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MANICI, Vasile. Arestat.
Condamnat la închisoare.

MANICOVSCHI, Aculina. Nãscutã
în 1881. (vezi Manicovschi Ivan M.)

MANICOVSCHI, Axenia I. Nãscutã
în 1923. (vezi Manicovschi Ivan M.)

MANICOVSCHI, Feodora D.
Nãscutã în 1904. Din Basarabia (comuna
Ursoaia, raion Cahul). Deportatã în
lagãrele din regiunea Altai, împreunã cu
copiii (Nadejda, Mihai ºi Maria), la 6 iulie
1949.

MANICOVSCHI, Ivan M. Nãscut în
1881. Din Basarabia (comuna Ursoaia,
raion Cahul). Deportat în lagãrele din
regiunea Altai, împreunã cu soþia
(Aculina) ºi copiii (Axenia ºi Petru), la 6
iulie 1949.

MANICOVSCHI, Maria. Nãscutã în
1928. (vezi Manicovschi Feodora D.)

MANICOVSCHI, Mihai. Nãscut în
1938. (vezi Manicovschi Feodora D.)

MANICOVSCHI, Nadejda. Nãscutã
în 1933. (vezi Manicovschi Feodora D.)

MANICOVSCHI, Petru I. Nãscut în
1925. (vezi Manicovschi Ivan M.)

MANILIUC, Gheorghe D. Nãscut la
3 februarie 1931, în judeþul Suceava.
Domiciliat în oraºul Petroºani. Tatãl a doi
copii minori. Muncitor la I. M. Aninoasa,
unul dintre conducãtorii grevei de la 3
august 1977. Arestat de Securitate la 6
august 1977. Condamnat la 3 ani ºi 6 luni
muncã în folosul comunitãþii (la Râul
Mare), la 16 septembrie 1977. În timpul
detenþiei s-a îmbolnãvit grav de inimã.
Dupã eliberare nu a fost angajat nicãieri.
A refuzat sã relateze cuiva, chiar ºi
familiei, chinurile prin care a trecut în
timpul detenþiei ºi a devenit foarte retras
ºi depresiv. A murit la 27 ianuarie 1987,
din cauza bolii de inimã.

MANIOLESCU, Mircea. Nãscut în
1885. Arestat. A murit în timpul
detenþiei, în 1952.

MANIOV, Ecaterina. Nãscutã la 24
aprilie 1951, în comuna Dudeºtii Vechi �
Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
de la 18 iunie 1951.

MANIOV, Maria Ana. Nãscutã la 24
decembrie 1922, în comuna Beºenova
Veche � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, de la 18 iunie 1951.

MANIOV, Mariºca. Din comuna
Beºenova Veche � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în satul Valea Viilor �
Ialomiþa, de la 18 iunie 1951.

MANIOV, Petronela. Nãscutã la 26
ianuarie 1926, în comuna Beºenova
Veche � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, de la 18 iunie 1951.

MANIOV, Petru. Din comuna
Beºenova Veche � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în satul Valea Viilor �
Ialomiþa, de la 18 iunie 1951.

MANIOV, Rafael. Din comuna
Beºenova Veche � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în satul Valea Viilor �
Ialomiþa, de la 18 iunie 1951.

MANIOV, Vichentie. Nãscut la 7
ianuarie 1923, în comuna Beºenova
Veche � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, de la 18 iunie 1951.

MANIOV, Vichentie. Nãscut la 22
aprilie 1941, în comuna Beºenova Veche
� Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
de la 18 iunie 1951.

MANIÞA, Ion. Nãscut în 1945. (vezi
Maniþa Maria F.)

MANIÞA, Maria F. Nãscutã în 1914.
Din Basarabia (comuna Cotiugeni, raion
Briceni). Deportatã în lagãrele din Sibe-
ria (Kurgan), împreunã cu fiul (Ion), la 6
iulie 1949.

MANIÞESCU, Gheorghe I. Din
comuna Gighera � Dolj. Þãran. Arestat
pentru cã nu a respectat planul de
însãmânþãri impus de stat. Condamnat
la 6 luni închisoare ºi confiscarea averii,
prin Decretului 183 din 30 aprilie 1949.
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MANIÞIU, Ioan I. Nãscut la 19
ianuarie 1928, în comuna Poiana Sibiului
� Sibiu. Din oraºul Târgu Jiu � Gorj.
Contabil. Arestat la 12 iunie 1954.
Condamnat de Tribunalul Militar
Bucureºti la un an închisoare, pentru
omisiune de denunþ. Eliberat de la
penitenciarul Târgu Jiu, la 12 august
1954. Rearestat la 22 februarie 1955.
Condamnat de Tribunalul Militar
Bucureºti la 10 ani închisoare (sentinþa
610/1955), pentru agitaþie publicã.
Eliberat de la penitenciarul Craiova, la
29 octombrie 1955, prin amnistiere.

