DOCUMENTE ŞI MEMORII PRIVIND LUPTELE
PENTRU ELIBERAREA BANATULUI
ŞI CRIŞANEI (AUGUST-OCTOMBRIE 1944)
de
VIOREL FAUR, IOAN MARINESCU, VALERIU A. GIURAN

In acest an poporul român sărbătoreşte împlinirea a 35 de ani de
la actul insurecţional din luna august 1944, moment de cotitură în istoria noastră, care a deschis era marilor transformări democratice şi revoluţionare.

După eliberarea capitalei şi a peste două treimi din teritoriul patriei de sub dominaţia fascistă, armata română a trecut la luptă pentru
alungarea trupelor fasciste din nord-vestul Transilvaniei. A participat,
alături de forţele Uniunii Sovietice şi a celorlalte ţări din coaliţia antihitleristă, la războiul antifascist, pînă la victoria finală împotriva Germaniei naziste. Armata română „a participat - după cum arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului nostru - timp de

aproape nouă luni, alături de glorioasele armate sovietice, cu un efectiv de peste o jumătate de milion de ostaşi, care, prin curajul şi băr
bătia lor, prin înaltul spirit de jertfă ce i-a animat, au adus o contributie de pret la spulberarea rezistentei îndîr jite a armatelor hitleriste, la
realizarea victoriei finale" 1 •
Incă din ziua de 24 august, marile unităţi ale Armatei 1 române au
acţionat în sudul Transilvaniei, Banatului şi în Crişana pentru anularea
oricăror rezistenţe inamice şi pentru a stăvili pătrunderea armatelor
hitleriste şi horthyste aflate în estul Ungariei şi în Jugoslavia. Din

punct de vedere tactic-operativ luarea unor asemenea măsuri de preîntimpinare a unei puternice lovituri inamice, constituia o componentă
a planului Marelui Stat Major al armatei române, cunoscut sub denumirea de „acoperire a frontierelor" ţării.
1

Nicolae

Ceauşescu,

Cuvînlare la sesiunea jubiliară a Marii Adunări Naţionale
a eliberării României de sub dominaţia fas-

consacrată celei de-a XXX-a aniversări
cistă, în Anale de istorie, 1974, nr. 4, p. 7
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Armatei I-a îi revenea misiunea de a realiza „marele cap de pod
transcarpatic, cu o dezvoltare frontală de aproximativ 900 km şi o
adîncime de peste 100 km, în centrul Transilvaniei şi între 60-180 km
la vest de Carpaţii Occidentali, cu o suprafaţă totală de circa 50 OOO kmp.
Acest spaţiu vast dădea posibilitatea concentrării cîtorva zeci de divizii
în vederea actiunilor ofensive ulterioare" 2 • Incepînd cu ziua de 4 septembrie, Armata a 4-a română şi-a dispus forţele pe linia frontierei
vremelnice impusă României prin odiosul dictat de la Viena. Prin urmare, Armata I-a şi-a restrîns frontul în Crişana şi Banat3, pentru a-şi
putea utiliza cit mai eficient capacitatea de luptă împotriva inamicului
ce se pregătea intens cu scopul de a pătrunde în centrul Transilvaniei.
In acest sens, ea şi-a organizat dispozitivul astfel: Grupul Bihor (două
batalioane de vlnători de munte şi batalioanele fixe reqionale „Arieş",
„Bihor" şi „Someş") apăra sectorul dintre localitatea Gilău şi creasta
Munţilor Bihor (localitatea Bratca); Grupul Crişuri, în componenţa că
ruia intrau diviziile 3 vînători de munte şi 1 infantc>rie-instrucţie - comandat de generalul Leonard Mociulschi - trecea în apărare între
Munţii Bihor şi localitatea Curtici; Corpul 7 teritorial apăra sectorul
între văile Mureşului şi Timişului; iar Divizia 19 infanterie - situată
la flancul stîng al Armatei I-a - apăra poziţiile situate la sud de linia
Bocşa Română Deta 4•
Pe lingă aceste mari unităU au mai acţionat: în Banat - Divizia 9
cavalerie 5 (intre 24 august - 9 octombrie); în Banat şi Crişana - Corpul de cavalerie 6 (între 17 septembrie - 8 octombrie); în Crişana diviziile „Tudor Vladimirescu" şi 2 vînători de munte 7 (între 21 septembrie - 17 octombrie), concomitent cu divizii şi grupări sovietice
din corpurile 33 şi 35 armată sovietică.
Primele lupte de mai mare amploare cu inamicul s-au desfăşurat
în cea de-a doua decadă a lunii septern brie, în zona oraşului Timişoara. Apărarea acestui mare centru urban din sud-vestul ţării a reprezentat un moment important al operaţiilor militare din zona respectivă.
Măsurile luate pentru organizarea apărării Timişoarei, de către detaşa
mentele operative formate de Divizia 1 infanterie-instrucţie, în perioada
24 august - 7 septembrie 1944, precum şi urmările acestora asupra modului cum au evoluat luptele (între 11-18 septembrie) au fost de o
reală utilitate, deoarece au contribuit Ia consolidarea sistemului defenarmată Ion Tutoveanu, /nsemndlatea capului de pod strategic din
Transilvaniei şi c1mpia de vest a fdrii, în Insu rect ia din august 1944 şi semni/Jcatia ei istoricd, Editura Militară, Bucureşti, 1974, p. 190
a General-maior dr. Ion Cupşa,Armata română pe frontul anlihitl<!rist. Studiu
operativ-tactic, Editura Militară, Bucureşti, 1973, p. 67
4
Colonel Gheorghe Romanescu, colonel Leonida Loghin, Cronica parlicipdrii armatei române la rdzboiul antihitlerist, Editura Militară, Bucureşti, 1971, p. 66
5
Ibidem, p, 352
8
Ibidem, p. 320
7 Ibidem, p. 344
2

General de

podişul
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siv local. Acţiunile ofensive ale armalelor hitleristo-horthysle, au fost
oprite şi prin eroicele bătălii de la Păuliş şi sudul Bihorului (Săucani,
Pocola, Beiuş). 1n felul acesta, tendinţa inamicului de a străpunge apă
rarea de la vestul ţării, a suferit un eşec total, ceeu ce a permis regruparea forţelor româno-sovietice, care au conlucrnt pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei de sub dominaţia străină.
În intenţia autorilor prezentului material nu a stat reconstituirea
detaliată a modului cum s-au desfăşurat aceste însemnate operaţiuni
militare, deoarece problematica în discuţie a fost cuprinzător şi competent tratată - pe baza unei documentaţii arhivistice vaste - de istoricii noştri militari 8 • De asemenea, lucrările de memorialistică!!, semnate de comandanţi de mari unităţi, care au participat nemijlocit la evenimente, au completat fondul de informaţii cu noi elemente ce întregesc cunoaşterea realităţilor de pe cîmpul de luptă. Demne de ink res
1

General de armată Iacob Teclu, Luptele pentru desăvîrşirea eliberării României
de sub jugul fascist: Oradea, în Analele Institutului de istorie a particiului de pe
lîngă C.C. al P.M.R., 1964, nr. 5, p. 140-146; general-maior (rez.) Alexandru D. Pleşoianu, 1n zona Arad, în Armata română în războiul antihitlerist (Culegere cie articole}, Editura Polilică, Bucureşti, 1965, p. 203-205; general-maior Constantin Popa,
colne! Leonid a Ion, locotenent-colonel Leonid a Loghin, Cercetarea arhiv islică privind
participarea Armatei române umăr la umăr cu Armata sovietică, la războiul antihitlerist, în Analele Institutului de studii istorice şi social-politice (în continuare Analele
I.SJ.S.P.) ele pe lîngă C.C. al P.M.R., 1965, nr. 2, p. 39-50; locotenent-colonel P. Ilie,
locotenent-colonel A. Marinescu, Din luptele armatPlor române şi sovirlice peni ru
eliberarea părţii de nord-vest a României, în Analele I.S.I.S.P., 1966, nr. 1, p. 19--30;
locotenent (rez.) Gheorghe Homescu, Pe Crişul Repede, în /oe. cit., p. 31-34; colonel
Eugen Bantea, colonel Constantin Nicolae, general-maior (rez.) Gheorghe Zaharia,
8

August 1944 - Mai 1945. Scurtă prezentare a contribuţiei României în războiul antihitlerist, Editura Militară, Bucureşti, 1969; locotenent-colonel Vasile Catană, locotenent-colonel Ioan Petri, Momente din luptele Armatei române pentru eliberarea judeţului Bihor, in Bihor trecut, prezent, perspective, Oradea, 1969, p. 29-35; L. Fodor,
Unele acţiuni ale maselor din judeţul Bihor în sprijinul luptei de eliberare a păr/ii
de nord-vest a României de sub jugul fascist, în Studia Univcrsitnlis „Babeş-Bolyai",

Seria Historia, fasciculus 1, Cluj, 1969, p. 95--107; colonel Gheorghe Romanescu, colonel Leonida Loghin, op. cil.; general-maior Ion Cupşa, op. cit.; Ioan Marinescu, Acţiunile marilor unită/i române şi sovietice pentru eliberarea Ţării Crişurilor în perioada septembrie-octombrie 1944, în Crisia, Oradea, 1973, p. 267-282; colonel Florian Tudi, in Banat şi zonele sudice ale Transilvaniei, în Insurecţia din august 1944
şi semnificaţia ei istorică, Editura Militară, Bucureşti, 1974; Vasile Păsăilă, Contribuţia
armatei române la operaţiunile militare pentru eliberarea zonei Oradea de sub ocupaţia fascistă. lnsemndtatea stralegico-militară a acestui eveniment, în Trei decenii
de afirmare a judeţului Bihor pe coordonatele socialismului, Oradea, 1974, p. 55-63;
Ioan Marinescu, Operaţiunile militare din toamna anului 1944 1nt reprinse în Bihor
da Diviziile 3 vlnători munte şi „Tudor V Jadimirescu", în Crisia, Orad;ea, 1977,
p. 265-276; Liviu Grota, Contribuţia adusă de Divizia 19 infanterie la lnsurec/ia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din august 1944 şi la acoperirea frontierelor ţării 1n partea de sud a Banatului, in Banatica, vol. IV, Reşiţa, 1977, p. 415425; • • •, Documente privind istoria militară a poporului român (23-31 august 1944),

vol. I-III, Editura Militară, Bucureşti, 1977-1978
9
General-locotenent (rez.) Leonord Mociulschi, Asaltul vînălonlor de munte,
Ed.tura Militară, Bucureşti, 1967; colonel (rez.) Alexandru Galgoţi, Pe Jocurile unde
s-a desfăşurai insurecţia armată din august 1944, Timişoara, 1974
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sînt şi evocările apărute în paginile presei noastre, care au readus în
faţa generaţiilor tinere, secvenţe emoţionante şi pline clc> dramatism clin
timpul

războiului

antihitlerist.

.

ln ultimii ani ne-am preocupat de cercetarea evenimentelor militare petrecute în Crişana şi Banat, în lunile august-octombrie 1944,
orientîndu-ne în două direcţii: a investigării fondului arhivistic existent, mai ales în Arhiva Ministerului Apărării Naiionale şi a adunării
de informaţii de la participanţi, care le-au consemnat în memorii, unele
depuse în colecţia Secţiei de istorie a instituţiei noastre, iar altele la diverse arhive din ţară (Bucureşti, Rîmnicu-Vîlcec1, Timişoara, etc.).
Considerăm că este imperios necesară publicarea documentelor
militare referitoare la luptele din această parte a ţării, deoarece în
volumele de documente recent editate 10 apar informaţii despre operaţiunile marilor unităţi, astfel că acţiunile unităţilor şi subunităilor operative nu sînt cuprinse decît foarte rar în documentele respective. Spre
exemplu, din cele 300 documente incluse în primul volum, doar 8 se referă la părţile vestice. Situaţia este aproape identică şi în volumele următoare. Astfel. în volumul al doilea figurează 18 documente avînd şi o
semnificaţie de interes local din 316, iar în cel de-al treilea, numai
13 din 274. Din totalul de 890 de documente tipărite pînă acum, numai
39 conţin referiri la Banat şi Crişana. Prin urmare, am socotit potrivită
publicarea unor mărturii arhivistice, utile reconstituirii pînă la detaliu,
a episoadelor mai semnificative din eforturile celor care au luptat pentru apărarea patriei, eliberarea întregului ei teritoriu, continuînd ofensiva pînă la terminarea războiului. Aceste documente pun în evidenţă
efortul militarilor noştri pe cîmpul tactic-operativ, eroismul tinerilor recruţi care s-au comportat strălucit în lupte, cu toate că le lipsea experienţa războiului.

Totodată

documentele relevă nu numai desfăşurarea cronologică a
dar şi hotărîrea şi efortul extraordinar al ostaşilor români•
de a îndeplini misiunile încredinţate, de cele mai multe ori, în condiţii
extrem de dificile, dacă avem în vedere insuficienţa materialului de
luptă din dotare, în special a tunurilor antitanc, marşurile de 40 km pe
zi, efectuate pe drumuri desfundate de ploi, după care intrau direct în
luptă împotriva unui inamic instalat în teren, care dispunea de o putere
de foc mult superioară.
Publicarea documentelor de război ale unităţilor sau subunităţilor
care au luptat în prima linie constituie - după convingerea noastră - o
acţiunilor,

• •, Documente privind istoria mJlitară a poporului român (23-31
1944), voi. 1-111, Editura Militară, Bucureşti, 1977-1978
10 •

• Majoritatea luptătorilor din
contingentele 1944-1945.

unităţile

operative

româneşti
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utilă

completare a culegerii de documente 11 , întregind cunoaşterea aspectului operaţional-tactic de pe cîmpul de luptă. Precizăm că nu am
reprodus din documentele cercetate decît părţile care se !·eferă la Crişana şi Banat, aceasta pentru a delimita cu mai multă claritate problematica istoriografică anunţată în titlul prezentului material.
Am considerat că informaţia arhivistică îşi găseşte un binevenit
complementar în documentul memorialistic - realizîndu-se o privire
mai cuprinzătoare asupra realităţilor istorice din acea perioadă. Ca
atare, am solicitat cîteva memorii de la ofiţerii care au participat la
evenimente, ele fiind de un real folos pentru istoricul militar, pentru
reconstituirea fidelă a faptelor petrecute în lunile august-octombrie 1944. Intenţia noastră este de a continua publicarea unor asemenea mărturii istorice, acest prim demers fiind doar un început al
unei colaborări fructuoase cu luptătorii pentru neatîrnarea patriei, ale
căror fapte de arme ca şi ale atîtor anonimi - merită recunoştinţa
contemporanilor.
Deşi uneori aceste mărturii sint tributare unei optici subiective,
utilizate însă cu spirit critic şi confruntate cu sursele ştiinţifice acceptate, ele oferă informaţii de o valoare certă, incontestabilă. Scriind despre evenimentele la care a luat parte, memorialistul aduce elemente de
atmosferă, mentalitate şi sensibilitate, în care istoricul poate descifra,
valenţele adevărului. Apar frecvent detalii de ordin militar din care
se configurează acel „itinerar eroic" la care autorii memoriilor se referă, unii chiar cu o evidentă intenţionalitate literară.
Aparţinînd foştilor comandanţi de unităţi şi subunităţi, memoriile
(rapoartele, relatările) se fixează asupra evenimentelor trăite, adăugîn
du-li-se informaţii din documentele păstrate în arhive. ln acest fel, ceea
ce părea discutabil se consolidează prin raportarea la datele ştiinţifice
rezistente.

11

Adresăm

multumiri tuturor acelora care au

răspuns

Menţionăm, totodată, faptul că tovarăşul Valeriu A.
substanţială în obţinerea memoriilor pe care le publicăm.

tre.
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I. DOCUMENTE

1
EXTRAS DIN REGISTRUL ISTORIC AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRLCpE,
IN CARE ESTE CONSEMNAT ORDINUL SECRET AL M.ST.M.
NR. 62900 DIN li AUGUST 1944

(... ) Unităţile de recruţi ale acestei permanenţe se vor disloca - la ordin într-o zonă ce se va indica prin ordinul de transport al M.Sl.M. Secţia 3-a (... ), în
vederea acestei dislocări, se vor lua măsuri imediate pentru organizarea unităţilor din
subordine (... ).
Arhiva Ministerului Apărării Naf ionale
Marele Stat Major (în continuare
A.M.A.N. - M.St.M.), fond nr. 506, dosar 38, f. 16

2
EXTRAS DIN JURNALUL DE

OPERAŢII

AL DIVIZIEI 1
DIN 18 AUGUST 1944

INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) AstJzi toate unităţile în subordinea acestei permanente, precum şi cartierul permanenţei Diviziei I infanterie, Eşalonul I, sînt gata organizate pentru a se deplasa în noua zonă de instruire. Toţi stau în aşteptarea ordinului de îmbarcare şi
plecare continuîndu-şi programul de instructie şi lucru ordonat (... ).
A.M.A.N.

~

M.St.M., fond nr. 506, dosar 38, f. 18

-_,
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI,
DIN COMPUNEREA ORGANICA A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
PRIVIND MĂSURILE PENTRU APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA

( ... ) ln noaptea de 23/24 august I 944 la orele 23,30, Regimentul 5 vinători, comandat de lt. colonel Giuran Alexandru, a primit ordin să se deplaseze imediat din
comuna Săcălaz, unde era dispersat, in garnizoana Timişoara, la cazarma regimentului. ln dimineaţa de 24 august 1944, la ora 2, regimentul s-a pus în marş cu Batalionul I şi 2 recruţi spre Timişoara, unde a ajuns către orele 5 ( ... ).
https://biblioteca-digitala.ro

Documente

7

şi

memorii privind luptele de eliberare

595

La ora 14 Regimentul 5 vînători, partea sedenti.Hă, cu cele 2 bntnlioane de rea primit ordin să intre în dispozitiv operutiv în detaşamentul ce ia fiintii al
lt. col. Giuran.
Compunerea detaşamentului:
- Regimentul 5 vînători, partea sedentară cu 2 batalioane de recruti;
- Regimentul 1 artilerie P.S. cu 1 baterie de artilerie (1 secţie tunuri 75 mm şi
secţie obuziere 100 mm), 2 baterii pe jos;
- Batalionul de garnizoană;
- 1 pluton de pioneri din Regimentul 7 pioneri;
- compania grăniceri Jimbolia;
- jandarmii din sector.
Detaşamentul lt. col. Giuran a primit ordin ca
să apere seclorul
centru şi
oraşul Timişoara, avînd la nord Detaşamentul colonel Corl.Ju şi la sud Detaşamentul
colonel Costescu, în sectorul limitat. Poziţia de rezistenţă trece pe la Sînandrei - vest
(de) calea ferată Sinandrei-Timişoara-Freidorf-Parţa. La ora 16 Batalionul 1 şi 2
recruţi au intrat in sectorul de apărare astfel:
Batalionul 1, la nord de Bega, sprijinit de secţia de tunuri de 75 mm, cu misiunea să bareze direcţiile: Timişoara- Biled şi Timişoara-Jimbolia. Se dă cite un
pluton, detaşament înaintat, la Becicherecul Mic şi un alt pluton la Berecsăul Mare.
Batalionul 2, la sud de canalul Bega, cu misiunea să bareze direcţiile Timicruţi,

şoara-Utvin şi Timişoara-Şag (Timişeni).

Se dă un pluton detaşament înaintat la Sinmihaiul Român, cu misiunea de a
supraveghea canalul Bega.
Batalionul de garnizoană şi 2 baterii, pe jos, în rezerva Detaşamentului lt. colonel Giuran, în Timişoara.
Plutonul de pioneri a primit ordin să mineze podurile de la Becicherecul Mic,
Berecsău şi Sînmihaiul Român.
Batalioanele de recruţi au ocupat imediat sectoarele ordonate şi au început imediat organizarea poziţiei (. , .).
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 1

4
ORDINUL NR. 12 113 DIN 24 AUGUST 1944,
EMIS DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
CA TRE REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA
Acţionaţi

cu secţia obuziere la ordinul lt. colonel Giuran. Luaţi imediat legătură
la P(unctul) C(omandă) (al) Reg(imentului) S v(ină)tori în Timişoara. Restul
unităţilor, pe jos, se înapoiază mîine la Recaş.

cu

el

Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 26

38°
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5
ORDINUL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 12 114 DIN 24 AUGUST 1944,
COMUNICAT ŞCOLII DE SUBOFIŢERI DIN GIARMATA
Şcoala (de) subofilt'ri din Giarmala
nel Corbu, la Orţişoara.

acţioneaz5

la

dispoziţia Detaşamentului

col0-

Comandant
genc'ral de brigadti, Chi/u Vasile
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 28

6
ORDINUL NR. 12 115 DIN 24 AUGUST 1944
0AT DE DIVlZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE DETAŞAMENTULUI „DUMBRA VIŢA"
Acţionaţi cu
ofiţer

la telefnn

detaşamentul

de serviciu

la ordinul Diviziei, fiind în rezervă. Aveţi tot timpul
telefonist. Raporlali ci'I sînte\i gata Ia P(unctul)

şi

C(omandă) Recaş.

Comandant,
general de
A.M.J\.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 32

NOTA INFORMATIVA NR. 13 156 DIN 24 AUGUST 1944
A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE,
CĂTRE CORPUL 7 TERITORIAL

Comandantul companiei (de) grăniceri (din) Sînicolaul Mare raportează:
1. La Seghedin ar fi trupe motorizate ungureşti;
2. La Teremia Mare (sînt) formatiuni de infanterie germană cu mitraliere, prin
porumb.
Rugăm verificaţi şi prin mijloacele Dvs., noi continuăm supra\'egherea.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., Jond nr. 506, dosar 40, f. 5
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8
MĂSURI INIŢIATE

DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
ORDONATE I.A 25 AUGUST 1944

Se pune la disµo,.i\ia Detaşamentului (lt.) col. Giuran un pluton pioneri şi un
ofiter, un subofi\er, 20 trupă şi 400 kg material exploziv, pentru il le întrebuinţa în
raz că se vor ordona distrugeri. Ca măsuri preg5titoare, (lt.) col. Giuran, împreună
cu comandantul plutonului de pioneri, va întocmi un plan de distrugere, în raport de
ideea operativă. Plutonul se pune în subzistentă la Regimentul 5 vînători. Comandantul plutonului ia imediat legătura cu (lt.) col. Giuran.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chi/u Vasile

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 57

9
DIVIZIA I INFANTERIE-INSTRUCŢIE INFORMEAZĂ EŞALOANELE SUPERIOARE,
LA 25 AUGUST 1944, DESPRE MĂSURILE LUATE
PENTRU DOTAREA FORMAŢIILOR DE SPATE

Am intervenit la Cercul teritorial ca să doteze cele trei detaşamente din linie
cu cite una coloană de 40 căruţe, un camion şi un turism. Am dat instrucţiuni de
modul de comportare tuturor unităţilor şi formaţiunilor din zona diviziei, chiar dacii
nu au fost afectate cu trupe operative.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chi/u Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 56

10
ORDINUL NR. 4 DIN 26 AUGUST 1944,
TRANSMIS SUBUNITĂŢILOR DIN DETAŞAMENT
DE CĂTRE LOCOTENENT-COLONEL GIURAN,
IN VEDEREA AP ARĂRII ZONEI TIMIŞOARA

ln conformi tale cu ordinul telegrafic nr. 678602 din 25 august I 944 al M.St.M.
comunicat cu al Diviziei 1 infant(erie) - instrucţie nr. 13.208 din 26 August 1944:
Cu onoare se face cunoscut:
Faţă de agresiunea trupelor germane contra Capitalei, se ordonă ca de fndat~
să se execute următoarele:
https://biblioteca-digitala.ro
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se \'ll împiedica orice circulati(• a YPhiculP!or 'iau coloanC']or germane pe şo
selele noastre ( ... ). In acest scop s0 nir organizn baricade păzite, distrugeri de comunicaţii, ambuscade mobile în culluri (de-a) lungul şoselP!or. Se va proceda prin
toată energia fie prin actiuni dc> fartă, fi0 prin acţiuni de partizani.
Comandantul

detaşamentului,

lt. colonel Al. Giuran

A.M.A.N. -

M.Sl.M., fond

lll.

