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Asociația Aviatorilor Brașoveni, consecventă ideilor sale de 
cinstire a înaintașilor, s-a străduit și sperăm că a și reușit, prin 
volumul Aripi Brașovene, să cuprindă în paginile sale amintirea 
unor zburători de legendă, continuând cu o istorie a dezvoltării 
industriei aeronautice brașovene prin legendarul I.A.R. și nu numai 
continuând până în zilele noastre. 

Paginile cărții doresc să reamintească strălucirea și strădania 
acelor oameni minunați și a realizărilor lor deosebite. 

Veți găsi exemple demne de urmat prin abnegația și 
perseverența cu care s-au dăruit făuririi unor aripi românești și nu 
numai, fiind recunoscuți pe plan internațional pentru talentul și 
priceperea tehnică. 

Au fost avuți în vedere și cei care, de mici și de mai mari, s-
au dăruit construirii de micromodele și machete în care au pus 
multă pasiune și pricepere. 

Această carte se dorește a fi un stimulent al cunoașterii 
realizărilor tehnice brașovene în domeniul aeronauticii, a micilor și 
marilor realizări de modele și machete, o chemare spre acest 
domeniu atât de minunat, dar și complex, al construcției de 
aeronave, modele și machete, de revigorare și aducere pe noi 
culmi a aripilor românești făurite de brașoveni. 

 
Maior (rtg) ing. Alexandru Corpade 
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A scrie istorie este o obligație 

pentru omenire, a o adăuga cu ce ai 
aflat, e o obligație pentru fiecare, 
rămânând ca aceia care pot să scrie, să 
adune și ce au aflat de la cine mai 
poate vorbi… 

Nicolae Iorga 
 
 

 
 
 
 
 

Cuvânt înainte 
 
 
Am încercat, în paginile ce urmează, să adunăm cât mai 

multe date și informații adevărate despre fenomenul aeronautic pe 
meleaguri brașovene, așa încât să cuprindem aici aspecte din 
toate fațetele relației Brașovului cu zborul. Zburători născuți în 
Brașov sau care s-au format și au activat în Brașov, ingineri 
specializați în construcția de avioane, activitatea de zbor de toate 
tipurile, construcția de avioane, activități de învățământ specializat 
pentru aviație.  

  
Deși amândoi autorii acestui volum avem vechi state în 

domeniu, fapt care implică și relații cu deținătorii de date oficiale, 
nu am reușit totuși să îi convingem să ne permită accesul la 
arhivele pe care le dețin. 

Care este motivul atitudinii lor, nu reușim să înțelegem… 
lipsă totală de interes? Incapacitatea de a înțelege că este 
important să se cunoască realizările trecute și prezente? Este greu 
de deslușit…  

Evident, făcând această observație, nu generalizăm și nu 
uităm că nu puține sunt persoanele și instituțiile care ne-au oferit 
sprijin și informații și cărora le mulțumim din nou, și pe această 
cale.  
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Volumul este structurat în 12 capitole, în dorința de a 
prezenta cât mai concis și cât mai limpede fiecare aspect din larga 
gamă de activități legate de aviație desfășurate la Brașov. 

Am început, cum este firesc, din respect și recunoștință, cu 
un capitol dedicat aviatorilor brașoveni veterani de război, urmat 
de un capitol care prezintă zburătorii brașoveni și un al treilea 
capitol în care prezentăm o parte din personalitățile brașovene din 
aeronautică, pentru a continua cu învățământul aeronautic civil și 
militar, Aviasanul și Întreprinderea de aviație utilitară, trecutul și 
prezentul industriei aeronautice la Brașov, Aeroclubul Brașov. Am 
prezentat și Asociațiile de zburători din Brașov, dar nu am uitat 
nici „marea aviație mică”, aeromodelismul, activitate cu 
impresionante realizări, din păcate prea puțin cunoscută de marele 
public. În capitolul dedicat aeroportului am prezentat nu numai 
aspecte din Brașovul de altă dată, pe aeroportul căruia la un 
moment dat erau 4 curse zilnice, ci ne-am străduit să obținem cât 
mai multe date despre aeroportul internațional aflat în prezent în 
construcție. 

Înaintea grupajului de fotografii color, am încheiat, cum este 
firesc, cu omagiul adus „celor ce au fost”, în care prezentăm 
monumentele și plăcile comemorative dedicate acestora.  

