
PÂSLARU,  Maria.  Vezi Pâslaru,
Constantin V.

PÂSLARU,  Maria  A.  Vezi Pâslaru,
Andrei P.

PÂSLARU,  Maria  P.  Vezi Pâslaru,
Petre P.

PÂSLARU,  Maria  S.  N\scut\ în 1893,
la Vii[oara – Edine]. Deportat\ de sovie-
tici, în 1951, în Tomsk, pentru apartenen]\
la Martorii lui Iehova, cu fiicele, Victoria
(n. 1925), Vera (n. 1927) [i Olga (n. 1930).

PÂSLARU,  Nicolae.  N\scut la 25
iunie 1909, în comuna Co]ofene[ti, de
pe valea Trotu[ului, în apropiere de Adjud.
Preot ortodox, paroh în comuna Horia,
lâng\ ora[ul Roman. Arestat la 15 mai
1948, torturat cu s\lb\ticie în anchete, la
Ia[i [i Suceava, inclusiv de Blehan [i Ru-
kenstein (alias Aram\). Implicat, la ju-
m\tatea lui martie 1949, într-un proces
înscenat, judecat de un tribunal prezidat
de colonelul Gheorghe Constantin. Preotul
Pâslaru s-a pomenit [ef al lotului R\zle]ii,
din care f\ceau parte aprox. 40 de per-
soane, dintre care 4 preo]i, 3 avoca]i,
ingineri [i mul]i ofi]eri. Condamnat, prin
sentin]a 335/1949 a Tribunalului Militar
Ia[i, la 12 ani de munc\ silnic\, pentru
“uneltire împotriva ordinii sociale”. De-
ten]ia la Suceava, Pite[ti, Aiud (1961),
Baia Sprie. Dup\ eliberare, a lucrat ca
muncitor necalificat. Dup\ 1965, a primit
parohia din comuna }ib\ne[ti – Vaslui,
de unde a fost transferat, ulterior, la Se-
cuieni – Neam]. 

PÂSLARU,  Nicolae  I.  N\scut la 11
august 1913, în comuna Balcani, de pe
valea Tazl\ului. Avocat din Bac\u, mem-
bru al Mi[c\rii Legionare [i ajutor al
[efului politic pentru Moldova. Arestat
la 27 august 1948, torturat la Securitatea
Bac\u [i dus la închisoarea Suceava (în
jurul datei de 1 septembrie 1948), unde,
împreun\ cu Bogdanovici [i Nicolae Co-
bila[ (Cobâla[), au cerut [i ob]inut, de
la c\l\ii B\l\ceanu [i Ciupagea, permisiu-
nea de a înainta un memoriu M.A.I.-ului,
în care anun]au, în numele tuturor legiona-
rilor din Suceava, c\ renun]au la orice
activitate legionar\. Af\cut parte din gru-
pul de reeducare prin convingere [i din
“tribunalul” alc\tuit din de]inu]i, înfiin]at

la închisoarea Suceava, în februarie 1949,
pentru judecarea atitudinii legionarilor.
Condamnat la munc\ silnic\ pe via]\.
Deten]ia la Aiud (începând, cu aproxima]ie,
din preajma datei de 17 aprilie 1949).
Aavut parte de un regim de deten]ie foarte
dur, orchestrat de unelte criminale ale
represiunii, precum Coler, Doroban]u
[i Gh. Cr\ciun. A murit la 30 decembrie
1961, în condi]ii de exterminare, în timpul
administra]iei lui Cr\ciun.

PÂSLARU,  Olga.  Vezi Pâslaru, Ma-
ria S.

PÂSLARU,  Petre  P.  N\scut în 1898,
în Edine] – Basarabia. Comerciant. De-
portat de sovietici, în 1949, în Kurgan,
împreun\ cu so]ia, Fevronia (n. 1897)
[i copiii, Maria (n. 1935) [i Ivan (n. 1941).

PÂSLARU,  Petru  I.  N\scut în 1891,
în comuna Corbu – Dondu[eni (Basara-
bia). Deportat de sovietici, în 1949, în
regiunea Tiumen, împreun\ cu so]ia, Vera
(n. 1900) [i fiica, Larisa (n. 1931).

PÂSLARU,  Serafim  V.  N\scut la 11
iulie 1911, la Câm-
pulung-Muscel. Me-
dic arestat în decem-
brie 1957, pentru c\
mersese, prin 1955,
s\ vad\ un bolnav,
în casa unor cunos-
cu]i. Bolnavul era
Ion {erban, urm\rit

de Securitate de 3-4 ani, pentru c\ îi
sf\tuise pe ]\rani s\ nu se înscrie în colec-
tiva agricol\. S. Pâslaru a fost dus la
Securitatea Pite[ti, b\tut, pus s\ poarte
ochelari de tabl\ [i împins pe scar\, la
coborâre, fracturându-[i piciorul. La
proces a ap\rut în cârje. Condamnat la
15 ani de munc\ silnic\. Dup\ arestarea
fra]ilor Arn\u]oiu, a fost dus din nou în
anchet\, la Securitatea Pite[ti, fiind acuzat
tot de “omisiune de denun]”, pentru c\
în noaptea de 13 spre 14 septembrie 1954
fusese trimis, de Inspectoratul Sanitar al
jude]ului, pe por]iunea dintre R\cari [i
izvoarele Dâmbovi]ei, pentru a oferi
consulta]ii muncitorilor forestieri. În timp
ce st\tea de vorb\ cu muncitorii, ap\ruse
un partizan cu barb\, care le atr\sese
tuturor aten]ia, s\ nu se mi[te din barac\,
[i îl luase pe doctorul Pâslaru cu el, pentru
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a-i cere medicamente, oferindu-i în schimb
o “chitan]\” justificativ\, semnat\ Partizanii
libert\]ii. Dup\ aceea, partizanul le vorbise
muncitorilor, spunându-le, printre altele:
“V-a]i vândut ]ara, coji]i p\durile [i le
trimite]i ru[ilor...”. Respectivul patizan
era v\rul fra]ilor Arn\u]oiu. Dup\ ancheta
dur\ din 1958, dr. S. Pâslaru nu a mai
primit înc\ o condamnare. Deten]ia la
Jilava, în spitalul închisorii V\c\re[ti
(unde a fost operat de dou\ ori la piciorul
pe care [i-l fracturase, în timpul anchetei)
[i Gherla, de unde a fost eliberat, prin
gra]iere, în 1964. Înzestrat cu talent literar,
Serafim Pâslaru nu a irosit timpul pe care
a fost obligat s\-l petreac\ la închisoare,
ci a compus [i a “scris” în cap [i, uneori,
cu ajutorul a]ei desprinse din pansamen-
te, mii de versuri, pe care le-a publicat
în volumele F\r\ condei [i Aici am
stat [i-am plâns. Membru al Societ\]ii
Medicilor Scriitori [i Publici[ti din
România. Amurit la 20 noiembrie 1998. 

PÂSLARU,  Simion  A.  N\scut în
1904. Deportat de sovietici, în 1951,
în Kurgan, cu so]ia, Anghelina (n. 1904)
[i copiii, Ion (n. 1932) [i Constantin
(n. 1940).

PÂSLARU,  Tamara  C.  Vezi Pâslaru,
Constantin V.

PÂSLARU,  Valentin  I.  Vezi Pâslaru,
Ion (1).

PÂSLARU,  Valentina.  Vezi Pâslaru,
Constantin V.

PÂSLARU,  Vera.  Vezi Pâslaru, Ia-
cov A.

PÂSLARU,  Vera.  Vezi Pâslaru, Ma-
ria S.

PÂSLARU,  Vera.  Vezi Pâslaru,
Petru I.

PÂSLARU,  Victor.  Din Clim\u]i –
Dondu[eni (Basarabia). Deportat de
sovietici, în 1949, în Kurgan, împreun\
cu Feodosia.

PÂSLARU,  Victoria.  Vezi Pâslaru,
Maria S.

PÂSLARU,  Vladimir  C.  Vezi Pâslaru,
Constantin V.

PÂSL|RA{,  Afanasie  A.  N\scut în
comuna Prajila – Flore[ti (Basarabia).
Deportat de sovietici, la 6 iulie 1949,
în Kurgan, împreun\ cu so]ia, Maria
(n. 1921).

PÂSL|RA{,  Dumitru.  Din comuna
Prajila – Flore[ti (Basarabia). Victim\
a represiunii sovietice din 1940, din timpul
invaziei.

PÂSL|RA{,  Eudochia  T.  N\scut\
în 1904, în comuna Trif\ne[ti – Flore[ti
(Basarabia). Deportat\ de sovietici, în
1949, în Kurgan, împreun\ cu fiul, Vasile
(n. 1934). 

PÂSL|RA{,  Ion  S.  N\scut în 1946,
în comuna Prajila – Flore[ti (Basarabia).
Condamnat de sovietici, la 7 ani de munc\
silnic\.

PÂSL|RA{,  Maria.  Vezi Pâsl\ra[,
Afanasie A.

PÂSL|RA{,  Vasile.  Vezi Pâsl\ra[,
Eudochia T.

PÂSLEA,  Pavel.  }\ran din Bozovici.
Condamnat [i de]inut între 1948 [i 1951.

PÂSLEA,  Victor.  N\scut în 1938, în
Arad. A murit în 1962, la închisoarea
Aiud.

PÂSLEA,  Viorel.  Din comuna Aninoa-
sa. Condamnat pentru “uneltire”. Deten]ia
la Aiud (3 martie 1958 – 24 decembrie
1963). Se pare c\ a murit la închisoare.

PÂ{L|,  Mihail.  }\ran din comuna
Cotiujenii Mari – Soroca (Basarabia).
Împu[cat de sovietici, în fa]a casei sale,
la intrarea trupelor în sat, în martie 1944.

PÂ}U,  Ioan.  Pensionar. A murit la
închisoarea V\c\re[ti.

PCELA,  Fiodor  Gr.  N\scut în 1889,
în ora[ul B\l]i – Basarabia. Condamnat
de sovietici, în 1944, la 10 ani de munc\
silnic\, pentru “colabora]ionism”.

PEAGU,  Ion.  Din Bucure[ti. Condam-
nat în 1950. Deten]ia la Jilava.

PEAN|,  Ion.  }\ran din Gura Râului.
S-a aflat printre cei care s-au opus, la
20 iulie 1949, încerc\rii de a introduce
cu for]a colectivizarea în sat. Arestat de
Securitatea Sibiu [i torturat timp de o
s\pt\mân\, sub supravegherea lui Gheor-
ghe Cr\ciun. Nu a fost, îns\, suficient
pentru a înfrânge rezisten]a din Gura
Râului.

PEATNI}CHI,  Alexandr  I.  N\scut
în 1896, la Chi[in\u – Basarabia. Arestat
de sovietici, în 1941, ca fost “agent” al
Jandarmeriei române. A murit în acela[i
an, în deportare, la Sverdlovsk.
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PECH,  Maria.  N\scut\ în 1920, la
Z\d\rlac – Timi[ (nr. 217). Deportat\ de
sovietici, în 1945, la munc\ for]at\. A
murit la Dniepropetrovsk, în condi]ii
de exterminare. 

PECH,  Rosa.  De etnie german\. Din
comuna Lovrin – Timi[ (nr. 390). Deporta-
t\ în 1945, în URSS (Donbas), la munc\
for]at\.

PECHEL,  Ana.  Vezi Pechel, Men-
del S.

PECHEL,  Elizaveta  M.  Vezi Pechel,
Mendel S.

