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Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 2 ani
ºi 4 luni.

HÂRDÃU, Paraschiv I. Nãscut la 15
decembrie 1900, în comuna Chirnogeni
� Constanþa. Arestat în 1952. A murit în
timpul detenþiei în lagãrul Poarta Albã,
la 26 februarie 1953.

HÂRJET, Cristina. Nãscutã la 3
ianuarie 1937, în comuna Saravale �
Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
de la 18 iunie 1951.

HÂRªOVEANU, Dumitru. Din
oraºul Turnu Severin. Elev. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1957.

HÂRTOPAN, Alexandru H. Nãscut
în 1929. Din Basarabia (oraº Briceni).
Arestat în 1951, pentru refuzul de a
satisface stagiul militar. Condamnat la 5
ani muncã silnicã. Soþia (Daria) ºi fiica
(Vera) au fost deportate în lagãrele din
Siberia (Tomsk), în 1951, pentru
convingerile religioase (iehovistã).

HÂRTOPAN, Haralambie F. Nãscut
în 1905. Din Basarabia. Deportat în
lagãrele din Siberia, împreunã cu soþia ºi
copilul.

HÂRTOPAN, Vasile P. Nãscut în
1926. Din Basarabia (oraº Briceni).
Arestat de N. K.V.D. Condamnat la 5 ani
închisoare, în 1949.

HÂRTU, Ion. Din satul Nicolae
Bãlcescu, comuna Nalbant � Tulcea.
Þãran. Arestat în 1949. Decedat în
lagãrul Capu Midia, în 1951. (Când mai
avea doar 2 zile pânã la eliberare,
secretarul de partid din sat a fost întrebat
dacã �banditul� meritã sã fie pus în
libertate la termen. Activistul local a
rãspuns cã �banditul� nu are ce cãuta în
sat. În consecinþã �banditul� a fost lovit
cu ranga în cap, pe la spate, ºi a decedat.)

HÂRTU, Niculai. Nãscut în 1896, în
satul Nicolae Bãlcescu, comuna Nalbant
� Tulcea. Arestat în 1949. Condamnat la
5 ani închisoare. Detenþia în lagãrele de

la Canal. Împuºcat de escortã, la 7
decembrie 1950.

HÂRÞAN, Ion. Nãscut la 4 mai 1911.
Din satul Climeºti, comuna Fãurei �
Neamþ. Preot ortodox. Arestat.
Condamnat de Tribunalul Militar Neamþ
la 10 ani temniþã grea, pentru uneltire
contra ordinii sociale.

HÂRÞÃU, Livia. Din oraºul Arad.
Muncitoare la U.T.A. Arad. A participat
la revolta muncitoreascã din fabricã,
împotriva abuzurilor autoritãþilor
comuniste. Arestatã. Condamnatã la 8
ani închisoare. O parte din detenþie în
lagãrul Mislea.

HÂRÞOAGÃ, Tiberiu G. Nãscut la
26 aprilie 1908. Din localitatea Agnita �
Sibiu. Arestat în 1950. A murit în timpul
detenþiei în lagãrul Capu Midia, la 19
martie 1953.

HEBE, Ion. Arestat. Condamnat la
închisoare de Tribunalul Militar Cluj, în
1959, ca membru al unei organizaþii
subversive formate din 26 de þãrani.

HEBER, Jean. Secretarul Episcopiei
Catolice din Timiºoara. Arestat în
primãvara anului 1951. Acuzat cã a dat
informaþii Vaticanului ºi a schimbat
valutã pe piaþa neagrã pentru Episcopie.
Condamnat la 12 ani muncã silnicã, la
17 septembrie 1951, pentru înaltã trãdare.
Detenþia la penitenciarele M.A.I., Jilava
ºi Sighet.

HEBER, Ladislau. Arestat ca sionist.
Condamnat la închisoare, în 1951.
Detenþia la penitenciarele Jilava ºi
Caransebeº. Graþiat în 1964, cu Decretul
411.

HEBERLING, Aurel. Nãscut la 27
mai 1910, în oraºul Turnu Mãgurele �
Teleorman. Farmacist. Decorat de armata
sovieticã pentru ajutorul dat pe front
rãniþilor, în al doilea rãzboi mondial.
Arestat în perioada 1945 � 1947, pentru
simplul motiv cã avea un nume german.
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Rearestat în
1948. Detenþia la
peni tenciaru l
Aiud ºi lagãrul
Capu Midia. A
murit în timpul
detenþiei, la 25
noiembrie 1952,
din cauza condi-
þiilor de exterminare la care a fost supus.

HEBP, Katerina. Nãscutã la 25
decembrie 1925, în judeþul Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, de la
18 iunie 1951.

HECEL, Antonia. Din judeþul Dolj.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în U.R.S.S., la 15 ianuarie 1945.