1119, dosar 14, f. 24

11
EXTRAS DIN RAPORTUL CONTRAINFORMATIV
AL CORPULUI 7 TERITORIAL DIN 26 AUGUST 1944

( ... ) Starea de spiril a populatiPi româneşti este foartă
AM.AN. - M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 22

bună

( ... ).

12
ORDINUL NR. 13 274 DIN 26 AUGUST 1944,
DAT DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE LEGIUNILOR DE JANDARMI
TIMIŞ, CARAŞ-SEVERIN ŞI CHESTURILOR DE POLIŢIE
DIN TIMIŞOARA, CARANSEBEŞ ŞI ORAVIŢA
1. Toti ostaşii înrolaţi în armata germană şi aflaţi în concediu în România
ridicaţi şi puşi sub pază.
2. Vor fi grupaţi în lagăre organizate la sediul Legiunilor de jandarmi.
3. Armamentul şi muniţiile ce eventual s-ar găsi asupra lor \'a fi strins
giunile de jandarmi judeţene.
4. Operaţiunea se va executa în întregime în ziua de 26 pînă la ora 20.

vor fi
la Le-

Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 27

13
EXTRAS DINTR-UN RAPORT DIN 26 AUGUST 1944,
CARE MENŢIONEAZĂ ATERIZAREA UNUI AVION GERMAN
PE TERITORIUL COMUNEI BRESTOV A Ţ
( ... ) La 26 august 1944 ora 16 pe terit(oriul) com(unei) Brestovăt, (la) nord-vest
Ghizela, a aterizat un avion german. Mai mulii locuitori mergînd în ace11 direcţie au
fost atacaţi cu focuri de armă, după care mai multi atacatori au coborît din avion şi
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Regimentului 5 artilerie sub comanda unui ofiţer ( ... ).
A.M.i\.N. -
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către ostaşii

M.St.M., fond nr. 506, dos,n 40, f. 35

14
ORDINUL NR. I 322 DIN 26 AUGUST 1944
DAT DE DIVIZIA I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
CĂTRE COMANDANTUL GARNIZOANEI LUGOJ

U1spuneti imediat înlocuirea tuturor gărzilor dale de Regimentul 17 infitnlerit'
cu elemente din alte unităţi, astfel ca acest rc11iment, astăzi pînct la om 18 să fie
disponibil în întregime pentru a putea fi întrebuinţat în misiuni operative, fiind (în)
rezerva Diviziei I infanterie-instrucţie. Raportaţi de executare pînă la ora 18. Regimentul 17 infanterie va fi gata de întrebuinţat, executîndu-şi misiunea dată prin ordinul de operaţii nr. I şi 2.
Comandant,
general de
AM.AN. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 33

15
ORDINUL DIN 26 AUGUST 1944 DAT COLONELULUI GALGOŢI,
COMANDANTUL REZERVEI DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE,
PRIVIND MĂSURILE CE TREBUIESC LUATE PENTRU APĂRAREA TERITORIULUI
1. Luati măsuri pentru a organiza baraje anticar pe comunicaţia Timişoara-Lu
goj-Caransebeş

la punctele obligate de trecere şi localităţi.
2. Veţi intercepta şi bara toate podurile peste Bega şi Timiş de la vest spre est.
3. Veti organiza unităţi antiparaşutiste la toate unităţile de rezervă cu mijloace
rapide pentru a contracara eventualele debarcări de paraşutişti germani.
4. Măsurile luate de Dvs. vor fi raportate şi diviziei pe o schiţă pînă la ora 20.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 34
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16
NOTA TELEFONICA DATA SUBUNITĂŢILOR I.A 26 AUGUST 1944
DE CĂTRE DIVIZIA 1 INFANTER.IE-INSTRUCŢIE
Către Detaşamentul

colonel Costescu.
Rog luati imediat
pe căile de pătrundere.

colonel Corbu,

măsuri

Detaşamentul

lt. colonel Giuran,

Detaşament

de a construi baricade la punctele obligate de trecere

general de

Comandant.
brigadă, Chitu Vct~ile

A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 69

17
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 85 INFANTERIE,
COMANDAT DE LOCOTENENT-COLONEL ADRIAN MERTIC,
DIN COMPUNEREA ORGANICA A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) Regimentul 85 infanterie intră în dispozitiv operali\' cu o companie la ChiCriş pentru a întări paza frontierei împreună cu Batalionul 2 grăniceri pază,
care se găsea deja instalat în pozitie defensivă în vederea unor e,·entuale violări de
frontieră, ln ziua de 25 august 1944 Batalionul 1 (din Regimentul) 85 inf(anterie), format din recruţii contingentului 1945, se instalează defensiv pe liziera de vest a satului Ineu. ln ziua de 26 (august) 1944 se organizează la teren. La 27 august 1944 se
înfiinţează Batalionul 2 (din Regimentul) 85 infanterie sub comanda maiorului Şepca
liu Petre, compus din recuperaţii şi înapoiatii de pe front ( ... ). De la 28 august la
5 septembrie se continuă lucrul pe poziţie organizîndu-se amplasamente de arme automate, şanţuri de tragere şi cazemate pentru armamentul greu. De asemenea, se execută baricade pe şoselele Ineu-Seleuş şi Ineu-Şicuia, precum şi minarea podurilor
de la Socodor şi Sintea Mare ( ... ).
şinău

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1084, dosar 6, f. 2-4

18
NOTA TELEFONICA DIN 27 AUGUST 1944, ORELE 0,10',
TRANSMISA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

La nord de Perlam şi la nord-est de Periam, un avion inamic, pe la orele 23,
a făcut citeva viraje peste Periam, cu luminile aprinse, lansînd rachete luminoase
de-a lungul frontierei.
Transmis: Căpitan Zamfirescu
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 406, dosar 40, f. 38
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19
RAPORTUL NR. 7 DIN 27 AUGUST 1944
ÎNAINTAT DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
DE CA TRE DETAŞAMENTUL Gll!RAN

Am onoare a raporta mai jos situaţia la om 6,30:
- în sectorul companiei 1 grăniceri (Jimbolia) nu s-a întîmplat nimic;
-- plutonul (din localitatea) Valcani, din Regimentul 4 grăniceri, a fost atacat
de circa 3 grupe (de) ostaşi germani. Schimbul de focuri a ţinut de la orele 2,15-5,30.
Pierderi nu au grănicerii ( ... );
- în regiunea Cenad şi Sînicolaul Mare - linişte.
lnlormaţiuni precise. Şeful pichetului Checea, nr. 12, este informat de un cC'lă
tean sîrb, că în comuna Claria sînt tunuri, tancuri şi trupe germane.
Comanrlanlul

rlc>taşamentului,

li. colonel Al. Giuran

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 406, dosar 40, f. 40

20
NOTA INFORMATIVA DIN 28 AUGUST 1944, ORA 4,30,
ÎNREGISTRATA DE DIVIZIA I INFANTERIE-INSTRUCŢIE

Plutonul de legătură din Şag, jud. Arad, a fost atacat cu focuri de armă autode către civili şvabi, circa 30-40. Plutonul are I rănit la ora 4 (dim.). Detaşa
mentul colonel Corbu a trimis întărire I pluton.

mată

Transmis: l.ocotenenl Avram
Primit: soldat Munteanu
AM.A.N. -

M.St.M., fond nr. 406, dosar 40, I. 47

21
NOTA TELEFONICĂ NR. 13 445 DIN 28 AUGUST 1944,
TRIMISA DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
CĂTRE DETAŞAMENTELE OPERATIVE
Rugăm înaintaţi pînă mîine 29 august 1944 orele 9, ordinea de bătaie a
din subordinea Dvs. pînă la comandanţii de pluton inclusiv. Lucrarea va fi
fără nici o întîrziere, în dublu exemplar.

Comandant,
general de
AM.AN. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 67
https://biblioteca-digitala.ro
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22
ORDINUL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 13 448 DIN 28 AUGUST 1944
ADRESAT COLONELULUI GALGOŢI ŞI COMANDANŢILOR LICI:ELOR MILITARE
.,MIHAI VITEAZUL" ŞI „ŞTEFAN CEL MARE"

I. ColonC'!ul Galgoţi, comandantul zonei intcrnC' din spatC'il' frontului, vil înt0cmi
planul de ilpii.rare luind sub orciine şi Licc11l „Mihai Viteazul" din lzvin, cum şi
Liceul „Ştefan cel Marc" de la Giarmata.
2. Postul de comilndii. ill colonelul11i Galuoli ~e fixeazii Ia Rec,1ş şi nu Vd putea
fi părtîsit fără înştiinţarea subsemnatului.
3. Roq Lic011 I mi I it,n „Milrni Vi tearn I" şi „Şt0fan rrl Mari'• să d0a Iot rf1ncu rsul
rolonelului Galgoli pC'ntru bunii îndeplinire' ii misiunii.
Com11ndi111I,
general de
AM.AN. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., Jond nr. 506, dosar 48, f. 68

23
ADRESA NR. 27 DIN 28 AUGUST 1944 A DETAŞAMENTULUI GIURAN
lNAINTATA DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
La ordinul Dvs. telefonic din 27.8.944, am onoare a raporta că s-au luat măsuri
de a se construi baricade Ia punctele obligate de trecere pe căile de pătrundere.
Comandantul dela:-;;amcnlului,

lt. colonel AI. Giuran
AM.A.N. -

M.Sl.M., Jond nr. 506, dosar 48, f. 91

24
INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 13 449 DIN 28 AUGUST 1944
ADRESAT COLONELULUI DASCALESCU,
COMANDANTUL GARNIZOANEI TIMIŞOARA

ORDINUL DIVIZIEI 1

Compania de pompieri se pune la dispoziţia Dvs. pentru a fi întrebuinţată după
nevoi. In acest scop, dati ordinele Dvs. de urmare căpitanului Murgu, comandantul
rmnoaniei de pompieri Timişoara, luînd legătura şi cu colonelul Maior, secundul de
https://biblioteca-digitala.ro
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(instruc\ie). Raporta\i asupra modului de între-

Comandanl,
(IL'tH'ral de brigadă, Chitu Vasile

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 147

25
EXTRAS DIN ADRESA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 13 4S2
DIN 28 AUGUST 1944, CĂTRE INSPECTORATUL C.F.R. TIMIŞOARA

( ... ) Rugăm puneţi în vedere companiilor de cale ferată sau companiilor de lucru C.F., că în caz de atac inamic dinspre frontieră, sînt obligate să se pună la dispoziţia comandanţilor de subsectoare din zona diviziei, astfel:
- cei ce lucrează la sud de Timişoara, se pun sub ordinele colonel Costescu,
comandantul Detaşamentului sud, cu care vor lua legătura la Parţa sau Pădureni;
- cei din zona Timişoara, vor conlucra cu Detaşamentul lt. colonel Giuran, în
care scop vor lua imediat legătură la Timişoara, cu susnumilul ofiţer, în cazarma Regimentului 5 vînători;
- cei ce lucrează în zona nord Timişoara pînă la Vinga-Şag se pun la dispoziţia colonelului Corbu, comandantul Detaşamentului nord, pe care-l găsesc la Punctul) C(omandă) Ortişoara.
Rog daţi ordine de urmare şi raportaţi executarea.
Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 148

26
ORDINUL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 15 097 DIN 28 AUGUST 1944
DAT BATALIONULUI 5 INSTRUCŢIE-AUTO ŞI DETAŞAMENTULUI GIURAN
Plutoanele date de Batalionul 5 instrucţie-auto în Garnizoana Timişoara pentru
etc. etc., intră sub ordinele directe ale Detaşamentului lt. col. Giuran. ln acest
scop, batalionul trimite delegat ofiţer la lt. colonel Giuran, ca să ia imediat legătura
în scop ca să primească ordin de urmare, pentru plutoanele arătate mai sus. Lt. col.
Giuran şi Batalionul 5 instrucţie-auto vor raporta de executare.
gărzi

Comandant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 156
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27
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 29 DIN 28 AUGUST 1944
AL DETAŞAMENTULUI GIURAN INAINTAT DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
I. Informatiuni de la compania de grăniceri (din) Sînicolaul Mare. La ora 10,40
mai multe cărute cu trupe maghiare s-au apropiat la 200 metri de postul maghiar, în
dreptul pichetului Borcanu. La ora 11,50 soldaţii horthyşti au început lucrări de sapă
în spc1lele pichetului. Ln ora 13 (... ) în dreptul salului RC'ha VechC' au sosit 11 motociclete cu soldati. ln această comună C'ste un aeroport german. în turnul bisC'ricii
Kipehciza se află un observator. La ora 14,25 trupele germane dC' la Valcani (Iugoslavia) executau lucrări de sapă. La ora 15, postul de jandarmi din Teremia Mare raportează că germanii au răspîndit zvonul în comună că trupele gNmane din Serbia
vor ataca astăzi România. La orele 15,30 două avioane germane cu şase motoare, de
transport, au mitraliat marginea de nord a comunei Valcani (din teritoriul) român.
Un soldat horthyst a spus unui soldat grănicer român că germanii din lugosla\'ia ,·or
ataca astăzi România. Un agent sosit din Ungaria spune că la Seghedin ar fi so~it
trupe motorizate. Această informaţie nu este verificată. La Jimbolia, la cantonul
C.F.R., 2 camioane ar fi adus circa un pluton pînă la un pluton şi jumătate (de)
soldaţi.

2. Informaţ.iuni de la compania (de) grăniceri (din) Jimbolia. Postul de jandc1rmi
din Teremia Mare raportează că indivizi veniţi din Serbia, ar fi spus astă.zi 28 august
1944 orele 13,30 că armata germană ce se găseşte în Serbia va trece în România
peste 2 ore.
3. La ora 13,30 un avion german a venit deasupra aeroportului (şi) a mitralial
aeroportul. A rănit pe locotenentul Negrescu Petre şi a dovit o roată de la mitralieră. Ofiţerul a fost internat în spital. Pe drumul către Urseni au fost lo\'ite două
chesoane. A rănit un caporal şi a omorît şase cai.
Comandantul

dctaşamenlului,

lt. col. Al. Giuran

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 52

28
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 7989 DIN 28 AUGUST 1944
AL GARNIZOANEI TIMIŞOARA INAINTAT DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) Atît în Iugoslavia cit şi în Ungaria, în apropierea frontierei române se
la tranşee, se observă şi mişcări de trupe. Două avioane germane, azi la orele
15,30, au mitraliat populat·a civilă din comuna Valcani. Nu sînt victime ( ... ).

sapă

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 104
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29
EXTRAS DIN RAPORTUL INSPECTORATULUI REGIONAL DE POLIŢIE NR. 12 326
DIN 28 AUGUST 1944 ADRESAT CORPULUI 7 TERITORIAL

( ... ) între orelf' 13,15-13,30 pe deasupra municipiului Timişoara 11 evolunt un
a\ion german la o foarte mică înăl\ime, mitraliind populatia. Sînt 2 morti şi 4 rdni(i.
La aeroport a fost grav rănit locotenentul Negrescu Petre din Regimentul 5 vînillori,
comandantul plutonului ele intervenţie. În urma mitralierii populaţiei civile şi a trenului Arad-Timişoara, de către aviaţia germană., populalia româneasc,-1 (•st0 fo,.Hte indignatd, exprimindu-~i toată ura contra nemţilor (... ).
A.M.A.N. --- M.Sl.M., foncl nr. 506, dosar 40, f. 113

30
EXTRAS DIN RAPORTUL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE NR. 15 149
DIN 29 AUGUST 1944, ADRESAT EŞALOANELOR SUPERIOARE

( ... ) Grl'micerii de la Sînicolau informcazZ1 cJ. la om 3,30 în gara Valcani (Serbia), cu direcţia spre Jugoslavia, a trecut un tren cu 16 vagoane încărcate cu maşini
cu şenile, avînd şi servanţii respectivi. La ora 6,30 două trenuri germane au trecut
prin aceeaşi gară şi cu aceeaşi destinaţie cu trupe de cavalerie. Din informalii neverificate - pentru refacere în Jugoslavia ( ... ).
A.M.A.N. - -- M.St.M., ioncl nr. 406, clost1r ,-10, f. 120

31
NOTA TELEFONICA NR. 38 DIN 29 AUGUST 1944, ORELE 16,
A DETAŞAMENTULUI LT. COLONEL GIURAN,
COMUNICATA DIVIZIEI 1 INFANTERIE INSTRUCŢIE

Compania l grăniceri (din) Jimbolia, comunică: la ora 9,55 a trecut un avion
german la înălţime circa 100 m cu direcţia est, probabil acela care a fost deasupra
Timişoarei. Compania (de) grăniceri (din) Sînicolaul Mare: la ora 9,50 la liziera de
nord-est a comunei Mocrin (Jugoslavia) s-au descoperit trupe germane instalate în
lucrări. Efectivul nu a putut fi stabilit. Ora 10,45. La casa de apă Valcani (Jugoslavia),
un observator german. Efectivul observatorului a fost mărit cu 10-20 oameni. Ora
https://biblioteca-digitala.ro
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13,40. In dreptul pichetului Sămînţa, pe şoseaua Kis Zoml>or - Cenad s-au instalat ln
defensivă 2 plutoane maghiare Ia 1 ',;i 1,5 km în dreapta pichetului.
Comandantul

det11şamentului,

Jt. col. Al. Giuran

Transmis: locotenent M. Iordache
Primit: sergent T. R. Pitaru
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506 dosar 40, f. 134

32
NOTA TELEFONICA NR. 4 DIN 29 AUGUST 1944 A DETAŞAMENTULUI GIURAN
TRANSMISA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

La ora 14,30 un avion german cu un motor, la 2 OOO m, a zburat deasupra comunr!i Valcani de la sud-est, în viraje, spre sud-vest. La ora 15 un avion german cu
6 motoare a zburat deasupra Mehalei, cu direcţia sud-est spre nord-vest, la 500-1 OOO m.
Coman<lantul detu~amenlului,
lt. col. Al. Giurun

A.M.A.N. -

M.

Şt.

M., fond nr. 406, dosar 40, f. 135.

33
ADRESA NR. 1171 DIN 29 AUGUST 1944
INAINTATA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
DE CĂTRE LT. COLONEL PACURARIU, DELEGAT AL M.ST.M.
PE UNGĂ INSPECTORATUL C.F.R,

Am onoare a raporta că am dat ordinele de urmare companiei 2/IV pază şi companiei 3 exploatare C.F. Greutăţile ce vor întîmpina aceste 2 companii, constau în
faptul că efectivele lor sînt răspîndite după natura şi necesităţile lor de serviciu.
Lt. colonel

A.M.A.N. -

Păcurariu

S.

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 92

34
ORDINUL NR. 42 DIN 29 AUGUST 1944
DAT DE DETAŞAMENTUL LT. COLONEL GIURAN
BATALIONULUI 2 AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
1. Luaţi măsuri de organizarea poziţiei, a planului de foc şi a planului de apărare
anticar, intrebunţind în modul cel mai judicios mijloacele existente şi combinindu-le
cu mijloacele şi posibilităţile ce le oferă terenul (în) ceea ce priveşte apărarea
antitanc.
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înaintaţi detaşamentului schiţa cu dispozitivul realizat pînă la grupă, secţie de
artilerie, sectie de anticar, aruncătoare 120. Anexaţi la schiţă o situaţie de efective:
ofiţeri, subofiţeri, trupă, cai, trăsuri, auto.
3. Arătati într-o schiţă organizarea trenurilor de lupt;i şi roqimentaro, amploarea lor în teren, pe cîte zile s-a asigurat hrana, cîte unităţi de foc aveţi dl•puse pe
teren, cite unităţi pe roate.
4. Recunoaşteţi direcţiile pentru lupta în retragere; jalonaţi-Ic şi faceţi ca să fie
cunoscute de toate trupele pînă la pluton şi secţie de artilerie.
5. ln cadrul misiunii, începînd de mîine 30 august a.c. veţi executa programul
de instrucţie relativ la: interveniri în ajutorul grănicerilor, deci acţiuni ofensive de
mici unităţi; punerea în aplicare a planului de foc; deschiderea focului, foc la mare
distanţă, repere, concentrări de focuri, aprovizionări cu muniţie; amplasamente de
toate categoriile; ipoteze de contraatac, ipoteze de repliere în cadrul luptei în
retragere.
6. Cele cerute la punctul 2 şi 3 trebuie să sosească la detaşament pînă la
31 august 1944, ora 8.
7. Organizaţi apărarea satelor în interior spre a nu fi surprinşi şi dispuneţi imediat, conform ordonanţei ce veţi primi, ridicarea armelor.
8. ln aplicaţiunile ce veţi face, în cadrul misiunii primite, prevedeţi şi conlucrarea cu qrănicerii şi jandarmii din zonă.

Comandantul

detaşamentului,

Şeful

ll. colonel Al. Giuran

biroului operaţii,
ll. M. Iordache

A.M.A.N. -- M.Sl. M., fond nr. 1119, dosar 14, f.l 1.

35
EXTRAS DIN NOTA TELEFONICA A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
NR. 15 234 DIN 30 AUGUST 1944

( ... ) Toate legăturile telefonice din jurul Szegedului au fost distruse de bombardamentul aviaţiei anglo-americane din ziua de 29 august 1944. Szegedul a fost
bombardat circa 3 ore.
Asupra pichetului 90 Timiş s-a deschis foc de (către, un pluton german care dormise la o pustă în dreptul pichetului ( ... ). Pe lingă frontiera română cu Banalul Jugoslav se află mulţi partizani sîrbi camuflaţi în porumb. ln noaptea de 29/30 august
1944 a fost aruncat în aer un tren între Mocrin şi Kikinda. După 6 ore, circulaţia a
fost restabilită.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 83.

36
NOTA TELEFONICA EXPEDIATA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
LA 30 AUGUST 1944 DE COLONELUL GALGOŢI

Un avion inamic a aterizat forţat în regiunea Chizătău. Personalul a fost făcut
prizonier. Se va trimite la divizie.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 406, dosar 40, f. 76

https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur, Ioan Marinescu, Valeriu A. Giuran

608

20

37
EXTRAS DIN RAPORTUL INFORMATIV-OPERATIV NR. 152 DIN 31 AUGUST 1944
ÎNAINTAT DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) La ora 18,30 un avion german a zburat deasupra Timişoarei lansind manifeste in limba română, semnate de gf'neralul Arthur Pflepps prin core spune că din
ordinul fiihrerului a luat comanda trupelor germane din Ardeal şi Banat, indemnînd
românii să lupte alături de el contra aliaţilor (... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., Jonci nr. 506, dos11r 40, f. 82.

38
NOTA TELEFONICA A DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
TRANSMISA LA 31 AUGUST 1944 DETAŞAMENTULUI ORŢIŞOARA
ŞI COMANDANTULUI ŞCOLII DE SUBOFIŢERI DIN GIARMATA
1. Conform ordinelor superioare, colonelul Corbu pleacă imediat la M( a rea)
U(unitate) (de) la Alba Iulia, pentru completarea serviciului pretorial de acolo.
2. Va preda imediat comanda cu dosarul de sector şi întreaga documentare a
detaşamentului, colonelului Botez, comandantul Şcolii de subofiţeri (din) Giarmata.
3. Colonelul Botez se va prezenta mîine 1 septembrie 1944 pînă la om 8, la Postul
de Comandă (al) Detaşamentului Orţişoara pentru a lua în primire sectorul şi documentarea.
4. Răspunderea asupra sectorului şi comenzii cade asupra colonelului Botez cu
începere de mîine 1 septembrie 1944 ora 12, în care scop va raporta de executare şi
luarea comenzii, telefonic.
Comandant,
general de brigadă, Chi/u Vasile

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 182.

