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HARTAGAN, Vasile I. Nãscut la 5
iulie 1899, în comuna Grebeniºu de
Câmpie – Mureº. Primar în comunã, în
perioada legionarã. Arestat. Închis fãrã
condamnare. Mort în timpul detenþiei,
în 1959 (conform fiºierului S.R.I., nr.53).
HARTAN. Din oraºul Bacãu. Preot
ortodox. Arestat. Condamnat la 10 ani
închisoare, în 1956.
HARTMANN. Medic. Arestat în
1949. A murit în timpul detenþiei în
lagãrul Peninsula, în 1953.
HARTMANN, Ana. Din judeþul
Arad. Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la
muncã silnicã în lagãrele din U.R.S.S., în
1945.
HARTMANN, Ema. Nãscutã în 1926.
Ridicatã
de
N.K.V.D. ºi dusã
la muncã silnicã
în bazinul carbonifer Donbass
(U.R.S.S.), la 18
ianuarie 1945.
Eliberatã în 1950.
HARTMANN, Johann. Etnic
german. Din comuna Lovrin – Timiº.
Ridicat de N.K.V.D., împreunã cu alþi 328
de consãteni, ºi dus la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., la începutul anului
1945. (revista Memoria nr.3-4/2002)
HARTMANN, Maria. Etnicã
germanã. Din comuna Lovrin – Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D., împreunã cu alþi
328 de consãteni, ºi dusã la muncã silnicã
în lagãrele din U.R.S.S., la începutul
anului 1945. (revista Memoria nr.3-4/
2002)
HARÞ, Iuliu. Arestat. Condamnat la
închisoare. A murit în timpul detenþiei,
la penitenciarul Gherla, în 1961.
HARÞA, Valeria. Din oraºul Arad.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în bazinul carbonifer Donbass
(U.R.S.S.), la 18 ianuarie 1945.

HARÞE, Foma P. Nãscut în 1896. Din
Basarabia (comuna Cãinari). Deportat în
lagãrele din Siberia (Kurgan), împreunã
cu soþia ºi încã trei membri ai familiei, în
1949, pentru convingerile religioase
(inochentiºti).
HARUN, Petre P. Nãscut în 1879. Din
Basarabia (oraº Floreºti). Comerciant.
Deportat în lagãrele din Siberia,
împreunã cu soþia (Efimia), în 1949.
HARUªCÃ. Din nordul Moldovei.
Student. Arestat. Condamnat la
închisoare.
HARUÞIUNIAN, Anait. Nãscut la 9
august 1922. Din oraºul Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, un an ºi 6 luni.
HARUÞIUNIAN, Artin G. Nãscut la
9 decembrie 1912, în Siria. Stabilit în
oraºul Constanþa. Domiciliu obligatoriu,
un an ºi 6 luni.
HARUÞIUNIAN, Cricor G. Nãscut
la 6 martie 1926, în Turcia. Stabilit în
oraºul Constanþa. Domiciliu obligatoriu,
un an ºi 7 luni.
HARUÞIUNIAN, Herica C. Nãscutã
la 2 august 1952, în oraºul Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, împreunã cu
familia, un an ºi 7 luni.
HARUÞIUNIAN, Maria M. Nãscurã
la 13 aprilie 1934, la Bagdad. Stabilitã în
oraºul Constanþa. Domiciliu obligatoriu
un an ºi 7 luni.
HARUÞUNIAN, Levon. Nãscut la 14
august 1913, la Tbilisi – Gruzia. A absolvit
colegiul la Veneþia ºi Facultatea de ªtiinþe
la Bucureºti. Secretar al asociaþiei
studenþilor armeni. Arestat (24 aprilie
1945) de sovietici ºi trimis în Siberia cu
un lot de armeni. S-a întors în România
(16 aprilie 1956), apoi s-a stabilit în S.U.A.
A scris cartea Siberia dus-întors.
HARVART, Ladislau. Arestat.
Condamnat la închisoare.
HARVÃÞESCU, Dumitru Constantin. Din oraºul Giurgiu. Comerciant.
