
161

IONESCU, Nicolae N. Nãscut în
oraºul Râmnicu Vâlcea � Vâlcea. Fost
curier legionar pentru Oltenia ºi
Muntenia. Arestat la 15 mai 1948.
Condamnat la muncã silnicã. Detenþia la
penitenciarele Jilava ºi Piteºti. Din
decembrie 1950 ºi pânã în primãvara lui
1951 a fost bãtut ºi chinuit de Þurcanu,
în acþiunea de �reeducare�.

IONESCU, Nicolae N. Nãscut la 10
august 1922. Din Bucureºti. Arestat,
pentru ajutorarea partizanilor din grupul
Arnãuþoiu. Condamnat la 25 de ani
muncã silnicã (sentinþa 119/4 iunie 1949,
preºedinte � colonel Brancovici).

IONESCU, Nicolae T. Din oraºul
Videle � Teleorman. Arestat. Condamnat
la 2 ani muncã silnicã în lagãr prin Decizia
M.A.I. nr.446 din 27 septembrie 1951.

IONESCU, Nicolae Vasile
Constantin Galbeni N. Nãscut la 24
februarie 1925,
la Bucureºti.
Student în anul
trei la Institutul
P o l i t e h n i c .
Membru în
organizaþia de
tineret P.N.Þ. A
participat la
manifestaþiile de la 8 noiembrie 1945 ºi
10 mai 1946. Dupã arestarea conducerii
P.N.Þ., a împrãºtiat manifeste ce
dezvãluiau acuzaþiile false din proces, cu
un grup format din circa 100 de tineri
(pentru cã rãspândeau manifestele cu
ajutorul trotilului, au fost numiþi
�trotiliºtii�). Arestat la 2 decembrie 1947.
Detenþia la penitenciarele M.A.I.,
Vãcãreºti, Aiud, Ocnele Mari, Piteºti
(bolnav de tuberculozã) ºi Târgu Ocna.
La Târgu Ocna, în aprilie � mai 1951,
împreunã cu alþi studenþi (Gil Ioanid,
Cezar Tãnase, Aurelian Guþã, Goruneanu
G., Gheorghe Penciu, Virgil Ionescu,

