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Unde sunt cei
care nu mai sunt
„Catalogul” celor uciºi
în temniþele comuniste

DICU CONSTANTIN – originar din Turnu
Severin, a fost împuºcat mortal de doi marinari sovietici care încercau sã-i jefuiascã locuinþa, în ziua
de 27. II. 1943.
DICU DUMITRU C. – n. 3.VII.1899 în satul
Pietrari, com. Bãrbuleþu, jud. Dâmboviþa, profesor
de istorie, membru fruntaº al PNÞ, organizaþia
Mehedinþi, candidat pe lista de deputaþi la alegerile
din 19.XI.1946. Arestat ºi închis la Ministerul de
Interne, apoi la Vãcãreºti, în timpul procesului Maniu
– Mihalache. Rearestat pe 20.VI.1959 ºi condamnat
pentru propagandã împotriva orânduirii socialiste, a
murit în penitenciarul din Botoºani, pe 30.XII.1961.
DIENES JENO L. – n. 1.I.1876 la Tg. Secuiesc,
jud. Covasna. Arestat, a fost condamnat pentru instigare publicã ºi a murit în detenþie în 1946.
DIETER PAUL – n. 1921, arestat, a murit în
detenþie în 1946.
DIJMÃRESCU DUMITRU – n. 16.IV.1923 în com.
Schelari, jud. Gorj. Domiciliat în com. Tomnatic, jud.
Timiº. Arestat, a fost condamnat în 1949 la muncã
silnicã. A murit în lagãrul Poarta Albã, pe 15.V.1951.
DILÃ CONSTANTIN – domiciliat în satul Bãrboi,
com. Greceºti. jud. Mehedinþi. Preot, a fost arestat
în 1959 ºi condamnat la muncã silnicã; a murit în
lagãrul Periprava în anul 1961.
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DILÃ NUÞIU P. – n. 1917 în satul Sâmbãteni,
com. Pãuniº, jud. Arad. Arestat în 1950, a fost
condamnat la muncã silnicã ºi a murit în lagãrul „5
Culme” pe 1.VI.1952.
DIMA GHEORGHE N. (zis Broascã) – n. 1925 în
com. Casimcea, jud. Tulcea. În 1949 a fost condamnat la muncã silnicã ºi a murit în lagãrele de la
Canal pe 19.X.1950.
DIMCEA MARIN ªt. – n. 23.IX.1920 în satul
Drãgoieºti, com. Brãneºti, jud. Gorj. A luat parte la
revolta þãrãneascã împotriva cotelor agricole din
7.VII.1950. Arestat, a fost condamnat la muncã
silnicã ºi a murit în lagãrul Galeº, pe 16.XII.1952.
DIMCIU GAROFID M. – n. 1922 în localitatea
Petrici din Bulgaria. Partizan în miºcarea de
rezistenþã anticomunistã din zona Babadag. Urmãrit
de Securitate, a reuºit sã treacã graniþa în 1948 ºi
sã ajungã în Trieste. Dupã câteva luni sârbii l-au
extrãdat ºi pe 23.XII.1948 a fost condamnat la 7 ani
închisoare. În 1950 a ajuns la Gherla, unde a fost
luat în primire de studenþii „reeducaþi” veniþi de la
Piteºti. Bãtut de Puºcaº Vasile ºi Popescu
Gheorghe, a ajuns la infirmeria penitenciarului, unde
a murit pe 12.XII.1950. În aceeaºi perioadã, au fost
omorâþi în bãtãi mai mult de zece deþinuþi.
DUMITRESCU-CIURICU CONSTANTIN – n.
1884 în satul Cojanu, com. Berca, jud. Buzãu.
Arestat în 1959, la 75 de ani, a murit în închisoare în
1963.
DIMITRIE – monah la Mânãstirea Ciolanu, jud.
Buzãu. Arestat în 1959, a fost condamnat la muncã
silnicã ºi a murit în lagãrul Salcia, în urma bãtãilor
primite pentru cã nu-ºi putea îndeplini norma de
muncã, în 1962.
