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MÃLAI, Ana D. Nãscutã în 1896. Din
Basarabia (comuna Horeºti, raion
Ialoveni). Deportatã în 1949.
MÃLAI, Titus. Din Bucureºti. Preot
canonic grecocatolic. În timpul
prigoanei împotriva bisericii catolice s-a ascuns
în comuna Starchiojd – Prahova.
Prins ºi arestat la
13 octombrie
1950. Anchetat la
Securitatea din Vãlenii de Munte ºi apoi
la M.A.I. S-a încercat încadrarea sa în
miºcarea legionarã dar, neputându-se
aduna probe cât de cât convingãtoare,
a fost dus în lagãrul Capu Midia fãrã
proces. Pe timpul detenþiei a fost
duhovnic al deþinuþilor. În 1954 a fost
trimis cu domiciliu obligatoriu în satul
Rubla, comuna Valea Râmnicului –
Buzãu. Dupã eliberare (1956) a rãmas
statornic în credinþa sa, în ciuda
eforturilor patriarhului Justinian Marina
de a-l convinge sã treacã la ortodoxism.
MÃLAN, Dumitru. Nãscut în oraºul
Oradea – Bihor. Din oraºul Arad (stabilit
în 1940). Poliþist. Arestat în 1945.
Condamnat de Tribunalul Militar Cluj la
25 de ani închisoare. O parte din detenþie
la penitenciarele Cluj, Aiud ºi Gherla.
Eliberat în 1964 cu Decretul de graþiere
411. (informaþie furnizatã de Cornea
Corneliu)
MÃLAN, Nicolae. Nãscut în 1933.
Din Oradea – Bihor. A reuºit sã treacã
graniþa în Iugoslavia. Prins de autoritãþile
iugoslave ºi predat autoritãþilor române.
Condamnat la un an ºi 3 luni închisoare,
în 1958.
MÃLÃCESCU, Alexandru. Arestat.
Condamnat la închisoare. A murit la

penitenciarul Gherla, în 1960.
MÃLÃCESCU, Dumitru Gh. Nãscut
la 19 iunie 1932. Din comuna Þifeºti –
Vrancea. Elev. Fiul partizanului
Mãlãcescu Gheorghe. Arestat la 6
decembrie 1949. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Galaþi.
Condamnat la 2 ani muncã silnicã, pentru
uneltire contra ordinii sociale. A murit în
lagãrul Poarta Albã, la 27 noiembrie
1951, cu doar 9 zile înaintea expirãrii
termenului de pedeapsã.
MÃLÃCESCU, Gheorghe (nume
conspirativ Crãciun). Din comuna
Þifleºti – Vrancea. Învãþãtor. Partizan din
grupul Ion Paraginã. În mai 1949, cu
Vasile Sava (comerciant din Panciu), Ilie
Nistor (viticultor din Crucea de Sus) ºi
Nicolae Ambrozie, în urma unor
neînþelegeri administrative cu Ion
Paraginã, au format un grup separat
pãstrând însã legãtura de acþiune cu
vechii tovarãºii. Scopul grupului era
protejarea dreptului de proprietate
asupra pãmânturilor moºtenite de þãrani
prin hrisoave de pe vremea lui ªtefan
cel Mare ºi hãrþuirea ocupantului
sovietic. Cele douã grupuri îºi aveau
bordeiele în pãdurea Tihãria. În grupul
Paraginã au reuºit sã se infiltreze 3 agenþi
de Securitate (Nicolae Anghel – invalid
de rãzboi din satul Clipiceºti -, Romicã
Uºerelu ºi Vrabie). În noaptea de 18
octombrie 1949, ca urmare a informaþiilor
date de cei trei, cele douã grupuri de
partizani au fost atacate de Securitate.
Mãlãcescu Gheorghe a fost prins ºi
arestat (Paraginã, Filimon Tudose,
Gheorghiþã Bãlan º.a. au reuºit sã
scape). Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Galaþi. Condamnat la muncã
silnicã pe viaþã, în 1951, acelaºi an în
care fiul sãu (Dumitru) murea în lagãrul
Poarta Albã la doar 19 ani. I-a fost
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semnalatã prezenþa la penitenciarul
Gherla. (vezi ºi Mãlãcescu Dumitru Gh.)
MÃLÃESCU. Din oraºul Craiova Dolj. Colonel. Arestat. Condamnat la
închisoare de Tribunalul Militar Craiova.
MÃLÃESCU, Alexandru V. Un
deþinut politic cu acest nume a murit la
penitenciarul Gherla, în 1960.
MÃLÃESCU, Constantin N. Nãscut
la 10 martie 1902, în satul Gãieºti, comuna
Acãþari – Mureº. Arestat. A murit în
lagãrul Poarta Albã, la 17 februarie 1953.
MÃLÃESCU, Emilia (Bãlãnescu).
Din judeþul Gorj. Arestatã la 5 aprilie
1949. Condamnatã la 6 luni închisoare,
pentru uneltire contra ordinii sociale.
Eliberatã în octombrie 1949.
MÃLÃGEAN, Ion. Din localitatea
Borºa – Maramureº. Învãþãtor. În 1949 a
alcãtuit un grup subversiv împreunã cu
Tivadar Vasile ºi Popa Ion. Arestat.