HECKEL, 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)

HECKT, Eva. Din Bucureºti.
Proprietara unui magazin de mode.
Arestatã în mai 1951. Anchetatã la
Securitate în legãturã cu cazul Ana
Pauker, Vasile Luca ºi Teohari Georgescu.
Detenþia la penitenciarul Malmaison (un
an a stat singurã în celulã). La ferma
Roºia a întâlnit-o pe Nicole Grossu. (La
casa de modã a Evei Heckt venea ºi soþia
lui Teohari Georgescu, femeie cochetã
ºi pretenþioasã. Chematã în casa
demnitarului comunist, Eva a asistat la
recepþii opulente � bãtãi cu portocale,
abundenþã de delicatese, lux epatant.
Uimitã, Eva a povestit ºi altora ce minuni
a vãzut în casa lui Teohari Georgescu.
Apoi a fost arestatã, þinutã un an în
anchete dure, bãtutã, obligatã sã
recunoascã faptul cã ea ºi prietenii ei
erau spioni în solda americanilor.)

HECMANN, Matei I. Nãscut la 27
mai 1914. Tâmplar. Arestat la 6

decembrie 1956. A murit în timpul
anchetei la Securitatea Timiºoara, la 5
decembrie 1957.

HEDER. Din oraºul Cisnãdie � Sibiu.
Jandarm. Arestat de Securitatea Sibiu,
în 1949.

HEDZFELD, Terezia. Din oraºul
Arad. Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la
muncã silnicã în bazinul carbonifer
Donbass (U.RS.S.), în 1945.

HEGHEDUª. Muncitor la Astra �
Braºov. Arestat în 1948. În 1949 i-a fost
semnalatã prezenþa la Securitatea
Braºov, torturat în timpul anchetei.

HEGHEDUª, Andrei I. Nãscut la 10
octombrie 1876. Þãran. Arestat la 24
februarie 1953. Omorât în timpul
anchetei, la 24 februarie 1953.

HEGHEDUª, Ioan I. Nãscut la 13
noiembrie 1903. Profesor. Arestat în
1948. Condamnat în 1949. În 1952 i-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarul
Aiud. A murit în timpul detenþiei.

HEGHEDUª, Iosif.  Arestat.
Condamnat la închisoare. Detenþia la
penitenciarele Gherla ºi Baia Sprie.

HEGZI, Irene. Nãscutã la 13 februarie
1932, în comuna Gãtaia � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, de la
18 iunie 1951.

HEIDINGER, Herman. Nãscut în
1943, în satul Tomnatic, comuna Lovrin
� Timiº. Domiciliu obligatoriu împreunã
cu membrii familiei, în Bãrãgan, de la 18
iunie 1951.

HEIDINGER, Maria. Nãscutã la 27
mai 1913, în satul Tomnatic, comuna
Lovrin � Timiº. Domiciliu obligatoriu
împreunã cu membrii familiei, în satul
Mãrculeºti, comuna Cosâmbeºti -
Ialomiþa, de la 18 iunie 1951.

HEIDINGER, Milkloº. Nãscut la 11
mai 1908, în satul Tomnatic, comuna
Lovrin � Timiº. Domiciliu obligatoriu
împreunã cu familia, în satul Mãrculeºti,
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comuna Cosâmbeºti - Ialomiþa, de la 18
iunie 1951.

HEIDINGER, Nicolae. Nãscut la 11
mai 1908, în satul Tomnatic, comuna
Lovrin � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
satul Bumbãcari, comuna Dudeºti �
Brãila, de la 18 iunie 1951.

HEIM, Adam. Nãscut la 3 ianuarie
1934, în comuna Beba Veche � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, de la
18 iunie 1951.

HEIM, Constantin. Nãscut la 4
decembrie 1943, în satul ªandra, comuna
Biled � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, de la 18 iunie 1951.

HEIM, Elisabeth. 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)

HEIM, Peter. 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. A murit în timpul deportãrii, în
lagãrul Ceasov Iar I, în 1947. (revista
Memoria nr.3-4/2002)

HEIMLI, Iehuda. Arestat în 1951, ca
sionist. Anchetat la Securitatea
Bucureºti. Detenþia la penitenciarul
Jilava.

HEIMUVITSCH, David. Arestat în
1951, ca sionist. Detenþia la penitenciarele
M.A.I. ºi Jilava.

HEINDRICH, Irma. Din oraºul Arad.
Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã la muncã
silnicã în lagãrele din U.R.S.S., în 1945

HEINTZ, Elena. Din comuna
Mihãileni. Domiciliu obligatoriu.

HEINTZEL, Stanislava. Din judeþul
Dolj. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
de la 18 iunie 1951.

HEINTZEL, Tamara. Din judeþul
Dolj. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
de la 18 iunie 1951.