 
Nu am reușit să obținem date la zi la toate capitolele, prin 

urmare ne propunem realizarea în viitor a unui nou volum care să 
cuprindă date actualizate și inserarea unor capitole despre 
recordurile și performanțele aeronautice obținute de aviatorii 
brașoveni.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIATORI BRAȘOVENI 
VETERANI DE RĂZBOI 

 
 
 
 

CAPITOLUL I 
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Încercăm, în rândurile următoare să îi prezentăm pe 
acei zburători brașoveni care au luat parte la toate campaniile 
militare duse de România în anii 1941-1945 în Basarabia, 
Odessa, Cotul Donului, Stalingrad, Transilvania, Ungaria, 
Cehoslovacia, precum și în apărarea teritoriului țării. 

S-au confruntat cu cele mai puternice aviații din lume, 
pe frontul din est cu aviația sovietică (dotată în ultima parte a 
războiul cu avioane anglo-americane), pe frontul din vest cu 
aviația germană, iar în apărarea teritoriului țării, cu aviația 
anglo-americană (cea mai numeroasă și mai puternică aviație 
din lume). 

Piloții de război brașoveni au obținut multe succese, 
dar au avut și pierderi dureroase. Cei care au supraviețuit 
crâncenelor lupte aeriene predominant în inferioritate 
numerică, firesc, au devenit veterani de război ai celui de al 
doilea război mondial – cum este cazul pilotului Traian 
Burduloiu care a luptat și în primul război mondial. 

Lor, acestor bravi zburători, le închinăm acest capitol, 
cu regretul că, la data când apar aceste rânduri, în viață mai 
avem un singur veteran: Pavel Verdeși. 

Regret avem și pentru faptul că, din lipsă de date 
oficiale, nu suntem în măsură sa spunem că nu am omis nici 
un nume. 
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De la stânga la dreapta: 
 
Veteranii de război: 

� Pavel Verdeși 
� Tătaru Vasile 
� Dumitru Pasăre 
� Niculescu  

� Ion Iliescu 
� Victor Bureș 
� Petre Bart 

 
Reprezentanți AsAB 

� Alcibiade Kivu � Nicolae Conțu
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Aviatori brașoveni veterani de război 
 
 
 

Nume Grad Funcție Dată 
naștere 

Dată 
deces 

Anghelache Costache Col. Tehnician 11.03.1914 17.03.2001 

Aliman Alexandru Adj. Pilot 11.02.1921 ? 

Avram Olimpiu Lt. c-dor. Pilot 1920 ? 

Astreanu Dumitru SLt. av. Pilot 06.03.1916 ? 

Boieriu Gheorghe Adj av. Pilot 27.10.1918 21.05.2005 

Bureș Victor SLt. av. Trăgător bord 23.01.1919 14.09.2013 

Bulat Mihail C-dor av. Pilot 01.09.1916 ? 

Costin G. Nicolae Cpt. av. Pilot Ing. 19.02.1922 ? 

Clinciu Miron Adj av. Pilot 13.03.1919 ? 

Constantinescu Cornel C-dor av. Pilot 13.01.1919 ? 

Crișan Miron Plt. Maj. av. Pilot 08.03.1922 ? 

Droc Emil C-dor av Pilot 12.05.1903 01.01.1994 

Dumitru T.Nicolae Cpt. av. Pilot 16.01.1913 15.10.1992 

Drăgan Constantin Cpt. av Pilot 20.05.1922 01.02.2000 

Enea I.Constantin C-dor av. Pilot 03.02.1912 09.10.1992 

Enescu Gheorghe Col av. Tehnician 20.05.1921 ? 

Ene Nicolae MM av. Mec. bord 25.06.1922 ? 

Florea G.Vasile Adj av. Pilot 16.11.1910 11.07.1990 

Gheorghian G.Vasile C-dor Pilot ? 30.10.1992 

Grigoriciuc Vasile MM av. Mitralior bord 12.05.1926 ? 
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Hateș Ioan Adj av. Mitralior bord 09.03.1919 19.05.1992 

Ionescu H.Gheorghe Serg. T.R. Pilot 09.10.1916 ? 

Ionescu  G. C-dor Pilot 01.12.1917 07.01.2006 

Iacob G. Vasile C-dor av. Pilot 07.03.1920 06.10.1996 

Lupu Marin Cpt. av. Pilot 08.03.1910 17.04.1997 

Lozinca D. Constantin Lt. c-dor av. Pilot 02.06.1920 12.07.2009 

Marin Nicolae Plut. av. Pilot 07.03.1921 19.09.2004 

Maxim Nicolae Sixtus C-dor av. Pilot 14.09.1919 16.02.2005 

Matei Teodor Lt. col. Tehnician 03.06.1907 ? 

