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KLEIN, Magdalena. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã
cu alþi 328 de consãteni, în 1945.

KLEIN, Maria. Nãscutã la 1 aprilie
1922, în comuna Slimnic � Sibiu. Ridicatã
de N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass).

KLEIN, Maria. Nãscutã la 9 aprilie
1916, în comuna Slimnic � Sibiu. Ridicatã
de N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass).

KLEIN, Michael. Nãscut la 12
decembrie 1927, în comuna Slimnic �
Sibiu. Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la
muncã silnicã în U.R.S.S. (bazinul
carbonifer Donbass).

KLEIN, Michael. Nãscut la 2 iunie
1899, în comuna Slimnic � Sibiu. Ridicat
de N.K.V.D. ºi dus la muncã silnicã în
U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass).

KLEIN, Mircea. Arestat în 1949.
Detenþia la penitenciarele Jilava ºi Aiud.

KLEIN, Mircea. Arestat. Condamnat
la 8 ani închisoare, în 1950, pentru
tentativã de trecere frauduloasã a
frontierei. Detenþia la penitenciarele
Timiºoara, Gherla ºi lagãrul Poarta Albã.

KLEIN, Pincu. Nãscut la 6 august
1929. Student la Facultatea de Medicinã.
Arestat. Condamnat la închisoare, în
1949. Detenþia la penitenciarele Jilava,
Constanþa, Aiud ºi minele de plumb Baia
Sprie.

KLEIN, Walter. Din comuna Pojorâta
� Suceava. Croitor. De origine germanã,
la terminarea rãzboiului a plecat din þarã
împreunã cu trupele germane. În 1955,
crezând în promisiunile statului român
privind returnarea proprietãþilor celor ce
se repatriau, a revenit în România. La

întoarcere ºi-a gãsit gospodãria ocupatã
de noul C.A.P. Invalid de rãzboi, s-a
deplasat în cârje de la o autoritate la alta,
pentru a-ºi revendica drepturile, conform
angajamentelor de la repatriere. Deoarece
insistenþele sale au devenit deranjante,
a fost arestat, în 1958, sub acuzaþia de
spionaj. Torturat în timpul anchetei,
pentru a recunoaºte acuzaþiile
mincinoase ce i se aduceau. Condamnat
la închisoare, de Tribunalul Militar Cluj,
la 3 ianuarie 1960, pentru spionaj. Graþiat
la scurt timp.

KLEINER, Riza. Nãscutã la 18 au-
gust 1930, în oraºul Galaþi. Din Bucureºti.
Arestatã cu un grup de sioniºti. Dupã
eliberare i s-a permis sã plece în Israel.

KLEITSCH, Barbara. (vezi Kleitsch
Franz)

KLEITSCH, Elisabeth. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã
cu alþi 328 de consãteni, în 1945.

KLEITSCH, Elisabeth F. (vezi
Kleitsch Franz)

KLEITSCH, Franz. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã
cu alþi 328 de consãteni, în 1945.

KLEITSCH, Franz. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în satul Lãteºti,
comuna Borduºani � Ialomiþa, împreunã
cu soþia (Barbara), fiica (Elisabeth), mama
(Barbara � decedatã în timpul deportãrii,
în ianuarie 1952), din 1951.

KLEITSCH, Iosif. Din oraºul Orºova
� Mehedinþi. Preot romano-catolic.
Arestat în 1950. Detenþia la Ocnele Mari.

KLEITSCH, Johann. De etnie
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germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicat de
N.K.V.D. ºi dus la
muncã silnicã în
lagãrele din
U . R . S . S . ,
împreunã cu alþi
328 de
consãteni, în
1945.

KLEITSCH, Katharina. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã
cu alþi 328 de consãteni, în 1945.

KLEMANN, Peter. Nãscut în martie
1929, în comuna Lenauheim � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

KLEMENS, Sora. Din comuna
Saschiz � Mu-reº. Ridicat de N.K.V.D.,
împre-unã cu un grup de saºi, ºi dus la
muncã silnicã în U.R.S.S. (bazinul
carbonifer Don-bass).