PECHEL,  Iosif  M.  Vezi Pechel, Men-
del S.

PECHEL,  Mendel  S.  N\scut în 1895,
în Flore[ti – Basarabia. Deportat de so-
vietici, în 1949, în Kurgan, `mpreun\
cu so]ia, Ana (n. 1900) [i copiii, Iosif (n.
1929), Polina (n. 1931) [i Elizaveta (n.
1938).

PECHEL,  Polina  M.  Vezi Pechel,
Mendel S.

PECHER,  Ada  I.  N\scut\ în 1931, la
Chi[in\u – Basarabia. Învinuit\ de “co-
labora]ionism” [i deportat\ de sovietici,
în 1949, în Irkutsk.

PECHLER,  Josef.
{vab din Orti[oara
– Timi[. Deportat
de sovietici, la 15
ianuarie 1945, în
Donbas, la munc\
for]at\. A murit a-
colo, în condi]ii
de exterminare. 

PECHLER,  Stephann.  {vab din
Orti[oara – Timi[. Deportat de sovietici,
la 15 ianuarie 1945, în Donbas, la munc\
for]at\. A murit acolo, în condi]ii de
exterminare.

PECHO,  Ileana.  Din Arad. Domiciliu
obligatoriu.

PECHTOLD,  Matias.  Din comuna
Voiteni – Timi[. Deportat în B\r\gan,
la 18 iunie 1951. A murit acolo.

PECICAN,  Gheorghe.  N\scut la 23
aprilie 1950, în comuna Saravale – Timi[.
Ridicat, la vârsta de 1 an, împreun\ cu
p\rin]ii, într-un grup de 107 ]\rani. Do-
miciliu obligatoriu în B\r\gan, la Bum-
b\cari, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951. 

PECICAN,  Iosif.  Din Arad. Condamnat.
PECICAN,  Iulian.  N\scut la 13 sep-

tembrie 1914, la Cenad – Timi[ (nr. 680).
Ridicat, într-un grup de 96 de ]\rani, la
18 iunie 1951. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, la Valea Viilor, 4 ani [i o lun\.

PECICAN,  Lina.  N\scut\ la 5 septem-
brie 1920, în comuna Saravale – Timi[
(nr. 700). Domiciliu obligatoriu în B\r\-
gan, la Bumb\cari, 4 ani [i o lun\, de la
18 iunie 1951.

PECICAN,  Persida  (so]ia lui Pecican,
Iulian). N\scut\ la 22 octombrie 1917,
la Cenad – Timi[. Vezi Pecican, Iulian.

PECICAN,  Petru.  N\scut la 2 martie
1921, la Sâmb\teni – Arad. Profesor din
Arad. Arestat în iunie 1953 [i torturat
la sediile Securit\]ii din Arad [i Timi[oara.
Condamnat de Tribunalul Militar Bucu-
re[ti, la 11 ani de închisoare, pentru “unel-
tire împotriva ordinii sociale”. Deten]ia
la Rahova, Jilava, Gherla, Aiud, Peninsula
[i Periprava. Dup\ eliberare (1964), a de-
venit preot greco-catolic, în Arad. A
publicat c\r]i de amintiri din universul
concentra]ionar.

PECICAN,  Valeriu.  N\scut la 17 iulie
1922, în comuna P\dureni. Func]ionar
la Arad. Arestat în 1949 [i condamnat,
de Tribunalul Militar Timi[oara, la 3 ani
de închisoare. Deten]ia la Poarta Alb\.
Eliberat în 1952. A murit în 1972.

PECIE,  Badea  (?)  P.  N\scut\ la 5
septembrie 1920. }\ranc\ din comuna
Negreni, domiciliat\ în comuna T\t\r\[tii
de Sus. A participat, în 1960, la revolta
din comun\, împotriva colectiviz\rii. Ares-
tat\ [i condamnat\ la  48 de luni de munc\
for]at\. Eliberat\ la 6 aprilie 1962.

PECIE,  Constantin  (Costic\)  I.  N\scut
la 19 august 1927, în comuna T\t\r\[tii
de Sus, raionul Videle. S-a revoltat, în
1960, împreun\ cu al]i s\teni, împotriva
ac]iunii de colectivizare agricol\. Arestat,
torturat [i condamnat la 36 de luni de
munc\ for]at\. Deten]ia în B\l]ile Dun\rii.
Eliberat la 6 aprilie 1962.  

PECINGINE,  Arsenia.  Din Gala]i.
Condamnat\.

PECK,  Maria.  N\scut\ la 25 martie
1923, la Eibenthal. Deportat\ de sovie-
tici, în ianuarie 1945, la munc\ for]at\.
Arevenit, bolnav\, la 13 decembrie 1949.
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PECOL,  Margareta  N.  N\scut\ la 27
septembrie 1922, la Urziceni. Deportat\
în URSS, la 14 ianuarie 1945, la munc\
for]at\. A revenit la 1 decembrie 1949.
Stabilit\ la Timi[oara (str. Ciprian Po-
rumbescu, nr. 18).

PECOL,  Sergiu.  N\scut la 3 februarie
1925, la Voislova. Deportat în URSS,
la 17 ianuarie 1945, la munc\ for]at\.
A revenit la 5 februarie 1946.

PECULA,  Pompiliu.  Arestat în 1959.
Deten]ia în lag\re din B\l]ile Dun\rii.

PEDIMONTE,  Alexandru.  Arestat
în 1946 [i implicat în procesul înscenat
organiza]iei Sumanele Negre.

PEEV,  Ivan  N.  N\scut în 1892, în
satul Ursoaia – Cahul (Basarabia). Depor-
tat de sovietici, în 1949, în ]inutul Altai,
împreun\ cu sora lui, Varvara (n. 1892).

PEEV,  Varvara  N.  Vezi Peev, Ivan N.
PEGZA,  Ilie.  Din Bucure[ti. Condam-

nat la 24 de luni de munc\ for]at\, prin
decizia 446/27.09.1951. Deten]ia la Canal.

PEIA,  Ilie  V.  N\scut în 1896, în co-
muna Malu – Teleorman. }\ran arestat
în 1951. A murit la 29 octombrie 1952,
în lag\rul de la Poarta Alb\, din cauza
condi]iilor de munc\ for]at\.

PEIA,  Ion  N.  N\scut la 15 noiembrie
1912, în comuna Sl\vu]a – Gorj. Domici-
liat în comuna Stejari, de pe pârâul Am\-
r\zuia. Tat\l a dou\ feti]e. Arestat la 1
iulie 1959, prin mandatul 10.052/1959
[i trimis la munc\ for]at\. I s-au confis-
cat, f\r\ forme legale, 20 ha. de teren
arabil, o moar\ ]\r\neasc\, o batoz\, o
f\bricu]\ de c\r\mid\ [i alte bunuri.
Nu a fost judecat [i a fost pus în libertate
la 1 iulie 1961, de la penitenciarul Craiova,
prin biletul 71/1961, f\r\ s\ i se dea vreo
explica]ie în leg\tur\ cu motivele pentru
care fusese re]inut, f\r\ proces, [i f\r\ s\
primeasc\ vreo desp\gubire material\.

PEIA,  Mihai  D.  N\scut la 3 octombrie
1913, în comuna Brastav\]-Corabia. Ares-
tat la 28 septembrie 1959, de Securitatea
Craiova, torturat [i judecat într-un proces
înscenat, fiind acuzat c\ s-ar fi împotrivit
colectiviz\rii agricole, pentru c\ ar fi spe-
rat c\ americanii ar fi ie[it înving\tori
dintr-un eventual conflict armat cu sovie-
ticii. Condamnat de Tribunalul Militar

Craiova, la 5 ani de închisoare. Deten]ia în
lag\re de exterminare din B\l]ile Dun\rii.

PEICI,  Aron.  }\ran din Becicherecul
Mic – Timi[. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, la Movila Gâld\ului, împreun\
cu so]ia, Mila, [i copiii, Borislav [i Du[an,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.

PEICI,  Aron  M.  Copil din Varia[ –
Timi[. Deportat împreun\ cu familia.
A murit în 1953, la Fete[ti. Vezi [i Peici,
Milanco.

PEICI,  Bogdan.  N\scut la 26 noiem-
brie 1938. Vezi Peici, Rada.

PEICI,  Borislav.  Vezi Peici, Aron.
PEICI,  Ceda.  Vezi Peici, Stanco.
PEICI,  Constantin.  N\scut în 1919.

Arestat. A murit în 1955, la Securitatea
Timi[oara.

PEICI,  Constantin.  N\scut la 9 mai
1924. Arestat în 1951, de Securitatea Ti-
mi[oara.

PEICI,  Dani]a.  Vezi Peici, Stanco.
PEICI,  Du[an.  Vezi Peici, Aron.
PEICI,  Du[an.  Vezi Peici, Ratco.
PEICI,  Emilia.  N\scut\ la 14 mai

1914, la Becicherecul Mic – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la Mo-
vila Gâld\ului, 4 ani [i o lun\, de la 18
iunie 1951.

PEICI,  Emilia.  N\scut\ la 26 aprilie
1918, la Becicherecul Mic – Timi[. Do-
miciliu obligatoriu în B\r\gan, la Mo-
vila Gâld\ului, 4 ani [i o lun\, de la 18
iunie 1951.

PEICI,  Iasa.  }\ran din Varia[ – Timi[.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, la Fun-
data-Perie]i, împreun\ cu membrii fami-
liei, Lelena, Lelena, Zorca, Iasa [i
Uro[, 4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.
Iasa Peici a murit la Fundata [i a fost
îngropat acolo.

PEICI,  Iasa  I. Vezi Peici, Iasa.
PEICI,  Laz\r.  }\ran din Varia[ –

Timi[. Domiciliu obligatoriu la Fete[ti,
împreun\ cu so]ia, 4 ani [i o lun\, de la
18 iunie 1951.

PEICI,  Lelena.  Vezi Peici, Iasa.
PEICI,  Lelena.  Vezi Peici, Iasa.
PEICI,  Marina.  Vezi Peici, Rada.
PEICI,  Mata.  Vezi Peici, Stanco.
PEICI,  Mila.  Vezi Peici, Aron.
PEICI,  Milana.  Vezi Peici, Rada.
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PEICI,  Milanco.  }\ran din Varia[ –
Timi[. Deportat în 1951, la Fete[ti, împre-
un\ cu so]ia, Zorca, [i copilul, Aron, care
a murit acolo.

PEICI,  Rada.  }\ran din Becicherecul
Mic – Timi[. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, la Movila Gâld\ului, împreun\
cu so]ia, Milana, [i copiii, Marina [i Bogdan,
4 ani [i o lun\, de la 18 iunie 1951.

PEICI,  Ratco.  }\ran din Sânicolau
Mare – Timi[. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, la Valea Viilor, împreun\ cu
so]ia, Velnica, [i copilul, Du[an, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

PEICI,  Ruji]a.  Din Satchinez – Timi[.
Deportat la 18 iunie 1951, într-un grup
de 24 de persoane. Domiciliu obligato-
riu la Dâlga, 4 ani [i o lun\.

PEICI,  Stanco.  }\ran din Becichere-
cul Mic – Timi[. Domiciliu obligatoriu
la Movila Gâld\ului-Pietroiu, împreun\
cu so]ia, Dani]a, [i copiii, Ceda [i Mata,
4 ani [i o lun\, din 1951.