HEINZ, Josef. 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)

HEINZ, Peter. 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)

HEIRIª, Moisa I. Nãscut în 1886. Din
Basarabia (oraº Bãlþi). Cetãþean înstãrit.
Deportat în lagãrele din Siberia (Irkutsk),
în 1949.

HEIZER, Iohan I. Nãscut la 10
noiembrie 1909, în satul Vãlcani, comuna
Dudeºti Vechi � Timiº. Arestat imediat
dupã revenirea din prizonierat.
Condamnat la închisoare, în 1955. A
murit în timpul detenþiei, la penitenciarul
Vãcãreºti, la 24 iunie 1956.

HEJER, Ion. Din satul Spinuº,
comuna Pomezeu � Bihor. Arestat.
Condamnat la închisoare de Tribunalul
Militar Cluj. Detenþia în lagãrele de la
Canal. Dupã executarea pedepsei a fost
dus cu domiciliu obligatoriu la Râmnicu
Sãrat. Eliberat în 1964. Rearestat în 1965.
Dispãrut.

HEKT, Eva. Arestatã în 1952.
Detenþia în lagãrele de muncã silnicã.

HELBERG, Petru. Nãscut la 8 august
1912, în comuna Bratca � Bihor.
Împuºcat de grãniceri, la 27 septembrie
1947, când încerca sã fugã din þarã.

HELBRICH, Adam Paul. Nãscut la
1 mai 1951. Domiciliu obligatoriu
împreunã cu pãrinþii, de la 18 iunie 1951.

HELBRICH, Paula. Nãscutã la 15
iunie 1917, în comuna Ciacova � Timiº.
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Domiciliu obligatoriu împreunã cu
familia, de la 18 iunie 1951.

HELEA, Gheorghe. Din comuna
Topleþ � Caraº-Severin. Arestat.
Condamnat la 5 ani închisoare, în 1951.
Detenþia la penitenciarul Timiºoara,
lagãrele Poarta Albã ºi Periprava,
penitenciarele Gherla ºi Aiud. Eliberat
în 1956.

HELEREA, Ion. Din oraºul Sibiu.
Arestat. Condamnat la 15 ani muncã
silnicã.

HELL, Anton. Unul din oamenii de
legãturã ai lui H. Comãniciu. Arestat în
1947.

HELL, Maria. Din comuna ªura
Micã � Sibiu. Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã
la muncã silnicã în bazinul carbonifer
Donbass - U.R.S.S., la 15 ianuarie 1945.

HELL, Susana. Din comuna ªura
Micã � Sibiu. Ridicatã de N.K.V.D. ºi dusã
la muncã silnicã în bazinul carbonifer
Donbass - U.R.S.S., la 15 ianuarie 1945.

HENDEª, Nicolae. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1949. I-a fost
semnalatã prezenþa la penitenciarul
Gherla, în 1950.

HENDRESCU, Gheorghe. Muncitor.
Arestat. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Jilava.

HENEGARIU, Alexe. Nãscut în 1880,
în comuna Lancrãm �
Alba. Absolvent al
Academiei de Arte
Grafice din Viena. În
1920 a fost numit
consul la Sankt
Petersburg. Dupã nu-
mai câteva luni a fost
arestat ºi expulzat din
RSFS Rusã. Întors în
þarã, a devenit proprietarul câtorva
ateliere fotografice (unul dintre ele se
numea Fotokinon) ºi al unei fabrici
metalurgice. Arestat în 1946 ºi internat

în lagãrul de la Caracal. Eliberat dupã 10
luni de detenþie, fãrã sã fi fost judecat.
Decedat în 1961.

HENEGARIU, Nicolae Alexe, Mihai.
Nãscut la 3 no-
iembrie 1927, la
Bucureºti. Ab-
solvent al Facul-
tãþii de Drept ºi al
A c a d e m i e i
C o m e r c i a l e .
Arestat în 1946
pentru rãspân-

dire de manifeste pe care le tipãrea ºi le
difuza un grup de elevi ºi studenþi (din
care fãcea parte ºi Vasile Drãguþ).
Anchetat de comisarii Cârjã ºi Starck.
Judecat, împreunã cu întregul grup de
elevi ºi studenþi arestaþi, în noiembrie 1946
de Curtea Marþialã (preºedinte al
completului de judecatã � colonelul
Alexandru Petrescu). Tinerii au fost
achitaþi nu doar pentru cã nu existau
argumente solide  împotriva lor
(nevinovãþia nu are greutate pentru
justiþia comunistã), cât datoritã
pledoariilor avocaþilor (Petre Pandrea),
dar mai ales, aºa cum se spunea la vremea
respectivã, datoritã mituirii lui Alexandru
Petrescu de cãtre pãrinþii tinerilor aflaþi
pe banca acuzaþilor. Arestat în octombrie
1946 de la un miting P.N.Þ. împreunã cu
alþi manifestanþi. Aceºtia nu fãcuserã
altceva decât sã distrugã unul dintre
uriaºele panouri, confecþionate de
comuniºti ºi afiºate în oraº, în care apãrea
Iuliu Maniu, cu o ghiulea legatã de
picioare, gata sã se înece � pe panou
scria: �Pãcatele îl trag la fund�. Anchetat
ºi judecat de Curtea Marþialã pentru
propagandã electoralã. Achitat.

