
32

CARAMITRU, Domnica D.
Nãscutã la 20 decembrie 1920. Din
Constanþa. Domiciliu obligatoriu 4 ani
ºi 2 luni, din 1951.

CARAMITRU, Gheorghe.
Student. Arestat în 1948. A trecut prin
Jilava ºi Gherla, unde a murit în 1952.

CARAMITRU, Ion. Arestat în
1948. Condamnat. A trecut prin lagãrele
de la Ocnele Mari ºi Midia, unde a lucrat
în brigãzile de pedepsiþi �în sârmã�.

CARAMITRU, Petre. Colonel.
Dupã 23 august 1944, director de cabinet
la Ministerul de Rãzboi. Arestat în 1949.

CARAMUZ, Gheorghe, D. Nãscut
la 10 noiembrie 1922, în Bulgaria. Din
Constanþa. Domiciliu obligatoriu 2 ani.

CARANAUM, Leonida D. Nãscut
la 10 iunie1902. Din Dobrogea.
Condamnat în 1949 la 2 ani închisoare.

CARANDINO, Lilly. Nãscutã în
1908. Din Bucureºti. Absolventã a
Conservatorului din Paris. (S-a cãsãtorit
la Paris cu Nicolae Carandino.) Actriþã
la Teatrul �Bulandra�. Arestatã (împre-
unã cu soþul), cu conducerea P.N.Þ-ului,
la 14 iulie 1947, dupã episodul
Tãmãdãu. Condamnatã la 6 luni
închisoare. A trecut prin penitenciarele
M.A.I ºi Vãcãreºti.

CARANDINO, Lucreþia. Din
Bucureºti. Profesoarã de limba românã.
Arestatã. Condamnatã. A trecut prin
Jilava ºi Mislea.

CARANDINO, Nicolae. Nãscut în
1905, la Brãila. Gazetar ilustru în
perioada in-
terbelicã. Tra-
ducãtor de limbã
greacã. Studii de
Drept la Bucu-
reºti ºi Paris. A
colaborat la
� C r e d i n þ a � ,

�Curentul�, �Facla� (1944-1947).
Membru P.N.Þ. La propunerea lui Iuliu
Maniu, a încercat sã fugã în strãinãtate.
A cãzut în capcana întinsã de Securitate
la Tãmãdãu. Arestat la 14 iulie 1947.
Condamnat la: 6 ani temniþã grea ºi 2
ani degradare civilã, pentru �crimã de
complot în scop de trãdare�; 6 ani
închisoare, pentru �tentativã de trecere
frauduloasã a frontierei�; 6 ani
închisoare, pentru �surpare a ordinii
constituþionale� (sentinþa 1.988/11
octombrie 1947). Dupã 8 ani de
închisoare, la Galaþi ºi Sighet, a fost
trimis cu domiciliu obligatoriu în
comuna Rubla-Bãrãgan.

CARANFIL, Gheorghe T. Din
Bucureºti. Condamnat în 1951, la 2 ani
muncã silnicã în lagãr.

CARANICA. Din Constanþa. Far-
macist. Condamnat. Detenþia la Ocnele
Mari.

CARANICA, Alexandru. Din
judeþul Constanþa. Arestat la 30
octombrie 1948. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Constanþa.
Condamnat la 15 ani temniþã grea, 5 ani
degradare civilã  (sentinþa  65/2 februarie
1949), pentru �uneltire contra ordinii
sociale�. Detenþia la Piteºti, Gherla, Baia
Sprie.

CARANICA, Despa. Nãscutã la 4
iulie 1920. Absolventã a Academiei
Comerciale (1941) ºi a Facultãþii de
Medicinã (1949). Arestatã în iulie 1958.
Condamnatã la 25 de ani muncã silnicã,
pentru cã a citit poezii de Radu Gyr ºi
Nichifor Crainic. Eliberatã la 28 iulie
1964. S-a cãsãtorit cu un fost deþinut
politic, dr. Blazius Olariu.

