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DUMA. Þãran. Arestat la 22 iunie
1949, în comuna Pui � Hunedoara.
Judecat cu lotul partizanilor din Retezat,
conduºi de inginerul Caragea.

DUMA, Aurel. Ofiþer. Arestat. A
murit în timpul detenþiei la penitenciarul
Fãgãraº.

DUMA, Ioan. Nãscut în satul Boian
� Târnava. Preot. Provenit dintr-o
familie cu 14 copii. În 1909 a terminat
seminarul teologic de la Sibiu ºi a fost
trimis la Facultatea de Teologie din
Bucureºti. În 1912 a fost hirotonisit preot
la Petroºani. La 16 iunie 1926 a fost ales
protopop al Vãii Jiului. Începând cu anul
1945 a fost permanent ameninþat ºi chiar
i s-a pus o bombã sub fereastra
dormitorului, scãpând ca prin minune
din explozie. Arestat în 1949 din altar,
dupã slujba de Rusalii. Reþinut un an ºi
6 luni în arestul Securitãþii de la
Pietroºani, Deva ºi Cluj. A murit la 11
iunie 1957.

DUMA, Ion. Din satul Turdaº.
Þãran. Împuºcat în timpul campaniei
electorale de la 24 martie 1946, de
propagandiºtii comuniºti veniþi la
Hunedoara.

DUMA, Ion. Nãscut în satul Valea
Mare � Bacãu.
Preot. A fãcut
studii de teologie
la Roma. În peri-
oada 1926-1947 a
slujit la Galaþi. La
8 decembrie 1948
a devenit episcop
în clandestinitate,
la ordinul nunþiu-
lui papal Patrik  O�Hara. Arestat la 5
octombrie 1951 ºi torturat în timpul
anchetei. Eliberat la 23 septembrie 1955.
Domiciliu obligatoriu la Târgu Jiu. A
murit la 16 iulie 1981, statornic în

credinþa sa, ºi a fost îngropat în comuna
natalã.

DUMA, Iosif. Preot catolic din
dioceza Iaºi. Arestat de Securitate în
1949. Detenþia în penitenciarul Iaºi.

DUMA, Vasile. Nãscut la 3
februarie 1912, în satul Sinteºti, comuna
Margina � Timiº. Ofiþer. A fãcut parte
din grupul de partizani condus de
Nicolae Dabija (�Frontul Apãrãrii
Patriei Române�, Munþii Apuseni).
Arestat la 14 mai 1950. Împuºcat la
Sibiu, la 24 mai 1951. Decesul s-a
comunicat familiei la 1 martie 1965.

DUMAN, Iosif. Din localitatea
Milãuceºti � Iaºi. Arestat. Condamnat la
2 ani de lagãr, la 20 septembrie 1951.

DUMÃÞILÃ, Gh. Arestat. A murit
în timpul detenþiei la penitenciarul
Suceava.

DUMBRAVÃ, Alexandru.
Cãpitan, comandor în Portul Constanþa.
La 5 septembrie 1944 a fost împuºcat
de sovietici, în portul Constanþa, pentru
cã a refuzat sã predea vasul (românesc!)
pe care-l comanda.

DUMBRAVÃ, Costicã. Din
comuna Manoleasa � Botoºani. Arestat.
Condamnat.

DUMBRAVÃ, Emilia. Nãscutã la
26 martie 1926. Din judeþul Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din
iulie 1951.

DUMBRAVÃ, Ion. Arestat. Judecat
în 1949, cu lotul celor ce au sprijinit
partizanii conduºi de Nicolae Dabija
(�Frontul Apãrãrii Patriei Române�, din
Munþii Apuseni). Condamnat.

DUMBRAVÃ, Ion N. Nãscut la 15
august 1910, în comuna Almaju � Dolj.
Din satul Malcoci, comuna Nufãru �
Tulcea. Arestat la 28 august 1950.
Condamnat la 16 ani muncã silnicã,
pentru uneltire contra ordinii sociale. A
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murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Vãcãreºti.