MÃLDÃRESCU. Din oraºul Cluj.
Student. Arestat. Condamnat la
închisoare.
MÃLDÃRESCU, Ana. Din
Bucureºti. Soþia fruntaºului P.N.Þ.
Mãldãrescu Aurel Relu. Arestatã în august 1947, la câteva zile dupã soþul sãu.
Anchetatã la M.A.I. în legãturã cu
procesul Maniu -Mihalache. Eliberatã
de la penitenciarul Vãcãreºti, la 14
noiembrie 1947. (vezi ºi Mãldãrescu
Aurel Relu)
MÃLDÃRESCU, Aurel Relu. Din
Bucureºti. Fruntaº P.N.Þ. Arestat la 28 iulie
1947. Anchetat la
M.A.I. în legãturã cu procesul Maniu-Mihalache. La 14
noiembrie 1947 a
fost trimis în

„depozitul” de la penitenciarul Piteºti ºi
de acolo în lagãrul Ocnele Mari
(împreunã cu un grup din care fãceau
parte Mihai Popovici ºi Virgil Solomon).
Eliberat în 1954. (vezi ºi Mãldãrescu Ana)
MÃLDÃRESCU, Gheorghe Gigi.
Nãscut în Bucovina. Medic. Arestat.
Condamnat la închisoare.
MÃLDÃRESCU, Ioan M. Din
Bucureºti. Nepotul lui Iuliu Maniu.
Arestat. Condamnat la închisoare.
Eliberat de la penitenciarul Gherla, la 29
martie 1956.
MÃLDÃRESCU, Petre. Medic.
Arestat. Condamnat la 7 ani închisoare.
O parte din detenþie la penitenciarul
Aiud.
MÃLEANU. Nãscut în Basarabia.
Arestat. Condamnat la închisoare în
1950. Detenþia la penitenciarele Jilava,
Gherla ºi minele de plumb Cavnic.
MÃLEANU, Anatolie. Arestat în
1958. Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Bucureºti (Uranus) pânã la
desfigurare (de echipa maiorului Enoiu).
Valeriu Ioan Popa, adus la o confruntare
cu Mãleanu, mãrturiseºte: „Dinaintea
ochilor aveam o siluetã umanã imobilã,
cu faþa galbenã, crispatã ºi cu ochii ca
de sticlã. O clipã mi-a fulgerat prin minte
cã m-au adus în faþa unui mulaj de cearã
îmbrãcat în haine ponosite”.
MÃLIN. Din oraºul Suceava. Medic.
Arestat în august 1952. I s-a semnalat
prezenþa în lagãrul Capu Midia.
MÃLIN, Virgil. Din oraºul Oþelu
Roºu – Caraº Severin. Arestat în 1958.
Torturat în timpul anchetei la Securitatea
Timiºoara. Condamnat la închisoare.
Detenþia la penitenciarul Gherla ºi
lagãrele din bãlþile Dunãrii.
MÃLINESCU. Nãscut în Basarabia.
Din oraºul Iaºi. Diacon la biserica
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Sfântul Nicolae. Arestat în 1959.
Condamnat la închisoare, pentru
uneltire contra ordinii sociale. Detenþia
la penitenciarele Jilava, Vãcãreºti ºi
Botoºani. Eliberat în 1964.
MÃLINESCU, Alexandru. Student
în anul doi la Facultatea de Artã
Dramaticã ºi Cinematograficã din
Bucureºti. La 5 noiembrie 1956 a iniþiat
o manifestaþie în Piaþa Universitãþii ca
semn de solidaritate cu studenþii de la
Timiºoara, împreunã cu alþi 14 studenþi.
Arestat. Torturat în timpul anchetei la
sediul Securitãþii Bucureºti (Uranus).
Condamnat de Tribunalul Militar
Bucureºti la 2 ani închisoare (sentinþa
543/19 aprilie 1957), pentru agitaþie
publicã. Detenþia la penitenciarele
Gherla ºi Jilava. La data expirãrii
termenului de pedeapsã, prin Decizia
M.A.I. nr.1 550 din 1958, i s-a suplimentat
condamnarea cu încã 2 ani domiciliu
obligatoriu în satul Ogoru – Cãlãraºi.
MÃLINESCU, Aurel. Nãscut în 1897,
în oraºul Fãlticeni – Suceava.
General de brigadã. Arestat.
Condamnat la 4
ani închisoare, în
1959, pentru discuþii duºmãnoase la adresa regimului comunist (purtate
cu generalul Carlaonþ ºi Ionescu
Constantin Titi). Eliberat în urma
recursului, la 12 mai 1960.
MÃLUREANU, Ecaterina Gh.
Nãscutã la 15 ianuarie 1916, în comuna
Nucºoara – Argeº. Arestatã în noiembrie
1950 pentru cã, la 22 iulie 1950, în locuinþa
sa fusese vãzut Petre Arnãuþoiu (venise
pentru aprovizionare cu alimente).
Torturatã în timpul anchetei la

Securitatea Piteºti. Condamnatã la 5 ani
închisoare (sentinþa 372/16 martie 1951).
Detenþia la penitenciarele Jilava, Piteºti
ºi Mislea. Rearestatã în iunie 1958, dupã
prinderea fraþilor Arnãuþoiu, ºi din nou
anchetatã de Securitate. Eliberatã dupã
executarea partizanilor.