MANIU. Nãscut în oraºul Sighiºoara
- Mureº. Maior. Instructor al ostaºilor
de origine românã din Timoc �
Iugoslavia. (Ostaºi predaþi românilor de
armata germanã, în 1940. Ion Antonescu
le-a pus profesori care i-au învãþat limba
românã corectã, istoria ºi geografia
României, dupã care i-a trimis la casele
lor.) Arestat în 1949 de Securitatea
Timiºoara (în urma conflictului Tito �
Stalin), sub acuzaþia de spionaj.

MANIU, Gavrilã. Din oraºul Braºov.
Muncitor. Participant la revolta
anticomunistã de la 15 noiembrie 1987.
Arestat. Torturat în timpul anchetei.
Domiciliu obligatoriu în judeþul Bistriþa
Nãsãud.

MANIU, Gheorghe. Nãscut la 28
noiembrie 1920. Din localitatea Ineu �
Arad. Þãran. Arestat în 1957. Torturat
în timpul anchetei la Securitate.
Condamnat de Tribunalul Militar
Timiºoara la 9 ani închisoare, pentru
uneltire contra ordinii sociale, în baza
unui dosar contrafãcut de anchetatori.
Graþiat în 1963.

MANIU, Ion. Nãscut în 1913, în
oraºul Cluj. Arestat în 1948. Condamnat
de Tribunalul Militar Cluj la 5 ani
închisoare. A acceptat �reeducarea� de

la penitenciarul Piteºti ºi, împreunã cu
Pãtrãºcanu, Iftode º.a., a fost trimis la
penitenciarul Târgu Ocna sã punã ºi
acolo bazele �reeducãrii� (acþiune
pentru care, în 1950-1951, au venit de la
M.A.I. Teodor Sepreanu ºi inspectorul
Nemeº, ca sã îi încurajeze). Eliberat în
1953. Rearestat în 1959. Condamnat la
închisoare. Detenþia la penitenciarul
Aiud. A fãcut parte din comitetul de
�reeducare� ºi a participat la alcãtuirea
lucrãrii Despre miºcarea legionarã.
Eliberat în 1964 cu Decretul de graþiere
411.

MANIU, Iuliu I. Nãscut la 8 ianuarie
1873, în locali-
tatea ªimleul Sil-
vaniei � Sãlaj.
Nepotul lui Si-
mion Bãrnuþiu.
Fruntaº al luptei
politice pentru
eliberarea Tran-
silvaniei de sub

dominaþia austro-ungarã. Preºedinte al
Consiliului Dirigent al Transilvaniei
(1918 � 1920), preºedinte al Partidului
Naþional Român (1918 � 1926),
preºedinte al P.N.Þ. (1926 � 1933, 1937 �
1947). Preºedintele primului guvern
naþional � þãrãnist (10 noiembrie 1928,
în urma demisiei guvernului Vintilã
Brãtianu), Maniu a iniþiat o serie de
programe: stabilizarea monetarã,
construcþia de ºosele, reorganizarea
aparatului de stat în scopul creºterii
atribuþiilor organizaþiilor locale,
sprijinirea þãrãnimii, majorarea
subvenþiilor acordate bisericilor,
încheierea contractului colectiv de
muncã, asigurãrile sociale, respectarea
legislaþiei muncii, amnistie politicã,
promovarea politicii �porþilor deschise�
(intrãrii capitalului strãin în economia
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þãrii). În 1929 alegerile parlamentare au
fost câºtigate de P.N.Þ. cu 77, 76% din
voturi (cel mai mare succes electoral
înregistrat de un partid politic din
România interbelicã), însã eficienþa
economicã a programelor sale a fost
redusã simþitor de criza economicã
mondialã din 1930. La 10 octombrie 1930,
guvernul Maniu ºi-a dat demisia ºi s-a
format un nou guvern naþional �
þãrãnesc condus de Gheorghe Gh.
Mironescu, care a întreprins acþiuni
susþinute pentru diminuarea efectelor
crizei economice ºi reducerea
cheltuielilor publice. Maniu a revenit la
conducerea guvernului în octombrie
1932 (ministru de externe Nicolae
Titulescu). A renunþat la politica
�porþilor deschise� ºi a iniþiat un ºir de
mãsuri cu caracter protecþionist (printre
care ºi Legea vãmilor, organizarea C.E.C.
ca instituþie publicã garantatã de stat
º.a.). În mai 1934 a demisionat de la
preºedinþia partidului, în locul sãu fiind
ales Al. Vaida Voievod. În 1940, dupã
asasinarea lui Nicolae Iorga, i-a trimis o
scrisoare lui Ion Antonescu în care
cerea: �restabilirea autoritãþii puterilor
constituþionale� ºi mãsuri destinate sã
asigure cetãþenilor de orice categorie
socialã redobândirea siguranþei �averii
ºi a vieþii lor�. La 18 iulie 1941 l-a avertizat
printr-o scrisoare pe generalul
Antonescu cã extinderea operaþiunilor
militare ale armatei române dincolo de
Nistru nu sunt înþelepte, având în
vedere alianþa dintre U.R.S.S. ºi Marea
Britanie (considerate de Maniu ca
viitoare câºtigãtoare ale rãzboiului). În
septembrie 1943 a protestat (împreunã
cu C.I.C. Brãtianu) faþã de adeziunea
guvernului României la Pactul Tripartit,
apreciind cã: �niciodatã poporul român
n-ar fi acceptat sã stea într-o alianþã