DUMBRAVÃ, Ilie. Din satul Cheºa,
comuna Cociuba Mare - Bihor. Tatã a
nouã copii. Conducãtorul unei secte
protestante. Arestat în august 1949.
Condamnat pentru convingerile
religioase. A trecut prin penitenciarele
Cluj, Jilava ºi lagãrul de la Poarta Albã.

DUMBRAVÃ, Ilie P. Nãscut la 9
februarie 1908, în localitatea Sãveni -
Botoºani. Arestat la 9 iulie 1958.
Condamnat de Tribunalul Militar Iaºi la
9 ani închisoare, pentru uneltire contra
ordinii sociale. A murit în închisoare, la
24 decembrie 1959.

DUMBRAVÃ, Vasile. Din comuna
Viziru � Brãila. Învãþãtor. Arestat în
1951. Judecat cu lotul celor denunþaþi
Securitãþii de Lazãr ªtefãnescu.
Condamnat.

DUMBRÃVEANU. Preot greco-
catolic. Arestat. A trecut prin
penitenciarul Aiud.

DUMBRÃVEANU, Aurel. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
de lagãr, prin Decizia 508/14 septembrie
1951.

DUMBRÃVEANU, Gheorghe.
Arestat. Condamnat. A murit la
Timiºoara în 1970.

DUMBRÃVEANU, Gheorghe.
Nãscut la 7 mai 1923. Din Banat. Þãran.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din
iulie 1951.

DUMBRÃVEANU, Ion. Din oraºul
Turda - Cluj. Arestat. Condamnat în
1949. A trecut prin penitenciarele Cluj,
Jilava ºi lagãrul de la Peninsula.

DUMBRÃVEANU, Ion. Nãscut la
9 octombrie 1923, în judeþul Sibiu.
Economist. Arestat la 3 martie 1950.
Condamnat la 5 ani închisoare. A trecut
prin penitenciarele Aiud, Gherla, lagãrul
de la Peninsula ºi penitenciarul Sibiu.

DUMBRÃVEANU, Nicolae. Din
comuna Cujmir � Mehedinþi. Învãþãtor.
Arestat. Judecat în 1952 în procesul
partizanilor din Mehedinþi (lotul
Nãsãrâmbã). Condamnat la 8 ani
închisoare

DUMBRÃVEANU, ªtefan.
Învãþãtor. Între 1941 ºi 1944 a predat în
satul Copãceni-Bãlþi, apoi s-a refugiat
în Oltenia, iar în cele din urmã s-a stabilit
în Moldova. Învãþase limba esperando
ºi coresponda cu învãþãtori din întreaga
lume. La cererea sovieticilor, în 1950, a
fost arestat de Securitatea Suceava sub
acuzaþia de spionaj ºi trimis la Bucureºti.
Dupã câþiva ani, soþia a primit
certificatul de deces, din Siberia.

DUMINICÃ, Florian. Din oraºul
Piteºti - Argeº. Elev la liceul
�I.C.Brãtianu�. A fost pãcãlit, ca mulþi
alþii de altfel, ºi s-a angajat în organizaþia
anticomunistã �Casa Albã�, organizaþie
care era de fapt înfiinþatã de Securitate
tocmai pentru a prinde potenþialii
duºmani ai regimului. Arestat în vara
anului 1949. Anchetele ºi bãtãile
conduse de cãpitanul Cârnu au durat
pânã la proces, la 2 septembrie 1950.
Condamnat la 3 ani ºi 6 luni închisoare,
fiind considerat unul din ºefii
organizaþiei. A trecut prin penitenciarul
Jilava ºi lagãrele de la Canal.

DUMINICÃ, Gheorghe. Student.
Suspectat de legãturi cu partizanii din
Fãgãraº. Arestat în noiembrie 1950.
Executat în 1951 la Securitatea Braºov.

