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DASCĂLI SĂLAJENI lN RÂZBOIUL ANTIHITLERIST

·In cursul celor 4 ani de

stăpînire horthystă

în nord"-vestul României,
cît număra, pe
atW1ci acea parte a ţării, 17.000 au fost internaţi .de ocupant în. lagăre,
28.780 au fost .ucişi, iar 290.000 au fost siliţi să se refugieze. Din numărul
total -de refugiaţi 29. 734, respectiv 13,80/o proveneau din Sălaj.
Aceeaşi sursă relevă că, numărul total de învăţători şi profesori siliţi
să se refugieze, se ri9,ica la 5227. Printre aceştia, cum .se şti~, un număr
apreciabil erau sălăjenL Indiferent de gradul didactic,.. pe lingă aceea că
au desfăşurat în Ţară o remarcabilă activitate instructiv-educativă şi sodo..:culturală, ei au participat şi la războiul antifascist în număr impresionant.
. .
. '
.
• '

curri atestă presa vremii1, din totalul de 1.300.000 români

. Continuînd . mai vechi preocupări, autorii prezentului material îşi propun să
prezinte. cîteva figuri de dascăli sălăjeni care au luptat pentru eliberarea pămîn
tului .străbun, şi,. în final, pentru zdrobirea fascismului, contribuţia ·lor luînd, în
unele situaţii forma. jertfei supreme ca în cazul a doi dintre învăţătorii aci prezentaţi.şi anume Dragoş Teodor şi Negreanu Emil.
Tacmai se· împlineau· în septembrie• '1944, patru ani de cînd lt. în rezervă,
învăţător Dragoş Teodor, ca· de a'.tminteri toţi refugiaţii, aştepta clipa reîntoarcerii
:a Năpradea. 11 ·obseda mai cu seamă chipul mamei rămasă, atunci ia despărţire,
î:1 drum.
·
·
· · Evenimentele de'· la 23 august 1944 îl · găsesc pe Dragoş într-un concediu
medkal în familia sa, aflată pe atunci la Măderat. Deşi, îrică nu pe deplin restabilit, el nu-şi putea imagina ca dezrobirea vetrei străbune să şe înfăptuiască fără
aportul sări. Şi, 'aŞa îri starea în care era, îmbrăţişîndu-Şi soţia şi copilul, locotene'ntul Dragoş se îtidreaptă înspre unitatea căreia îi aparţinea, Regimentul 27 infanterie, angajat, în acel timp, în lupte deosebit de grele, în zona Cristeşti şi ofiţerul
îşi luă în primire compania.
.ln ziua de' 2 octomprie '44, i~amicul contraa;ţacă· · puternioc sprijinit .de focµl
artileriei, de aviaţie şi de formaţiuni de tancuri. Compania a 2-a a lui Dragoş avea
misiunea. de a apăra, capul de pod format în ac.ea parte a frontului cu cota ce
domina desc:hiderea spre şose9-Ua principală care venea dinspre Cluj. şi unde inami::ul îşi concentrase grosul forţelor sale. Neclintit pe poziţie, sub ploaia de foc
vrăjmaş, Dragoş transmitea ordine ostaşilor săi. Timp de trei ore dură bătălia.
Spre seară furia atacatorilor creşte vrînd, cu orice preţ, să ajungă să pună stă
pînire pe obiectivul vizat. După un timp ajung chiar să se infiltreze, prin flancul
drept, spre cotă. fo acea situaţie deosebit de critică, locotenentul Dragoş îşi alege
1