MÃLUREANU, Nicolae. Din
Bucureºti. Elev (în vârstã de 19 ani). Rãnit
de focurile de mitralierã trase de
comuniºti (dintr-o maºinã în mers) în
mulþimea adunatã în Piaþa Palatului Regal sã asculte discursul generalului
Nicolae Rãdescu, la 24 februarie 1945.
MÃMÃLIGÃ. La revenirea din
prizonieratul sovietic a fost dus direct
la penitenciarul Gherla, iar de acolo în
lagãrul Saligny – Cernavodã. A murit
imediat dupã eliberare.
MÃMÃLIGÃ, Gheorghe I. Nãscut în
1919, în Bucovina (comuna Rodineþ –
Hotin). Comerciant clandestin, urmãrit de
Poliþie. La 16 octombrie 1949 s-a înscris
în gruparea Gheorghe Arsenescu, dând
în scris urmãtoarea adeziune: „ …mã
înscriu de bunã voie ºi nesilit de nimeni
ca haiduc, pentru a lupta la salvarea
Patriei ºi a neamului ºi în caz de trãdare
sau cãlcare a jurãmântului sã fiu ucis atât
eu cât ºi familia mea, pânã la al nouãlea
neam.”. În aceeaºi lunã, în timp ce-l
însoþea pe Arsenescu într-o deplasare,
au fost surprinºi ºi încercuþi de Securitate
(în urma trãdãrii familiei Micuda).
Mãmãligã Gheorghe, rãnit, a reuºit sã
scape, dar tovarãºii sãi au rãmas cu
impresia cã el fusese trãdãtorul. Împuºcat
de Ion Marinescu, la 6 iunie 1950, în
apropierea bordeiului de la „Cucute”.
MÃMÃLIGÃ, Tatiana S. Nãscutã în
1900. Din Basarabia (comuna Ruseºtii
Noi, raion Ialoveni). Deportatã în lagãrele
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din Siberia (Tiumen), împreunã cu fiica
(Vera), în 1949, ca rude de condamnat
politic.
MÃMÃLIGÃ, Vera. Nãscutã în 1923.
(vezi Mãmãligã Tatiana S.)
MÃMÃLIGÃ, Xenia. Nãscutã la 26
octombrie 1922, în oraºul Lugoj – Timiº.
Cercetãtor ºtiinþific la Academia Românã.
Arestatã în 1960. Anchetatã la M.A.I.
Condamnatã la 8 ani închisoare. Detenþia
la penitenciarele M.A.I., Jilava,
Miercurea Ciuc, Arad ºi Oradea.
Eliberatã în 1964 cu Decretul de graþiere
411.
MÃNÃILÃ, Ana. Nãscutã la 13 mai
1947, în comuna Beºenova Veche – Caraº
Severin. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, de la 15 iunie 1951.
MÃNÃILÃ, Victor. Arestat în 1986.
Anchetat la Securitate. Considerat element periculos regimului comunist, a
fost internat în azilul psihiatric de la
Poiana Mare – Dolj ºi supus unui intens
tratament cu sedative.
MÃNÃILOIU, Ion. Nãscut la 15
octombrie 1925,
în comuna Tohanul
Nou,
judeþul Braºov.
Absolvent al
Academiei Comerciale din Cluj
(în refugiu la
Braºov). A fãcut
parte din “Frãþia
de Cruce” din cadrul Miºcãrii
Legionare. Arestat de Securitatea
Braºov, la 2 decembrie 1956. Judecat de
Tribunalul Militar Cluj, în deplasare la
Sibiu, ºi condamnat la 8 ani temniþã grea
pentru crimã de uneltire contra ordinii
sociale.Detenþia în penitenciarele Sibiu,
Fãgãraº ºi Aiud de unde a fost eliberat

în 1964. Din acelaºi lot au mai fãcut parte:
Mãluºel Alexandru, Grideanu Vasile,
Fierãstrãu Victor, Purcãroiu Ion ºi Voicu
Dumitru. (Sursa: Octavian Bjoza)
MÃNÃSTIREANU, Leon Gh. Nãscut
la 13 decembrie 1885, în judeþul Botoºani.
Arestat la 11 iunie 1958, sub acuzaþia de
propagandã anticomunistã. Torturat în
timpul anchetei la Securitate. Condamnat
la 15 ani muncã silnicã, pentru uneltire
contra ordinii sociale. A murit în timpul
detenþiei (ca urmare a torturilor din timpul
anchetei) la penitenciarul Vãcãreºti, la
25 martie 1960.
MÃNCIULESCU, Dinu. Inginer
agronom. În 1952 i-a fost semnalatã
prezenþa la penitenciarul Ghencea. În
1957 a apãrut ca martor al acuzãrii în
procesul medicului Paul Sinescu, care-l
ajutase foarte mult în timpul detenþiei.
MÃNCIULESCU, Ion. Nãscut în 1923,
în comuna Surdila Gãiseanca – Brãila.
Student la teologie. Arestat. Condamnat
la 2 ani închisoare, în 1948. Detenþia la
penitenciarele Jilava ºi Piteºti.
MÃNDIÞÃ, Nicolae Nicodim I.
