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KIEFER, Margareta. Nãscutã la 14
august 1921, în satul Tomnatic, comuna
Lovrin � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie
1951.

KIEFER, Matthias. Nãscut la 6
ianuarie 1900. 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, la 1 ianuarie 1947.

KIEFER, Mihaly. Din satul Tomnatic,
comuna Lovrin � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã,
de la 18 iunie 1951.

KIELBURGER. Din oraºul
Timiºoara. Conferenþiar universitar la
catedra de
electronicã a
I n s t i t u t u l u i
P o l i t e h n i c .
R i d i c a t
împreunã cu
membrii familiei
ºi dus la muncã
silnicã în
U.R.S.S., la 15 ianuarie 1945. Repatriat
dupã 7 ani.

KILIAN, Iosif. Din comuna Moraviþa
� Timiº. Preot romano-catolic. Arestat
la 17 sep-tembrie 1951. Torturat în tim-
pul anchetei la Securitatea Timi-ºoara
ºi M.A.I.. Judecat în pro-cesul înscenat
în jurul Legaþiei Italiei din Bucureºti,
având ca scop compromiterea
Vaticanului. Condamnat la închisoare.
Detenþia la penitenciarele Jilava, Piteºti
ºi Dej. Graþiat în 1964 cu Decretul 411.

KILIAN, Martin. Arestat. Con-
damnat la închisoare pentru tentativã de
trecere frauduloasã a graniþei. O parte
din detenþie la penitenciarul Gherla.

KILICHISIS, Ioana Lidia. Din oraºul
Constanþa. Domiciliu obligatoriu, un an
ºi 3 luni.

KILZER. Preot romano-catolic.
Arestat în 1951. Condamnat la
închisoare pentru uneltire contra ordinii
sociale.

KINCS, Susana. Nãscutã la 22 iunie
1929, în comuna Periam � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, de la
18 iunie 1951.

KINCZ, Ioan Iosif. Nãscut la 3
octombrie 1912, în satul Gottlob,
comuna Lovrin � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani, de la 18
iunie 1951.

KINNSBRUNER, Angela. Din
Bucureºti. Funcþionarã la Ministerul
Comerþului Exterior. Arestatã în 1959 de
Securitatea Bucureºti (Uranus).
Condamnatã la închisoare, în 1960. Prima
parte a detenþiei la penitenciarul Jilava.

KINTESCU, Gheorghe M. Nãscut la
12 mai 1901, în oraºul Craiova. Ofiþer de
cavalerie. Mason, vãr cu Jean Pangal ºi
Paul Brãtãºanu, ambii masoni de rit
scoþian - gradul 33. A fost o vreme
agentul lui Moruzov, iar în perioada
decembrie 1944 � 6 martie 1945,
subdirector general al Serviciului
Special de Informaþii. S-a ocupat cu
organizarea serviciului de informaþii al
Miºcãrii Naþionale de Rezistenþã
organizatã de generalul A. Aldea, A.
Popp ºi I. Bujoi. Prin intermediul
generalului Aldea l-a cunoscut pe
Steanþã Dumitru, personajul cãruia i se
datoreazã în mare parte distrugerea
miºcãrii de rezistenþã ºi arestarea
conducãtorilor acesteia. Arestat la 27
mai 1946, sub acuzaþia de participare la
acþiunile organizaþiei �Sumanele Negre�.
Condamnat la 5 ani închisoare, la 19
noiembrie 1946. Folosit ca martor al
acuzãrii în procesul Maniu � Mihalache,
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în noiembrie 1947. Detenþia la
penitenciarele M.A.I. ºi Aiud. A murit în
timpul detenþiei, la 1 aprilie 1948.

KIRALY, Aurora. Nãscutã la 15
septembrie 1902. Din oraºul Arad.
Contabilã. Arestatã în 1949. Anchetatã
timp de 6 luni.

KIRALY, Iuliu L. Nãscut la 14 martie
1920, în comuna Negreºti � Satu Mare.
Lãcãtuº. Arestat la 11 ianuarie 1957. A
reuºit sã
evadeze din
c e l u l e l e
Securitãþii Satu
Mare. Prins ºi
arestat dupã
puþin timp.
Condamnat la
închisoare. A
murit în timpul
detenþiei, la penitenciarul Gherla, la 2
august 1958, datele adunate sugerând
o moarte comandatã.

KIRIACESCU, Mihai Marius (Lulu).
Nãscut în oraºul Craiova. Colonel de
Stat Major, profesor la ªcoa-la
Superioarã de Rãzboi, a fost o vreme
ataºat mi-litar la Ankara. Propus la de-
corare (ordinul �Mihai Viteazu�) de
generalul Racoviþã, pentru merite
deosebite pe câmpul de luptã. Arestat
sub acuzaþia participãrii la acþiunile unei
organizaþii subversive de rezistenþã
naþionalã. Torturat în timpul anchetei la
S.S.I. Condamnat la închisoare. A murit
în timpul detenþiei, la penitenciarul
Piteºti, la 8 martie 1960.