PEICI,  Uro[.  Vezi Peici, Iasa.
PEICI,  Velnica.  Vezi Peici, Ratco.
PEICI,  Zorca.  Vezi Peici, Iasa.
PEICI,  Zorca.  Vezi Peici, Milanco.
PEICOV,  Afanasie  V.  N\scut în 1905,

la Huluboaia – Cahul (Basarabia). Depor-
tat de sovietici, în 1949, în ]inutul Altai,
împreun\ cu so]ia, Tatiana (n. 1905) [i
copiii, Vasile (n. 1932), Irina (n. 1934),
Maria (n. 1936), Nadejda (n. 1938), Ivan
(n. 1941), Piotr (n. 1945) [i Nicolae (n.
1947). 

PEICOV,  Alexandr.  Vezi Peicova,
Matriona D.

PEICOV,  Gheorghe.  Vezi Peicova,
Matriona D.

PEICOV,  Irina  A.  Vezi Peicov, Afana-
sie V.

PEICOV,  Ivan.  Vezi Peicova, Ma-
ria (1).

PEICOV,  Ivan  A.  Vezi Peicov, Afana-
sie V.

PEICOV,  Maria  A.  Vezi Peicov,
Afanasie V.

PEICOV,  Nadejda  A.  Vezi Peicov,
Afanasie V.

PEICOV,  Nicolae  A.  Vezi Peicov,
Afanasie V.

PEICOV,  Piotr  A.  Vezi Peicov, Afana-
sie V.

PEICOV,  Tatiana.  Vezi Peicov, Afana-
sie V.

PEICOV,  Vasile  A.  Vezi Peicov,
Afanasie V.

PEICOVA,  Maria  (1).    N\scut\ în
1911, la Huluboaia – Cahul (Basarabia).
Deportat\ de sovietici, la 6 iulie 1949, în
]inutul Altai, împreun\ cu copiii, Ivan (n.
1939) [i Maria (n. 1941).

PEICOVA,  Maria  (2).  Vezi Peicova,
Maria (1).

PEICOVA,  Maria  (3).  Vezi Peicova,
Matriona D.

PEICOVA,  Matriona  D.  N\scut\ în
1874, la Huluboaia – Cahul (Basarabia).
Deportat\ în 1949, în Mun]ii Altai, împre-
un\ cu copiii, Alexandr (n\scut în 1941),
Maria (n. 1943) [i Gheorghe (n. 1945).

PEICU,  Constantin  P.  N\scut la 22
august 1923, în comuna Nicolae B\lcescu
– Teleorman. Domiciliat la Valul lui Traian
– Constan]a. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, 1 an [i 6 luni.

PEIMOS,  Ilie.  Condamnat. Deten]ia
la mina de plumb de la Baia Sprie.

PEIOV,  Ecaterina.  N\scut\ la 6 aprilie
1939, în comuna Be[enova Veche (nr.
386). Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
împreun\ cu familia, 4 ani [i o lun\, de
la 18 iunie 1951.

PEIOV,  Emilia.  Domiciliu obligatoriu
în B\r\gan, 4 ani.

PEIOV,  Ion  (frate cu Peiov, Emilia).
N\scut la 6 decembrie 1934. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani.

PEIOV,  Ion-{{tefan.  N\scut la 7
noiembrie 1955, în domiciliu obligatoriu,
la Burdu[eni, unde se aflau p\rin]ii s\i.
Astat acolo aprox. 1 an. Stabilit, ulterior,
la Timi[oara (str. Cerceilor, nr. 1, bl. 66).

PEIOV,  Maria.  N\scut\ la 3 iunie
1951, în comuna Breste – Timi[ (nr. 5).
Prunc deportat la 18 iunie 1951. Domiciliu
obligatoriu, împreun\ cu familia, în
B\r\gan, 4 ani.

PEIOV,  Rafael.  N\scut la 1 ianuarie
1936, în comuna Be[enova Veche (nr.
385). Domiciliu obligatoriu, împreun\
cu familia, în B\r\gan, 4 ani [i o lun\, de
la 18 iunie 1951.

PEIOV,  Rafaela.  N\scut\ la 21 sep-
tembrie 1917, la Be[enova (nr. 386).
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan.
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PEIOVICI,  Angelico.  N\scut la 17
noiembrie 1927, la Ciacova. Înv\]\tor
din Banat, arestat în 1949 [i condamnat
la 25 de ani de închisoare, pentru “activi-
tate într-un grup organizat, în favoarea
lui Tito”.

PEIOVICI,  Iva.  }\ran din satul Socol
– Cara[. Domiciliu obligatoriu, împre-
un\ cu so]ia, Milena, [i fiica, tot Milena,
în B\r\gan, la Valea Viilor, 4 ani, de la
18 iunie 1951.

PEIOVICI,  Milena.  Vezi Peiovici, Iva.
PEIOVICI,  Milena.  Vezi Peiovici, Iva.
PEI{ANU.  Inginer arestat în 1949.

Deten]ia la Timi[oara [i Aiud.
PEITY,  Ruji]a.  N\scut la 10 octombrie

1930, la Satchinez – Timi[. Domiciliu
obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i o lun\,
din 1951.

PEIU,  Ecaterina  Gh.  N\scut\ în 1907,
în comuna Baimaclia-Cantemir (Basara-
bia). Deportat\ în 1949, din motive politice,
în Tiumen, împreun\ cu copiii, Fiodor
(n\scut în 1941) [i Nicolae (n. 1943).

PEIU,  Fiodor.  Vezi Peiu, Ecaterina Gh. 
PEIU,  Gheorghe.  Dat afar\ din serviciu.

Arestat de Securitatea Bac\u, anchetat,
timp de 6 luni, de c\pitanul Popa, pentru
r\spândire de manifeste, b\tut [i condam-
nat în 1959, de Tribunalul Militar Ia[i,
la 8 ani de închisoare, pentru “uneltire”,
în acela[i lot cu Mihai Cornea [i Nicolae
S. Petcu. Deten]ia la Jilava, Gherla [i
în lag\re din B\l]ile Dun\rii. Eliberat,
prin gra]iere, în 1964.

PEIU,  Nicolae.  Vezi Peiu, Ecaterina Gh.
PEJOV,  Nikolaus.  N\scut la 9 iunie

1902, în comuna
Teremia Mic\ – Ti-
mi[. Deportat în
URSS, la 15 ianua-
rie 1945. Amurit la
19 februarie 1947,
la Krivoirog, în ba-
zinul Donbas. 

PELE,  Florica.  N\scut\ la 11 aprilie
1940, în Bucovina care avea s\ fie ocupa-
t\, în scurt timp, de trupe sovietice. S-a
refugiat, împreun\ cu familia, la Periam
(nr. 420), în Banat. Domiciliu obligatoriu
4 ani, de la 18 iunie 1951.

PELE,  Gheorghe  (Ghi]\).  Muncitor.
A f\cut parte din Corpul Muncitoresc
Legionar [i a fost arestat [i condamnat,
în timpul regimului Antonescu. Aevadat
din închisoare [i a intrat în clandestini-
tate. În decembrie 1948, Securitatea a
neutralizat grupul format din {tefan (Puiu)
Florescu, Spiridon Obreja, {erban Secu,
Ionu] Stoian [i {tefan (Gandi) Teodo-
rescu, care sprijineau logistic Rezisten-
]a anticomunist\. În aceast\ situa]ie,
Ion (Nelu) Jijie, care r\m\sese centrul de
leg\tur\ cu str\in\tatea [i cu partizanii
din mun]i, pe care îi sprijinea s\-[i g\-
seasc\ ascunz\tori, l-a contactat pe Gheor-
ghe Pele [i l-a trimis în jude]ul Alba,
pentru a g\si solu]ii de coordonare a mi[-
c\rii de rezisten]\. În prim\vara lui 1949
a avut loc, la Muntele Mare, lupta care
s-a soldat cu decimarea grup\rii lui Nico-
lae Dabija, de c\tre Securitate. Pele a luat
leg\tura cu Leon Susman. Venit la Bucu-
re[ti, Pele a aflat de c\derea grupului
Arnota [i de împu[carea multor partizani
din cadrul acestuia. Din cauza unor tr\-
d\ri, Securitatea a reu[it s\ dea de urma
lui {tefan Cet\]eanu, sc\pat din încle[ta-
rea de la Arnota, [i de cea a lui Gh.
Pele. Cei doi au fost aresta]i, ancheta]i
cu bestialitate la Jilava [i Uranus, unde
li s-a întocmit [i dosarul penal. În ianuarie
1950, Pele a fost condamnat la munc\
silnic\ [i trimis la Gherla. În martie 1950,
a sosit ordinul lui Alexandru Nicolski,
ca to]i de]inu]ii cu pedepse mai mari de
15 ani s\ fie transfera]i la Timi[oara. Ghi-
]\ Pele a fost transferat cu acel lot [i a
fost împu[cat la Timi[oara, probabil la 3
martie 1950, în cadrul masacrului care
avea s\ dureze aprox. o lun\ [i jum\tate
[i în care aveau s\ cad\ zeci de lupt\tori
anticomuni[ti de prim\ importan]\.

PELE,  Preda.  N\scut în 1911, în
comuna Gura Padinii. Preot ortodox, pa-
roh în comuna Grojdibodu – Olt. Arestat
în 1959. Deten]ia la Poarta Alb\.

PELEANU,  Silvestru  T.  N\scut la
1 martie 1928, în comuna Babi]a. Domici-
liat la Constan]a (Aleea Brându[elor, 
nr. 1). De]inut politic, 9 luni.

PELEANU,  Simion  I.  N\scut la 21
iulie 1901, în comuna Limanu – Constan-

155



]a. Arestat la 24 martie 1959 [i torturat
cumplit. I s-a înscenat un proces, pentru
“crim\ de uneltire contra ordinii sociale”,
[i a fost condamnat, de Tribunalul Militar
Constan]a. Deten]ia la Aiud, unde a [i
murit, la 20 octombrie 1960, din cauza
regimului de exterminare impus de co-
mandantul închisorii, colonelul Gheorghe
Cr\ciun.

PELECZI,  Ion.  Condamnat. Amurit
la închisoarea Gherla, în 1963.

PELEHACI,  Haralampie.  }\ran
din satul Filip\u]i – Her]a. Unul dintre
cei 104 supu[i represiunii sovietice, în
1940, la fel ca [i cei doi ]\rani cu numele
de Vasile Pelehaci.

PELEHACI,  Vasile.  Vezi Pelehaci,
Haralampie.

PELEHACI,  Vasile.  Vezi Pelehaci,
Haralampie.

PELEPCIUC,  Adriana.  N\scut\ la 3
decembrie 1936, în comuna Ferendia –
Timi[. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
împreun\ cu familia, 4 ani, de la 18 iunie
1951. Ulterior, s-a stabilit la Timi[oara.

PELEVANIUC,  Alexi.  Fost primar
al comunei Levin]i – Hotin. A cl\dit trei
[coli primare [i a sistematizat infrastruc-
tura comunei, realizând drumuri [i po-
de]e. La intrarea trupelor sovietice în
Basarabia, în martie 1944, a fost nevoit
s\-[i împart\ familia: so]ia [i un copil
în vârst\ de 11 ani au r\mas la Levin]i,
iar Alexi Pelevaniuc, împreun\ cu fiul
s\u, Ion, au plecat în refugiu [i au
ajuns la Iecea Mare – Timi[, unde au fost
[i împropriet\ri]i. La 18 august 1951, cei
doi au fost deporta]i în B\r\gan, la Dâlga,
pentru 4 ani. {i de aceast\ dat\, cu
toat\ vârsta înaintat\, A. Pelevaniuc a
muncit din greu, în încercarea de a-[i
reface gospod\ria. Din aceast\ cauz\,
la 1 august 1954 a paralizat. Fiul s\u l-
a dus la Spitalul Colentina din Bucure[ti,
unde Alexi a murit.