39
RAPORTUL INFORMATIV NR. 13772 DIN 1 SEPTEMBRIE 1944
AL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE TRANSMIS CORPULUI 7 TERITORIĂL

ln sectorul colonel Giuran, regiunea vest Timişoara, un avion german a aruncat
manifeste. Idem, un avion german zburînd dinspre vest a aruncat manifeste pe teritoriul comunelor Buziaş, Lipova. Manifestele sînt semnate de general Pflepps. Măsuri
luate: s-au strins manifestele aruncate, distrugîndu-se. S-a continuat luarea în primire
a depozitelor de materiale germane. Propuneri: intrucît informaţiunile ce le deţinem
https://biblioteca-digitala.ro
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artivitatca inamicude avia-

facă recunoaşteri

Com1rndant,
general de
A.M.A.N. -

brigadă,

Chitu Vasile

M.St. M., fond nr. 406, dosar 40, f. 204

40
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
DIN SUBORDINEA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
UNDE SlNT MENŢIONATE MĂSURILE ORGANIZATORICE LUATE

(... ) Pînă în ziua de 2 septembrie 1944, batalioanele au rămas cu organizarea în
care au făcut instrucţie recruţii. Cu începere din această zi se organizeaz;:\ în urmă
toarele subunităţi: un grup comandă de regiment; una companie armament greu regimentar cu 1 pluton transmisiuni, 1 pluton pioneri, 1 pluton aruncătoare de 81,4 mm,
1 pluton aruncătoare de 120 mm, pe trei piese, 1 pluton tunuri anticar (A.C.) Boffors
de 37 mm, pe trei piese; două batalioane de puşcaşi avînd fiecare următoarea organizare - un grup de comandă, 3 companii de puşcaşi, o companie de armament
greu, tren de luptă; tren regimentar; compania de puşcaşi organizată cu - un grup
comandă, 3 plutoane (de) puşcaşi, o grupă aruncătoare de 60 mm, trenul companiei;
compania de armament greu organizată astfel: un grup (de) comandă, un pluton (de)
milraliere, 3 plutoane puşcaşi - din lipsă de mitraliere, trenul companiei.
Efectivele au fost completale la batalioanele de recruli cu oameni vechi de la
partea activă (P.A.) veniţi ele pe front şi cu cei sosili din concediu. Organizarea a
fost complet terminată pe z;ua de 3 septembrie 1944, ora 20. Pînă în ziua de 7 septembrie 1944, Detaşamentul rămîne în dispozitivul iniţial cu organizarea modificată
de mai sus, cînd a fost schimbat de pe poziţie de cutre Regimentul 13 călăraşi din
Divizia 9 cavalerie, conform ordinului nr. 14388 al Diviziei 1 infanterie-instruc\ie, din
6 septembrie 1944.
După predarea sectorului, Regimentul 5 vînători, în ziua de 7 septembrie 1944
către orele 21, se deplasează în comuna Slnandrei, iar a doua zi, în ziua de 8 septembrie 1944, s-a transportat arhiva, aprovizionarea şi restul serviciilor. Regimentul
5 vînători P.S. (partea sedentară, n.n.) urmînd a se îmbarca în gara Sînandrei în
noaptea de 8/9 septembrie 1944, pentru a merge în zona de concentrare a Diviziei
1 infanterie-instrucţie (la) est-Ineu (conform ordinului nr. 14639 din 7 septembrie 1944
al Diviziei 1 infanterie-instrucţie). Din cauza evenimentelor, Regimentul 5 vînători
P.S. nu a plecat, ci a mai rămas trei zile în comuna Sînandrei. ln cele trei zile s-a
executat program administrativ, de instrucţie, s-au verificat efectivele şi s-a completat după posibilităţile regimentului,. echipamentul, armamentul, muniţiunile şi aprovizionările ( ... ).
A.M.A.N. 39 -

M. St. M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 1-2
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41
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 14053 DIN 3 SEPTEMBRIE 1944
ÎNAINTAT DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE CORPULUI 7 TERITORIAL

(... ). ln interiorul teritoriului inamic: cu începere din ziua de 2 septembrie 1944
în reg unea Vârşeţului au început să sosească trupe germane. Din informaliuni se
pare că germanii fac în această regiune o grupare de forte mai importantă. Situaţia
aeriană: la orC'le 15,30 un avion german de recunoaştere a zburat dealungul frontierei
în seclorul Gaiul Mare - Stamora Moravita-Jam. Avionul a zburat la o înăl\ime de
40 -50 m. La orele 14,30 patru avioane germane ou zburat de la sud-est la nord-\'Psl
în zona Timişoara. Cereri: rugăm a se verifica prin a viatie gruparea şi mişcarea de
forte din regiunea frontierf:i de la Vârşeţ.
Comandant,
general de

brigadă,

Gheorghe Po!-joiu

A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 234

42
ORDINUL SECRET NR. 240 DIN 5 SEPTEMBRIE 1944, DAT SUBUNITĂŢILOR
DE DETAŞAMENTUL LT. COL. GIURAN

Cu onoare vi se trimite mai jos tabelul cu indicati,·ele
din subordinele Diviziei 1 infanterilc'-instrucţie:
Divizia l infanterie-instrucţie
compania 1 antiaeriană
Batalionul transmisiuni .
plutonul pioneri
Regimentul 93 infanterie
Regimentul 38 artilerie .
Detaşament maior Petrovici
Detaşament col. Galgoţi
Batalionul 998
Regimentul 5 vînălori
Batalionul 1/R.5.v.
Batalionul 21R.5.v
Regimentul 17 infanterie
Regimentul 85 infanterie
Regimentul I artilerie .
Detaşament ll. col. Giuran
Detaşament lt. col. Botez .
Detaşament lt. col. Dumitrescu
Batalionul 999 . , . . • • •
Comandantul detaşamentului,
lt. col. Alexandru Giuran
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 14. f. 32
https://biblioteca-digitala.ro
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Frateli11.
Gaspar I
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Meh11.l1:1
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43
EXTRAS DIN ORDINUL NR. 278 DIN 5 SEPTEMBRIE 1944
DAT SUBUNITĂŢILOR DE CĂTRE DETAŞAMENTUL LT. COL. GIURAN

( ... ). Fiecare detaşament sau unitate trebuie s5-şi îndcplincnscJ misiunea cu forde care dispune ( ... ). Se va întrebuinţa orice categorie de material capturat d<•
la inamic punîndu-1 pe loc în funcţie contra inamicului ( ... ).
ţele

A.M.A.N.

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 14, f. 35

44
RAPORTUL REGIMENTULUI 93 INFANTERIE, NR. 12868 DIN 6 SEPTEMBRIE 1944,
INATNTAT DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTR.UCTIE

La ordinul Dvs. nr. 13671 din 4 septembrie 1944 referitor la continuarea instrucorganizarea lucrărilor ce se execută pe pozitia a 2-a, am onoarea a înainta
schiţa cu localită\ile unde se găseşte dislocat regimentul. cu omisiunile ce le are.
S-au executat următoarele lucrări: amplasamente pentru armamentul automat,
tunuri şi aruncătoare; gropi individuale pentru trăgători în genunchi; se continuă cu
organizarC'a acestor lucrări pentru a le adînci şi perfecţiona camuflajul. S-a pregătit
distrugerea celor două poduri de peste canal pe şoselele Sâml.Jăteni-Păuliş şi Sâmbă
teni-Ghioroc. Se execută o baricadă de trecere peste canal în dreptul comunei Cuvin.
ţiei

şi

Comandantul Regimentului 93 infanterie
locolenent-colo1wl Ion C. Gfleorg/ilu
Şeful biroului instrucţie
căpilt111 Ioan Fărcaş

/\..M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 506, dos11r ,JB,

r.

I G2

45
EXTRAS DIN ORDINUL NR. 2i8 DIN 6 SEPTEMBRIE 1944
DAT DE BATALIONUL 2 DIN REGIMENTUL 5 VINATORI,
COMPANIILOR DIN SUBORDINE

( ... ). Compania a 7-a va recunoaşte şi ocupa cantonamentele în comuna Freidorf.
Compania a 6-a, pe liziera sud-vest a Frateliei. Compania a 5-a şi a 8-a, în Fratelia.
Se va avea în vedere şi eventuala schimbare a vremii cînd actualele şoproane nu mai
pot fi folosite. Se vor lua măsuri pentru asigurarea pazei terestre şi aeriene. Se vor
executa lucrări strict necesare pentru organizarea terenului, ca: baricadarea comunicaţiilor contra mijloacelor blindate; amplasamente pentru armamentul automat şi greu;
gropi pentru trăgători. Pentru aceste lucrări se va afecta timp de lucru tntre 2-3 ore
39•
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pe cit posibil în cadrul aplicaţiunilor de instrucţie. Se va continua intens
care a fost întreruptă pentru a ajunge nivelul ordonat prin directive de
instrucţie. Companiile Yor face controlul oamenilor, vor revedea carnetele de tragere
pentru a se vedea ce trageri mai sînt în restanţă - puşca, puşca mitralieră, mitraliera, pistol mitralieră, grenadă. Comandanţii de plutoane vor avea programul întocmit pe ziua în curs, înscris în carnet.
pe zi

şi

instrucţia

Comandantul Batalionului 2
căpitan

A.M.A.N. -

1. Stamaliu

M.St. M., fond m. 1119, dosar 14, f. 31

46
ORDINUL NR. 220 DIN 6 SEPTEMBRIE 1944 AL BATALIONULUI 2
DIN REGIMENTUL 5 VINATORI, TRANSMIS COMPANIILOR DIN SUBORDINE

Cu onoare se fac cunoscute urmăloarele: inamicul este deja înfricat şi la cea
presiune cedează. In această situaţie succesele se obţin uşor şi lotul se
bazează pe îndrăzneala, energia şi rapiditatea cu care trebuie să atacăm pentru a cură(i teritoriul sau a distruge orice rezistentă sau încălcare a teritoriului. tn cadrul
misiunii dale fiecărui detaşament sau unităţi, comandantul respectiv trebuie să aibă
iniţiativă şi să se holărească repede. Nu trebuie să se facă nici un fel de tîrguială
sau parlamentare cu inamicul. Procedînd în modul de mai sus, la Giurgiu, Ploieşti,
Braşov şi Turnu Severin s-au obţinut rezultate foarte bune, prizonieri şi capturi de
materiale atît de necesare dotării armatei, în cantităţi neaşteptate. Zona judetelor şi
a local1Uiţilor trebuie să fie cercelată pentru a se descoperi şi anihila micile grupuri
de solda(i germflni de la diferite depozite şi posturi de pindă. Fiecare detaşament şi
unitate trebuie să-şi îndeplinească misiunea cu forţele de care dispune. Se va întrebuin\a orice categorie de material capturat de la inamic, punîndu-1 pe loc în funcţie
contra inamicului.
Comandantul Batalionului 2
mai

mică

căpitan

A.M.A.N. -

1. Stamaliu

M. St. M., fond nr. 1119, dosar 14, f. 34

47
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 14605 DIN 7 SEPTEMBRIE 1944
AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE, INAINTAT EŞALOANELOR SUPERIOARE

( ... ). Situaţia aeriană: la ora 9,50 un avion german de vinătoare tip „Messerschmidt 109" a zburat deasupra Timişoarei, mitraliind. Nu a fileul victime. Inlrînd în
acţiune artileria antiaeriană avionul a fost doborit la lagărul de prizonieri nr. 17.
Pilotul a fost făcut prizonier. Se numeşte Hans Greinus. Declară că a plecat din NoviSad cu destinaţia Ungaria. A urmat direcţia de orientare canalul Bega, pină la Timişoara, apoi pe calea ferattl Timişoara-Arad. La Novi-Sad există un aerodrom unde a
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\·ăzut

circa 10~ 12 a\ioanc. Subofiţerul a sosit la No\'i-Sad în cur<;u\ ,ilci de 6 sC'f1tembrie 1944 \'cnind de la Niş ( ... ).
A.M .. \.N. -

M. St. M., fond 11r. 506, dosar 1î0, f. 350

48
CEREREA DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE
ADRESATA CORPULUI 7 TERITORIAL (DENUMIT CODIFICAT „CALAU/A")

Rugiîm ordonaţi Diviziei g cavalerie de a face disponibile Regimentul 03 inf,rnteric şi Regimentul 38 artilerie cu începere din 8 septembrie a.c. pentru a putea fi
deplasa te în noua zonă ele concentrare a. diviziei.
Din ordin,
A.M.A.N. -

Şeful de Stat Major „Sania"
maior Al. Mârzac

M.St.M., fond nr. 506, dosar 48, f. 159

49
EXTRAS DIN RAPORTUL NR. 14683 DIN 8 SEPTEMBRIE 1944
AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE INAINTAT EŞALOANELOR SUPERIOARE

( ... ) la fronLera sîrbă: mişcările de trupe din ultimele ore confirmă prezenţa
diviziilor germane semnalate în regiunea Modoş. Situaţia aeriană: azi (la) orele 6,20
un avion german a zburat deasupra Timişoarei, venind dinspre sud-vest spre nord-est.
Nu a bombardat şi nici nu a mitraliat.
Comandant
general de

brigadă,

Gheorghe Po~oiu

A.M.A.N. -- J\1.St. M., fond nr. 506, dosar 40, f. 375

50
EXTRAS DIN RAPORTUL INFORMATIV NR. 14771 DIN 8 SEPTEMBRIE 1944,
ÎNAINTAT EŞALOANELOR SUPERIOARE, DE DIVIZIA 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ). La frontiera sîrbă, în afară de cele raportate cu nr. 14683 din 8 septembrie 1944, ora 9, compania de grăniceri Jimbolia informează că în Kikinda se uflli.:
1 regiment artilerie grea, 1 regiment de infanterie. Se menţin informaţiile că în regiunile Kikinda-Becicherec-Vârşet şi Biserica Albă se concentrea7.ă forţe germane.
Comandant „Sinaia",
general de brigadă, Gheorghe
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 376
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51
RAPORTlJI. NR. 346 DIN 8 SEPTEMBRIE 1944
ÎNAINTAT DE REC.IMENTlJL 9 GRANICERJ,
DIVI71EI I JNPANTERJE-INSTRUCŢIE
J\m onoarea a raporta: din informatiunile culese din mai multe izvoare>, rczultll
că germanii au concentrat forte în regiunile Kikinda, Becicherec, Vârşeţ şi
Albă. Faţă de aceslc> informaţiuni Vă rugăm să binevoiţi a interveni pentru

pra acestor zone să fie trimise
de forţe semnalate.

formaţiuni

de aviatic care

să

bombardeze

Biseric11
ca asu-

concentrările

Comandantul Rl·ginH'nlului 9 grăniceri
colonel Gh. Filipescu
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 377

52
RAPORTUL NR. 14772 DIN 8 SEPTEMBRIE 1944
[NAINTAT DE DIVIZIA I INFANTERIE-INSTRUCŢIE, EŞALOANELOR SUPERIOARE
Se confirmă informaţiile că în zonele Kikinda, Becicherec, Vâr!;iet şi Biserica Alhă
se află concentrări de trupe motorizate. Rugăm să se intervină cu a,·iaţia în aceste
regiuni pentru a bombarda concentrările de trupe.
general de

Comandant
Gheorghe

brigadă

P,JŞoiu

A.M.A.N. -- M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 40, f. 379

53
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
PRIVIND DISPUNEREA UNITĂŢILOR DIN SUBORDINE
( ... ). La data de 8 septembrie 1944, unităţile diviziei se găseau dislocate în regiunea Timişoara şi Arad, astfel: Regimentul 5 vinători ( cu 2 batalioane) în dispozitiv de apărare pe Timişoara; Regimentul I artilerie (cu 2 baterii a 2 pi('se) şi Regimentul 93 infanterie (cu 2 batalioane), în dispozitiv d(' apărare al defileului Mureş, la
Ghiorac-Păuliş; Regimentul 38 artilerie (cu 2 baterii a 2 piese) şi Regimentul 85 inhttps://biblioteca-digitala.ro
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f1rnteric (rn 2 b,:talioane), la Chişineu Criş şi Incu. Co,11,inrlr1menlul diviziei, în Timiîn',cirrinat cu apărarea acestei zone ( ... ).

şoorc1,

A.M.1\.N. -

M.St. M., fond m. 506, dosc1r 37, f. 108

54
EXTRAS DIN RAPORTUL INfORMATIV AL DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE
NR. 14830 DIN 9 SEPTEMBRIE 1944
Circulaţia la inamic: în cursul după amiezii de
ferată Mokrin-Verbita-Szeged a trecut un tren
trupă germană. La orele 19 a trecut un tren personal de

(... ).
pe calea

acest tren erau 2 vagoane cu
A.M.A.N. -

soldaţi

8 septembrie, către orele 18,
compus din 20 vagoane cu
la Mokrin spre Szeged. La
germani complet înarmaţi ( ... ).

M.St. M., fond nr. 506, dosar 39, f. 12.

55
EXTRAS DIN JURNALUL DE

OPERAŢII

AL CORPULUI 7 TERITORIAL

( ... ).ln ziua ele () septembrie IQ44 Dl. general Poşoiu Gheorghe, comandantul
Diviziei 1 infanterie-inslructie P.S. predă comanda garnizoanei Timişoara şi sectorul
de acoperire cuprins în zona de la sud de Mureş pînă la Jebel inclusiv, cum şi a pazPi interne a teritoriului judetului Timiş, D-lui general Popescu Dumitru, comandantul
Di, iziei 9 cavalerie ( ... ).
A.M.A.N. -

M.St.M„ fond nr. 353, dosar 22, f. 27.

56
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL CORPULUI 7 TERITORIAL
DIN 11 SEPTEMBRIE 1944

( ... ) Corpul 7 terilor al are misiunea de a închide comunicaţiile Lugoj-Deva,
şi Timişoara-Lipova, pentru a interzice pătrunderea inamicului spre
Deva( ... ). La orele 13, inamicul atacînd cu forte motorizate şi tancuri (2 batalioane)
a fost oprit pe liziera sud Fratelia şi Chişoda, contraatacat de Divizia 9 cavalerie a
fost aruncat peste Timiş reocupîndu-se Şagul şi Parţa ( ... ). S-a cerut şi se aşteaptă
intervenţia aviaţiei de bombardament către ora 10,30 pe comunicaţii, asupra coloanelor motorizate-blindate inamice (... ).

Timişoara-Lugoj

J\.M.A.N. -

M.St.M., Jand nr. 353, dosar 22, f. 30
https://biblioteca-digitala.ro
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5?
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPF.RAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
DIN 11 SEPTEMBRIE 1944

( ... ). ln ziua de 11 septembrie 1944 Ia or(']e 8, populatia din Sinandr('i a fost
vin 500 tancuri inamice de Ia Jebel spre Timişoara. S-au luat măsuri imediate pentru a aduna unitălile de Ia cîmpul de instrucţie şi a fi gata de actiune. La
ora 8,30 s-a primit ordin telefonic de la Ş('ful de stat major al Corpului 7 teriorial
ce se afla în Radna (colonel Checiulescu) că Regimentul 5 vinători intră în subordinea Diviziei 9 cavalerie. La ora 8,45 s-a primit ordin de Ia Divizia 9 cavalerie ca plutonul de pioneri dotat cu material exploziv şi transportat în maşini, să se deplaseze
imediat spre a distruge podul de la Timişeni-Şag. La ora 9 plutonul de pioneri a plecat sub comanda sublocotenentului Munteanu Iosif, cu două camioane, însă nu a putut
ajunge pînă la pod întrucît îl ocupaseră germanii care trecuseră peste el. Tot Ia
ora !J, s-a primit ordin telefonic de la Divizia 9 cavalerie, ca regimentul să se deplaseze imediat de Ia Sînandrei la Timişoara. S-a dat ordin ca după ce regimentul se
încolonează şi porneşte, comandantul să depăşeilscă coloana şi să se prezinte la Divizia 9 cavalerie, pentru a primi ordine. La ora 9,30 s-a pus în marş către Timişoara,
în ordinea: Batalionul 2, Batalionul l şi compania armament greu regimentar. La
orele 10,30 comandantul regimentului, It. col. Giuran a sosit la comandantul Diviziei
9 cavalerie şi a primit ordin verbal de la generalul Popescu de a ocupa cu un batalion satul Chişoda şi Giroc, iar al doilea batalion să rămînă în rezervă la Fratelia.
Ora 12,30. S-a primit ordinul de operaţii nr. 80463 din 11 septembrie 1944 al
Diviziei 9 cavalerie care prevede că Regimentul 5 vînători, întărit cu 2 baterii din
Regimentul 1 artilerie, va ataca în direcţia Fratelia - Parţa, depăşind trupele în contact (Regimentul 13 călăraşi) cu misiunea de a pune stăpînire pe comuna Şag şi gara
Timişeni, păstrînd trecerile peste Timiş, în acelaşi timp de a ocupa şi satul Parta.
La ora 13 s-a dat ordin ca Batalionul 1 să atace pe direcţia Timişoara-Parta pentru a ocupa satul Parţa, oprindu-se pe malul de nord al Timişului. Batalionul 2 să
atace spre directiile satelor Giroc-Chişoda spre Şag, pentru a ocupa satul Şag, gara
Timişeni şi pădurea vest-satul Timişeni. Plutonul tunuri anticar, pe direcţia Timişoara
Şag. Plutonul aruncătoare (de) 81.4 mm, sprijină Batalionul 1. Plutonul aruncătoare
(de) 120 mm se pune în poziţie la sud de gara Fratelia spre a putea sprijini cu foc
înaintarea batalioanelor. Două baterii din Regimentul 1 artilerie
în măsură de a
sprijini cu foc înaintarea batalioanelor. Faza de plecare la iliac - linia pe care se
află Regimentul 13 călăraşi: satele Chişoda-Giroc.
La orele 15 batalioanele 1 şi 2 au pornit la atac şi au depăşit linia cavaleriei.
La orele 17 s-a atins bifurcaţia şoselelor Timişoara-Şag şi Timişoara-Parta; de abia
acum regimentul a fost primit cu focuri de infanterie şi artilerie. Cu focul destul de
puternic din fată, batalioanele au continuat înaintarea respingînd puternicele rezi~
tente inamice. Inamicul este respins în satele Şag şi Parta şi cu rezistenţa puternică
a acestora (... ) lupta continuă în ambele sate şi inamicul este aruncat dincolo de riul
Timiş. Batalionul 2 ocupă comuna Şag. La orele 20 ambele sate erau ocupate de Regimentul 5 vînători. Postul de comandă al regimentului se instalează la Primăria comunei Şag. In timpul acţiunii, artileria şi arund!loarele de 120 mm şi-au schimbat
poziţiile pentru a sprijini ambele batalioane ( ... ).
alarmată că

A.M.A.N. -- M.St.M., land nr. 1119, dosar 12, f. 2-3,
https://biblioteca-digitala.ro
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58
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERATII AI. REGIMENTULUI 5 VINATORI
DIN 13 SEPTEMBRIE 1944

( ... ). In 7iua de 13 septembrie l!JH ~e primeşte' ordinul de operatii nr. I al Diviziei 9 cavalerie, prin care recunoaşterea trimisă de Regimentul 5 vînători este retrasă în comuna Şag, iar comuna Jebel este ocupată de Batalionul 5 instrucţie-auto
care arc misiunea: să bareze direcţiile Ciacova-Jebel, Voiteg-Jebel, Şipet-Jebel, trimitind recunoaşleri spr0 sud; a întîrzia cit mai mult înaintarea inamicului şi a informa
permanent Regimentul 5 vîn5tori. In aceeaşi zi se primeşte ordin ca pe întregul sector
ce-l apăra Regimentul 5 vînători să rămînă un singur batalion, iar cu restul să se
deplaseze la Timi~oara. Comandantul detaşamentului, lt. col. Giuran (ordonă) ca pînă
la orele 10 Batalionul 1 (căpitan Petrescu) să ocupe şi sectorul Batalionului 2 - la
sud de comuna Şag. Batalionul 2, compania şi comanda regimentului se deplasează
cu autocamioane şi pe jos spre Timişoara, unde soseşte către orele 16 ( ... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 4

59
SITUAŢIA DIVIZIEI

3 VINATORI MUNTE, LA 13 SEPTEMBRIE 1944.
(DUP A SCHIŢA, LA SCARA - 1 : 100 OOO)

Şcoala de subofiţeri Tinca (se apăra în sectorul Belfir, Gurbediu, Husasău de
Tinca, Tinca, împotriva Regimentului 8 infanterie din Divizia 4 infanterie maghiară,
ce acţiona pe direcţia: Salonta-Căuaşd-Gurbediu, şi împotriva unui batalion care
acţiona pe direcţia Leş-Miersig-Husasău de Tinca).
Batalionul 21 vînători (ocupa o poziţie pe valea Crişului Negru, între Şoimi--
Suplacul de Tinca-Căpîlna).
Batalionul 11 vînători (ocupa o poziţie de apărare între: Vintere-Simbăta, intre
calea ferată şi bifurcaţia şoselei, apărîndu-se în faţa Regimentului 10 infanterie care
afluia pe şoseaua Cordău-Lăzăreni-Holod şi a Regimentului 25 infanterie, ambele
din Divizia 9 infanterie maghiară, care ataca pe şoseaua Oradea-Sîmbăta).
Batalionul 6 vinători (ocupa o pozilie de apărare la Roşia, împotriva Batalionului 61 vînători frontieră., inamic, ce ataca pe direcţia: Bralca-nord Damiş-cota 708.
Post comandă divizie (la Beiuş).
Batalionul 12 vînători (la Beiuş).
O companie (la Stîna de Vale).

