
Dupã terminarea Primului Rãzboi Mondial s-a ridicat
în România întregitã o pleiadã de intelectuali, în
majoritate doctori renumiþi, care au fãcut falã ºtiinþei
medicale. Este vorba de „Generaþia 22”, ºi în relatarea
de faþã mã voi referi la preºedintele studenþilor din acea
generaþie, Constantin Dãnulescu, nãscut în 1897,
specializat cu o bursã la Paris ca medic radiolog.

Angajat în acþiunea de salvare a Basarabiei, a
adresat în 1940 un Memoriu Consiliului de Coroanã:

„... Onoratul Consiliu de Coroanã sã adopte o
atitudine de rezistenþã categoricã pe calea armelor,
pentru ca nu cumva renunþãrile de astãzi, adãugate la
cele de ieri, sã ne punã mâine în situaþia de a pierde
odatã cu forþele morale ºi materiale ale Naþiunii însãºi
fiinþa Statului Român...”

Printre oamenii de mare valoare care s-au grupat în
jurul lui Dãnulescu s-au mai numãrat Ion Claudian, fiu
de general (n. 23 octombrie 1900), absolvent al
Facultãþii de Medicinã cu magna cum laude, participant
la eliberarea Basarabiei în 1941, rãnit, decorat ºi citat
pe Ordin de Zi ºi dupã 23 august 1944. Neînþelegând
sã accepte sovietizarea þãrii ºi instaurarea regimului
comunist, a intrat în mºcarea de rezistenþã a grupului
de partizani conduºi de Nicolae Dabija, de unde a
scãpat ca printr-o minune, reuºind sã se refugieze în
Franþa, unde s-a angajat ca specialist expert în F.A.O.
(Organizaþia pentru alimentaþie ºi agriculturã a O.N.U.).

Printre alte personalitãþi din aceastã generaþie s-au
numãrat: dr. C. Curelescu, dr. C. Dãniþã, Napoleon
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Creþu, I. Istrate, Octavian Stanca, precum ºi eminentul dr. Ion Simionescu,
secretar general în Departamentul Muncii din Ministerul Sãnãtãþii, sub
conducerea lui Constantin Dãnulescu.

O altã figurã a acestei generaþii a fost ºi dr. ªerban Milcoveanu, nãscut în
1911 la Slatina, jud. Olt, care a ajuns preºedintele Asociaþiei Medicilor din
România (din 15 septembrie 1940 pânã la rebeliunea legionarã din 21 ianuarie
1941). ªerban Milcoveanu l-a apostrofat pe prof. Daniel Danielopolu, care se
înscrisese în P.C.R. dupã ce fusese ministru liberal pânã la 6 martie 1945 ºi
care, la Conferinþa Sindicatelor Sanitare, avusese imprudenþa sã aparã la
tribuna flancatã de douã pancarte pe care era scris: „Moarte lui Iuliu Maniu ºi
P.N.Þ-ului” ºi, respectiv, „Moarte lui Dinu Brãtianu ºi P.N.L.-ului”, afirmând cu
cinism: „Nu mi-e teamã cã în actualul regim comunist românii vor pierde
instinctul naþional ºi vor dispãrea ca popor conºtient. Mie îmi este teamã cã
actualul regim comunist nu va avea suficientã energie pentru a pedepsi cum
trebuie sã fie pedepsit aparatul de stat al burgheziei ºi clasa conducãtore-
exploatatoare”.

Tot printre figurile acestei generaþii s-au numãrat ºi Lelia L. Mihãilescu (n. 1 iulie
1901, în com. Tâmna – jud. Mehedinþi), care a renunþat la medicinã ºi a devenit
secretarã a P.N.Þ. sub preºedinþia Secþiei feminine condusã de Ecaterina
Madgearu. Amândouã aceste doamne au fãcut ani lungi de închisoare.