Eugen Dimitrov º.a.), s-a opus
studenþilor �reeducaþi� conduºi de
Pãtrãºcanu, reuºind sã împiedice
instaurarea terorii în penitenciar. De la
Târgu Ocna a fost trimis la Ocnele Mari,
de unde a fost eliberat la 9 februarie
1955.  Þinut permanent sub urmãrire,
Securitatea a ajuns la concluzia cã : ºi-a
reluat activitatea duºmãnoasã, þine
ºedinþe la domiciliul sãu din Piaþa Mihai
Eminescu 7 ºi��este un element
duºmãnos, înrãit ºi fanatic�. Din 1959,
M.A.I.- direcþia a III-a a luat în ceea ce îl
privea: �mãsuri de tehnicã operativã ºi
de urmãrire a corespondenþei�,
hotãrându-se �recrutarea unui element
care sã-l cunoascã prin activitatea P.N.Þ.
comunã, sau care sã se bucure de
încrederea acestuia� (rãspunzãtori de
îndeplinirea sarcinii � cãpitan N.
Ungureanu ºi locotenent colonel
Nicolae Stan, acþiune aprobatã de vice
prim-ministrul ºi ministrul afacerilor
interne Alex. Drãghici, prin nota raport
nr.478 282/10 august 1961). Ionescu
Galbeni ºi-a continuat activitatea,
întâlnirile având loc la tipul de
evenimente considerate periculoase de
Securitate: botezuri, parastase,
înmormântãri, onomastici. În 1970, la
venirea în þarã a ziaristului Leonida
Romanos, din partea Consiliului
Naþional Român, a luat parte la întâlnirile
þinute acasã la Victor Anca, împreunã
cu Corneliu Coposu, Ion Diaconescu,
Gheorghe Mocanu, Victor Coconeþi, Ion
Bãrbuº º.a. La 10 mai 1972, la o întâlnire
gãzduitã de Victor Coconeti, cei de mai
sus au hotãrât redactarea unor lucrãri
cu caracter politico-programatic pentru
P.N.Þ. Urmãtoarea întâlnire a avut loc
acasã la Ionescu Galbeni, la 16 iunie
1972. Securitatea era în alertã, fiind la
curent cu cele discutate, atât datoritã
microfoanelor instalate la domiciliul lui
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Victor Coconeþi cât ºi datoritã unui
informator strecurat în grupul
conspiratorilor. Au fost chemaþi la
Securitate pentru explicaþii, bãtuþi ºi
umiliþi în timpul anchetei. Dupã omorârea
lui Victor Coconeþi în timpul unei astfel
de anchete, nu au mai fost chemaþi la
Securitate, dar supravegherea lor s-a
intensificat ºi s-au strãduit sã strecoare
câte un informator pe lângã fiecare
membru al grupului. S-a format chiar un
comandament, ca pe timp de rãzboi, sub
conducerea locotenentului colonel
Lãzãruþ Ion, în vederea instalãrii de
microfoane la domiciliul lui Ionescu
Galbeni ºi a aplicãrii altor mãsuri tehnice
speciale. În martie 1974, douãzeci de
ofiþeri de Securitate au trecut la acþiune:
o parte din ei s-au deplasat la locurile de
muncã ale colocatorilor din imobil,
întârziindu-le sub un motiv sau altul
întoarcerea acasã (în general sub
pretextul obþinerii unor informaþii legate
de directorii instituþiilor respective),
douã maºini dotate cu aparaturã de radio
recepþie au asigurat paza pe strãzile de
acces ºi au þinut legãtura cu baza.
Operaþiunea a durat 5 ore, iar la
încheierea ei cãpitanul  T. Fecioru a
raportat: �Luni, 25 martie 1974,
împreunã cu ofiþerii specialiºti de la U.M.
0639, s-au introdus în mod secret
mijloace A.E.B. la Ionescu Galbeni
Nicolae. Din partea U.M. 0639 a
participat locotenent colonel Cekezi, iar
din partea unitãþii noastre tovarãºul
Catanã.�. În 1979 a fost chemat la
Securitate ºi, fãrã sã i se adreseze nici o
întrebare, a fost bãtut cu bestialitate
(aceastã bãtaie este menþionatã ºi într-
un raport al M.A.I. datat 4 februarie
1987). Ionescu Galbeni a continuat sã
fie chemat, sub diverse pretexte, la
Securitate, dar nu ºi-a întrerupt nici o
clipã activitatea politicã. În 1989 a fost

ales vicepreºedinte al P.N.Þ., iar în 1996
deputat.

IONESCU, Octavian. Student la
Facultatea de Drept din Iaºi. Arestat
pentru participare la activitatea unei
organizaþii anticomuniste. Condamnat la
7 ani închisoare (sentinþa 410/2 aprilie
1949). Detenþia la penitenciarele Iaºi,
Galata, Jilava ºi Suceava.

IONESCU, Opriºan. Nãscut la 9
august 1911, în comuna Mãrãcineni �
Buzãu. Inginer, ºef de grupã la sectorul
tehnic, pe ºantierul canalului Dunãre �
Marea Neagrã. Arestat la 1 august 1952,
pentru �sabotarea� lucrãrilor (se dorea o
justificare pentru închiderea ºantierului).
Judecat la 1 septembrie 1950, în lagãrul
Poarta Albã, împreunã cu alþi 10 acuzaþi,
în faþa muncitorilor ºi a deþinuþilor politici
aduºi cu forþa. Condamnat la 25 de ani
muncã silnicã. O parte din detenþie la
penitenciarul Aiud ºi minele de plumb.

IONESCU, Pamfil Ovidiu. Student.
Nepotul lui Pamfil ªeicaru. A citit la
cenaclul literar al Virginiei Pamfil ªeicaru
o nuvelã în care ironiza cultul
personalitãþii lui Stalin ºi al lui Gheorghiu
Dej. Arestat în 1956. Judecat cu lotul
Virginiei Pamfil ªeicaru, în aprilie 1957.
Condamnat la 6 ani închisoare. Detenþia
la penitenciarele Jilava, Baia Sprie ºi
Gherla.