Vezi Curierul,

Bucureşti,

nr. 56, 1944.
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cîţiva ostaşi dintre cei mai destoinici, se stre::oar5. neobservat din::olo de prima
linie, printr-un lan de porumb sfîşiat de proiectile ~i g'oanţe, contraata:bd viguros la baionetă şi grenadă.
Luat prin surprindere. inamicul Pzitti o ::lipă, în:·ear::ă sr1 se regrupeze, dar
nu i se dă răgaz. Acţionind energic şi rapid, ostasii din grupa de sacrifi~iu a 10::-0tenentului Dragoş, îl silesc să dea î:lapoi îaspre liniile lui 2 . Acesta îşi acoperă
retragerea cu foc concentrat ele a:-me automate şi grenade.
tn fruntea companki sale, primind în sprijin un pluton cit> mitra:iere, lo::otent>ntul Dragoş ::-ont:-aata::ă de-acum puterni::- pe întregul front al subunităţii lui.
In faţa iu;·e'iului nestăvilit al românilor, horthyştii se retrag in dezordine, lăsînrl pe
terenul clP luptă un nurn<'ir apreciabil de morţi şi răniţi precum şi o mare ca:ititate
de armanwnt, muniţii şi alt material de război.
In fo:·ul br1tăliei, în timp ce, de la locul său de comandă, lo:-otenentul D:-ago"
t:-ansmit1•a ordine dirijînd contraata::u'. cu dibăcie 'ii ::uraj, se prf1buşi la pămînt,
secerat ciP o mitralieră.
Trupul neînsufleţit al eroului fu aşezat la Cristeşti în huma bi:·iuită, pe atunci,
de ploi şi de urgia focului nimicitor al războiului. Ulterior, ai săi, i-au dus osemintele să odihnească în ţărîna meleagurilor lui.
·
Originar din· satul Dinclt:'şti (Satu Ma~e), locotenentul în rt:'zervă Negreanu
Emil, învăţător r'e funcţionase, un timp, şi .1a ş:oala di:-i Bobota (Sălaj), rl'fugiat
fiind, parti:ipă la războiul antifascist cu Regimentul 31 dorobanţi din Calafat.
îndeplinind funcţia de aghiotant al regimentului, Negrea:1U îşi asumă adesea sarcini difi:ile şi primejdioasP.
O astfel de sarcină este consemnată c]p unul din ::oamarazii săi. locotenent în
rezervă, care semnează relatarea făcută cu iniţialele N.H.R., precizînd că redă însemnarea. ce şi-o fă:use în Jurnalul de front la fila U, î:i 26 februarie 1945.
Pe scurt, ofiţerul rL•levi'1 că, atun::i cînd batalionul 2.1Reg. 31 dorobanţi a fost
ţintuit lo:ului,' aproximativ 40 ore, în apropierea masivu'.ui muntos Javorba, de
un inami: carp ştiuse si'i-'!i fixeze armamentul automat ~i brandurile în amplasame:ite săpat!' în stîn:ii iar legături!e telefoni::e erau distruse, Negreanu, con~tient
că rezistenţele inamice nu vor putea fi lichidate decît în momentul b care va fi
identificat în mod precis locul amplasării lor, işi ia asuprăşi aceasti1 sarcină. Stă
pin pe sine, temerarul se îndreaptă spre linia întîi, prin ploaia de gloanţe ~i obuze,
izbutind să se informeze exact asupra situaţiei existente la inami:-. în timpul cînd
revenea, îndreptînclu-se spre Comandament, pentru a raporta :ele ,.constatate, un
proiectil de brand îl lovi, în plin, retezîndu-i ambele picioare. Aşezat pP o foaie de
cort, ofiţerul mutilat, este dus de patru ostaşi înspre Postul de rnmandi't al regimentului, de unde, maşina generalului comandant de Divizie, îl transportă la Spitalul d1• rarhpnnic nr. 6. Medi::-ii intervin imPdiat, încercînd să-i salveze viaţa. Intervenţia a rămas însă zadarni:ă. La scurt timp după ce fu adus la spital„ relatează
priete:iul său, locotenentul Emil Negreanu se stinge din viaţfi 3 .
Pentru faptele sale de arme, locotenentul în rezervă Negr(•anu Emil, a fost
distins :u Ordinul „Coroana României", clasa V-a, în grad de ::-nvaler cu spade şi
pang.lică ele virtute militară, iar „post mortem" cu Ordinul „Steaua României" cu
.1celeaşi lnsemne 4 • ·•
Fratele eroului, Ne(Jreanu Gavril, fost şi el, dns:ăl î:l sate ce aparţineau jud••ţului Sălaj ca Portiţa şi Văşacl, participă la războiul antifascist ca sub1orotenent î:'
rezervă, romanclant de pluton, cu RegimPntul 4 grăni'.'eri (Deva), în cadrul batalionului deplasat la Arad.
Incercuiţi în luptelP ele la SîmbătP:-ii ele forţe du'imane supt>rioare ra număr
şi tehnică militară, prin contraatacuri repetate, izbutesc să st> salvt>ze, angajîndu-se, în continuare, în bătăliilf' cit• la P.'mliş, Drauţ, Caporal A'exf', Şi,ria. Rănit,
2 D. B., în „Gîncl tineresc", Racba, I, nr. 7 el i:1 5 ap:rne 1945, p. 7-8; Voinţa
Tl'ansilvaniei, Bucureşti, an. I, nr. IO clin 22 noiembrie 1944, µ. 3.
3 Lt. rez. N. H. R., b
„Gazeta luptătorilor", Bu~lll'e)ti, II, n:·. :l6 din 6 mai
1945.
4 Ms. la autori
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într-una di;1 zilele lui octombrie în timpul încleştării de la Şiria, slt. Negreanu
Gavril a fost eva:::uat de pe front ~i internat la Spitalul militar clin Sibiu5 .
Bine apreciat de forurile judeţene nu numai pent;·u a:-tivitatea la catedră :::i