CARANICA, Gheorghe. Nãscut la
15 septembrie 1917, în localitatea Veria
- Grecia. Din Constanþa, str. ªtefan cel
Mare nr. 59. Contabil. Partizan din lotul
Vãtãºelu Nicolae. Arestat la 29
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octombrie 1958. Condamnat de
Tribunalul Militar al regiunii a II-a
militarã la 25 de ani muncã silnicã, 10
ani degradare civilã ºi confiscarea averii
(sentinþa 13/2 februarie 1959, preºedinte
� colonel de justiþie Dumitru Adrian),
pentru �uneltire contra ordinei sociale�.
Detenþia la Constanþa, Gherla, Penin-
sula. Eliberat în 1964.

CARANICA, Gheorghe. Condam-
nat în 1949. A murit în închisoarea Târgu
Ocna (bolnav de tuberculozã), în 1953.

CARANICA, Gula. Arestat.
Condamnat la închisoare administrativã.
În 1951 se afla la Ocnele Mari (era
mereu schingiuit de torþionarii veniþi de
la Piteºti, sub conducerea lui Ion Samson
ºi Constantin Gemeniuc).

CARANICA, Marica. Nãscutã la
Constanþa. Arestatã în 1945. Detenþia la
Târgu Jiu.

CARANICA, Mihai. Condamnat.
A trecut prin Jilava, Gherla ºi Baia Sprie.

CARANICA, Nicolae. Din
Dobrogea. Þãran. Arestat în 1949.
Judecat cu unul din loturile de partizani
din zona Babadag. Condamnat. Detenþia
în lagãrele de la Canal.

CARANICA, Steluþa M. Nãscutã
la 1 februarie 1924, în Constanþa. Din
Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 18
luni.

CARANICA, Tasu. Din Bucureºti.
Condamnat.

CARANICA, Victoria C. Arestatã
la 8 noiembrie 1945, de la manifestaþia
din Piaþa Palatului Regal.

CARANICOLA, Zehnida I.
Nãscutã la 2 noiembrie 1934, în Grecia.
Din Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 4
ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951.

CARANICU, Dumitru. Din
Bucureºti. Condamnat.

CARAPANCEA, Elena. Din
judeþul Dolj. Domiciliu obligatoriu, din
1951.

CARAPANTEA. Din Lugoj.
Mãcelar. Paraºutat în România, în 1945,
trimis de grupul de la Viena pentru a
aduna informaþii despre situaþia din þarã.
Arestat.

CARAPCEA, Gheorghe I. Nãscut
la 9 noiembrie 1899, în judeþul Cãlãraºi.
Arestat în 1951. A murit la 4 aprilie
1952, în lagãrul �5 Culme�.

CARAS, Mihai I. Din satul
Iacobeni, comuna Vlãdeni - Iaºi.
Domiciliu obligatoriu.

CARASIEVICI. General. Arestat.
Detenþia la Jilava.

CARASIMU, Sofia N. Nãscutã la
2 mai 1943, în Mangalia. Din Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, 2 ani ºi 2 luni.

CARASOL, Maria. Din comuna
Siliºtea. Þãrancã. Arestatã dupã revolta
þãrãneascã din comunã (împotriva
colectivizãrii), de la 7 iulie 1950.

CARASTERE, Mihai. Nãscutã la
18 octombrie 1933, în Bulgaria. Din
Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 2 ani.

CARASTOIAN, Gheorghe. Din
comuna Valea Teilor - Tulcea. Þãran.
Arestat în 1949, împreunã cu un grup
de partizani din zona Babadag.

CARASTOIAN, Ion. Din comuna
Valea Teilor - Tulcea. Þãran. Arestat în
1949, împreunã cu un grup de partizani
din zona Babadag.

CARASTOIAN, Tudor. Din
comuna Valea Teilor - Tulcea. Þãran.
Arestat în 1949, împreunã cu un grup
de partizani din zona Babadag.

CARATA, Alex S. Nãscut la 12 mai
1923, în comuna ªocariciu � Ialomiþa.
Din Constanþa. Domiciliu obligatoriu 10
luni.

CARATANÃ, Niculai. Nãscut în
ianuarie 1914, în Grecia. Din comuna
Lãteºti � Ialomiþa. Arestat. Condamnat
de Tribunalul Militar Constanþa la 24 de
ani muncã silnicã, 9 ani degradare civilã
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ºi confiscarea averii (sentinþa 352/4
august 1958, preºedinte � locotenent
magistrat Petrescu Teodor), pentru
�uneltire contra ordinii sociale�.