O altã figurã deosebitã a acestei „Generaþii” a fost dr. Traian Mihãilescu (n.
23 ianuarie 1900, în oraºul Roman, jud. Neamþ) care a fost întâi asistent
universitar la Catedra de Anatomie, lucrând cu prof. Mârzescu, iar în 1927, la
solicitarea generalului Butoianu, s-a mutat la Spitalul Militar Bucureºti, de
unde, printr-o înscenare, a fost arestat în 1948 ºi dus la Canal (lagãrul
Peninsula), unde s-a comportat excepþional îngrijind deþinuþii, din care cauzã a
avut mereu de suferit intrând în colimatorul Securitãþii.

Titu I. Cureleanu (n. 1 mai 1900 în Româneºti, jud. Gorj, ca fiu de preot) a
devenit medic chirurg la Colþea, Colentina, Witting, Sanatoriul Francez ºi apoi
director al Spitalului Cantacuzino, unde a înfiinþat Clinica de Chirurgie cu
contribuþii personale importante. În 1941 a plecat pe front ca medic-cãpitan,
fiind recompensat cu ordinele „Coroana României”, „Regina Maria” ºi altele. A
publicat în revista „România Viitoare”, al cãrei director ºi proprietar era, articole
care salutau dezrobirea Basarabiei ºi Bucovinei de Nord. A fost destituit în
1948-1949 ºi condamnat la 5 ani, rãmânând în detenþie pânã în octombrie
1955.

Constantin Gh. Deculescu (n. 1889 la Olteniþa) este ºi el o figurã de luptãtor,
atât pe teren medical, cât ºi în rãzboiul pentru întregirea neamului. Dupã o
specializare la Paris, la Spitalul St. Louis, s-a întors în þarã ºi a practicat
medicina la Olteniþa, activând în cadrul P.N.Þ. ca prefect de Ilfov, senator ºi

12



secretar general la Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale (în
1932/1933). A fost arestat în 1952, dus la Bicaz ºi eliberat la 26 aprilie 1954.
S-a pensionat în 1959 ºi a murit în 1988.

Numãrul personalitãþilor medicale ce s-au dedicat învãþãmântului universitar
este întregit de Vintilã Ciocâlteu (n. la Galiciuica – jud. Dolj în 1897). Ajuns
decan al Facultãþii de Medicinã din Bucureºti, a fost prima victimã a politicii
comuniste de înlocuire a cadrelor universitare cu oameni dedicaþi
comunismului, în cazul de faþã cu Simion Oeriu, doctor mediocru, dar învestit
cu responsabilitatea Comisiei de Aplicare a Armistiþiului. La 3 februarie 1947,
în plin Consiliu profesoral, din cauza presiunilor la care a fost supus, a fãcut un
accident cerebral ºi a murit sub privirile celorlalþi profesori îngroziþi.

Profesorul Gr. T. Popa a aºternut pe hârtie fatalul episod: „Ca într-o tragedie
anticã, profesorul Vintilã Ciocâlteu a venit în mijlocul nostru pentru a-ºi face
spovedania intimã, liniºtit în aparenþã, cu vorbe alese ºi cerându-ºi mereu
iertare, dar extrem de chinuit în forul lui interior. Tensiunea nervoasã s-a citit
mereu pe faþa lui plãpândã ºi în expresiile lui cãutate cu grijã... A încheiat
înfiorându-se cu o meditaþie care ar trebui sã serveascã generaþiei viitoare
drept cãpãtâi: «Vine pentru fiecare clipa cea mare când trebuie sã se întrebe:
ce am fãcut în viaþã... ªi când aceastã clipã va veni ºi la mine, îmi voi pune ºi
eu aceastã întrebare, dar atunci nu voi mai putea rãspunde decât conºtiinþei
mele.» Domnilor, scrie în continuare Gr. T. Popa, sã nu dea Dumnezeu nimãnui
dintre dumneavoastrã de a trece prin chinurile prin care a trecut îndelung
Ciocâlteu... Ne aflãm în faþa unui caz de constrângere moralã ºi de presiune
politicã unicã în Analele Universitãþii.” (Relatarea studentului I. Roºculescu).