IONESCU, Paraschiv M. Nãscut la 4
septembrie 1899, în judeþul Olt. Arestat
la 15 august 1952. A murit în timpul
detenþiei, în lagãrul �5 Culme�, la 17
ianuarie 1953.

IONESCU, Partenie. Nãscut la 12 mai
1907, în localitatea Sânnicolau Mare �
Timiº. Din localitatea Jimbolia - Timiº.
Arestat în 1951. A murit în timpul
detenþiei, în lagãrul Poarta Albã, la 22
septembrie 1952.
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IONESCU, Paul. Student. Arestat.
Judecat cu unul din loturile studenþilor
legionari. Condamnat la închisoare, în
1948. Detenþia la penitenciarele Jilava ºi
Piteºti, unde, în toamna lui 1948, a
cunoscut ororile acþiunii de �reeducare�.
Din unele surse, în 1950 se afla tot la
penitenciarul Piteºti, pus sã facã de
planton la secþia de corecþie.

IONESCU, Paul. Din judeþul
Botoºani. Arestat. Condamnat la
închisoare.

IONESCU, Pavel P. Nãscut la 3 iulie
1897, în oraºul Caracal � Olt. Moºier.
Arestat. A murit în timpul detenþiei din
cauza condiþiilor de exterminare, la 12
decembrie 1960.

IONESCU, Petre. Din comuna
Domaºnea � Caraº Severin. Arestat de
Securitatea Timiºoara, în 1953.
Condamnat la închisoare. Detenþia la
penitenciarul Baia Sprie. Eliberat în 1957.

IONESCU, Petre. Din oraºul Ploieºti
- Prahova. Omorât de soldaþii sovietici,
la 10 decembrie 1945, în piaþa �Anton
Mãcelaru� din oraº.

IONESCU, Petre P. Nãscut la 24
martie 1881, în comuna Roeºti � Vâlcea.
Þãran. Arestat la 8 mai 1952, pentru
agitaþie publicã. A murit în timpul
anchetei, în 1952.

IONESCU, Petre T. Nãscut la 20 mai
1888, în oraºul Turnu Mãgurele -
Teleorman. Þãran. Arestat în 1951. A
murit în timpul detenþiei, în lagãrul Galeº,
la 22 septembrie 1952.

IONESCU, Petru. Nãscut la 16
octombrie 1948, în satul Igeºti, comuna
Sânpetru Mare � Timiº. Domiciliu
obligatoriu, în Bãrãgan, de la 18 iunie
1951.

IONESCU, Petruþa N. Nãscutã la 2
februarie 1937, în oraºul Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, 2 ani ºi 2 luni.

IONESCU, Puiu. Din oraºul Buzãu.
Arestat la 15 august 1949. Judecat cu
lotul avocatului Ionel Albu, preºedintele
T.U.N.Þ. Buzãu. Condamnat la
închisoare, pentru tentativa de
reorganizare a P.N.Þ.

IONESCU, Radu. Din satul Iliºeºti,
comuna Ciprian Porumbescu � Suceava.
Student la Facultatea de Medicinã din
Iaºi. Arestat în 1948. Bãtut cu bestialitate
în timpul anchetei la Securitatea
Suceava. Detenþia la penitenciarul
Piteºti, unde a avut parte de acþiunea de
�reeducare� condusã de Þurcanu. Mutat
la Târgu Ocna, a povestit deþinuþilor
politici ororile pe care le trãise ºi vãzuse
la Piteºti, motiv pentru care torþionarii
conduºi de Nuþi Pãtrãºcanu au hotãrât
sã-l pedepseascã. În noaptea de 14
septembrie 1950 au început sã-l batã, dar
Ionescu Radu s-a opus cu înverºunare
ºi a început sã strige, alertând tot
penitenciarul. Bãtaia a încetat ºi,
solidarizându-se cu Ionescu Radu, mai
mulþi studenþi s-au rupt definitiv de
angajamentele luate faþã de Þurcanu.

IONESCU, Radu. Medic. Directorul
Spitalului Orãºenesc Huºi. Arestat de
Securitatea Iaºi, în iulie 1952.