CARATANÃ, Nicolaie Gh. Nãscut
la 14 iulie 1914,
la Haropani -
M a c e d o n i a .
Stabilit în 1940
în comuna Co-
gealac - Con-
stanþa. Poves-
titor ºi poet
aromân. Arestat
în 1949 de Se-

curitatea Constanþa ºi torturat în timpul
anchetei. Condamnat în 1951 la un an
închisoare. Detenþia la Peninsula. Dupã
expirarea pedepsei a fost trimis cu
domiciliu obligatoriu, în comuna Lãteºti
� Bãrãgan. În 1958 a fost din nou arestat
ºi condamnat. Eliberat în 1964.

CARATAª, Alexandru. Nãscut la
12 mai 1923, în judeþul Ialomiþa.
Domiciliu obligatoriu, 10 luni.

CARATAª, Cornel. Din Dobrogea.
Arestat ºi torturat la Securitatea
Constanþa. Condamnat. A trecut prin
Jilava ºi Aiud.

CARATAª, Dumitru M. Nãscut la
24 decembrie 1924, în Bulgaria. Din
Constanþa. Arestat 9 luni.

CARATAª, Georgeta V. Nãscutã la
20 aprilie 1955. Din Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, împreunã cu
pãrinþii, 3 luni.

CARATAª, Vasile. Nãscut la 25
iulie 1930, în Balcic-Caliacra. Stabilit
în comuna Pantelimon de Jos -
Constanþa, în 1940. Arestat. Condamnat
la un an închisoare, pentru �omisiune de
denunþ�.

CARATAª, Vasile Gh. Nãscut la 31
ianuarie 1914, în Bulgaria. Din comuna
Râmnicu de Jos - Constanþa. Agricultor.

Arestat la 4 septembrie 1950.
Condamnat de Tribunalul Militar
Constanþa la 12 ani temniþã grea ºi 5 ani
degradare civilã (sentinþa  422/27
octombrie 1950, preºedinte � maior
magistrat Sandrea Gheorghe), pentru
�uneltire contra ordinii sociale�.

CARATAª, Vasile T. Nãscut la 13
iunie 1930. Din Constanþa.  Arestat la 9
octombrie 1950. Condamnat la un an
închisoare (sentinþa  449/1 decembrie
1950).

CARATAª, Zoiþa I. Nãscutã la 17
august 1935, în Bulgaria. Din Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, 4 ani ºi 2 luni.

CARATAªU, Mihail. Din
Bucureºti. Condamnat.

CARAVAN, Ion I. Nãscut în 1924,
în comuna Siliºtea - Constanþa. Inginer
silvic. Arestat la 7 martie 1953. Con-
damnat la moarte. A murit la 4 de-
cembrie 1955, în închisoare.

CARAVAN, Iulian I. Nãscut la 12
februarie 1921,
în comuna Siliº-
tea - Constanþa.
Student la Facul-
tatea de Agro-
nomie din Iaºi.
Combatant pe
frontul de rã-
sãrit (unul dintre
cei 230 de sol-

daþi salvaþi - morþi 770 - din naufragiul
unui vapor plecat din Crimeea) ºi pe
frontul de vest. Membru P.N.Þ. din
1939. Arestat la 28 august 1946. Bãtut
cu sãlbãticie în timpul anchetei, de
Doicaru ºi Victor Duºa. Condamnat la
10 ani închisoare. A trecut prin peni-
tenciarele M.A.I., Jilava, Peninsula ºi
Constanþa. Eliberat în decembrie 1955.
Rearestat în 1958. Condamnat la 8 ani
închisoare. A avut o atitudine demnã ºi
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i-a ajutat pe deþinuþii ce nu aveau putere
sã-ºi îndeplineascã norma de muncã
pentru a nu fi pedepsiþi.

CARAVASILI, Nicolae D. Nãscut
la Chiºinãu, în 1895. Vãr cu Caravasili
Vasile. Comisar de poliþie la Cahul, în
1920. Dupã cedarea Basarabiei s-a
refugiat la Bucureºti, unde a fost tot
comisar de poliþie. Arestat în 1956.
Condamnat la 7 ani muncã silnicã.
Eliberat în 1963, a murit în acelaºi an.