Dar o moarte cutremurãtoare a avut însuºi profesorul Gr. T. Popa, decanul
Facultãþii de Medicinã, care a fost ºi un filosof al biologiei, autor al multor
lucrãri, venerat de toþi studenþii ca model de rezistenþã împotriva totalitarismului
comunist, mai ales dupã conferinþa de la Ateneul Român (15 aprilie 1947),
intitulatã „Morala creºtinã ºi timpul actual”, având ca subtitlu „Mai sunt posibile
astãzi credinþa ºi învãþãturile lui Iisus Hristos?” Dupã conferinþã profesorul a
fost înlocuit de la decanatul Facultãþii de Medicinã, scos de la catedrã ºi apoi
de la Academie. În încercarea de a-l aresta din Facultate a fost energic apãrat
de studenþi. În faþa celor douã dube încãrcate cu jandarmi veniþi sã-l aresteze,
studenþii în halate albe, cu bisturie în mânã, au blocat intrãrile îmbrâncind
necunoscuþii care reuºiserã sã intre, în timp ce, alertaþi, studenþii de la Drept ºi
de la Institutul Medico-militar, sosiþi ºi ei, i-au pus pe fugã pe poliþiºti, reuºind
sã-l scoatã pe profesor ºi sã-l ducã în ascunzãtoare la un prieten, unde a ºi
murit.

Aceºti tineri nãscuþi în jurul anului 1900 erau preocupaþi de întregirea
neamului ºi cu toþii au participat la rãzboiul de întregire, distingându-se prin
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acte de vitejie, rãmânând în continuare ataºaþi simþului de demnitate ºi
moralitate, aºa cum s-a vãzut ºi din Memoriul adresat în 1940 Consiliului de
Coroanã pentru a nu se ceda în faþa destrãmãrii þãrii reîntregite.

Paralel cu aceastã acþiune naþionalistã s-a manifestat ºi miºcarea
sociologicã condusã de Dimitrie Gusti, întemeietor al ªcoalei monografice care
atribuia „voinþei sociale” un rol important în tendinþa societãþii de realizare,
militând pentru „armonia socialã”. Acþiunea de cercetare monograficã a satelor
din România a contribuit la lãrgirea cunoºtinþelor despre obiceiurile ºi cultura
mediului rural dintre cele douã rãzboaie mondiale. Astfel, D. Gusti a înfiinþat
„Asociaþia pentru ºtiinþa ºi reforma socialã”, „Institutul social român” ºi „Muzeul
Satului”.

În aceastã miºcare au fost încadraþi o serie de tineri, unii dintre ei cu vederi
de stânga, vizaþi din cauza preocupãrilor lor marxiste atât pentru recrutarea în
partidul comunist, cât ºi în Serviciul Special de informaþii al României, condus
de Moruzov.

Unii dintre colaboratorii lui Gusti au fost angajaþi ºi de Institutul Central de
Statisticã, dovedindu-se folositori directorului Sabin Manuilã, dar ºi miºcãrii
muncitoreºti de stânga.

Distrugerea intelectualitãþii

La 23 august 1944, Regele Mihai a demis ºi arestat pe mareºalul Ion
Antonescu, proclamând unilateral un armistiþiu. Pentru încheierea Armistiþiului
a plecat la Moscova o delegaþie din care fãcea parte ºi Lucreþiu Pãtrãºcanu, ca
membru al partidului comunist. S-a ºi plâns cã intrarea lui în comisie se
datoreazã în special dorinþei PCR de a limita influenþa exercitatã de Maniu ºi
Brãtianu, care se situeazã pe poziþii ostile faþã de Uniunea Sovieticã. Maniu ºi
Brãtianu rãmân adversari ai apartenenþei Basarabiei la URSS, în acþiunile lor
persistând influenþa anglo-americanã. Dar uitã sã spunã cã în ultimii 2-3 ani,
el, Pãtrãºcanu, fusese ajutat financiar de P.N.Þ. pentru a supravieþui ºi a se
putea ocupa de activitatea politicã, fiind în domiciliu obligatoriu.