IONESCU, Radu. Nãscut la 26
octombrie 1897. Din oraºul Constanþa.
Magistrat. Arestat la 3 mai 1945, acuzat
de activitate contra clasei muncitoare.
A murit în timpul anchetei, la
penitenciarul Jilava, la 7 martie 1946.

IONESCU, Radu. Student la
Facultatea de Istorie din Bucureºti.
Membru T.U.N.Þ. S-a alãturat miºcãrii
de rezistenþã de pe Muntele Mare,
împreunã cu Ion Robu ºi Maxim
Alexandru. Ion Robu i-a dat informaþii
despre activitatea sa  preºedintelui
T.U.N.Þ.-Bucureºti, care era însã în
slujba Securitãþii din septembrie 1946. În
urma denunþului acestuia, Securitatea a
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reuºit sã descopere adãpostul
partizanilor. Prinºi ºi arestaþi în 1949.
Ionescu Radu a fost condamnat la 20 de
ani muncã silnicã. Detenþia la
penitenciarele Piteºti, Gherla, Jilava ºi
Galaþi. Ion Robu ºi Maxim Alexandru au
fost executaþi la Timiºoara.

IONESCU, Radu C. Nãscut la 16
februarie 1910, în localitatea Þintea �
Prahova. Arestat. Condamnat la
închisoare. A murit în timpul detenþiei,
la penitenciarul Aiud (certificat de deces
nr.268/1964).

IONESCU, Radu M. Nãscut la 24
februarie 1916. Din oraºul Slatina � Olt.
Profesor. Arestat. Condamnat la
închisoare, la 20 februarie 1949. A murit
în timpul detenþiei, la penitenciarul Aiud
din cauza condiþiilor de exterminare, la
14 iulie 1951.

IONESCU, Remus. Din Bucureºti.
Funcþionar la Nunciatura Apostolicã.
Folosit ca martor al acuzãrii în procesul
înscenat în jurul Legaþiei Turciei. Arestat
sub acuzaþia cã furniza informaþii
Nunciaturii. Condamnat la închisoare, în
1950.

IONESCU, Rodica. Din judeþul
Neamþ. Arestatã. Condamnatã la
închisoare.

IONESCU, Rodica. Nepoata fostului
ministru de externe (aflat în S.U.A.).
Arestatã. Eliberatã din penitenciarul
M.A.I. la 28 septembrie 1950, prin
ordinul 5/S/nr.146032.

IONESCU, Rodica. Nãscutã la 6
februarie 1928, în localitatea Basarabi �
Constanþa. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, un an ºi 6 luni, de la 18 iunie
1951.

IONESCU, Roman. Nãscut în 1912,
la Bucureºti. Funcþionar. Arestat.
Condamnat la 5 ani ºi 6 luni închisoare,
pentru activitate contra orânduirii
sociale.

IONESCU, Romeo. Arestat.
Condamnat la închisoare, în1949.
Detenþia la penitenciarul Gherla, unde,
în perioada acþiunii de �reeducare�, a
fost bãtut cu bestialitate de sergentul
Gabor Tiberiu în urma intervenþiei lui
Grama Octavian. În noiembrie 1950, a fost
din nou bãtut ºi torturat de Târnoveanu
Mircea, Pãvãloaie Vasile, Maxim Mircea
ºi Popovici Cornel, în camera 104.

IONESCU, Romeo. Din judeþul
Dâmboviþa. Locotenent colonel. Arestat
în 1958. Torturat la Securitatea Bucureºti.
Condamnat la 10 ani închisoare, de
Tribunalul Militar Craiova (sentinþa 616/
1958).

IONESCU, Romicã. Din Bucureºti.
Elev. Arestat. Condamnat la închisoare.
În 1956 i s-a semnalat prezenþa la
penitenciarul Jilava.

IONESCU, Sabina. Din localitatea
Þigãneºti � Argeº. Arestatã, pentru
legãturi cu grupul de partizani conduºi
de Constantin Stãnescu (mort în luptã
cu Securitatea, în satul Furnicoºi, comuna
Mihãeºti � Argeº, în februarie 1952).

IONESCU, Sebastian A. Arestat
pentru cã în timpul revoluþiei din
Ungaria, din 1956, a criticat represiunea
sovieticã. Condamnat la închisoare, în
1957. Eliberat în 1961.