CARAVASILI, Vasile. Nãscut în
1882, la Cahul - Basarabia. Arestat de
N.K.V.D., la 6 iulie 1940. Condamnat
pentru �luptã activã împotriva miºcãrii
revoluþionare�. Deportat în Kazahstan.
A murit în 1943 în lagãrele staliniste.

CARAVEÞEANU, Maria Gh.
Nãscutã la 15 decembrie 1949, în
comuna Sânpetru Mic - Timiº. Din
Ovidiu � Constanþa. Domiciliu obli-
gatoriu, împreunã cu pãrinþii, 4 ani.

CARAVIA, Ion-Tiberiu. Nãscut în
1909, în Bucureºti. Diplomat al
Academiei de ªtiinþe Economice. A
intrat în miºcarea naþionalistã ºi creºtinã,
în 1934. A publicat în presa timpului. A
colaborat cu S. Tudor, N. Carandino, C.
Noica ºi P. Manoliu. Deþinut politic -
1938-1939. În 1941 a fost condamnat la
5 ani închisoare, în contumancie.
Combatant pe Frontul din Rãsãrit. În
august 1944 (se afla la Sibiu) intrã în
rândurile miºcãrii de rezistenþã. Arestat,
anchetat ºi torturat 8 luni, de N.K.V.D.,
la Sibiu. Dupã 1948 reuºeºte sã scape
de o nouã arestare, schimbând
localitatea. Este prins, anchetat ºi dat
afarã din serviciu. A fost urmãrit
permanent de Securitate. În 1989 a
dispãrut de la domiciliu. A fost gãsit,
dupã 4 zile, dezbrãcat, dezhidratat ºi
flãmând, în pãdurea din preajma ªcolii
de Securitate Otopeni. A fost dus la

Spitalul de Urgenþã, unde s-a încercat
�neidentificarea� lui. În cele din urmã a
fost totuºi descoperit de familie, dar
îngrijirile ulterioare au fost zadarnice.
Înmormântarea sa a fost supravegheatã
de un securist.

CARAVIA, Paul. Nãscut în 1927,
la Bucureºti.
Student la Facul-
tatea de Litere ºi
Filozofie. A in-
trat în miºcarea
de rezistenþã
anticomunistã în
s e p t e m b r i e
1944. A partici-
pat la mitingul

din Piaþa Palatului, la 8 noiembrie 1945.
Membru în grupul �Rugul Aprins�, de
la Mânãstirea Antim. Arestat în mai
1949, din incinta facultãþii. Condamnat
la 8 ani închisoare, pentru �uneltire
(crimã) contra ordinii sociale� (C.P. 209
pct. 3). A trecut prin penitenciarele
Rahova, Jilava, Uranus, Ministerul de
Interne (reanchetat), Jilava, �reedu-
carea� de la Gherla (spitalizat în 1950),
iar Jilava, Rahova ºi Vãcãreºti (spitalizat
în 1955). A fost eliberat în 1956. ªi-a
câºtigat existenþa ca portar (dupã
evenimentele din Ungaria, din 1956, a
fost dat afarã din funcþia de portar ca
�necorespunzãtor�) ºi bibliotecar. În
1966 ºi-a reluat studiile ºi, în 1970, a
absolvit Facultatea de Filosofie. A ajuns
cercetãtor ºtiinþific, dar nu i s-a permis
sã-ºi dea doctoratul (pe care a reuºit sã-
l definitiveze abia în 2000). În 1983 a
fost supus unei operaþii pe cord deschis
în S.U.A. (cu ajutorul prietenilor). A fost
permanent urmãrit de Securitate. Din
1990 a activat la Inspectoratul pentru
Culturã Bucureºti (consilier-adjunct), la
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Institutul Român pentru Drepturile
Omului ºi la Institutul Naþional pentru
Studiul Totalitarismului. I se datoreazã
lucrãrile: �Biserica întemniþatã� (ºi în
englezã), �Gândirea interzisã � cãrþi
cenzurate�, altele aºteptându-ºi rândul
spre a fi publicate.