Nãscut la 14
octombrie 1899,
în satul Zãrneºti,
comuna Mãlureni – Argeº.
Ofiþer de artilerie
în primul rãzboi
mondial. La întoarcerea de pe front s-a cãlugãrit la
Schitul Mãgura. Hirotonisit preot, a slujit
la mai multe biserici, iar din 1923 s-a
ocupat de scrierea unor cãrþi ºi broºuri
religioase pe care le rãspândea cu
ajutorul credincioºilor ºi al cãlugãrilor.
Preot la mânãstirea Agapia, din 1933. În
1945 s-a mutat la Mânãstirea Vãratic.
Arestat în 1964. Bolnav, a fost eliberat
pentru tratament ºi disjuns din lotul la
care fusese iniþial anexat. Judecat ulte-
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rior de Tribunalul din Târgu Neamþ, la
22 ianuarie 1965. Preºedintele
completului de judecatã, locotenent colonel Aldea Matei, l-a acuzat cã lucrãrile
sale trateazã : „ o serie de probleme cu
conþinut mistico-religios, duºmãnos
regimului democrat popular”. Acuzatul
s-a apãrat: „sunt nevinovat, deoarece am
lucrat pentru binele poporului, mergând
pe drumul pe care au mers strãbunii noºtri
timp de 19 secole”. Condamnat la 8 ani
închisoare (avea 75 de ani). A murit la
penitenciarul Aiud, la 9 iulie 1975.
Istoricul Mihai Rãdulescu i-a omagiat
viaþa ºi muncã în volumele Calea Cãrþii.
MÃNDOANE, Ion. Din oraºul Lugoj
– Timiº. Arestat în 1958. Torturat în
timpul anchetei la Securitatea Timiºoara.
Condamnat la 15 ani muncã silnicã,
pedeapsã redusã în urma recursului la 5
ani. Eliberat în 1963.
MÃNDOIU, Valeriu P. Un deþinut
politic cu acest nume a murit la
penitenciarul Gherla, în 1960.
MÃNDOIU, Vasile. Nãscut la 20
aprilie 1918. Din oraºul Calafat – Dolj.
Arestat în 1959. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Craiova.
Condamnat.
MÃNESCU (zis Nocu). Student la
Facultatea de Medicinã. Arestat în august 1949.
MÃNESCU, Alexandru. Preot.
Membru P.N.Þ. Arestat. I-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarul
Jilava.
MÃNESCU, Constantin. Din
Bucureºti. Arhitect la Direcþia
Construcþiilor. Arestat la 6 martie 1945.
MÃNESCU, Dumitru. Arestat.
Condamnat la închisoare în 1949. I-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarul
Gherla, unde a fost supus acþiunii de
„reeducare” (torturat de Popovici Cornel).

MÃNESCU, Dumitru. Nãscut în
1913. Din Bucureºti. Arestat. Torturat în
timpul anchetei la Securitatea Bucureºti
(Uranus). Judecat într-un lot legat de
procesul Blãnaru-Flamurã, proces ce se
desfãºura concomitent la Botoºani.
Condamnat la 25 de ani muncã silnicã.
A murit la penitenciarul Aiud, în 1961.
MÃNESCU, Gheorghe. Din judeþul
Galaþi. Arestat. Condamnat la
închisoare.
MÃNESCU, Gheorghe M. Nãscut în
1948. (vezi Mãnescu Marian I.)
MÃNESCU, Grigore. Arestat.
Judecat cu unul din loturile miºcãrii de
rezistenþã conduse de Nicolae Trocan
(Mehedinþi). Condamnat la închisoare
de Tribunalul Militar Craiova, în 1952.
MÃNESCU, Margareta. Din judeþul
Galaþi. Arestatã. Condamnatã la
închisoare.
MÃNESCU, Marian I. Nãscut în
1916. Din Basarabia (oraº Chiºinãu).
Membru în Garda de fier. Deportat în
lagãrele din regiunea Kemerovo,
împreunã cu soþia (Olga) ºi copiii (Raisa
ºi Gheorghe), la 6 iulie 1949.
MÃNESCU, Miron. Din comuna
Vãliug – Caraº Severin. Preot. Arestat.
Condamnat la închisoare.
MÃNESCU, Nicolae N. Nãscut la 1
decembrie 1884, în comuna Berevoeºti
– Argeº. Din oraºul Câmpulung Muscel
- Argeº. Preot ortodox. Membru P.N.Þ.
Soþia sa era sorã cu mama fraþilor
Arnãuþoiu. Arestat la 28 iunie 1958.
Torturat în timpul anchetei la Securitatea
Piteºti. Condamnat de Tribunalul Militar
Bucureºti la 4 ani închisoare (sentinþa
174/12 septembrie 1959), pentru legãturi
cu familia partizanilor Arnãuþoiu.
Detenþia la penitenciarele Piteºti, Jilava
ºi Botoºani. A murit din cauza torturilor,
la 13 iulie 1961.
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MÃNESCU, Petre. Din Bucureºti.
Elev la liceul „Constantin Brâncoveanu”.
Arestat la 8 noiembrie 1945, de la
manifestaþia promonarhistã din Piaþa
Palatului Regal.
MÃNESCU, Raisa M. Nãscutã în
1945. (vezi Mãnescu Marian I.)