Revenit de la Moscova, Lucreþiu Pãtrãºcanu a ºi declarat cã „existã un
vinovat pentru cã România nu a încheiat armistiþiul pe baza propunerilor din
aprilie, ºi acel vinovat sunteþi dvs., domnule Maniu...”

Iuliu Maniu a rãspuns cã „a insistat la dumnealor (comuniºtii) ca între þintele
acestui bloc patriotic sã fie pusã ºi chestiunea Basarabiei ºi Bucovinei ºi am
spus cã nu este posibil sã inaugurãm o acþiune de stat care nu are între þintele
sale câºtigarea Basarabiei ºi Bucovinei... În acest armistiþiu se vorbeºte de
germani, de unguri, de evrei ºi de multe lucruri. Dar nu se vorbeºte de un lucru
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esenþial pentru noi: ce se întâmplã cu românii noºtri din Basarabia?...”
Dinu Brãtianu a rãspuns ºi el cã este solidar cu dl Maniu: „Dl. Pãtrãºcanu

s-a dus la Moscova nu pentru a susþine interesele româneºti în legãturã cu
Armistiþiul, ci pentru ca în conversaþiile particulare sã-i acuze pe cei care în
toate felurile îl ajutaserã sã iasã la suprafaþã în propriul lui partid ºi sã câºtige
«bunãvoinþa rusã». De acolo a venit cu o virulenþã demnã de un sclav
mângâiat de stãpânul sãu ce-i aratã biciul ºi, angajat alãturi de asupritori, a
cãutat sã divizeze partidele de opoziþie ºi sã transforme þara într-o «gubernie»
rusã”.

Câteva luni mai târziu, atacurile concertate ale comuniºtilor l-au fãcut pe
generalul N. Rãdescu sã declare: „Cei fãrã Neam ºi Dumnezeu au pornit sã
aprindã Þara ºi s-o înece în sânge. O mânã de inºi, conduºi de doi venetici,
Ana Pauker ºi ungurul Vasile Luca, cautã, prin teroare, sã supunã neamul. Vor
cãdea striviþi.”

Într-adevãr, dupã câteva sãptãmâni, la 7 martie 1945, o delegaþie rusã a
venit la Bucureºti cu dispoziþii pentru urmãtorii trei ani, printre care:

- desfiinþarea armatei regale ºi înlocuirea ei cu voluntari;
- desfiinþarea gospodãriilor þãrãneºti;
- abdicarea regelui ºi exilarea familiei regale;
- suprimarea partidelor istorice, prin arestãri, uciderea membrilor ºi rãpirea

lor...
Toate aceste „indicaþii” au fost realizate rapid prin crearea cadrului juridic,

întocmit de Lucreþiu Pãtrãºcanu.
Inamovibilitatea a fost desfiinþatã ºi magistraþii au fost înlocuiþi cu muncitori

cu 4 clase primare, care iscãleau automat dispoziþiile partidului comunist
urmãrind dezmembrarea statului de drept.

Deºi declaraþia lui Molotov din 3 aprilie 1944 garanta independenþa
României ºi neamestecul URSS în treburile interne, opinia publicã se
convingea astfel, cu adâncã îngrijorare, de faptul cã, în realitate, un astfel de
amestec avea loc fie nemijlocit, fie prin intermediul partidului comunist, condus
direct de la Moscova în aproape orice domeniu al activitãþii naþionale ºi, în
special, în ceea ce privea propaganda ºi informarea.

Într-adevãr, autoritãþile sovietice controlau în întregime toate mijloacele de
informare. Chiar ºi telegramele trimise de corespondenþii de presã, fie ei
români sau strãini, erau controlate ºi adesea chiar modificate de cenzura
sovieticã.