KIRILÃ, Gheorghe Ion. Nãscut la 29
iunie 1924, în Dobrogea. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 2 ani.

KIRILEAC, Charlie. Nãscut în
Bucovina. Plecat în S.U.A. înainte de
primul rãzboi mondial, s-a întors în þarã
în 1930 cu o avere considerabilã. Dupã

1947 a încercat de douã ori sã plece în
S.U.A. Arestat. Condamnat la închi-
soare, pentru tentativã de trecere
frauduloasã a frontierei.

KIRILEANU, Gheorghe T. Nãscut la
25 martie 1872, în comuna Broºteni �
Suceava. Profesor universitar ºi
magistrat. Om de o vastã culturã, s-a
dedicat organizãrii Bibliotecii Palatului
Regal ºi a Fundaþiei Ferdinand I din Iaºi.
Membru de onoare al Academiei, din
1948. Avea o bibliotecã personalã
impresionantã, foarte râvnitã de
Constanþa Crãciun. Pentru refuzul de a
preda aceastã comoarã culturalã ºi
pentru cã fãcea o serie de consemnãri
critice la adresa guvernului comunist,
s-a hotãrât arestarea sa. Fiindcã avea
82 de ani ºi era netransportabil, a fost
arestat la domiciliu, unde a murit la 13
noiembrie 1960.

KIRIÞESCU, Constantin C. Nãscut
în 1903. Din Bucureºti. Absolvent al
Facultãþii de Drept, al Academiei
Economice ºi al Facultãþii de Filozofie
din Berlin, unde ºi-a susþinut ºi
doctoratul în filozofie. Profesor de Drept
ºi angajat la Serviciul de Studii al B.N.R.
Cãzut prizonier în timpul rãzboiului. La
revenirea din prizonieratul sovietic a
fost dus direct la închisoare. În 1958 i-a
fost semnalatã prezenþa în satul Lãteºti,
comuna Borduºani � Ialomiþa, cu
domiciliu obligatoriu.

KIRIÞESCU, Iosif. Inspector în
Poliþie. Arestat în iulie 1948. A murit în
timpul detenþiei, la penitenciarul Aiud.

KIRIÞESCU, Mariana. Originarã din
Basarabia (comuna Miclãuþi, raion
Lãpuºna). Refugiatã în România din faþa
ocupaþiei sovietice din 1940. Mama sa
(Russo Alexandra) nu a avut timp sã se
refugieze ºi a fost deportatã (2 iulie 1940)
în lagãrele din regiunea Karaganda,
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unde a murit, la 11 mai 1943. Arestatã
împreunã cu surorile sale (Kiriþescu
Casian Alexandra Lalea ºi Kiriþescu
Racu Sofica Sultana), pentru gãzduirea
unei persoane paraºutate ilegal pe
teritoriul României. Condamnatã la 25 de
ani muncã silnicã, în 1953. Detenþia la
penitenciarele Jilava, Mislea ºi
Miercurea Ciuc.

KIRIÞESCU CASIAN, Alexandra
Lalea. Originarã din Basarabia (comuna
Miclãuþi, raion Lãpuºna). Refugiatã în
România din faþa ocupaþiei sovietice din
1940. Arestatã împreunã cu surorile sale
(Kiriþescu Mariana ºi Kiriþescu Racu
Sofica Sultana), pentru gãzduirea unei
persoane paraºutate ilegal pe teritoriul
României. Condamnatã la închisoare.

KIRIÞESCU RACU, Sofica Sultana.
Originarã din Basarabia (comuna
Miclãuþi, raion Lãpuºna). Refugiatã în
România din faþa ocupaþiei sovietice din
1940. Arestatã împreunã cu surorile sale
(Kiriþescu Mariana ºi Kiriþescu Casian
Alexandra Lalea), pentru gãzduirea unei
persoane paraºutate ilegal pe teritoriul
României. Condamnatã la închisoare.

KIRK, Johan. Secretarul Nunþiaturii
Apostolice din Bucureºti. Implicat în
p r o c e s u l
înscenat de
S e c u r i t a t e
p e n t r u
d i sc red i t a rea
Va t i c a n u l u i .
Expulzat din þarã,
împreunã cu
n u n þ i u l
apostolic Gerald Patrik O�Hara, în 1950.