şi pentru mun:::a desfăşurată pe pian so:.:ial-po.iti::: ':'i :::ultural, distins :::u Ordinul
mun:::ii clasa lll-a (1969) şi cu nunwroase medalii, fostul dirc::tor al Ş:::olii generale
din Gîlgfm, Cheţa O:::tavian, a luat parte la războiul antifascist L1 :::adrul Şco,ji
de ofiţeri rezervr1 din Incu avînd gradul de plutonier adjutant, comandant de' tun
antiaerian.
Af.aţi pc aliniamentul Ineu-Scbh-Buteni-Pîncota, adjutantul ClJPţa Octavian, împreună cu alţi 7 camarazi au primit misiunea de a apăra Comandamentu;
Diviziei ':'i unitatea lor împotriva ata:::urilor aviaţiei inami:::e. Nu peste mult timp,
formaţia lui Chcţa intră în a:::ţiune împotriva a 5 bombardiere germane, venite să
ata:::e poziţia lor, şi prin fo:::ul bine dirijat, unul dintre avioane a fost lovit în
plin, prCibuşinclu-se în flăcăl'i.
După sosirea trupelor sovieti:::e în zonă şi zdrobirea inami:::ului clin a:::castă
parte a frontului, c,evii Şcolii de ofiţeri rezervă Ineu s-au reîntors în :::azărmi spre
a-şi continua activitatea de µregătire militară.
Pentru participarea la iupta împotriva :::otropitorilor fascişti, Prezidiul M.A.N.
a R.P.R., prin Decretul nr. 325/1948 i-a dc:::ernat Medalia „Eliberarea de sub jugul
fas::ist" 6•
·
Invăţător fruntaş şi deţinător al gradaţiei dl• merit Ciubotaru Ioan, fost das:::ăl
în Şamşud între· anii 1937-1940, se numără printre iniţiatorii înfiinţării Diviziei
„Tudor Vladimirescu" în cadrul căreia a luptat cu gradul ele sublo:::otenc>nt în rezervă, format la cursurile Şcolii de ofiţeri artilerişti clin Riazan (U .R.S.S.).
După primul contli:::t cu inamicul în apropiere de Vas.ui, s1t. Ciubotaru participă la luptele din 'Transilvania de la Sf. Gheorghe şi apoi la cele din zona
Oradea, pe care le consideră ca cele mai grele. Acolo, consemnează el, a căzut
eroic colonelul Ion Buzoianu, comandahtul regimentului din care făcea parte, şi el
însuşi a fost rănit şi scos din 'luptă 7 •
Pentru faptele sale de arme, sit. în rezervă Ioan Ciubotaru a fost distins cu
Ordinul „Coroana României", clasa V-a, în grad de cavaler, cu spade şi panglică de
virtute militară, cu Medalia „Eliberarea ele sub jugul fascist", şi cu Medalia sovietic:ă „Victoria".
Ziua de 23 august 1944, îl află, pe învăţătorul sublo:::ott>nent în reverz[i Popescu. Constantin, îndeplinind fun::ţia de comandant de pluton în :::ompania 3-a,
din Regimentul 83 infanterie Cluj, cu sediul în localitatea Mihai Viteazu, lingă
Turda.
Chiar în acea noapte, imediat după Comunicatul difuzat la postul de radio
Bucureşti, s-a sunat alarma. Regimentul .s-a adunat în careu, la centrul comunei, şi
s-u dat citire documentului privind ruperea relaţiilor cu Germania hit:eristă şi înLuurcerea armelor împotriva cotropitorilor, alături de U.R.S.S., Anglia şi S.U.A.
„ Vestea, notează Popescu, a fost primită cu marc însufleţire" 8 .
După difuzarea Comuni::atului, :::omanda Regimentului a adoptat măsuri pracLi:.:e de ocupare a poziţiei de luptă. Companiei a. :l-a îi revenea, în dispozitivul Regimentului, sectorul Războieni-gară şi ÎJ11prejurimi. Dup[t dezarmarea formaţiilor
hitleriste, aflate în zona de operaţie a 'Regimentului, unitatea s-a deplasat spre
1-'deac, o:::upînd poziţie de apărare pe dealul Feleacului, în:::adrînd şoseaua ClujTurda, în apropierea frontierei vremelni:::e impusă prin odiosul Diktat de la Viena.
Cînd. în dimineaţa de 5 septembrie '44, Armata 2-a horthystă de:::lanşează ofen~.lva din Podişul Transilvaniei, pozitiile Regimentului 23 infanterie sînt supuse ata,·urilor timp de 4 zile. Prin dîrzenia şi dibă:::ia cu care au luptat, trăgînd asupra
atacatorilor de la distanţe mici - 100, 150 m, infanteriştii lui 83 au subţiat sensia Ms. la
' Ms. la
1 Ms. la
Ms. la
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bil rîndurile acestora, întîrziindu-le şi înaintarea pînă la sosirea unor noi forţe
ale armatei române în zonă.
Datorită totuşi superiorităţii numerice a inamicului şi dotării lui ~·u tehnL:ă
de luptă, infanteriştii Regimentului 83, puternic presaţi, au fost nevoiţi, pină în
:'ele din urmă, să se replieie pe. poziţii mai avantajoase la norei-vest ele Aiud în
muriţii Trascăului. De acolo însă, îrt urma preluării sectorului de către un batalion
ele vînători de munte, la 10 septembrie '44, Regimentul 83 se deplasează la No!ilac-.
b noaptea de 10 spre 11 septembrie '44, forţează Mureşul, izbutind realiza:·ea
U:1Ui cap de pod, care a doua zi, în urma respingerii unui rontraata:, t·ste lt1:git.
In noaptea de 14/15 septembrie '44, batalionul 2, căruia îi aparţinea şi compania din c-are făcea parte sit. Popes:u, primeşte ordin să se îndrepte spre Luduş,
intrînd în subordinea Diviziei 8 cavalerie. In climineaţa zi:ei ele 15 septPmbrie, bata- .