KLEMER, Elvira (nãscutã
Postelnicu). Arestatã. Condamnatã la
închisoare în 1952. Detenþia la
penitenciarul Mislea. La expirarea
termenului de pedeapsã a fost dusã cu
domiciliu obligatoriu în satul Lãteºti,
comuna Borduºani � Ialomiþa, unde a
murit, la 9 decembrie 1961.

KLENG, Iuri. Arestat. Condamnat la
închisoare, în 1949. Detenþia la
penitenciarele Piteºti, Gherla (în
perioada �reeducãrii�) ºi minele Baia
Sprie.

KLEPP, Iosif. Din oraºul Arad.
Arestat. Condamnat la închisoare.

KLIM, Nicolae. Un deþinut politic cu
acest nume se afla la penitenciarul
Gherla, în 1950, în relaþii bune cu

�reeducaþii� veniþi de la penitenciarul
Piteºti.

KLOCKNER. Arestat. Condamnat
la închisoare, în 1950. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Aiud ºi Baia Sprie.

KLOKL, Otto. Din oraºul Oraviþa �
Mehedinþi. Arestat. Condamnat la 5 ani
închisoare de Tribunalul Militar
Timiºoara. Detenþia la penitenciarele
Jilava ºi Aiud.

KLOSS, Mihai. Din satul Dobârca,
comuna Miercurea Sibiului � Sibiu.
Arestat. Condamnat la 3 ani închisoare,
pentru uneltire contra ordinii sociale.
Detenþia la penitenciarele Suceava ºi
Gherla.

KLUG, Anna. De etnie germanã. Din
comuna Lovrin � Timiº. Ridicatã de
N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi
328 de consãteni, în 1945.

KLUG, Nikolaus. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Ridicat de
N.K.V.D. ºi dus la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi
328 de consãteni, în 1945.

KNALL, Iosif. Subinginer. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1949.
Detenþia la penitenciarul Gherla, unde
lucra în fabricã, remarcându-se ca un
foarte bun tehnician. Odatã cu sosirea
�reeducaþilor� de la penitenciarul Piteºti,
care doreau sã ocupe locurile mai uºoare
de muncã ºi sã înlãture deþinuþii politici
necooperanþi, au început persecuþiile ºi
pedepsele cu carcera, fiind de mai multe
ori denunþat torþionarului Goiciu cã
saboteazã lucrãrile.

KNALL, Klaus. Din oraºul Braºov.
Salariat la Biserica Neagrã. Arestat în
1949. Torturat în timpul anchetei, la
Securitatea Braºov. Condamnat la
închisoare, în 1950. Detenþia la
penitenciarul Gherla.
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KNALL, Verner. Din oraºul Braºov.
Arestat în 1949. Torturat în timpul
anchetei, la Securitatea Braºov.
Condamnat la închisoare, în 1950.
Detenþia la penitenciarul Gherla.

KNALL, Werner. Preot romano-
catolic. Arestat. Condamnat la muncã
silnicã. Detenþia în lagãrele Grindu,
Periprava ºi penitenciarul Gherla.

KNEIPP, Anna. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Ridicatã de
N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi
328 de consãteni, în 1945.

KNEIPP, Johann. Nãscut la 11 mai
1903. De etnie germanã. Din comuna
Lovrin � Timiº. Ridicat de N.K.V.D. ºi
dus la muncã silnicã în lagãrele din
U.R.S.S., împreunã cu alþi 328 de
consãteni, în 1945. A murit în timpul
deportãrii, în lagãrul Ceasov Iar II, în
1947.

KNEIPP, Nikolaus. Nãscut la 10
noiembrie 1907. De etnie germanã. Din
comuna Lovrin � Timiº. Ridicat de
N.K.V.D. ºi dus la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi
328 de consãteni, în 1945. A murit în
timpul deportãrii, în 1947.

KNEJEU, Jiva. Nãscut la 8 aprilie
1935, în satul Sânmartinu Sârbesc,
comuna Peciu Nou � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în satul Schei, comuna
Stãncuþa - Brãila, 4 ani, de la 18 iunie
1951.

KNESZEV, ªtefan. Nãscut la 25
martie 1935, în satul Sânmartinu Sârbesc,
comuna Peciu Nou � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în satul Schei, comuna
Stãncuþa - Brãila, 4 ani, de la 18 iunie
1951.