DIMITRIU GHEORGHE – originar din Iaºi, a fost
arestat în 1949, condamnat la muncã silnicã ºi a
murit în lagãrul de la Capul Midia în 1952.
DIMITRIU ION (zis Ionele Dumitru) – funcþionar,
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domiciliat în Braºov, a fost implicat în miºcarea de
rezistenþã anticomunistã. În mai 1948 a scãpat
dintr-o capcanã a Securitãþii, împuºcând doi
securiºti, dupã care, împreunã cu Elena Fãinã, s-a
ascuns în pãdure. În 1951 a fost denunþat de câþiva
pãdurari ºi a fost împuºcat în luptã cu oamenii
Securitãþii, lângã satul Racoviþa, jud. Sibiu.
DIMOFTE AUREL – þãran, a fost împuºcat în
timpul rãscoalei þãrãneºti împotriva colectivizãrii, în
com. Vadu Roºca, jud. Vrancea, la ordinul dat de
Nicolae Ceauºescu, de a se trage în þãrani.
DINA MIHAI – n. 27.XII.1882 în com. Tãtãrei, jud.
Prahova. Þãran, a fost arestat pe 23.VIII.1952 ºi a
murit în penitenciarul Aiud pe 4.XII.1954.
DINCÃ FILIP – predicator baptist, a fost arestat ºi
omorât de Securitate în timpul anchetei.
DINCÃ GHEORGHE – n. 1919. Domiciliat în
satul Hunia, com. Maglavit, jud. Dolj, inginer; a fost
arestat în iunie 1953 pentru sprijinul acordat celor
paraºutaþi de Occident pe teritoriul României, pentru
procurarea de informaþii. A fost torturat în timpul
anchetei ºi executat în penitenciarul Jlava pe
31.X.1953.
DINCÃ ION – n. 17.X.1911 în oraºul Craiova, jud.
Dolj. Domiciliat în com. 30 Decembrie, Bucureºti. De
profesie mecanic, a fost legionar, apoi comunist. A
fost arestat pe 29.VI.1948 ºi condamnat la 5 ani
închisoare. Transferat de la Jilava la Gherla, a fost
bãtut cu sãlbãticie de studenþii „reeducaþi” la Piteºti
ºi a murit în urma bãtãilor în camera 101, pe
20.VIII.1951.
DINCÃ STAN – þãran, a fost arestat ºi a murit în
detenþie la penitenciarul Vãcãreºti.
DINCU MIHAI (Milan?) – din judeþul CaraºSeverin, a fost împuºcat de sovietici, împreunã cu
soþia sa, pe 10.X.1944 (la vârsta de 70 de ani), în
satul Sãlaºu.
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DINCULESCU
CONSTANTIN
I.
– n.
30.VIII.1901, în satul Pietrari, com. PãuºeºtiMãglaºi, jud. Vâlcea. Învãþãtor, membru al PNL, a
fost arestat pe 1.VII.1960, pentru cã a fredonat
„Deºteaptã-te române”. A murit în timpul anchetei de
la Securitate, cu craniul perforat de un glonþ, pe
5.X.1960.
DINCULESCU GEORGHE (zis Goanþã) – a murit
în urma unui accident în minele de plumb de la Baia
Sprie, unde îºi ispãºea condamnarea, în 1953.
DINCULESCU VIRGIL –arestat ºi internat întrun spital de psihiatrie de la Poiana Mare, jud. Dolj, a
fost omorât acolo în 1975.
DINDIRI OPREA I. – n. 3.XII.1895 în jud. Dolj,
domiciliat în satul Valea Rea (fosta denumire a satului Vãleni), com. Dobromir, jud. Constanþa. Þãran,
a fost arestat pe 15.VIII.1952 ºi condamnat la
închisoare administrativã. A murit în lagãrul Galeº,
pe 30.I.1953.
