CONTRII3UŢIA

DIVIZIEI 18 INFANTERIE ROMÂNE LA ELIBERAREA
PAMINTURILOR SALAJENE - OCTOMBRIE 1944
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Irnpreună

cu toate popoarele iubitoare de pare naţiunea română a
mai 1985 patru decenii de la victoria împotriva fascismului german de la 9 Mai 1945, prin care s:-a pus capăt războiului în Europa.
România şi-a adus o contribuţie de seamă la obţinerea viJCtoriei si„
tuîndu-se, prin efortul uman şi material, pe locul patru în tîndul ţărilor
.care au contribuit la înfrîngerea Germaniei hitleriste, după U.R.s.s:;
S.U.A. şi Anglia.
.

sărbătorit în

Acest glorios jubileu ne îndreptăţeşte să rememorăm, cu legitimă
mîndrie şi recunoştinţă, glorioasele fapte de arme şi sacrificiile armatei
ţării din timpul războiului antihitlerist.
.
Din C'ron,ica războillllui antihitlerisţ am ales, un fragment legat d~
faptele de arme .ale unei.brave divizii care s-a distins alături de alte mari
unităţi române, la eliberarea pămînturilor sălăjene Divizia 18 Infanterie:'
Inregistrată în· documentele de epocă şi sub numele de Divizia 18 Munte,
lntrucit fusese special 'instruită pentru a dure lupta în munţi, Divizia 18 Infanterie
a fă~ut parte din Corpul 6 Armată, care împreună cu Corpul· 2 Armată constituia
Armata 4 română.
Acţiunile întreprinse de Divizia 18 Infa:lterie în Transilvania se înscriau în
:·adrul Operaţiei Cluj la care participau Armata 4 română, Armata 27 sovietică şi
Armata 7 de Gardă sovietică, operaţiune ce urmărea eHberarea nord-vestului
:H<>mâniei şi continuarea ofensivei dincolo de frontieră fa Ungaria, Efortul principal al operaţiunii s-a pronunţat pe f'.ancurile interioare ale Armatelo:· 4 română
~i 27 sovietică fapt ce implica Divizia 18 Infanterie ce se găsea la aripa stingă a
Arm<!tei 4 române.1
lh. decursul etapelor a 2-a şi a 3-a ale Operaţiei Cluj (10-25 octombrie 191'4)
Divizia 18 Infanterie a purtat lupte 'pe teritoriul, de atunci, al judeţului Sălaj.2
Insuficienţa reţelei de comunicaţii, caracterul accidentat al terenului, evoluţia
ncfavorabi~ă'. a vremii, caracterizată ·printr-un regim de ploi excesiv, la care s-au
adăugat rezistenţa opusă de inamic pe aliniamente succesive au supus la mari eforluri trupele.
·
·
.,·,
1 Institutul de Studii Istorice şi Soci'al Politice de pe ;ingă C.C. al .P.C.R.,
Uomânia în Războiul Antihitlerist, Editura Militară, Btbfre'iti, 1966, p. 251.
2 Ibidem, p. 256.
3 Arh. MAN, fond 523, dosar nr. 62, filele 92-93.
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ln plus trebuie sub'.iniat ::-a, in a:x•astă etap[i, Divizia 18 Infanterie> a a~ţio:rnt
cu efectivele mult reduse> faţă de stat prnentînd sPrioasP dPfi::-ite în ::-ec>a ::-e priveştP inzestrarPa cu armament -:;i tPlrnică de luptă.
Edificatoare l'Ste în a::-est sens prezentarea organiză:'ii Diviziei 18 Infanterie
în cursul lu:1ii octombrie 1944. 3
Coma:1clamentul DiviziPi 18 Infanterie (mult redus ca încadrare).
Grupul 18 Cercetare
Compania 18" Transmisiuni
Compania 2:l Poliţie
Compania lB Pionic>ri
Bateria A.A.
(Divizia nu avea în::-ă bateria antitanc prescrisă de organica regulamentară).
Grupul 18 Vînători Munte
Grupul 90 Vînători Munte
Grupul 92 Vînători Munte
Fiecare grup era constituit din două batalioane. Batalionul era format,. la rîn·
dul său din două companii puşcasi şi o companie armament greu, compusă dintr...tn
pluton mitraliere şi un pluton aruncătoare 82 nun.
La-. comandamentul grup'urilor mai există cite un pluton dP aruncătoare de
120 mm .. Efectivele fierărui grup erau mult inferioare statului de organizare ele
cifrindu-se în. medie de 35-40 ofiţeri,' 30-,-;35 subofiţeri şi 1000 soldaţi. Completările
u:terioare fă::ute de la permanenţa diviziei nu au îmbunt1tăţit, în mod sensibil
siltJaţia. Artileria diviziei, care conform statului ar fi trebuit să fie reprezentată de
două regimente se reducea la Regimentul 35 Artilerie organizat pe două divizi·
oane. La servi::-ii mai existau: Compania 18 Auto, 1 Secţia Autosanitară şi 1 Secţie
Ambulanţe.