Partidul comunist român primea în mod obiºnuit intrucþiuni de la Moscova,
iar liderul sãu era Lászlo Luca, un ungur din Transilvania, mult timp refugiat în
Rusia sovieticã ºi cetãþean sovietic, având gradul de maior în armata sovieticã
ºi fiind membru al Sovietului Suprem de la Cernãuþi.
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***
Urma curãþirea aparatului de Stat, repede, în toate sectoarele, dupã un

program, ºi soluþionarea sancþiunilor aplicate criminalilor de rãzboi, fãcuþi
responsabili de dezastrul þãrii.

Începutul s-a consumat la 2 mai 1945, când a fost pronunþatã sentinþa Curþii
Marþiale din Braºov referitoare la voluntarii din „detaºamentele Iuliu Maniu”,
participante la eliberarea Transilvaniei de Nord (uitându-se cei 919 români,
bãrbaþi, femei ºi copii, torturaþi ºi omorâþi ca în cele mai groaznice regimuri
inchizitoriale). Masacrele ungureºti s-au produs în masã în comunele Ip (150
victime), Trãznea (68 de morþi identificaþi), Cosnicul de sus (uciºi 15 români ºi
o româncã), Cãmar (4 români), la ªimleul Silvaniei (7 români), la Zalãu (21 de
români), în comuna Hida (11 români), în Valea Drãganului (12 tineri care se
întorceau din concentrare), în satul Coasta (9 tineri care se întorceau din
concentrare). Masacrele au fost sãvârºite de jandarmeria ungarã, precum ºi de
bandele paramilitare.

La 13 mai a început la Bucureºti procesul lotului Macici, din care fãceau
parte 38 de persoane ºi în care s-au pronunþat 30 de condamnãri la moarte,
comutate apoi în muncã silnicã pe viaþã.

La 4 iunie au fost condamnaþi ziariºtii Pamfil ªeicaru (la moarte în
contumacie), Nichifor Crainic ºi Stelian Popescu (în contumacie).

În 21 aprilie 1945 s-a publicat Decretul-Lege pentru urmãrirea ºi
sancþionarea celor vinovaþi de dezastrul þãrii, instituindu-se „acuzatorii publici”,
ºi mai ales decizia cã incriminarea nu se stingea prin moartea învinuitului,
cercetãrile ºi judecata continuând împotriva moºtenitorilor spre a se confisca
averea decedatului în folosul statului cu titlu de despãgubire...

***
Procesele intentate românilor au continuat ºi în 1946, când mareºalul Ion

Antonescu, adus de la Moscova, a fost trimis în judecatã împreunã cu alþi foºti
membri ai guvernului. La 6 mai 1946 s-a anunþat începerea procesului, iar
Lucreþiu Pãtrãºcanu a prezentat „Actul de acuzare” în ºedinþa guvernului.

Procesul a durat pânã la 17 mai 1946, iar dintre martorii apãrãrii nu s-au
prezentat: generalii C. Vasiliu-Rãºcanu, Mihai Racoviþã, dar nici Gh. Tãtãrescu,
M. Ghelmegeanu, Lucreþiu Pãtrãºcanu, Mihai Ralea, Petru Groza ºi alþii.

La 17 mai s-a dat sentinþa prin hotãrârea nr. 17 semnatã de Alexandru
Voitinovici. Prin aceastã hotãrâre a fost condamnat în lipsã ºi Constantin
Dãnulescu (n. 1897), medicul radiolog de o reputaþie profesionalã deosebitã,
de care a fost vorba mai sus.
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Relatarea care urmeazã este fãcutã dupã discuþiile avute cu fiul acestuia,
Gheorghiþã Dãnulescu, imediat dupã 1990.