lionul intra deja în poziţie lîngă localitatea Hădăreni. „Eu, notmză sit. Popescu,
am ocupat, cu p'.utonul pe care îl comandam, poziţie de luptă aproape de culnwa
pantei, aproape de poziţia ocupată de inamic". După ce îşi amenajeazi"t poziţia ~i î~i
asigură cîmp de vedere şi de tragere, curăţind de pe terenul din faţă co:::Pnii de
porumb, Popescu îşi verifică legăturile cu vecinii şi este mereu atent la mh::::iiri'.e
inami::::ului. „In stînga poziţiei noastre, consemm•ază acelaşi, panta ern mai abrupttt
şi plutonul vecia o:upa poziţie mai jos, la piciorul pantei. Pe această pantă abruptă,
din loc în loc se găseau tufe de mără:ini, rugi, arbu~ti. Şi se:::torul acela era
supravegheat de noi, ca flanc al nostru de stînga. Deasupra, )a capătul pantei
abrupte era şi punctul cel mai înalt şi mai înaintat al. poziţiei inami::e din sectorul
acela".
La asfinţitul soarelui, inamicul atacă în sectorul deţinut de plutonul subl,oco-·
tenentului Popescu, pundul cel mai înaintat şi mai aprnpiat de pozi\iile lui. ln salturi scurte şi repezi, sub prote::::ţia cocenilor ci<' porumb din faţă şi a Ihă~ă:::iniş"ului
din stînga, fasciştii se apropie pînă la liziera terenului clefrişaţ. Le vine însă de
hac focul apărării, bine ţintit, de la distanţe mici.
·
„Eu, mărturiseşte Popescu, prin comenzi scurte, dîrzc, dirijam focul p'.Otonului, participînd şi dfre:t la întreţinerea lui. ... Deodată, scosesem cuiul încă unei
grenade pentru a fi arun::::ată, eram culcat pe burtă, aplecat înt1'-o' dungă, răzimat
pe cotul mîinii stîngi, cu mina dreaptă l'idicată, gata să arunc grenada pre;;;ititii,
cînd o grenadă ofensivă inami:ă cade în faţa mea, fac" explozie, şi în cîteva sec'unde
o spuză' de schije mărunte îmi izbeşte faţa, gîtul, pieptul şi mina stîngă. Fulgerător
cad pe spate, mă rostogoles:::: de cîteva ori şi mă opresc pe cărarea de pe pantă, '
pe care circulam noi înapoia poziţiei. Imi dau sPama că nu sînt greu rănit şi ci"1 în
mîna dreaptă ţin strîns grenada pregătită pentru aruncat. Un salt şi revi:l la poziţia mea, arunc grenada şi înteţesc comanda de luptă pentru pluton. Inamicul înfrînt de focul şi rezistenţa noastră a dat înapoi, a dispărut în boschete s-a retras
du::::îndu-şi cu Pl şi cei cîţiva răniţi ce-i avusese în scurta dar puterni:-a ciorni:·e
cu noi. Sîngele în::epuse să mi se prelingă pe faţă, pe gît, ·pe mină, pe piept. Am
predat comanda plutonului, sergentului în::heietor de pluton şi am piecat la r-ompanie srt raportez situaţia comandantului ... " 0 •
Internat, mai întîi, în Spitalul de campanie din Cecălaca (!\iureş), apoi în Spitalul militar din Cluj, imediat după ce oraşul fusese elibE'rat, şi. în ce!e din urmă,
în Spitalul militar din Sibiu, slt. Popescu Constantin se însănătoşeşte, şi, după un
roncediu medical, în decembrie 1944 a fost demobilizat ca unul ce m·ea un stagiu ·
de front îndelungat.
ln februarie 1945, ofiţerul este din nou mobilizat, dar elf' data aceasta· în :-adrul Regimentului 92 infanterie, Orăştie, întru::::it în urma pierderilor masive pe
care le-a suferit Divizia 20 infanterie, din care făcea parte şi Regimentul 83, fusese
desfiinţată, şi, cef'a ce mai rămăsPse din ea s-a vărsat altor unităţi.
Reţinut în C'adrul P.S. a unit:iţii, sit. Popescu Constantin, în ca'.itatea sa ele
comandant ele pluton, va continua să instruiască ostaşi pentru front pî:lă la Yi::::toria finală împntriva fascismului cînd Ya fi c!Pmobilizat şi lăsat la vatră. ·
• Ms. la 11utori
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Pentru faptele sale de arme sublocotenentului în rezervă Popescu Constantin
i s-au conferit Ordinul „Coroana României",·cu spade şi pangli:ă de· virtute militRră şi Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist" (De:ret nr. 325/1954).
Dacă pe frontul împotriva fascismului, sit.' Popescu Constantin a dovedit
virtuţi ele ostaş ce mar:au patriotismul său elevat, das:ălul, revenit la uneltele sale,
hi 1·eleva nobile atribute în sluj\rea poporului, avînd credinţa fermă într~o lume mai
bună şi mai dreap1I1. Patruzeci şi patru de ani de mun::ă, neîntreruptă, pe terenul
învăţămîntu:ui şi culturii, constituie emblema nobilei sale dăruiri unui şir întreg
de generaţ,ii în cur.gerea lor prin vreme. Din suma a::estor ani, unul singur l-a
petre::ut la Ş:oala primară din satul său natal Pinoasa (Gorj), în rest, das::ălul
Popes::u Constantin ~i-a desfăşurat a::tivitatea timp de 20 de ani în numeroase
lo::a!ităţi din judeţul Cluj, începînd cu Şcoala primară dt> stat din satul Petrinzel
(1 septembrie 1929), şi 23 de ani în judeţul Sălaj, într-o singură lo::alitate Jibou.
i11::epînd cu 1 o::tombrie 1950 pînă la 1 iulie 1973, cinci s-a pensionat pentru limită
de

