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DUÞÃ, Terezia. Nãscutã ªulea. Din
oraºul Reºiþa � Caraº Severin. Arestatã
pentru difuzare de manifeste împotriva
guvernului. Torturatã în timpul anchetei
la Securitatea Timiºoara. Condamnatã la
8 ani închisoare (sentinþa 567/13
ianuarie 1957). A trecut prin
penitenciarele Timiºoara, Jilava ºi
Miercurea Ciuc. Eliberatã în 1964 cu
Decretul de graþiere 411.

DUÞEANU, Gheorghe. Arestat la
30 martie 1949, pentru legãturi cu
colonelul Arsenescu.

DUÞEANU, Ilie. Nãscut la 4 aprilie
1910, în satul Drãghici, comuna
Mihãieºti � Argeº. Paroh în satul
Poienari � Argeº. Arestat. Condamnat
de Tribunalul Militar Craiova la 18 ani
muncã silnicã, pentru uneltire contra
ordinii sociale (sentinþa 180/21 martie
1959). Eliberat cu Decretul de graþiere
411 din 1964.

DUÞESCU, Dan. A participat la
revolta þãrãneascã de la 7 iulie 1950, din
comuna Siliºtea � Teleorman. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan.

DUÞESCU, Dan. Profesor de
englezã. În noiembrie 1947 a fost invitat
de Max Manolescu sã meargã cu el la
Legaþia americanã în calitate de
traducãtor. I s-a spus cã americanii au
de trimis niºte bagaje la Ancara ºi trebuie
sã se adune câteva informaþii în plus.
Realitatea era cã prietenii lui Lucreþiu
Pãtrãºcanu încercau sã-l scoatã pe acesta
din þarã. Maºina în care se aflau
secretarul Legaþiei americane, Max
Manolescu ºi Dan Duþescu a fost
localizatã pe drum ºi au fost somaþi sã
opreascã. A urmat o urmãrire ca-n filme
� din Cotroceni cãtre Piaþa Amzei, pânã
în faþa Bisericii Albe, unde au fost
blocaþi. Profitând de lapoviþã ºi ninsoare,

Manolescu a reuºit sã sarã din maºinã ºi
sã se ascundã într-un gang, secretarul
Legaþiei americane ºi Dan Duþescu au
fost însã arestaþi. A fost dus la Securitate
ºi bãtut zdravãn dar, dupã 3 sãptãmâni,
a fost eliberat deoarece era clar cã nu
ºtia nimic.

DUÞESCU, Dan-Radu. Nãscut la
17 noiembrie 1906. Farmacist în oraºul
Hârºova - Constanþa. Din Râmnicu
Sãrat. Arestat. Condamnat în 1949 la 15
ani muncã silnicã. A murit la 6 martie
1951 în timpul detenþiei la Târgu Ocna,
din cauza tratamentului inuman la care
a fost supus în timpul anchetei.

DUÞESCU, Gheorghe. Subloco-
tenent de artilerie. La 1 aprilie 1947 a
fost numit comandantul gãrzii militare
de la închisoarea Uranus. La acea datã
se aflau aici, printre arestaþi, generalul
Stavrescu, colonel Sorescu, colonel
Ciobanu ºi alþii. Dupã numai o lunã de
la numirea sa, locþiitorul politic, cãpitan
Simion, i-a fãcut raport cã favorizeazã
deþinuþii. În toamna lui 1947 a fost dat
afarã din armatã ºi trimis cu domiciliu
obligatoriu, pentru un an, în comuna
Scãeni-Boldeºti � Prahova (era chemat
pentru vizã sãptãmânalã).

DUÞESCU, Ion I. Nãscut la 10
aprilie 1904, în comuna Turcoaia �
Tulcea. Muncitor. Arestat. Condamnat
în 1950. A murit în lagãrul �5 Culme�,
la 18 ianuarie 1953.

DUÞESCU, Ion G. Nãscut în 1884.
Prizonier în U.R.S.S. La repatriere a fost
dus direct la penitenciarul Gherla.

DUÞESCU, Mircea. Arestat în
1948. A trecut prin penitenciarele Jilava
ºi Aiud, unde se pare cã a murit.

DUÞESCU, ªtefan-Fãnicã. Din
Bucureºti. Negustor. Arestat. I-a fost
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semnalatã prezenþa la penitenciarul
Jilava ºi lagãrul Peninsula.

DUÞESCU-ABELES, Virginia.
Arestatã în 1950. Judecat în procesul
înscenat în jurul Legaþiei Turciei din
Bucureºti, prin care þinea legãtura cu
soþul ei (aviatorul Abeles) aflat la
Ancara, unde urma sã plece ºi ea.
Condamnatã la 5 ani închisoare, pentru
spionaj. A trecut prin penitenciarul
Jilava ºi lagãrul Mislea.

DUÞIN, Jivadin. Din comuna
Satchinez � Timiº. Þãran. Domiciliu
obligatoriu în satul Dâlga, comuna Dor
Mãrunt � Cãlãraºi, de la 18 iunie 1951.
A murit în timpul executãrii pedepsei,
în 1953.

DUÞIU, Alexandru. Nãscut în
1911, în satul Betfia, comuna Sânmartin
� Bihor. Învãþãtor. Arestat în 1948, bãtut
ºi torturat la Securitatea Oradea.
Condamnat de Tribunalul Militar Cluj
la 10 ani muncã silnicã. A trecut prin
penitenciarul Aiud.

DUÞU. Din Constanþa. Preot.
Arestat în 1945. Dus în lagãrul de la
Caracal.

