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MIHÃILESCU. Tânãr împuºcat în
aprilie 1959 la Porþile de Fier, când încerca
sã treacã Dunãrea.

MIHÃILESCU. Din judeþul Olt.
Avocat. Arestat. Condamnat la
închisoare. În perioada 1950 � 1952 s-a
aflat în lagãrul Capu Midia.

MIHÃILESCU, Alexandru Puiu.
Cãpitan de infanterie. Arestat în 1958.
Torturat în timpul anchetei la Securitatea
Bucureºti � Uranus (de echipa lui
Enoiu).

MIHÃILESCU,
Ana. (vezi Mihãi-
lescu Dumitru
Atanasie)

MIHÃILESCU, Andrei F. Nãscut în
1886. Din Basarabia (comuna Cârpeºti,
raion Cantemir). Membru al Uniunii
Naþionale Nicolae Iorga. Arestat în 1941.
Condamnat la muncã silnicã pe viaþã. A
murit dupã câteva luni într-un lagãr din
regiunea Sverdlovsk. Soþia (Feodosia) a
fost deportatã în acelaºi an în lagãrele
din Siberia ºi a murit în timpul detenþiei.
Reabilitaþi în 1991.

MIHÃILESCU, Artenie. Nãscut în
1930. Din comuna Marginea � Suceava.
Þãran. Arestat la 23 mai 1955, pentru
gãzduirea partizanului Vatamaniuc.
Condamnat la 2 ani închisoare.

MIHÃILESCU, Atanasie. Nãscut la
13 decembrie 1890. Din comuna Gârla
Mare - Mehedinþi. Þãran. Arestat la 15
august 1952. A murit într-unul din
lagãrele de la Canal, la 10 mai 1953.

MIHÃILESCU, Cleopatra. Din
Bucureºti. Arestatã împreunã cu soþul,
în 1948. Detenþia la penitenciarele M.A.I.,
Jilava ºi Mislea.

MIHÃILESCU, Constantin. Inginer
c o n s t r u c t o r .
Arestat. Con-
damnat la închi-
soare în 1958, în
baza unui dosar
contrafãcut de
Securitate. O
parte din deten-
þie la penitenciarele Jilava ºi Botoºani.
Eliberat în 1963.

MIHÃILESCU, Constantin. Inginer.
Arestat. Judecat în acelaºi lot cu
inginerul Dodo Chrisoghelas.
Condamnat la închisoare în 1949.

MIHÃILESCU, Constantin (poreclit
Nea Costicã de la Cotiturã). Din
Bucureºti. Patron de restaurant (piaþa
Vasile Lascãr). Membru P.N.Þ.,
preºedinte de circumscripþie. Arestat la
20 iulie 1947 ºi eliberat dupã terminarea
procesului Maniu � Mihalache.
Rearestat la 15 august 1949. O parte din
detenþie în lagãrele de la Canal.

MIHÃILESCU, Constantin. Din
satul Uideºti, comuna Forãºti � Suceava.
Învãþãtor, directorul ºcolii din comunã.
Cãpitan în rezervã, combatant în ambele
rãzboaie mondiale. Membru activ P.N.Þ.
Dupã alegerile din noiembrie 1946 a fost
dat în urmãrire. Condamnat în lipsã la 6
luni închisoare ºi, în locul sãu, a fost
arestatã ca ostatecã o consãteanã,
Dãscãlescu Elena (20 de ani), denunþatã
de o informatoare a Securitãþii Fãlticeni
(angajatã de Fuchs Iani, comandantul
Securitãþii). A stat ascuns 7 ani. Prins ºi
arestat. Condamnat la 15 ani închisoare,
pedeapsã redusã ulterior la 4 ani. Dupã
1989 a fost numit director la ºcoala din
satul natal. Bãtut ºi omorât dupã
alegerile din 1990, de un activist
procomunist, pentru cã sfãtuise
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alegãtorii sã voteze cu þãrãniºtii.
Activistul a fost achitat.