DUMINICÃ, Ioan. Nãscut la 2
ianuarie 1927, în comuna Aluniºu - Olt.
Student. Era implicat în miºcarea de
rezistenþã din Munþii Fãgãraº. În noaptea
de 14/15 noiembrie 1950, în timp ce se
afla în comuna Râuºor, la Comºulea
Aron, a fost arestat împreunã cu gazda
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sa ºi au fost amândoi duºi la Securitate.
Din nefericire, avea asupra sa un carnet
în care erau notate toate gazdele ºi
persoanele ce aveau, într-un fel sau altul,
legãturi cu partizanii. În acea noapte, în
satele de la poalele Fãgãraºului, au avut
loc lupte cu morþi ºi rãniþi din ambele
tabere ºi multe arestãri. (Tot atunci a fost
împuºcat ºi Marcel Cornea, iar Virgil
Radaº, care tocmai coborâse din munte,
a fost prins ºi arestat.) Duminicã Ioan a
fost condamnat la moarte. Executat la
22 decembrie 1952, la penitenciarul
Braºov.

DUMITRACHE. Din comuna
Godeni � Argeº. Arestat. Condamnat.

DUMITRACHE. Din comuna
Orodel � Dolj. A fugit cu tatãl sãu în
munþi, dupã ce acesta, membru fruntaº
P.N.Þ., a fost pus sub urmãrire de
Securitate. Prinºi ºi omorâþi de miliþienii
din comunã, în 1950.

DUMITRACHE, Anghel I. Nãscut
la 12 noiembrie 1907, în oraºul Azuga -
Prahova. Muncitor. Fost legionar.
Rearestat la 10 mai 1951, pentru
participare la rebeliunea din 1941. A
murit la 27 octombrie 1953, în lagãrele
de la Canal.

DUMITRACHE, Chiriachiþa N.
Din comuna Gherghiþa � Prahova.
Arestatã. Condamnatã. A executat un an
ºi 7 luni închisoare.

DUMITRACHE, Cristian. Din
satul Gãneºti, comuna Cavadineºti -
Galaþi. Þãran. Arestat. Judecat în 1949
cu lotul de la Bereºti. Condamnat la 6
ani închisoare. În 1951 a trecut prin
lagãrul Peninsula, dupã care i s-a pierdut
urma. Se pare cã a fost împuºcat la
penitenciarul Jilava.

DUMITRACHE, Emil. Din
comuna Stolnici � Argeº. Arestat.
Condamnat la 2 ani închisoare pentru

tentativã de trecere frauduloasã a
frontierei. În 1959 i-a fost semnalatã
prezenþa în penitenciarul Vãcãreºti.

DUMITRACHE, Florian. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 30
august 1951, la un an muncã silnicã.

DUMITRACHE, Gheorghe.
Nãscut la 6
ianuarie 1919, în
localitatea Mo-
reni - Dâmbo-
viþa. Subofiþer.
Arestat. Con-
damnat în 1949.
Executat la Jila-
va, la 28 febru-
arie 1952. Dece-

sul a fost comunicat familiei la 16
ianuarie 1965.

DUMITRACHE, Gheorghe G.
Nãscut în satul Strâmba � Gorj. Arestat
la 25 aprilie 1952. Condamnat de
Tribunalul Militar Bucureºti la 4 ani
închisoare (sentinþa 3.282/16 noiembrie
1952), pentru �activitate intensã contra
clasei muncitoare ºi miºcãrii
revoluþionare�. A trecut prin
penitenciarele Craiova, Târgu Jiu,
Ghencea, Saligny, Jilava ºi Fãgãraº.
Eliberat la 16 octombrie 1955.

DUMITRACHE, Gheorghe I.
Nãscut la 17 decembrie 1942, în satul
Racova � Bacãu. Din Lupeni. Miner, tatã
a trei copii minori. Arestat. Condamnat
la 2 ani închisoare (sentinþa 497/17
septembrie 1977), pentru participare la
greva minerilor de la mina Bãrbãteni
(declanºatã împotriva mãsurilor
represive ale guvernului).

DUMITRACHE, Iancu M. Din
comuna Orodel � Dolj. Fruntaº P.N.Þ.
A reuºit sã fugã cu fiul sãu în munþi, dupã
ce a fost pus sub urmãrire de Securitate.
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Prinºi (trãdaþi) ºi omorâþi la 2 decembrie
1950 de miliþienii din comunã.