Mușat St. Mihai Col av. Tehnician 05.09.1917 10.12.2004 

Milu G. Ioan Lt. c-dor Pilot 31.08.1908 18.09.1982 

Nagaveschi Gheorghe C-dor Pilot ? 12.09.1984 

Perjescu E. Constantin Lt. c-dor Trăgător bord 22.09.1921 04.03.1992 

Persinaru Gheorghe Adj av. Pilot 06.05.1921 11.07.1988 

Pasăre A. Dumitru C-dor av. Pilot 28.09.1918 19.08.2013 

Plotogeam Moise Lt. c-dor Pilot 21.06.1919 2003 

Popescu T. Nicolae Col Tehnician 12.03.1923 ? 

Popovici G. Ștefan Cpt. c-dor Pilot 19.12.1913 14.12.1997 

Rambetiu I. Gheorghe Serg. maj. 
av. Pilot 25.09.1920 20.12.2006 

Spineanu E. Nicolae Lt. c-dor Observator 06.04.1917 17.10.1994 

Samoțeni G. Mihai Lt. c-dor av. Pilot 06.09.1917 24.07.1999 

Tataru A. Vasile Adj șef av. Pilot 18.03.1919 10.04.2011 

Taflan N.Eugen Slt. av. Pilot 18.02.1995 18.02.1995 

Verdeși G. Pavel Adj. șef Trăgător bord 23.12.1921 
Singurul în 

viață la apariția 
volumului. 

Vrabie. L. Gheorghe M.M. Mecanic bord 13.01.1898 11.02.1992 

Zaharcu S. Eufimie Lt. c-dor av. Pilot 10.03.1911 30.01.1996 
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Niculescu R. Petre Slt. av. Pilot 06.05.1919 21.12.2010 

Bart Petre Cpt. av. Radio telegraf 06.08.1921 21.04.2010 

Iliescu Ioan Lt. av. Radio telegraf 14.09.1920 23.04.2008 

Medrea G. Ioan Lt. av. Pilot 12.02.1921 23.12.2004 

Pop Horia C-dor av. Pilot 23.11.1919 14.10.2002 

Nicu Constantin C-dor av. Pilot 12.09.1912 12.06.2001 

Perju I. Neculae Plut. av. Mecanic av. 19.10.1917 ? 

Enache I. Ioan Lt. av. Pilot 13.10.1910 18.12.1997 

Pop V. Ilie Cpt. c-dor. Pilot 09.10.1913 27.03.1988 

Munteanu V. Lazăr C-dor av. Pilot 23.08.1918 12.04.1993 

Hanea P. Petre Lt. av. Trăgător bord 27.11.1918 15.08.1996 

Suciu C. C-tin C-dor av. Inginer av 27.11.1908 Emigrat în 
1970 

Goga E. Enache Cpt. c-dor. Pilot 02.09.1920 21.04.2005 

Negura Ion Adj șef Pilot 19.10.1916 ? 
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Aviatori brașoveni veterani de război – membri As.A.B.  
distinși cu diplome și medalii personalizate 

 în cadru festiv în noiembrie 2005  
(singurii în viață la acea dată) 

 
 
 

1. Bart Petre 
Ultimul grad: căpitan 
Gradul de front: plutonier 
Funcția la bord: radio-telegrafist 
Perioada de front: 1942-1945 
Decorații: Virtutea Aeronautică cl. III și II 
 
 

2. Bureș Victor 
Ultimul grad: Plutonier av  
Gradul de front: Sergent av 
Funcția la bord: trăgător 
Perioada de front: 1941-1945 
Decorații: Virtutea Aeronautică cl. Crucea de Aur 
        Virtutea Militară de război clasa II cu Spade 
        Crucea de fier (germană) clasa II și I 
- A făcut parte din escadrila română care a luptat în cadrul 
formației germane „Lidet”. 
 