Constantin Dãnulescu a fost, între 1941 ºi1943, ministru subsecretar de
Stat la Departamentul Muncii din Ministerul Sãnãtãþii (unde colegul sãu Ion
Simionescu era secretar general). Chiar în notele informative ale Direcþiei
Poliþiei din 9 august 1944 era menþionat (alãturi de dr. Ion Simionescu, N.
Crest, Stan Ghiþescu º.a.) ca o persoanã ce desfãºoarã o activitate susþinutã
pentru îmbunãtãþirea situaþiei sociale din România. Cu toate acestea, în 1946
a fost pus sub urmãrire de Tribunalul Poporului ca fost colaborator al
guvernului Ion Antonescu ºi ca aprig duºman al URSS ºi al comunismului. Era
membru în asociaþia anticomunistã intitulatã „Centrul de Conducere
Antibolºevicã Universalã”.

Deºi foarte bolnav, a reuºit sã se ascundã dupã condamnarea la 5 pedepse
de temniþã grea pe viaþã, plus o pedeapsã complementarã de 10 ani. Locuinþa
i-a fost rechiziþionatã, iar Teohari Georgescu i-a repartizat acolo douã camere
lui Anton Raþiu, ºeful corpului detectivilor pe þarã (funcþie pe care o va ocupa
apoi NKVD-istul Nicolschi).

Procesul Antonescu fusese condus de A. Voitinovici de aºa manierã, „încât
se spera parcã sã rezulte cã guvernul n-a fost condus de Ion Antonescu, ci de
Iuliu Maniu... Va urma o etapã nouã în care martorii vor fi transformaþi în
acuzaþi, ceea ce a ºi început”.

Apare îngerul salvator 

Anton I. Raþiu s-a nãscut în comuna Beclean la 14 martie 1916 ºi în
studenþie fãcuse parte din echipele regale studenþeºti care efectuau cercetãri
la sate sub conducerea sociologului Dimitrie Gusti. Dupã rãpirea Ardealului de
Nord în 1940 a reuºit, dupã peregrinãri, sã ajungã la Bucureºti, unde s-a
angajat la Institutul Naþional de Statisticã. A participat la recensãmântul din
1941 ºi a constatat cã în Transilvania mai mult de 42% din populaþie era de
origine românã. A colaborat apoi cu comuniºtii prezenþi în Institutul Român de
Statisticã, îndeplinind toate misiunile care i-au fost încredinþate pânã la 23
august 1944. A fost unul dintre membrii apropiaþi ai lui Lucreþiu Pãtrãºcanu. A
mai lucrat la Uniunea Patrioþilor cu Emil Bodnãraº ºi în Ministerul de Interne,
astfel încât a cunoscut de aproape nomenclatura comunistã.

Repartizându-i douã camere în casa lui C. Dãnulescu, Teohari Georgescu
i-a dat consemnul sã se debaraseze treptat de restul familiei ce rãmãsese în
locuinþã. Anton Raþiu n-a fãcut-o, fiind impresionat de Gheorghiþã, fiul lui
Dãnulescu care, iubindu-ºi foarte mult soþia ºi copilul, venea pe ascuns,
noaptea, sã-i vadã.
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Surprins de Anton Raþiu la una din vizitele nocturne, a avut o discuþie mai
lungã cu acesta, în care l-a convins de nevinovãþia sa ºi l-a rugat sã-l ajute sã
obþinã mãcar o reducere a pedepsei la 10 ani pentru ca sã renunþe la viaþa de
fugar.

Anton Raþiu i-a înaintat un memoriu la Lucreþiu Pãtrãºcanu (cu câþiva ani
mai mic, acesta fusese coleg cu Dr. C. Dãnulescu la liceul internat din Iaºi), în
care solicita analizarea reducerii pedepsei. Memoriu rãmas fãrã rezultat.