vîrstă.
Despr~

a::tivitatea sa prodigioasă, ca şi despre c·alitatea ei, atît în plan profesional-pedagogi:: (instructiv-edu::ativ), cit şi pe tărîm so2io-:ultural, politi::o-ideologic
.-;i economic chiar, sta:u mărturie gradul didactic I, titlul dP învăţător emerit (De::ret
nr. 306 din 26 iunie 1970), o Diplomă de merit pe linia U.R.C.C. Cluj şi numeroasele
Medalii cu care a fost distins în cursul atîtor ani c!P rodnică ostPneală.
De loc din Gîrbou (Sălaj), dascălul, sublocotenent în rezervă,. Ch.eţe f;mu ia
parte la războiul antifas::ist cu Regimentul :JO dorobanţi din Cîmpulung-Muscel,
intre .1 m~rtie --; 9 mai 1945, pe frontul din Cehos!ova::ia, mai pre:is din Moravia, îndeplinbd funcţia de adjutant al batalionului 1.• comandat. de maiorul Vîntu.
. ~lt. Cheţe Emil, parti::ipă la executarPa Ordinului. operativ nr. 2, dat de comandantul Regimentului la 17 aprilie 1945. Ordinul prevedea la punctul 4 că
„Batalionul maior Vîntu va fa::e le!!fătura cu. compania de la. ::ota 906 printr-o
patrulă iar apoi va tre:e pe telefon. 'Acest batalion va căuta să-şi îmbunătăţeas::ă
poziţia . ocupînd, da:ă se poate, creasta din faţa . sa, cu în::epere de la ora 7,30.
A::eastă acţiune nu va ::cmstitui un atac propriu-zis".
Pun::tul 5 a.I Qnlinului prevede~: „în caz că inamicul se retrage mi. se va
comunica imediat .acest lu::ru. Batalioanele vor trece în urmărirea lui pe direcţia
c-ota 906 în valea ::-e merge la Iliavo, pe Vah, căutîncl a se surprinde tre::erea lui
rlc pe

Va11~10.

„Cdt. Reg. 30 dorobanţi
s.s. lt. col. Dumitrescu~
Primind· Ordinul la. ora .5 dimineaţa în ziua de 17 aprilie 1945, sit. Cheţe s~
::c'mfonnează î'ntrutdtul, subunitatea sa înregistînd în a::ţiunea intreprinsă, dţiva
răniţi şi un sublo::otenent :ăzut prizonier.
.
Pentru _faptele sa 'e di.> arme, sit. Cheţe Emil a fost distins cu ordinul Steaua
H.omâniei, clasa V-a·, în grad de cavaler cu spade şi panglică de virtute militară,
ulterior transformat în ordinul Steaua R.P.R., clasa V-a. De asemenea, M.A.N. îi
t·onferă pentru participare la războiul antifascist me:lalia Eliberarea de sub jugul
ras: ist.
Sublocotenentul în rezervă, invăţător Rusu Ioan, de loc din Chelinţa (Maramur.eş), localitate aparţinătoare, în trecut, judeţului Sălaj, parti::ipă 'a războiul
antifascist cu Regimentul 40 infanterie din Medgidia, comandat de co'.onelul Ia::-ob
l•:manoil.
Demobilizat la 24 august 1944, el cere menţinerea în cadrele armatei, iar mai
apoi să fie trimis pe front în Transilvania. „Nu mă simţeam mulţumit, mărturi
seşte el cu sinceritate, că alţii luptă pentru eliberarea Ardealului de Nord, ţara
mea de baştină, iar eu să. nu particip la eliberare" 11 .
Trimis pe frontul din Transilvania la 1 o::tombrie '44, sit. Rusu îşi află unitatea la Tîrnăveni. Numit comandant al plutonult'\ 2 din compania 1-a a căpitanului
10

11
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Gheorghe· Drăghi:-i, intră cu oamenii săi în dispozitivul regimentului, ·care o:-upă
poziţie de luptă la vest ele Cîmpia Turzii. Sprijiait puternk de artilel'ie, RC'gimentul 40 infanterie respinge ferm inami:ul din faţa lui. lrt a:-eastă primă acţiune de
luptă la care participă slt. Rusu, grupa sergentului Toma Gheorghe, din plutonul
său, ocupă observatorul artileriei inamice făcînd şi 5 prizonieri.
Pentru a nu da răgaz fasciştilor să se fixeze pe teren, se trece grabnic la urmărirea for. La Cojocna, unitatea e9te întimpinată cu urale de locuitori, dar, în acelaşi timp, e reperată de arti '.eria inami:-<'i, şi obligată să se adăpostl'ască pe teren.
Reluîncl înaintarea, Regimentul tI'C'CP Someşul peste podul de la Apahida distrus de
nemţi, traversează şoseaua 5i se îndreaptă spre Borşa (Cluj), unde inamicul opune
o rezistenţă deosebit de înverşunată, şi nu cedrază clecit clupă două zile de luptă,
:::înd, înfrînt de puterPa noastră de ·foc, se retrage cu piNderi mari în oameni şi
materiale de război. Pînă la porţile Sălajului Regimentul 40 infanterie nu mai
înthnpină rezistenţe serioase. Dar, ajuns la Brusturi este întimpinat cu foc intens,
ce barează şoseaua Brusturi-Creaca, tocmai cînd, spre bucuria ostaşilor noştri,
o escadrilă românească bombarda puternic inamicul cantonat la Jibou.
In această situaţiP, comandantul batalionului I, maior Constantines:-u Traian,
ordo:lă companiei l-a să travPrspze şoseaua şi să cerceteze, cu c!P-amănuntul, pădu
rea din stînga ei. Fiind singurul ofiţer comandant de pluton la companiP. sit. Rusu
primPşte ordin să ia şi rPlelaltc plutoane sub· comanda sa şi să ::Pr:-Pteze pădurea
înspre satul CrPaca, coma:ldantul :ompaniei rămînînd cu arunciHoarl'le -:;i grupul
de comandă în linia doua.
· După o înaintare clP aproximativ 500 m prin pădurC', osta-:;ii lu_i Rusu sînt
primiţi cu fo~ puternic de a:·mc automate din apropiere. Instin:tiv, a:eştia s-au
cu1.:at la pămîat acloptînd. un rlispozitiv de atac. „Fulgerător şi cu sîngc re:e, notează
sit. Rusu, am ordonat: «plutonul 1 şi 2 în jumătatP la clrC'apta (de unde se auzea
fo::u 1 ), iar plutonul :1 îaaintC' şi apoi la dreapta, salt înaintP!»". La primul salt de
50 dP m, oamPnii slt. Rusu, au căzut, prin surprindere în spatelP inamicului care
ţinc>a sub fo:ul s;1u şoseaua însprr B;usturi, fără să bănuias2ă venirea :uiva din
pădure. Derutaţi, unii dintrP fas::-i5ti au dPpus armc 1 c şi s-au predat, în timp C<' alţii au luat-o la goană înspre Crl'a::a sperîncl ::ă vor s:·ăpa :-u bine strf':'Urîndu-se
prh ascunzişuri. Cîţiva din ei au mai fost des:operiţi :--amuf'aţi prin rîpe şi mă
răciniş.