 

3. Iliescu Ioan 
Ultimul grad:  locotenent  
Gradul de front: adjutant av 
Funcția la bord: radio tehnic 
Perioada de front: 1942-1944 
Decorații: Virtutea Aeronautică cl. Crucea de Aur 
       Crucea Serviciului Credincios cu Spade cl. II 
       Crucea de Fier (germană) cl. II 
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4. Ionescu Gabriel 
Ultimul grad:  comandor av  
Gradul de front: locotenent av 
Funcția la bord: pilot 
Perioada de front: 1941-1945 
Decorații    

Coroana României în grad de cavaler cu panglică ca 
de virtute militară 
Virtutea Aeronautică cl. Crucea de Aur cu 2  barete 
Virtutea Aeronautică cl. Cavaler cu 2 barete 
Vulturul German și Crucea de Fier cl. II și I 

Pe frontul de est a zburat în Escadrila de Recunoaștere 
Îndepărtată. 

 
 

5. Niculescu Petre 
Ultimul grad: sublocotenent 
Gradul de front: sergent av 
Funcția la bord: pilot 
Perioada de front: 1941-1945 
Decorații: Virtutea Militară cl. III 

 
 

6. Pasăre Dumitru 
Ultimul grad:  comandor av 
Gradul de front: sublocotenent av 
Funcția la bord: pilot 
Perioada de front: 1942-1943 
Decorații  Coroana României cu Spade 

Steaua României cu Spade 
Ordinul Virtutea Aeronautică cu Spade cl. 
Cavaler 

În 1943: adus de pe front și numit instructor de zbor. 
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7. Panaitescu Nicolae 
Ultimul grad:  locotenent av  
Gradul de front: locotenent av 
Absolvent al școlii militare aviație, pilot de vânătoare din 
Germania, deținut și persecutat politic 1947-1950  
Decorații: Virtutea Aeronautică  
 
 

8. Tătaru Vasile 
Ultimul grad:  locotenent av 
Gradul de front: adjutant av 
Funcția la bord: pilot 
Perioada de front: 1942 
Decorații: Virtutea Aeronautică cu Spade cl. Crucea de Aur 
Mutilat de război (în timpul unei misiuni și-a pierdut ochiul 
stâng),  
Pensionat la 01.12.1944. 

 
 

9. Verdeși Pavel 
Ultimul grad:  adjutant 
Gradul de front: sergent 
Funcția la bord: trăgător bord 
Perioada de front: 1941-1945 
Decorații: Ordinul Virtutea Aeronautică cu Spade cl. Crucea 
de Aur cu 2 barete și alte 6 decorații din care una sovietică 
și una cehoslovacă. 
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Constantin Traian Burduloiu 
 
 

 
S-a născut la Brașov, la data 

de 19 mai 1894. După absolvirea 
claselor liceale în 1913, a  intrat 
voluntar în armată, în Regimentul 
2 Artilerie, în calitate de elev miliar 
TR (termen redus), fiind avansat 
la gradul de sublocotenent, la data 
de 15 ianuarie 1915.  

 
Primul război mondial îl găsește 

în aeronautică, la Grupul 2 Tecuci, 
sub comanda maiorului aviator 
Andrei Popovici. 

A luptat la Mărășești și la Oituz 
în 1917, apoi a fost mutat la Grupul 1 Aeronautic, în calitate de 
observator aerian. 

Dorind să zboare, a învățat pilotajul, și în data de 29 
octombrie 1918, la vârsta de 24 de ani, a obținut brevetul de pilot. 

În anul 1920 era căpitan aflat la comanda escadrilei din 
Grupul 5 de Recunoaștere de la Cluj. În această calitate a luat 
parte la manevrele de la Cincu, din septembrie 1921, colaborând 
cu vânătoarea și bombardamentul.  

În anul 1924 era la Flotila de luptă din Pipera, București, 
apoi, în octombrie 1925, a fost mutat la Centrul de Instrucție 
Aeronautic de la Tecuci, în funcție de comandă.  

În vara anului 1928, în echipă cu observatorul lacobescu Gh. 
și având la bord pe ziaristul bucureștean Negru Mihai, a efectuat 
un celebru raid prin capitalele Europei, în 80 de ore de zbor, 
parcurgând un itinerar de 12 000 Km, cu un avion JUNKERS F-13.  

Tot în această perioadă a participat la Concursul aerian al 
Micii Antante și Poloniei, unde a fost premiat și a primit Cupa 
Poloniei.  
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În 1929 a participat la concursul anual de parcurs în cel mai 
bun timp pe ruta Paris-București, în echipaj cu observatorul 
Iacobescu Gh. 