MIHÃILESCU, Constantin S.
Nãscut în 1899. Din comuna Marginea
� Suceava. Þãran. Arestat la 23
septembrie 1955, împreunã cu mai mulþi
consãteni. Condamnat la 8 ani
închisoare, pentru gãzduirea partizanilor
din Bucovina.

MIHÃILESCU, Costel. Din oraºul
Buzãu. Membru P.N.Þ. Arestat la 15
martie 1948. Torturat în timpul anchetei
de comisarul Sârbu, care se strãduia sã-
l includã în lotul Pajura Neagrã.

MIHÃILESCU, Dorin. Din oraºul
Câmpulung Moldovenesc � Suceava.
Arestat la 25 iulie 1954. Torturat în timpul
anchetei la Securitate. Judecat împreunã
cu alte persoane, pe baza unor acuzaþii
mincinoase. Procesul s-a þinut în sala
liceului �Dragoº Vodã�. Condamnat la
închisoare de Tribunalul Militar Iaºi.

MIHÃILESCU, Dumitru. Din
comuna Puchenii Mari - Prahova.
Proprietarul unui depozit de cherestea.
Membru P.N.Þ., preºedintele
organizaþiei de partid din comunã.
Arestat în noiembrie 1956, ca sprijinitor
al partizanului Petrescu Dumitru
Marinaru.

MIHÃILESCU, Dumitru I. Nãscut la
6 aprilie 1925, în
satul Beilic, co-
muna Ion Corvin
� Constanþa.
Þãran. Arestat la
29 noiembrie
1956. Condamnat
la 3 ani închisoare,
pentru agitaþie
publicã. Dupã
expirarea termenului de pedeapsã a fost
dus cu domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
împreunã cu toatã familia.

MIHÃILESCU, Dumitru Atanasie.
Nãscut la 13 martie
1915, în comuna
Ciocârlia � Constanþa.
Arestat împreunã cu
soþia (Ana) la 18 iulie
1949, dupã ce casa i-a
fost devastatã ºi a fost
bãtut în faþa copiilor,
sub acuzaþia cã a

înfiinþat împreunã cu Filiu Gheorghe ºi
Scãriºoreanu Alexandru un comitet de
luptã anticomunistã (în 1946).
Condamnat la muncã silnicã pe viaþã
(sentinþa 553/13 octombrie 1949,
preºedinte � colonel Pavelescu
Constantin). Ridicat din închisoare, dus
la Timiºoara ºi împuºcat la 4 aprilie 1950.

MIHÃILESCU, Emil D. Nãscut la 12
septembrie 1954, în satul Beilic, comuna
Ion Corvin � Constanþa, în timpul
domiciliului obligatoriu al pãrinþilor. Fa-
milia a fost eliberatã în 1959.

MIHÃILESCU, Emil Emanoil. Stu-
dent în anul cinci
la Facultatea de
Arhitecturã. A-
restat la 17 sep-
tembrie 1958,
printr-o însce-
nare a Securitãþii
fãcutã cu ajuto-
rul câtorva bãtã-
uºi (Cenuºe

Constantin, Sporea Ion, Pristoiu,
Purcaru º.a.). Torturat în timpul anchetei
la Securitatea Bucureºti � Uranus (de
echipa anchetatorului Enoiu Gheorghe).
Judecat cu lotul (16 persoane) cunoscut
sub numele de Rugul Aprins.
Condamnat de Tribunalul Militar
Bucureºti la 5 ani închisoare. De la
penitenciarul Jilava a fost dus în lagãrele
din bãlþile Dunãrii. Eliberat de la
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penitenciarul Gherla, la 16 septembrie
1963.

MIHÃILESCU, Feodosia. Nãscutã în
1886. (vezi Mihãilescu Andrei F.)