KIRPAC, Matei. Din satul Rahman,
comuna Casimcea � Tulcea. Þãran.
Arestat. Condamnat la muncã silnicã, în
1950. Detenþia în lagãrul Peninsula.

KIRSCHEN, Leonard. Nãscut în
1908. A studiat în Anglia ºi Germania ºi
s-a întors în þarã înaintea celui de-al
doilea rãzboi mondial. Ziarist la
Associated Press. A relatat cu fidelitate
începutul dramei româneºti, falsificarea
ºi furtul alegerilor de la 19 noiembrie
1946, înscenarea procesului Maniu -
Mihalache, aspectele bolºevizãrii
României. Atitudinea sa inflexibilã a
deranjat Moscova. Arestat. Judecat în
procesul înscenat lui Constantin Mugur,
procesul �oficiilor de informaþii
americane ºi engleze�. Condamnat la 25
de ani muncã silnicã, în 1950. Anchetat
cu duritate la M.A.I. ºi la penitenciarele
Malmaison, Jilava, Aiud ºi Piteºti.
Eliberat în urma presiunilor
internaþionale, în 1960. Întors în
Occident, a scris ºi publicat cartea
mãrturie Deþinut al justiþiei roºii.

KIRSCHNER, 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.

KIRWAI. Preot romano-catolic.
Arestat. Condamnat la închisoare, în
1951. A murit în timpul detenþiei, în
lagãrul Capu Midia, din cauza
condiþiilor inumane de muncã silnicã, în
1953.

KIS, Anton. Nãscut la 15 septembrie
1920. Arestat în 1958. Condamnat la 2
ani închisoare de Tribunalul Militar
Timiºoara. Detenþia la penitenciarul
Oradea ºi lagãrul Salcia. Eliberat în 1960.

KIS, Elena. Nãscutã la 26 februarie
1941, în comuna Giulvãz � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani
ºi o lunã, de la 18 iunie 1951.

KIS, Elisabeta Victoria. Nãscutã la
14 noiembrie 1927, în oraºul Turda �
Cluj. Stabilitã în localitatea Sânnicolau
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Mare � Timiº. Domiciliu obligatoriu în
satul Valea Viilor � Ialomiþa, din 1951.

KIS, Felicia. A reuºit sã fugã din þarã
în S.U.A., unde s-a strãduit sã ajute
comunitatea românilor refugiaþi. Numele
ei nu a scãpat Securitãþii ºi, în încercarea
de a o compromite, a fost implicatã în
procesul înscenat Nunþiaturii
Apostolice din România.

KIS, Nicolae. Nãscut la 8 ianuarie
1917, în comuna ªamºud � Sãlaj. La 17
noiembrie 1957 a împrãºtiat fiþuici scrise
în limba maghiarã, în care avertiza
autoritãþile comuniste cã a sosit ceasul
spânzurãrii lor. Arestat de Securitatea
Cluj, la 8 iunie 1958. Torturat în timpul
anchetei. Condamnat de Tribunalul
Militar Cluj la 8 ani muncã silnicã.

KIS, ªtefan A. Nãscut la 16 august
1895, în satul Sânpetru German, comuna
Secusigiu � Arad. Arestat. A murit în
timpul detenþiei, la penitenciarul Gherla,
în 1951.

KISELEF. Un deþinut politic cu acest
nume a fost semnalat la penitenciarele
Gherla ºi Piteºti, dupã 1950.

KISELEF, Adriana. Scriitoare.
Arestatã. Condamnatã la închisoare.

KISLING, Adrian. Din Bucureºti.
Ridicat de N.K.V.D., împreunã cu fratele
sãu în vârstã de 17 ani, la 22 ianuarie
1945. Duºi la muncã silnicã în U.R.S.S.
(minele de cãrbuni).

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

KISLINGER, Mayer. Arestat.
Judecat cu lotul colonelului Tetorian.
Condamnat la un an închisoare, în 1949,
pentru omisiune de denunþ.

KISS. Tânãr ce a reuºit sã fugã din
þarã ºi a fost expulzat din R.D.G.
Condamnat la închisoare pentru trecerea
frauduloasã a frontierei. În 1960 i-a fost

semnalatã prezenþa în lagãrul Luciu
Giurgeni.

KISS, Elisabeta I. Nãscutã la 4
septembrie 1900, în satul Sudurãu,
comuna Santãu � Satu Mare. Arestatã
la 12 decembrie 1958. Condamnatã la
închisoare, pentru propagandã
împotriva regimului comunist. A murit
în timpul detenþiei, la penitenciarul Alba
Iulia, la 1 iulie 1960.