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Arestat în mai 1950. Judecat în procesul
înscenat în jurul Legaþiei Franþei la
Bucureºti. Condamnat la închisoare.
HARVEI, Harry (numele pãrinþilor
Mund). Din Bucureºti. Actor la Teatrul
de Revistã. I-a fost semnalatã prezenþa la
penitenciarul Jilava, în 1952. Susþinea cã
la Auschwitz condiþiile au fost mai bune
decât cele din închisorile comuniste.
HASAN, Petru C. Nãscut în 1886.
Din Basarabia (comuna Onitcani, raion
Criuleni). Deportat în lagãrele din Siberia
(Tiumen), împreunã cu soþia ºi cei trei
copii, la 6 iulie 1949.
HASAª, Gheorghe. Din Bihor.
Arestat. Condamnat la închisoare, în
1949. Detenþia la penitenciarul Târgºor.
HASNA, Damian I. Nãscut la 14 mai
1910. Din comuna Straja – Suceava.
Partizan din zona Bucovinei (1944), a
luptat împotriva trupelor sovietice. Dat
în urmãrire.
HASNA, Dimitrie. Nãscut la 25
septembrie 1914, în comuna Straja –
Suceava. Refugiat în satul Tomnatic,
comuna Lovrin – Timiº. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, de la 18 iunie
1951.
HASNA, Ion. Din comuna Straja –
Suceava. Partizan din zona Bucovinei
(1944), a luptat împotriva trupelor
sovietice. Dat în urmãrire.
HASNA, Silvestru, C. Nãscut la 11
iunie 1916, în comuna Straja – Suceava.
Þãran. Partizan din zona Bucovinei
(1944), a luptat împotriva trupelor
sovietice. Dat în urmãrire.
HASNA, Vasile D. Nãscut la 7
ianuarie 1907, în comuna Straja –
Suceava. Þãran. Partizan din zona
Bucovinei (1944), a luptat împotriva
trupelor sovietice. Arestat de N.K.V.D.
ºi trimis în închisorile din U.R.S.S., în
toamna lui 1944. Eliberat la 9 noiembrie
1945.

HASNAª, Dorin. Avocat. Arestat.
Condamnat la închisoare. I-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarul
Aiud, în perioada 1962 – 1964, în plin
proces de „reeducare”.
HASS, Elena. Din oraºul Arad.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în bazinul carbonifer Donbass
(U.R.S.S.), în 1945.
HASS, Ion I. Nãscut la 9 noiembrie
1906, în oraºul Gura Humorului –
Suceava. Din oraºul Medgidia –
Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 4 ani
ºi 11 luni.
HASSENTEUFEL, Johann. Etnic
german. Din comuna Lovrin – Timiº.
Ridicat de N.K.V.D., împreunã cu alþi 328
de consãteni, ºi dus la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., la începutul anului
1945. (revista Memoria nr.3-4/2002)
HASSENTEUFEL, Maria. Etnicã
germanã. Din comuna Lovrin – Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D., împreunã cu alþi 328
de consãteni, ºi dusã la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., la începutul anului
1945. (revista Memoria nr.3-4/2002)
HASZ, Matilda. Din judeþul Arad.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., în 1945.
HAªEGANU. Medic. Arestat. Dupã
1951, i-a fost semnalatã prezenþa în
lagãrele Peninsula ºi Poarta Albã. S-a
dedicat cu devotament îngrijirii
deþinuþilor bolnavi.
HAªEGANU, Gheorghe. Din satul
Veºtem, comuna
ªelimbãr - Sibiu.
Arestat la 26 mai
1947. A murit în
timpul detenþiei, la
penitenciarul Gherla,
în 1947.
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HAªIU, Andrei A. (zis Baciu).
Nãscut la 30 iunie
1915, în satul
Pojorta, comuna
Lisa – Braºov.
Frate cu partizanul Haºiu Gheorghe (prins ºi
executat în 1957).
Muncitor la Întreprinderea de Vagoane Arad. Dupã alegerile de la 19
noiembrie 1946, a fost nevoit sã-ºi
pãrãseascã domiciliul ºi sã se ascundã.