După

ce sit. Rusu int:·r1 îa Cn'a:a, lo:-uitorii icşi\i elf' prin as:-unzători îi împe osta"i :--u la:rimi dP hu:uril', indi:încl, în acf''asi timp. lo:u' unrle
se as::11ndeau fas:-io:;tii. „La mi:1e în ph·niţă sînt 10". spunea unul, iar altul :ontinua:
„La miae ia podul şurii sint mai mu'ţi!". Şi astfc>l, în numai dlc'va miaute, s't.
Rusu în:olonrazii vreo 70 de prizoniPri, pc care îi trimite, sub escortă, la postul
de comandă. „PP:1tru mine. notPazi\ sit. Rusu. a fost cea mai stră'.ucită vi::torie" 12 .
In urma a:--pstPi a:tiuni, şoseaua Rrustul'i-CrC'a::a-Mirsid devenise liberă dP
orice primejdii, şi, în :hiar acea seară au tre::ut pe l'a două Divizii româneşti. ln
a:eeaşi zi, 17 o:tnmbrie 'H, au fost eliberate Jibou! si Zal;'iul.
După PlibernrPn lo:':llit'Hii Crea:a. c;;mpania· l:a- prim~5te ordia să ocupe culmea dralului dinspre s;1t11' Lnnoaia. Totul a rlP:11;s binl'. :-onsem:lează sit. Rusu,
ua singur nstns a fost rihit întîmpl<ltor. î:l :-u:--sul nopţii, de un g'.onte rătăcit.
A doua zi în zori, RP1:dnwntul îşi relua înaintarea, fără a mai întîlni rezistenţe
serioase pînă la Chicjd (Sfilnj) ':'Î Hodod (Satu Mare). Tnfrînt. după trei zile de h1ptă.
hami:-ul s-a retrns ~11 nil•rclc>ri sPnsibilP în namPni şi matPrial de r<izhoi. O ploaiP
mii:·untă si dC'a~;i,
rlP tnamnă tîrzie, îo:-epu să se lase pf'ste oameni şi locuri. Uzi
leoar~ă. ostaşii Rrgi ffif':ltuli.1i 40 i:ifanterif' î~i r.ontinuă înHintareH pe drumuri drsfundate. prin noroaie treeind prin Giorocuta. Supurul de .Jos, lînimăt şi alte localităţi din judeţul Sat11 MarP, a.iungînd. f:înti de obost"ală, în mif'zul nopţii. Ia
Ghen:-i - 5 km est Carei.
Inr.epuseră drja luptele pentru PlibPrarPa oraşului CarPi şi fas:-i5tii ţineau,
şoseaua Ghen:i-Carei, sub fo::ul aimi'."'ito:- al a~ti'eriei. Slt. Rusu, abia de apu:ă
brăţi.5ară
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să-şi adăposteas:::ă oamenii în şanţul şoselei, eînd primi ordi::i să împingă înainte
o grupă pentru cercetare. Exe:::utîndu-se, ofiţerul trimite, după o scurtă cumpănire,
grupa l-a, comandată de, cel mai destoinic sergent din batalion, Toma Gheorghe,
de profesiune croitor din localitatea Ioan Corvin (Constanţa), neîntrecut în curaj,
hotărît şi dîrz, care ştia, ca' nimeni altul, să-şi antreneze oamenii în a:::ţiuni temerare. Era ::ătre amiaza zilei de 23 octombrie 19-44, cînd, slt. Rusu primi ordin să se
deplaseze, de data aceasta, cu întreg plutonul, pe linia sf'rgeatului Toma şi să atace
pe direcţia movila situată la cca 200 m în dreapta şoselei vizavi de cape:a „Trei
sfinţi". Avînd sprijinul puternic al artileriei, slt. Rusu Sl' apropie de movila pînă la
aproximativ 200 de metri. In zorii lui 24 octombrie '44, ofiţerul primi un nou ordin
prin care i se cerea să atace şi să pună stăpînire pe movilă, cu ori1:e preţ, urmînd
să ajungă la ni\'elul companiei a 3-a din batalionul întîi, care acţionînd în stînga,
călare pe şosea, ajunsese la capelă.
Pentru a îndeplini întocmai misiunea primită, s'.t. Rusu studiază, mai întîi,
terenu! din faţă, după care îşi pregăti plutonul de ata::-. Avînd înaintea sa o ară
tură proaspătă, iar în stînga şi în dreapta teren acoperit cu rn::-erii de porumb, el
adoptă un dispozitiv de lupt;\ adecvat. Grupa l-a, ::-omandată ele sergentul Toma
va ataca prin stinga, grnpa 3-a prin dreapta, alături de plutonul 3 din compania
1-a, folosind cu grij0 a::-operirile, iar grupa 2-a riimîm• în linia doua, urmînd să
ata::-e traversînd arătura.
După nici 30 m parcurşi, cei plecaţi în atac. sînt siliţi s;i se fixeze la teren,
clatorihi fo:-ului :-on:·entrat şi continuu de arme automntc si gTPnnde. Artileria nu-i
mai putC'a sp~ijini căci, dată fiind apropiPrca cp'or clout1 poziţii, exista riscul ca
proie::tilc'c trase s<\ cadă şi asupra proprii!or linii.
In situaţia dată, sit. Rusu mizează pe posibilitat!•a sp:·geatului Toma de a înainta 100 m şi a des::hicle fo::: asupra movilei îa jumătate la dreapta, semnalizînd tn