În primăvara anului 1931 s-a plecat în raidul către Extremul 
Orient, de la Paris la Saigon, cu Burduloiu pilot principal, Radu 
Beller, pilot second, și John Hunt, englez, mecanic de bord, însoțiți 
de căpitanul pilot George Bibescu, Președintele Federației 
Aeronautice Internaționale,  în calitate de  organizator. 

Rezistentul avion trimotor FOKKER cu motoare Pratt-
Whitney-Wasp, construit în America, în întregime metalic, a fost 
testat la uzinele Ford din Glasgow, Scoția. Mecanicul de bord John 
Hunt a participat direct la montajul avionului și al motoarelor, prin 
urmare era un bun cunoscător al aparatului.  

Testarea și zborurile de încercare s-au făcut la Glasgow și 
apoi la Paris, pe aerodromul Le Bourget, Parisul fiind punctul de 
start în acel faimos raid. 

În scopul adaptării la condițiile avionului s-a făcut un raid de 
antrenament pe ruta Paris-Marsilia-Roma-Paris. 

În 10 aprilie 1931 s-a decolat de la Le Bourget pe itinerarul 
Paris - Roma - Atena - Alep - Bagdad - Karachi – Jodpour, unde 
era planificată escală pentru alimentarea și revizia avionului. De 
aici, avionul a decolat pentru continuarea raidului spre Benares - 
Calcutta (India), unde urma altă escală. 

Din nefericire, planul de zbor nu a putut fi urmat până la 
sfârșit. În timpul zborului, la altitudinea de 2500 m, avionul a fost 
atacat de vulturi. Burduloiu a reușit să evite mare parte din 
loviturile păsărilor, dar a aterizat totuși la Alahhabad, unde s-a 
constatat ca  avariile erau destul de mari. 

Au continuat zborul spre Calcutta unde dotarea tehnică la 
baza engleză se presupunea a fi mai bună. Dar vulturii agresori  
au apărut din nou iar avaria provocată de această dată a impus 
aterizarea preventivă. La contactul cu solul, benzina dintr-un 
rezervor spart de vulturi, împroșcată pe motorul cald, a luat foc, 
incendiind avionul.  

Bibescu a reușit să sară cu servieta cu acte și bani, dar 
Burduloiu și Beller au suferit arsuri grave. Bibescu, care a încercat 
să-i ajute să stingă flăcările, a fost și el ars pe brațe și picioare. 
Mecanicul John Hunt a fugit spre un sat, să ceară ajutoare, și a 
suferit o gravă insolație, fiind cu capul descoperit. Erau în 
apropierea unei gări feroviare Bhabua, iar personalul ei a dat 
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alarma, chemând un tren sanitar care i-a transportat pe răniți la 
Benares.  

Din nefericire, Radu Beller a decedat la 30 Aprilie 1931, și a 
fost înmormântat cu onoruri militare la Benares, în cimitirul englez. 

Pilotul Burduloiu și mecanicul Hunt au rămas la Benares 
pentru continuarea tratamentului medical, iar Bibescu a plecat 
spre Romania. 

După însănătoșire, Burduloiu a venit în tara iar Hunt a plecat 
în Anglia.  

În Romania  în ziarul „Neamul Romanesc”, marele Nicolae 
Iorga a scris un amplu articol laudativ la adresa acestor eroi ai 
aerului.  

 
În 1934 Burduloiu a fost avansat la gradul de căpitan 

comandor și numit comandatul Flotilei 1 Bombardament de la 
Brasov.  

În luna mai 1940 a fost numit Comandat al  Aviației de pe 
litoralul românesc, la Constanța, și în același an, în luna decembrie 
a fost numit Comandantul  adjunct al Regiunii a 3-a Aeriană. 
Intrând în conflict cu generalul german Gerstenberg, comandantul 
aviației germane din România, a fost mutat, la 01 aprilie 1941, la 
Corpul 2 Aerian. Ulterior, considerându-se că are opinii 
antigermane, a fost trecut în rezervă la data de 30 iunie 1941. 

În noiembrie 1944 a fost rechemat și avansat la gradul de 
General de Escadră, după care a fost numit comandantul Aviației 
de bombardament de pe Frontul de vest.  

 Apoi, în 12 martie 1945, este Comandantul Corpului Aerian 
Român de pe Frontul de vest. 

După terminare războiului era comandant al unei divizii de 
aviație. 