MIHÃILESCU, Florea I. Nãscut la
16 ianuarie 1888, în localitatea Slobozia
� Giurgiu. Arestat în 1952, pentru
împotrivire la colectivizare. A murit în
lagãrul Poarta Albã, la 14 februarie 1953.

MIHÃILESCU, Florica. Din judeþul
Constanþa. Domiciliu obligatoriu din
1951.

MIHÃILESCU, Gheorghe. Din
judeþul Prahova. Preot. Arestat în 1959.
A murit în lagãrul Grãdina (bãlþile
Dunãrii), în 1961.

MIHÃILESCU, Gheorghe. Arestat.
Condamnat la închisoare în 1949. A murit
la penitenciarul Gherla, în 1953.

MIHÃILESCU, Gheorghe. Din satul
Vidra � Ilfov. Arestat în 1952. A murit
într-unul din lagãrele de la Canal.

MIHÃILESCU, Gheorghe. Din oraºul
Galaþi. Ziarist, directorul ziarului
Acþiunea. Arestat în 1949. I-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarele
Jilava (1955) ºi Piteºti.

MIHÃILESCU, Gheorghi Gh. Nãscut
la 12 mai 1907, în
satul Foleºti,
comuna Tom-
ºani � Vâlcea.
Din Bucureºti.
Administrator la
o întreprindere
din Piaþa Puiºor.
Arestat de la
serviciu în 1960,
în urma unei înscenãri: un vecin îi pusese
sub streaºina casei un pistol, iar la
percheziþie Securitatea s-a dus direct la
locul cu pricina. Torturat în timpul
anchetei (Uranus). Eliberat dupã un an
de anchetã.

MIHÃILESCU, Gogu. Din Bucureºti.
Aviator. Arestat în urma unei înscenãri a
Securitãþii. Condamnat la închisoare.

MIHÃILESCU, Ileana. Fiicã de colo-
nel. Arestatã împreunã cu sora (Ioana),
tatãl ºi logodnicul, în urma unei înscenãri
a Securitãþii. Judecaþi cu lotul Sumanele
Negre. Condamnaþi la închisoare:
Mihãilescu Ileana la 10 ani, sora sa la 3
ani. Tatãl ºi logodnicul ei au murit în
timpul detenþiei.

MIHÃILESCU, Ioana. (vezi
Mihãilescu Ileana)

MIHÃILESCU, Ion. Nãscut în 1902.
Din Bucureºti. Arestat în toamna anului
1945.

MIHÃILESCU, Ion D. Din oraºul
Constanþa. Arestat. Condamnat la
închisoare.

MIHÃILESCU, Ion M. Nãscut în
1911, în comuna Verguleasa � Olt. Preot
paroh în satul Valea lui Alb, comuna
Vultureºti � Olt. Arestat în 1959, acuzat
de instigarea þãranilor împotriva
colectivizãrii ºi de ameninþãri aduse
autoritãþilor locale. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Craiova.
Condamnat de Tribunalul Militar
Craiova la 10 ani închisoare (sentinþa 498/
1959). Eliberat de la penitenciarul Piteºti,
în 1964, cu Decretul de graþiere 411.

MIHÃILESCU, Ion N. Nãscut la 23
aprilie 1889, în comuna Bãrbãteºti - Gorj.
Membru P.N.Þ. Arestat în 1949. A murit
în timpul detenþiei.

MIHÃILESCU, Iordache. Din
comuna Podari � Dolj. Preot. Arestat de
Securitatea Craiova în 1958. Torturat în
timpul anchetei. Condamnat la
închisoare. De la penitenciarul Jilava a
fost dus în lagãrele din bãlþile Dunãrii. A
murit în lagãrul Salcia, în 1960.