PELEVANIUC  (sau  PALEVANIUC),
Grigore.  N\scut în 1919. Din comuna
Ivanovca – B\l]i (Basarabia). Hamal în
gara B\l]i. A f\cut parte din Uniunea
Democratic\ a Libert\]ii, organiza]ie care
a luptat pentru r\sturnarea regimului
comunist [i pentru eliberarea Basarabiei

de sub ocupa]ia sovietic\. Alansat apeluri
C\tre ofi]eri, solda]i, muncitori, ]\rani [i
intelectuali. Red\m, în continuare, frag-
mente dintr-un manifest lansat de organi-
za]ie: “... Ce v-a dat vou\ Stalin, în cei
34 de ani de guvernare?! Robie, închisori,
colhozuri, o via]\ semi-fl\mând\.
Unde sunt p\mântul [i libertatea voastr\,
pentru care a]i v\rsat atâtea lacrimi [i
sânge? Unde sunt Egalitatea, dreptul [i
bun\starea voastr\ material\? Stalin v-
a luat totul, chiar [i sufletul [i gândurile.
El vrea s\ construiasc\ comunismul mon-
dial pe oasele voastre”. Manifestul se
încheia cu: “Moarte comunismului!”.
Organiza]ia a c\zut în urma unor tr\d\ri,
fiind infiltrat\ de autorit\]i cu mai
mul]i provocatori. Arest\rile au început
la 15 octombrie 1951. În total, au fost
arestate, torturate [i judecate 23 de per-
soane. Grigore Pelevaniuc a fost arestat
la 8 decembrie 1951, condamnat la 19
martie 1952, la 10 ani de închisoare,
pentru “activitate antisovietic\” [i trimis
într-un lag\r de exterminare din Siberia.

PELEVANIUC,  Ion.  Vezi Pelevaniuc,
Alexi. 

PELICI,  Severin.  N\scut la 18 mai
1935, la G\ureni, în Bulgaria. Stabilit în
Banat. Domiciliu obligatoriu în B\r\gan,
împreun\ cu familia, 4 ani, din 1951.
Stabilit, ulterior, la Timi[oara.

PELICIU,  Diana  I.  N\scut\ la 12
august 1932, în Bulgaria. Stabilit\ în
Dobrogea. Domiciliu obligatoriu în
B\r\gan, 4 ani.

PELICS,  Alexandru.  N\scut la 24
decembrie 1924, la Timi[oara. Deportat
în URSS, la Zaporoje, în ianuarie 1945.
S-a întors la 22 februarie 1946.

PELIGRAD,  Traian.  Elev la Liceul
Mihai Viteazul din Alba-Iulia. Membru
al Ligii Anticomuniste. Arestat în vara
lui 1953 [i condamnat de Tribunalul
Militar Deva, dup\ un proces înscenat
de Securitatea Deva. Din acela[i lot cu
Traian Peligrad au f\cut parte [i Tic
Gherasim [i Iosif Lup[an.

PELIN,  Agafia.  Vezi Pelin, Elena.
PELIN,  Ana.  Vezi Pelin, Ion S.
PELIN,  Ana.  Vezi Pelin, Vasilisia C.
PELIN,  Ecaterina.  Vezi Pelin, Elena.
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PELIN,  Elena.  N\scut\ în 1907, în
comuna V\ratic, raionul Râ[cani (Basa-
rabia). Acuzat\ de “colabora]ionism”,
a fost deportat\, împreun\ cu copiii,
Ecaterina (n. 1942), Agafia (n. 1944),
Vasile (n. 1944) [i Gheorghe (n. 1949). 

PELIN,  Eremia.  Muncitor din comuna
Cordun – Neam]. Condamnat în 1950,
în lotul Miron, prin sentin]a 298/25.09.1970
a Tribunalului Militar Ia[i, pentru “difu-
zare de manifeste na]ional-]\r\niste”. 

PELIN,  Gheorghe.  Vezi Pelin, Elena.
PELIN,  Gheorghe.  Vezi Pelin, Olga G.
PELIN,  Gheorghe  I.  N\scut în 1912,

în comuna V\ratic – Râ[cani (Basara-
bia). Acuzat de “colabora]ionism” [i de-
portat de sovietici în 1949, cu so]ia, Olga.

PELIN,  Ion  S.  N\scut în 1905, la
Cruglic – Criuleni (Basarabia). Deportat
în 1949, împreun\ cu so]ia, Ana (n. 1906)
[i cele dou\ fiice, Natalia (n. 1931) [i
Sofia (n. 1936).

PELIN,  Maria  V.  N\scut\ în 1901.
Din Chi[in\u. Deportat\ în 1949, din mo-
tive politice, în Irkutsk.

PELIN,  Natalia  I.  Vezi Pelin, Ion S.
PELIN,  Norica.  Arestat\ în februa-

rie 1945, la Ploie[ti, împreun\ cu al]i
legionari care organizau un grup de re-
zisten]\ anticomunist\ în muntele Ciu-
ca[. Torturat\ cu bestialitate de chesto-
rul Sm\r\ndoiu.

PELIN,  Olga.  Vezi Pelin, Gheorghe I.
PELIN,  Olga  G.  N\scut\ în 1905,

la Chi[in\u. Deportat\ în 1949, la Irkutsk,
împreun\ cu copiii, Vladimir (n. 1933),
Tatiana (n. 1937), Simion (n. 1940) [i
Gheorghe (1940).

PELIN,  Simion.  Vezi Pelin, Olga G.
PELIN,  Sofia  I.  Vezi Pelin, Ion S.
PELIN,  Tatiana.  Vezi Pelin, Olga G.
PELIN,  Vasile.  Vezi Pelin, Elena.
PELIN,  Vasilisia  C.  N\scut\ în 1888,

în comuna G\le[eni – Râ[cani (Basara-
bia). Deportat\ în 1949, în Kurgan, îm-
preun\ cu fiica sa, Ana (n. 1915), ca mem-
bre ale Martorilor lui Iehova.

PELIN,  Vladimir.  Vezi Pelin, Olga G.
PELINESCU.  Jurnalist arestat în

1950. Deten]ia la Jilava.
PELINESCU.  Din B\ile[ti. Condam-

nat în 1959. Anchetat la Securitatea Cra-

iova. Deten]ia într-un lag\r din B\l]ile
Dun\rii.

PELIPETCAIA,  Alexei.  Vezi Pelipet-
caia, Maria I.

PELIPETCAIA,  Ana.  Vezi Pelipet-
caia, Maria I. 

PELIPETCAIA,  Evghenia.  Vezi Pe-
lipetcaia, Maria I.

PELIPETCAIA,  Maria  I.  N\scut\ în
1898, în comuna Te]cani – Briceni (Ba-
sarabia). Deportat\ în 1949, în regiunea
Kurgan, cu copiii, Ana (n. 1921), Evghenia
(n. 1928) [i Alexei (n. 1938).

PELISENCO,  Alexandru  M.  Din
Ploie[ti (str. Muzelor, nr. 4). Arestat de
Securitatea Ploie[ti [i condamnat, dup\
un proces înscenat. Deten]ia 6 ani [i 7 luni.

PELIVALIUC,  Maria  I.  N\scut\ în
1897, în satul Beleu]i – F\le[ti (Basara-
bia). Acuzat\ de “colabora]ionism” cu
inamicii URSS-ului [i deportat\ în 1949,
în regiunea Kurgan.

PELIVAN,  Ana.  Vezi Pelivan, Eufro-
sina C.

PELIVAN,  Eufrosina  C.  N\scut\
în 1897, în comuna B\cioi – Ialoveni
(Basarabia). Deportat\, în 1949, în regiu-
nea Tiumen, împreun\ cu copiii, Ivan (n.
1932) [i Ana (n. 1933).

PELIVAN,  Ion  Gh.  N\scut la 1 aprilie
1876, în comuna R\-
zeni – L\pu[na (în Ba-
sarabia, aflat\ în com-
ponen]a Imperiului }a-
rist). Aurmat Semina-
rul Teologic din Chi[i-
n\u [i Facultatea de
Drept din Estonia. De
acolo, a purtat corespon-

den]\ cu membrii mi[c\rii na]ionale
din Basarabia, care î[i doreau înl\turarea
st\pânirii ruse[ti. Arestat în 1903, de c\tre
autorit\]ile ]ariste, [i trimis la Mezen,
în gubernia Arhanghelsk. Un an mai
târziu, trimis pe frontul ruso-japonez din
Manciuria. Dup\ înfrângerea Rusiei de
c\tre Japonia, a revenit la Chi[in\u, unde
a activat în cadrul mi[c\rii na]ionale
române[ti, al\turi de Pantelimon Halippa,
Constantin Stere [.a. Judec\tor în jude]ul
B\l]i, din 1907 pân\ în 1912, când a fost
destituit, în cadrul unei ultime în\spriri
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a regimului ]arist din Basarabia. La 3
aprilie 1917 a f\cut parte din Comitetul
de Organizare al Partidului Na]ional
Moldovenesc. La 20 octombrie 1917 a
fost cooptat în Sfatul }\rii, dup\ care a
fost numit director-general la Externe [i,
la 14 decembrie 1917, a plecat la Ia[i,
pentru a solicita sprijinul armatei române.
La 13 ianuarie 1918 a revenit la Chi[in\u,
odat\ cu trupele române[ti. A participat
activ la redactarea actului de independen-
]\ a Republicii Moldovene[ti [i a fost,
al\turi de Pan Halippa [i de ardeleanul
stabilit la Chi[in\u, Onisifor Ghibu, unul
dintre cei mai hot\râ]i sus]in\tori ai unirii
Basarabiei cu România. Ales deputat, a
votat, la 27 martie 1918, în favoarea unirii
Basarabiei cu România. Afost delegat al
României la Conferin]a de Pace de la
Paris (1919-20) [i la cea de la Geneva
(1922). Afost Ministrul Basarabiei [i de-
putat ]\r\nist [i na]ional-]\r\nist, în
mai multe legislaturi. În 1940, în momen-
tul invaziei sovietice, s-a refugiat la Bu-
cure[ti, în 1941 s-a reîntors la Chi[in\u,
iar în 1944 a fost nevoit s\ p\r\seasc\
din nou, de data aceasta definitiv, Basara-
bia. S-a stabilit la Bucure[ti (str. I. L. Ca-
ragiale), de unde a fost arestat, în noaptea
de 5 spre 6 mai 1950, [i trimis la Sighet,
al\turi de al]i ctitori ai României Mari,
precum ardeleanul Iuliu Maniu [i bu-
covineanul Ion Nistor. Ion Pelivan, unul
dintre artizanii unirii Basarabiei cu Ro-
mânia, la 1918, a murit la Sighet, în condi]ii
de exterminare. La 24 ianuarie 1954 a
fost aruncat într-o groap\ comun\ din
Cimitirul S\racilor din Sighet. 

PELIVAN,  Ivan.  Vezi Pelivan, Eufro-
sina C.