KNOBLOC, Nicolae. Nãscut în
comuna Tâmna � Mehedinþi. Student la
Facultatea de Medicinã din Bucureºti.

Arestat. Condamnat la închisoare, în
1949. Detenþia la penitenciarul Piteºti,
unde a cunoscut ororile acþiunii de
�reeducare�.

KOCH, Christoph. Nãscut la 21 iunie
1095. De etnie germanã. Din comuna
Lovrin � Timiº. Ridicat de N.K.V.D. ºi
dus la muncã silnicã în lagãrele din
U.R.S.S., împreunã cu alþi 328 de
consãteni, în 1945. A murit în timpul
deportãrii, la 1 august 1947.

KOCH, Josef Johann A. Nãscut în
1909, în Germania. Arestat sub acuzaþia
de colaborare cu serviciile de spionaj
germane. Torturat în timpul anchetei.
Condamnat la închisoare. Omorât în
timpul unei anchete din perioada
detenþiei.

KOCH, Lotte. (vezi Koch Nikolaus)
KOCH, Magdalena (nãscutã

Pfeifer). (vezi Koch Nikolaus 2)
KOCH, Nikolaus. (1) De etnie

germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Medic. Domiciliu obligatoriu în satul
Urleasca, comuna Traian � Brãila,
împreunã cu soþia (Lotte), soacra (Mayer
Lotte) , din 1951.

KOCH, Nikolaus. (2) De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în satul Zagna,
comuna Vlãdeni � Brãila, împreunã cu
soþia (Magdalena), din 1951.

KOCHEM, Josef. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Ridicat de
N.K.V.D. ºi dus la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi
328 de consãteni, în 1945.

KOCZA, Anton Gheorghe. Student.
Arestat în noiembrie 1956. Judecat cu
lotul Kelemen Kalman (student la
Facultatea de Filozofie � Istorie a
facultãþii �Babeº Bolyai� din Cluj, care,
împreunã cu alþi 5 colegi, a întocmit un
program de revendicãri studenþeºti
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asemãnãtoare cu ale celor din
Timiºoara). Condamnat la 3 ani
închisoare (sentinþa 722/22 aprilie 1957).
La expirarea termenului de pedeapsã a
fost dus cu domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 2 ani.

KOFFERKOPF, Miklos M. Nãscut
la 18 decembrie 1911, în satul Neudorf,
comuna Zãbrani � Arad. Arestat pentru
cã efectuase stagiul militar în armata
germanã. A murit în timpul detenþiei.

KOFFLER, Remus I. Nãscut în 1902.
Din Bucureºti. Membru P.C.R. din 1937,
în consiliul de conducere al centrului
financiar al partidului. Arestat în 1949
cu Lucreþiu Pãtrãºcanu. Judecat în
acelaºi proces cu acesta ºi acuzat (în
baza unor probe ºi mãrturii mincinoase)
cã a fost agentul Siguranþei ºi al
serviciilor strãine de spionaj (ca martorã
a acuzãrii a fost adusã ºi soþia sa, Lili
Weigel; ea a afirmat cã a fost
organizatorul grupului care, în perioada
rãzboiului, urmãrea distrugerea
comuniºtilor din închisori). Condamnat
la moarte (sentinþa 49/6 aprilie 1954).
Executat la penitenciarul Jilava, la 17
aprilie 1954.

KOFFLER, René. Nãscut la 26
octombrie 1928, în Bucureºti. Arestat.
Condamnat la închisoare pentru înaltã
trãdare ºi crime de rãzboi (conform
datelor din arhiva S.R.I.). A murit în
timpul detenþiei.

KOGÃLNICEANU, Nicolae.
Economist. Arestat în 1949. Judecat cu
lotul Liviu Mãrgineanu. Condamnat la
un an închisoare de Tribunalul Militar
Iaºi (sentinþa 230/30 martie 1951).

KOHL, Dietlinde Erika J. (vezi Kohl
Johann din comuna Lovrin)

KOHL, Gerlinde J. (vezi Kohl
Johann din comuna Lovrin)

KOHL, Hedi J. (vezi Kohl Johann
din comuna Lovrin)

KOHL, Johann. Nãscut la 4 aprilie
1903, în comuna Slimnic (nr. 60) � Sibiu.
Ridicat de N.K.V.D., împreunã cu fiul sãu
(Johann), la 15 ianuarie 1945, ºi duºi la
muncã silnicã în U.R.S.S. (bazinul
carbonifer Donbass).