MIHÃILESCU, Lelia L. Nãscutã la 1
iulie 1901, în comuna Tâmna �
Mehedinþi. Din Bucureºti. Membrã
P.N.Þ., secretara organizaþiei de femei. A
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participat la
manifestaþia de la
8 noiembrie 1945
ºi a fãcut parte
din comitetul de
asistenþã a deþi-
nuþilor politici ºi
a celor ascunºi în
munþii Piatra Craiului. Arestatã la 10
septembrie 1947. Judecatã în procesul
Ghiþã Pop - Anton Ionel Mureºeanu
(procesul Zãrneºti, înscenat de Nicolschi
împreunã cu doi sergenþi majori).
Condamnatã la 6 luni închisoare (sentinþa
72/22 ianuarie 1948). Rearestatã în au-
gust 1952. Condamnatã la 2 ani închisoare
administrativã. Eliberatã de la
penitenciarul Dumbrãveni, la 15 iunie
1954. În 1970 a reuºit sã plece în Germania.

MIHÃILESCU, Luca. Din Bucureºti.
Medic. Arestat în urma unei înscenãri a
Securitãþii. Condamnat la închisoare în
1959. Detenþia la penitenciarele Uranus,
Jilava ºi lagãrele din bãlþile Dunãrii.

MIHÃILESCU, Maria. Din oraºul
Galaþi. Arestatã. Condamnatã la
închisoare.

MIHÃILESCU, Maria Mãriuca V.
Din oraºul Craiova � Dolj. Licenþiatã în
litere ºi filozofie. Arestatã în 1948.
Anchetatã la Securitatea Craiova.
Detenþia la penitenciarele Jilava,
Vãcãreºti ºi Mislea.

MIHÃILESCU,
Mihai. Nãscut la 5
august 1932, în
oraºul Craiova �
Dolj. Arestat în
urma unei înscenãri
a Securitãþii Cra-
iova. Condamnat la
închisoare.

MIHÃILESCU, Mihai. Nãscut la 8
noiembrie 1888, în comuna Vultureºti �
Vaslui. Inginer. Moºier. Arestat la 28
noiembrie 1948, cu scopul de a i se
confisca averea. Condamnat la 6 ani
închisoare, pentru uneltire contra
securitãþii statului. A murit la Spitalul
Panduri (Bucureºti), la 28 august 1952,
din cauza bolilor datorate regimului de
exterminare la care fusese supus.

MIHÃILESCU, Mihail Dan N.
Nãscut la 25
aprilie 1926. Stu-
dent la Facultatea
de Construcþii
din Bucureºti.
Dat în urmãrire
din 1948, ca
represalii pentru
fuga unchiului
sãu - Mihãilescu

Virgil - la Freiburg (unde desfãºura o
intensã activitate anticomunistã). Prins
ºi arestat în 1951. Torturat în timpul
anchetei la M.A.I. Condamnat de
Tribunalul Militar Bucureºti la 20 de ani
muncã silnicã. O parte din detenþie la
penitenciarele Jilava ºi Aiud, unde a murit
la 15 februarie 1956.

MIHÃILESCU, Mircea. Dat în
urmãrire. Condamnat în lipsã cu lotul
�trotiliºtilor� (au rãspândit manifeste în
timpul procesului Maniu � Mihalache cu
ajutorul trotilului). Prins ºi arestat dupã
un timp, a fost rejudecat ºi condamnat la
închisoare.

MIHÃILESCU, Miron. Arestat în
1958, pentru cã întreþinea relaþii cu un
fost prizonier din lagãrele sovietice �
Cojocaru Nicolae Niki. Supus unor
anchete dure la sediul Securitãþii din
Uranus ºi la penitenciarul Jilava.
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MIHÃILESCU,
Nastea D. Nãscutã
la 13 aprilie 1928, în
satul Beilic, comu-
na Ion Corvin �
Constanþa. Do-
miciliu obligatoriu,
5 ani, din 1958.