îndreptatã contra democraþiilor
occidentale�. La 21 decembrie 1943, o
echipã de 3 agenþi britanici (grupul Au-
tonomous) a fost paraºutatã pe teritoriul
României pentru a-l contacta pe Iuliu
Maniu ºi a-i dovedi: �necesitatea de
necontestat ca România sã accepte
capitularea necondiþionatã în faþa
ruºilor�. Din cauza unei erori de
paraºutare grupul a fost arestat ºi adus
la Bucureºti, unde a fost folosit de
Antonescu drept canal de comunicare
cu Aliaþii. La îndemnul lui Gh. Brãtianu,
Ion Antonescu i-a cerut regelui o
audienþã (la 23 august1944) pentru a-l
informa cã era dispus sã semneze
armistiþiul dacã ºefii partidelor politice
îºi dãdeau, ºi ei, acordul în scris (þinând
cont de faptul cã armistiþiul implica
pierderea Basarabiei ºi Bucovinei de
Nord). Gh. Brãtianu l-a anunþat dupã
câteva ore cã, deºi nu are textul scris,
preºedinþii P.N.Þ., P.N.L. ºi P.S.D. sunt
de acord sã semneze - afirmaþie ce va fi
contestatã de Iuliu Maniu mai târziu, în
procesul mareºalului Antonescu.  În
aceeaºi zi Antonescu a fost arestat ºi s-
a constituit un nou guvern, condus de
Constantin Sãnãtescu, din reprezentanþi
P.N.Þ., P.N.L., P.S.D. ºi P.C.R. La 31 au-
gust, în ciuda protestului guvernului
român, mareºalul Antonescu ºi ceilalþi
demnitari au fost preluaþi de militarii
sovietici. La 6 martie 1945 s-a instaurat
regimul pro-comunist, prin constituirea
guvernului Petru Groza controlat de
P.C.R. La Conferinþa miniºtrilor de
externe ai U.R.S.S., S.U.A. ºi Marii
Britanii, care s-a axat pe problemele
organizãrii lumii postbelice, s-a hotãrât
includerea în guvernul Groza (ca o
condiþie pentru recunoaºterea acestuia
de cãtre cele douã state occidentale) a
câte unui reprezentant P.N.Þ. ºi P.N.L.,



55

cu excepþia lui Maniu, Mihalache ºi N.
Lupu. La 31 decembrie 1945 a sosit la
Bucureºti Comisia Aliatã Tripartitã
(Vîºinschi, Harriman ºi Sir Archibald
Clark-Kerr) ce urma sã punã în aplicare
deciziile Conferinþei de la Moscova.
Controlul ºi comanda au rãmas însã tot
ale P.C.R. La prima ºedinþã a Comitetului
Central Executiv al P.N.Þ. de dupã 23
august 1944 (5-7 iulie 1946), Iuliu Maniu
a fost reales preºedinte al partidului.
Dupã câteva zile, la aprobarea proiectului
Legii electorale de cãtre Consiliul de
Miniºtri, P.N.Þ.-ul ºi P.N.L.-ul au cerut
garanþii pentru o corectã efectuare a
operaþiunilor de votare ºi totalizare a
voturilor, dar intervenþia lor nu a fost
luatã în considerare. În august 1946
Maniu a dat o declaraþie
corespondenþilor ziarelor New York,
Herald Tribune ºi Times, în care aprecia
cã guvernul Groza era: �detestat de þarã,
rebel faþã de Rege ºi totodatã în rupturã
cu obligaþiunile asumate faþã de Marile
Puteri� ºi ca urmare nu putea reprezenta
cu succes interesele României la
Conferinþa de Pace. Din acest motiv a
hotãrât ca diplomaþii români aflaþi în
strãinãtate - Grigore Gafencu, Alexandru
Cretzianu, Constantin Viºoianu º.a. � sã
desfãºoare o activitate paralelã cu cea a
delegaþiei oficiale, aducând în atenþia
Aliaþilor în principal problema
Basarabiei ºi a Bucovinei, precum ºi
raporturile militare ºi economice româno
� sovietice. Tot în august 1946 a adresat
un memoriu reprezentanþilor britanici,
sovietici ºi americani din România, în
care înfãþiºa cu date concrete acþiunile
de violenþã ale autoritãþilor împotriva
P.N.Þ., cerând Comisiei Aliate de Con-
trol sã impunã guvernului respectarea
angajamentelor luate în ianuarie 1946,

