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KOVACS, Andrei. Din satul
Viriºmort, comuna Bocicoiu Mare �
Maramureº. Arestat în 1950, împreunã
cu mai mulþi consãteni, pentru
împotrivire la hotãrârile abuzive ale
autoritãþilor comuniste. Torturat în
timpul anchetei la Securitatea Timiºoara.
Condamnat la 8 ani închisoare de
Tribunalul Militar Timiºoara. Detenþia la
penitenciarele Lugoj, Caransebeº, Jilava,
Gherla ºi Aiud. Eliberat în 1957.

KOVACS, Andrei I. Nãscut la 15 iunie
1907, în satul Tetiºu, comuna Fildu de
Jos � Sãlaj. Arestat la 21 februarie 1946,
pentru diverse acuzaþii legate de
perioada ocupaþiei maghiare a
Transilvaniei de Nord. Condamnat la
muncã silnicã pe viaþã, pentru crime de
rãzboi. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Aiud, din cauza
înfometãrii, la 6 octombrie 1947.

KOVACS, Beniamin P. Nãscut la 15
mai 1892, în satul Cinta, comuna
Crãciuneºti � Mureº. Arestat la 1 iunie
1951. Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Târgu Mureº, unde i s-a
întocmit un dosar cu probe ºi mãrturii
false pentru activitate duºmãnoasã
regimului comunist, dusã sub acoperire
religioasã. A murit la penitenciarul
Gherla, unde a fost supus ºi acþiunii de
�reeducare�, la 24 noiembrie 1951, din
cauza torturilor.

KOVACS, Brigita A. Nãscutã la 7
iunie 1894, în Bucureºti. Arestatã.
Condamnatã la închisoare pentru
tentativã de trecere frauduloasã a
frontierei. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Vãcãreºti, la 28 iunie 1944.

KOVACS, Geza Fr. Nãscut la 25
septembrie 1928, în comuna Secuieni �
Harghita. Zidar. Arestat la 11 septembrie
1957. Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Târgu Mureº. Condamnat la

închisoare, de Tribunalul Militar Cluj,
pentru instigare publicã. A murit în
timpul detenþiei, la penitenciarul Gherla,
la 21 decembrie 1958, din cauza torturilor
din timpul anchetei ºi a celor la care îl
supusese comandantul Goiciu Petre.

KOVACS, Ioan. Din oraºul Arad.
Arestat de Securitatea Arad.

KOVACS, Mihai I. Nãscut la 27 iulie
1894, în localitatea ªimleu Silvaniei �
Sãlaj. Arestat la 20 decembrie 1945,
pentru activitatea depusã în timpul
ocupaþiei maghiare din Transilvania de
Nord. Condamnat la 5 ani închisoare de
Tribunalul Poporului din Cluj (sentinþa
8/31 mai 1946). A murit în timpul detenþiei,
la penitenciarul Aiud, la 29 august 1948,
din cauza lipsei de medicamente.

KOVACS, Nicolae. Din oraºul Reºiþa
� Caraº-Severin. Arestat în 1948.
Detenþia la penitenciarele Timiºoara,
Piteºti, Gherla ºi Ocnele Mari. Eliberat
în 1951.

KOVACS, Pavel. Nãscut la 18
decembrie 1939. Din satul Miniº,
comuna Ghioroc � Arad. Zidar. Arestat
în 1962. Condamnat la 4 ani închisoare,
de Tribunalul Militar Timiºoara, pentru
uneltire contra ordinii sociale. Graþiat în
1963, dupã 11 luni de detenþie.

KOVACS, ªtefan M. Nãscut la 20
noiembrie 1910, în satul ªilea, comuna
Mãgherani � Mureº. Þãran. Arestat la
18 aprilie 1951 de Securitatea Târgu
Mureº. Condamnat la închisoare, de
Tribunalul Militar Cluj, pentru activitate
duºmãnoasã contra regimului comunist
sub acoperire religioasã. A murit în
timpul detenþiei, la 12 iulie 1954.

KOVACS, Varvara. Nãscutã la 15
martie 1935, în satul Gottlob, comuna
Lovrin � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.
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KOVAL, Alexei. Nãscut în 1910. Din
Basarabia (localitatea Roscov, raion
Bãlþi). Arestat în 1952, ca membru al unei
organizaþii antisovietice. Condamnat la
25 de ani muncã silnicã, de Tribunalul
Militar Odessa, la 19 martie 1952.
Detenþia în lagãrele din Siberia.