întocmit: Şeful biroului 3
căpitan A. Lupescu
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 544, dosar 23, f. 28
https://biblioteca-digitala.ro
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60
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMI:NTULllJ 5 VINATORJ
DIN 16 SJ::PTEMBRJE 1944

( ... ). Batalionul I din RC'yimt'nlul 5 vîndlori a [ost alarnl în d1m1nea\a zilPi rk
1G sPplcmbric HM4, de trupe germane la Şag şi lu Parţa. Batalionul a oprit înainlareil inamicului penlru un moment, pe Timiş. Fiind atacat de forte superioare la Parta,
companiil cP se afla în apărare pc sat a fost siliti:i să se replieze din sat pe m11.lul
Timişului. La Şag, inamicul a trecut Timişul prin pădure, la 1 km vest de unităti
şi a cilrnt în flllncurile şi spatele lrnlalionului. Comandantul batalionului vă7înd că
eslc ric punctul de> a fi ocupat satul şi ca să nu fie încercuit, a ordonat rPtragerea şi
a dus lupta în retragNe către Giroc--Chişoda, iar pînă în seara zilei de 16 septembrie 1944, întîrzic înaintarPa inamicului ( ... ).
A.M.J\.N -- M.St.M., Ionel m. 1119, dosar 12, f. 4

61
EXTRAS DIN JURNALUl DE OPERAŢII AL REGIMENTUlUJ 5 VINATORJ
DIN 17 SEPTEMBRIE 1944

( ... ). În ziua de 17 septembrie 1944 la ora 8, inamicul a atacat dinspre vest (Să
ciilaz) între calea ferată şi Bega, spre Timişoara. lntrucît sectorul a fost slab ocup11.t,
s-a dat ordin sublocotenentului Cojocărescu să atace cu plutonul său înfillratiunile
inamice, oprind astfel înaintarea lor. A fost sprijinit în parte de artileria sovietică care!
sosise în seara zilei de 16 septembrie 1944. La ora 10, inamicul a 11.tacat dinspre Becicherec, către Timişoara, cu 10 care de luptă şi circa 1 batalion de infanterie. Pînă
la ora 12 au ajuns la calea ferată Timişoara-Arad. Au fost scoase din luptă de către
artileria antitanc sovietică, 3 care de luptă. La ora 15 inamicul a ajuns pe Berecsău.
Către ora 16 şi-a reluat atacul spre Timişoara, cu care de luptă şi infanterie. A intrat în acţiune artileria anlicar sovietică şi artileria noastră - bateriile din Regimentul I artilerie şi aruncătoarele de 120 mm ale Regimentului 5 vînălori. Pină la ora 17
au fost distruse 4 care de luptă, dar inamicul ajunsese la aeroport. La ora 17,30 inamicul a pornit la alac cu 3 care de luptă şi cu infanterie. Carele de luptă au trecut
peste poziţia de rezistenţă ocupată de compania a 6-a, a locolE'nentului Popescu Nicolae şi compania a 7-o., a locotenentului Ungureanu Constantin - din Batalionul 2.
Soldaţii au stat adăpostiţi lăsînd tancurile să treacă peste ei, iar cînd a apărut infanteria germană, s-a pus în aplicare planul de foc de infanterie, reuşind să oprească
înaintarea inamicului pe şoseaua Becicherec-Timişoara. La vest de sectorul Batalionului 2, inamicul, cu tancuri !;,i infanterie ajunsese la cimitirul de la Mehala. S-a dat
ordin căpitanului Buzdugan din Batalionul 5 auto să contraatace cu o companie intl:irită cu tunuri antitanc sovietice. Compania s-a transportat cu camioanele, a contraatacat şi inamicul a fost respins. In această luptă a fost scos din funcţiune un car de
luptă inamic, la nord-vest Mehala ( ... ).
A.M.A.N. - M.Sl.M., Ionel nr. 1119, dosar 12, f. 4-5.
https://biblioteca-digitala.ro
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62
SJTllAŢIA

OIVJ/JEI 3 VINĂTORI MllNTF. J.A 17 SEPTEMBRIE 1944.
(Dl1PA SC'IIIŢĂ, 1,A SC'ARA - I: 100 OOO)

Pr1sl comc1nrl;1 divizie (l,1 ll<'itl';,).
Bolillionul 5 vin;itori (la nord lkiuş„ intri' oraş şi Dl'lilni).
fl,1l<1linnul 3 pioncri (bloche,11[1 vc1lc'rl Cri-1 11l11i Nerirn şi şns0,111,1 Pm nl,1-Beiuş).
O rnmpanie geniu şi transmisiuni (inslalală la Finiş şi la Cîrburrnri - Budureasa).
O companie (la Stîna de Valf"').
Batalionul 21 vîniitori (apăr5 YaJl,a Crişului Nf'gru; şoseaua rlinlre Uilearul rlc
l3eiuş-Petrani şi şoseaua dintre Răliiiriani-Pnc:ola. Este atacat de R0rii111entul 4B infanterie maghiar, dinspre Şnimi-Uileacul de Beiuş şi de Regimentul 38 infanteril'
maghiar, de la sud VăWni de Beiuş-- PPlrani).
Batalionul 11 vînători (apără şoseaua RJbăgani-- Pocola, de la sud Săucani, în
cooperare cu Batalionul 21 vînători - pînă la sud-vest Drărioleni. Este atacat de DiYizia 12 infanterie ma~Jhiară, rlinspre Răhăgani--Săucani).
Batalionul 12 vînători (situat în dreapta Batalionului 11 vînători cu sectorul <10
apărare la suci Drăgoteni, inclusiv drumul <!intre Poetari şi R0metea. Este atarnt de
RC'gimC'ntul :rn infanterie maqhiilf dinspr0 C'st Coşdeni--Drăqntcni).
Batalionul 22 vînători (se apării în raia Regimentului 36 inamic care intrase în
Remetea, la sud- sud-est de localitate, blocînd şi comunicaOa Şoimuş-Remetea).
Batalionul 6 vînători (instalat la sud Meziad, se apără împotriva a 2 batalioane
inamice ce atacau dinspre Sohodol Lazuri, vest Meziad).

Întocmit:

Şeful

căpitan

biroului
A. Lupescu

3

A.M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 544, dosar 23, f. 38

63
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
REFERITOR LA APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA
( ... ). ln ziua de 18 septembrie 1944, la orele 19 se primeşte ordinul special nr. 3
al Diviziei 9 cavalerie prin care se hotăreşte ca în noaptea de 18/19, orele 24, Divizia 9 cavalerie, cu toate unităţile de întărire, să fie scoasă din pozitie. Comandamentul sovietic a încunoşliinţat trupele sovietice de acest lucru. Mişcarea s-a executat
precis cu începere de la orele 24 în cea mai perfectă linişte pentru ca replierea să
nu fie descoperită. Ambele batalioane, în cursul nopţii se adună în cazarma Alion.
De la această dată regimentul va începe deplasările spre noua zonă de concentrare,
pentru a intra în subordinele Diviziei 1 infanterie-instrucţie. ln această noapte se
termină misiunea Regimentului 5 vînători în apărarea garnizoanei sale de baştină,
Timişoara. Recunoscut este că dacă acest regiment se deplasa din garnizoană spre
Ineu, încă din ziua de 8 septembrie 1944, inamicul ar fi ocupat Timişoara.
În luptele de la Timişoara, regimentul are următoarele pierderi: ofiţeri răniţi -·
sublocotenent Seculici Alexandru; ofiţeri dispăruti - sublorolenent J\. Amzulescu şi
sublocotenent H. Tutilă; subofiţeri răniti sergent Gh. Radeţchi şi sergent-major
https://biblioteca-digitala.ro
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Tr. Rognea; subofi\eri dispăru\i: sergent-major Gh. Monoran şi plutonier S. Dumbra\'J;
lrupi1: mor\i ~ 9; riinili -- 49; dispi1ruţi 155. Majoritalc·a dispăru\ilor sinl
d0 Iii Bil1i1lioni,J 1, în lupta în retragere de la Şag pinii la Timi~oara, Regimentul 5
\'în:itori în ace~te luµle cuplurcuL<l 7 µri1onicri, dintre cilre: 1 ofiter, 1 subofiţer ~i 5
truµă ( ... ).
A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 5.

64
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI,
PRIVIND DEPLASAREA EFECTUATA DE LA TIMIŞOARA
IN ZONA DE CONCENTRARE A DIVIZIEI I INFANTERIE-INSTRUCŢIE

(... ). Conform ordinului special nr. 3, Regimentul 5 vînători şi Regimentul
artilerie crinstituie un detaşament şi se deplasează ini\ial în zona Ianova.
In ziua de 19 seµLembrie 1944 la orele 4,30 regimentul se pune în marş spre comnna Ianova, în ordinf'a: Batalionul 2, compania armament greu regimentar şi Batalionul 1. Marşul se execută în condiţiuni bune. Ajunşi în comuna Ia nova, trupa are
repaos, <lupit care pleacă mai departe, ci\tre comuna Herneacova, unde a ajuns către
orele 18, dar marşul a continuat mai departe către comuna Slanciova, unde regimentul rămîne peste noapte.
20 septembrie 1944. La ora 7,30 îşi începe marşul spre comuna Hodoş, care este
depăşită fără repaos. Se continuă marşul mai departe pînă în comuna Găvoşdia, unde
se dă o haltă mare şi se serveşte masa trupei. După masă regimentul îşi continuă
marşul pînă în comuna Şiştarovăt, unde cantonează peste noapte. Marşul în timpul
zilei a fost foarte greu dar trupa l-a parcurs în condiţiuni foarte bune.
21 septembrie 1944. La ora 7, regimentul se pune în marş trecînd prin Lipova - Băi, Lipova, ajungînd către orele 14 în satele Otvos şi Conop, unde se dă un
repaos pentru masa trupei. După masă, se continuă deplasarea, iar la orele 20 ajunge
la Bîrzava, unde cantonează peste noapte.
22 septembrie 1944. Bucătăriile ajung trupa din urmă şi dimineaţn, pe la orele
6, se dă masa trupei. La orele 8 regimentul îşi începe din nou marşul spre comuna
Beliu. La orele 10 regimentul intră în comuna Beliu, comună în care au fost lupte,
inamicul fiind respins. Acest marş în teren foarte accidentat, pe ploaie şi în condiţiuni
foarte grele, ostaşii regimentului l-au parcurs fără a simţi nici o oboseală, aceasta
dispărînd la gîndul că toţi merg să-i elibereze pe fraţii ardeleni ce au fost vremelnic
ocupaţi (... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1119, dosar 12, f. 6.

65
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BATALIONULUI 11 VINATORI DIN
DIVIZIA 3 VINATORI MUNTE, DIN 20 SEPTEMBRIE 1944

(... ). ln Cîmpanii de Sus a venit proprietarul morii din comunii Ştei, a declarat
la aproximativ 300 m nord-vest de moară s-ar găsi 2 tancuri inamice care trag
asupra noastrJ. Populaţia civilă din satele Fînate, Cimpanii de Sus, Cimpanii de Jos
şi Siqhi~tel ,au arlus informaţii că patrulele inamice au trecut dinspre Budureasa,
Hîrseşli, Valea Neagră de jos, spre Sighiştel ( ... ).
că

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 151, dosar 1, f. 169
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66
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL CORPULUI DE CAVALERIE. SITUAŢIA
OPERATIVĂ A DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE, IN ZILELE DE 23 ŞI 24
SEPTEMBRIE 1944

( ... }. Pe Crişul Nc>gru, între Zerind şi Belfir, inamicul s-a instalat în api\rare cu
elemente înaintate la sud de rîu, în regiunea: Tămaşda-Mişca-Talpoş-Belfir ( ... ). In
ziua de 24 septembrie 1944, pe Crişul Negru, inamicul are un cap de pod lu Talpoş,
pe care-l menţine c11 dîrzenie ( ... ). Comandr1mentul aliat, hoti\rînd rcluaren înninU\rii
către nord, peste · Crişul Negru şi spre nord-vest, Armata I-a ordonă Corpului ele
cavalerie si"1 împing;-1 imediat Divizin 1 infanterie-instrnc!ie ';,i Divizia 1 cavalerie, spre
nord, pentru a ocupa Salonta pînă la ci\derea serii, de unde, va fi în măsură s;'1 bareze toate direcţiunile care converg c,Hre c1ceastZ1 localitate dinspre est, nord '?i
vest, asignrînd din această. regiune dreapta dispozitivului ofc•nsiv al Armatei 53
sovietice. Diviziile au fost acţionate direct ele Corpul 57 sovietic, prin Divizia 203,
deoarece ordinul Armatei I-11 a sosit cu întîrziere la Corpul de cnvalerie, iar operaţiunea comporta urgenţă ( ... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 354, dosar 25, f. 61-65

6?
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERA ŢII AL REGIMENTULUI 5 VINĂTORI
DIN 25 SEPTEMBRIE 1944

( ... ). Dispozitivul de atac: Batalionul 2 (dipitan Stamatiu) întărit cu un pluton
t11nuri Boffors şi 1 pluton de aruncătoare 81,4 mm, în linia I-a; Batalionul 1 (căpitan
Petrescu), înapoia dreptei, în măsură de a face fală eventualelor reacţiuni inamice
dinspre vest de Talpoş; plutonul aruncătoare de 120 mm (căpitan Constantinescu),
la centrul dispozitivului, în măsură de a interveni cu foc acolo unde se ivesc rezistenţe inamice. Regimentul 1 artilerie este dat cn sprijin acestei actiuni.
La ora 13, Batalionul 2, sprijinit de Regimentul 1 artilerie, porneşte la atac şi
este primit cu focuri puternice de inamicul care era organizat la sud de Criş. Respinge inamicul şi către orele 17 ajunge cu primele elemente pe malul de sud al Crişului, iar cu companiile, la 100 m vest de satul Talpoş ( ... ). Satul Talpoş a fost ocupat în urma atacului şi manevrei executate pe la vest, de Batalionul 2, care a intrat
primul în sat. ln înaintarea către sat, un pluton a intrat în cîmpul de mine care
împrejmuia satul. ln tot timpul acţiunii, Batalionul 2 a fost sprijinit de Regimentul 1
artilerie şi de plutonul aruncătoare de 81,4 mm ( ... ). In această zi de lupte grele
regimentul are următoarele pierderi: un ofiţer mort sublocotenentul Hinovescu;
grade inferioare: morţi - 4; rănni - 37 ( ... ).
A.M.A.N. -

M.St.M., lond nr. 1119, dosar 12, f. 7-9
https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur, Ioan Marinescu, V cµeriu A. Giuran

G22

:-14

68
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERII! DIN
DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 26 SEPTEMBRIE 1944

Misiunea uniti\ţii: clerlasarea regimentului de lil BPiuş la Calea Mare-qari'i, spre
satul Cihei.
Reqimenlul s-a pus în marş luînd măsuri de siguranlct cu Batalionul 1 în avanqardă, în ziua de 25 septembrie 1944, orele 13. În dimineaţa zilei de 26 septembrie
i944 am sosit în Calea Mare-garu, în pZidur<:>. Marşul s-;i ~xecutal greu din cauza
distantei parcurse )Î din cauza ploii. S-a continuat marşul spre Oradea-Mare. In
no<1ntea de 26,'27 septembrie 1944, rc·qirnenlul il staţional în satul ~martin.
A.M.A.N. -

M.St.l\1., Ionii nr. 110G, dusar 5, I. 28,

69
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BATALIONULUI 11 VINATORI
DIN DIVIZIA 3 VINATORI MUNTE, DIN 26 SEPTEMBRIE 1944

( ... ) La orele 15, compania reia atacul cu înverşunare asupra salului. Sublocolen<:>ntul în rezervă Abrudan Iosif, a luat comanda unui pluton de cercetare şi s-11 infiltrat în sat. S-a degajat o luptă crîncenă între el şi inamic, deoarece satul Leş era
locul lui de başlinli; cle>~i locurile fiindu-i n1noscul<:>, s-a infiltrul cu mare greutate din
cnuza armelor automate amplasate în fa\a bisericii şi în faţa şcolii, şi neprecupetindu-şi via\a, a trecut la asalt Jl•uş111d să reducă armele 11ulomall' la IZ:i,Pre şi să alunqP
inamicul din s11l ( ... ).
/\.M.A.N. · - M.St.M., Ionel nr. 151, dosar I, f. 178

?O
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL GRUPULUI 6 VINATORI
DIN DIVIZIA 3 VINATORI DE MUNTE DIN 26 SEPTEMBRIE 1944

( ... ) Batalionul 11 vînălori atacă satul Leş. După lupte grele care au durat toată
ziua, salul a fost cucerit şi curi:i\at de inamic, capturîndu-se prizonieri şi muli material de geniu şi transmisiuni ( ... ). Timp ploios. Pierderi: l ofiţer; 25 trupi:!. Consum
de muniţie: 42 OOO cartuşe; 300 lovituri brand 81,4 mm; 180 lovituri brand 60 mm.
A,M.A.N. - - M.St.M., Jond nr. 742, dosar 4, f. 13
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?1
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BATALIONULUI 5 VINATORI
(BATALIONUL DE MOŢI „AVRAM TANCU") DIN DIVIZIA 3 VINATORI MUNTE,
DIN 27 SEPTEMBRIE 1944

( ... ) La orele 8 batalionul trece grani(a ,rc·mclnidi. Populatia de origine român5,
de prin localitcilile din traseul de înaintare al batalionulni, primeşte ostaşii
cu urale, drapele> tricolore păstrate cu sfînlcni<' timp de patru 11ni, d5ruindu-ll' alimente( ... ).
dezrobită,

J\.M.J\.N.

tvf.Sl.M., fund

lll.

1:/5, dosm 2, f. 9:1

'?2
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢll AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 27/28 SEPTEMBRIE 1944

Misiunea unitătii: Regimentul 3 infanterie are misiunea de c1 lua contact cu inamicul pe direcţia - cota 150 - şoseaua Oradea-Salonta şi a alurn învăluind pe la
vest, Oradea-Mare, asigurîndu-şi flancul stîng descoperit.
Inamicul apără liziera de sud-vest Oradea-Marc. Foc puternic dP rnitrnliere şi
puşli-mitralier0 de pc liziera oraşului. roc puternic de artilerie dinspre vest de Orndea-Marc. în timpul înnintării regimentului şi intrării în dispozitiv, la orele 11,
5 avionne in<1mice au bombardat şi milraliat regimentul. Pierderi cauzale regimentului: 1 ofiln rănit; 2 grade inferioare-rănite; 2 tunuri stricate; 12 cai morţi şi rănili.
RL•ginwnlul 3 inlunlerie a atacat initial cu Batalionul 3 c!L•,ilungul şoselei, fiind
primit cu foc de aruncătoare şi arme autonrnte dinspre ŞO',l'<l şi nen\'înd lcgJtura cu
unitătile sovietice din dreapta, s-a introdus Batalionul 2 în dreapta Batalionului 3.
S-a dat ordin de atac şi batalioanele au ajuns pe liziera ele sud a colţului ele suci-vest
Oradea-Mare. Batalionul :i a trecut de cazărmi şi s-a oprit pe liziera oraşului.
Batalionul 3, că.tre orele 17,50, a fost contraatacat de circa 40 maghiari, contraatacul a fost oprit. Din cauza pericolului de la flancul stîn0 al Batalionului 3, s-a introdus şi Batalionul 1 înapoia şi stînga Batalionului 3. La orele 18,30, 8 avioane innmice au mitraliat şi bombardat eşalonul de ci'iruţe cu muniţiuni şi bateria 120. Rezultatul bombardamentului nu se cunoaşte pînă în prezent.
Pierderi cauzate regimentului: 6 morţi, grade inferioare; 11 răni ţi, grade inferioare; 5 ofiţeri răniţi; ,24 cai răniţi.
Muniţiuni: este absolută nevoie de muniţiuni de toate calibrele deoarece căru
ţele cu munitiuni ale regimentului au fost incendiate de aviaţie. Armament distrus:
2 mitraliere; 1 puşcă mitralieră; 1 pistol automat.
Vecinii: la dreapta, la aceeaşi înălţime cu Batalionul 2 - stînga descoperită.
Hotărîrea: a rămîne în apărare noaptea aceasta, pentru a continua atacul mîine.
ln cursul noptii s-au întimplat următoarele: un contraatac pregătit de mitraliere
şi aruncătoare, către orele O, 15 a fost respins; alt contraatac, la orele 1,20, la fel prehttps://biblioteca-digitala.ro
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gătit, a fost respins. La 5,00, pregătit cu urunciiloare, artilerie şi mitraliere un nou
conlrnulilc - nu a mai fost rlesf<l~urat. In partea de vest a ora)tllui, înspre ziuă,
s-a auzit zgomot de motoare, un număr nedefinit de tancuri; s-au luat toate măsurile
necesare. La ora 1,00 a sosit un tren în Oradea Mare.
Pierderi cauzale inamicului: morti, circa 23; răniti, circa 30; un avion doborît pilotul luat prizonier.
Regimentul 3 infanterie, în acelaşi dispozitiv.
Pierderi suferite de regiment: un ofiţer mort, sublocotenentul Bugoi I. V. de la
compania 1 mitraliere; doi ofiţeri răniţi - sublocotenentul Biserici N. de la compania
a 8-a, maior Petrescu D., comandantul Batalionului 2; un ofi\er şocat -- sublocotenentul Moraru I; trupă: 10 morţi, 45 răniţi, 2 dispăruţi.
Muniţie consumată: 3/4 din U.F. (unitatea de foc); în cursul nopţii completată
cu o U.F.
Vecinii: la dreapta, legătura intimă cu Badea - Regimentul
infanterie; stînga,
descoperi tă.
Holă.rîrea: conform ordinului diviziei, rămîn pe loc.

A.M.A.N. ~- M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, f. 30-31

'2'3
EXTRAS DIN RAPORTUL INFORMA TIV NR. 20091 DIN 28 SEPTEMBRIE 1944
AL DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

( ... ) Aviaţia inamică de vînătoare a executat între orele 10 şi 13 mai multe
zboru;ri în scop de recunoaştere, în :wn11 Salonta şi pe direcţia Salonta-Arpă
şel-Batăr (... ).
A.M.A.N. -

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 30, f. 107

'2' 4
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 29 SEPTEMBRIE 1944

Misiunea unităţii: retragerea Regimentului 3 infanterie pe o nouă poziţie la sud
de

Chişirid.