KOHL, Johann.  Nãscut la 3
decembrie 1926, în comuna Slimnic
(nr.60)  � Sibiu. Ridicat de N.K.V.D.,
împreunã cu tatãl sãu (Johann), la 15
ianuarie 1945, ºi duºi la muncã silnicã în
U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass).

KOHL, Johann. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în satul Rubla, comuna
Traian � Brãila, împreunã cu soþia
(Theresia), fiicele (Gerlinde, Hedi ºi
Dietlinde-Erika) , din 1951.

KOHL, Mariana. Nãscutã la 21
septembrie 1920, în comuna Comloºu
Mare � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

KOHL, Martin. Nãscut la 25
octombrie 1926, în comuna Slimnic (nr.
97) � Sibiu. Ridicat de N.K.V.D., la 15
ianuarie 1945, ºi dus la muncã silnicã în
U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass).

KOHL, Martin. Nãscut la 5
decembrie 1923, în comuna Slimnic (nr.
193) � Sibiu. Ridicat de N.K.V.D., la 15
ianuarie 1945, ºi dus la muncã silnicã în
U.R.S.S. (bazinul carbonifer Donbass).

KOHL, Theresia. (vezi Kohl Johann
din comuna Lovrin)

KOHLEN, Eva. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Ridicatã de
N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi 328
de consãteni, în 1945.

KOHLEN, Kaspar. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la muncã
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silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã
cu alþi 328 de consãteni, în 1945.

KOHLER, Gertruda. Din oraºul
Reºiþa � Galaþi. Arestatã. Condamnatã la
închisoare, în 1945. Detenþia în lagãrele
de muncã silnicã de la Reºiþa ºi Oraviþa.
Eliberatã în 1950.

KOHN, Alexandru. Nãscut la 19
octombrie 1932. Din oraºul Arad.
Tehnician. Arestat. Condamnat la un an
ºi 4 luni închisoare, de Tribunalul Militar
Iaºi, în 1950. Detenþia în lagãrele de la
Canal.

KOHN, Iosif. Din oraºul Arad. Arestat
în 1948. Condamnat la închisoare pentru
tentativã de trecere frauduloasã a
frontierei. O parte din detenþie, la
penitenciarul Gherla.

KOHN, ªtefan. Din judeþul Arad.
Arestat. Condamnat la închisoare.

KOIFMAN, Avram. Nãscut la 15
decembrie 1924, în Basarabia (Cernãuþi).
Din Bucureºti. Arestat pentru activitate
sionistã. Eliberat în 1956 ºi lãsat sã plece
în Israel.

KOKRON, Ethel. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Ridicatã de
N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi 328
de consãteni, în 1945.

KOLAROVSCHI, René. Nãscut la
19 octombrie 1951, în satul Feteºtii Noii
� Ialomiþa, în timpul domiciliului
obligatoriu al pãrinþilor (aduºi la 18 iunie
1951). Familia a fost eliberatã dupã 4 ani.

KOLLA, Elisabeth. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã
cu alþi 328 de consãteni, în 1945.

KOLLA, Heinrich. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã
cu alþi 328 de consãteni, în 1945.

KOLLA, Maja. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Ridicatã de
N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi 328
de consãteni, în 1945.

KOLOMAN. Director tehnic la o
întreprindere. Arestat în 1953.
Condamnat la închisoare pentru înaltã
trãdare. Detenþia la penitenciarele Jilava,
Piteºti ºi Dej.

KOLONTE, Iosif I. Nãscut la 7
decembrie 1898. Învãþãtor. Arestat.
Omorât în timpul anchetei, în 1954.

KOLUNZIN, Dobrinca. Nãscutã la
21 octombrie 1926, în comuna Sânpetru
Mare � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

KOMAROINI. Arestat pentru
manifestarea fãþiºã a sentimentelor de
simpatie faþã de revoluþia din Ungaria.
Condamnat la închisoare. O parte din
detenþie la penitenciarele Cluj ºi Gherla.