KOVALIUC, Marton. Nãscut la 15
noiembrie 1930. Arestat de Securitatea
Arad. Condamnat la 3 ani închisoare, de
Tribunalul Militar Timiºoara, pentru
uneltire contra ordinii sociale. Detenþia
la penitenciarele Arad, Timiºoara ºi
Gherla.

KOVARI, Gheorghe P. Nãscut la 4
februarie 1887, în oraºul Beiuº � Bihor.
Arestat pentru simplul motiv cã fusese
militar. A murit în timpul detenþiei. Nu a
fost condamnat, pentru cã nu s-a putut
formula nici o acuzaþie contra sa.

KOZAR, Darinca. Nãscutã la 14
septembrie 1938, în Iugoslavia (Zrejan).
Stabilitã în oraºul Timiºoara. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã,
de la 18 iunie 1951.

KOZELEK, Ecaterina M. Nãscutã la
29 ianuarie 1925, în judeþul Timiº.
Arestatã pentru tentativã de trecere
frauduloasã a graniþei cu Ungaria.
Anchetatã la Securitatea Arad. A murit
în 1948, din cauza condiþiilor de
exterminare la care a fost supusã în
timpul anchetei ºi detenþiei.

KOZMA, Francisc. Din oraºul Arad.
Arestat de Securitatea Arad. Condamnat
la închisoare, pentru uneltire contra
ordinii sociale.

KOZMA, Simion. Din oraºul Arad.
Arestat de Securitatea Arad. Condamnat
la închisoare, pentru uneltire contra
ordinii sociale.

KRAIGATI, Petru D. Nãscut la 27
martie 1909, în comuna Sântana � Arad.

Mãcelar. Arestat
de Securitate, în
1951. Detenþia în
lagãrele de
muncã silnicã de
la Canal. A murit
în lagãrul Poarta
Albã, la 17

februarie 1952.
KRASINSCHI, Maria St. Nãscutã la

2 mai 1923, în oraºul Câmpulung � Argeº.
Vãduvã de ofiþer, mamã a doi copii. Din
toamna anului 1948 pânã în iunie 1949,
colonelul Gheorghe Arsenescu i-a lãsat
în pãstrare un sac cu armament. Arestatã
la 15 noiembrie 1949. Torturatã în timpul
anchetei la Securitatea Piteºti (torþionar
Cârnu). Condamnatã la 5 ani închisoare
de Tribunalul Militar Bucureºti. Detenþia
la penitenciarele Jilava ºi Mislea.

KRASNOSELSKI, Vladimir R.
Nãscut la 24 aprilie 1924. Universitar.
Membru P.S.D., a rãmas alãturi de Titel
Petrescu, refuzând unificarea cu partidul
comunist. Dis-ponibilizat din învãþãmânt
ºi a-restat. Detenþia la penitenciarele
Jilava ºi Boto-ºani, unde, în 1962, a
acceptat �reedu-carea�, încer-când sã
convingã ºi alþi deþinuþi politici refractari
(printre care Ion Ovidiu Borcea). Dupã
eliberare s-a stabilit la Geneva.

KRASZNAY, Lazlo Sandor S.
Nãscut la 21 martie 1897, în oraºul Satu
Mare. Arestat. Condamnat la închisoare,
de Tribunalul Poporului din Cluj, în 1946.
A murit în timpul detenþiei.

KRASZTL, Filip. Arestat de
Securitatea Arad. Condamnat la
închisoare, de Tribunalul Militar
Timiºoara, pentru uneltire contra ordinii
sociale.

KRAUS, Brigitte. Din oraºul Oraviþa
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� Caraº-Severin. Arestatã, împreunã cu
fratele sãu (Uwe), în 1988. Condamnaþi
la închisoare, de Tribunalul Militar
Timiºoara, pentru tentativã de trecere
frauduloasã a frontierei.

KRAUS, Carol A. Nãscut la 22 iulie
1905. Funcþionar. Arestat la 7 august
1945. Condamnat la 15 ani închisoare de
Tribunalul Poporului din Cluj. Detenþia
la penitenciarul Aiud ºi minele de plumb
Baia Sprie. A murit în timpul detenþiei, la
23 februarie 1950.

KRAUS, Manfred. Arestat în 1958.
Condamnat la închisoare. Detenþia la
penitenciarul Jilava ºi lagãrele din bãlþile
Dunãrii.