Deficite~e în înwstrare ,şi puţinătatea efe::tivelor luptătoare au silit comanda·
mentul diviziei să adopte dispozitive elastice, apte să facă faţă situaţiilqr complexe
ale cîmpului de luptă. ln majoritatea .cazurilor au fost constituite detaşamente tactice sii;u 1coloane formate din cite unul sau două grupuri de vînători de· munte,
după caz, ::ărora li· se subordona cîte unul clin cele două divizioane ale Regimentului :15 artilerie.
Ofensiva eliberatoare desfăşurată de divizie a adus-o incepînd cu 14 octombrie
1944 în preajma judeţului Sălaj.
Conform or~inului primit de la Corpul G Armată misiunea Diviziei 18 infanterie ,pe ziua de 14 O'lţombrie HlH era ele a înainta pe direcţia Ugruţlu-Aşchileul
Mare-Dragu-;-Hida-pnguraş -:;i de-a intercepta comunicaţiile Dr-agu-Voivodeni şi
Hida-Racoş.

Atacql diviziei s-a desfăşurnt cu energie dind peste cap dispozitivul inami:::.
Pînă în. seara zilei .de 14 octombrie 1944 divizia se gă5ea au avanposturi!e
Grupului 10 V:M. la· Fundul Turişorilor, ::ota 478, cu Grupul 92 V.M. la Dragu şi
vîrful Goştii, cota 462, iar :::u Grupul 90 V.M. la 1 km N.V. Adalin cota 308, Grupul
18 Cercetare era di'spus pe Df'alul Robului înapoia Grupului 18 V.M. gata oricind
să intervină pentru exploatan•a s;tuaţiei.
ln dimineaţa zilei de 15 o::-tombrie 1944 Divizia 18 Infanterie şi-a reluat inainbarea pe axu\ Dragu.,.-Hida-Ungura-:; împărţită pe două coloane: Coloana de Sud,
compusă din Grupuri'.e 90 şi 92 V.M. plus .Divizionul 2;Regimentul 35. Artilerie ce
primise mis\unea să .urmărc>as:::ă i,nami::ul ce se r~ţr;igea pe direcţia Dragu--HidaUnguraş şi Co\oana de Nord, formată din Grupul 18 V.M. şi Divizionul I/Regimentul
35 Artilql'ie avînd o misiune similară de îndeplinit. pe itineraru~ Dîmbul LupilorBai::a-Che:::hişa.