IONESCU, Silviu. Arestat.
Condamnat la închisoare. În perioada
1947 � 1948 s-a aflat la penitenciarul
Oradea.

IONESCU, Silviu C. Nãscut la 19
noiembrie 1888, în satul Cotu Vãii,
comuna Albeºti - Constanþa. Membru
P.N.L., fost primar în comunã. Arestat. A
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Gherla, în 1953.

IONESCU, Sima. Arestat. A murit
în timpul detenþiei, la penitenciarul
Gherla, în 1951.
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IONESCU, Simion C. Nãscut la 3
februarie 1886, în comuna Priseaca � Olt.
Din oraºul Ploieºti � Prahova. Arestat.
A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Fãgãraº, la 24 iulie 1959,
din cauza condiþiilor de exterminare ºi
fãrã îngrijire medicalã.

IONESCU, State. Din Bucureºti.
Colonel pensionar. Arestat. Condamnat
la închisoare, în aprilie 1951, pentru
legãturi cu Eleonora de Wied ºi oficiul
englez de informaþii.

IONESCU, Stela. Din oraºul
Constanþa. Arestatã în 1950. Judecatã
în procesul lui Ion Negulescu.
Condamnatã la închisoare (sentinþa 97/
10 martie 1950).

IONESCU, Stelian. Din Bucureºti.
Avocat. Arestat în 1952. Judecat cu lotul
Petre Darovici. Condamnat la închisoare.
Detenþia la penitenciarul Jilava ºi lagãrul
Poarta Albã.

IONESCU, Stelian. Agronom.
Arestat. Condamnat la închisoare.

IONESCU, Steliana I. Nãscutã la 18
decembrie 1912, în comuna Comana �
Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 4 ani
ºi 6 luni, din 1951.

IONESCU, Sterian. Arestat.
Condamnat la închisoare. A murit în
timpul detenþiei, la penitenciarul Gherla,
în 1960.

IONESCU, ªtefan. Nãscut la 21
decembrie 1924, în judeþul Botoºani.
Învãþãtor. Arestat la 25 octombrie 1948,
sub acuzaþia de acþiuni contra statului.
Condamnat la 10 ani închisoare, de
Tribunalul Militar Iaºi, la 10 martie 1949.
A murit la penitenciarul Aiud din cauza
torturilor din timpul anchetei ºi a
condiþiilor de exterminare, la 21 februarie
1950.

IONESCU, ªtefan. Autorul
volumului De la Petru cel Mare la
Stalin. Arestat. Torturat în timpul

anchetei. Condamnat la închisoare. A
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Jilava.

IONESCU, ªtefan. Arestat. A murit
în timpul detenþiei, la penitenciarul
Gherla, în 1960.

IONESCU, ªtefan. Student. Arestat
pentru participare la manifestaþia de la
10 mai 1946. Condamnat la 3 luni
închisoare (sentinþa 524/1946).

IONESCU, ªtefan. Poliþist. A avut o
perioadã sarcina de a-l însoþi pe Nicolae
Titulescu. Arestat la 20 iulie 1948.
Detenþia la penitenciarele Jilava ºi
Târgºor.

IONESCU, ªtefan. A fost o perioadã
director la C.F.R. Arestat în 1948.
Detenþia la penitenciarul Jilava.

IONESCU, Tache. Nãscut în 1927.
Arestat în 1949. A murit în timpul
detenþiei, la penitenciarul Jilava.

IONESCU, Teohari I. Nãscut la 22
februarie 1919. Student. Arestat la 23
iunie 1948. Torturat în timpul anchetei
la M.A.I. A murit la 21 februarie 1950, la
Bucureºti, în urma suferinþelor îndurate.