KOMAROVSCHI, Traian. Din
Bucureºti. Medic. Arestat în legãturã cu
manifestaþia promonarhistã de la 8
noiembrie 1945, din Piaþa Palatului
Regal.

KOMPAISZ, ªtefan I. Nãscut la 24
decembrie 1905, în comuna Socodor �
Arad. Arestat. A murit în timpul
detenþiei. Familia a primit certificatul de
deces în 1985.

KONCZ, Adalbert. Nãscut la 22
noiembrie 1947, în satul Cruceni,
comuna Foeni � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, de la 18 iunie
1951.

KONCZ, Margareta. Nãscutã la 22
februarie 1951, în comuna Foeni � Timiº.
Domiciliu obligatoriu împreunã cu
pãrinþii, în satul Viiºoara, comuna
Cobadin � Constanþa, 4 ani ºi o lunã, de
la 18 iunie 1951.
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KONIG. ªvab din Banat. În 1944 a
plecat din þarã cu armata germanã în
retragere. S-a angajat în Legiunea
Strãinã francezã ºi a luptat în Vietnam,
unde a fost luat prizonier. Eliberat pentru
repatriere, a fost dus întâi în lagãrele din
China ºi Siberia. Ajuns în cele din urmã
în þarã, a fost condamnat la închisoare
pentru trãdare. Detenþia în
penitenciarele Jilava ºi Piteºti. Dupã
eliberare i s-a dat voie sã plece în R.F.G.

KONIG, Wilhelm. În timpul
rãzboiului a lucrat ca ºofer la sediul
Gestapoului din Bucureºti. Arestat.
Condamnat, în 1947, pentru activitate
subversivã. O parte din detenþie la
penitenciarul Aiud.

KONRAD, Kramer. Din oraºul Sibiu.
Arestat. Condamnat la 5 ani închisoare,
pentru trecerea frauduloasã a frontierei
în Iugoslavia.

KONRAD, Maria. Din localitatea
Mãnãrade � Alba. Ridicatã de N.K.V.D.,
la 15 ianuarie 1945, ºi dusã la muncã
silnicã în U.R.S.S. (bazinul carbonifer
Donbass).

KONRAD, Miklos. Nãscut la 11
septembrie 1911, în satul Comloºu Mic,
comuna Comloºu Mare � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

KONRAD, Srah. Din localitatea
Mãnãrade � Alba. Ridicatã de N.K.V.D.,
la 15 ianuarie 1945, ºi dusã la muncã
silnicã în U.R.S.S. (bazinul carbonifer
Donbass).

KONRAD, ªerban. Nãscut la 23
aprilie 1942, în satul Comloºu Mic,
comuna Comloºu Mare � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

KONRAD, Terezia. Nãscutã la 19
martie 1933, în satul Vizejdia, comuna

Lovrin � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 4 ani, de la 18 iunie 1951.

KONTE, Rudolf F. Nãscut la 22
septembrie 1911, în satul Cuptoare,
comuna Cornea � Caraº-Severin. Arestat
în 1951. A murit în timpul detenþiei, în
lagãrul Poarta Albã, din cauza condiþiilor
inumane de muncã silnicã, la 21 martie
1953.

KONZ, Juliane. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Ridicatã de
N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi
328 de consãteni, în 1945.

KONYA, ªtefan Em. Nãscut la 4
ianuarie 1915, în oraºul Gheorghieni �
Harghita. Avocat. Arestat în 1956.
Judecat în procesul aºa-zisului complot
anticomunist de la Târgu Mureº.
Condamnat la moarte. Executat la
penitenciarul Timiºoara, la 1 septembrie
1958. Decesul a fost înregistrat la Oficiul
Stãrii Civile (nr.15), la 15 septembrie 1962.

KONYTZ, Liubiþa. Nãscutã la 26
aprilie 1932, în comuna Cenad � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în satul Zagna,
comuna Vlãdeni - Brãila, 4 ani ºi o lunã,
de la 18 iunie 1951.

KOOK, Alexandru. Nãscut la 25
martie 1937. Arestat de Securitatea
Timiºoara. Condamnat la 4 ani
închisoare, în 1960, pentru tentativã de
trecere frauduloasã a graniþei.