ln înaintarea sa divizia s-a izbit de puternice rezistenţe organizate de inamic
la 1 km şi 1/2 km vest Dragu, la cota 492 şi la Hida. lnJ ciuda reziste,nţei dirze
a inamicu:ui ,satul Hida a f1:lst 0:::11pat ,în jurul orei 10.30. 4
• Arh. MAN, fond 523, dosar nr. 63, f .. 29.
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In:er:înd cu ori:e preţ să oprcas:-ă impetuoasa înaintare a Diviziei 18 Infanterie wmandantul inami:- o:·do:iase distrugerea podurilor ostfel că trupele noastre
au fost nevoite să treacă Alma)ul pri:i vad fapt ce a provocat mari dificultăţi
int:·u::it ma:urile erau abrupte şi fundu: mocirlos.
,
haintîn:l ::u rapiditate Grupul 18 Cercetare al diviziei a ajuns în satul Ungura'i · fr1 ;u;·ul o;·ei 15 surprinzî:-:cl !;i, ::apturînd echipele de pionieri germani şi unguri
2l' î:Fl'r::au sfi t•xe::ute distrugeri°. Pinf1 sp:·p o:-a 16 g:-osul Coloanei de Sud ajunsese
la Ungu:-aş. In juru. orei 16,:.10 inami~ui în retragere a atacat f".an::ul şi spatele
Coloanei de Suci la sud de Văs::ăuţ :;u :1 ta:i::uri şi o ::ompanie motorizată. Pînă pe
la· ora 18 situaţia a fost restabilită, ff;:-hJu-se prizo:iicri ~i ::apturîndu-se 2 camioan" şi 2 puşti mitra iP:-l'i;.
ln conformitate cu Ordinul de Operaţii n:-. ti9, din lti octombrie 1944 al Corpului 6 Armată, Divizia 18 Infanterie a primit misiunea de a continua, cu maximă
energie, urmărirea inamicului pe dire::ţia Che::hişa-Crişeni pentru a lua in stă
pînirc :-:·estele Munţilor Mezeşului şi a ajunge pînă în seara aceleiaşi zile pe linia
Bocşa-Mocir·a-Archid avînd avangărzile împinse pînă la Şamşud.
Divizia a atacat cu Coloana nr. 1 (Vest), comandată de colonelul Pretorian, pe
dire::ţia Unguraş-Stîna-Hereclean-Gurăs.ău-Mocir:a, în scopul de a ocupa cota
670, de pe creasta Mezeşului şi a ajunge la pădurea Stejarul eliberînd localitatea
Mo::irla, iar cu Coloana nr. 2 (Est), comandată de colonelul Ionescu Emil pe direcţia Chechişa-Samşud pentru a pune stăpinire pe cota 631, de pe creasta Meseşu
lui şi.a ajunge ulterior la pădurea de la nord. d~ Coşeiu.
Atacul ordonat începe pe 16 o::tombrie, la ora 7. Unităţile noastre au fost
oprite de un puternic foc de artilerie şi aruncătoare pe linia Chechişa, Moara lui
Bodei, Valea Şipotelor.
.
In ciuda puternicu:ui foc de artilerie deschis de inami:: co:oana n1'. 1 a eliberat Stina către .ora 15 iar Coloana nr. 2 a ajuns pe liziera de nord a pădurii de la
:·ota 419. Ducind lupte grele avangărzile Coloanei nr. 1 au ajuns pe creasta Mese~ului .. a cota 670, conform ordinelor primite, în timp ce avangărzile Coloanei. nr. 2
erau, de asemenea, µe punctul de a atinge obie::tivele ordonate.
Trebuie subliniat că obţinerea acestor frumoase rezultat~ s-a făcut în condiţiile deosebit de gre'.e ale înfruntării unui inamic superior în înzestrare pe care
infanteria diviziei 1-a combătut singuri'1, fără con::ursul artileriei ami::-e, care rămă
sese imobilizată în Stîna din .::auza lipsei comunicaţiilor. Au fost capturaţi 60 de
prizonieri şi o mitralieră, divizia înregistrînd însă pierderi însemnate 7 • .
.
Cu legitimă rnîndrie în registrul istori: al Diviziei 18 Infanterie este notat
faptul că impingînd, în seara zilei de 16 o::tombrie 1944, avangărzi!~ pînă aproape
pe şoseaua Ortclec-Zalău divizia a fost prima mare unitate română care a atins şi
µepăşit creasta Meseşului.
•.
.
In noaptea de 16-17 octombrie Corpul 6 Armată ordonă Diviziei 18 Infanterie,
prin ordinul de operaţii nr. 90 8, să atace pe direcţia Stîna-Zalău~Vlrşolt pentru
a tăia retragerea forţelor ,inamice angajate de Corpul 104 sov.ieti::.
Ulterior înaintarea trebuia continuată spre Supurul de Jos.
, In conformiţate cu acest ordin comandamentul diviziei a hotărît să continue
ata;:;ul, pe , 17 . o,:::tombrie 1944, avînd, ca qbie,::tive de ati:ls, Moara lui Sabo, .?:alău,
Bo::şa şi Bădăcin.
.
Gruparea tactică nr. 1 Grupul nr. 92 V.M„ un divizion/Regimentul 35 Artilerie,
un rp.entul 35 Artilerie şi un pluton pionieri, a primit misiunea să atace pe direcţia
cota 670, cota 473, liziera de sud Zalău interceptînd comunicaţiile de la sud de
Zalău, reluind apo'i înaintarea pe axul Zalău-Virşolt pentru a elibera Bădăcinul.
.. Gruparea tactică nr. 2 (Grup!lil 18 V.M„ un divizion/Regimentul 35 .Artilerie, un
pluton pionieri) trebuia să atace pe direcţia cota 631, liziera nord Zalău Spfe a