În 1949 s-a alãturat partizanilor conduºi
de Ion Gavrilã. Pentru a-i putea prinde,
Securitatea s-a hotãrât sã apeleze la o
înºelãtorie, trimiþând în munþi o persoanã
în care partizanii aveau încredere, însoþitã
de trei securiºti. Partizanul bucovinean
Vasile Motrescu a acceptat sã
îndeplineascã rolul de momealã, dar a
reuºit sã-ºi anunþe la timp prietenii ca sã
nu fie luaþi prin surprindere. Cei trei
securiºti au fost împuºcaþi. În iarna lui
1952, Haºiu Andrei a coborât din munþi.
Vãzut ºi denunþat (agenþii Dan ºi Vlad), a
fost dat în urmãrire. A stat ascuns în satul
Voivodeni, în ºura þãranului Ciobanu.
Denunþat (delator Galbingea). Casa a fost
înconjuratã, Ciobanu a fost ameninþat ºi
forþat sã colaboreze, dar a reuºit sã-l
avertizeze de prezenþa oamenilor
Securitãþii. Haºiu Andrei, desculþ ºi cu
pistolul în mânã, a fugit peste câmp. A
avut loc un scurt schimb de focuri în care
a fost împuºcat mortal. A doua zi, copii
din comunã împreunã cu învãþãtorii au
fost adunaþi în curtea ºcolii. Corpul
îngheþat al partizanului Haºiu a fost
sprijinit de un stâlp, þãranul Ciobanu a
fost adus în faþa copiilor legat ºi cu
pistolul la tâmplã, iar un ofiþer de
Securitate a þinut o lecþie despre duºmanii
poporului care trebuie ºi vor fi stârpiþi.

HAªIU, Gheorghe A. Nãscut la 29
aprilie 1921, în
satul Pojorta,
comuna Lisa –
Braºov. Fratele
partizanului
Haºiu Andrei (împuºcat în 1952).
Împreunã cu partizanii Haºiu
Laurian, Chiujdea Ion, Metea Victor, Novac Nelu ºi
Pop Ion-Fileru a cãzut în cursa pusã la
care de Securitate prin Ion Grovu.
Asigurându-i cã a pus la punct un plan
de a-i scoate din þarã ºi a-i duce în Grecia,
Ion Grovu i-a urcat într-un autobuz al
Securitãþii, în iulie 1957. Arestaþi ºi
condamnaþi la moarte. Executaþi la
penitenciarul Jilava, la 20 noiembrie
1957.
HAªIU, Jeni. Soþia lui Haºiu
Gheorghe, cumnata partizanului Haºiu
Andrei. Torturatã în timpul anchetelor
la Securitate.
HAªIU, Laurian A. (zis Leu). Nãscut
la 22 octombrie
1922, în comuna
Breaza – Braºov.
Student la Facultatea de Agronomie Cluj. În 1949 sa alãturat partizanilor conduºi de
Ion Gavrilã ºi a luat parte la toate
acþiunile grupului. Iarna 1954 – 1955 a
fost una foarte grea pentru grupul de
partizani – Securitatea era permanent pe
urmele lor, medicul care îi îngrijea la
nevoie, Nicolae Burlacu, fusese arestat
în condiþii neclare, iar învãþãtorul
Olimpiu Borza din comuna Viºtea de Jos
– Braºov, care le fusese permanent de
mare ajutor, era îndeaproape ºi la vedere
supravegheat de Moiº Aurel ºi Deitler
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Ernest de la Securitatea Braºov. La 10
iulie 1955, þãranul Victor Sandru l-a gãsit
pe Haºiu Laurian ascuns împreunã cu
partizanul Sofonea Remus, în apropierea
comunei Viºtea de Jos. Sofonea Remus
l-a trimis cu o scrisoare la învãþãtorul
Borza: „Fraþilor, implor mila lui
Dumnezeu ºi ajutorul vostru. Sunt rãnit.
Remus”. La 12 iulie, Borza Olimpiu,
împreunã cu vãrul sãu Borza Gheorghe
ºi Sandru Victor, a reuºit sã-i aducã pe
cei doi acasã, ascunºi într-un car cu fân,
ºi a trimis dupã medicul Lucian Stanciu.