privind asigurarea condiþiilor
desfãºurãrii unor alegeri libere.
Concomitent i-a trimis o scrisoare lui V.I.
Stalin, în care arãta cã guvernul Groza:
�aplicã metode fasciste de represiune
împotriva adversarilor sãi politici�,
cerându-i sã intervinã pentru
respectarea drepturilor ºi libertãþilor
democratice ºi pentru asigurarea:
�îndeplinirii loiale a condiþiilor
armistiþiului ºi a hotãrârilor de la
Moscova�.  La 28 septembrie i-a adresat
un protest prim-ministrului Petru Groza:
�împotriva întrebuinþãrii autoritãþii
publice în susþinerea campaniei
electorale a guvernului�. La 21
octombrie, împreunã cu C.I.C. Brãtianu
ºi Constantin Titel-Petrescu, a dat
publicitãþii Acordul încheiat între cele
trei partide de opoziþie pentru apãrarea
libertãþilor democratice, în care se afirma
cã: �regimul Groza a instituit un regim
de adevãratã tiranie, sugrumând toate
libertãþile democratice� ºi cã cele trei
partide vor acþiona în comun: �pentru
împiedicarea abuzurilor electorale ºi a
furturilor de urne, pe care guvernul le
pregãteºte pentru alegerile ce vin�. La
17 noiembrie P.N.Þ.-ul a organizat la
Bucureºti un mare miting, la care au
participat în jur de 30 000 de oameni, iar
forþele de ordine guvernamentale au tras
asupra mulþimii rãnind mai multe
persoane. Toate acþiunile de
propagandã electoralã ale opoziþiei au
fost limitate, anihilate ºi obstrucþionate
de autoritãþi � întrunirile au fost atacate
de unitãþi de ºoc comuniste înarmate
(soldate cu morþi ºi rãniþi), nu li s-a
permis sã-ºi susþinã programul sau sã-
ºi afiºeze listele de candidaþi. La 19
noiembrie 1946, au avut loc primele
alegeri parlamentare postbelice. Dupã
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terminarea numãrãrii voturilor, în
condiþiile victoriei categorice a opoziþiei
democratice, la sugestia sovieticilor
guvernanþii au recurs la forþã: au fost
alungaþi din centrele de votare
reprezentanþii Opoziþiei, buletinele de
vot au fost arse ºi s-au întocmit alte liste
cu rezultatele votãrii. Ca urmare a
falsificãrii rezultatelor, Maniu ºi Brãtianu
au anunþat printr-un comunicat comun
retragerea reprezentaþilor celor douã
partide din guvern (Emil Haþieganu ºi
Mihail Romniceanu) ºi au adresat un
memoriu preºedintelui Comisiei Centrale
Electorale, în care au prezentat abuzurile
ºi ilegalitãþile autoritãþilor: �guvernul a
falsificat rezultatul alegerilor cu mult
înainte de votare� iar �responsabilitatea
pentru aceastã imensã falsificare revine
tuturor acelora care au comis fapte ce
au dus la falsificarea alegerilor, sau care,
deºi informaþi asupra faptelor, nu au luat
mãsurile necesare remedierii situaþiei�.
În noiembrie coaliþia a adresat un
memoriu Secretarului general O.N.U., în
care se cerea îndepãrtarea guvernului
prin intervenþia O.N.U. ºi þinerea de noi
alegeri sub supravegherea unei Comisii
interaliate. Maniu a dat o declaraþie
scrisã corespondenþilor presei strãine
din Capitalã: �alegerile de la 19 noiembrie
a.c. pot fi socotite ca o sinistrã parodie
jucatã sub semnul falsului ºi al teroarei�
ºi a difuzat un apel cãtre democraþiile
din lume (semnat împreunã cu C.I.C.
Brãtianu ºi Constantin Titel Petrescu)
în care solicita ajutor în lupta împotriva:
�celei mai odioase dictaturi�. La 27
noiembrie 1946, P.N.Þ., P.N.L. ºi P.S.D.I.
au dat un comunicat comun prin care
declarau nule ºi neavenite alegerile,
datoritã fraudelor ºi terorii exercitate de
guvernul Groza: �în flagrantã opunere
cu realitatea ºi cu voinþa corpului elec-