KISS, Emeric. Arestat. Judecat cu
lotul Vasile Luca (salariat la Ministerul
de Finanþe). Condamnat la închisoare,
în 1952

KISS, Florentina Pia. Nãscutã la 26
ianuarie 1955 în satul Dâlga, comuna
Dor Mãrunt - Cãlãraºi, în timpul
domiciliului obligatoriu al pãrinþilor.
Familia a fost eliberatã în acelaºi an.

KISS, Gavril. Nãscut la 24 martie
1944. Muncitor la Sofronea. Arestat la 8
iulie 1961. Condamnat la 4 ani închisoare
de Tribunalul Militar Timiºoara. Graþiat
la 6 februarie 1963, de la penitenciarul
Timiºoara.

KISS, Gheorghe. Arestat ca membru
al unei organizaþii subversive.
Condamnat la închisoare, de Tribunalul
Militar Cluj, în 1957.

KISS, Gheorghe Gh. Nãscut la 21
iunie 1948, în oraºul Timiºoara.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
împreunã cu pãrinþii, 4 ani, de la 18 iunie
1951.

KISS, Iosif G. Nãscut la 28 aprilie
1913, în comuna Pecica � Arad. Arestat
pentru tentativã de trecere frauduloasã
a frontierei. A murit în timpul detenþiei,
în 1960.

KISS, Iosif Gh. Nãscut la 12 aprilie
1928, în comuna Hodos � Bihor. Arestat.
Condamnat la închisoare, în 1950.
Împuºcat mortal la 1 august 1950, sub
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pretextul tentativei de fugã de sub
escortã.

KISS, Karoly. Arestat, dupã
revoluþia din Ungaria. Condamnat la
închisoare, în 1958, pentru agitaþie
anticomunistã. În 1962 i-a fost semnalatã
prezenþa în lagãrul Grindu.

KISS, ªtefan. Din comuna Vãrgata
� Mureº. Þãran. Împuºcat mortal, la 20
iulie 1950, lângã comuna Vadu.

KISS, ªtefan. Nãscut în 1895.
Arestat. Condamnat la închisoare. A
murit în timpul detenþiei, în lagãrul �5
Culme�, din cauza condiþiilor inumane
de muncã silnicã ºi a lipsei alimentaþiei
corespunzãtoare, la 21 ianuarie 1953.

KISS, ªtefan. Un tânãr deþinut poli-
tic cu acest nume a murit la penitenciarul
Gherla, în 1951.

KISVARADI, Magdalena (nãscutã
Balasz). Nãscutã la 8 septembrie 1921.
Sorã medicalã. Arestatã în 1958.
Condamnatã la 8 ani închisoare de
Tribunalul Militar Cluj. Detenþia la
penitenciarele Miercurea Ciuc ºi Oradea.
Graþiatã în 1964 cu Decretul 411.

KIUSER, Motrenn S. Nãscut la 18
martie 1922. Domiciliu obligatoriu, un an
ºi 10 luni.

KLATICH, Enrich. Nãscut la 12 mai
1923, în satul Percosova, comuna Gãtaia
� Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan,
4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951.

KLÂCI, Ion. Nãscut în 1895. Din
Basarabia (comuna Bãleºti). Arestat de
N.K.V.D. Deportat în regiunea
Arhanghelsk, împreunã cu soþia ºi cei
ºase copii, în 1941. Împuºcat în 1943.

KLEEMANN, Magdalena. Etnicã
germanã. Din comuna Lovrin � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în satul Lãteºti,
comuna Borduºani � Ialomiþa, împreunã
cu ginerele (Lichtfu² Hans), fiica
(Magdalena), nepoatele (Lenchen ºi

Gerdi) , din 1951.
KLEER, Anton. 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.

KLEER, 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.

KLEIN, Ana. Nãscutã la 7 iulie 1944,
în localitatea Strehaia. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã,
de la 18 iunie 1951.

KLEIN, Ana. Nãscutã la 10 iulie 1950,
în comuna Lenauheim � Timiº. Domiciliu
obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã,
de la 18 iunie 1951.

KLEIN, Anton. 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.

KLEIN, Elisabeta. Nãscutã la 17
august 1934, în comuna Biled � Timiº.
Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani
ºi o lunã, de la 18 iunie 1951.

KLEIN, Ernest H. Nãscut la 17 aprilie
1894. Inginer. Arestat la 24 ianuarie 1949.
Omorât în timpul anchetei, în acelaºi an.

KLEIN, 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.

KLEIN, Ion Alfred Ludovic I. Nãscut
la 10 octombrie 1894, în oraºul Oradea.
Arestat sub acuzaþia de spionaj în
favoarea Ungariei. A murit în timpul
detenþiei.

KLEIN, Iosif. Arestat. Condamnat la
închisoare, în 1949. Detenþia la
penitenciarul Aiud, minele Cavnic ºi
Baia Sprie.


