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ANDRONESCU, VIRGIL
Profesor, veteran de război
N. 18 mart. 1921, Băileşti, Dolj - m. 15 oct. 2004, Craiova.
A absolvit Colegiul Naţional Carol I din
Craiova (1941); Şcoala de Ofiţeri de Infanterie
d i n B u c u reşti (1943); Institutul Militar de
Educaţie Fizică (1946-1948).
A activat ca sublocotenent la Regimentul 1
Vânători din Piteşti şi ca ofiţer instructor la
Şcoala de Subofiţeri de Rezervă de Infanterie
din Radna (Arad). Fiind comandant al
plutonului mitraliere (Batalionul de elevisergenţi) participă la luptele din sept. 1944 din
z o n a P ă u l i ş -Ghioroc-Miniş-Aeroportul Arad.
Participă şi la luptele din Cehoslovacia, până la 18 mart. 1945, când
este rănit. Întors în ţară, după convalescenţă şi studii, e repartizat la
Radna şi ca profesor la Lipova.
Opunându-se desfiinţării troiţei din Cimitirul Eroilor din Păuliş e
scos din armată şi rămâne în învăţământ până în 1952, când e
arestat. I s-a înscenat un proces, fiind condamnat la şase ani de
închisoare (Văcăreşti, Jilava, Canal, Poarta Albă, Nazarcea, Capul
Midia). După eliberare a fost profesor ofiţer-instructor la Şcoala de
Subofiţeri de Rezervă Infanterie din localitatea Radna, jud. Arad;
profesor de educaţie fizică la Liceul din Radna (1948), Institutul
Pedagogic de 2 ani, Liceul Tudor Arghezi şi la Şcoala Generală nr.
22 din Craiova.
A fost premiant al Societăţii Tinerimea Română, pentru traduceri
şi versificări.
A fost evidenţiat şi medaliat pentru activitatea sa didactică (a avut
şi expoziţie de pictură). A publicat studii şi articole de cinstire a
memoriei eroilor Detaşamentului Păuliş.
Pentru faptele glorioase a fost decorat cu Coroana României cu
panglică de Virtute Militară şi frunze de stejar în grad de cavaler,
Medalia Victoriei.
A fost o prezenţă activă în viaţa spirituală a Craiovei şi a judeţului
Dolj.
Întreaga activitate îi este încununată de Diploma de Cetăţean de
onoare al Municipiului Craiova (2001).
Opera: Cu barca pe Jiu, Olt şi Mureş. Mic ghid de turism nautic
pentru tineret (1975); Clipe grele Radna-Păuliş 1944 (2002).