A fost decorat cu Virtutea Aeronautică cu spade, clasele 
Crucea de Aur și Cavaler, și cu multe alte ordine și medalii.  

La 01 septembrie  1947 a trecut în rezervă, la vârsta de 53 
de ani, și apoi a fost avansat general comandor. 

A decedat la București  în 25 august 1974, la 80 de ani, și a 
fost îngropat în cimitirul Belu militar.  

 
 
Familia Burduloiu a locuit în Braşov, pe strada Michael Weiss.  
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Ioan Milu  
 

 
Ioan Milu (stânga) și cpt.av. Alexandru Șerbanescu (dreapta)  

în fața Grupului 9 Vânătoare pe aerodromul Tecuci, în iunie 1944
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Ion Milu - Autobiografie 
(copie dactilografiată,  

confruntată cu originalul scris la 1 august 1953). 
 
Născut la 10 august 1908 în comuna Dârste, orașul Stalin 

(Brașov), str. Internaționalei nr.2. 
Tatăl: Ioan Milu, născut în 1878 Dârste, orașul Stalin, 

muncitor necalificat, locuiește în comuna Dârste, orașul Stalin. 
Politică socialistă înainte de 23.08.1944, după, și în prezent, M. 
Partid. 

Mama: Aurelia Milu, 66 de ani, născuta în comuna Dârste, 
casnică, nu a făcut și nu face politică. 

Averea părinților: una casă în comuna Dârste pe care a 
dat-o la o soră de a mea, iar pe același teren am clădit o cameră 
4x4 în care locuiesc și în care am crescut. 47 de ari pământ arabil 
din care 37 de ari sun în întovărășire, și 6 oi; altă avere nu am.  

Frați, surori: suntem 7 frați, 2 băieți și 5 fete. 
1. Lenuța Milu – căsătorită Pomană de 50 de ani, născută 

în comuna Dârste. 
2. Maria Milu – căsătorită Băjenaru, are un copil de 18 ani 

absolvent al Școlii medii de Constructori. 
3. Aurelia Milu – are o fetiță de 15 ani elevă clasa a-II-a 

medie. 
4. Valentina Milu – căsătorită Sârbu. Are 2 copii de 12 și 

17 ani elevi. Este dirigintă P.T.T în comuna Dârste. 
5. Margareta Milu – căsătorită Pal, nu are copii 
6. Andrei Milu – are 34 de ani, căsătorit, are un copil de 1 

an. Maistru la uzina Sovrom-Tractor, orașul Stalin. Nu a 
făcut în trecut politică, după 23 august M.Partid, în 
prezent nu are carnetul. 

 
Soția: am fost căsătorit de 3 ori. Prima soție mi-a murit 

după 11 ani de căsătorie de la care mi-a rămas o fetiță. De a doua 
soție m-am despărțit după 7 zile pentru că-mi ura fetița. A treia 
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soție trăiesc și azi cu ea, este Revencica Milu, născuta Popovici, în 
orașul Stalin în anul 1909 septembrie. Fostă dactilografă la Sfatul 
Popular, orașul Stalin timp de 21 de ani. În prezent pensionată 
medical gradul 2, incapabilă de muncă (...). Avere înainte și după 
23 august: ½ din casa dată de la părinți și refăcută în 1937. După 
ce Primăria Brașov i-a expropriat din str. Morilor (Schei) dându-le 
locul de casă și 185.000 lei, împrumutându-se la Banca Albina, 
orașul Stalin cu 150.000 lei am clădit casa din str. C-tin Sava nr 23 
A, orașul Stalin; altă avere nu are. 

Părinții soției: Tata: decedat în 1928, Ioan Popovici are 65 
de ani, fost om de serviciu la liceul  Andrei Șaguna din orașul 
Stalin. 

Mama: Eufrosoma Popovici de 78 de ani, nu știe carte. 
Avere: una casă foarte veche pe str Orhidian, nr.6, orașul Stalin și 
una noua. 

Frații soției: au fost 10 din care trăiesc 3, restul au murit cu 
mult înainte de 1940. 

Înainte de 23.08.1944 nu am avut nici un fel de avere, după 
23.08.1944 mi s-a dat ”Lot. Mihai Viteazu cu Spade” 5ha. teren 
arabil, pe care l-am predat la stat în 1953, conform D. Minist. În 
prezent nu am altă avere decât un autoturism vechi din 1948 
marca Fiat Topolino de două persoane cumpărat din soldă cu 
numai 50.000 lei vechi. 