MÃNESCU, Vasile. Nãscut în 1911.
Pretor în Transnistria. Arestat. Judecat
cu lotul generalului Isopescu.
Condamnat la închisoare în 1945.
MÃNESCU, Virgil. Student la
Facultatea de Litere din Bucureºti.
Membru P.N.L. – Brãtianu. Arestat la 8
noiembrie 1945 ºi rearestat în 1949.
Detenþia la penitenciarele Jilava ºi Aiud.
MÃNOIU, Gheorghe Ion. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la un an
muncã silnicã în lagãr, prin Decizia
M.A.I. nr.444 din 26 septembrie 1951.
MÃNOIU, Teodor. Nãscut la 9 martie
1903. Din comuna Bisoca – Buzãu.
Þãran. Arestat la 5 septembrie 1950, sub
acuzaþia cã a ajutat cu mâncare þãranii
rãsculaþi din Vrancea.
MÃNTÃLUÞÃ, Constantin. Nãscut
în 1909. Prefect de Prahova. Arestat. A
murit la penitenciarul Aiud, în 1947.
MÃNTÃLUÞÃ, Gheorghe. Nãscut
la 12 martie 1928, în localitatea Sãveni –
Botoºani. Arestat de Securitatea Iaºi în
mai 1948, pentru activitate legionarã.
Torturat în timpul anchetei (de Kleinberg,
Segal, Rukenstein ºi Feller). Judecat în
acelaºi lot cu Ion Sultaniuc ºi Obreja
Octavian. Condamnat la 8 ani închisoare.
Detenþia la penitenciarele Suceava,
Târgºor, Gherla (supus acþiunii de
„reeducare”), lagãrul Peninsula ºi
penitenciarele Aiud ºi Jilava.
MÃNTÃLUÞÃ, Gheorghe Z. Nãscut
în 1876. Din Basarabia (oraº Chiºinãu).
Comerciant. Deportat în lagãrele din Siberia (Tiumen), împreunã cu soþia
(Maria), în 1949.

MÃNTÃLUÞÃ, Maria. Nãscutã în
1878. (vezi Mãntãluþã Gheorghe Z.)
MÃNTULESCU, Constantin. Din
judeþul Neamþ. Muncitor. Arestat.
Judecat cu lotul Gãrzile Decebal.
Condamnat la închisoare în 1949. O
parte din detenþie la penitenciarele
Suceava, Jilava ºi Gherla.
MÃNTULESCU, Gheorghe. Din
judeþul Neamþ. Muncitor. Arestat.
Judecat cu lotul Gãrzile Decebal.
Condamnat la închisoare în 1949. O
parte din detenþie la penitenciarele
Suceava, Jilava ºi Gherla.
MÃNUÞ, Costea. Arestat.
Condamnat la închisoare în 1949. A
murit la penitenciarul Gherla, în 1952.
MÃRAN, Dumitru. Din oraºul Reºiþa
– Caraº Severin. Arestat de Securitatea
Timiºoara în 1950. O parte din detenþie
la penitenciarul Jilava ºi lagãrul Poarta
Albã. Eliberat în 1951.
MÃRAN, Nastasia. Nãscutã la 28
octombrie 1956, în comuna Poºaga –
Alba. Domiciliu obligatoriu în satul
Fundata, comuna Perieþi – Ialomiþa,
împreunã cu pãrinþii, de la 12 decembrie
1958 (represalii în urma prinderii fraþilor
ªuºman). Familia a fost eliberatã la 15
aprilie 1964.
MÃRAN, Petru (zis Cornevintu).
Nãscut la 12 februarie 1916, în comuna
Teregova – Caraº Severin. Partizan din
gruparea condusã
de notarul Ionescu
Gheorghe (a depus jurãmânt în
ianuarie 1949).
Arestat. Anchetat
la Securitatea Caransebeº ºi Timiºoara. Condamnat la 2 ani
închisoare (sentinþa 49/19 ianuarie 1950).

177
MÃRAR, Claudia. Nãscutã în 1924.
(vezi Mãrar Mihail)
MÃRAR, Ecaterina M. Nãscutã în
1947. (vezi Mãrar Mihail)
MÃRAR, Gheorghe L. Nãscut în
1923. Din Basarabia (oraº Chiºinãu).
Deportat în lagãrele din Siberia (Tiumen),
în 1949.
MÃRAR, Mihail. Nãscut în 1918. Din
Basarabia (oraº Chiºinãu). Deportat în
lagãrele din regiunea Kemerovo,
împreunã cu soþia (Claudia) ºi copiii
(Valentina ºi Ecaterina), în 1949, din motive politice.
MÃRAR, Valentina M. Nãscutã în
1941. (vezi Mãrar Mihail)
MÃRÃCINE, Alexandru M. Nãscut
la 8 noiembrie 1921, în satul Urºi, comuna
Stoileºti – Vâlcea. Din oraºul Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, 8 luni.
MÃRÃCINE, Grigore. Arestat.
Condamnat la închisoare.
MÃRÃCINE, Paul. Student la
Facultatea de Medicinã. Arestat în iunie
1949. Judecat cu lotul organizaþiei Stema
Þãrii (condusã de avocatul Corbeasca).