Regimentul a fost atacat în flancul drept şi spate, de tancuri şi infanterie. Re
gimentul a fost forţat să se retragă.
Pierderi cauzate regimentul: morţi 3 ofi\eri, 66 trupă; răniti 8 ofi\eri,
61 trupă; dispăruţi - 450.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, I. 31
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?5
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL DETAŞAMENTULUI COLONEL SERACIN,
AfLAT ÎN SUBORDINEA DIVIZIEI 1 INfANTERIE - INSTRUCŢIE,

DIN 30 SFPTEMBRIE 1944
( ... ) La orele 7,30 pe întregul front şi în special în sectorul Batalionului 1 din
Regimentul 5 vînători, inamicul începe o \ ie 11ctivitale de artilerie şi aruncătoare.
La orele 8,45 inamicul începe atacul în sectorul Balalionului 1 din Regimentul 85 inJanterie, călare pe şoseaua Mehkerek-Mezrigyun. Pe întregul front atacul este oprit
de locul infttnleriei şi artileriei. Batalionul 1 din Regimentul 5 vînălori raportează că
rcste greu atacat la stînga şi cere aducere de unităţi pentru 11 nu fi întors pe la sud.
Cum dl'luşamentul nu t1 mai avut nici o rezervi.i, a s"licitat di\ izic·i aducc,rea unui
LHltillion penlru interventie la stinga cleluşamentului.
Divizia t1 comunicat le\efonic Cd nu are !orie dhponibile şi c~i clelaşumenlul sZl
ia 2 compănii de la Regimentul 85 infanterie pentru a intervc,ni la slînga. Acest lucru s-a executat deşi comandantul deta~alnL'Blului, colonelul Serncin, a raportat că şi
dreapta detaşamentului este descoperilJ -- unităţile Detaşamentului colonel Zlătescu
fiind la circa 6-7 km depărtare.
După 30 minute de la deplusarea acestor companii, inamicul atacă dreapta Regimentului 85 infanterie, adici'.i tocmai acolo de unde se luaseră forţele. Stînga detc1ş,rnwnlului rezistă pe poziţie. Imediat ce inamicul şi-a dat seama că atacul nu reuşeşte alacînd numai de front batalioanele, dezlănţuie un atac, cu aceleaşi mijloace,
între ambele batalioane, (în dreptul) companiei de pioneri a Regimentului 85 inf 1rnlerie.
Pentru a nu fi străpuns la centru, şi nici întors la dreapta, comandantul detaşamentului a ordonat replierea dreptei pe canal, pivolînd cu stînga Batalionul 1 din
Regimentul 5 vînători.
La orele 13, conform unui ordin primit de la Divizie, P.C. al detaşamentului s-a
deplasat la Tovikesziget.
După orele 13, inamicul continuă să atace puternic, în special între cele dou5
batalioane; a reuşit să pătrundă în poziţie. ln acel moment, cele 6 tunuri anticar de
75 mm au început să se retragă spre Salonta. Sînt însă înapoiate de locotenent-colonel Mertic şi instalate în poziţie. Acest lucru a influenţat mult retragerea trupelor de
pe poziţie. Inamicul continua să preseze atît la legătura între cele două batalioane,
cit şi la dreapta Batalionului 1 din Regimentul 85 infanterie.
f'ată de această situatie, atît Batalionul 1 din Regimentul 85 infanterie, cît şi
dreapta, Batalionul 1 din Regimentul 5 vînători, încep lupta în retragere către sudest. In acelaşi moment, detaşamentul primeşte ordin de la divizie, de a face faţ;j
înspre nord, pe şoseaua Sarkad-Salonta şi să-şi acopere dreapta cu armament anti•
car, către Salonta.
S-a primit ordin telefonic de la di\, izie ca acelaşi lucru să fie comunicat şi către
detaşamentele colonel Seracin şi colonel Zlotescu. După scurt timp, în deplasare spre
noul post de comandă, este găsit colonelul Zlotescu, pe şoseaua Sarkad-Salonta şi
i se comunică ordinul diviziei.
P.C. al detaşamentului se mută la încrucişarea şoselei Ciumeghiu-Salonta, cu
calea ferată. Detaşamentul şi-a continuat mişcarea de repliere cu Batalionul 1 din
Regimentul 5 vînători, spre Ciumeghiu şi Batalionul 1 din Regimentul 85 infanterie,
spre ferma Barmod. ln acest timp soseşte şeful biroului 3 al diviziei, maiorul Ciulpan,
care transmite ordinul ca detaşamentul să reziste pe Ciumeghiu, în care scop comandantul detaşamentului dă ordinele necesare.
111 deplasare spre Ciumeghiu, în vederea organizării apărării lui, colonel Seracin
a găsit că acest sat era organizat pentru apărare, de către Detaşamentul locotenentcolonel Tudoran.
40 - Crlsla '79
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Ulterior, locotenent-colonel Merlic Adrian, comandantul Regimentului 85 infanterie, informează detaşamentul că il primit ordin de la maiorul Ciulpan, ca apărarea
să se facă mai întîi pe ferma Barmod şi apoi p0 satul Ciumeghiu. Deoarece trupa era
în deplasare spre Ciumeghiu, conform ordinelor anterioare, pentru a rezista pe ferma
Barmod, lr<>buia să contraatace întrucît această fermă fusese ocupată (, .. ). La orele
IG,30 Batalionul 1 din Regimentul 85 infanterie, întărit cu o compame din Regimentul 5 vînători, porneşte contraatacul pentru reocuparea fermei Barmod. A întimpinat
o foarte puternică rezistenlă şi mult foc de artilerie, aruncătoare şi 6 tanchete. Cu
toată rezistenta inamicului şi cu sprijinul eficace al artileriei şi armamentului greu,
batalionul reuşeşte să ocupe ferma la orele 17,25. La această oră inamicul roncenlreazZ1 un puternic foc de toate armele, incendiind ferma şi producînd pierderi grele
batalionului. Urmează apoi un contraatac dinamic care obligă Batalionul 1 din Regimentul 85 infanterie să rupă lupta la căderea serii, spre Ciumeghiu. Restul Batalionului 1 din Regimentul 5 vînători se retrage spre sud.
Artileria - 3 tunuri şi 2 obuziere - au sprijinit în mod mag·stral şi în condiliuni
extrem de grele ele observatie şi legătură, actiunca detaşamentului, rZtmînînd la sfirşitul actiunii fără nici un proierlil ( ... ).
AM.J\.N. · - M.St.M., fond nr. 37, dosar 1, f. 4-~7

76
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 30 SEPTEMBRIE 1944
Misiunea unitătii: reorganizarea Regimentului 3 infanterie.
Regimentul 3 infanterie organizează un noc.l de rezistentă şi antitanc în zono salului Chişirid. Limita ele clespărtire: cota 190 - coltul nord-est Leş. Se leagă la stînga
cu Brigada a 2-a moto sovietică printr-o grupă de puşcaşi pe botul de deal la
1 km sud-vest Chişirid. Esle sprijinit de un divizion clin gruparea P.P. nr. 3.
Din cauza pierderilor suferite, regimentul s-a reorganizat pe :I batalioane în satul
Şauaieu şi Păuşa. În cursul serii de 30 septembrie Regimentul 3 infanterie s-a instalat în apărare între Chişirid şi Leş, conform ordinului primit.
Pierderi rnuzate regimentului: 2 răniti - I ofiter, I soldat.
A.M.A.N. ~- M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, f. 31

PROPUNEREA PENTRU DECORARE CU MEDALIA „VIRTUTEA MILITARA"
CLASA A II-A, POST MORTEM A SOLDATULUI PAULESCU P. PETRE,
CONTINGENTUL 1945, DIN REGIMENTUL 5 VfNATORI
(NĂSCUT IN COMUNA SACOŞUL MARE, JUDEŢUL TIMIŞ)

r inel trăgător al mitralierei, trage în inamicul mult superior şi care înainta
la 50 m. Nu renunţă la lupta inegală şi cade lovit de un glont pe mitraliera lui.
A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 235; 307
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78
PROPUNEREA PENTRU DECORARE CU MEDALIA „SERVICIU CREDINCIOS"
CLASA A III-A, A SOLDATULUI SIMULESCU ARCADIE,
CONTINGENTUL 1937, DIN REGIMENTUL 5 VÎNĂTORI
(NĂSCUT IN SEC'EANI, JU0E'J'lJL TIMl~l

S-a distins întotdeauna printr-un curaj deosel>it şi Yitejie ca agent de transmisiuni, cînd, fără a ţine seama de focul inamic şi cu riscul ,·ieţii, a transmis ordinele
la destinu\ie în cel llldi scurt timp. ln luptil ele la Salonlu, în ziuu de 30 septembrie
1944, fiind trimis la compania a 5-a, nu s-a mai întors fiind capturat de inamic. S-a
înapoiat la unitate după 24 de ore, reuşind să se strecoare printre lrupclc fllsciste
curl' uc\ionau în zonă, fără să fi fosl n·l pu\in rlinil.
J\.M.A.N. -- M.St.M., Ionel nr. 506, dosar 56, f. 241

79
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „BĂRBĂŢIE ŞI CREDINŢA"
CLASA A III-A, CU SPADE, A UNOR SOLDAŢI ŞI GRADAŢI
DIN REGIMENTUL 5 VÎNĂTORI. PENTRU VITEJIA DE CARE AU DAT DOVADA
IN LUPTELE DE LA TALPOŞ ŞI SALONTA (25, 30 SEPTEMBRIE 1944)

Nr.
crt.

-

Numele

şi

prenumel2

o

1

2

1.
2.

Toma Ilie
Dabu Ioan
Popescu Virgil
Ursu Ioan
FrăUlă Octavian
Usman Roman
Steiner Anton
Tufiş Gheorghe
Cîrca Virgil
Popovici lonuş
Bundaş Achim
Fit Gavril
lascîn tee Pa vei
Rădulescu Gheorghe
Boboc Stelian
Bălan Marin
Tulitu Ştefan
Iacobescu Petru

soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Contingentul

Gradul

-

fruntaş

soldat
soldat
soldat
fruntaş

soldat
soldat
soldat
soldat
soldat

13

1945
1945
1945
1945
1943
1945
1945
1943
1944
1936
1945
1944
1936
1945
1945
1945
1945
1945

40°
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Domiciliul
comuna
4

judeţ

I

·5

Muşeteşti
Dereşti

Severin 1
Dolj
Dolj2
Severin 3

Denia
Hunedoara

Hunedoara

Timişoara

Timiş

Rusca Montană
Lupeni Vechi

Timiş

Roşiuţa

Mehedinţi 4

Tîrnova
Comeat

Timiş

Cărpiniş

Timiş

Arad

Cărbunari

Caraş 5

Curtea

Severin 6
Dolj 7
Dolj
Dolj
Severin 8

Dăneşti

Adîncata
Bechet
Basati
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-19.

20.
21.

n.
2:1.
24.

--------·-----

li

o
-

J

soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
~ol dat

Murcu D. Ion
Pl'!cu Trifu
l\fornriu N. Ion
;\Jim Gh. Constantin
lorclilche J. Marin
M11rlin Tudor

40

1945
1945
1945
1945
1945
1945

li u
Cliilad
Uliuc

l>olj
Timiş
limiş

Cogoşita

Poiana Mare
Hunedoara -

Dolj
i )olj
I imiş 9

Timiş1:1n<l

25.
2G.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.
45.

()1:1ncea Constantin
Stancu Ion
Ciîicea Petru
Gruiei Ilie
Chiurta Silviu
Andrei Constantin
Pîrlea Constantin
Mituleţ Gheorghe
Săpunar Alexandru
Petcu Ioan
>ledelcu Ioan
[I.Jerhardt Iosif
Hojdea Ion
Molcea Dragoş
Ghidiceanu Marin
Ruican Gheorghe
Boştină Gheorghe
Podeanu Constantin
Istvan Nicolae
Muntaza Gheorghe
Oprea Virgil

46.

Catană Ştefan

47.

Mocioi Ioan
Ciocea Ioan
Cauc Dumitru
Niculicea Gh. Gheorghe
Sepeteanu Aurel
Rislici Mihail
Sava Nicolae
Toroiman Ilie
Stai Teodor
Secuii Vasile
Ivănescu Ioan
Bistrianu Ioan
Chirca Haralambie
Albu Nicolae
Val Ioan
Rînmean tu Ioan
Andrei Gheorghe
Radu Ion

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
caporal
caporal
caporal
caporal
caporal
caporal
,ergent
sergent
sergent
sergent
sergent
sergent
sergent
sergent

1945
1945
1945
1945

1945
1944
1945
1945
19'15

1945
1936
1943
1945
1945
1942

1945
1944
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1944
1937
1942
1942
1937
1938
1943

sergenţ

1943
1943
1940
1943
1938
1942
1944
1943

Sl!ryt:11L

1936

sergent

1931

.\dîncatu
S!c'garce1:1
\'işag

l)olj
IJolj
Severin to

lopolovăt
Sărbătoarea
Logreşti

Dolj
Gorj

Murani
Magia, it
Hinog
(: i u perceni

rimiş

Timiş

Dolj
Gorj
Dolj

Pl•lreşti

Dîmbo,·iţa

Semlac

Timiş 11

J'imişeni

Timiş

Ciuperceni
13oreni
Segarcea
Ciuperceni
Tălpaş

Dolj
Dolj
Dolj
Dolj
Dolj

lanova

Timiş

Perşani

Dolj
Dolj
Dolj
Gorj

Grindeni
Craiova
Pîroasa
Bobda
Prîstol
Orevita
Hodoni
Comloşul

l'imiş

Mehedinţi

Mehedinţi
Timiş

Marc

Timiş

Glimboca

Severin 12
Dolj

Chesint
Fiscul
Vîrciorova
Izgar

Timiş 13

Arad
Severinu
Caraş 1 "

Măceşu

Dolj 16

Birda
Stanciova
Opatita
Cenad
Clopodia

Timiş

• Au fost aduse corectări
păflire administrativ-teritorială

Timiş
Timiş
Timiş
Timiş

ale denumirii judeţelor în conformitate cu nouo îma ţării, după cum urmează: 1 - Caraş-Severin; 2 Gorj; 3 - Caraş-Severin; 4 - Gorj; 5 - Caraş-Severin; 6 - Caraş-Severin; 7 - Gorj;
8 Caraş-Severin; 9 Arad; 10 Timiş: 11 -- Arad; 12 Caraş-Se\'erin;
13 - Arad; 14 - Caraş-Severin; 15 - Caraş-Severin; 1G - Gorj.
A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 247-250; 277
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80
PROPuNEREA LA DECORARE A SUBLOCOTENENTULUI MIREUŢA CONSTANTIN,
CONTINGENTUL 1942, DIN REGIMENTUL 5 VINATORI
(NASC'UT tN LOCALITATEA LOZNA, JUDEŢUL DOROHOI)

în caliliile de comandant de pluton, din compania a 7-a, a dat dovad5. de mult
curaj şi vitejie în lupta cu trupele fasciste în atâcul executat în ziua de 25 septembrie 1944, pentru cucerirea satului Talpoş, judetul Bihor. În ziua de 30 septembrie 1944, din nou se afirmă, cînd, cu un curaj demn de remarcat susţine retragerea
unitătilor vecine dinspre Salonta.
A.M.A.N. -

M.St.M., Ionel nr. 506, dosar 56, f. 224

81
PROPUNEREA I.A DECORARE A SUBLOCOTENENTULUI DE REZERVA GHIŢĂ ILIE,
CONTINGENTUl 1942, DIN REGIMENTUL 5 VINATORI
(NĂSCUT tN LOCALITATEA OPTAŞI, JUDEŢUL OlT)

În calitillC' de comc1ndant de pluton la companii! a 6-il c1 dat dO\ adtî de mult
curaj, spirit de sacrifi.ciu şi vitejie în luptă, cu trupele fasciste, în ziua de 25 SC'Jl·
lcmbrie 1944, pentru el b('rarea localităţii Talpoş din judeţul Bihor. Tot timpul a fost
în fruntea plutonului sau lri.'iqînd cu puşca mitralieră cînd unul din trctg111ori a dizul;
procedează r1poi, pC'rsonrtl, la <kminarea terenului din fata plutonului. Prin 0:--:C'mplu\
său personal a rC'u5i t ~;i conducă plutonul la izbîndă respingînd rezistentele inmnicE'
pulNnic înt5rite şi supC'rioare ca număr, de pe liziera de ,·est şi sud-n:s! il satului
T<1lpoş. Este cel dintîi care intră în sat.
/\.M./\.N. -- M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 224

82
PROPUNEREA LA DECORARE A SUBLOCOTENENTULUI DE REZERV A
GH. IOAN, CONTINGENTUL 1932, DIN REGIMENTUL 5 VINATORI
(NĂSCUT IN LOCALITATEA TATARAŞTI, JUDEŢUL HlJNEDDARA)

FLORUŢA

Pentru devotamPnlul ~i spiritul de sacrificiu şi modul excelent cu c'lre a conrlus plutonul de mitraliCH', contribuind Iii atingerea obiecti\'ului (comuna TRlpoş), este
printre> primii care trec pe malul de nord ni Crişului Negru, urmărind cu foc i1rnmicul care mai opunea rezistentă. La Salonta, cu tot focul superior al inamicului, ră
mîne pe poziţie trăgînd personal cu mitraliera, ajutînd prin aceasta replierea celor
trei companii urmărite de inamic.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 224
https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur, Ioan .Marinescu, Valeriu .t\. Giuran

630

42

83
PROPUNEREA LA DECORARE A SUBLOCOTENENTULUI CIORANDESCU NICOLAE,
CONTINGENTUL 1941. DIN REGIMENTUL 5 VINATORI (NĂSCUT IN GIURGIU)

ln calitate de comandant de pluton, în ziua 28 septembrie 1944 a primit ordin
ocupe cu plutonul său o poziţie la circa 5 km sud - Salonta, călare pe şoseaua
Salonta-Ciumeghiu, în punctul unde calea ferată întretaie şoseaua. Aici a avut misiunea să informeze comandamentul din Salonta asupra mersului operaţiunilor de
la sud-Salonta, (şi de a) semnala şi întîrzia o eventuală pătrundere a inamicului către
Salonta. Ş -a îndeplinit misiunea cu prisosin tă. ln după-amiaza zilei de 30 septembrie
1944, cînd unităţile vecine, care ocupau front la vest de şosea, au început retragerea
spre est, acest ofiţer a rămas pe pozitie şi a rezistat presiunei inamicului care încerca să taie retragerea uniUitilor noastre. Datorită acţiunii sale energice a reuşit
să-l oprească pe inamic şi sti asigure retragerea unitătilor noastre Regimentul 85
infanterie şi Batalionul 1 din Regimentul 5 vînători. Rămas complet izolat şi expus
a fi încercuit ~i prins, a încercat ~ă se retragJ. spre Salonta, dar şi în această directil'
s-a izbit de trupe fasciste care înaintau spre Salonta. Calmul şi priceperea cu care a
acţionat în această situatie critică, l-au ajutat să se strecoare şi să iasă din încercuirea care-l ameninţa. în această acţiune a dat dovadă de mult curaj, pricepere şi vitejie, pentru care-l propun la decorare.
să

AM.AN. -

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 224

84
EXTRAS DIN PROPUNEREA LA DECORARE A LOC'OTENENTULUI DE REZERVA
POPESCU NICOLAE, CONTINGENTUL 1936, COMANDANTUL COMPANIEI A 6-A
DIN BATALIONUL 2 AL REGIMENTULUI 5 VINATORI
(NĂSCUT IN MUŞETEŞTI. JUDEŢUL GORJ)

Pentru modul cum a condus actiunea companiei sale în ziua de 25 septembrie
1944, în lupta cu trupele fasciste, pentru elibNarea satului Talpoş (din) judetul Bihor.
Personal, în prima linie, a condus manC'\"Ta companiei sale sub focul puternic al
inamicului ce apăra cu dîrzenie satul Talpoş. Acţiunea companiei sale a fost hotărî
toare pentru cucerirea satului Talpoş ( ... ).
A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 174
H o I

ă

r î r c:

ln temeiul Decretului 332 din 7 februarie 1945, s-a conferit Ordinul „Steaua
României" cu spade, în grad de cavaler, cu panglică de „Virtute Militară", locotenentului de rezervă Popescu Nicolae.
Monitorul olicial, anul CXIII, nr. 42, din 21 februarie 19~5. p. 13
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85
PROPUNEREA LA DECORARE A LOCOTENENTULUI DE REZERVA
UNGUREANU CONSTANTIN, CONTINGENTUL 1938,
COMANDANTUL COMPANIEI A 7-A DIN BATALIONUL 2
AL REGIMENTULUI 5 VINĂTORl (NĂSCUT I.A TURNU-SEVERIN)
Li! C'XC'culilrcil iltacului din ziuil d<'. 25 SC'plembric 1944 pentru clilwrnrca satului
ii rli!t do\'i!di\ de mull curnj şi vilC'jiC', cînd, personal, în frunlca companiei
s,ile, s11b 11n foc pulcrnir <1l inamicului, ii condu!-. ilc\iunea cornpilnil'i s,dc şi a rcuşil
ra împreună cu companii! a 6-a, din drC'aptil, si\ pună stăpînirc cel dinlîi pc malul
stinq al Crişul11i Negru, imcctiat vest-salul Talpnş, pulern:c bătut ctc focul ,nunc,1toarclor inamice. A continuat acţiunea trecînd imediat, cel dinlîi, cu compania sa,
rîul Criş, prin apă, reuşind !-.ă cucereascii un cap de pod la nord de Criş şi să reducă focul aruncătoarelor şi artileriei inamicC' cam a bătut pc rîul Criş. în ziua de
30 ~eptembrie 1944, cu ocazia retragerii din Salonta cînd Batalionul 2 a format ultima
rPzistcntă pe liziera de sud a oraşului, a asigurat cu compania sa retragerea trupelor române şi aliate, ocupînd o poziţie chiar în mijlocul oraşului. Alege momentul
cel mai prielnic pentru a rupe lupta, reuşind să se distanţeze de inamic şi cu minimum
de pierderi ajunge la punctul de adunare al batalionului.
Talpoş,

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 173

86
PROPUNEREA LA DECORARE A LOCOTENENTULUI DE REZERV A
VERMEŞAN NICOLAE DIN REGIMENTUL 5 VINATORI
ln ziua de 30 septembrie 1944, în luptă cu forţele superioare fasciste în sectorul
Salonta, a dat clo,·adă de un deosebit calm, curaj şi vitejie. Compania sa a primit
ordin se ocupe o poziţie la 500 m sud liziera sud-Salonta, pentru a asigura retragerea
companiilor 5, 6, 7, care se aflau spre vest şi spre nord ele pozifia sa în contact cu
inamicul şi pentru a opri inamicul care ar încerca să manevreze oraşul pe la sud
pentru a tăia retragerea trupelor române şi aliate spre singurul poci care exista peste
canalul colector ele la est ele oraş. Compania sa şi-a îndeplinit cu prisosinţă misiunea
primită. Inamicul a fost oprit, iar drumul ele retragere, asigurat. Datorită priceperii şi
calmului său a reuşit să ducă cea din urmă luptă şi să se retragă spre poci chiar în
momentul cînd însăşi ambele flancuri ale sale erau ameninţate a fi îm·ăluite de
inamic.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, I. 173