Victoria Silvia Milu, născuta în Ripicani, Județul Botoșani la 11 
august 1936, este elevă cl.II la școala Energo-Electrică din orașul 
Stalin. Nu a avut și nu are avere. Este U.T.M-istă. Locuiește cu 
părinții în str. Constantin Sava nr. 23 A, orașul Stalin. 

M-am căsătorit în 1932 la Ripiceni-Botoșani cu fiica 
mecanicului Holierla de la fabrica de zahăr Ripiceni. S-a numit 
Maria Holierla, nu a avut nici un fel de avere, ocupația casnică, nu 
a făcut politică. A murit în 23 iunie 1943 suferind de cancer. Am 
rămas văduv cu un copil, fetița de azi. M-am recăsătorit în 13 
februarie 1944, după care m-am despărțit după 7 zile, din cauză 
ca nu-mi suferea fetița. O chema Maria Cristescu din București, 
str. Zalelaceochi nr.78. Averea: una casă pe str. menționată 
anterior. Divorțul a fost pronunțat de Tribunalul orașului Stalin. 

M-am căsătorit a treia oară în orașul Stalin cu soția de azi, 
după ce copilul a acceptat-o. 

Nu am avut schimbări de nume. Întrețin părinții mei cu sume 
mari de bani 100-200 lei lunar și pe sora mea cu hrană și 
îmbrăcăminte, însă nu locuiește cu mine. 
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Lucrez independent din 1924 când am intrat funcționar la 
C.F.R Regionala 3-a, orașul Stalin (Bir.M.5.M.11 și secretariatul 
Gării orașului Stalin), până în octombrie 1925, când m-am dus la 
fabrica ”D.Voina” azi Bela Brainer, orașul Stalin, unde am stat 
până în 1927 octombrie 1925, când am plecat la școala Pilotaj 
Tecuci. 

De la naștere și până în octombrie 1927 am stat cu părinții în 
comuna Dârste, orașul Stalin, restul în armată. Am patru clase 
primare în comuna Dârste 1916-1919. 

Am patru clase liceu real Dr. Ion Meșotă, orașul Dârste 1919-
1923, am rămas un an repetent în anul 4. 

Nu am fost și nu sunt U.T.M-ist, nu sunt membru P.M.R, nici 
nu am carnet. Am fost membru P.C.R în octombrie 1946 până în 
noiembrie 1947. La uzinele Sovrom Tractor ca pilot recepționer la 
Comisia Militară, am fost secretarul Celulei 54. În armată din 1947 
până în prezent nu am mai acționat în partid. Nu am fost primit în 
activul membrilor de partid din Flotila 3 Asalt, cu toate că am venit 
să mă aprobe martorii: cpt. Iacob Vasile din U.M, nr.04148, orașul 
Stalin, plut. Bădulescu Alexandru din U.M, nr.03417 din orașul 
Stalin și col. Canta Nicolae din U.M. nr.04525 București. 

Nu am făcut parte înainte de 23.08.1944 din nici un fel de 
partid sau organizație politică. După 23.08.44, în ARLUS. 

Nu am luat parte la nici un fel de acțiuni antipartinice de 
grup sau izolate.  

În 1927, octombrie, am intrat voluntar în armată la Școala de 
Pilotaj Tecuci.  

1928-1929, Școala Piloți Perfecționare Buzău, ca elev pilot 
1929-1931 noiembrie, Regimentul 2 Aviație de gardă Cluj Escadrila 
1 Vânătoare, ca sergent instructor și plutonier pilot în Escadrilă și 
instructor la recruți.  

1931 noiembrie-1938 noiembrie în Flotila I aviația Iași în 
Escadrila I Vânătoare, cu gradul de aspirant șef. Pilot în Esc., și cu 
administrația Escadrilei, instructor de zbor de zi, de noapte, de 
tragere, recepționare de avioane.  

- 1938 noiembrie 1941 iunie Flotila 1 Vânătoare Pipera cu 
funcțiile: adjutant șef piloți în Esc. 56 Vânătoare, cu administrația 
ESC., secretar la Biroul Adj. al Flotilei, instructor de zbor, de zi, de 
noapte, fără vizibilitate, de tragere; pilot de înaltă acrobație, pilot 
recepționer și pilot de omologare avioane prototip fabricație 
românească; 1941 iunie – 1945 august pe front. 
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