IONESCU, Theodor T. Nãscut la 17
iunie 1884, în
oraºul Ale-
xandria � Teleor-
man. Locotenent
la Regimentul I
Artilerie Cetate.
Rãnit pe frontul
din Dobrogea, la
7 octombrie

1916, a refuzat evacuarea ºi a continuat
sã lupte. A fost din nou rãnit ºi îngropat
de viu de explozia unui proiectil. În 1917
a luat parte la luptele de pe Valea
Siretului. La sfârºitul primului rãzboi
mondial a fost avansat maior ºi decorat
pentru acte de vitejie. Dupã
demobilizare a urmat ªcoala de Rãzboi.
În 1928 a fost avansat colonel ºi numit
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comandant al Regimentului 5 Obuziere
(1929). ªef de Stat Major la Corpul 3
Armatã (1931), comandant al Brigãzii 2
Artilerie de Munte (1934), comandant al
Diviziei de Gardã (1935). Comandant al
Corpului 1 Armatã din 1940, a reuºit sã
menþinã ordinea în oraºul Craiova în
perioada rebeliunii legionare. În al doilea
rãzboi mondial a participat cu trupele la
cucerirea zonei fortificate Odessa, a
fãcut parte din dispozitivul de apãrare
de la Cotul Donului ºi a reuºit sã-ºi
salveze oamenii din încercuirea trupelor
sovietice dupã strãpungerea frontului
italian. Disponibilizat dupã 23 august
1944. Dat în urmãrire, ca martor ºi acuzat,
a reuºit sã se ascundã. Judecat ºi
condamnat la închisoare, în contumacie.
A murit în ascunzãtoare, în 1954.
Procesul a fost închis în 1955.

IONESCU, Tiberiu. Student la
Institutul Politehnic. Arestat în
octombrie 1956, pentru participare la
acþiunile studenþeºti organizate în acel
an la Bucureºti. Torturat ºi bãtut cu
cruzime în timpul anchetei. Detenþia la
penitenciarele Jilava ºi Gherla. Eliberat
în 1963, grav bolnav în urma suferinþelor
îndurate, a murit în scurt timp.

IONESCU,
Tiberiu. Poliþist.
Arestat în 1950.
Detenþia la peni-
tenciarele Jilava
ºi Fãgãraº.

IONESCU, Toma. Nãscut la 16
ianuarie 1914, în comuna Floreºti �
Prahova. Cu domiciliu obligatoriu în
satul Lãteºti, comuna Borduºani �
Ialomiþa, s-a implicat în miºcarea de
rezistenþã din Dobrogea. Arestat la 14
iunie 1958. Judecat cu lotul Vãtãºelu
Nicolae. Condamnat la 10 ani închisoare,

5 ani interdicþie civilã ºi confiscarea averii
(sentinþa 13/2 februarie 1959, preºedinte
� colonel de justiþie Dumitru Adrian),
pentru crimã de uneltire contra ordinii
sociale.

IONESCU, Traian. Din Bucureºti.
Arestat la 8 noiembrie 1945, de la
manifestaþia promonarhistã din Piaþa
Palatului Regal.

IONESCU, Traian. Colonel de
cavalerie. Arestat la 15 august 1952.
Detenþia la penitenciarul Ghencea ºi
lagãrul Galeº. Eliberat în 1954.

IONESCU, Traian. Din oraºul
Ploieºti � Prahova. Lãcãtuº. Împuºcat
mortal de soldaþii sovietici, la 16
decembrie 1945, pe stradã.

IONESCU, Traian. Medic
stomatolog. Arestat. Condamnat la
închisoare, în 1950. Detenþia la
penitenciarul Jilava.

IONESCU, Traian. Din satul Cuib,
comuna Gornet � Prahova. Preot. În
perioada 1952 � 1954 i-a fost semnalatã
prezenþa în lagãrele de la Canal.

IONESCU, Traian I. Din Bucureºti.
Arestat. Condamnat la 2 ani muncã
silnicã în lagãr cu Decizia M.A.I. nr.446
din 27 septembrie 1951.

IONESCU, Tudor. Din Bucureºti.
Salariat la C.F.R. Arestat de pe stradã,
împreunã cu soþia (Victoria-Vichi), în
1951. Condamnaþi la închisoare.
Detenþia la penitenciarele M.A.I., Jilava
ºi Mislea.