Condamnat la 8 ani închisoare. Detenþia
la penitenciarele Jilava, Piteºti (unde a
fãcut parte din grupul de „reeducare” din
camera „4 spital”), lagãrul Peninsula
(pontator la brigada preoþilor pedepsiþi,
a avut aceeaºi atitudine ca la
penitenciarul Piteºti) ºi penitenciarul
Aiud. Dupã eliberare s-a preoþit ºi a slujit
la bisericile Sfântul Vasile ºi Antim.
MÃRÃCINE, Vasile I. Nãscut la 13
august 1931, în judeþul Dolj. Ofiþer în
rezervã. Arestat. Condamnat la
închisoare, pentru înaltã trãdare.
Detenþia la penitenciarul Jilava ºi lagãrul
Grindu. Omorât ºi aruncat în Dunãre (la
km.1054).
MÃRÃCINEANU, Radu. Nãscut în
oraºul Giurgiu. Din comuna Ocniþa –
Dâmboviþa. Inginer petrolist. Arestat în

1950. Ancheta a durat 4 ani, timp în care
a fost torturat ºi purtat de la Securitate
la penitenciarele Jilava ºi Aiud. În 1954
se încerca implicarea sa într-un proces
de sabotare a sovromurilor.
MÃRÃCIUC, Vasile. Învãþãtor.
Arestat la 1 decembrie 1959.
MÃRÃNDICI, Ion Gr. Nãscut în 1920.
Din Basarabia (comuna ªirãuþi, raion
Briceni). Condamnat la 7 ani închisoare,
în 1969, pentru convingerile religioase.
MÃRÃNDICI, Vsevolod S. Nãscut în
1915. Din Basarabia (oraº Chiºinãu).
Arestat în 1941, ca „agent al Siguranþei
române”. Condamnat la 10 ani închisoare.
MÃRÃSCU, Adrian. Din comuna
Finis – Bihor. Arestat. Anchetat la
Securitatea Oradea. Condamnat la
închisoare în 1949.
MÃRÃSCU, Bogdan T. Nãscut în
oraºul Craiova – Dolj. Preºedintele
organizaþiei judeþene de tineret P.N.L.
Brãila. Arestat. Condamnat la închisoare
de Tribunalul Militar Galaþi, în 1949.
Detenþia la penitenciarul Aiud, lagãrul
Periprava (bãtut o noapte întreagã de
„reeducaþii” Sicã Enãchescu, Livinschi
ºi Pompiliu, apoi aruncat leºinat în curtea
lagãrului), penitenciarul Gherla ºi minele
de plumb.
MÃRÃSCU, Ion. Student. Arestat.
Condamnat la 25 de ani închisoare, în
1949. O parte din detenþie la
penitenciarele Jilava ºi Aiud (þinut foarte
mult timp la izolare).
MÃRÃSCU, Lili. Arestatã.
Condamnatã la închisoare în 1949.
Detenþia la penitenciarele Jilava ºi
Mislea.
MÃRÃSCU, Nanu. Din comuna
Militari – Ilfov. Arestat în 1958. Torturat
în timpul anchetei la Securitatea
Bucureºti (Uranus) de echipa lui Enoiu.
Condamnat.
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MÃRÃªESCU. Din Banat. Maior.
Arestat. A murit la penitenciarul Gherla,
în 1957.
MÃRÃªESCU, Aurel. Nãscut la 31
august 1904. Din Bucureºti. Inginer constructor. Arestat. Condamnat la 7 ani
închisoare în 1949. Detenþia la
penitenciarul Aiud ºi lagãrul Peninsula
(1950), unde a lucrat ca ºef de ºantier ºi
s-a remarcat prin bunãtatea sa. Dupã
eliberare, la onomastica unui prieten
apropiat, printre glume ºi romanþe, s-a
cântat ºi Deºteaptã-te române. Arestat
dupã 2 zile, la 1 februarie 1958, împreunã
cu încã o persoanã ce participase la acea
petrecere. Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Bucureºti (Uranus). Judecat
cu lotul Puiu Atanasiu. Condamnat la 15
ani muncã silnicã. Eliberat în 1964 cu
Decretul de graþiere 411.
MÃRÃªESCU, Elena (Lily). Din
Bucureºti. Arestatã. Condamnatã la
închisoare în 1959. Detenþia la
penitenciarele M.A.I., Jilava, Miercurea
Ciuc, Arad ºi Oradea. Eliberatã în 1964
cu Decretul de graþiere 411.
MÃRÃªESCU, Nicolae. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr, prin Decizia
nr.446 din 27 septembrie 1951.
MÃRÃªESCU, Radu. Arestat.
Condamnat la închisoare în 1949.
Detenþia la penitenciarele Jilava, Piteºti
ºi lagãrul Peninsula.
MÃRÃªESCU, ªtefan. Arestat
împreunã cu soþia. Condamnaþi la
închisoare.
MÃRÃªESCU, Toma. Arestat.
Condamnat la închisoare în 1949.
Detenþia la penitenciarele Jilava ºi
Gherla, unde a fost supus acþiunii de
„reeducare”.
MÃRÃªESCU, Virgil. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani

muncã silnicã în lagãr, prin Decizia
M.A.I. nr.446 din 27 septembrie 1951.