PELLE,  Ioni]\.  N\scut la 9 mai 1895,
în comuna Pomi – Satu Mare. Fiul preo-
tului Aurel Pelle. A urmat Gimnaziul
lutheran german din Reghin, Liceul cato-
lic din Satu Mare [i Liceul premonstra-
tens, luându-[i bacalaureatul în 1913,
la Oradea. Aurmat Academia Teologic\
Latin\ Maghiar\ din Oradea [i Facultatea
de Teologie din Budapesta. A condus
primul cor românesc din Budapesta. A
luat parte la Marea Adunare Na]ional\
de la Alba-Iulia, de la 1 decembrie 1918,

care a proclamat Unirea Transilvaniei cu
România. A organizat Garda Na]ional\
din comuna Pomi. {i-a continuat studiile
de teologie la Strasbourg. Câ]iva ani a
fost profesor de limba francez\, dup\ care
a fost hirotonit, în 1932, preot greco-
catolic [i a primit parohia Stâna de Vale,
dup\ ce fusese, un timp, secretar episcopal
la Oradea. Arestat în 1948 [i b\tut cu
bestialitate, pentru c\ refuzase s\ treac\
la ortodoxie. Rearestat [i b\tut cu [i
mai mult\ cruzime, pentru c\ îi divulgase
so]iei unui partizan anticomunist, locul
unde fusese îngropat trupul neînsufle]it
al acestuia. Eliberat în 1964. Acontinuat
s\ ]in\ slujbe, în clandestinitate, având o
important\ contribu]ie [i la formarea
de noi preo]i. A murit în 1981.

PELLE,  Silvia.  N\scut\ la 3 octombrie
1909. Înv\]\toare în comuna Gal[a –
Arad. Arestat\ la 7 ianuarie 1957 [i con-
damnat\ de Tribunalul Militar Cluj, la
16 ani de închisoare, fiind acuzat\ c\ în-
treprinsese o catehizare a copiilor [i pentru
c\ simpatizase cu legionarii. Deten]ia
la Cluj, Jilava, Mislea, Miercurea Ciuc,
Arad [i Oradea. Eliberat\, prin gra]iere,
la 28 iulie 1964. A murit în 1994.

PELLE,  Veturia.  N\scut\ la 5 aprilie
1931, în comuna Câmpenii de Jos. Domici-
liu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani, din 1951.

PELMU{,  Constantin  I.  N\scut la 14
aprilie 1903, în comuna Capul Piscului
– Muscel. Tat\ a 7 copii. Condamnat,
prin sentin]a 60/5.06.1958 a Tribunalului
Militar Bucure[ti, la 12 ani de închisoare,
pentru c\ îi oferise, de câteva ori, g\zduire
partizanului {erban Ion, care era urm\rit
de Securitate. Eliberat, prin gra]iere, în
1964.

PELMU{,  Nicolae  I.  N\scut la 12
martie 1893, în comuna Militari – Bucu-
re[ti. Condamnat în 1950. Deten]ia la
Jilava, Gherla [i Poarta Alb\. A murit
la 10 octombrie 1952, în condi]ii de
exterminare, la Capul Midia.

PELOC,  Iosif.  De na]ionalitate slo-
vac\. Electrician din Pecica – Timi[. Con-
damnat, de Tribunalul Militar Timi[oara,
la 2 ani de închisoare. În 1952, se afla
în lag\rul de la One[ti.

PELTECHI,  Anastase  A.  Din Ploie[ti
(str. Democra]iei, nr. 110, bl. D). Condam-
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nat în 1948. De]inut politic, 10 ani [i 9
luni.

PELTZ,  Isac.  N\scut la 12 februarie
1899, la Bucure[ti.
Scriitor român de
origine evreiasc\.
Romancier [i publi-
cist. Asemnat la Ade-
v\rul, Diminea]a,
Flac\ra, România
literar\. A publicat
volumele: Fiori, Sta-

fia ro[ie, Paia]e, Fanto[e vopsite, Via]a
cu haz [i f\r\ a numitului Stan (pentru
care a primit Premiul Societ\]ii Scriitorilor
Români), Horoscop, Amor încuiat, Calea
V\c\re[ti, Foc în Hanul cu Tei, Nop]ile
domni[oarei Mili, Actele «vorbe[te» [.a.
Francmason. Arestat în 1949 [i condam-
nat în 1950, la 3 ani de închisoare. Deten-
]ia la Calea Rahovei, Jilava, Gherla, Aiud.
A avut o fiic\, pictori]a Tia Peltz, [i a
murit în 1980. 

PELZER,  Matias.  N\scut la 17 ia-
nuarie 1896, la Sagul – Timi[. A murit
la 23 ianuarie 1945, în Ungaria, în timp
ce încerca s\ fug\ spre vestul Europei,
de teama trupelor sovietice.

PELZER,  Matias.  N\scut în 1900, în
comuna Tisa Nou\ – Timi[. Deportat
în 1945, în URSS, la munc\ for]at\. A
murit la 23 martie 1947, în Donbas, în
condi]ii de exterminare.

PELZER,  Nikolaus.  N\scut la 26
septembrie 1899, la Tisa Nou\ – Timi[.
Deportat în 1945, în URSS, la munc\
for]at\. Amurit la 12 mai 1947, în condi]ii
de exterminare.

PELZER,  Peter.  N\scut la 29 august
1927, la Tisa Nou\ – Timi[. Deportat
în 1945, în URSS, la munc\ for]at\. A
murit la 17 februarie 1947, în Donbas.

PELZER,  Sebastian.  N\scut în 1899,
în Masloc. Deportat în 1945, în URSS,
unde a [i murit.

PENARU,  Ion  O.  N\scut la 10 aprilie
1919. Din Dobrogea. Domiciliu obligato-
riu, 1 an [i o lun\.

PENCA,  Ilie  A.  N\scut la 2 februarie
1926, în comuna Lisa – Teleorman.
Adventist. Luat în armat\ la 25 octombrie
1948 [i trimis, din cauza convingerilor

sale religioase, într-un deta[ament de
munc\. Pentru c\ refuza s\ lucreze sâmb\-
ta, a fost judecat de Tribunalul Militar
Timi[oara, într-un lot de 16 tineri care îm-
p\rt\[eau acelea[i convingeri. Condam-
nat, în septembrie 1950, la 4 ani de în-
chisoare. Deten]ia la Timi[oara [i Arad.
Reducându-i-se pedeapsa, a fost eliberat
la 30 decembrie 1951, dar a fost în conti-
nuare supus supravegherii [i chemat des
la Securitate.

PENCIU.  Din Craiova. Fost inspector
de poli]ie, arestat în 1952 [i condamnat
la munc\ for]at\. Deten]ia la Cernavod\,
unde a [i murit în 1954, în condi]ii de
exterminare. 

PENCIU,  Alexandru.  }\ran din Bre-
beni – Olt. Arestat la 26 iunie 1952 [i
condamnat, dup\ un proces înscenat, îm-
preun\ cu Marin Nancu [i Ilie Prun\, prin
sentin]a 50/29.09.1952, pentru c\ îi în-
demnase pe ]\ranii din comun\ s\ se
retrag\ din colectiva agricol\, pentru c\
ar fi urmat s\ izbucneasc\ un r\zboi între
sovietici [i americani. Deten]ia la Jilava,
Gherla [i în mine de plumb.

PENCIU,  Dumitru.  Condamnat în
1951. În 1954, se afla la închisoarea Lugoj.

PENCIU,  Marianne.  N\scut\ la 6
iunie 1924, la Lovrin. Deportat\ în URSS,
la 14 ianuarie 1945. A revenit în ]ar\ la
16 octombrie 1949. Stabilit\ la Timi[oara.

PENCIU,  Nicolae.  General condam-
nat. Deten]ia la Jilava.

PENCIU,  Oprea.  Condamnat, prin
sentin]a 1862/1949, pentru leg\turi cu
partizanii anticomuni[ti din muntele
Arnota.

PENCIU,  Tudor  (unchiul lui Penciu-
Gorunescu, Gheorghe, frate cu Vasile
Penciu, tat\l acestuia). N\scut în 1902,
în comuna Vene]ia de Jos – F\g\ra[. {ofer
la Bucure[ti. Membru P.N.}. Aluat parte
la încercarea colonelului Precup, de
asasinare a Regelui Carol II, la Patriarhie.
În urma unui denun], a fost arestat, împre-
un\ cu ceilal]i membri ai grupului. Con-
damnat la 10 ani de închisoare. Deten]ia
la Jilava, V\c\re[ti [i Doftana, unde i-a
cunoscut pe Gheorghe Gheorghiu-Dej [i
pe al]i [efi comuni[ti, f\r\ s\ se implice,
îns\, în politica lor. Eliberat în 1940, dup\
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abdicarea for]at\ a lui Carol II. Taximetrist
în Bucure[ti (1940-44). Dup\ 1944, a
f\cut parte din G\rzile Iuliu Maniu. La
alegerile din noiembrie 1946, a fost numit
s\ conduc\ o sec]ie de votare de pe str.
Visarion, dar la num\r\toarea voturilor
a fost dat afar\ din sec]ie, sub amenin]area
pistolului, timp în care urnele au fost
înlocuite, fiind aduse urne care con]ineau
numai voturi pentru comuni[ti. Dup\
aflarea rezultatelor alegerilor, colonelul
Precup [i grupul s\u au trecut de partea
comuni[tilor. Precup a fost înaintat la
gradul de general [i numit primar al
Clujului. Tudor Penciu nu a fost arestat;
chiar dup\ na]ionalizarea taximetrelor,
[i-a p\strat ma[ina în proprietate [i a
continuat s\ practice taximetria, fiind [i
proprietarul unei garsoniere pe Calea
Victoriei [i beneficiarul unei pensii de
ilegalist. În timpul unei anchete din 1958,
locotenentul C. Cenu[e i-a spus nepotului
s\u, Gheorghe Penciu: “Bine, banditule,
nu puteai urma [i tu exemplul unchiului
t\u? Ai fi fost acum om mare [i nu mai
ajungeai pe mâinile noastre”. Tudor Penciu
a murit prin 1961-62 (biografie alc\tuit\
pe baza datelor furnizate de d-l Gheorghe
Penciu-Gorunescu, nepotul lui Tudor
Penciu). 