IONESCU, Tudor Cojocea. Nãscut
în 1925, în oraºul Olteniþa � Cãlãraºi.
Student la Academia Comercialã.
Membru T.U.N.Þ. A participat la
manifestaþiile de la 8 noiembrie 1945 ºi
10 mai 1946. Arestat în perioada 1946 �
1947, pentru activitatea depusã în timpul
campaniei electorale din 1946. Rearestat
de Securitatea Bucureºti, în 1949.
Condamnat la muncã silnicã, la 15 august
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1952. Detenþia în lagãrele Galeº,
Peninsula ºi Ovidiu. Eliberat în 1954.

IONESCU, Tudor I. Nãscut la 11 mai
1916, în satul Padea, comuna Drãnic �
Dolj. Arestat la 12 februarie 1959.
Condamnat la 8 ani închisoare, în 1959,
pentru împotrivire la colectivizare.

IONESCU, Tudor I. Nãscut la 14
februarie 1923, în satul Mãrunþei,
comuna Bãrãºti � Olt. În 1959, împreunã
cu mai mulþi consãteni, a încercat sã
obþinã cu forþa restituirea cererilor de
înscriere în colectivã. Arestat.
Condamnat la 4 ani muncã silnicã.

IONESCU, V. General în rezervã. Fost
primar ºi comandant de garnizoanã în
oraºul Cernãuþi (Basarabia). Arestat în
februarie 1945.

IONESCU, Valeria (nãscutã
Nemoianu). Din
comuna Tere-
gova � Caraº Se-
verin. Soþul sãu,
notar în comunã,
era unul dintre
c o n d u c ã t o r i i
miºcãrii de rezis-
tenþã din Banat (executat la 7 mai 1952).
Arestatã în 1951. Torturatã în timpul
anchetei la Securitatea Timiºoara, de
Moiº ºi Kling. Eliberatã în 1952, dupã
execuþia soþului. Deoarece toatã averea
familiei, inclusiv casa, fusese confiscatã,
a fost nevoitã sã locuiascã la familia Pora
din comuna Topolovãþul Mare � Timiº
(pânã în 1968).

IONESCU, Valerian. Nãscut la 19
august 1911, în satul Mânãstireni,
comuna Frânceºti � Vâlcea. Preot paroh
în satul natal. Arestat de Securitatea
Craiova. Condamnat la 4 ani închisoare
(sentinþa 402/1959), pentru uneltire
contra ordinii sociale.

IONESCU, Valeriu. Din Bucureºti.
Muncitor la întreprinderile Malaxa.

Membru P.N.Þ. Arestat la 8 noiembrie
1945.

IONESCU, Valeriu. Nãscut la 18
ianuarie 1926. Din oraºul Craiova � Dolj.
Student la Facultatea de Medicinã.
Arestat la 2 noiembrie 1948. Anchetat
timp de 10 luni, cu lotul din procesul
generalului Carlaonþ. Eliberat.

IONESCU, Valeriu. Din comuna
Rãzvad � Dâmboviþa. Profesor. Arestat
la 15 august 1952. Detenþia la
penitenciarele Piteºti, Ghencea ºi lagãrul
Galeº. Eliberat în 1954.

IONESCU, Vasile. Nãscut la 7
septembrie 1932, în satul Igriº, comuna
Sânpetru Mare � Timiº. Domiciliu
obligatoriu, în Bãrãgan, de la 18 iunie
1951.

IONESCU, Vasile. Din comuna
Vãleni � Olt. Preot. Arestat în 1948.
Eliberat în 1952.

IONESCU, Vasile. Inginer agronom,
salariat la Ministerul Agriculturii.
Arestat la 15 mai 1949. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Aiud ºi lagãrul
Peninsula. Dupã eliberare a luat legãtura
cu grupul lui Puiu Atanasiu. Rearestat
în 1958. Torturat în timpul anchetei.
Condamnat la închisoare pentru complot
contra regimului.

IONESCU, Vasile. Sergent
paraºutist, curier al oraºului Cluj. Arestat
în 1946. Anchetat pentru legãturi cu
organizaþia �Sumanele Negre�.

IONESCU, Vasile. Student. Arestat.
Condamnat la
închisoare, de
T r i b u n a l u l
Militar Bucu-
reºti, în 1948.
Detenþia la peni-
tenciarele Jilava,
Piteºti (în pe-
rioada �reedu-

cãrii) ºi Aiud (1950).