KRAUS, ªtefan. Nãscut la 20 aprilie
1911, în comuna Miºca � Arad. Din
oraºul Arad. Arestat cu lotul sioniºtilor
din Arad. Condamnat la închisoare, de
Tribunalul Militar Timiºoara, la 24
decembrie 1953. Eliberat, în urma
presiunilor internaþionale, ºi lãsat sã
plece în Israel.

KRAUS, Uwe. Din oraºul Oraviþa �
Caraº-Severin. Arestat, împreunã cu sora
sa (Brigitte), în 1988. Condamnaþi la
închisoare, de Tribunalul Militar
Timiºoara, pentru tentativã de trecere
frauduloasã a frontierei.

KRAUTER, Francisc. Din oraºul
Timiºoara. Arestat în 1951. Folosit ca
martor al acuzãrii în procesul înscenat
cu scopul denigrãrii Vaticanului. A
afirmat cã l-a însoþit pe episcopul
Augustin Pacha într-o audienþã la Hitler.
Dupã terminarea procesului a fost ºi el
condamnat la închisoare.

KRÄMER, 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.

KRÄMER,
Georg. 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.

KRÄMER, 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.

KREINER, Friderich. Nãscut la 30
martie 1940, în satul Clopodia, comuna
Jamu Mare � Timiº. Domiciliu obligatoriu
în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

KREISSL, Victor Ion. Nãscut la 10
ianuarie 1931, în Basarabia (Cernãuþi).
Arestat la 2 septembrie 1949 (mandatul
nr. 109.047), ca membru al orga-nizaþiei
subver-sive �Vlãscean-ca� (alãturi de
Breazu Sava, Briºcã Adrian, Gal Mihai,
Mate-escu Nicolae, Mihai Ion, ªo-vãrel
Marin º.a.). Condamnat la închisoare de
Tribunalul Militar Bucureºti (sentinþa 1
354/23 decembrie 1949). Detenþia la
Securitatea Giurgiu, penitenciarele
Jilava, Târgºor, Gherla, Aiud ºi lagãrul
Poarta Albã. Eliberat la 31 august 1955.

KREISZ, Martin I. Nãscut la 30 martie
1907, în judeþul Timiº. Arestat în 1949,
ca membru al unei organizaþii maghiare.
Condamnat la închisoare, de Tribunalul
Militar Timiºoara, pentru trãdare. A murit
în timpul detenþiei, la 25 martie 1950.

KRELL, Elisabeth. De etnie germanã.
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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.

KRELL, 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.

KRELL, Peter. Nãscut la 17 iunie
1904. 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.

KREMER, Francisc. Din judeþul
Arad. Arestat. Condamnat la închisoare,
pentru uneltire contra ordinii sociale.

KRENTNER, Ion. Preot romano-
catolic. Arestat. A murit în timpul
detenþiei, la penitenciarul Aiud.

KREPELKA, Barna M. Nãscut la 28
octombrie 1899, în Basarabia.
Funcþionar. Arestat la 20 iunie 1952.
Condamnat la închisoare, sub acuzaþia
de spionaj în favoarea Angliei. A murit
în timpul detenþiei, la penitenciarul
Piteºti, din cauza condiþiilor de
exterminare, la 7 februarie 1957.

KREPELKA, Maria Constanþa.
Nãscutã la 6 octombrie 1930, în oraºul
Constanþa. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

KREPSS, Matei C. Nãscut la 30
ianuarie 1893, în judeþul Arad. Muncitor.
Arestat. A murit în timpul detenþiei, în
lagãrul Cernavodã, din cauza condiþiilor
inumane de muncã silnicã, la 5 noiembrie
1952.

KREÞULESCU, Mircea. Nãscut la 2

februarie 1925, în
B u c u r e º t i .
Ultimul descen-
dent al
d o c t o r u l u i
Kreþulescu, fost
ministru al lui
Alexandru Ioan
Cuza ºi