PENCIU-GGORUNESCU,  Gheor-
ghe.  N\scut la 26
ianuarie 1926, în
comuna Valea Ia[u-
lui – Arge[. A ab-
solvit liceul teoretic.
Arestat în 1948, tor-
turat la Securitate
[i condamnat, de
Tribunalul Militar

Bucure[ti, la 8 ani de temni]\ grea. Deten-
]ia la Târg[or, Jilava [i Canal (Peninsula)
unde, din cauza muncii for]ate, s-a îmboln\-
vit de T.B.C., fapt pentru care a fost trimis
la “închisoarea-spital” de la Târgu-Ocna,
unde a fost unul dintre de]inu]ii care s-
au opus reeduc\rii organizate de lotul
venit de la Pite[ti. Eliberat în 1956.
Rearestat la 10 august 1958, din gara
Câineni, de pe Valea Oltului, unde lucra,
din cauza unui denun] al profesorului
Nicolae Stoicescu, fost de]inut politic (1

an), care avea s\ colaboreze cu regimul
[i s\ ajung\ ambasador [i ministru. La
Securitatea de la Uranus (Bucure[ti),
Gheorghe Penciu-Gorunescu a fost tortu-
rat de maiorul Gheorghe Enoiu (alias
Leonida), cunoscut c\l\u, [i de unul dintre
subalternii acestuia, c\pitanul Constantin
Cenu[e. Zdrobit, a fost dus la spitalul
V\c\re[ti, pentru a se reface, în vederea
procesului. Condamnat la munc\ silnic\
pe via]\, învinuit c\, în timpul primei
perioade de deten]ie, oferise sprijin unor
de]inu]i foarte grav bolnavi, afla]i la Târgu-
Ocna. Deten]ia la Jilava, Gherla [i Aiud,
unde a trecut prin reeducarea organizat\
de colonelul Gheorghe Cr\ciun, în vederea
compromiterii de]inu]ilor care aveau s\
fie elibera]i. Gh. Penciu-Gorunescu a stat
o vreme [i în a[a-zisul spital al închisorii
Aiud, fiind grav bolnav de tuberculoz\
pulmonar\, intens pozitiv, cu o cavern\
de m\rimea unui ou [i propus pentru
toraco-plastie. Cu toate c\ era foarte
bolnav, a fost ]inut la izolare, pe timp
de iarn\, pentru c\ îndr\znise s\ joace
[ah cu piese confec]ionate din s\pun [i
miez de pâine. Pe tot parcursul reeduc\rii,
nu a compus decât câteva poezii umoris-
tice, total apolitice, pe când se afla în spi-
tal, [i a asigurat grafica pentru titlurile
câtorva articole din gazeta de perete a în-
chisorii. Acest refuz de a se reeduca ex-
plic\ eliberarea lui printre ultimii, la 28
iulie 1964, cu toate c\ era foarte bolnav.
Dup\ eliberare, a stat 2 ani internat, la
Spitalul Pantelimon, [i apoi a lucrat ca:
manipulant, pontator, tehnician [i, în fi-
nal, proiectant principal la I.S.P.A.
Dup\ 1990, a publicat c\r]i (Medici în
recluziune, Candida]i pentru Eternitate)
[i articole (peste 200, în România liber\,
Astra, Contemporanul, Cuvântul româ-
nesc, Gândirea, Literatorul, Luceaf\rul
[.a.), despre experien]a sa carceral\,
contribuind la aflarea adev\rului despre
crimele regimului comunist din România.
A mai publicat [i un volum de Popasuri
umoristice, o carte de epigrame [i 4 c\r]i
pentru copii. Membru al Asocia]iei Zia-
ri[tilor Români, al Societ\]ii Scriitorilor
Medici [i al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia (din 2003). Apare [i în Dic]ionar F –
G, sub numele de Gorunescu, Penciu Gh.
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PENCOV,  Agafia.  Vezi Pencov, Dom-
nica Gh.

PENCOV,  Ana  V.  Vezi Pencov,
Vasile I.

PENCOV,  Daria  V.  Vezi Pencov,
Vasile I.

PENCOV,  Domnica  Gh.  N\scut\
în 1909, în comuna Trife[tii Noi – Cahul
(Basarabia). Deportat\ în 1949, în Altai,
împreun\ cu fiica, Agafia (n. 1936).

PENCOV,  Eudochia.  Vezi Pencov,
Vasile I.

PENCOV,  Eugenia.  Vezi Pencov,
Nicolae N. (tat\l).

PENCOV,  Eugenia. Vezi Pencov,
Nicolae S.

PENCOV,  Gheorghe  V.  Vezi Pencov,
Vasile S.

PENCOV,  Ion  N.  Vezi Pencov, Nicolae
N. (tat\l).

PENCOV,  Maria  N.  Vezi Pencov,
Nicolae N. (tat\l).

PENCOV,  Nicolae  N.  (tat\l). N\scut
în 1896, la Trife[ti – Cahul (Basarabia).
Deportat în 1949, în Altai, cu copiii
s\i, Nicolae (n. 1925) [i so]ia acestuia,
Eugenia (n. 1925), Maria (n. 1933),
Stepanida (n. 1934) [i Ion (n. 1936).

PENCOV,  Nicolae  N.  (fiul). Vezi
Pencov, Nicolae N. (tat\l).

PENCOV,  Nicolae  S.  N\scut în 1888,
în satul Troi]a – Leova (Basarabia). De-
portat în 1949, cu so]ia, Eugenia (n. 1898).

PENCOV,  Piotr  S.  Din ora[ul Anenii
Noi (Basarabia). Ucis în 1945, de c\tre
N.K.V.D.

PENCOV,  Stepanida.  Vezi Pencov,
Vasile S.

PENCOV,  Stepanida  N.  Vezi Pencov,
Nicolae N. (tat\l).

PENCOV,  {tefan  V.  Vezi Pencov,
Vasile S.

PENCOV,  Vasile  I.  N\scut în 1888,
în comuna Trife[tii Noi – Cahul (Basara-
bia). Deportat în 1941, la Aktiubinsk,
împreun\ cu so]ia, Eudochia (n. 1899),
[i fiicele, Ana, Vasilisia [i Daria.

PENCOV,  Vasile  S.  N\scut în 1894,
în satul Troi]a – Leova (Basarabia). }\ran
înst\rit. Deportat în 1949, cu so]ia, Ste-
panida, [i copiii, {tefan (n. 1930) [i Gheor-
ghe  (n. 1937).

PENCOV,  Vasilisia  V.  Vezi Pencov,
Vasile I.

PENCOVICI,  Mihail  E.  N\scut la 20
iunie 1893. Ginere-
le lui Dimitrie Bu-
rileanu, fost guver-
nator al B\ncii Na-
]ionale. A lucrat în
diploma]ie: ata[at
de lega]ie (1918-
20), secretar de le-
ga]ie (1920-38),

consilier [i consul-general (1938-43) [i
ministru plenipoten]iar (10 decembrie
1946 – 20 noiembrie 1947). Arestat în
1949. A murit la 27 februarie 1953, la
câteva luni de la eliberare, din cauza
condi]iilor de deten]ie, în urma c\rora se
îmboln\vise grav, de tuberculoz\. 

PENDA,  Achim.  N\scut la 25 decem-
brie 1930, la Comori[te – Timi[. Domici-
liu obligatoriu în B\r\gan, 4 ani [i o lun\,
din 1951.

PENDICHI,  S\ftica.  Din Dobrogea.
Domiciliu obligatoriu în B\r\gan, în-
cepând cu 1951.

PENDRIC,  Ignat  S.  N\scut în 1897,
în comuna Bilicenii Noi – Sângerei. De-
portat în 1949, în Irkutsk, împreun\ cu
so]ia, Maria (n\scut\ în 1900), din cauza
apartenen]ei la secta Martorilor lui Iehova.

PENDRIC,  Maria.  Vezi Pendric,
Ignat S.

PENEA,  Ilie  P.  Din jude]ul Dolj. Con-
damnat de Tribunalul Militar Craiova.

PENEA,  Ion.  N\scut în 1911. Contabil
din Buz\u. Judecat în procesul înscenat
de Securitate organiza]iei anticomuniste
Pajura Neagr\ [i condamnat, prin sentin]a
972/24.06.1948 a Tribunalului Militar
Bucure[ti, la 4 luni de închisoare.

PENEA,  Viorel.  Student la medicin\
veterinar\. Arestat la 1 decembrie 1951
[i condamnat de Tribunalul Militar
Timi[oara, prezidat de Gaydo Tiberiu.

PENESCU.  Comandor condamnat în
1948, într-unul dintre loturile procesului
grup\rii de rezisten]\ anticomunist\ din
jurul lui Popp, Bujoi, Manu [i M\cellariu.

PENESCU.  Colonel de jandarmi din
Bucure[ti (str. Sfânta Treime). Arestat în
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1949. Deten]ia la Jilava, Aiud [.a. Amurit
la închisoare.

PENESCU,  Alexandru  I.  Din Azuga
(str. 23 August, nr. 29). De]inut politic,
1 an [i 5 luni.

PENESCU,  Fulvia  (so]ia lui Penescu,
Nicolae N.). N\scut\ la 12 ianuarie 1906,
în familia Dristoreanu. Absolvent\ a
Institutului Sf. Maria din Bucure[ti. A
activat în Comitetul de Asisten]\ al P.N.}.
Arestat\ la 14 iulie 1947, împreun\ cu
so]ul ei, în cadrul înscen\rii de la T\-
m\d\u, prin care comuni[tii au urm\rit
compromiterea frunta[ilor na]ional-]\r\-
ni[ti. Condamnat\ la 6 luni de închisoare.
Dup\ eliberare, la 3 martie 1949, a fost
evacuat\ din casa din Bucure[ti (str. An-
drei Mure[anu) [i i-au fost confiscate [i
propriet\]ile din comuna Teiu – Arge[.
Din 1953, a fost trimis\ cu domiciliu obli-
gatoriu în B\r\gan, unde i s-a agravat
boala [i a murit, la 14 martie 1962, în
timp ce so]ul [i fiul s\u se aflau la închisoare. 

PENESCU,  Ileana  (so]ia lui Penescu,
Vladimir N.). Arestat\ [i anchetat\.

PENESCU,  Ion.  Din Bucure[ti.
Condamnat, prin decizia 377/30.08.1951,
la 6 luni de munc\ for]at\. 

PENESCU,  Nicolae  N.  N\scut la 28
februarie 1897. Do-
miciliat la Bucu-
re[ti (str. Andrei Mu-
re[anu, nr. 16). Avo-
cat cu studii la Paris.
Pre[edinte al Uni-
unii Barourilor din
România. Membru
P.N.}., pre[edinte

al organiza]iei de Arge[, dup\ plecarea
lui Armand C\linescu în Frontul Rena[-
terii Na]ionale, organismul politic al Re-
gelui Carol II. Deputat [i Ministru de
Interne (4 noiembrie – 6 decembrie 1945).
În timpul mandatului de ministru a
avut mari probleme din cauza comuni[-
tilor, care începuser\ s\ ocupe, prin for]\,
prefecturile. Împotriva lui, comuni[tii au
dezl\n]uit o violent\ campanie de pres\
(vezi Dinu C. Giurescu, Guvernarea Ni-
colae R\descu, Ed. ALL, Bucure[ti, 1996,
p. 42). Dup\ ce [i-a dat demisia din postul
ministerial, a fost numit secretar-general