Ca sã înºele vigilenþa Securitãþii,
învãþãtorul Borza l-a pus pe Remus
Sofonea sã scrie un bilet în care sã
menþioneze cã nu mai poate coborî din
munþi în sat, ºi s-a dus cu el la întâlnirea
obligatorie cu securistul Moiº Aurel. La
întoarcerea acasã i-a gãsit pe cei doi
partizani împuºcaþi în cap. Trãseserã
unul în celãlalt ºi lãsaserã un bilet:
„Fraþilor, noi am murit! E mai bine ºi pentru
noi ºi pentru voi ºi pentru toþi cei care
au fãcut atâtea sacrificii.”. Sofonea
Remus a murit în câteva ore ºi l-au
îngropat, pe ascuns, în grãdinã. Haºiu
Laurian a supravieþuit ºi, dupã douã
sãptãmâni, a reînceput sã vorbeascã ºi
sã-i recunoascã pe cei din jur. I-a explicat
învãþãtorului Borza cã Ion Grovu pusese
la punct un plan pentru a scoate din þarã
mai mulþi partizani ºi a-i duce în Grecia.
La 12 iulie 1955, refãcut, a pãrãsit casa ºi
s-a dus sã-i întâlneascã pe ceilalþi fugari.
Ion Grovu pusese într-adevãr la punct
un plan, dar acesta era de fapt o oribilã
trãdare. Cu ajutorul lui Costicã Niculescu
(din Bucureºti, str. Aman nr.42) a adunat
ºase dintre partizanii urmãriþi de
Securitate - Chiujdea Ion, Haºiu Laurian,
Haºiu Gheorghe, Metea Victor, Novac
Nelu ºi Pop Ion-Fileru - ºi i-a urcat întrun autobuz ce ar fi trebuit sã-i ducã la
Constanþa, iar de acolo în Grecia.

Autobuzul era de fapt al Securitãþii, iar
cei ºase au fost arestaþi, la 11 iunie 1955.
Judecaþi în 1957 ºi condamnaþi la moarte.
Executaþi la penitenciarul Jilava, la 14/
15 noiembrie 1957. Învãþãtorul Borza
Olimpiu a fost arestat în 1956, socrul sãu,
Bucelea Vasile, torturat de securiºtii ce
cãutau arme ascunse în curtea sa, s-a
sinucis, iar doctorul Lucian Stanciu s-a
sinucis în timpul anchetei la Securitatea
Sibiu (14 iulie 1957). Ion Grovu a fost
numit directorul liceului din oraºul
Victoria ºi a murit dupã 30 de ani într-un
accident de maºinã, exact în locul în care,
cu 30 de ani în urmã, cei 6 partizani
fuseserã urcaþi în autobuzul Securitãþii.
HAªIU, Marioara. Sora partizanului
Haºiu Laurian. Arestatã în 1953.
Torturatã în timpul anchetei la
Securitate.
HAªIU, Victoria (Trâmbiþaºu). Sora
partizanului Haºiu
Laurian. Arestatã
pentru cã l-a anunþat
pe partizanul Pop
Ion-Fileru de organizarea plecãrii în
Grecia. Condamnatã
la închisoare.
HAªOTI, Constantin. Implicat în
miºcarea de rezistenþã din Dobrogea.
Arestat. Condamnat la muncã silnicã, în
1949. Detenþia în lagãrul Capu Midia ºi
minele de plumb din Maramureº.
HAªOTI, Cornelia I. Nãscutã la 5
noiembrie 1933, în Bulgaria. Stabilitã în
Dobrogea. Domiciliu obligatoriu, un an
ºi 7 luni.
HAªOTI, Dan D. Nãscut la 1
februarie 1944, în oraºul Mangalia –
Constanþa. Domiciliu obligatoriu
împreunã cu familia, un an ºi 7 luni.
HAªOTI, Dumitru T. Nãscut la 24
noiembrie 1947. Domiciliu obligatoriu
împreunã cu familia, un an ºi 7 luni.