toral�. Alegerile nu au fost invalidate ºi
guvernul a fost remaniat pe baza
rezultatelor falsificate. În ianuarie 1947,
ziarul Dreptatea publicã Apelul P.N.Þ.
Cãtre naþiune, în care se lua atitudine
împotriva mãsurilor antidemocratice
iniþiate ºi promovate de guvernul Groza
(epurarea funcþionarilor de stat, a
militarilor, judecãtorilor, suprimarea
presei partidelor democratice, încãlcarea
legilor þãrii, a drepturilor individuale ºi
colective ale poporului român,
nerespectarea angajamentelor
internaþionale º.a.). În martie 1947,
Maniu are o întrevedere cu
reprezentantul politic american la
Bucureºti, Burton Berry, în care îi solicitã
sprijin anglo-american pentru
rãsturnarea guvernului Groza, chiar ºi
cu violenþã. În cursul aceleiaºi luni, atât
secretarul de stat S.U.A. cât ºi ministrul
de Externe britanic i-au rãspuns cã þãrile
lor nu se pot angaja în sprijinirea
intenþiei sale, întrucât aceastã acþiune
ar putea avea efecte imprevizibile pentru
poporul român. La 20 martie, în cadrul
campaniei de compromitere ºi eliminare
a partidelor de opoziþie (aprobatã de
Stalin ºi coordonatã de Vîºinschi ºi
Fedicikin, principalul reprezentant al
Diviziunii de Informaþii a N.K.G.B.), au
fost arestaþi 315 membri de partid,
îndeosebi din rândurile P.N.Þ., iar în
luna aprilie încã 600 de persoane. Într-o
notã informativã a Direcþiei Generale a
Poliþiei din 8 aprilie 1947, este redat
urmãtorul comentariu al lui Iuliu Maniu:
�Lagãrele ºi închisorile pot închide
oamenii ºi-i ucide, dar nu pot închide ºi
nici ucide ideile care circulã oricâte
piedici le-ai pune. Teroarea înspãimântã
omul, dar nu sugrumã ideea care biruie
totdeauna când este sprijinitã de lege,
de libertate ºi de moralã. Ce înseamnã
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viaþa mea sau aceea a 50-60 000 oameni
sacrificaþi în felul acesta, dacã este vorba
ca prin jertfele vieþilor noastre sã nascã
o Românie mare, liberã ºi neatârnatã. Pe
mine nu mã îngrozeºte nici lagãrul, nici
moartea ºi am încredere deplinã în soarta
bunã pe viitor a României.�. În iunie,
Maniu i-a adresat un memoriu
ministrului de interne Teohari
Georgescu, în care cerea sã se punã
capãt prigoanei dezlãnþuite împotriva
aderenþilor opoziþiei ºi tratamentului
inuman la care sunt supuºi deþinuþii
politici în închisorile din Piteºti, Craiova,
Gherla, Miercurea Ciuc, Vãcãreºti,
M.A.I. ºi Prefectura Poliþiei din Capitalã.
La scurt timp, atât guvernul S.U.A. cât
ºi cel al Marii Britanii au adresat o notã
guvernului României cu privire la
nerespectarea obligaþiilor privind
drepturile omului stabilite prin Tratatul
de pace. La 14 iulie 1947, cu aprobarea
lui Maniu, un grup de fruntaºi P.N.Þ.
(Ion Mihalache, Nicolae Penescu cu
soþia, Nicolae Carandino cu soþia, Ilie
Lazãr º.a.) au încercat sã plece din þarã
la bordul a douã avioane I.A.R.-39
(avioane de douã locuri) ce urmau sã
decoleze de pe aeroportul de la
Tãmãdãu, cu scopul de a informa opinia
publicã internaþionalã ºi oficialitãþile din
statele occidentale despre situaþia din
România. Fuga fusese însã înscenatã de
Siguranþã ºi întregul grup a fost arestat.
Tentativa de plecare în strãinãtate a fost
etichetatã drept act de �trãdare
naþionalã� ºi P.C.R. a organizat câteva
zeci de mitinguri în care manifestanþii au
fost puºi sã cearã desfiinþarea P.N.Þ.-
ului, judecarea �fugarilor� ºi arestarea
celorlalþi conducãtori ai partidului în
frunte cu Iuliu Maniu, cãruia i se fixase
deja domiciliu obligatoriu. La 29 iulie,
Adunarea Deputaþilor prezidatã de