MIHÃILESCU, Nelu. Renumit cizmar
din Bucureºti. Pornind ca simplu ucenic,
a reuºit sã ajungã proprietarul unui
magazin de încãlþãminte prosper ºi foarte
apreciat. Atacat în presa comunistã
drept un mare exploatator, i s-a înscenat
un control al Miliþiei Economice ºi a fost
arestat. La percheziþie i s-a confiscat
toatã marfa, pantofi eleganþi din piele finã
de import, care a fost apoi împãrþitã între
mai marii partidului comunist.
Condamnat la 18 ani închisoare. La re-
curs a fost gãsit nevinovat ºi achitat.
Eliberarea sa presupunea ºi restituirea
mãrfii confiscate, aºa cã cei cinci
judecãtori ºi procurorul care l-au achitat
au fost suspendaþi iar �exploatatorul� a
rãmas în închisoare.

MIHÃILESCU, Nely. Ofiþer în rezervã.
Arestat. Condamnat la închisoare. A
murit în timpul detenþiei.

MIHÃILESCU, Nicolae Gh. Nãscut
la 12 decembrie 1913, în comuna Ludeºti
- Dâmboviþa. Maior în Batalionul 7
Vânãtori de Munte � Câmpulung
(Argeº). Arestat în martie 1950, împreunã
cu un grup de ofiþeri, sub acuzaþia cã au
furnizat arme partizanilor din grupul
Arsenescu. Torturaþi în timpul anchetei.
Mihãilescu Nicolae  ºi maiorul Ion
Dumitrache au fost condamnaþi la
pedeapsa cu moartea (sentinþa 1 164/25
iulie 1950). Executaþi la Jilava (Valea
Piersicilor), la 11 mai 1951.

MIHÃILESCU, Nicolae Nicu. Stu-
dent în anul patru la Institutul Politehnic
(mecanicã) Iaºi. Bolnav de tuberculozã

pulmonarã ºi invalid de un picior.
Preºedintele T.U.N.Þ. � Iaºi. Arestat de
Siguranþa Iaºi (inspector Semaschievici)
la 7 martie 1947, cu un grup din care fãcea
parte ºi profesorul universitar Traian
Gheorghiu. I-a fost semnalatã prezenþa
la penitenciarele Vãcãreºti ºi Piteºti
(statut de lãgãrist).

MIHÃILESCU, Petre. Nãscut în
oraºul Piteºti � Argeº. Student la
Facultatea de Medicinã. Arestat.
Condamnat la închisoare. În 1950 i-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarele
Jilava ºi Gherla.

MIHÃILESCU, Petre Gh. Nãscut la
10 iulie 1938, în Bulgaria. Stabilit în
Dobrogea. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã.

MIHÃILESCU, Ricã. Arestat.
Condamnat la închisoare. O parte din
detenþie la penitenciarele Jilava ºi Aiud.

MIHÃILESCU, Sotir N. Nãscut în
1920. La revenirea din prizonieratul
sovietic a fost dus direct la penitenciarul
Gherla.

MIHÃILESCU, ªtefan. Nãscut în
1901. Din Bucureºti. Maior, comandantul
Legiunii de Jandarmi Râbniþa. Arestat.
Condamnat de Tribunalul Poporului la
25 de ani muncã silnicã, la 14 iunie 1945,
pentru crime de rãzboi. O parte din
detenþie la penitenciarele Jilava ºi Aiud.

MIHÃILESCU,
ªtefan. Nãscut la 6
februarie 1940, în
oraºul Craiova �
Dolj. Arestat.
Condamnat la
închisoare de Tri-
bunalul Militar
Craiova, în 1959.

MIHÃILESCU, ªtefan I. Nãscut la
21 aprilie 1896, în oraºul Paºcani - Iaºi.
Din Bucureºti. Licenþiat în drept. Inspec-
tor în cadrul Poliþiei Iaºi de la 14 martie
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1945. Arestat în 1948. A murit la
penitenciarul Fãgãraº, la 26 noiembrie
1952.