s Ibidem, f. 30.
o Ibidem, f. 30.
7 Ibidem, f. 34.
8

Ibidem.
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intercepta

comunicaţiile

ţia Zalău- Bocşa

uimă

de la nord de Zalău, continuînd ulterior înaintarea pe direcpentru a se instala în Bocşa şi pădurile de la vest de această din

localitate.
La ora 6, pe 17 octombrie 1944, Divizia 18 I nfantede reia înaintarea ajungînd
în jurul orei 8 pe liziera de est a ZalăuluiH.
Intrucît zona ele operaţii a diviziei coincidea cu cea a Diviziei 4 sovietice,
Corpul 6 Armată a ordonat, cu nr. 639, Diviziei 18 Infanterie să nu mai înainteze
>pre Vârşolţ şi să reintre în vechiul sector înaintînct spre Mocirla.10
ReJirijarea unităţilor pe alte axe de înaintare a so.icitat clin plin comandamentul diviziei reuşinclu-se ca pe la ora l:l,30 să se încadreze ambele coloane pe
itinerarele noi.
Coloana nr. 1 îşi împinsese avangărzile la gara Ţigani, în timp ce avangărzi'.e
Co'.oanei nr. 2 se găseau la Crişeni.
Intrucit Grupul 18 Cercetare urmase direcţia ordonată iniţial, înaintase pfnil
dincolo de Vârşolţ, unde capturase o întreagă baterie germană.li
A doua zi pe 18 octombrie, divizia şi-a continuat înaintarea pe direcţia Dio-:;od- Supurul de Jos-Sîncrai.
Coloana nr. 1 (Grupuri'.e 90 şi 92 V.M„ un divizion de artilerie) a primit ::a
misiune wntinuarea înaintării pe direcţia Gurăslău, Mocirla, pădurea de la est de
Săcăşeni, urmînd ca pînă în seara zilei să ajungă pe li;iia Săcăşeni-Unimăt.
Coloana nr. 2 a primit ordinul să acţioneze pe direcţia Dioşod-Samşud-Dobra
Mare-Mohăceni pentru a ajunge· pînă în seara aceleiaşi zile cu grosul forţelor pe
li:iia A::-îş-Unimăt şi cu avangărzile la Mihăieni.
In dimineaţa zilei de 18 octombrie Coloana nr. 1 (dl' vest) s-a pus în mişcare
pe direcţia Guruslău-Mocirla ajungînd pînă la ora 16 cu Grupul 90 V. M. la est
de Sighetu! Silvaniei.
' Coloana nr. 2 (de est) a ajuns pînă seara pe înălţimea Sertelek, cota 258 şi în
pădurea T1Ior;o,-. •:i.
Di\•izia a suferit pierderi serioase ca urmare a rezistenţei opuse de inamic.
Insuşi colonel ul Pretoria;i, comandantul Coloanei nr. 1, a căzut grav rănit. 12
Rezistenţe:e opuse• de inamic în special în zona Ar::-hid au determinat Corpul
6 Armată să ordone Diviziei 18 Infanterie continuarea cu energie a atacului pe
ctire:::ţia Samşud-Supurul de Jos-Sîncrai.
Divizia 18 Infanterie ordonă în consecinţă reluarea atacului pe 19 octombrie,
ia ora 8, pentru a se ajunge- pînă seara cu grosul pe linia Teghea-Sîncrai şi cu
avangărzile la Mecenta.
Atacul .se declanşează cu impetuozitate Grupul 18 V.M. o:::upînd cota 238 de
pe Dealul Sertelek u;ide a c-apturat un ofiţer german şi 9 soldaţi unguri.
b juml orei 1:!.40 Grupul 18 V.i\f, a întimpinat rezistenţe puternice din partea
inamicului pe creasta de la cota 278, în. înaintarea sa- spre Chiejd.
· Coloana nr. 2 a reluat înaintarea către ora 8, respingînd rezistenţele inamice,
ajungîad în jurul orei )2,30 ia cota 340 şi pe Dealul Chilpoţeni.
·
Coloana nr. 1 a înaintat pînă la Dealul Teclean unde este întimpinată cu
'puternice focuri de aruncătoare trase de către ·inamic dinspre Derşida. Se contura
intenţia inmni::-ului ct& a înt'îrzia î;rninfarea trupelor noastre prin organizarea unor
puternice pun:::tP dL' n•zistC'nţ<'i şi distrugerea comunicaţiilor.
.