Mihail Sadoveanu a adoptat moþiunea
de dizolvare a P.N.Þ. Întreaga conducere
a partidului a fost arestatã ºi aproape
toþi membrii ei au fost condamnaþi la
închisoare. Procesul intentat
conducãtorilor P.N.Þ., în frunte cu Iuliu
Maniu, a avut loc în perioada 29
octombrie � 11 noiembrie 1947, în sala
de festivitãþi a ªcolii Superioare de
Rãzboi din Bucureºti. Potrivit actului de
acuzare, P.N.Þ.-ul fusese întotdeauna
duºmanul poporului român, susþinãtor
al imperialismului ºi al reacþiunii
internaþionale, rãspunzãtor direct de
instaurarea dictaturii fasciste ºi de
intrarea României în rãzboiul din Est,
fiind o organizaþie de spioni ºi
complotiºti care urmãreau salvarea
criminalilor de rãzboi, rãsturnarea prin
forþã a regimului democratic cu sprijinul
direct al unor state strãine, trãdând
suveraritatea, libertatea ºi independenþa
naþionalã a statului român. Maniu a fost
acuzat de colaborare cu autoritãþile de
la Viena ºi Budapesta în politica de
oprimare a poporului român, acuzat cã
�a încercat sã împiedice� Unirea din
1918, acuzat cã în perioada interbelicã a
fost �reacþionar ºi sprijinitor al
fascismului�, acuzat cã în anii rãzboiului
l-a susþinut pe mareºalul Ion Antonescu
ºi atacurile împotriva U.R.S.S.-ului,
acuzat cã s-a opus schimbãrii politice
de la 23 august 1944 º.a.  Presa
comunistã a vremii fãcea aceeaºi
propagandã: �Poporul român este
îndreptãþit sã cearã guvernului sãu sã
demaºte pânã la capãt legãturile bandei
conduse de Iuliu Maniu cu elementele
fasciste care uneltesc împotriva
regimului democrat. Focul indignãrii
aprins în sufletul maselor populare nu
se va stinge pânã când duºmanii
refacerii economice, ai libertãþilor
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populare ºi independenþei naþionale nu
vor fi nimiciþi.� (Scânteia, vineri 18 iulie
1947 � Silviu Brucan). În timpul
procesului, conºtient cã sentinþa era
hotãrâtã dinainte, Iuliu Maniu a avut o
atitudine demnã, respingând acuzaþiile
ºi asumându-ºi rãspunderea pentru
întreaga sa activitate politicã.
Adresându-se de fapt tuturor românilor,
a afirmat: �Noi acuzãm guvernul de a fi
instaurat teroarea, dictatura ºi
reacþiunea, de cãlcarea în picioare a
legilor naþiunii, libertatea poporului
român, drepturile sale individuale ºi
colective. Închisorile, tortura,
persecuþiile, înscenãrile cele mai ieftine,
arestãrile, asasinatele, tot arsenalul in-
fernal inventat de fascism ºi de Hitler a
fost perfecþionat, dezvoltat ºi aplicat cu
o cruzime fãrã egal. Noi acuzãm cã
bandele sale terorizeazã populaþia care
se opune dictaturii. Naþiunea ºi partidul
nu vor uita niciodatã ºi vor binecuvânta
pe cei care au cãzut ºi cad în aceastã
luptã. Martiriul lor asigurã continuitatea
existenþei poporului român. Noi ne
închinãm în faþa celor care au cãzut eroic
pentru apãrarea drepturilor sacre ale
Naþiunii.�. Iuliu Maniu a fost condamnat
la muncã silnicã pe viaþã, pedeapsã
comutatã la temniþã grea pe viaþã (izolare
totalã în celulã), degradare civilã 10 ani,
confiscarea averii, plata cheltuielilor de
judecatã ºi plata în avans a cheltuielilor
de înmormântare. Detenþia la
penitenciarul Sighet. În 1951, canonicul
Maghiar Augustin a reuºit sã pãtrundã
în celula sa ºi sã-l spovedeascã. A murit
la penitenciarul Sighet, la 5 februarie
1953.

MANIU, Traian. Nãscut în comuna
Zigra - Cluj. Student în anul ºase la
Facultatea de Medicinã. Arestat la 15
mai 1948, în baza ordinului M.A.I. nr.5

din 14 mai 1948 (datã la care a început
arestarea a 3 229 de legionari din întreaga
þarã). Condamnat la închisoare, de
Tribunalul Militar Cluj. Detenþia la
penitenciarele Piteºti ºi Târgu Ocna. A
murit în timpul detenþiei, la 30 mai 1951.

MANIU, Virgil. Din oraºul Braºov.
Student la Academia Comercialã.
Arestat. Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Braºov. Condamnat la
închisoare. Detenþia la penitenciarul
Aiud.

MANIU, Vladimir I. Nãscut în 1928.
Din Basarabia (comuna Plop, raion
Donduºeni). Arestat în 1949. Condamnat
la 5 ani muncã silnicã în lagãr.

MANIUC, Ivan P. Nãscut în 1944.
(vezi Maniuc Parfenie I.)