În iunie 1950 a fost exclus din
Facultatea de Drept, împreunã cu încã
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trei colegi (unul dintre aceºtia era
Constantin Mareº), pentru atitudine
duºmãnoasã faþã de regimul democrat
popular. (La ºedinþa de excludere din
facultate, N. Henegariu a încercat sã ia
cuvântul pentru a se apãra, invocând
libertãþile cetãþeneºti garantate de
Constituþie, dar a fost întrerupt de
conducãtorii politici ai facultãþii, în
frunte cu secretarul Uniunii Tineretului
Muncitoresc, ºi dat afarã din salã prin
violenþã).

Dupã excluderea din facultate, în
1950, a stat ascuns 2 ani pentru cã îl
urmãrea Securitatea. Apoi a fost arestat
ºi i s-a fixat domiciliul obligatoriu 2 ani.
De mai multe ori i s-a cerut sã accepte
colaborarea cu Securitatea, dar de
fiecare datã a refuzat ofertele deºi a fost
avertizat cã va rãmâne cu un salariu
minim ºi cu funcþii modeste.

HENER, Iosif. Arestat. Condamnat
la închisoare. I-a fost semnalatã prezenþa
la penitenciarul Gherla, în 1950.

HENGER, Rozalia. Din comuna
Sântana � Arad. Ridicatã de N.K.V.D. ºi
dusã la muncã silnicã în bazinul
carbonifer Donbass (U.R.S.S.), la 15
ianuarie 1945. Eliberatã dupã 5 ani.

HENGER, ªtefan. Din oraºul Arad.
Arestat. Condamnat la închisoare.

HENING, Gheorghe. Din oraºul
Sibiu. Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la
muncã silnicã în U.R.S.S., în septembrie
1945.

HENING, Ion. Comerciant. Arestat
de Securitatea Deva, în 1958.
Condamnat la închisoare, ca membru al
organizaþiei inventate de Nistor Ion.
(Nistor Ion era un bolnav psihic care îºi
imagina cã a creat o organizaþie -�Garda
Albã�- din care susþinea cã fac parte sute
de persoane. Arestat de Securitate, a
denunþat, ca fãcând parte din
organizaþia sa, o sutã de persoane pe care

le cunoºtea mai mult sau mai puþin. Toþi
cei o sutã de oameni au fost arestaþi, s-
au pronunþat 4 condamnãri la moarte ºi
mulþi ani de muncã silnicã. Ulterior a fost
ºi el executat.)

HENRICH, Iosif. Funcþionar.
Arestat. A murit în timpul detenþiei, la
penitenciarul Ocnele Mari.

HENTEª, Aurel. Din oraºul Fãgãraº
� Braºov. Arestat. Condamnat la
închisoare, în 1950. Torturat la
penitenciarul Gherla de Puºcaºu Vasile
ºi pus sã-l tortureze, la rândul sãu, pe
Constantin Teja.

HENTEª, Ion. Din localitatea Iernut
� Mureº. Elev la Liceul Comercial.
Arestat de Securitatea Târgu Mureº, în
1949. Condamnat de Tribunalul Militar
Cluj la un an închisoare (sentinþa 1 565/
14 octombrie 1949).

HENTEª, Nicolae. Nãscut în satul
Lechinþa, comuna Cãlineºti Oaº � Satu
Mare. Elev. Arestat de Securitatea Târgu
Mureº, în 1949. Condamnat de
Tribunalul Militar Cluj. O parte din
detenþie în penitenciarul Gherla. A
acceptat �reeducarea� ºi s-a alãturat
echipei conduse de Þurcanu (a fost
printre cei ce l-au torturat pe Teja
Constantin).

HENTZEL. Medic Arestat. A murit
în timpul detenþiei, la penitenciarul
Caransebeº.

HENÞ, Mihai. Din oraºul Arad.
Arestat. Condamnat la închisoare.

HENÞ, Viorica. Nãscutã la 7 ianuarie
1937, în satul Clopodia, comuna Jamu
Mare � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
satul Olari, comuna Drãgoeºti � Ialomiþa,
de la 18 iunie 1951.

HENÞEA, Marin. Din oraºul Sibiu.
Membru în organizaþia �Totul pentru
libertate�. Arestat în 1949 (fiul sãu,
Tiberiu, fusese arestat în 1948).
Condamnat la închisoare.