In urma ·or.:linc1br primite dl' la Armata 4' română Corpul 6 Armată şi-a
schimbat ·direcţia dP mişcan', ::-ontinuînd înaint1;1rea pc direcţia generală Coşeiu
Sµpurul de Sus-Santău pPntru a ajunge pînă' seara pe linia Cig-Tăşnad.
Divizia .18 Infanterie a primit misiunea .să atace pe direcţia generală. Cehul
Si'.vanil'i-'-Derşida-Tăşmlcl manevrîncl pe la sud rezistenţele ·inamice din· zona
.Chiejd.
.
.
.
Ibidem, f. 35.
Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem, f. :i8.
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Lupte grele a purtat divizia în cursul zi'.elor de .Hl şi 20 o:tombrie pe~tru a
! i nimL·i ruternicele rezistenţe inamice clin ·faţa sa.
Sînt de remarcat în acest sPns a~ţiunile Grupării tn'.'ti'.'l' n:·. 1, care, în :::iuda
puternicului fo::: de arti'erie inami:::, a continuat şi pe 20 o::tombrie îilaintarea di:lspre
Teclean spre cota 340 Dealul Mare. Inami:::-ul a organizat nu mai puţirt de 5· contraata:::uri care nu au reuşit decît să împingă a vang ard<). grupării in , şaua dintre
Dealul Te:::lan şi cota :349, situaţia stabilizîndu-se pPntru tot restul' zilei de 20
o:-tombrie 1944.
Jn rursul a::estci zi'.e divizia a înrc•gistrat pierderi destul de serioase ca urmare
a durităţii angajamentelor:
Morţi: 1 ofiţer, 2 subofiţeri, 40 soldaţi
Răniţi: 8 ofiţe:-i, 2 subofiţeri, 89 soldaţi
Dispăruţi: 3 ofiţC':·i, 27 soldaţi1 3 .
Tn faţa a:::estei situaţii Corpul 6 Armată a ordonat Diviziei 18 infanterie să
r<'ia atacul pe 21 o::tombrie, la ora 7, pe direcţia Dealul Te:'.ea:1, Dealul Mare,
DPalul Mormîntul, manevrî:ld rezistc>nţele inami:e spre a ajunge pc linia Supurul
ci<' Sus-Bobota. Ulterior divizia trebuia să continuă înaintare<;i pc direcţia generală
Supuru! rk Sus-Tc.şnad.
·
Inaintarea diviziei a urmat în cursul zilei de 21 octombrie itineradul prescris
d(• eşalonul superior, respingîndu-se toate rezistenţele .inamice întîlnite pe dire~tia
Dealul Tedean-Dealul Mare-Derşida-Supurul de Sus.
In:·l'pînd cu 2'..' o~·tombrie 1944 Divizia 18 Infanterie a ang.-,~<.•t upl'r11ţii de ni111i:·11·c şi alungare, a hnm1:ului din zona Carei dincolo de froi1fier:i.
Pe 22 octombrie unit4ţi'.e diviziei şi-au continuat înaintarea asUel: Coloana
din dreapta formată din Grupuri'.e 19 şi 90 V.M. şi µn divizion. din Regimentul 35
Artil.erie a înai:ltat pe direcţia Să:ăşeni-Ghenciu, ajungînd pînă la ora 21 cu
avangarda la 1,5 km vest satul Ghenciu. Coloana din stînga (Grupul 92 V.M., .uh
divizion din Regimentul :15 artilerie) a ocupat satul Tiream fiind în, contact cu
inami:ul la vest ~e Tiream.
La ora 6 pe 21 o:tombrie a fost reluată înaintarea. Avangărzile Co.Ioanei de
Est (comandant colonel Ionescu Emi.l) s-au izbit de o puternică rezistenţă inamică
in dreptul fermei vetszok. fiind oprite'.
Cu restul forţe'.or Coloana de Est şi-a continuat înaintarea disputînd terenul
pas cu pas cu inamicul ajungind pină Pl' la o:-a 18 la 1 km sud Viile Careilor.
Coloana de Vest la rînclul său a respins toate rezistenţele du'iman\? depâsincl
!)oseaua Pctre')ti-Cr1: ei, avangarda atingînd ferma Dt:'.:ten ~eld în timp ce grosul se
~ăr,ea în zona localităţii Petreşti. De remarcat că unităţile Diviziei 18 Infanterie !>-au
găsit în această zi sub focul puternic al artileriei instalată de inamic în Pădurea
"nfrL~:.e

Comunală.

r

ofiţeri ~i 8 soldaţi morţi;
soldaţi dispăruţi.