MANIUC, Mihail P. Nãscut în 1941.
(vezi Maniuc Parfenie I.)

MANIUC, Parfenie I. Nãscut în 1909.
Din Basarabia (comuna Cãlmãþui, raion
Hânceºti). Deportat în lagãrele din Sibe-
ria (Tiumen), împreunã cu soþia
(Vasilisia) ºi copiii (Mihail, Ivan ºi
Vladimir), la 6 iulie 1949.

MANIUC, Vasilisia. Nãscutã în 1919.
(vezi Maniuc Parfenie I.)

MANIUC, Vladimir P. Nãscut în
1947. (vezi Maniuc Parfenie I.)

MANJARU, Maria. Din Bucovina.
Profesoarã de filozofie la Institutul
Pedagogic din Orhei. Împreunã cu un
grup de 40 de elevi, a redactat un mani-
fest în care, printre altele, scria: �Ne-am
sãturat de regimul ºi de pâinea sovieticã!
Vrem pâine româneascã! Jos bolºevicii!
Jos N.K.V.D.! Jos Stalin!�. Arestaþi în
aprilie 1941, în urma denunþului unei
eleve. Manjaru Maria ºi elevii trecuþi de
vârsta majoratului au fost condamnaþi la
moarte ca: �spioni ºi trãdãtori de patrie�.

MANJET, Nikolaus. Nãscut în 1902.
Din satul Grabaþ, comuna Lenauheim �
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Timiº. Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la
muncã silnicã în U.R.S.S. (Krivoi Rog),
la 15 ianuarie 1945.

MANN, Anna, Nãscutã în 1916. Din
satul Iecea Mare, comuna Cãrpiniº �
Timiº. Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la
muncã silnicã în U.R.S.S. (bazinul
carbonifer Donbass), la 15 ianuarie 1945.
A murit în timpul deportãrii, la 19
septembrie 1948.

MANN, Elisabeta. Nãscutã la 5
ianuarie 1880, în comuna Biled � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în comuna
Frumuºiþa � Galaþi, de la 18 iunie 1951.
A murit în timpul deportãrii, la 9
decembrie 1951.

MANN, Iacob. Din comuna Biled �
Timiº. Domiciliu obligatoriu în satul
Feteºti � Ialomiþa, de la 18 iunie 1951. A
murit în timpul deportãrii, la 11 noiembrie
1951.

MANN, Iohann. Nãscut la 31 ianuarie
1899, în comuna Biled � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în judeþul Cãlãraºi, de la 18
iunie 1951. A murit în timpul deportãrii,
la 19 iunie 1955.

MANN, Iosif. Nãscut la 25 ianuarie
1901, în comuna Biled � Timiº. Ridicat
de N.K.V.D. ºi dus la muncã silnicã în
U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass),
la 15 ianuarie 1945. A murit în lagãrul
Stalino.

MANN, Maria. Nãscutã la 31
ianuarie 1913, în comuna Biled � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în satul Olaru,
comuna Roseþi � Ialomiþa, de la 18 iunie
1951. A murit în timpul deportãrii, la 9
noiembrie 1951.

MANNHERZ, Mathias. Nãscut la 12
februarie 1900. Din comuna Sânandrei �
Timiº. Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la
muncã silnicã în U.R.S.S. (bazinul
carbonifer Donbass), la 15 ianuarie 1945.
A murit în timpul deportãrii, în 1946.

MANOFESCU, Dumitru Miticã.
Primar al oraºului Târgu Jiu - Gorj.
Arestat în 1952. A murit în timpul
anchetei la Securitatea Craiova (torturat
de cãpitanul Oancã).

MANOIL, Gheorghe. Din satul
Cocorãºti Colþ, comuna Mãneºti �
Prahova. Þãran. Împuºcat de soldaþii
sovietici, la 5 octombrie 1944.

MANOILÃ, Camil. Din oraºul
Hunedoara. Medic. Arestat în martie
1945.

MANOILESCU, Grigore C. Nãscut
la 10 mai 1898, în oraºul Tecuci - Galaþi.
Din oraºul Iaºi. Frate cu Mihai ºi Mircea
Manoilescu. Redactor la cotidianul
legionar Buna vestire. Arestat.
Condamnat la închisoare. A murit în
timpul detenþiei.