acest sens. Dar, zndarni:--. Nu se obse;·vă nici o mh::arc. Nedumerit, :-omandantul
plutonului, se strecoară. pe o::-olite, pînă la grupa 1-a să vadă cc s-a întimplat.
Din neferi::-ire, sergentul Toma, minunatul. om !ii ostaş, c:·a căzut cu capul peste
un mu~uroi, cu faţa în sus şi cu lumina ochilor stinsă pentru vecie.
tn aceste împrejm·[1ri, sit. Rusu îşi luă asuprăşi sarcina de a ::onduce grupa
la asalt spre movil<i. „Grupă, clupă mi:1e î:Jainte!" - ordonă, scurt ofiţerul şi, se
;:ivîntă prin ploaia de gloanţe pînă :::am la 50 m de obiediv. Lîngă el se afla a::um
sergentul Pană, noul comandant al grupei întîia. I se raportează că fas::btii situaţi la
:::-a 40 m dP capc>lă pregătesc ua :::ontraata::. Situaţia devenise, rea'mente, critică, şi
ajunsese să fip ele-a dreptul gravă, cînd i se raportă că nid u:ia din puştile mitraliere nu mai funcţionC'ază. „Atunci. notează sit. Rusu, mi s-a făcut părul măciucă".
Dar. ofiţerul nu s-a pierdut cu firea, :::i ordonă rnpid şi cu multă prezenţă de
<;pirit: „Pistoalele mitra'.iPre fo2!" Şi „Şapte pistoale automate, continuă acelaşi, i-au
făcut pe nemţi să reintre în gropi'e lor"t:t.
Re:wzi în mh:·ări, bim• instruiţi şi pri:::epuţi în mînuirea armamentului din
rlota:·p, t:·r1gătorii ele ln pm;ti"C' mitralierii alP p 1utonului sit. Rusu le-au demontat,
lP-au ::u:·ăţat cil' piimî'""!t ~i le-au mo:itat în::-Ppînd, din nou, să ţ[1căne, „poate",
apre:·iază ofiţerul, în mai puţin de .,un minut". „Ce mult am admirat în a:::el
momC'nt iscusinţa şi vitPza cu care a:::ţio:iează ostaşul român în clipe grele" notează
:--u un sPntiment de satisfacţie şi mîn::lrie comandantul de pluton. Faptul a contribuit la sporirea în::-rederii ostaşilor în puterile propri şi la ridicarea moralului lor
Ata::înd rapid, cu fermitate şi :--uraj, sit. Rusu, :-u oamenii săi, ::-ei 10 ostaşi ai
grnpei 1-a, înaintase cca 120 m însp:·e poziţia inami::-ului. Şi î:1tru:ît compania :J-a,
clin stînga sR, fusese respinsă de nemţi, printr-un ::-ontraata--, aproximativ :rno m,
Pl deţinea, în după masa zilei de 24 octombrie 'H, punctul ::el mai înaintat din
linia de fro:it a Regimentului său. Aflat în a:-el 1.0:, ofiţerul era încrezător în puterea de fo::- de rare dispunea, deoarece avea, notPază e!, „:3 puşti mitralieră", provenite de la pl.utonul 1 din ::-ompania sa, :-are se descompletase. ~i „7 pistoale automate" luate de ostaşi de la ~amarazii lor căzuţi. „Deci aveam armament, ::-on:hide
sit. nusu, ~u :--are nu trebuia să tremur de fri::ă".
11
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Un curier, sosit tocmai atunci în linia de .. luptă, îi aduse sub'.ocotenentului
Rusu ordinul eşaloanelor superioare de „a menţine cu orice preţ poziţia ocu.pată",
şi,. tot atunci îl încunoştinţă asupra -.deciziei acestora de a~i acorda, încă în cursul
zilei, sprijin eficient. Intr~adevăr, sub seară, îşi face apariţia o grupă de mitraliori
cu ordin de a se pune la dispoziţia sa. Fără a pierde timp, comandantul plutonului
amplasează in aşa fel gurile de fo~ automate incit din orice direcţie ar fi atacaţi,
in cursul nopţii care se lăsase deja, să !poată face faţă în · condiţii optime, dind
inamicul peste cap. „Dar, nici nemţii nu s-au lăsat mai prejos", consemnează el,
ci şi-au consolidat pozi~ia de la '.movilă, instalind acolo •şi un tun anticar, care a
început să tragă de~a lu:-igul şoselei spre Ghenei. Insoţite de lansarea a ·humeroase
rachete luminoase, tragerile au continuat, pînă spre mierzul nopţii, cînd, deodată,
gura tunului anti::ar amuţi ca prin farmec şi, peste întreg sectorul• de luptă în care
se afla şi slt. Rusu, se instală o linişte, cu totul, nefirească.
•" r.
„Ern poate ora 2---'-3 din ziua de 25 octombrie, cînd primesc prdin să atac
imf'diat, :-onsemnează sit Rusu, şi să pun' stăpînire pe movilă".· 1n · exe~utaren