DINEAÞÃ ION – student, a fãcut parte din grupul
de partizani Arnota. A fost împuºcat de Securitate în
Munþii Cãpãþâna, în ziua de Paºti a anului 1949.
DINESCU CÃLIN A. – n. 6.IX.1908, avocat din
Constanþa, a fost arestat prima oarã pe 8.VIII.1945,
la Caracal, ºi a doua oarã în 1951. Condamnat la
muncã silnicã, a murit în lagãrul de la Capul Midia,
pe data de 27.IX.1952.
DINESCU HARALAMBIE – preot, domiciliat în
com. Suici, jud. Argeº, a fost împuºcat în 1952.
DINESCU ION – muncitor, dat în urmãrire generalã de Securitate, a fost împuºcat mortal în 1948.
DINESCU NICOLAE –preot din jud. Dolj, a fost
arestat, condamnat la muncã silnicã ºi a murit în
lagãrul Periprava în 1961.
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Editura Fundaþia Culturalã MEMORIA a publicat
urmãtoarele titluri ce pot fi achiziþionate de la sediul
redacþiei:
 Adriana Georgescu, In the Beginning Was the End,
tradusã din românã de dr. Dan Golopenþia, editatã de Guy ºi
Lidia Bradley, Bucureºti, 2004, 125 pag., 20 ron, ediþie cartonatã 25 ron (pentru strãinãtate - 8 euro)
 Adriana Georgescu, La început a fost sfârºitul,
prefaþã de Monica Lovinescu, ediþie îngrijitã de Micaela Ghiþescu, 1999, 240 p., 10 ron
 Annie Samuelli, Gratiile despãrþitoare, traducere Adina Arsenescu, ediþie
îngrijitã de Micaela Ghiþescu, 2001, 280 p., 10 ron
 Sergiu Grossu, Ei triumfã înaintea lui Dumnezeu, 2007, 18 ron
 George Ungureanu, Camera Zero, Ed. Fundaþia Culturalã Alex. Bogza, 2009,
15 ron.
 George Ungureanu, Prin labirintul vieþii, Centrul Cultural Bucovina, Ed.
Grup Muºatinii, 15 ron.
 Sumarele numerelor 1-63 se gãsesc în nr. 53 ºi 64/65 ale „Memoriei“.
 Revista „Memoria“ poate fi procuratã în Bucureºti de la librãriile Humanitas,
Orfeu, iar în þarã de la librãriile Humanitas, UBB-Cluj, Sophia Constanþa, Corina
S.R.L. Arad.
 Abonamente: abonament (4 numere consecutive) 40 ron (+ 8 ron taxe
poºtale), abonament de susþinere, începând cu 50 ron.
 În strãinãtate: abonament curent (4 numere consecutive) 40 euro; abonament
de susþinere, începând cu 50 euro; cu taxele poºtale incluse.
 Sumele vor fi expediate prin mandat poºtal pe adresa Revista Memoria,
Cal. Victoriei 133 A, sector 1 Bucuresti, 010071 (cu menþiunea pentru Oana
Ichim), sau prin virament bancar cãtre Fundaþia Culturalã Memoria, conturi:
RO20RNCB0072049693810001 – RON, RO90RNCB0072049693810002 –
USD ºi RO63RNCB0072049693810003 – EURO, deschise la Banca Comercialã
Românã (BCR), Sucursala sector 1 Bucureºti, Cal. Victoriei 155.
 Numerele vechi disponibile ale Revistei Memoria le puteþi achiziþiona la preþul
de 5 ron / ex., respectiv 10 ron / nr. dublu.
 Pentru comenzi folosiþi adresa redacþiei Revistei Memoria – Calea
Victoriei 133 A, sector 1, 010071, Bucureºti, tel/ fax. 021/212.97.72,
0741.086.569 - Oana Ichim. E-mail: revistamemoria@gmail.com.

Nu se mai primesc articole scrise de mânã.
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