87
PROPUNEREA LA DECORARE A CĂPITANULUI STAMATIU ŞT. IOAN,
COMANDANTUL BAT ALIO NULUi 2 DIN REGIMENTUL 5 VINĂTORI
ln ziua de 25 septembrie 1944, la ora 13, căpitanul Stamatiu Ioan, a atacat cu
batalionul său trupele inamice care se aflau pe Crişul Negru, la vest de satul Talpoş,
acţionînd în legătur~ la dreapta cu un regiment de infanterie sovietic. A dat dovadă
https://biblioteca-digitala.ro
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ctc, mult curnj şi spirit de sacrificiu fiind tot timpul în linia I-a a unil1llilor din batr1lionul si'iu, pc care lc-u dirijat şi conrlu!> i111bi1rbi1lind şi încurnjinrl nfilcrii şi uniU1tilri
de recruţi. în urma mct~urilor, lualc a respins cu batalionul, după lupte grele, trupc·lc
fasciste; a ocupat malul de sud al Crişului Negru, a trecut o companie prin Criş, la
nord de Criş, manevrînd pc la nord satul Talpoş, iar cu restul batalionului s-a îndreplat către satul Talpoş pe care 1-a ocupat la orele 17. Datorită atacului Batalionului 2, întreaga apărare inamică a satului Talpoş a fost înfrîntă.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond m. 506, do~ar 56, f. 169
H o I

ă

r î r c:

In conformitate rn ordinul nr. 627 din 5 noiembrie 1944 al Corpului de caYalcri0,
ru onoare se face cunoscut:
Domnul general, comandant al Armatei I-a, a aprobat căpitanului Stamatiu Şt.
Ioan, din acel regiment, Ordinul „Steaua României" clasa a IV-a, cu spade şi panglică
de „Virtute Militară" şi „Frunze de stejar".
Pentru această aprobore s-a dat de c<llrc acest com,rndamcnl, Ordinul de zi
nr. 21 '.l clin '.l noiembrie I fl44.
A.M.A.N. -- M.St.M., fnnd nr. fj06, rlosar 56,

r. 423

88
PROPUNEREA LA DECORARE CU ORDINUL „STEAUA ROMÂNIEI" CLASA A IV-A,
CU SPADE ŞI PANGLICA DE „VIRTUTE MILITARA",
A LOCOTENENT-COLONELULUI GIURAN ALEXANDRU,
CONTINGENTUL 1918, COMANDANTUL REGIMENTULUI 5 VINATORI
(NĂSCUT IN LOCALITATEA CERMEGEŞTI, JUDEŢUL VILCEA)

A condus în mod dPosebit Regimentul 5 vînălori, în luplele de la Talpoş, opf'rind
cu foarte multă judecată şi simt tactic deosebit ( ... ). Prin actiunea sa, dusă peste
Criş, prin apă, cu Batalionul 2 din Regimentul 5 , înători, a învăluit pe la ,est această
localitate şi a făcut să cadă rezistenţa. La apărarea Salontei, în primele linii, a luptat
la rînd cu soldaţii săi pe care îi avea în mină, dind dovadă de un curaj deo~ebit,
spirit de jNtfă şi eroism.
Comandantul Diviziei 1 infonlrrie-instructiP,
general de brigadă Gheorghe Pnşoiu
A.M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 99

89
PROPUNEREA LA DECORARE CU MFDALIA „VIRTUTEA MILITARA" CLASA A li-A,
A CAPORALULUI DUDAŞ PAVEL, CONTINGENTUL 1944, DIN REGIMENTUL
85 INFANTERIE (NĂSCUT IN CARAND, JUDEŢUL BIHOR)

ln ziua de 14 septembrie 1944, în· apărarea comunei Pîncota, a dat dovad1! de
un deosebit curaj. A scos de sub bombardamentul aviaţiei inamice 120 de arme care
se aflau într-o căruţă incendiată.
A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, I. 78
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90
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „VIRTUTEA MIUTARA" CLASA A II-A,
A SERGENTULUI SABĂU PAVEL, CONTINGENTUL 1942, DIN REGIMENTUL
85 INFANTERIE (NĂSCUT LA ARAD)

ln ziua de 14 scptPmbrie 1944, a dat do\adă de mult curaj şi spirit dP jertfă în
luptele din comuna Pîncota, unde, cu tunul său a distrus 3 tancuri şi 2 autocamioane
inamirC'.
AM.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar SG, f. 78

91
PROPUNEREA I.A DECORARE A SlJBLOC'OTENENTlJl.lJI VODA LAUREAN
DIN REGIMENTUL 85 INFANTERIE (NĂSCUT LA LUDUŞI

Penlru curnjul şi dl'stoinicia cu care II condus mersul operaţiunilor în ziua <le
29 şi 30 septembrie 1944, în calitate de adjutant al batalionului, reuşind împreună cu
comandantul de batalion să oprească contraatacul inamicului din flancul şi spatC'if'
batal anului. In ziua ele 30 :;eptembrie 1944, a urmat pe comandantul de batalion 111
atacul de la ferma Barmod, reuşind să pună stăpînire pe fermă, sub ploai11 de gloantc
şi branduri, s-a menţinut pc poziţie cu grupul de comandă reuşind să rcslabilcască
legăturile între unităţile de sub comandă.
A.M.A.N. -

M.Sl.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 226

92
PROPUNEREA LA DECORARE A lOCOTENENTULUI COL TESCU D. VICTOR,
CONTINGENTUL 1042, DIN REGIMENTUL 85 INFANTERIE (NĂSCUT LA
TURNU-SEVERIN)

ziua de 13 septembrie şi 16 septembrie 1944, la atacul executat de maghiari
comunei Pîncota, ofiterul, în calitate de comandant al plutonului de tunuri
a dat dovadă de mult spirit de sacrificiu şi eroism, căci cu tunurile sale a
5 care de luptă şi mai multe autocamioane. Timp de 6 ore frontul n-a putut
fi străpuns datorită modului de a lupta al acestui brav ofiţer, care îşi incuraja ostaşii,
pe linia I-a.

ln
asupra
anticar,
distrus

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 102
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93
PROPUNEREA LA DFCORARE A l.OCOTENENT-COI.ONEI.UIUI MERTIC ADRIAN,
COMANDANTUL REGIMENTlJUJI 85 INFANTERIE

Raport special nr. 1076 din 5 octombrif' l!J44, d<> propunere la decorare cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a, a locolenenl-colonelului Mertic Adrian, comandantul Regimentului 85 infanlerie din subordinele acestui comandrtm0nt, pentru fapte
de arme deosebite săvîrşite pe cîmpul de luptă, după cum se aratei mai jos:
I. In ziua de 14 septembrie 1944, în luptele de la Pincola a condus personal
i!c:liunea companiei a 2-a şi a mijloacelor A.C. şi branduri oprind nel alacul inamic cu
cflfe de luptă, din care :1 au fost distruse şi caplurînd mult material de război.
La 29 sPplcmbrie 1944, la atacul satului Mehkerek, rwrsonal a atacat în primele
linii şi ocupă cu companiile din cap, salul Mehkerck. Fiind contraalacat de forte supPrioare SS, în flanc şi spate, se repede sub ploaia de gloante, ftakuri, branduri, artilerie, cu o companie ele rezerv,-, şi face fa\il inamicului de la flancul slin~J, reuşind să-l
oprească; astfel, dă ocazie batalionului să se retragă şi să rămînă pe baza de plecare.
2. In ziua de 30 septembrie 1944 \·ăzînd situa\ia critică de la Batalionul 1 din
RPgimentul 5 ,·îniJtori, personal împinge în poziţie cele 6 tunuri. A.C. de 75 mm, care
se mişcau spre Salonta, le pune în baterie şi prin tragerile executate opreşte înaintaren
inam eului şi cliJ posibilitate Batalionului 1 din Regimentul 5 Yînători, să se replieze.
Inamicul presînd puternic şi văzînd că artileria detaşamentului este amenintată, că
innmicul se dirijea7ă vertiginos spre Salonta, personal, ia companiile 3 şi 4
din Reg;mentul 85 infanterie şi opune rezistentă cu toate focurile de infanterie, artilerie şi branduri, de toate calibrele, reuşind să-l oprească pe inamic, dind posibilitate
Batalionului 1 din Regimentul 5 vînători şi restul Regimentului 85 infanterie să se
replieze în noua poziţie. La atacul fermei Barmod, văzînd importanta acelui atac pentru toate trupele ce luptau la Salonta, primind ordinul verbal al diviziei, montează
atacul fermei şi prin exemplul personal reuşeşte să o ocupe restabilind astfel situatia.
3. In concluzie, un ofiţer superior deosebit de viteaz, comandant de regiment care
a săvîrşit fapte de arme deosebite, dind exemplul personal trupei şi ofiterilor săi
şi care, prin acţiunea sa, a creat conditii favorabile continue pentru ducerea mai
departe a luptei, sau sustragerii grosului şi artileriei, fapte de arme săvîrşite în primele linii şi pentru care merită cu prisosinţă să fie distins cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a, pentru care îl propun cu toată convingerea.
Comandanlul Diviziei I infanterie-instrucţie,
general de brigadă Gh. Poşoiu
A.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 506, dosar, 56, f. 115

94
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „VIRTUTEA MILITARA" CLASA A li-A,
POST-MORTEM, A CAPORALULUI COŞEREA HARALAMBIE, CONTINGENTUL 1944,
DIN REGIMENTUL 4 GRANICERI (NASCUT IN ZA VIDENI, VILCEA)

Element foarle curajos, dotat su sînge rece şi spirit de sacrificiu. ln luptele pentru apărarea Zerindului face siguranţa flancului stîng cu grupa sa, succesiv, !ntîi pe
Iermala, apoi, pe Zerind, după ce mai înainte ia legătura ru Pichetul 40 care fusese
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încercuit de inamic. De la orele 11 şi pînă la orele 16, în ziua de 13 septembrie, fă
cînd siguranta de flanc a Zerindului, luptînd contra unui inamic superior, î111bi1rbt'1lindu-şi soldalii, cade cu faţa spre inamic strlipuns de un glonte duşman.
AM.AN. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 76

95
PROPUNEREA LA DECORARE A SUBI.OCOTENENTULUI MARCU NICOLAE
COMANDANTUL PLUTONULUI 1 DIN REGIMENTUL 3 TRANSMISIUNI
DIN SUBORDINEA DIVIZIEI 1 TNFANTERTE-INSTRUCŢIE
(NĂSCUT ÎN ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ)
Deşi sublfJcoknc'nt tînăr, a dovedit un spiril deo~ebit de sacrificiu şi sîngc H'CC,
prin accc'a c5, fără cablu ş fără aparate, numai cu mijloace clin zon5 şi rctcaua permanentă, a reuşit, strecurîndu-sc chiar în liniile inamicului, să facă legături telefonice,
dînd astfel comandamentului liberlalca de actiune şi de conducere. Numai graţie vitejiei sale am a\ut legături telefonice pc lungime de 50 km 15rgime şi 30 km adîncime.

J\.M.A.N. -- M.St. M., fond nr. 506, dosar 56, f. 71

96
PROPUNEREA ŞCOLII DE OfTŢERI REZERV A INEU, PENTRU DECORAREA
CĂPITANUUJT ANDREI GRIGORE CU ORDINUL „STEAUA ROMÂNIEI"
CLASA A III-A, CU SPADE ŞI PANGLICA DE „VIRTUTE MILITARA"
ŞI „FRUNZA DE STEJAR", POST-MORTEM (NĂSCUT LA TULCEA)

In ziua ele 17 septembrie 1944 ocupa cu compania sa punctul de sprijin de la
La ora 15 a fost atacat de circa 2 ba talioane. Printr-un bombardament infernal stătea numai în linia I-a, umblînd de la pluton la pluton, îmbărbătîndu-şi elevii,
datorită cărui fapt, deşi inamicul era covîrşitor fală de efectivul companiei sale,
atacul a fost zdrobit. ln ziua de 18 septembrie, la ora 7 inamicul a atacat din nou cu
circa 2 batalioane. Deşi căpitanul Andrei era total încercuit, a rezistat la 3 atacuri
consecutive, pînă la ora 11. La ora 15, inamicul primind întăriri, a atacat cu circa 1 regiment, voind să pună mina cu orice preţ pe înălţimile Prunişor. în faţa acestor forte
zdrobitoare căpitanul Andrei a stat neclintit pe poziţie pînă la ora 16,30, cînd a fost
rănit mortal de un proiectil de artilerie grea.

Prunişor.

A.M.A.N. - M.St. M., fond nr. 506, dosar 56, f. 206
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9'?
PROPUNEREA LA DECORARE CU ORDINUL „STEAUA ROMANIEI" CLASA A IV-A,
CU SPADE ŞI PANGLlCĂ DE „VIRTUTE MILITARĂ", A CĂPITANULUI MAZILU
IOAN, DIN REGIMENTUL I ARTILERIE (NĂSCUT IN LOCALITATEA VULPEŞTI,
Jl.JDEŢUL BUZĂU)

Pentru spiritul de sacrificiu şi sîngele rece de care a dat do\"adă în ziua de
29 septembrie I 944 cînd bateria ce comanda a ajutat prin focul ci să se intre în
satul Mehkerek şi mai ales, pentru focul plasat asupra infanteriei inamice, care a
contraatacat ajungînd în apropiere de observatorul bateriei. A stat neclinitit la
observatorul său sprijinind infanteria. în ziua de 30 septembrie 1944, sub focul de
branduri şi flakuri inamice, a dat dovadă de spirit de sacrificiu şi devotament, sprijinind infnntoria care se replia pe o nouă pozi tie. A sprijinit în foarte bune con di tiuni
atacul Batalionului I clin Regimentul 85 infanterie, a::,upra fermei Burmod, care a fost
cucerită.

A.M.A.N. -- M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 168

98
PROPUNEREA LA DECORARE A MAIORULUI MARINESCU T. CONSTANTIN
DIN REGIMENTUL I ARTILERIE (NĂSCUT LA BĂJANEŞTI. MUSCEL)

Li! 2!1 septembrie 1()44, Ia olacul s11tului J\h•hkcrek, maiorul J\1drincsn1 văi.inel sigrea creată batfllionului prin contraatacul dat în flanc şi spati' a dirijat focul
di\·izionului, concrmtrînrlu-1 asupra atacului inamic şi reuşind astfel să-l oprească şi
să dea posibilitate bat11lionului să ocupe baza de plecare. La 30 septembrie HJ44, prin
retragerea unităţilor fle infanterie, bateriile au rămas in direct contact cu inamicul.
Personal, sub ploaiil de> gloanţe, s-11 rc>pezit şi ii oprit b11teria A.C. 75 111111 pe care il
r0pus-o în br1tcriP; a luilt-o sub comilndă. şi prin focul ce a deschis a încetinit înaintarea infanteriei inamice.
tuaţia

A.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 506, dosar 56, f. 208

99
PROPUNEREA LA DECORARI: CU ORDINllL „SHAL A ROMANIL:I" CLASA A IV-A
CU SPADE ŞI PANGLICA DE „VIRTUTE MILITARA", A LOCOTENENT-COlONELULUI
TUDORAN HORIA, COMANDANTUL REGIMENTULUI I ARTILERIE (NASCUT
lN LOCALITATEA CURECHIU, JUDEŢUL HUNEDOARA)

A fost numit comandantul Detaşamentului Ciumeghiu ln ziua de 29 septembrie
1944. ln această cal,tate a organizat apărarea şi a luptat în mod deosebit în linia I-a,
fn ziua de 30 septembrie 1944, cu un inamic mult superior, îmbărbătlnd ostaşii şi rehttps://biblioteca-digitala.ro
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zistînd p<' pozi\ie contrniltacurilor date de tortele fosci'it<', ni f'IHP cll' luptă, tanchete,
motociclişti, llsigurînd prin aceasta retragerea grosului R0lJillH 11l11lui B5 infilntPriP şi 11
Batalionului 2 din Regimentul 5 vînători, ditrP sud.
0

A.M.AN. - M.Sl.M., f(Jnd nr. 506, dosnr 56, f. 100

100
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERA'fll AL REGIMENTULUI 3 INfANTF.RiE
DIN DIVIZJA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN I OCTOMBRIE 1944

ln cursul nopţii, rare schimburi de focuri de infantorie. Zgomot de maşini şi la
flancul drept şi la flacul stîng. Către orele 9, circa 20-25 de maşini se îndreptau de
la Oradea Mare spre Leş. Regimentul 3 infanterie, în apărare, între Chişirid-Leş. Dispoz tivul - vezi schiţa. 1n timpul instalării, în seara de 30 septembrie 1944, sînl doi
răniţi: 1 ofiţer şi 1 soldat. Vecinii: legătura la dreapta cu Regimentul I, la stînga, legătura cu Brigada a 2-a moto. Hotărîrea: a pri rare fără gînd de retragere (pe satul
Chişirid). 1n seara zilei ele 1 octcmbrie 1944, inamicul cu circa 5 tancuri şi infanterie,
a atacat regimentul în flancul slîng ajungînd pînă la P. C. Flancul stîng al regimentului s-a repliat spre pădurea de la est-Păuşa. Pierderi cauzate inamicului: 8 răniţi,
10 morţi.
A.M.A.N. -- M.St.M., Ionel nr. 1106, dosar 5, f. 31--32

101
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI
DIN 1 OCTOMBRIE 1944

3

VINATORI

DE

MUNTE,

ln cursul nopţii inamicul reacţionează cu foc de tunuri clin tancurile aflate la
Gepiu şi Inand şi cu artileria grea, asupra satului Miersig. La ora 13,45 inamicul atacă
puternic poziţia de la Bicaciu, cu 14 care de luptă, din direcţia Inand. Atacul presează puternic în sectorul Batalionului 12 vînători de munte. Tancurile inamice execută trageri în satul Miersig, uncie era P. C. al diviziei. La ora 14,30 tancurile inamice străpung poziţia Batalionului 12 vînători de munte forţîndu-1 să se replieze pe
marginea de est a salului. P. C. al di vizi ei se deplasează la marginea de nord-est
Miersig, urmărit de tragerile tancurilor inamice care se apropiau. Legăturile telefonice cu trupele fiind rupte, comandamentul rămîne izolat, şi pentru că focurile se
apropie şi tancurile intră în partea de vest în sat, P.C. se deplasează în Sititelec unde
organizează un liaraj de oprire pe linia Silitelec. Unităţile împrctştiatl' dl' tancurile
inamiCl' care i.lU alaCi.lt în sectorul Grupului locole,wnt-colonl'iului Vagner, îndrl'ptindu-se de la Miersig spre Leş, se replinz8 în ptidure. La ora 18, di vizi a se mulă lu
Oşund, uncie se ordonli regruparea unităţilor.
La ora 13,30, ora alacului inamic, divizia iese de suli comanda Corpului 33 sovietic şi trece sub comanda Corpului 9 moto sovietic.
La Oşand, după regruparea unităţilor, divizia încearc8 reocuparea satelor Sitilelec şi Miersig. Astfel, trimite Batalionul 3 pioneri cu Divizionul 9 aruncătoare să reocupe salul Sitilelec. ln măsură ce unillîtile se vor regrupa vor ocupa poziţie pe marginea vesl-C:oltea (orei. carnet nr. 38),
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La ora 21, Corpul 9 moto sovielic ordonă slrînqert>a diviziei şi punercil l'i în
pentru a ocupa sectorul Ianoşda. Pînti la 2 ocloml.>ri<> 1944, ora 5, toate trupele
trebuie să fie îngropate în teren. La on•le 23, prin ordinul de carnd nr. :rn se ordon~
Batalionului 5 vînălori de munte (primul regrupat) s::î Sl' dc•plas<>zc inwdi<1l la Iunoşda,
unde să ocupe pozi\ie pe marginea de nord a salului.
marş

A.M.A.N. · ·- M.St.M., torn/ nr. 333, dosnr BI, f. 17.

102
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL DIVIZIEI
DIN 2 OCTOMBRIE 1944

3

VINATORI

DE

MUNTE,

La ora 23, P. C. al di vizic>i se deplascaz;:\ ln Gurbcdiu. ln cursul nop\ii se priraporlul nr. 35 al Batalionului 6 vînători de munte prin care arată că a fost
atacat ele lancuri şi 2 companii s-au repliat pe marginea de esl o satului lano<;,ela.
În această situaţie, pentru executarea ordinului Corpului 9 moto sovietic, se formează Gruparea maiorului Clăianu, cu batalioanele 6 şi 5 v·înători de munte şi Divizionul 9 aruncătoare, cu misiunea ca în diminea\a de 2 octombrie 1944 să atace pe direcţia Ianoşda-Bicaciu-Gepiu-est, încadrat la sud-Păuşa de Corpul 9 blindat, iar
la dreapta, de Corpul 5 blindat. Gata de atac la ora 5, pornirea la ordinul di vizi ei.
Restul elementelor ce se vor mai aduna va forma altă grupare care \'a constitui eşa
lonul II al atacului. Batalionul 3 pioneri, în rezerva diviziei, la pădurea Coronişte
(ordinul de operatii nr. 38 A.). Ordinul de operaţii nr. 39, completează cu zona pădurii
nord-vest Coronişte, pentru regruparea elementelor rămase în urmă, toate pusP sub
comanda colonelului Cârnu, adunate pînă la ora 7. La ora 5, pe baza de plecare
- Batalionul 6 vînători de munte, iar Batalionul 5 vîn5.tori de munte şi Divizionul 9
aruncătoare în marş de la Husasău Ia Ianoşda. Atacul alia\ilor începe la ora 11.15
apoi atacă şi Gruparea Clăianu în legiilură cu coloanele de care ele luptă aliate. La
ora 13,15 comanda Grupiirii Cliiianu are la elispozitie şi focul unui Divizion Katiuşa. ln seara zilei se dă ordinul de opera\ii nr. 40 pentru ziua de 3 octombrie 1944.
Gruparea colonelului Cârnu care constituie eşalonul II al atacului va face siguranta
flancului spre vest, reluînd mişcarea spre direcţia Inand-Berechiu-Toboliu. Reluarea mişcăriii la ordinul diviziei.
meşte

A.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 333, dosar 81, f. 17 ( contrapagină)

103
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 2 OCTOMBRIE 1944

Regimentul a rămas în apărare pe satul Chişirid. Activitatea inamicului: în apă
rare pe salul Nojorid. Schimburi rare de focuri, în schimb bombardc1mente dese de
artilerie şi de aruncătoare. Pierderi suferite în cursul zilei de 1 şi 2 octombrie I 944:
morţi 2 ofiţeri, locotenent Buzatu Nicolae, sublocotenent Moise Dumitru; 3 soldaţi;
răniti 1 ofiţer, locotenent Curuz Petru; 10 soldati. Vecinii: legătură la dreapta cu
Regimentul 1, la stînga şi către Păuşa, cu Regimentul 2 infanterie; stînga descoperită.
Hotărîrea: rămîn în apărare pentru timpul nopţii, pînă la noi ordine.
A.M.A.N. - M.St.M., fond m. 1106, dosar 5, f. 32
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104
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 3 OCTOMBRIE 1944

Reqim0nlul 3 infanterie, sprijinit de artilerie, aluc,i în direcţia vest, salul Nojorid. Inamicul apără liziera Nojorid-Leş Ia circa 200 m de şosea. Rcgim0nlul 3 inranterie a început atacul în cursul zilei rle azi Ia orele 13, după o pregătire de artilerie
de 10 minute. La început nu a rost primit de nici un foc de infant0rie. Directia de
atac a fost la vest de satul Nojorict. Către orele 13,30 regimc,ntul a fost primit cu
focuri de artilerie trase dm tancuri. Tot timpul satul a fost bombardat de artilerie.
Pierderi: răniţi, circa 58 soldaţi şi ofiţeri. Maior Stanciu C., şeful de stat major, rănit
Ia orele 13,30. Mor\i: la această oră nu se ştie precis, rnporlăm la 4 octombrie 1944.
Muniţia: circa 1/2 U.F. mai este pc unillitilc de puşcaşi; 1/4 U.F. ele 7G mm şi 45 mm,
mai este pe unităţi; muniţie de fl2 mm şi 50 mm nu mai avem. Vecinii: nu avem kgă
tură cu drepata; cu stînga este legătură. ln timpul luptei am avut legătură cu batalioanele numai prin agen(i. Seara, hronă calct5. Rămîn în np5rare pin;i ln noi ordine.
A.M.J\.N.