KOPAS, Iosif I. Nãscut la 12
septembrie 1927. Arestat la 22 septembrie
1954. Împuºcat la 21 aprilie 1955, sub
pretextul tentativei de fugã de sub
escortã.

KOPOSI, ªtefan. Din oraºul Satu
Mare. Tehnician. Nãscut în 1897.
Arestat. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Aiud, în 1948.

KOPROS, Eugen. Nãscut la 12 aprilie
1930. Din oraºul Arad. Arestat în 1960.
Condamnat la 3 ani închisoare de
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Tribunalul Militar Timiºoara. Eliberat în
1963.

KORECK, Aladar. Din judeþul Arad.
Arestat. Condamnat la închisoare.

KORECK, Anna. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Ridicatã de
N.K.V.D. ºi dusã la muncã silnicã în
lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi 328
de consãteni, în 1945.

KORECK, Anna J. (vezi Koreck
Jakob)

KORECK, Eva (nãscutã Schau²).
(vezi Koreck Jakob)

KORECK, Ioan. Din judeþul Timiº.
Arestat. Condamnat la închisoare.

KORECK, Jakob. De etnie germanã.
Din comuna Lovrin � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în satul Zagna, comuna
Vlãdeni � Brãila, împreunã cu soþia (Eva)
ºi fiica (Anna), din 1951.

KORECK, Johann. Nãscut la 18 mai
1899. De etnie germanã. Din comuna
Lovrin � Timiº. Ridicat de N.K.V.D. ºi
dus la muncã silnicã în lagãrele din
U.R.S.S., împreunã cu alþi 328 de
consãteni, în 1945. A murit în timpul
deportãrii, în lagãrul Stalino, la 25 mai
1946.

KORECK, Marianne. De etnie
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã
cu alþi 328 de consãteni, în 1945.

KORECK, Peter. Nãscut la 6 iunie
1901. De etnie germanã. Din comuna
Lovrin � Timiº. Ridicat de N.K.V.D. ºi
dus la muncã silnicã în lagãrele din
U.R.S.S., împreunã cu alþi 328 de
consãteni, în 1945. A murit în timpul
deportãrii, în lagãrul Varagova � Krivoi
Rog � Ucraina, la 9 aprilie 1946.

KORMPS, Ioan. Nãscut în comuna
Rona de Sus � Maramureº. Arestat la 1
august 1949. Condamnat la 2 ani

închisoare de
T r i b u n a l u l
Militar Baia
Mare, pentru
uneltire contra
ordinii sociale.
Eliberat la 10
august 1952.

K O R N E ,
Radu M. Nãscut

la 23 decembrie 1895, în Bucureºti.
Absolvent al ªcolii Militare de ofiþeri de
cavalerie (1915), ªcolii Superioare de
Rãzboi (1923), ªcolii de Cavalerie de la
Saumur � Franþa (1926). ªef de stat ma-
jor al Corpului de Cavalerie (1941),
comandant al Regimentului 6 roºiori
(1941), comandant al Detaºamentului
motomecanizat �colonel Korne� (1941 �
1942), comandant provizoriu al Diviziei
3 munte (1942), comandant al Diviziei 8
cavalerie purtatã (1942 � 1944), general
de brigadã din 1943, comandant al
Diviziei blindate (1944). Decorat în primul
rãzboi mondial cu ordinele �Coroana
României� ºi �Mihai Viteazul�, s-a
remarcat ºi în a doua confla-graþie
mondialã ca �unul dintre cei mai distinºi
ofiþeri din armata românã�, �gene-ral de
mare va-loare cu calitãþi excepþionale�.
Arestat la 21 octombrie 1944, împreunã
cu mai mulþi generali. În urma intervenþiei
generalului C. Sãnãtescu pe lângã
generalul rus V. Viºinevschi, la 6
februarie 1945, a fost scos de la
penitenciarul Malmaison ºi pus sub pazã
la domiciliu. La 20 iunie 1945 s-a hotãrât
scoaterea de sub urmãrire penalã
(ordonanþa nr.1 519), dar acuzatorul pub-
lic F. Robescu a ignorat ordonanþa ºi a
repartizat cazul �spre completarea
cercetãrilor� altui cabinet de instrucþie.
La 1 martie 1946 i s-a ridicat paza de la
domiciliu, dar cu obligaþia de a se prezenta
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sãptãmânal la Poliþie pentru vizã.
Cercetãrile au continuat ºi i s-a întocmit
un dosar din care reieºea cã are legãturi
cu miºcarea de rezistenþã din
Cehoslovacia ºi cu �Rezistenþa
Spiritualã� din România. La 24 martie 1948
a fost arestat de la domiciliu de comisarul
Ion Moldovan (dupã o percheziþie
amãnunþitã) ºi trimis la penitenciarul
Jilava pânã la completarea dosarului de
judecatã. La 18 aprilie 1949 a fost dus în
stare gravã (din cauza condiþiilor de
exterminare la care a fost supus) la
penitenciarul Vãcãreºti, unde a murit la
28 aprilie 1949. În urma decesului,
Parchetul Curþii Bucureºti a hotãrât
clasarea cazului dar, printr-o ordonanþã
datã la 3 octombrie 1949, au continuat
cercetãrile pentru a se putea trece la
confiscarea post mortem a averii
acuzatului.