al Partidului Na]ional-}\r\nesc, în locul
lui Ghi]\ Popp. La 9 august 1946, la Tri-
bunalul din Pite[ti, s-a produs asupra lui
o tentativ\ de asasinat, care s-a soldat cu
2 mor]i (avocatul Gheorghe Mihai, pre-
[edintele asocia]iei Tinerii prieteni ai
anglo-americanilor [i Ion-Tic\ Popescu)
[i 16 r\ni]i, dar în urma c\reia Penescu
a sc\pat, chiar dac\ grav r\nit. Presiunile
sovietice crescând în direc]ia desfiin]\rii
partidelor istorice, N. Penescu a acceptat
cu greu, la insisten]ele lui Iuliu Maniu,
s\ fac\ parte din grupul de lideri na]ional-
]\r\ni[ti care ar fi urmat s\ plece, pe calea
aerului, în Occident, pentru a lupta cu
mai mult\ eficien]\ împotriva comuniz\rii
României. A c\zut în capcana întins\
de comuni[ti la T\m\d\u [i a fost arestat,
împreun\ cu so]ia sa, la 14 iulie 1947, în
jurul orei 6.30. În timpul anchetei, din
cauza presiunilor la care a fost supus, a
f\cut o serie de declara]ii prin care se
desolidariza par]ial de Iuliu Maniu,
considerându-l “dictator cu mânu[i”.
Aceast\ colaborare cu organele de anche-
t\ a facilitat eliberarea mai rapid\ a so]iei
sale. Nicolae Penescu a fost, îns\, condam-
nat, prin sentin]a 1988/11.11.1947, la 5
ani de închisoare. Dup\ condamnare, a
fost trimis, împreun\ cu al]i colegi de lot
care avuseser\ atitudini similare, la în-
chisoarea din Craiova. A fost readus la
Bucure[ti cu ocazia anchet\rii lui Lucre]iu
P\tr\[canu [i a fost folosit ca martor al
acuz\rii în procesul acestuia. În timpul
anchetei în leg\tur\ cu P\tr\[canu, pro-
curorul a ini]iat un proces de “îndreptare”,
în urma c\ruia lui Penescu [i lui Nicolae
Carandino le-au fost majorate pedepsele.
Penescu a fost condamnat la 8 ani de
închisoare. În 1955, a fost trimis cu do-
miciliu obligatoriu, în B\r\gan. Acolo,
fiul s\u i-a dus lucrurile de care avea
nevoie. În septembrie 1959, în urma dis-
pozi]iei care prevedea arestarea tuturor
celor care aveau condamn\ri, dar se aflau
în libertate sau cu domiciliu obligatoriu,
Nicolae Penescu a fost rearestat [i condam-
nat, în urma unui proces înscenat, la înc\
15 ani de închisoare. Al\turi de el au mai
fost condamna]i [i fiul s\u [i un [ofer,
pentru vina de a-i fi dus, în B\r\gan,
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lucruri trebuitoare pentru iarn\. Ajutora-
rea propriului tat\ era, a[adar, infrac]iune
pentru “justi]ia” comunist\. Nicolae
Penescu a fost de]inut, de aceast\ dat\,
la Jilava. Acolo a fost închis, împreun\
cu el, [i autorul acestui dic]ionar, Cicero-
ne Ioni]oiu, care s-a aflat lâng\ el în apri-
lie 1962, atunci când a primit vestea
tragic\ a mor]ii so]iei sale, Fulvia. Ci-
cerone Ioni]oiu l-a l\sat în camera 8 de
la Jilava [i avea s\-l reg\seasc\ în aceea[i
închisoare, în august 1963, când a început
s\ fie supus acolo reeduc\rii. Nicolae
Penescu a fost plimbat prin Bucure[ti
[i Ploie[ti, împreun\ cu Ion Marinache,
pentru a vedea cu ochii lor “realiz\rile”
regimului comunist [i pentru a le relata
[i celorlal]i de]inu]i, pentru a-i convinge
pe ace[tia s\ o “rup\ cu trecutul” [i s\-
[i fac\ autocritica, îmbr\]i[ând, cel pu]in
declarativ, doctrina comunist\. În februa-
rie 1964, a fost scos din celul\, pentru a-
[i rescrie “autocritic” trecutul, conform
directivelor regimului. Diminea]a, în
timpul plimb\rii, înainte de a fi dus s\
scrie, încerca, precum relateaz\ Cicerone
Ioni]oiu, “s\ ne povesteasc\, mie [i lui
Vasile Bourceanu, ce scrisese cu o zi îna-
inte. I-am spus c\ nu m\ intereseaz\.
Insistând s\ ne aduc\ la cuno[tin]\ ce
scria, a treia zi i-am spus c\ poate scrie
orice, dar c\, înainte de a începe, trebuia
s\ se gândeasc\ la cei care muriser\ pentru
el, adic\ la so]ia sa, la Gheorghe Mihai
[i la Tic\ Popescu. A t\cut [i dup\
dou\  zile a încetat s\ mai scrie. Pân\
atunci, în timpul nop]ii î[i pusese p\-
tura în cap [i cei din apropierea lui l-au
auzit plângând. Se b\nuia c\ era [i foarte
bolnav. Nu mult dup\ ce a oprit redacta-
rea autocriticii, ofi]erul politic Toth l-a
be[telit a[a cum numai securi[tii [tiau s-
o fac\, rupându-i hârtiile, acuzându-l c\-
[i b\tuse joc de tov. colonel [i c\ acolo,
la Jilava, aveau s\-i putrezeasc\ oasele”.
Eliberat la sfâr[itul lui iulie 1964. În apri-
lie 1968, pre[edintele Fran]ei, Charles
de Gaulle, a vizitat România, din delega-
]ia francez\ f\când parte [i prim-minis-
trul Couve de Murville, care fusese coleg
de facultate cu Nicolae Penescu. Cu acea
ocazie, Penescu a solicitat s\ viziteze

Fran]a [i a primit aprobare pentru o c\l\-
torie de 6 luni, timp în care i s-a aprobat
azilul politic. Nu s-a mai întors în România.
În Fran]a, a pus bazele Consiliului Na]io-
nal Român, cu reprezentan]e în 5 state
europene, în SUA, Canada [i Australia.
Prin intermediul acestui organism, a adus
la cuno[tin]a lumii libere teroarea exerci-
tat\ de regimul comunist din România.
Securitatea a exercitat presiuni asupra
fiului s\u, Vladimir, pentru a-[i vizita
tat\l înso]it de un colonel de securitate.
Nicolae Penescu a informat autorit\]ile
franceze în leg\tur\ cu vizita preconizat\.
Acestea l-au sf\tuit s\ îi primeasc\ pe cei
doi, s\ afle ce dore[te Securitatea român\
[i s\ le comunice lucrurile aflate. Securistul
i-a cerut lui Penescu s\ duc\ o campanie
pentru sus]inerea dreptului istoric româ-
nesc asupra Transilvaniei [i pentru induce-
rea în opinia public\ interna]ional\ a exis-
ten]ei pericolului ca Transilvania s\ fie
luat\ de Ungaria. Penescu a refuzat oferta,
replicându-i  ofi]erului de securitate c\
lansarea unei astfel de campanii ar fi
însemnat abandonarea luptei împotriva
dictaturii comuniste [i a lui Nicolae Ceau-
[escu, ceea ce ar fi însemnat înf\ptuirea
celei mai grave crime împotriva poporului
român. La înapoierea în România, fiul
s\u i-a dat de [tire c\ avea probleme cu
Securitatea [i l-a rugat s\ îl cheme definitiv
în Fran]a. Nicolae Penescu nu putea
interveni pe lâng\ autorit\]ile franceze,
care [tiau c\ Vladimir venise cu ceva
timp în urm\ în Fran]a, înso]it de un ofi]er
de securitate. Totu[i, a f\cut eforturi pen-
tru    a-[i ajuta fiul, sim]indu-se [i responsa-
bil pentru situa]ia în care se afla acesta.
Vladimir Penescu a fost primit în Elve]ia,
împreun\ cu familia, ca azilan]i politici.
Bucure[tiul continua s\ îl supravegheze
cu aten]ie pe Nicolae Penescu, a[a cum
f\cea, de altfel, cu to]i românii care deran-
jau autorit\]ile comuniste. Când a avut
loc, la Madrid, Conferin]a pentru Securitate
în Europa, la care s-au întâlnit mini[trii
de externe, Nicolae Penescu s-a deplasat
[i el în capitala Spaniei, împreun\ cu o
delega]ie care a înaintat participan]ilor
la conferin]\ un memorandum documen-
tat asupra situa]iei din România, unde
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regimul comunist distrusese oamenii,
suflete[te [i trupe[te, [i patrimoniul
na]ional, d\râmat cu furie neronian\ de
Ceau[escu. În Occident, în linia atitudinii
sale demne [i ferm anticomuniste, Nico-
lae Penescu s-a preocupat [i de refacerea
P.N.}.-ului în exil. Aceste acte nu i-au
fost iertate [i, la 3 februarie 1981, a primit
la Paris un colet con]inând o bomb\
artizanal\, care l-a r\nit. Concomitent,
au mai primit astfel de colete Paul Goma
[i {erban Orescu. Din cauza consecin]e-
lor r\nilor, Nicolae Penescu a murit la
spital. La înmormântarea lui a venit [i
Vladimir, de la Lausanne, care s-a opus
coborârii tricolorului în bern\, în fa]a
Ambasadei României de la Paris. 

PENESCU,  Tiberiu.  N\scut în 1876.
Din Râmnicu-S\rat. Absolvent al Liceu-
lui Militar de la Ia[i [i al Facult\]ii de
Medicin\ Militar\. A renun]at la cariera
militar\ [i a ajuns [eful Sec]iei Interne
din cadrul Spitalului din Br\ila. Arestat
în 1947, de c\tre Siguran]\, chiar de la
spital. Omorât în anchet\. 

PENESCU,  Vladimir  N.  (fiul lui
Penescu, Nicolae
N.). N\scut în 1924.
Jurisconsult. Ares-
tat în 1959 [i con-
damnat, împreun\
cu un [ofer, pentru
c\ îi dusese provizii
tat\lui s\u în B\r\-
gan, unde acesta se

afla cu domiciliu obligatoriu. Eliberat în
1964. }inut sub observa]ie de Securitate,
care a încercat s\ îl [i foloseasc\, pentru
a ajunge la tat\l s\u. A plecat în exil în
Elve]ia, împreun\ cu familia. 

PENESIU,  Victor  D.  N\scut la 12
noiembrie 1890, în comuna F\get – Cara[-
Severin. Condamnat în 1952, la munc\
for]at\. Deten]ia la Canal. A murit la 30
decembrie 1952, în lag\rul de la Peninsula.

PENI{OAR|,  Pericle.  N\scut la
30 mai 1900, la Deleni – Ia[i. Înv\]\tor
în comuna O]eleni, vecin\ cu Deleni,
lâng\ Hu[i. Arestat în 1951. A murit la
16 februarie 1953, în lag\rul de la Culmea,
din cauza regimului de exterminare prin
munc\ for]at\.

PENI{OAR|,  Viorel.  Elev la Liceul
din Hu[i. Arestat de Securitatea Gala]i
[i condamnat în 1950, în urma unui proces
înscenat de Tribunalul Militar Ia[i unui
grup mai mare de elevi, la 1 an de închisoare.

PENSKA,  Robert.  N\scut la 11 iunie
1901, la N\drag – Cara[-Severin. Deportat
în 1945, în URSS. Amurit la 6 decembrie
1945, în Donbas, în condi]ii de extermi-
nare prin munc\ for]at\.

PENTECHER,  Toma.  Din Parva-
N\s\ud. Adenun]at Securit\]ii, în ianua-
rie 1949, organiza]ia anticomunist\ Liga
Ap\r\rii Na]ional-Cre[tine, condus\ de
Leonida Bodiu, dar a fost el însu[i arestat
[i condamnat la 12 ani de închisoare.
În 1952 se afla la închisoarea Aiud.

PENTELEICIUC,  Cochin\  (al lui
Gheorghe). Din comuna Voloca – Hliboca
(Adâncata) – Basarabia. Deportat în 1941.
A murit în 1945, într-un lag\r din Sibe-
ria, în condi]ii de exterminare.

PENTELEICIUC,  Gheorghe  (al lui
Nicolai). Din comuna Voloca – Hliboca
(Basarabia). Deportat în 1945, la Onega,
unde a murit în acela[i an, în condi]ii
de exterminare.

PENTELEICIUC,  Ilie  (al lui Cosma).
Din comuna Voloca – Hliboca (Basara-
bia). Deportat în 1941. A murit în
1944, la Onega, în condi]ii de exterminare.

PENTELEICIUC,  Procopie  (al lui
Nistor). Din comuna Voloca – Hliboca
(Basarabia). Deportat de sovietici, în
1941. A murit în 1945, într-un lag\r
din Siberia, în condi]ii de exterminare.

PENTELEICIUC,  Toader  (al lui Ni-
colai). Din comuna Voloca – Hliboca (Ba-
sarabia). Deportat de sovietici. Amurit în
1944, la Onega, în condi]ii de exterminare.