M.Sl.M., fond nr 1106, dosar 5, I. 33

105
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 4 OCTOMBRIE 1944

Conform ordinului diviziei, Regimentul 3 infanterie s-a retras clupă pozilia uncie
fljunsese în seara zilei de 3 octombrie, pe o nouă pozitie, înapoi, pentru reorganizare.
Retragerea regimentului a început către orele '1 clin 4 octombrie 1944 Uîră a [i demascatr1, in ordine şi cu tot armamentul, f[icîndu-se şi evacuarea rZ111i\ilor. ReţJimentul,
iniţial s-a retras în pădurea ele la suci-est de satul Chişiricl, iar ulterior, în satul Păuşc1.
Dispozitivul regimentului, în cantonament de alarmă. Se comunică pi0rderile în ofiţeri şi trupă clin cei SB rănili în cursul zilei de, ieri avem: 13 ofiţeri răniţi, 45 trupă
răniţi. Morti: sublocotenent Constantinescu clin compania a 9-a; 12 trupă. Vecinii:
legătura la dreapta a batalionului Conrnn, cu Rc,ginwnlul 1 inr,111tc'ric, e>stc făcut::î.
Hotărîreo: rămîn în canlonanwnt ele alarmă pinu la noi ordine>.
J\.M.J\.N. -- M.St.M., fond nr. 1100, dosar 5, f. 33

34

106
RAPORTUL REGIMENTULUI 5 VINATORI NR. 744 DIN 4 OCTOMBRIE 1944
INAINTAT DIVIZIEI 1 INFANTERIE-INSTRUCŢIE

La ordinul Dvs. nr. 20123 din 3 octombrie 1944. Am onoare« a raporta că. plutonul de recunoaştere a luat fiin\ă pe data de 25 septembrie 1944. Com«ndantul plutonului este sublocotenentul de rezervă Tiţa Sever, iar ofiţer cu recunoaşterea, sublohttps://biblioteca-digitala.ro
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cotencnt de rezervă Epure Iacou. Plutonul esle organizat pe 3 grupe
fiecare grupă, din care 2 grupe comandate de subofi teri.
Comandantul Regimentului 5

vînători,

II

cîlP 10 oameni

Ofiţer

informator,

locotenent M. Iordache

locotenent-colonel Al. Giuran
A.M.A.N ..... M.St.M., fond nr. 506, dosar 39, f. 131

10?
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU" DIN 5 OCTOMBRIE 1944

Reorganizarea Regimentului 3 infanterie în satul Păuşa. Citeva recunoaştPri ele
avion, ele la inamic, la mare înălţime. ln fata batalionului maior Coman, de la
orele 8,30 la orele 15, bombardament de artilerie pe satul Chişirid şi pe prima linie.
S-au observat grupe de infanterie lucrînd pe partea de est a şoselei Nojorid-Leş.
Din informaţiile luate de la prizonierul maghiar s-a stabilit că în ?iua ele 30 spptembrie 1944, Nojoriclul a fost ocupat de Batalionul 77 grăniceri din Di \·izia 7 gr5niceri
maghiară. Efectivul batalionului de 700 maghiari şi 100 nemţi. Pînă în ziua de
4 octombrie 1944 au avut 100 oameni pierderi. Batalionul maior Coman are pierderi:
2 morti. 13 răniţi. Regimentul 3 infanterie a stat în rantonament de alarm[t în satul
Păuşn. S-a executat organizarea unităţilor conform ordinului primit de la divizie. Că
tre orele 19,30, regimentul s-a deplasat la est de satul Chi.';>irirl penim a ocupa poziţia Regimentului 1 infanterie.
A.M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, f. 34

108
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL GRUPULUI 6 VINATORI DIN DIVIZIA 3
MUNTE, DIN 6 OCTOMBRIE 1944

( ... ). La orele 14,50, în sectorul Batalionului 11 vînători munte, apar 5 tancuri
inamice. Batalionul se repliază pînă pe linia tunurilor anticar aliate, cu care ocazie
inamicul pierde un tanc ş1 4 tanchete, Infanteria inamică este pusă pe fugă iar sectorul Batalionului 11 vînători de munte este ocupat din nou, pe vechea linie ( ... ).
Timp frumos. Pierderi: 6 trupă. Consum de muniţie: 30 OOO cartuşe; 190 lo\·ituri de
aruncător 81,4 mm; 230 lovituri de aruncător 60 mm.
A.M.A.N. - M.St.M., fond nr. 742, dosar 4, I. 18.
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109
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 6 OCTOMBRIE 1944

Reqimenlul 3 infanterie şi batalion11l m,1ior Coman, apJri'1 sectorul: şanlul antitanc - marginea de vest sutul Chişirid-cota 190. Se leagă Ia slînga printr--o grupă ele
luptă dată de maior Coman. Este sprijinit de subgruparea Dinescu (bateria 7) şi subgruparea Coman (bateria 8 şi 9). Din informaliilP de la maior Comun, pPsle şoseaua
de Ia Leş-Nojorid, în partea de est, s-a instalat trupă cure a început lucrări ele
sapă. Numărul nu se poate şti ---- irnpiedic5 Yec!erea porumbiştea. La ieşi rea clin Leş,
c5lre Nojorid, la ultimele case -- o baterie de 120 mm; Ia biserica din L0ş, probabil
o altă baterie inamică. lnapoi, pl'ste drum, la cilnlonul dt• cale ferată, artilerie grea
inamică. La jumătatea drumului, între Leş şi Nojorid, se giist•şt0 o viroagă ce trece
peste drum. Pe:sle aceast5 viroagă este un pod. La acC'I poci a aplirut un ofiţer care
a chemat la el pe alţii şi le-a arătat în c!irectia noastră, în timpul discutiei. Din recunoaşterile făcute ieri pe liziera ele sud a satului Nojorid (s-au observat) lucri.iri ele
sapă (iar) în casa izolată de la est Nojoric! 2 mitraliere şi acolo intră şi it>s
oameni. Probabil P.C. (post-comandă). Dispozitivul regiml'ntului, cel arătat în schiţă.
Aseară, cînd regimentul se deplasa spre pozitie, inamicul a bombardat din Leş cu
artileria. Avem rănit pe căpitanul Dr. Vărzaru Traian. Vecinii: legătura cu dreapta
este făcută prin Regimentul 20 sovietic; cu stînga, interval mure pînă la Regimentul
2 infanterie. Hotărîrea: rămîn în apărare pînă la noi ordine.
AM.AN. -

M.St.M., fond m. 1106, dosar 5, f. 35

110
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL CORPULUI DE CA VALERIE ROMAN,
PRIVIND MIŞCAREA PE GRUPĂRI TACTICE INDICATA PENTRU ZIUA DE
7 OCTOMBRIE 1944
1. Divizia 1 cavalerie întărită cu un batalion de la Divizia 1 infanterie-instrucţie,
se va pune în marş spre direcţia: Adea-Socodol-Pilu-Gyula şi Bekes, pentru a
ajunge în dimineaţa zilei de 8 octombrie către ora 9, în zona Bekes.
2. Divizia 1 infanterie-instructie se va pune în marş pe direcţia: Pădureni-Soco
dol-Kotegyhaza-Bekescsaba unde va ajunge înainte de amiaza zilei de 8 octombrie.

AM.A.N.-M.St.M., fond

11l.

354, dosar 25, f. 115

(contrapagină)

111
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL CORPULUI DE CA VALERIE
ROMÂN DIN 10 OCTOMBRIE I 944

ln după-amiaza zilei s-a primit de la Grupul generalului Pliev, ordinul de opera tii nr. 00110 prin care se prevedea subordonarea Diviziei 1 infanterie-instructie către
Divizia 8 cavalerie sovietică, numai pe timpul operaţiunilor ce se vor executa pentru
cucerirea zonei Nagybajorn-Nagyrabe-Bihar Torda.
A.M.A.N. - M.St.M., Jond m. 354, dosar 25, f. 124
41 -

Crisia '79
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112
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL BATJ\LIONULUI 11 VINATORI
DIN DIV17.IA 3 VINATORI DE MUNTE, DIN 10 OCTOMBRIE 1944

( .. ,). Avocatul Gheorghe Raliu din comuna Roit n trecui prin SC'ctorul companiei a 3-a şi a raportat (la postul de comandZI al Lat,Jiionului) c:ii in sat se gii.sesc
:I tancuri şi 3 lanchele, toate cu personal german. Asemenea, un tun nntiaerian şi
2 maşini mari de transport. Tot acolo se mai găseşte ~i o companie• ungurească îngropată în teren, spre liziera de sud n satului Roit ( ... ).
AM.AN. -- M.St.M., fond nr. 151, closnr I, f. 190

113
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 7-11 OCTOMBRIE 1944

In apărare temporară între Chişirid şi Apaleu, la sud de Oradea Marc. Satele
Nojorid - ocupate de inamic. Nojoridul era ocupnt de Batalionul 7Î grii.niceri
maghiari din Divizia 7 grăniceri. In tot acest timp, 7-11 octombrie 1944, schimburi
rare de focuri de infanterie şi dese de 11rtlerie. Cîteva cîmpuri de mine în fata poziţiei inamice. Aviaţia inamică foarte puţin nctivă. PiNderi cauzate: 1 mort trupă, 4 ră
ni \i trupă şi 1 dispărut trupă.
Leş şi

A.M.A.N. -

M.Sl.M., Jonci nr. 1106, dosar 5, f. 35-3G

114
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 1 INFANTERIE
AL DIVIZIEI „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 12 OCTOMBRIE 1944

( ... ). tn cursul dimineţii s-a continuat cu mult succes atacul, respingînd inamirnl.
Direcţia de înaintare: stînga şoselei Nojorid-Orodc11 nvînd şi şoseaua inclusiY. La
orele 20, regimentul a intrat în Oradea, curăţind casă cu casă pină la Criş, pe carC'
a fost nevoit să-l treacă prin apa pină la gît, cu tot arm11mPntul şi apoi a ocupat o
poziţie de apărare la nord de Oradea.
i\.M.A.N. - - M.St.M., fond nr. 110.J, clllsar 3, f. 74
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115
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERATU AL REGIMENTULUI 3 INFANTER!E
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 12 OCTOMBRIE 1944
Regimentul 3 infanterie reia înaintarea pc la cst-Nojorid, pcnlru n njunqe lil
nord-est Nojorid cu un batalion în eşalonul I. Batalionul căpitanului Ivan Ioan, urmează înapoia batalionului maior Irofte. Regimentul 3 infanterie, pornind la nta,, n
înaintat făr[i a primi foc rit' la inamic, pe clirec\iil qcnc>rnl.-1 - esl Nojorid. Ajnnqîncl
ln sucl de rota 150, s-n clal peste cîmp ele mine. Cătr0 orele l'."l,:JO foc puternic de'
mitralic>re şi arun,ăloarc în dreapta noastră. Cîleva arme automate nu oprit înaintarP,t
companiei de cerc<'lare divizionare. S-a inlcrvc'nit cu batalionul maior Irofte ~;i :;-ii
T<'zolvat incîcl0nlul. în momcnlul clt' fil\:'°1, orcic IG,30, batalionul 111,1ior Irofle, luind
legălura cu unitiilile sovietice, a primit s0rtor de rurălnl în parlen ele vest Orndt•,1
Mare. Pierderi: 2 răniţi ele mine anliinfanterie. Vecinii: cslc lcg;Hură şi rn dreapta ~i
cu stînqa. Balalionul c:îpitnnului Ivan Ioan nu c>ste intrelrnin\at. Conlin11Î înaintan,a si
concurez la cură\irea sec-torului dat.
J\.M.i\.N.

M.Sl.M., -

fnncl. nr. I 106, dosar 5, f. 36

116
EXTRAS DIN JURNALUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 3 INFANTERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU", DIN 13 OCTOMBRIE 1944
Regimentul 3 infanterie îşi continuă înaintarea către vest, cu direcţia: Oradea
de Criş-Hencida.
Rezistente inamice în curs de rezolvare de către avangarda diviziei, în
partea de vest şi nord-vest de Cirişul de Criş. Regimentul 3 infanterie a luat parte
la cucerirea Oradiei, in după-amiaza de 12 octombrie 1944. Nici o pierdere în oameni
sau material. Azi 13 octombrie 1944, deplasarea regimentului pe directia Mezesas.
Oprit în satul Girişul de Criş. Vecinii: nici o legătură - regimentul deplasîndu-se pe
axul general de mişcare al diviziei, pe o singură coloană. Hotărirea: aştept pînă se
reia înaintarea, sau intervin în sprijinul Regimentului 2 infanterie, Ia ordin.
Mare-Girişul

/\.M./\.N. -

M.St.M., fond nr. 1106, dosar 5, f. 3G-37

117
PROPUNEREA LA DECORARE A CAPORALULUI VASILACHE IORDACHE ION,
CONTINGENTUL 1938, DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU"
(DIN PUEŞTII DE SUS, RIMNICU-SARAT)
La 27 septembrie 1944, la Oradea. Mare, rezistă cu grupa pe pozi lie la venirea a
2 tancuri inamice cu desanti. Poartă lupta cu desantii şi-i distruge, lăsînd tancurile
sii treacii în focul tunurilor antitanc care le-a distrus.
/\.M.A.N. -

M.Sl.M., fond nr. 540, dosar 48, I. G7

41°
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118
PROPUNEREA LA DECORARE A SERGENTULUI TUDOSE TOADER GHEORGHE,
CONTINGENTUL 1938, DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN SIBIU)

ln luptele pentru Oradea, clin ziua de 27 septembrie 1944, cu două grupe din
pluton reuşeşte să se menţină timp dc 5 ore, cu tot contraatacul puternic ftiscist. Jn
această lupliî fasciştii au pierdut mai mult de> 20 de> oaml'ni, morii şi rănili.
A.M.A.N.

M.Sl.M., Junc./ nr. 5.J0, dosar 4B, f. 81

119
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „PENTRU VITEJIE" A PLUTONIERULUI
AVRAM VASILE JUAN, CONTlNGENTUL 1925, DIN DIVIZIA
.,TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN LOCALITATEA ŞERBANEŞTI)

Plutonier cu aprovizionarea Batalionului 2 din Regimentul 2 infanterie, s-a înscris
voluntar pentru a lupta pe tancurile sovietice în luptele de la Şauilieu, Miersig şi
Gepiu, unde a fost rănit - cu mînil stingă fracturată. Cînd a pornit cu batalionul de
lilncuri a fost omorît şeful tanchist, iilr el, cu pistolul a apărat tilncul pentru il nu
fi distrus de nemţi.
A.M.A.N.

~-

M.St.M., fond nr. 540, dosar 48, f. 34

120
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „MERITE IN LUPTA" A PLUTONIERULUl-MAJOR ROŞCA PETRU TOADER, CONTINGENTUL 1929, DIN DIVI/IA
.,TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN CALAFAT)

In timpul luptelor de la Nojorid a dat dovadă de mult curaj, conlraatacînd inamicul, producîndu-i mari pierderi şi luînd captură I mitralieră grea şi 3 puşii mitraliere.
A.M.J\.N. - M.St.M., fond nr. 540, dosar 48, f. 41

121
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „PENTRU VITEJIE" A SUBLOCOTENENTULUI ORĂŞANU DUMITRU IOAN, CONTINGENTUL 1940, DIN DIVIZIA
.,TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN PIATRA NEAMŢ)

In luptele de la Nojorid respinge un contraatac dat de nemţi, pricinuind pierderi.
au lăsat 3 arme automate şi 4 morti. Cade rănit, îmbărbătînd ostaşii de sub

Nemţii

comandă.

A.M.A.N. -- M.Sl.M., fond nr. 5.J0, dosar 48, f. 18
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122
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „STEAUA ROŞIE" A LOCOTENENTULUI
IONIŢA CONSTANTIN NICOLAE, CONTINGENTUL 1942, DIN DIVIZIA
.. TUDOR VLADIMIRESCU" (COMUNA DOCHIA, NEAMŢ)

Piind comandant de pluton în acţiunile avute Ia Nojorid, manevrînd cu plutonul, a reuşit să dea peste cap inamicul care a lăsat mai multi morti şi 3 mitraliere
grele.
A.M.A.N., -

M.St.M., fond nr. 540, dosar 48, f. 27

123
PROPUNEREA LA DECORARE CU MEDALIA „STEAUA ROŞIE" A C' APIT ANULUI
DIHOESCU GHEORGHE IOAN, CONTINGENTUL 1935, DIN DIVIZIA
.,TUDOR VLADIMIRESCU" (DIN PLOIEŞTI)

S-a distins în luptele de la Oradea, în 27 şi 28 septembrie 1944, ca şi comandant al companiei a 5-a. A lăsat de au trecut carele inamice peste companie fără ca
să-i poală produce vre-o pierdere şi a rezistat cu dîrzenie atacurilor inamice pînă ce
,1 d\.zut r[init în ziua de 28 septembrie 1944.
A.M.A.N. -

M.SL.M., fond nr. 540, dosar 48, f. 23

124
EXTRAS DIN ORDINUL DE OPERAŢII NR. 760 DIN 15 OCTOMBRIE 1944
AL CORPULUI 35 ARMAT A SOVIETIC

( ... ). Divizia 2 vîniilori de munte română va ataca în direcţia Brusturi-Săcueni.
seara zilei de 15 octombrie 1944, va ieşi pe linia: liziera de nord Pocluşa de
Barcău--Cenaloş, Către seara zilei de 16 octombrie 1944, împreună cu Divizia 93 gardă
va ocupa localitatea Săcueni şi va ieşi pe linia: Cherechiu-Feneş.
Din stînga atacă Corpul 5 cavalerie. Limita între ele: Telechiu-Săcueni. Toate
punctele p<:>ntru divizie inclusiv. P.C. divizie la 15 octombrie 1944-Ciuleşti. P.C. Divizie la 16 octombrie 1944 - liziera de vest Săcueni ( ... ).
Către

A.M.A.N. -

M.St.M., fond nr. 332, dosar 105, f. 294
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125
EXTRAS DIN REGISTRUL DE OPERAŢII AL REGIMENTULUI 5 VINATORI PRIVINI>
PROPUNERILE LA DECORARE ALE UNOR LUPTATORI DIN ACEASTA UNITATE,
PENTRU CONTRIBUŢIA ADUSA IN ACŢIUNILE DESFAŞURATE INTRE
10-17 OCTOMBRIE 1944 IN ZONA LOCALITAŢII NAGYRABE (R.P.U.)

Cu ocazia luptelor de la Nagyrabe ofiţerii, subofiţerii şi trupa din ambele batalioane, s-au d stins în mod deosebit, stîrnind şi admiraţia aliaţilor sovietici.
Pentru spiritul de jertfă şi curajul de care au dat dovadă au fost propuşi la
decorare, după cum se arată mai jos:
l. La Ordinul „Mihai Vilf'azul" clasa a Ill-a cu spade, post-mortem - sublocotenentul de rezervă Vodă Nicolae, care s-a distins în lupta de la Nagyrabe în ziua de
10 octombrie 1944, dind dovadă de mult curaj, eroism şi spirit de sacrificiu, în fata
inamicului.
Fiind comandantul plutonului 1 din compania a 8-a, în linia I de atac, reuşeşte
cu tot focul ucigător de infanterie, branduri şi artilerie, dezlănţuit de inamic, să
ajungă cu plutonul său în fata unui canal plin cu apă. Sublocotenentul de rezen·ă
Vodă Nicolae, nu ţine seama de focul inamic; ordonă plutonului să treacă canalul,
trecînd el cel dintîi prin apă, dind exemplu de curaj oamenilor săi şi ajunge pe malul
celălult sub ploaiu de gloanţe duşmane, urmat fiind de oamenii din plutonul său. DPschide un foc viu cu plutonul asupra inamicului de la marginea satului, înlesnind prin
aceasta trecerea canalului de către unităţile vecine din dreapta şi stînga plutonului
său. înaintează în fruntea plutonului, către sat, dind un exemplu de viu curaj oamenilor săi care, înflăcăraţi de acelaşi avînt eroic îl urmează de aproape prin ploaiil rl<,
gloante. Un qlonte inamic îl loveşte. Ofiţerul cade şi, dPşi rănit grav, nu se 111<1
doborît, ci, cu pistolul mitralieră în mină, trage asupra inamicului Jr1 marginea Siilului. Ordonă oamenilor săi din pluton „înainte băieţi• şi vrea să mai facă un salt,
însă, nu mai poate şi moare cu mina încleştată pe pistolul mitralieră, trăginci plnă
la ullinrn suflare în inamicul din Nagyrabe, în timp ce ostaşii din plutonul J11i
înaintau spre inamic executind ultimul ordin ce a mai putut să-l clca sublocoll'm'nlul de rezervă Vodă Nicolae.
2. La Ordinul „Steaua României" clasa a IV-a cu spade, panglică de ,,\'irlutc
,'-1ilitară" şi „Frunză de stejar" 1 ofiţer.
3. La Ordinul „Steaua României" clasa a V-a, cu spade, panglică de ,,\'irlut<'
Militară" şi „Frunză de stejar" 7 ofiteri.
4. La Orc/inul „Coroann Romriniei" clasa n V-a, r11 spade, pnnglică rk ,,\' irtutr
Militară" şi „Frunză de stejar" 10 ofiţeri
5. ,,Virtutea Militară de război" clasa a II-a -- t:l subofiţeri şi 27 trupă.
6. Crncra „Srrviciu Credincios" clasa l-a, cu spc1clc - 14 I rup;1.
7. Crucea „Serviciu Credincios" clasa a II-a, cu spade 12:J trupă.
8. Crucea „Serviciu Credincios" c/a.-,a a III-a, cu spade -:1 subofi\Pri ~i
30

trupă.

D. Medalia „SNviciu Credincios" c/a.~a I-a, cu spade - 2 trup~.
10. Medalia „Serviciu Credincios" clasa a II-a, cu spade -- 2 trupă.
11. Medalia „S<'rviciu Credincios" clasa a III-a, cu sparlc
I subofi tc-r şi

23

trupă.

12. Mr,/r1/i11 „Rărbătic .5i Cn'dinfă" clasa a l/-r1, cu spade - 3 subofiteri şi 1 trupă.
I'."!. Medalia „Bărbdf ie şi Credintă" clasa a IlI-a, cu spade
7 subofi\cri şi
tnl trupii.
14: Crucc>a „M„ritul Sanitar• clasa a II-a - I subofiţer.
I 5. MPda/ia „Serviciu Sanitar" clasa a III-a - 4 trupii.

A.M.A.N. -

M.St.M„ fond nr. 1119, dosar 12, f. 25
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126
ORDINUL TELEFONIC AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR At DIVIZIEI 2 VINATORJ
DE MUNTE, DAT GRUPULUI 5, IN 17 OCTOMBRIE 1944
Reluaţi înaintarea la orele 6, astfel ca µîn5. la rira 12, cel mai tîrziu, ~5. atingcti
obiectivul zilei de 16 octombrie Hl44. ln acest scop veţi fi întărit cu Regimentul 25
tancuri sovietic, pe care îl veţi întrebuinţa la cucerirea Săcuenilor. In plus, veli fi
ajutat de Divizionul 2/Hl8 sovietic. Legătura cu P.C. Divizie (Sîniob), pînă la obiectiv, prin telefon, fir tras de Dvs.
Şeful

de Stat Major al Diviziei 2 vîn5.lori de munte,
locotenent-colonel, A. Taraş

Primit:
J\l. Sîrbu
A.M.A.N.-M.St.M., fond nr. 332, dosm 124, f. 309

12?
ORDINUL DE 1.1 NR. 427 Al. ARMATEI A 4-A ROMANE,
DIN 8 NOIEMBRIE 194-1

ln operaţiunile din Ardr-al, Divizia 2 vînălori de munte este prima marc unital0
care aleargă ln frontieră pentru fi opri furia germano-maghiară. în zilele de 6- 10 septembrie 1944, reuşeşte prin lupte rlîrz0 să împierlice pătrunrlerf'a inamicului pr- vc1lea
Arieşului, respingînd toate atacurile sale. Începînd din ziua de 11 septembrie 1944,
alături de aliaţi, trece Ia ofensivă zdrobind toate rezistentele inamice, curăţind Munţii
Apuseni pînă aproape de Gilău şi interceptînd, cea dintîi, şoseaua Cluj-Oradea Mare.
Prin acţiunea sa, Divizia 2 vînători munte întoarce continuu rezistenţele din fata
aripei stingi a Armatei 27 sovieticC', pr- care o asigură contrn reacţiunilor inamice din
munţi.