întemeietor al Facultãþii de Medicinã,
împreunã cu Alexandru Davilla. Student
în anul patru la Facultatea de Medicinã,
foarte apreciat, dotat cu o memorie
deosebitã ºi o culturã vastã. Arestat la 1
iunie 1948 (mandatul nr.100 255). Torturat
cu sãlbãticie în timpul anchetei, la
penitenciarele Malmaison ºi M.A.I.
Condamnat la 7 ani închisoare de
Tribunalul Militar Bucureºti (sentinþa 97/
19 ianuarie 1949). Detenþia la peni-
tenciarele Jilava, Piteºti, Aiud ºi lagãrul
Peninsula. La expirarea termenului de
pedeapsã a fost dus sub escortã (man-
datul nr.10 030) cu domiciliu obligatoriu
în Bãrãgan, pentru 3 ani. Rearestat din
timpul domici-liului obligatoriu
(mandatul nr.10 094) ºi dus încã 3 ani la
muncã silnicã. Dorind sã afle motivul
repe-tatelor prelungiri ale pedepsei, a
fãcut de mai multe ori greva foamei ºi a
fost alimentat cu forþa printr-un furtun
(dur, mai gros decât necesar ºi evident
nesterilizat) bãgat cu brutalitate pe gât.
Eliberat de la penitenciarul Vãcãreºti,
bolnav, la 26 septembrie 1963 (bilet de
eliberare nr.21 811). A murit la 19
februarie 1982, din cauza unui cancer
esofagian în a cãrui declanºare au jucat
un rol important condiþiile de exterminare
din timpul detenþiei ºi tuburile pentru
alimentare forþatã.

KREUTZER, Josef. Nãscut la 31
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ianuarie 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 1945.

KREUTZER, Petru V. Nãscut la 8
ianuarie 1947. (vezi Kreutzer Valentin)

KREUTZER, Tereza. Nãscutã la 10
iulie 1927. (vezi Kreutzer Valentin)

KREUTZER, Valentin. Nãscut la 16
august 1921. Din satul Birda, comuna
Gãtaia � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, împreunã cu soþia (Tereza) ºi
fiul (Petru), 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

KRISBAI, Mihai. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1949.
Detenþia la penitenciarul Gherla, unde,
în 1951, a fost torturat în camera 104 de
�reeducaþii� aduºi de la penitenciarul
Piteºti (Pãvãloaie Vasile º.a.)

KRISTA, Nadiþa. Nãscutã la 9
februarie 1937, în Iugoslavia. Stabilitã în
Banat. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
4 ani, de la 18 iunie 1951.

KRISTALY, ªtefan. Din localitatea
Simeria � Hunedoara. Preot romano-
catolic. Arestat. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Cluj (printre alþii
ºi de Patriciu Mihai). Condamnat la
închisoare de Tribunalul Militar Cluj, în
1950, ca sprijinitor al episcopului Aron
Marton.

KRISTOFCISK, Sorin. Nãscut la 2
aprilie 1941, în oraºul Timiºoara.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani,
de la 18 iunie 1951.

KRISZA, Maria. Nãscutã la 29 mai
1924, în satul Dejan, comuna Moraviþa �
Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
împreunã cu fiul (Mihai), 4 ani ºi o lunã,
de la 18 iunie 1951.

KRISZA, Mihai. Nãscut la 24

ianuarie 1949. (vezi Krisza Maria)
KRONOVET, Josef. Din judeþul

Arad. Arestat. Condamnat la închisoare.
KRUPENSCHI, Pavel M. Nãscut la

28 octombrie 1889, în Basarabia.
Funcþionar. Arestat la 20 iunie 1952.
Torturat în timpul anchetei la M.A.I.
Condamnat la închisoare de Tribunalul
Militar Bucureºti, pentru spionaj în
favoarea Angliei. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Piteºti ºi Dej. A
murit în timpul detenþiei, la 7 februarie
1957.

KUGELMAN, Gheorghe. Din oraºul
Arad. Împuºcat de un soldat sovietic, la
29 octombrie 1945, în oraº.

KUGLER, Gheorghe A. Nãscut la 8
noiembrie 1903. Din localitatea Reghin �
Mureº. Funcþionar. Arestat la 10
septembrie 1945. Condamnat la
închisoare. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Aiud, la 9 martie 1948.

KUHN, ªtefan. Nãscut la 7 iulie 1918,
în localitatea Bocºa Montanã � Caraº-
Severin. Din oraºul Timiºoara. Absolvent
al Facultãþii de Drept din Cluj. Înscris în
miºcarea sionistã din 1935, în 1944 a fost
ales în comitetul de conducere. Arestat
la 20 februarie 1952. Torturat în timpul
anchetei, 8 luni, ºi obligat sã dea zeci de
declaraþii ºi sã rãspundã la nesfârºit la
aceleaºi întrebãri. Judecat în �procesul
celor 13 sioniºti�, din martie 1954,
rechizitoriul fiind întocmit de
locotenentul major Alexandru Gheorghe.
Condamnat la 15 ani muncã silnicã
(sentinþa 258/29 martie 1954, preºedinte
� general maior Alexandru Petrescu,
care, pânã în 1944, judecase 52 de
procese împotriva comuniºtilor,
pronunþând mai multe condamnãri la
moarte), pentru crimã de înaltã trãdare.
În urma presiunilor fãcute de opinia
publicã internaþionalã, a fost eliberat,
împreunã cu alte 7 persoane din lot, la 14
aprilie 1956.
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KULSVAR, ªtefan ªt. Nãscut la 21
septembrie 1914, în satul Viþa, comuna
Nuºeni � Bistriþa-Nãsãud. Þãran. Arestat
în 1952. A murit în timpul detenþiei, în
lagãrul Poarta Albã, din cauza condiþiilor
inumane de muncã silnicã, la 28 martie
1953.