MÃRÃªESCU, Virgil. Din judeþul
Mehedinþi. Preot. Arestat. Condamnat la
închisoare în 1959. A murit în lagãrul
Periprava, în 1961.
MÃRÃªTEANU, Ion. Din comuna
Caºin – Bacãu. Membru P.N.L. Arestat
în 1946, pentru deþinere de armament.
MÃRÃªTEANU, Vasile. Din
comuna Caºin – Bacãu. Membru P.N.Þ.
Arestat în 1946, pentru deþinere de armament.
MÃRÃªTIE, Agafia. Nãscutã la 12
august 1911, în comuna Vadu Moþilor –
Alba. Þãrancã. Arestatã la 28 februarie
1953. Anchetatã la Securitatea Oradea.
Condamnatã la 8 luni închisoare, pentru
instigare la încãlcarea ordinii publice.
Detenþia la penitenciarele Oradea, Cluj
ºi Jilava. Eliberatã la 28 octombrie 1953.
MÃRÃªTIE, Irimie. Nãscut la 6
aprilie 1902, în comuna Vadu Moþilor –
Alba. Þãran. Arestat la 28 februarie
1953. Anchetat la Securitatea Oradea.
Condamnat la 8 luni închisoare, pentru
instigare la încãlcarea ordinii publice.
Detenþia la penitenciarele Oradea, Cluj
ºi Jilava. Eliberat în octombrie 1953.
MÃRÃZAN, Ionel. Nãscut la 20
decembrie 1927, în comuna Sânnicolau
Mare – Timiº. Arestat în 1945. Eliberat.
A participat la alegerile din noiembrie
1946, despre care a declarat: „Am fost în
oraºul Sânnicolau Mare unde ºi fratele
meu a fãcut parte din comisie. Comisiile
au fost organizate de formã, n-au avut
voie sã verifice urnele de vot care erau
sigilate. Urnele erau pline deºi foarte
mulþi alegãtori nu au avut drept de vot.
Când a început numãrãtoarea, delegaþii
comisiei au fost izolaþi într-o altã camerã
ºi apoi arestaþi. S-a fãcut un proces ver-
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bal de formã, cu câºtig pentru grupul
democrat (comuniºtii), cu toate cã
realitatea era inversã.”. Rearestat în 1949.
Condamnat la 2 ani închisoare, pentru
uneltire contra ordinii sociale. Detenþia
la penitenciarele Timiºoara ºi Gherla. La
data expirãrii termenului de pedeapsã a
fost dus cu domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, pânã la 5 mai 1955.
MÃRÃZAN, Maria. Nãscutã la 20
ianuarie 1905, în localitatea Sânnicolau
Mare – Timiº. Domiciliu obligatoriu în
satul Valea Viilor – Ialomiþa, de la 18 iunie
1951.
MÃRÃZAN, Mihai. Din oraºul Alba
Iulia. Domiciliu obligatoriu în satul Valea
Cãlmãþuiului – Brãila, de la 21 iunie 1951.
Eliberat la 5 mai 1955.
MÃRCULESCU, C. Nãscut în
Oltenia. General. Arestat în mai 1947.
Anchetat la M.A.I., împreunã cu
Constantin Popescu Corbu. Judecat cu
lotul veteranilor de rãzboi decoraþi cu
ordinul „Mihai Viteazul”. Condamnat la
domiciliu obligatoriu. A murit în timpul
deportãrii.
MÃRCULESCU, Constantin.
Absolvent al Facultãþii de Medicinã din
oraºul Cluj. Arestat în mai 1948. Judecat
cu un lotul centrului studenþesc Cluj.
Condamnat la închisoare. Supus acþiunii
de „reeducare” la penitenciarul Piteºti, a
cedat ºi a ajuns unul dintre apropiaþii de
Þurcanu.
MÃRCULESCU, Emil. Inginer.
Arestat în 1958, pentru activitate
legionarã. Bãtut în timpul anchetei la
Securitatea Bucureºti (Uranus). Judecat
cu unul din loturile legate de procesul
lui Puiu Atanasiu. Condamnat la
închisoare.
MÃRCULESCU, Eremia M. Nãscut
la 23 octombrie 1915, în Bucureºti.
Inginer. Arestat în 1958, pentru discuþii

duºmãnoase la adresa regimului purtate
cu Leucuþia Traian ºi Poenaru Mihai
(coacuzaþi în procesul lui Puiu Atanasiu).
MÃRCULESCU, Gheorghe. Din
oraºul Iaºi. Student. Arestat. Condamnat
la închisoare în 1949. Detenþia la
penitenciarele Suceava, Piteºti ºi Gherla,
unde s-a alãturat studenþilor „reeducaþi”
(ºeful comitetului de „reeducare” de la
subsolul penitenciarului).
MÃRCULESCU, Gheorghe. Din
judeþul Vaslui. Þãran. Arestat în 1952.
A murit în lagãrul Cernavodã, la 4
februarie 1953.
MÃRCULESCU, Gheorghe Z.
Nãscut la 15 august 1890, în satul
Ciuºlea, comuna Garoafa - Vrancea.
Þãran. Membru P.N.L. Arestat la 15 august 1952. Condamnat la închisoare. A
murit în lagãrul Capu Midia, la 30
ianuarie 1953, din cauzã cã i s-a refuzat
asistenþa medicalã.