MIHÃILESCU, Ticuþã. Din
Bucureºti. Locotenent colonel. Membru
al secþiei militare P.N.Þ. Arestat în au-
gust 1947. Folosit ca martor al acuzãrii în
procesul Maniu � Mihalache, a acceptat
sã declare conform directivelor primite
de la Nicolschi cã P.N.Þ. urmãrea sã
realizeze cu ajutorul secþiei militare:
��denigrarea armatei, pierderea
încrederii în ofiþeri�urmãrindu-se
dezagregarea moralã a armatei�scopul
politic al P.N.Þ. era sã nesocoteascã
clauzele tratatului de pace ºi sã
accentueze psihoza rãzboiului��. În
schimbul acestei declaraþii i s-a promis
cã va fi eliberat a doua zi dupã depoziþie.
Nu a doua zi, dar la 2 decembrie 1947, el
ºi ceilalþi arestaþi ce au acceptat
colaborarea în schimbul eliberãrii au fost
duºi la penitenciarul Vãcãreºti ºi apoi la
Curtea Marþialã. Condamnaþi la câte 7
ani închisoare, în ianuarie 1948, pentru
omisiune de denunþ (acuzaþie bazatã
tocmai pe declaraþiile ce le fãcuserã ca
martori ai acuzãrii).

MIHÃILESCU, Traian. Nãscut la 23
ianuarie 1900, în
oraºul Roman �
Neamþ. Medic
ginecolog (lucra
cu profesorul
Mârzescu), asis-
tent universitar
la Facultatea de
Medicinã - cate-
dra de anatomie.
În 1927, la solici-
tarea generalului Butoianu, s-a mutat la
Spitalul Militar Bucureºti (Regina
Elisabeta). Dupã susþinerea doctoratului
ºi a primariatului a trecut la conducerea
secþiei de chirurgie (1935 � 1941). În
timpul rãzboiului a condus un spital de

campanie, asigurând asistenþa medicalã
pentru frontul de Vest. Numit director al
Spitalului Militar Bucureºti în 1945.
Arestat în 1948, în urma unei înscenãri.
Judecat ºi condamnat la 7 ani închisoare.
În perioada detenþiei (penitenciarul
Aiud, lagãrele Peninsula ºi Poarta Albã)
a fost de mare ajutor colegilor de
suferinþã. Rearestat în 1961. Condamnat
la 7 ani închisoare. Eliberat în 1964 cu
Decretul de graþiere 411. Permanent
supus persecuþiilor Securitãþii, a trãit într-
o continuã stare de nesiguranþã ºi a
paralizat în urma unui accident vascular
cerebral (1970). A murit la Bucureºti, la 4
septembrie 1981.

MIHÃILESCU, Traian. Nãscut la 15
martie 1901. Din oraºul Râmnicu Sãrat �
Buzãu. Arestat la 4 noiembrie 1958.
Torturat în timpul anchetei la Securitatea
Galaþi. Condamnat la închisoare pentru:
�manifestãri duºmãnoase�. A murit la
penitenciarul Gherla, la 30 ianuarie 1961.

MIHÃILESCU, Vasile. Din comuna
Crucea � Vrancea. Preot. Arestat în 1952.
Condamnat la 5 ani închisoare. I-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarul
Aiud.

MIHÃILESCU, Vasile. Legionar
scos de sub urmãrire la 11 februarie 1946,
în urma pactului N. Pãtraºcu � T.
Georgescu. Arestat în mai 1948.

MIHÃILESCU, Veronica. Din
Bucureºti. Pro-
fesoarã de fran-
cezã. Arestatã în
iunie 1950. Tor-
turatã în timpul
anchetei. Jude-
catã în procesul
înscenat în jurul
Legaþiei fran-
ceze. Condam-
natã la 6 ani închisoare. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Mislea ºi
Miercurea Ciuc.