KORNER, Marrwitz. Nãscut la 20
august 1915, în Bucovina (Seletin).
Refugiat în Bucureºti. Arestat pentru
activitate sionistã. Dupã eliberare i s-a
permis plecarea în Israel.

KORNER, Moshe. Arestat.
Condamnat la închisoare administrativã
de Tribunalul Militar Galaþi. Dupã
eliberare (1956) i s-a permis plecarea în
Israel.

KORPAC, Eugen. Din judeþul Arad.
Arestat. Condamnat la închisoare.

KORSCHNER, Alfons A. Nãscut la
29 martie 1917, în oraºul Suceava.
Domiciliu obligatoriu, 2 ani ºi 2 luni.

KORSCHNER, Ioan. Nãscut în
oraºul Suceava. Domiciliu obligatoriu,
2 ani ºi 2 luni.

KOSLINSCHI, Gheorghe.
Viceamiral, ministru subsecretar de stat
pentru marinã, profesor la ªcoala
Superioarã de Rãzboi. Arestat în 1948.
Judecat pe baza unui dosar cu probe ºi

mãrturii false. Condamnat la 10 ani
muncã silnicã, pentru crime de rãzboi.
Detenþia la penitenciarele Jilava ºi Aiud.
A murit în timpul detenþiei, la 30 aprilie
1950.

KOSTURIK, Victor I. Nãscut la 19
iulie 1893, în Cehoslovacia (Brno).
Stabilit în comuna Bruiu � Sibiu.
Funcþionar la asociaþia grupului etnic
german. Arestat în 1951. Condamnat la
închisoare administrativã. A murit în
timpul detenþiei, în lagãrul Capu Midia,
la 10 decembrie 1952, din cauza
condiþiilor inumane de muncã silnicã.

KOTMANOVICI, Kotman. Arestat
la 5 mai 1947. Detenþia la penitenciarul
Piteºti. În perioada respectivã deþinuþii
erau supuºi unui regim inuman de
înfometare, ceea ce a dus la declanºarea
unei revolte. Kotmanovici, om cu o forþã
fizicã ieºitã din comun, a reuºit sã îndoaie
barele de fier de la uºi, permiþând astfel
deþinuþilor din diversele sectoare ale
penitenciarului sã se uneascã. Gardienii
au fugit, iar directorul penitenciarului
(Alexandru Dumitrescu) a cerut
intervenþia Regimentului 2 Motorizat.
Deþinuþii nu au cedat în faþa ºirului de
mitraliere ºi au continuat sã cearã
îmbunãtãþirea hranei. Administraþia a
fost nevoitã sã cedeze ºi s-a permis
primirea pachetelor cu alimente de la
familii. Pentru ca sã nu sune totuºi ca o
înfrângere a autoritãþii, trei deþinuþi,
printre care ºi Kotmanovici, au fost
trimiºi ca pedeapsã la penitenciarul
Aiud.

KOTROCZI, Nicolae Fr. Nãscut la
13 octombrie 1929, în satul Satu Mare,
comuna Secusigiu � Arad. Arestat.
Condamnat la închisoare, pentru
propagandã contra regimului comunist.
A murit în timpul detenþiei.