Atunci Anton Raþiu s-a ocupat de ascunderea doctorului, cãutându-i câteva
gazde sigure. L-a dus la început la un nepot al doctorului Ion Simionescu, la
un anume Ion Rãdulescu, fost director de cabinet al lui Constantin Dãnulescu,
la dr. Pandele Gheorghiu din Roºiorii de Vede ºi la diferite alte persoane din
Alexandria care ºi-au luat riscul de a-l ascunde, în condiþiile înãspririi situaþiei
politice din România, unde se declanºase teroarea.

La Conferinþa de Pace de la Paris, la 5 septembrie 1946, s-a votat anularea
„Arbitrajului de la Viena”, dar s-au refuzat cererile formulate privind statutul de
cobeligeranþã.

În ziarul „Liberalul”, Dan Amadeo Lãzãrescu prezintã realitatea: „Azi
libertatea – nu numai cea politicã – este numai ºi numai pentru infimele grupãri
extremiste, în timp ce restul populaþiei, alcãtuind imensa majoritate a neamului
românesc, e pusã în imposibilitate de a se manifesta, stigmatizatã cu totul de
epitetele oficiale, de la fascist la reacþionar ºi de la bestie moºiereascã la
huligan”.

La 9 octombrie, Curtea Criminalã Secþia a VIII-a a pronunþat sentinþa în
procesul foºtilor miniºtri antonescieni. S-au dat pedepse între muncã silnicã pe
viaþã (Ovidiu Vlãdescu) ºi 20 de ani pânã la 8 ani temniþã grea (Mircea
Cancicov, Mircea Vulcãnescu º.a.). Avocaþii apãrãrii au cerut în zadar achitarea
inculpaþilor pe motiv cã nu fuseserã oameni politici, ci specialiºti ºi tehnicieni în
cu totul alte domenii.

***
Tot în acel an s-a început judecarea, pe baza articolului 209 din Codul Penal

(articol în care putea intra toatã þara, dar regimul s-a mulþumit cu peste o
jumãtate de milion de români), dupã care s-au inventat ºi pedepsele
administrative pânã la 60 de luni, iar la nevoie s-a recurs la domiciliu
obligatoriu, în masã.

Începutul aplicãrii articolului 209 se fãcuse cu studenþii „generaþiei 1945”,
care manifestaserã la 10 mai 1946 cerând libertate ºi înfierând pe guvernanþii
care priveau defilarea în faþa statuii soldatului sovietic. Procesul acestei
generaþii a avut loc între 17 mai ºi 20 mai 1946, soldându-se cu pedepse între
1 ºi 4 ani ºi cu torturi inimaginabile în timpul anchetelor.
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***
Guvernul nu a þinut cont de protestele guvernelor englez ºi american,

continuând nelegiuirile pânã la furtul voinþei naþionale, dupã indicaþiile
ambasadorului rus Kavtaradze, care a impus inversarea rezultatului alegerilor.
ªi Lucreþiu Pãtrãºcanu a dat dispoziþie preºedinþilor secþiilor de votare sã
modifice procesele verbale, iar cei care nu au fãcut-o au fost destituiþi. Lucreþiu
Pãtrãºcanu s-a ocupat de sãvârºirea acestei fraude, iar vinovaþii, daþi în
judecatã pentru fals în acte publice, au fost amnistiaþi prin decret-lege semnat
ºi de Rege care, dupã 3 zile, a prezidat deschiderea Parlamentului ales prin
fraudã.

Totul s-a fãcut având în spate Armata Roºie.
Aceasta era atmosfera în þarã când cei urmãriþi pentru nerespectarea

abuzurilor începuserã sã umple pãdurile.
În aceste condiþii, ascunderea dr. Constantin Dãnulescu se îngreunase

foarte mult. Frica intrase în oameni. Îngerul pãzitor, Anton Raþiu, l-a dus în
munþi, la Ruºavãþ, pe Bâsca Chiojdului, aproape de Cislãu. Aici a stat scurt
timp, deoarece partizanii începuserã sã atragã Securitatea dupã ei.

