANU, Ovidiu. Student la
Iaºi. Arestat. Judecat în acelaºi lot cu
cumnatul sãu Agarici (plutonier de
jandarmi) ºi cu un adolescent
(Gropineanu - acuzat de tentativã de
rãsturnare a regimului comunist, cu un
pistol ºi un tanc pãrãsit de nemþi, ascuns
sub o claie de fân). Condamnat la

închisoare, în 1949. Detenþia la
penitenciarul Piteºti � unde s-a alãturat
echipei de torþionari condusã de
Þurcanu � ºi lagãrul Peninsula � ca ºef
de echipã în brigada cumnatului sãu,
Agarici, forþa deþinuþii bolnavi sã
munceascã ºi dãdea informaþii
administraþiei lagãrului.

JVANITCHI, PAVEL  Nãscut în 1910.
Din Basarabia (comuna Climãuþi, raion
Donduºeni). Deportat în lagãrele din
Siberia (Tomsk), în 1951, pentru
convingerile religioase (iehovist).