MANOILESCU, Mihail C. Nãscut la
9 decembrie
1891, în oraºul
Tecuci � Galaþi.
Descendent al
logofãtului Ion
Tãutu, frate cu
Grigore ºi Mircea
Manoilescu. A
absolvit ªcoala
de Poduri ºi

ªosele ca ºef de promonþie. Preºedinte
al Asociaþiei Generale a Inginerilor din
România, al Comitetului Român de
Comerþ Internaþional ºi al Uniunii
Camerelor de Comerþ ºi Industrie.
Profesor de economie politicã la
Universitatea Bucureºti. A participat la
multe conferinþe internaþionale, a
publicat articole, studii ºi eseuri. Deputat
în mai multe legislaturi, a fost un apropiat
al generalul Averescu ºi al prinþului Carol.
Adeptul partidului unic, s-a desprins de
Partidul Poporului (în 1933) ºi a înfiinþat
Liga Naþionalã Corporatistã. Ministru de
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finanþe (31 iunie 1926 � 4 iunie 1927),
ministrul lucrãrilor publice (12 iunie � 10
octombrie 1930), ministrul industriei ºi
comerþului (10 octombrie 1930 � 6 iunie
1932), ministru de externe (4 aprilie � 4
septembrie 1940). Disponibilizat din
învãþãmântul universitar în 1947. Arestat
la 19 decembrie 1948. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Ocnele Mari ºi
Sighet. A murit în timpul detenþiei, la 31
decembrie 1950. În 1953, pentru a se
justifica arestarea, a fost condamnat în
lipsã la 15 ani muncã silnicã - la aproape
3 ani de când fusese aruncat în gropile
comune de pe malul Izei.

MANOILESCU, Mircea C. Nãscut
la 23 aprilie 1885, în oraºul Tecuci �
Galaþi. Frate cu Mihail ºi Grigore
Manoilescu. Membru al Partidului
Poporului condus de mareºalul
Averescu. Arestat la 15 august 1952. A
murit în lagãrul Galeº, în 1952.

MANOLACHE, Anca C. Nãscutã la
26 ianuarie 1923, la Iaºi. Din Bucureºti.
Licenþiatã în litere, drept ºi teologie.
Asistent universitar. Arestatã în
februarie 1959. Condamnatã la 9 ani
închisoare pentru favorizarea delictului
de uneltire. Detenþia la M.I., Jilava,
Miecurea Ciuc, Arad, Gai, Oradea.
Eliberatã în 1964.

MANOLACHE, Antolie. Din Banat.
Ofiþer în rezervã. Domiciliu obligatoriu
în Bãrãgan, de la 18 iunie 1951.

MANOLACHE, Dumitru P. Nãscut
la 11 iunie 1898, în comuna Bratovoieºti
� Dolj. Arestat, la 21 februarie 1959,
pentru propagandã contra colectivizãrii.
Torturat în timpul anchetei la Securitatea
Craiova. Condamnat la 8 ani muncã
silnicã. Detenþia în lagãrele din bãlþile
Dunãrii.

MANOLACHE, Emilia. Din judeþul
Constanþa. Domiciliu obligatoriu, din
1951.

MANOLACHE, Ion. Din comuna
Strãoane � Vrancea. Podgorean. Arestat
în august 1950, ca participant la revolta
þãrãneascã. A murit din cauza torturilor,
în timpul anchetei la Securitatea Galaþi.

MANOLACHE, Iordache. Din
Bucureºti. Secretarul circumscripþiei
P.N.Þ. nr. 29. Arestat la 15 august 1952.
Detenþia la penitenciarul Ghencea,
lagãrele Poarta Albã ºi Coasta Galeº.
Eliberat la 1 mai 1955.

MANOLACHE, Ivan. Nãscut în satul
Vãcãreni, comuna Luncaviþa � Tulcea.
Arestat, pentru împotrivire la
colectivizare. Condamnat  la 8 ani
închisoare, în 1951. O parte din detenþie
la penitenciarele Constanþa ºi Galaþi.

MANOLACHE, Liana.  Fiica
generalului C. Busuiocescu. Arestatã
împreunã cu sora sa.

MANOLACHE, Niculai. Din satul
Vãcãreni, comuna Luncaviþa � Tulcea.
Þãran. Arestat în 1951, pentru împotrivire
la colectivizare. Condamnat la 6 ani
închisoare. O parte din detenþie la
penitenciarele Jilava ºi Gherla.

MANOLE, Constantin. Din
Bucureºti. Preºedintele circumscripþiei
P.N.Þ. nr. 23. Arestat în timpul
manifestaþiei de la 8 noiembrie 1945.

MANOLE, Constantin C. Nãscut la
20 mai 1905. Domiciliu obligatoriu, un an
ºi 2 luni, din 1951.

MANOLE, Dionisie. Din Bucureºti.
A scris postului de radio Europa liberã,
anunþând cã va face greva foamei dacã
nu i se dã viza de plecare din þarã. Arestat.
Condamnat la un an închisoare (sentinþa
6 435/29 octombrie 1978), pentru
tentativã de treceþre frauduloasã a
graniþei.

MANOLE, Dumitru. Din comuna
I.C. Brãtianu � Cãlãraºi. Membru P.N.Þ.
Arestat în 1949.