CARAZA, Grigore. Nãscut la 1
februarie 1929,
în comuna Poia-
na Teiului - Neamþ.
Învãþãtor. Mem-
bru al organiza-
þiei anticomu-
niste �Gãrzile
Decebal�. Ares-
tat la 31 august
1949. Condam-
nat la 8 ani închisoare (sentinþa 166/
1950). A trecut prin Jilava ºi Aiud. La
eliberare a fost dus cu domiciliu
obligatoriu, la Rãchitoasa, în Bãrãgan.
La 20 septembrie 1959 a fost, din nou,
condamnat la 23 de ani muncã silnicã
(sentinþa nr. 19). Detenþia la Aiud, unde
a fost þinut la izolare pentru cã a refuzat
sã accepte �reeducarea�. Eliberat la 1
august 1964. În 1970 i s-a înscenat un al
treilea proces, în urma cãruia a fost
condamnat la 10 ani muncã silnicã.
Detenþia la Aiud. Eliberat (cu reducerea
pedepsei). În 1977 s-a expatriat,
devenind ulterior cetãþean al S.U.A. Iatã
un fragment din relatãrile sale: �� La
Aiud s-a fãcut o izolare perfectã între
Fabricã, secþii, celular ºi Zarcã. La secþia
întâi, aripa dinspre fabricã a fost
amenajatã special, fãcându-se circa 20
de celule de pedeapsã. Obloanele de la
geamuri au fost þintuite în cuie, pe jos
ciment, pereþii au fost spoiþi cu un grund
amestecat cu sare pentru a fi mereu
umezi. Din perete, manevrat de pe
coridor, se lãsa un fel de pat din plãci

aglomerate, între orele 22 ºi 5 dimineaþa.
Fãrã sobã, celula avea doar o tinetã pe
care nu aveai voie sã te odihneºti. Acei
ce refuzau reeducarea ºi mai erau ºi
pedepsiþi erau aruncaþi în aceste celule
groaznice, în special în timpul iernii,
unde, în afarã de faptul cã timp de 17
ore pe zi trebuiau sã stea în picioare, ei
aveau dreptul doar la o singurã masã o
datã la trei zile, iar în fiecare searã
primeau o canã cu apã cu foartã multã
sare. Ca îmbrãcãminte aveai voie la
bonetã, zeghe, pantaloni, bocanci de
obicei pe acelaºi picior, apoi o cãmaºã
ºi o pereche de indispensabili. Toatã
aceastã îmbrãcãminte era numai zdrenþe,
iar pãtura ce o primeai, seara, trebuia sã-
þi fie ºi velinþã ºi saltea, în afarã cã era
numai gãuri, nu era nici întreagã. De
obicei era jumãtate tãiatã ori pe lung, ori
pe lat. La izolare, sau în orice situaþie
erai scos din Zarcã, te duceau cu pãtura
în cap, îmbrâncit, înjurat ºi lovit.
Reeducaþilor li s-au creat condiþii
avantajoase deosebite, care constau în
mâncare mai bunã, pat cu saltea,
cearceaf, perne, pãturi noi, cãldurã în
dormitor, apoi cãrþi de citit, scrisori,
pachete ºi vorbitor cu familia. Patru ani
de zile reeducarea a pãstrat proporþii
moderate, pânã în 1962, când a început
furia. Din Zarca unde se gãseau oamenii
de vârf, aceºtia toþi au fost scoºi ºi duºi
în celular, iar în locul lor veneau cei ce
spuneau un categoric �NU� reeducãrii.
Aici s-a petrecut un lucru inexplicabil
pentru mine. Oamenii care executaserã
10, 15, 20 ani închisoare ºi chiar peste,
în care timp nu li s-a putut reproºa nimic,
oameni ce s-au jertfit pentru un crez,
oameni care mai presus au pus Patria ºi
Neamul au cãzut deodatã. S-au dãrâmat
munþi, au cãzut pãduri seculare, s-au
prãbuºit Omul ºi Caraimanul, Negoiul
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ºi Moldovanul ºi a rãmas doar unul
singur, prinþ ºi la propiu ºi la figurat, pe
care în sinea mea l-am numit Bãtrânul
Ceahlãu. Odatã cu el au rezistat
prãpãdului mici sau modeste stânci care
nu s-au prãbuºit la vale, brazi ºi brãduleþi
pe care furtuna nu a reuºit sã-i smulgã
din rãdãcinã. Au rezistat numai aceia
deciºi  sã moarã decât sã-ºi vândã
sufletul ºi sã pãrãseascã o poziþie pe care
se aflau, convinºi fiind cã e cea mai bunã.
Eram în aceastã perioadã în Zarca. La
Club vorbeau fostele vârfuri ºi
administraþia închisorii hotãrâse sã ne
ducã ºi pe noi. Fãrã sã ne sfãtuim, cãci
comunicarea era imposibilã, am refuzat.
Au forþat lovindu-ne ºi scoþându-ne în
brânci, dar ne þineam de paturile de fier
ºi de uºorii uºii. Ne-au instalat atunci
difuzoare pe coridor ºi deschizându-ne
vizetele ne obligau sã ascultãm. Zadarnic
înfundam noi vizeta cu pãturile de pe pat.
Eram bolnav de T.B.C. ºi aveam dese
hemoptizii. În iarna 1963-1964 am stat
65 de zile la izolare. O, Dumnezeu m-a
salvat din bezna celor 21 de ani. În
toamna anului 1962, când Zarca a fost
populatã cu cei care au refuzat în mod
categoric reeducarea, eram în cele 60 de
celule pe câte douã nivele, circa 250 de
deþinuþi. Supliciile la care am fost supuºi
au subþiat rândurile noastre, oamenii
trecând treptat în rândul dezertorilor care
era mult mai mare. Printre cei care au
contribuit la capitularea de pe poziþia de
demnitate din Zarcã ºi trecerea în rândul
reeducaþilor a fost teologul de tristã
amintire Valeriu Anania, de altfel orator
bun, care se adresa, asistat de cãlãul
colonel Crãciun: - Auzi tu, frate, tatã sau
bunic din Zarcã. Acasã cu mâna streaºinã
la ochi, în prag, vã aºteaptã o sorã, un
frate, nepot, soþia sau o mamã
îmbãtrânitã ºi cu ochii secaþi de lacrimi.