ordinului, ofiţerul pregăteŞte ·cu grije atacul, şi apoi, continuă el relatarP::I „Cu armelP în mîini, cu grenadele pregătite, fără zgomot, ptirnim o 'grupă de pu~caşi
întărită cu una de mitraliere spre movilă".
·'
·
·
'
Dar, ce se întîrnplase? In urma presiunii forţelor române, din Întreagi'\ zonă_ ,de
luptă pentru eliberarea .oraşului Carei, nemţii au părăsit în cursul nopţii poziţiile de
aici, retrăgîndu-se .. „încă nu se fă:-use ziuă, notea.,:ă ofiţwuI comandant, de plutpn,
cind am pornit întregul front spre Carei. Compania mea î~ainte în dreapta şoseJei,
unde şi luptase ... rompania ::l-a înainte pe şosea ... Mijeau zorii, soarele era gafa
să răsară cînd din toate părţile armata română pătrun,se în Carei, pe care 1-arh
străbătut de la est sprP vest". 14 S1t. Rusu intra, de a::eastă dată, în oraşul în Cj!.re
terminase Ş~oala normală de ·învăţători şi îşi fă::use stagiul militar,· ca unul din
miile de ostaşi eliberatori.
In aceea~i zi dP de 25 octombrie 1944, Regimentul 40 infantPrie se îndreptă
spre localitatPa de fro:i.tieră Urziceni. Transilvania fih:-l complet..eliberată. Divizia
9· infanterie, din care făcea parte şi -Regimentul 40, re luptase tot timpul în linia l-a
a fost trecută, în::'.epînd de la acea dată, în rezerva Armntei a JV-a·. După :::e tre2ură
de NnC-gyhâza- spre .Ti~m. într-una din zile . .în faţa Rc.rdmentului aliniat ca pentru
sărbătorirea unui eveniment .important. patru ofiţf'ri. dintre rare unul era slt. in
rezervă .Rusu Iaa:i., ·au fost- distinşi pe-:ntru fapte de arme cu Ordinul ,,Coroana Româ~
niei"-. Era 11n. semn al re::unoaşterii vitejiei şi spiritu!ui lor de sacri fi ::iu d-0vedite .în
lupta pentru dezrobirea -pămintului. străbun.
·Ulterior, areastă distinctie i~a fo<;t --r~trasă. ::onferindu-i-se. i:i. loc>. ordinul
Steaua Rep1.1blicii Populare Române clasa V-a. (De~ret nr. ::133/1178 al. Prezidiului
Marii Adunări NaţionalP). Ofiţerului i s-f\U mai arord11t pentru 'participarea 'la răz
boiul· împotriva fasC,ismului medalia „Eliberarea de sub_ jugul fascist" şi medalia
sovietică „ViCtoria'.'.
· ·
.
.
'
După tre:ere~ Tisei, pe la Tisza '.6 1(, · într-o· har că de ~;rn ::iu::, slt. · Ruşu mai
participă la luptele, neosebit de grele. de ia· Pt-i:tg_v, l0calitate situată în apropierea
riului. Din· nefi>rbre. o dată. cu primele geruri clin dPcembrie 1944, ofiţerului i-a.u
degerat ambele pi:±oa:-e, devenind inapt pentru front In::ercările făcute, prin spitalele -de campanie, de a-l vindeca„ n-au dat rezultate. La · 4 ianuarie 1945 este
evacuat, dintr-o Io~alitate de la frontiera Ungariei :-11 Cehoslovacia, din spital în
spital, ajungînd, în cele din urmă în Spitalul clin Timişoarn. tn martie 1945, sit
Rusu, ·deşi nu complet restabilit, părăseşte totuşi spitalu1, primind un concediu
medical mai lung.
·
- ·
.. Sffrşitul răz_boiului, cu vi2toria tofolă asupra fasdştilor, îl găseşte, pe fostul
combatant, în siţuaţia de convalescent. Abia spre sfirşitul lunei mai 1945 va fi com-,
plet restabilit, în măsură a trece la uneltele sale.
··
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De acum încolo, actul patriotic al dascălului Rusu Ioan, se va consuma în
munca bine făcută de fiecare zi, atît în ş:::oală cit şi în afara ei, nutrind, în permanenţă,

noi de

seJl.timentul că prin tot ceea :::e fa:::e contribuie la ridicarea patriei pe trepte
bună stare şi lumină.
GHEORGHE NEA1\IŢU -

ANANIE FARCAŞ

TEACHERS FROM SALAJ COUNTY IN THE ANTIFASCIST WAR

(Summary)
Cnntinuing their long standing preoccupation, the authors of the paper make
ttse of mostly unpublished material and reveal some new figures of tea:lwrs parti:::ipants in the antifas::-ist war, who belong to Salaj district.
In this respe:t they rt':::all the exploits performed by tea:::hers like Dragoş
Teodor, Negreanu Emil, Negreanu Gavri!, Cheţa Octavian, Ciubotaru Ioan, Popes:::u
Constantin, Cheţe Emil and Rusu Ioan.
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