DUMITRACHE, Ioan. Nãscut la
11 septembrie 1910, în comuna Godeni
� Argeº. Locotenent colonel în
Batalionul Vânãtori de Munte �
Câmpulung Muscel. Arestat la 10
octombrie 1949 (cu un grup de ofiþeri ºi
subofiþeri) ºi torturat la Securitatea
Piteºti. Condamnat la moarte (sentinþa
1.164/25 iulie 1951), pentru furnizarea
de armament partizanilor din Munþii
Fãgãraº (grupul de rezistenþã Arnãuþoiu
� �Haiducii Muscelului�). Sentinþa a fost
executatã prin împuºcare, la 11 mai
1952, ora 0,45, la penitenciarul Jilava.

DUMITRACHE, Ion. Din
Bucureºti. Funcþionar. Arestat la 8
noiembrie 1945, de la manifestaþia din
Piaþa Palatului Regal.

DUMITRACHE, Ion. Nãscut la 25
august 1889, în
judeþul Buzãu.
General. Prove-
nit dintr-o fami-
lie de þãrani sã-
raci, a reuºit sã
termine ªcoala
de Ofiþeri de In-
fanterie în 1911. A participat la
campania din Balcani (1913) ºi la primul
rãzboi mondial. S-a remarcat prin acte
de vitejie (a fost rãnit de trei ori) ºi în
1917 a primit gradul de cãpitan. A
terminat ªcoala de Rãzboi ºi în 1941 a
fost avansat la gradul de general de
brigadã. În 1943 a devenit general de
divizie ºi a participat, dupã 23 august
1944, la eliberarea Transilvaniei.
Decorat pentru fapte de arme atât de
români, cu ordinul �Mihai Viteazul�, cât
ºi de sovietici. Arestat în februarie 1945
ºi þinut cu domiciliu obligatoriu în
clãdirea Comandamentului Vânãtori de

Munte Braºov, pe baza unui denunþ care
s-a dovedit a fi fals. La 15 august 1946
a fost repus la comandã cu aprobarea
generalului rus Susaicov care a afirmat:
��pe unde a trecut Divizia 2 Munte,
nimeni nu a reclamat din partea
populaþiei, nici trupele, nici pe
comandantul Diviziei 2 Munte, pentru
încãlcarea legilor rãzboiului.�. În 1947
a devenit general de corp de armatã, iar
la 1 septembrie 1947 s-a pensionat.
Arestat la 5 ianuarie 1949. Parchetul a
solicitat Direcþiei Generale a Securitãþii
sã caute ºi sã-i trimitã dosarul de anchetã
întocmit la arestarea din 1945. La 22
ianuarie 1949, Alexandru Nicolschi
nota: �Dumitrache a fost arestat la secþia
criminalilor de rãzboi care ne-a
comunicat cã n-are nevoie de el, doar a
fost citat ca martor. Totuºi sã fie cercetat
pentru cele semnalate în notã pentru a
putea aduna probe ca ulterior sã fie
înaintat cabinetului ca criminal de
rãzboi.�. Rãspunsul organelor de
Securitate la aceastã notã a fost
urmãtorul: �Nu s-au putut acumula probe
de vinovãþie pentru trimiterea în
judecatã.�. La 13 februarie 1950,
Direcþia Generalã a Securitãþii solicitã
sã se continue ancheta ºi sã se gãseascã
probe pentru cã: �este imposibil ca ele
sã nu fie gãsite�. În tot acest timp �
ianuarie 1949-octombrie 1950 �
generalul Dumitrache a stat închis la
penitenciarul Jilava. La 7 octombrie
1950 a fost eliberat ºi s-a dispus clasarea
dosarului. La 18 iulie 1952, din nou,
Parchetul Curþii Bucureºti prin Cabinetul
Crime de Rãzboi a cerut �sã se
adânceascã cercetãrile� pentru a se
repune dosarul pe rol. Generalul
Dumitrache nu a mai fost arestat, dar a
fost permanent tracasat. A încetat din
viaþã la Braºov, la 6 martie 1977.