O vorbã bunã, un cuvânt, o ºoaptã frate
drag, ce zici ?!� ªi de fiecare datã rupea
4, 5, 6 dintre noi. Prietenul cel mai bun
mi-a zis: - Grigore, iartã-mã, nu mai pot!
ªi s-a dus. Mergeau ºi renunþau la trecut,
la luptã, la onoarea de om, pentru a se
pleca în faþa Iudei ca s-o serveascã
docil� Simþeam cã se apropie sfârºitul
ºi pentru noi. Zilnic plecau 50, 60 sau
chiar o sutã. Pe 29 iulie 1964, în curtea
dintre Secþie ºi Fabricã s-au aranjat
bãnci. Pe cele din faþã s-au aºezat cei
câþiva zeci din Zarcã. În spate cei vreo
mie care nu se eliberaserã încã,
bineînþeles ºi turnãtorii care erau lãsaþi
tot la sfârºit. Colonelul Crãciun a spus:
�Dragi tovarãºi, vã spun tovarãºi pentru
cã din momentul de faþã toþi sunteþi
liberi. Urmeazã ca în câteva zile sã plece
chiar ºi ultimul dintre voi. Cei din Zarcã
ce plecaþi NEREEDUCAÞI, aþi
ÎNVINS. În acest moment s-a întâmplat
ceva cu totul neaºteptat. Oamenii care
se aflau în spatele nostru ºi pe laterale,
ca la o comandã, au sãrit peste bãnci ºi
deodatã ne-am simþit cuprinºi de mâini
ºi îmbrãþiºaþi de cunoscuþi, prieteni sau
deþinuþi pe care nici nu-i vãzusem
niciodatã. �AÞI ÎNVINS�- spuneau cu
toþii. Ceilalþi nu mai putuserã rezista
presiunilor. Ne-au dat lacrimile.�
Cincizeci ºi ºase nu obosiserã aºteptând,
învinseserã, ieºeau din temniþã cu fruntea
sus.

CARAZA, Vasile Gr. Nãscut la 30
martie 1906, în comuna Farcaºa -
Neamþ. Din Piatra-Neamþ. Plutonier
major de jandarmi. Arestat în 1950. A
murit la 4 februarie 1951, în spitalul
penitenciarului Vãcãreºti.

CARDASEU, Gheorghe Gh.
Nãscut în 1907. Prizonier în U.R.S.S. În
1965, la întoarcerea în þarã, a fost trimis
direct la Gherla.