MÃRCULESCU, Ion. Nãscut în 1925.
Sublocotenent de
cavalerie (din
1945) ºi student la
Facultatea de
Drept. În 1948, o
datã cu obþinerea
licenþei în drept, a
fost disponibilizat
din armatã. A
lucrat pe diverse ºantiere, iar în 1957 a
intrat în procuraturã. În 1978, dupã
multe conflicte cu autoritãþile, a reuºit
sã obþinã aprobarea pentru o excursie
în strãinãtate. ªi-a prelungit ºederea timp
de un an ºi a dat interviuri la postul de
radio Europa liberã, în care a criticat
situaþia dezastruoasã din România. La
revenirea în þarã a fost arestat ºi
condamnat la 8 ani închisoare. Detenþia
la penitenciarele Jilava ºi Aiud. Graþiat
dupã 3 ani de închisoare.
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MÃRCULESCU, Nica (nãscutã
Constantinescu). Arestatã împreunã cu
sora sa. Anchetatã la Securitatea
Bucureºti (Rahova). O parte din detenþie
la penitenciarul Mislea.
MÃRCULESCU, Radu. Nãscut în
1915, la Bucureºti. Profesor de românã
la liceele „Gheorghe Lazãr” ºi „Aurel
Vlaicu”. Autor a numeroase studii
literare ºi eseuri filozofice, traducãtor de
versuri din limba francezã. Prizonier de
rãzboi în U.R.S.S., 10 ani: „…noi românii
(mai precis ofiþerimea) am fost singurii
care am reuºit în februarie 1948, în lagãrul
Mânãstârca-Orank, printr-o cvasiunanimã grevã a foamei ce a antrenat
1500 de oameni, sã constrângem
discreþionara putere sovieticã sã ne
repatrieze. Aceastã repatriere smulsã
stãpânirii, prin care majoritatea ofiþerimii
noastre a putut intra în þarã cu fruntea
sus, nepecetluitã de semnul infamant al
trãdãrii, a încununat periplul captivitãþii
noastre cu un final apoteotic…”. La
revenirea în þarã a fost dus întâi la
penitenciarul Sighet, iar de acolo la
penitenciarul Bragadiru din Bucureºti,
unde a fost reþinut încã 8 luni ºi jumãtate.
Dupã revoluþia din Ungaria represaliile
sovieticilor s-au simþit pânã în România
ºi toþi cei cu dosare la N.K.V.D. au fost
rearestaþi. Iatã ce mãrturiseºte
Mãrculescu Radu în cartea sa:
„Securitatea nãscoceºte comploturi,
opereazã arestãri, desfãºoarã anchete în
cursul cãrora tortureazã ºi schingiuieºte
ºi, în final, instrumenteazã procese.
Evantaiul acestor acþiuni juridice era
vast ºi se întindea pe toatã þara. În acest
gigantic ºi demenþial vârtej de procese,
unul de mari proporþii ni s-a înscenat ºi
nouã, prizonierilor din rezistenþã. De
fapt n-a fost un singur proces, ci o
galaxie de procese, unele mai mari altele

mai mici, toate gravitând în jurul unui
proces pivot care îl avea ca personaj
central pe Constantin Puiu Atanasiu, de
care se legau iþele, artificial fireºte,
tuturor celorlalte… În aceastã galaxie am
fost ºi eu plasat pe orbita unui proces
cu încã trei complici, cu care însã nici
mãcar nu mã cunoºteam, cum nici ei nu
se cunoºteau între ei… Mie îmi imputau
3 poeme scrise în captivitate ºi aduse în
þarã prin memoria unor prieteni care le
preþuiserã…cum eu am rezistat la
presiunile anchetei ºi n-am recunoscut
nimic, iar martorii folosiþi ca acuzatori,
cu toate intimidãrile ºi chiar torturile la
care au fost supuºi (uni dintre ei erau
deja condamnaþi la moarte), au contestat
cu înverºunare în instanþã tot ce li se
atribuise cã ar fi declarat împotriva mea,
completul de judecatã s-a vãzut – spre
stupoarea lui – lipsit de probe. Cum de
condamnat nu mã puteau condamna, iar
de achitat nu îi lãsa inima, dupã un an
de aºteptare în închisoarea de la Uranus, am fost ridicat ºi transportat în
Deltã la Periprava, unde mi s-a
comunicat o pedeapsã administrativã
datã de Ministerul de Interne de 72 de
luni, adicã, în termeni neeufemistici, o
condamnare
fãrã
sentinþã
judecãtoreascã, de 6 ani, din care efectiv
am executat 5 pânã la apariþia decretului
general de graþiere din 1964.” (Pãtimiri
ºi iluminãri din captivitatea sovieticã
– lucrare ce trateazã drama românilor
purtaþi prin lagãrele de exterminare din
U.R.S.S.)
MÃRCULESCU, Vasile T. Nãscut în
1919. La întoarcerea din prizonieratul
sovietic (1956) a fost dus direct la
penitenciarul Gherla, pentru cã refuzase
propunerea de a rãmâne în U.R.S.S.
MÃRCUª, Ilie. Nãscut în 1910.
Fochist. Arestat. Condamnat la