PENTELESCU,  Gheorghe.  N\scut
la 22 iulie 1927. Elev la Liceul din Cern\u]i.
Refugiat la Brad, în 1944, dup\ invazia
sovietic\ în Bucovina. Arestat, împreun\
cu mai mul]i elevi, membri în Fr\]iile de
Cruce din Brad. Condamnat de Tribunalul
Militar Sibiu, la 1 an de închisoare, pentru
“uneltire”. Deten]ia la Deva, între 1948
[i 1949, sub numele de Gheorghe Penteli-
ciuc. Dup\ eliberare, s-a îmboln\vit de
pl\mâni, din cauza tratamentului barbar
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c\ruia îi fusese supus în timpul deten]iei.
A murit în 1995.  

PENTIA,  Nicolae  Gh.  N\scut la 18
iunie 1919, în comuna R\c\sdia – Cara[-
Severin, lâng\ Oravi]a. }\ran domiciliat
în satul Ilidia, din cadrul comunei R\c\s-
dia. Arestat la 25 noiembrie 1949 [i con-
damnat de Tribunalul Militar Timi[oara,
la 7 ani de închisoare, pentru “uneltire [i
de]inere de armament”. Deten]ia la Gherla,
unde a murit, în 1953.

PENTIUC,  Gheorghe.  Din comuna
Lisaura – Suceava. Absolvent de liceu.
Membru al organiza]iei Cetatea lui {tefan
cel Mare, care a ac]ionat în regiunea
Suceava – Boto[ani, în perioada 1949-
1950, în vederea al\tur\rii la lupta anti-
comunist\ a partizanilor din mun]i. Arestat
la sfâr[itul lui august 1950, torturat la
Securit\]ile din Suceava [i Ia[i, unde a
fost [i judecat, într-un lot de 13 tineri.
Condamnat în noiembrie 1951 (vezi [i
Pânzariu, Vasile).

PEPA,  Ion.  }\ran din Doma[nea.
Tat\l unui copil. Arestat în 1949, pe baza
declara]iilor f\cute, în anchet\, de c\tre
unii dintre cei aresta]i în lotul Petre Do-
m\[neanu. Anchetat la Securitatea din
Lugoj.

PEPA,  Iosif.  }\ran din Doma[nea,
care i-a sprijinit pe partizanii anticomuni[ti
din regiunea Teregova. La un 15 august,
pe când cobora din munte, i s-a aruncat
o p\tur\ în cap [i a fost dus la Securitatea
din Caransebe[. Acolo a fost b\tut, dup\
care a fost trimis la Securitatea din Timi[oa-
ra, unde a trecut prin noi chinuri. Condam-
nat, de c\tre Tribunalul Militar Timi[oara,
în urma unui proces înscenat, la 5 ani
de închisoare, pentru ajutorarea partiza-
nilor. Deten]ia la Jilava, Peninsula, Gherla,
Baia Sprie.

PEPA,  Nicolae  P.  N\scut la 20 august
1918. Din Dobrogea. Deportat, 6 luni,
în URSS.

PEPELEA,  Dumitru  (al lui Ion).
N\scut în 1914, în comuna Ceahor – Hli-
boca (Adâncata) – Bucovina de Nord. A
fost omorât de sovietici, în 1942.

PEPELEA,  {tefan.  }\ran din satul
Molodia – Hliboca (Bucovina). Deportat
în 1944.

PEPELEA,  Vasile.  }\ran din satul
Molodia – Hliboca (Bucovina). Împu[cat
de sovietici, în iarna lui 1941, pentru
c\ încercase s\ se refugieze în România.

PEPELEA,  Vasile. }\ran din satul
Molodia – Hliboca (Bucovina). Deportat
în 1944.

PEPENE,  Grigore.  N\scut la 10 mai
1925, în jude]ul Vrancea. Arestat în 1951,
torturat la Securitatea Gala]i [i condam-
nat la 10 ani de închisoare, pentru “unel-
tire”. Deten]ia la Gherla, Aiud, mina de
plumb de la Baia Sprie [i în lag\re din
B\l]ile Dun\rii.

PEPI,  Stere.  Din comuna Ceamurlia
– Tulcea. Condamnat pentru leg\turi
cu mi[carea de rezisten]\.

PEPI,  Tudor  D.  N\scut la 23 august
1925, în Bulgaria. Domiciliat în Medgi-
dia. Arestat la 5 iulie 1949, de Securita-
tea Constan]a, torturat de N. Doicaru [i
condamnat la 12 ani de munc\ silnic\,
pentru ”uneltire”. Deten]ia la Aiud [i în
lag\re de munc\ for]at\.

PEPICI,  Constantin.  }\ran din co-
muna Varia[ – Timi[. Domiciliu obliga-
toriu în B\r\gan, la Fundata, 4 ani, de
la 18 iunie 1951.

PEPICI,  Dumitru.  N\scut la 9 decem-
brie 1913, la Bacova-Buzia[. Arestat
[i anchetat la Securitatea Timi[oara.

PEPINE,  Benone.  Arestat în noiem-
brie 1948, de Securitatea Bra[ov, [i b\tut
cu bestialitate de locotenentul Popovici,
care dorea s\ ob]in\ de la el informa]ii în
leg\tur\ cu Alexandru Salc\ [i Dimitriu,
care reu[ise s\ scape de urm\rire [i s\
se ascund\ în p\dure. Condamnat de
Tribunalul Militar Bra[ov.  

PEPINE,  Ion.  Elev la Liceul Dr.
Ion Me[ot\ din Bra[ov. Arestat, la 15 mai
1948, cu grupul membrilor Fr\]iilor de
Cruce. Torturat [i condamnat. Deten]ia
la Târg[or [i Jilava.

PEPTEA,  Ion.  }\ran din comuna Ia[i,
de la poalele Mun]ilor F\g\ra[. Condam-
nat pentru c\ g\zduise partizani. Deten]ia
la Gherla [i Jilava.

PERA,  Constantin.  Condamnat. De-
ten]ia la Baia Mare [i în lag\rul de munc\
for]at\ de la Ostrov (de la 19 mai 1962).
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PERA,  Dumitru.  Se pare c\ era colo-
nel. Deten]ia la Gherla, Baia Sprie [.a.

PERA,  Ilie.  }\ran din comuna Cil
– Arad. Arestat în 1948 [i condamnat,
de Tribunalul Militar Timi[oara, la 2 ani
de închisoare, pentru c\ îl g\zduise pe
partizanul anticomunist Gligor Cantemir.

PERA,  {tefan  V.  N\scut la 13 ianua-
rie 1920, în comuna Godine[ti-Baia de
Aram\. Înv\]\tor domiciliat în comuna
Ro[iu]a. Tat\l a 2 copii. În prim\vara lui
1952 a luat leg\tura cu partizanul Nicolae
Trocan, c\ruia i-a dat 5 pachete de ]ig\ri.
În alte dou\ rânduri, i-a mai dat ni[te
fasole [i o blan\ de oaie, ba chiar ziare
[i o sum\ de bani. Arestat la 1 septembrie
1952, de Securitatea Craiova, torturat
[i condamnat, prin sentin]a 508/26.11.1952
a Tribunalului Militar Craiova, la 8 ani
de închisoare, pentru “favorizare [i crim\
de uneltire”.

PERAI}|.  N\scut în 1892. {eful
Siguran]ei Dej. Arestat în 1951. Amurit
în 1954, la închisoare.

PERBA,  Ilie.  Din comuna Cil – Arad.
L-a g\zduit pe partizanul Gligor Cante-
mir, care a fost arestat chiar din casa
lui, în decembrie 1948, de c\tre Mihai
Rafila, [eful Securit\]ii Arad, [i locote-
nentul Laz\r Maier. Ilie Perba a fost ares-
tat, împreun\ cu so]ia sa [i cele dou\ fiice
(eliberate ulterior), torturat în anchet\
[i condamnat administrativ, la 2 ani de
închisoare. 

PERCA,  Ferentz.  }\ran din comuna
Cordun – Neam]. Condamnat, în lotul
lui Gheorghe Miron, prin sentin]a 298/
25.09.1970 a Tribunalului Militar Ia[i,
pentru “difuzare de manifeste”. 

PERCA,  Vasile.  Condamnat în 1950.
Deten]ia la Gherla, unde a trecut, în 1951,
prin reeducare, fiind b\tut cu bestialitate
de echipa lui Mihai Livinschi.

PERCEA,  Mircea.  Arestat în septem-
brie 1948, pentru c\ avusese leg\turi
cu Sergiu Mandinescu, în cadrul organi-
za]iei anticomuniste conduse de generalul
Carlaon]. Pentru c\ nu de]inea multe
informa]ii, Percea a fost condamnat pen-
tru “omisiune de denun]”.

PERCEC,  Alexandru  (al lui Nicolae).
Din comuna Crasna – Storojine] (Buco-

vina). Deportat. Amurit într-un lag\r din
Karelia, în condi]ii de exterminare prin
munc\ for]at\. Aceea[i soart\ au avut-
o Dumitru [i Gheorghe Percec.

PERCEC,  Aurora  I.  Vezi Percec, Ioan.
PERCEC,  Dumitru  (al lui Ilie).

Vezi Percec, Alexandru.
PERCEC,  Floarea.  Vezi Percec, Ioan.
PERCEC,  Frusina  I.  Vezi Percec,

Ioan.
PERCEC,  Gheorghe  (al lui Nicolae).

Vezi Percec, Alexandru.
PERCEC,  Ioan  (al lui Gheorghe).

}\ran din Cupca – Basarabia. Deportat
la 13 iunie 1941. A murit în condi]ii de
exterminare. So]ia lui, Floarea, a murit
[i ea în deportare. Fiicele, Aurora, Frusina
[i Veronica, deportate [i ele, odat\ cu
p\rin]ii, au supravie]uit [i au revenit în
Basarabia.

PERCEC,  Nicolae  (al lui Gheorghe).
}\ran din Crasna – Storojine]. Victim\
a represiunii sovietice.

PERCEC,  Petru.  Din comuna Maidan
– Storojine] (Bucovina). Victim\ a re-
presiunii sovietice din perioada 1940-41.

PERCEC,  Samoil  (al lui Ioachim).
Din Crasna – Storojine]. Victim\ a repre-
siunii sovietice din perioada 1940-41.

PERCEC,  {ofran  (al lui Gheorghe).
Din Crasna – Storojine]. Deportat. Adis-
p\rut f\r\ urm\ în lag\rele sovietice de
exterminare.

PERCEC,  Vasile  (al lui Gheorghe).
Din Crasna – Storojine]. Deportat. Adis-
p\rut f\r\ urm\ în lag\rele sovietice de
exterminare.

PERCEC,  Veronica  I.  Vezi Percec,
Ioan.

PERCELEANU,  Elena.  N\scut\ în
1901, în comuna Beli]a din Bulgaria.
În 1944 s-a mutat în România, sub nume-
le de Perceliev, pe care autorit\]ile româ-
ne[ti l-au transformat în Perceleanu.
Stabilit\, prin colonizare, la Moine[ti –
Bac\u. Când Securitatea a venit s\ îi
aresteze fiul, Nicolae, în momentul în
care unul dintre securi[ti a scos un pistol,
femeia a crezut c\ respectivul vroia s\-l
ucid\ pe fiul ei [i s-a repezit asupra se-
curi[tilor, împiedicând, pentru moment,
arestarea fiului. A fost, îns\, arestat\ [i
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