DUÞU, Anton A. Nãscut la 28
ianuarie 1923, în
localitatea Slo-
bozia � Ialomiþa.
Arestat la 2
martie 1949 ºi
anchetat pânã la
3 mai 1949.
Condamnat la 2
ani închisoare, pentru divulgare de
secrete (sentinþa 1.178/14 octombrie
1949).

DUÞU, Dumitru. Din comuna
Pucheni � Prahova. Învãþãtor. Arestat.
Condamnat în 1950.

DUÞU, Iorgu. Nãscut la 28 iunie
1926. Din Bucu-
reºti. Muncitor
la uzinele �Ma-
laxa�. Arestat la
21 iulie 1948 cu
lotul muncito-
rilor anticomu-
niºti din Uzinele

�Malaxa�. Condamnat la 2 ani
închisoare. A trecut prin penitenciarele
Jilava, Vãcãreºti, Gherla ºi lagãrul
Poarta Albã. Eliberat la 15 ianuarie
1951, cu obligaþia de a se prezenta la
poliþie de 2 ori pe lunã pentru vizã.

DUÞU, Manea. Nãscut la 16 mai
1901, în comuna Râmnicu de Jos �
Constanþa. Din comuna Târguºor �
Constanþa. Cârciumar. Arestat la 13 iulie
1949. Judecat cu lotul Topan.
Condamnat la 25 de ani temniþã grea ºi
10 ani degradare civilã, plus 10 ani
închisoare corecþionalã, 5 ani interdicþie
ºi 4000 de lei amendã (sentinþa 557/21
octombrie 1949, preºedinte � colonel
magistrat Pavelescu Constantin), pentru
crima de uneltire împotriva securitãþii
statului. Executat la 10 martie 1950, în
�trenul morþii� (în transportul dintre
penitenciarul Aiud ºi penitenciarul
Timiºoara).

DUÞU, Teodor. Nãscut în 1923, la
Buzãu. Tatãl ceferist decedat, mama
croitoreasã. A fãcut liceul la Braºov ºi
s-a înscris la Facultatea de Drept din
Bucureºti. În perioada 1945-1947 a
activat în Organizaþia Tineretului
Naþional Þãrãnist din Buzãu. Dupã
dizolvarea P.N.Þ-ului, la sfatul lui
Nicolae Anghel (fruntaº P.N.Þ.), a intrat
în poliþie. La 26 martie 1948 a fost
arestat sub acuzaþia cã-i avertiza pe foºtii
membri P.N.Þ. aflaþi în urmãrire.
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Torturat în timpul anchetei la Securitatea
Buzãu ºi Bucureºti, nu s-a putut scoate
de la el nici o mãrturie. Ca urmare i s-a
înscenat implicarea într-o organizaþie
subversivã � �Pajura Neagrã� � creatã
chiar de Securitate cu scopul de a
descoperi eventuale elemente ostile
regimului. Condamnat la 10 ani
închisoare. Închis la penitenciarul Aiud
� deþinutul nr. 9.121 -  a stat mult timp
la zarcã, în regim de pedeapsã. În 1952,
bolnav fiind, a fost dus la penitenciarul
Fãgãraº, unde starea sãnãtãþii i s-a
agravat ºi, ca urmare, în 1953, a fost adus
înapoi la penitenciarul Aiud. În timpul
celor 10 ani de detenþie s-a comportat
cu multã demnitate, a stat în aceeaºi
celulã cu mari personalitãþi ºi a avut de
suferit multe torturi ºi pedepse din cauza
turnãtorilor. Dupã eliberare s-a întors la
Buzãu ºi, pânã în 1989, a fost permanent
supravegheat de Securitate. ªi-a onorat
datoria de fost deþinut politic publicând
în 1999, la Buzãu, cartea-mãrturie
Amintiri despre cei care nu mai sunt.

DUÞULESCU, Marin. Din
Bucureºti. Negustor, membru P.N.Þ.
Arestat la 15 august 1949. A trecut prin
penitenciarul Jilava, lagãrele Poarta
Albã ºi Peninsula.

DUÞULESCU, Nicolae. Din Haþeg.
Învãþãtor. Arestat în urma unor declaraþii
obþinute sub torturã de la deþinuþii

politici trecuþi prin reeducarea din
penitenciarul Piteºti.

DUÞULESCU, ªtefan-Fãnicã.
Profesor de filozofie la Colegiul
Naþional �Carol I� din Craiova. Arestat.
Judecat cu un lot de intelectuali din
Craiova. Condamnat în 1957.

DUWALD, Cristina. Nãscutã la 2
aprilie 1905. Din Timiºoara. Sorã
socialã. Arestatã la 22 aprilie 1951.
Judecatã în procesul înscenat
reprezentanþei Vaticanului din România.
Condamnatã, pentru cã a îndeplinit
serviciul de curierat între episcopul
ªubert ºi preoþii Gotti ºi ªandor de la
Alba Iulia. Dupã executarea pedepsei i
s-a dat voie sã plece din þarã.

DVOENCHIU, Victor. Arestat.
Condamnat în 1948. A ajuns la
penitenciarul Gherla, unde a fãcut parte
din echipa de torþionari (Puºcaºu,
Livinschi, Pãvãloaie ºi alþii) care bãteau
ºi torturau deþinuþii (camerele 99-104).

DVORNIC, Zinovia. Din satul
Hincãuþi - Basarabia. Deportatã în
Siberia, la 6 iulie 1949.

DZINDZSEA, Vasile. Nãscut la 12
ianuarie 1926, în satul Siniob, comuna
Ciuhoi � Bihor. Þãran. Partizan. Arestat
la 13 aprilie 1950. Condamnat în 1949.
A murit în închisoare, la 28 decembrie
1951.