În aceastã situaþie, la scurt timp, Anton Raþiu l-a luat pe Dãnulescu ºi a
plecat în Transilvania, la învãþãtorul Nicolae Câmpan, vãrul lui Anton Raþiu, din
comuna Mãluþ, pe malul Someºului Mare, la 4 km de Beclean.

În anul 1947, Anton Raþiu pregãtea scoaterea din þarã a lui Lucreþiu
Pãtrãºcanu reîntors de la Conferinþa de Pace, arestarea lui fiind consideratã
iminentã (aranjament fãcut cu piloþii Max Manolescu ºi Ion Zaharia). Implicarea
piloþilor a fost descoperitã accidental de inspectorul economic Craiu din Corpul
de Control al Ministerului Industriei ºi Comerþului, care a gãsit ascunse în
avion, în scaunul pilotului, documente ce probau intenþia fugii. În timpul
anchetei, Max Manolescu a reuºit sã fugã ºi a fost ascuns de generalul
Davidescu. Pentru a-ºi proba buna credinþã, Lucreþiu Pãtrãºcanu a introdus pe
vãrul sãu, ªtefan Stoica, agent în conducerea P.N.Þ. Dar Iuliu Maniu a
descoperit aceastã manevrã ºi i-a interzis intrarea în Clubul Militar lui ªt.
Stoica.

Presimþind strângerea laþului în jurul sãu, Anton Raþiu l-a mutat pe dr. C.
Dãnulescu de la vãrul lui într-un sat din fundãtura unui drum de pãdure de pe
dealul Ceceului (în satul Muncel, comuna Câþcãu), cel mai apropiat centru fiind
Gilãul. Aici a trãit 6 ani sub numele de Constantin Predescu, de profesie
intendent.

Îngerul lui pãzitor, Anton Raþiu, a fost arestat la 9/10 aprilie 1948, ca
membru al grupului L. Pãtrãºcanu ºi, la Malmaison, maiorul George Filipescu
i-a schimbat numele, pentru perioada detenþiei, în Anton Rãdulea. Sub acest
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nume a fost torturat prin diferite case conspirative, înercându-se sã se facã din
el martorul acuzãrii. În mai multe rânduri au fãcut din el o epavã, în pragul
morþii, fiind mereu readus la viaþã. Dupã alungarea Regelui, înainte de
arestare, Anton Raþiu a fost pus sã scoatã din Biblioteca Palatului un volum al
lui Pãtrãºcanu pe care scrisese dedicaþia: „Majestãþii Sale Regelui Mihai I, o
paginã tristã din istoria zbuciumatã a poporului român”.

Aducându-i-se haine ºi încãlþãminte noi, la 10 aprilie 1954 a depus totuºi
mãrturia mincinoasã, dictatã de anchetator, în faþa completului de judecatã
format din Alexandru Petrescu, Râpeanu, Rosman ºi Ardeleanu. Peste câteva
zile l-au îmbrãcat din nou ºi l-au trimis în faþa aceluiaºi complet, de data
aceasta ca inculpat, fiind condamnat la 6 ani. (Între timp, nu se aflase de cãtre
inculpaþi, Stalin murise cu un an în urmã.)

Dupã condamnarea lui Raþiu, Constantin Dãnulescu a fãcut o congestie
cerebralã ºi a murit. Cel ce-l ascunsese a hotãrât sã-l îngroape în grãdina
þãranului Iulian Tarºia. Dar informatorii au ajuns pânã la Securitatea din Dej,
unde era comandant criminalul Nicolae Briceag, fost croitor în com. Negreni,
judeþul Olt, ajuns colonel de Securitate dupã nenumãrate crime contra
partizanilor pe care-i declara fugiþi de sub escortã.

La aflarea veºtii, Briceag s-a dus în satul Muncel, unde a dezgropat
osemintele, pe care le-a luat ca trofeu declarându-le „corp delict” ºi ca
represalii a arestat 30 de locuitori din împrejurimi, în special învãþãtori ºi preoþi.
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