KUM, ªtefan. Arestat, pentru
activitate sionistã. Condamnat la
închisoare, în 1951. Graþiat la 14 aprilie
1956.

KUN, Atila. Medic. Arestat.
Condamnat la 3 ani închisoare, în 1987,
pentru cã a refuzat sã elibereze un
certificat de deces pentru un deþinut
politic omorât prin torturã în timpul
anchetei.

KUNGRL. Din oraºul Timiºoara.
Ceasornicar. Arestat la 15 august 1952.
Detenþia în lagãrul de muncã silnicã de
la Bicaz. Eliberat în mai 1954.

KUNST, Iohann. Din comuna Biled �
Timiº. Lucrase în diverse þãri ºi adunase
o sumã de bani suficientã cu care dorea
sã deschidã o micã fabricã de mezeluri.
Arestat pentru cã activase o scurtã
perioadã de timp în Legiunea Strãinã
francezã. În 1950 i-a fost semnalatã
prezenþa la penitenciarul Aiud.

KUPERMAN, Iafa. Arestat. Judecat
cu un lot de 32 de persoane, în martie
1954, pentru activitate sionistã.
KUPERMAN, Samuel. Arestat.
Judecat cu un lot de 32 de persoane, în
martie 1954, pentru activitate sionistã.

KUPFER, Emeric. Eliberat de la
Auschiwtz ºi repatriat. Arestat sub
acuzaþia de colaborare cu administraþia
nazistã a lagãrului. Detenþia la
penitenciarul Aiud ºi minele de plumb

Baia Sprie.
KUPFER, Romeo. În timpul celui de

al doilea rãzboi mondial a lucrat ca ºef
de ºantier naval la Odessa. Arestat în
februarie 1945. Condamnat la închisoare.

KURKO, Ghiarfas. De origine
maghiarã. Muncitor. Comunist din
ilegalitate, a fost numit preºedintele
organizaþiei maghiare M.A.D.O.S.Z., care
colabora cu comuniºtii. Ales deputat la
alegerile falsificate de la 19 noiembrie
1946, a rãmas în aceastã funcþie pânã la
cãderea lui Racotzi de la putere. Arestat.
Condamnat la 20 de ani închisoare, în
1956, pentru înaltã trãdare.

KURTH, Johann. Nãscut în 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 Kaganovici � Krivoi Rog, în 1945.

KURTH, 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.

KURUNCZI, Carol. Nãscut la 18
iunie 1913. Din oraºul Arad. Lãcãtuº
mecanic. Arestat de Securitatea Arad,
împreunã cu soþia (Elisabeta), în 1950,
pentru convingerile religioase
(iehoviºti). Condamnat la 6 ani
închisoare de Tribunalul Militar
Timiºoara. Detenþia la penitenciarul
Gherla (5 ani) ºi lagãrele de muncã silnicã.

KURUNCZI, Elisabeta. Nãscutã la 21
august 1920. Din oraºul Arad. Arestatã
de Securitatea Arad, împreunã cu soþul
(Carol), în 1950, pentru convingerile
religioase (iehoviºti). Anchetatã timp de
3 luni ºi trimisã la muncã silnicã, pentru
încã 6 luni, în lagãrul Bragadiru, de lângã
Bucureºti.

KUSAK, Eva. Nãscutã la 3 mai 1916,
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în comuna Sânnicolau Mare � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în satul Valea Viilor
� Ialomiþa, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

KUSAK, Reinhold Ludovic. Nãscut
la 5 februarie 1946, în satul Tomnatic,
comuna Lovrin � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

KUSMANY, ªtefan. Din oraºul
Oradea - Bihor. Arestat la 15 noiembrie
1956, pentru participare la miºcarea
studenþeascã din Timiºoara.

KUSS, Valentin. Din Bucureºti. Preot
romano-catolic. Arestat, în 1950, pentru
convingerile religioase.