Divizia a înregistrat :a pierdl'ri i:1 acea zi: 1
şi

25

soldaţi răniţi;

1

ofiţer,

1

subofiţPr şi

16

1

ofiţer

Permanent în prima linie Diviz;a 18 Infanterie a rnntinuat şi pe 24
octombrie asaltarea puternicelor poziţii de rezistPnţă organizate de inami: în zo:rn
Carei în special la cota 188 şi ferma Clara.
De pe aliniamentele conso'iclak în u:·ma a::ţiunilor din 24 octombrie divizia
a pornit la ata::-ul final asupra poziţiilor duşman(' din Carei, încă din noaptea
de 24-25 octombrie 1944 11 , după următorul p'.an: direcţia de efort a diviziei Pra
Marna Nouă-Urzi:eai pentrn a învălui oraşul Car('i pe la vest şi a intercepta
şoseaua Carei-Urziceni.
Conform ordinului, la ora 7 s-a reluat înaintarea, în jurul orei 8 avangărzile
depăşind C"a:ea ferată Carei-Valea lui Mihai. La ora 11,15 avangărzilP au ajum la
Urziceni, cie unele s-a reluat înaintarea pe direcţia ordonată, pentrn ·a, ln jur:il
orei 11,30, să fie depăşită frontiera româno-ungară, pe la nord de Urziceni.
u Ibidem, f. 46.
u Ibidem, f. 55.
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Aceasta a fost pe scurt, evident, epopeea de luptă şi jertfă prin care
brava Divizie nr. 18 Infanterie a contribuit la eliberarea de sub ocupaţia
nazisto-horthystă a nord-vestului României şi deci şi a ţinuturilor român~ti ale Sălajului.
Astăzi, .la patru decenii de la aceste evenimente gîndurile întregii
naţiuni române se îndreaptă pline de recunoştinţă spre Arunata Română
a cărei vitejie şi jertfă de pe cîmpul ele Luptă au asigurat independenţa
şi suveranitatea patriie, din rîndurile căreia s-a distins prin faptele sale
de arme şi Divizia 18 Infanterie.
DAN RADU LESCU

DER BEITRAG DER 18. INFANTERIEDIVISION
ZUR BEFREIUNG DER GEBIETE VON SALAJ - OKTOBER 1944
(Zusammenfassung)
Zusammen mit anderen friedliebenden Volkern feierte die rumănis::-he Nation
Im Mai 1985 vier Jahrzehnte seit dem Sieg i.iber das Nazireich. Zu diesem Sieg
leistete Rumanien einen bedeutenden Beitrag; was den mens:::hli::-hen und materiellen Aufwand betrifft, steht es an vierter Stelle nach der UdSSR, den USA und
England. Dieses · glorrei:::he Jubilaum bere:::htigt uns, der Waffentaten u;-id Opfer
des rumănischen Volkes und der rumănis::-hen Armee zu gedenkea.
Die Mitteilung bezieht sich auf die 18. Infanteriedivisioa und auf elen
Beitrag dieser grossen Einheit der rumănischen Armee zur Befreiung der Gebiete
von Săla.l von der nazistisch horthystischen Besatzung. Die eingesehenen Dokumente ermoglichen uns, die Kampfstrasse der 18. Infanteriedivision im Oktober
19H zu verfolgen.
Trotz reduzierter Mannschaft und Ausri.istung sowie eines gut bewaffneten
Feindes, der verzweife!t kămpfte, hat die 18. Infanteriedivision alle Befehle dur::-hgefilhrt und zusammen mit den andern grossen Einheiten der rumănischen Armee
die feindlichcn Truppen bis zm 25. Oktober 1944 von Landesgebiet vertrieben.
Da die 18. Infanteriedivision einen bemerkenswerten Beitrag zur Befreiung des
Gebietes von Sălaj bra:hte, hielt ich es fi.ir richtig, auf der vom Ges::hi:::hte und Kunstmuseum Zalău organisierten Tagung dieses Fragment zu behandeln.
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