Pentru faptele strălucite de arme s5.vîrşite pe cîmpul de luptă citez pe Armată,
trupele Diviziei 2 vîn5.tori de munte şi pe comandantul lor, generalul de brigadă Iorrlăchescu Constantin, împreună cu Grupurile 4 şi 5 vîn5.tori de munte şi unităţile din
Divizonnele 4 şi 5 tunuri munte, care s-au acoperit de glorie luptînd pentru dezrobirea
Ardealului.
Comandantul Armatei a 4-a,
general de Corp de armată
Gheorghe Avramescu

A.M.A.N. -

M.Sl.M., fond nr. 332, dosar 91, f. 200
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II. MEMORII

1
LUPTELE PREMERGĂTOARE ELIBERĂRII ORADIEI

Greu a fost, cu lupte crîncene şi multe T,Jierderi, în acoperirea frontierei din zona
timp de 24 de zile.
Divizia 3 munte, cu propriile mijloace şi numai în atacuri şi contraatacuri, aştep
tînd sosirea trupelor sovietice, care s-a făcut la timp, şi-a îndeplinit misiunea.
Situaţia tot aşa de dificilă, cu lupte dure, deslrămiiri de fronturi, a fost premergătoare eliberării Oradiei.
Eram în postul de comandă al diviziei, la Leş, suri Oradea, avînd la dreapta Divizia „Tudor Vladimirescu". Divizia 3 munte era prinsă bine pe poziţiile de pe malul
stîng al Crişului Repede, între Toboliu şi Nojorid.
Corpul 33 sovietic, din care făceam parte, ne informează că se aşteaptă o ok•nsivă inamică spre Oradea şi Salonta. ln acest timp am ocupat gara Toboliu, localită
ţile Sîntandrei şi Chişirid, unde făcusem legătura cu Divizia „Tudor Vladimirescu".
ln zorii zilei inamicul trece Crişul Repede atacînd puternic Divizia 3 munte la
Tărian şi Cirişul de Criş, dar este contraatacat şi aruncat înapoi pesle Criş. Abia se
luminase de ziuă cînd, în sectorul Diviziei „Tudor Vladimirescu" şi Diviziei 337 sovietice, se dezlănţuie un puternic bombardament de artilerie şi aviaţie, sprijinit de
numeroase tancuri. Ofensivă inamică în toală amploarea, dar şi ostaşii diviziilor
„Tudor Vladimirescu" şi sovieLce, rezistau cu dîrzenie. Mulţi ostaşi români şi sovietici
au căzut în aceste lupte, ca: locolenenl-colonelul
Buzoianu, comandantul Regimentului 2 din Divizii!
,.Tudor Vladimirescu"; şeful de stat major al Diviziei „Tudor Vladimirescu", colonelul Teclu, esle
grav rănit. Inamicul continuă să preseze puternic
la Nojorid, chiar la legătura Diviziei 3 munte cu
Divizia „Tudor Vladimirescu". lllterior, Divizia „Tudor Vladimirescu" şi Divizia 337 sovietică se repliază pe pădurile ~auaeu-MierlZlu.
Divizia 3 munte este ameninlati'i n1 încern1irea. Hotărăsc replierea dreptei diviziei dar transmiterea ordinului este imposibilă, deoarece legătu
rile erau rupte. lncredintez căpitanului Lupescu din
stalul major, importanla misiune de a duce ordinul
la Gruparea colonelului Constantinescu. Infillrindu-se cu motocicleta printre liniile inamice, reuşeşte
să ducă ordinul la timp, realizindu-se astfel replierea pe linia Husasău de Tinca-Ianoşda, datorii,i
conducerii ferme a colonelului Constantinescu
Aceasta, în plină zi.
ln acest timp, Batalionul 5 Moţi atacJ spre
Nojorid ajutind la retragerea Batalionului 11 vinJtori de munte. Aviaţia inamică a atacat continuu,
provocind multe pierderi.
ln ziua de 2 octombrie Divizia 3 munte a treGeneral de divizie MOCIULcut la alac, sprijinită de tancuri sovietice, ocupind
SCHI LEONARD, comandantul
linia Sînicolau-ferma Pâncota, de unde se declanDiviziei 3 munte în perioada
23 August 1944- 8 aprilie 1945
:;,ează bătălia pentru eliberarea Oradiei.

Beiuş,
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In aceste lupte a fost pusă la maximum de încercare initialiva şi capacitatea
cadrelor, fiind un exemplu viu în mijlocul ostaşilor animaţi de sµiritul de sacrificiu
şi dîrzenia de a ajunge la frontiera de totdeauna a µatriei dragi.
Braşov,

la 1 februarie 1979

Gencrctl-locotencnt ( r.)
Leonard Mociulschi

2
CONTRIBUŢIA

REGIMENTULUI I ARTll,ERIE Al DIVIZIEI „TUDOR VLADIMIRESCU"
IN LUPTA PENTRU ELIBERAREA CRIŞANEI

La 21 sopt('mbric primesc ordin de la comandanlul Rogimentului 1 artilcrio al
diviziei, locotenent-colonl'l PC'lrini I., de a pune în marş divizionul pe directia Vaş
c5u-Beiuş. Ajuns la Beiuş, primeam ordine de la comandantul Diviziei 3 vînători do
munte, generalul Loonard Mociulschi. Din informatiile primite se părea că inamicul
era în curs de părăsire a oraşului. Avia\ia inamică ne-a hărtuit tot timpul. Cătro
orele 23 raportăm comandantului di\·izioi c5 Regimentul 1 artilerio al Diviziei „Tudor
Vladimirescu", compus din 2 baterii de tunuri 76 mm şi o baterie obuziere 122 mm,
este gata de luptă.
Conform ordinului de oµcrn\ii, Divizionul 1 intriî în comµunc'r0<1 gruµului vîniitorilor de munte a maiornlui Cli\ian11 compus din batalioanele 6 şi 11, avînd misiunea de a urmări şi nimici inamicul ce> se relrt1qca pe dircc\ia 13ciu')-Răbăgani-Holod
Nojorirl-Oradca. Gruµul viniîlorilor crn format clin recruti, comandan\ii de grupe şi
plutoane ncavînd e>xpericn\a războiului. În zonă se semnalaseră mari unilă\i de tancuri
şi autoblindate. Moralul unitii\ilor cm sciizut. ln aceastii situaţie, am cerut aprobared
comandantului să prezint trupei şi ofi\crilor ultima rcalizilre tehnică a armatei sovietice, tunul antitanc de 76,2 mm şi proiectilul subcalibrat - arma ccc1 mai eficientă în
lupta cu tancurile - cunoscut sub denumirea ele „mo,1rtca tancurilor" în lupta cu tunul la distanta de 600 m. Un grup ele ostaşi întrcabi\ cum este posibil ca un asemenec1 mic obuz să scoată din luptă „tigrii", "panterele" sau "lcopa rzi i" n0mtilor. Comandantul tunului răspunde: ,,lupta dintre tanchişti şi tunari 0sle întoldeauna dştigatii de
noi. Cu o singură condiţie>, să nu-(i fie frică şi să fii calm, să ocheşli repede şi
exact şi atunci cinel ai ildus încrucişc1rca firelor la b<1za tancului, să traqi de cordită. Eu v<'i asiqur
în acest cc1z proicctil11l loveşte drept în inima monstrului de
otel, care, rănit mortal, mai luşeşl0 uneori, se învîrtc n0putincios pc loc, scoale fum
şi moare. Cu acest tun iltn venit de hc1c mullor tilncuri grele în lupta de la Sfîntu
Gheorghe".
La ieşirea din Răbăgani sîntem primiţi cu focuri de branduri şi arme automate.
Orqanizăm o incursiune din voluntari, formată din 3 cercetaşi panduri şi locţiitorul
bateriei a 2-a. După 20 de minute am auzit explozii de grenade, rafale de pistoale
automate, urmate de un URA! şi apoi o tăcere de mormînt. După cîteva clipe, şase
militari coborau pantele dealului în spatele căruia se terminase operaţia. Şeful incursiunii raporteazii. că misiunea a fost îndeplinită. Au fost capturaţi doi prizonieri un căpitan horthyst şi un agent. Ofiterul era comandantul unui batalion care urma
să execute un nod ele rezistentă înaintea noastră. După o scurtă pregătire de artilerie, vînătorii se avîntă şi asaltează inamicul, care, fiind surprins, se predă - circa o
companie, iar restul batalionului se retrage lăsînd pe teren morţi şi răniţi. Continuăm urmărirea. Aviaţia inamică ne obligă să dispersl1m unităţile şi să înaintăm în
salturi succesive. Bateriile asigurau cu focul lor deplasarea de la un obiectiv la
altul.

c,,
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1n ziua de 24 septembrie vînătorii din avangardă se infiltrează prin pădurea de
la nord Husi!săul de Tinca şi cad în spatele bateriilor inamice. La un moment dat,
o coloaniÎ de cliruţe şi atelajele bateriilor inamice încercau sJ. se retragă spre nord.
Dup5. citcva salve de artilerie vîn5.lorii capturează 40 de c[1ruţe şi 100 de cai cu atelajele bateriilor. 1n ziua următoare aviaţia inamică nu ne atac5., deşi zboară la
mică înălţime. La un moment dat observăm o coloană inamică ce mărşăluia pe un
drum paralel cu direcţia itinerarului nostru. Ostaşii încep s,1 se agite. Vînătorii se
opresc şi se pregătesc pentru a organiza atacul. Crupele de luptă se desfăşoară şi
aşteaptii momentul deschiderii focului. Bateriile sînt gata de tragere. Cîţiva inşi din
coloana inamică sar din maşini şi încearcă să ne identifice cu ajutorul binoclului.
Fără ordin, una din mitralierele noastre deschide focul şi o serie de cartuşe scot
mici nori de praf în faţa maşinii din capul coloanei inamice. Maşinile pornesc imediat. Bateriile deschid focul şi coloana se împrăştie. Capturăm 3 camioane, 4 motociclete, un aparat radio emisie-recepţie, mai multe aparate telefonice, 20 bobine cablu
telefonic şi un tabel cu indicativele posturilor şi lungimilor de undă folosite. Un motociclist luat prizonier ne spune că pătrunderea vînătorilor în spatele bateriilor lor
a provocat panică şi că întreaga apărare din sector s-a dc<;triimat, iar detaşamentul
lor pregătea instalarea comandamentului unei mari unităţi în Miersig. Noaptea cantonăm în Miersig.
Dimineaţa continulim urmărirea pe direcţia Nojorid-Oradea. O ploaie măruntă
ne udă pînă la piele. Către orele 18 un agent de iegăturii îmi aduce ordinul prin
care misiunea di\izionului încetează, deoarece Divizia „Tudor Vladimirescu" intra
în primul eşalon al Corpului 33 armată sovietic. Ne Julim rămas bun de la bravii
vînători, manifeslîndu-ne regretul că nu putem fi alături de ei.
Ajunqem în zona de concentrare a Corpului 33 armali'i sovietic, unrl0 se aflau
rliviziile 3 vînători munte, .,Tudor VladimirPscu • ~i 337 soviPtică. Inaintar<?a urma s,i
s0 facă pc> o sinqură coloanii, pe direcţia Hirli~elul de Jos-Răile Felix-Sinmr1rtin-Orader1, cu misiun<?a de a ajunge cit mai qrabnic Ia periferiile de la sud-Pst rlP Orade11,
unde primclo elemente ale Diviziei 337 sovietice rlucer1u lupte de stradă. Plouă mereu.
Drumurile sînt impracticabile. Morşul devine cxtrc•m rle obositor.
La 27 septembrie primesc nrdin de a intra în rlispozilivul rlC" lupliî al RC'<Jirnr•nlului 1 infanteri0, comandat rlc JorotcnC"nt-colonelul BadC"a. La orC'IP 16, în timp cc n('
qăseom pe o pozi\ie de il~lc•ptare, în vederC"a ocupării ba:wi rle pkcare la r1tac, la
nord-est Cihei, 1fl avioane inilmice ne supun unui bombardament violC'nl. La orelr
17 al doilea val de 30-40 avioane ne bombardeazii in picilj. R0gimentul 1 infanterie
suferi'\ pierderi scrioas0. O bombă de mare ,alibru cxplodcaz,1 linqă casii în care nC"
adă.posteam. Acoperişul şi tavanul mă îngroc1pii sub dăriimiHuri. Caporalul GrJdinarn
şi un radiotelegrafist reuşC"sc sii mJ scoată. Erctm ameţit, şocat şi intoxicat de gaze.
Mi se dau primele aj11loilrc. Reqimentul se instilleazii în noua poziţie. Dispun ca
bateriile 1 şi 3 sli ocupe pozi!ii de tragere în cimp deschis în apropierec1 fabricii d('
cărămizi. Bateria 2 tunuri, comandată de locotenentul Coriciu, se instalea1ă la 50 m
înapoia liniei intiia, avînrl piesele rlispuse pe un front de 150 m in <?şicher, cu misiunea de a opri pătrunderea tancurilor inamice în intniorul s0c\orului Reqimentulu:
1 infanterie. De asemenea, dispun ca tunurile antitanc de 45 mm. să fie amplasate în
faţa liniei întîi şi pe cit se poate pe flancurile sectorului regimentului. Pînă dimineaţa bateriile se inqroapă Ia teren şi se asigură un bun camuflaj. Ne giîscam in
pragul unei mari bătălii. Aparatele radio-T.F.F. din zonă 0mit fără întrerupere. Se
dau dispoziţii şi se fac cereri, uneori în clar. De pildă, un c:omandant de regiment
cere să i se trimită citeva baterii de artilerie, altul raportează că tunurile nu au
sosit in sectorul său.
Spre ziuă se aude un huruit continuu de tancuri şi blindate. Nemţii aduc 3
rlivizii horthyste şi o divizie de tancuri pentru a contraataca de-a lungul şoselei Oradea-Salonta şi Oradea-Beiuş. Dimineaţa sintem din nou bombardaţi de aviaţia inamicei
care încearcă să. ne paralizeze orice acţiune. La orele 8, pe un front de 1 km, tancurile
hitleriste devansează infanteria horthystă. Primul val de 8 tancuri grele se apropie
de poziţia noastră. Deschid focul tunurile antitanc de 45 mm. Tancurile indinlează
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şi după

cîteva clipe se opresc, apoi schimbă direcţia şi se îndreaptă pe directia tunurilor de 45 mm. ln acest moment rle oprire sînt luate în primire de tunurile billerici a 2-a. Cîteva tancuri sînt lovite, allele continuă să se apropie de pozili,1
noastră. Un tanc lovit se opreşte la 100 m în faţa poziţiei noastre. Din tancurile lovite 3 reuşesc să iasă din sectorul nostru.
Un al doilea val de tancuri se îndreaptă spre flancul stîng al sectorului. Citeva
sînt avariate, iar restul reuşesc să iasă din raza focului bateriei.
Un al treilea val rle tancuri stă în centrul sectorului. Trei din acestea sînt lovite şi cîteva avariate fac calea întoarsă retrăgîndu-se spre liziera de sud-est a Oradiei.
Către orele 12 în sectorul Rcqirncntului I este relativ lini'.1 t0. Doar avic1ţia de
recunoaştere ne mai deranjează, obligînclu-nc să muşcăm din pămintul răscolit de
bombe. Observatorul înaintat al regimentului comunicfi ieşirea unei coloane de tancuri şi blindate din periferiile Oradiei, care se deplasează în sectorul Diviziei 337.
P0 la orele 14,30-15.40 ,wioanc rle asalt atad1 în reprize de 10-15 minute în
inlervalul dintre Divizia 337 şi Divizia „Tudor Vladimirescun.
Către orcic 16, Rcqimcntul 1 infanterie primeşte ordin de repliere pc linic1 sud
Leş-Chişirid-Apalcu-Cord5.u. ln această situatie am apreciat că c mai prudent sfi rc1mîn pe poziţia unde am respins valurile de tancuri, iar în cazul cînd vom mai fi
ati1caţi s,i luptăm pînă la c[1derca întunericului şi atunci la ordinul comandantului
de rcgimC'nl să mă retrag pc aliniamentul ar<ltat mai sus. Către orele 17 încerc şi
r0uşcsc în ullim11 clipă s,i iall leqătur,, cu ci:ipit11nul Cristian şeful statului major al
diviziei, care îmi spline scurt: .,ne-am retras de pc pozitie". Tancurile inamice au intrnt în spatele diviziei şi au încc>rcuit şi balNiilc Divizionului 2. Două batalioane ale
Ref)imentului I luptă în încercuire. Billcria I şi 3 se dcplascazi\ spre sud în pi\dnrilc
norcl Miersiq. Plcciim hi:iituiti rlc· ,1vic1tic şi tancuri.
Rămas pc pozitie cu b11tr-ria a 2-a şi grupul de conrnnd<l, odalii cu apusul soart'lui începem replierea spre aliniamt:nlul ordonat.
Către orele 03 din 28 septembrie reuşesc sii ~Jiisesc pc com,indantul R<'qirnl'ntului
I in[dnterie l,1 nord de Le). Acesta îmi ordonii să mii deplasez pe liniil [ortificiltii
pentru a contribui ln ie~irea din înccrcuir0 a celor două batalioane. ln aceea•,;i
noapte Reqimenlul 2 infanterie, aflat în rezerv11 Corpului 33 armată sovietic, se instal0azii între Ref)im<mtul 1 şi Divizi,1 337 sovietic,i, arlicii în <jolul creat de străpungerea
poziţiei de către tctncurile şi in[;rn[eria inamici:i.
ln dimineaţa zilei de 2Q septembrie luptek• devin exlrem de grele. Nemţii aruncă
asupra noastrii lm foc nimicitor. Erau clipe de apocalips. Luptam cu disperare, în
interiorul poziţiilor noastre, r-i\utînd s:'. ieşim din încercuire. ln aceste momenf0 ne
adunam ultimele puteri şi rezistam furiei contraatacurilor duşmane. Este adevi\rat,
pierderile noaslre a11 fost foarte qrelc: locotL'nent-colonelul Ion Buzoianu, comandantul Regimentului 2 infanterie C:-:dde în luplii; m11iorii Serghie şi Ciocan, comandanţi de
batalioane, mor eroic pe poziţiile încercuite. Atacurile disperate ale nemţilor au continuat pîni:i la 3 octombrie. Comandanlul diviziei, colonelul Teclu este grav rănit, luînd comandd lc,cotenent-colonelul Haupt Mircea.
Dupii 3 octombrie atacurile inamice sltibesc în intensitate. lncepe să sosească
qrosul trupelor sovietice şi cu acestea şi Brigada 22 tancuri, care s-a acoperit de glorie la Stalinqrad. Pandurii completează efectivul desanţilor la această unitate. La 8
octombrie primim ordin să atacăm pe direcţia Leş-Nojorid. ln dreapta aveam Divizia
337 sovietică, iar în stinqa Divizia 3 vînători munte. Noi atacam cu Regimentul 3
infanterie în dreapta şi Regimentul I infanterie şi Brigada 22 tancuri pe direcţia loviturii principale. De la sud de Oradea apare o masă de tancuri inamice. Asistăm la
o colosală ciocnire. După mai multe încercări de învăluire a flancurilor, Brigada 22
iese învingătoare şi reuşeşte să dea o lovitură de „berbec• tn flancul tancurilor ger••
mane. După cîteva zile de lupte cu ariergărzile inamice, la 12 octombrie 1944 oraşul
Oradea este eliberat. Jertfele noastre nu au fost zadarnice.
'fimi.5oara, lei 25.10.197R

Locotenent-colonel (rez.) Aurel Popovici
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3
CONTRIBUŢIA

OBSERVATORULUI lNAINTAT AL BATERIEI A 8-A (DIVIZIONUl 3

ARTILERIE) DIN DIVIZIA 1 DE VOLUNTARI „TUDOR VLADIMIRESCU" IN ZILELE
DE 11-13 OCTOMBRIE 1944 PENTRU FUBERAREA ORADIEI ŞI A ALTOR
LOCALITAŢI

ln perioc1da premergătoare zilelor de 11-13 octombrie 1944 mă găseam cu observatorul înaintat al bateriei a 8-a artilerie instalat la nord, nord-vest de liziera comunei Chişirid, judeţul Bihor, avînd misiunea de a descoperi şi supraveghea mişcă
rile şi acţiunile inamicului pe direcţia comunelor Leş, Nojorid, vest-Oradea şi de a
le raporta imediat comandantului de baterie care se găsea la observatorul principal.
Urmărind cu multă atenlie obiectivele, acţiunile şi mişcările inamicului pe direcţiile ordonate, am descoperit şi stabilit următoarele:
- trnnşeea I-a de apărare ii inamicului era organizată pe şoseaua Oradea-Salonta, iar în dreptul comunl'ior Leş şi Nojorid, pe lingă liziera acestora;
- pentru a duce în eroare observarea şi cercetarea noastră, inamicul a organizat
posturi înaintate 111. circa 200-250 metri de tranşeea I-a şi tranşee false, pe care să le
poată susţine la nevoie cu focul infanteriei din tranşeea I-a;
- în turlele bisericilor din comunele Leş şi Nojorid inamicul a instalat observalome\e arli!NiPi !;,i ale aruncătoarelor de mine;
--- în spntele dispozitivului inamic spre comuna Berekl>oszormeny erau amplasate balcriil<' de artilerie şi arucăloarele de mine ale acestuia;
în lr,111ŞPC'a I-a militari în uniforme carhi şi albastre, de unde am dedus că
ai;,irnr,·d in, :11icul11i se execulct alit de către militari din armata germană, cit şi de
militari din armata horthystă. Inamicii, care ocupau
posturile înaintate, er11.u echipilli în uniformă cachi
deci erau soldaţi horthyşli;
- în adîncimea dispozitivului inamic am ol>servat mişcări de trupe din direcţia sud spre nord
şi, datorită coloanei de praf care se ridica la circa
100-150 metri înălUme şi a huruitului motoarelor,
am stabilit că sînt trupe mecanizate, c,ire executil
o deplasare forţată spre Oradea, cu scopul de a
păstra oraşul şi de a permite trupelor care se deplasau de la Cluj pe defileul rîului Crişul Repede,
în direclia Oradea-Episcopia Bihor, să se retrrlg,i
spre interiorul Ungariei;
- în comuna Leş şi Nojorid populalia c:\·;I,'î
nu circula, fiind probabil ascunsă în adăposturi s..iu
pivniţe.

Sul>locolenent COMŞA IOAN,
comandantul bateriei a 8-a
(Divizionul 3) din Regimentul
1 arlilerie al Diviziei „Tudor
Vladimirescu"

Toate aceste observaţii, au fost raportate Id
timp comandantului bateriei a 8-a, în scopul stabilirii reperelor şi al regH'irii tragerilor în vederea atacului ce urma a se declanşa.
ln ziua de 12 octombrie 1944, la ora „H •, s-au
executat tragerile de artilerie asupra reperelor stdbilite, reuşind să fie distruse cele două observatoare ale inamicului din comunele Leş şi Nojorid,
după care focul artileriei s-a mutat asupra posturilor înaintate şi asupra poziliilor de artilerie ale inamicului. In urma distrugerii celor doul\ observatoare inamice şi executarea tragerilor de artilerie
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asupra poziţiilor inamice, s-a dat Reqinwnlu\ui 3 inf,lllll'l"ic posi!Jilililll'd ~.-, clL·< Jc1natc1cul asuprn pozi(iilor i11<1111icc.
Este de remarcat faptul cii fil'cilre soldat şi ofiţer a participai l<1 atc1c1il penlru
elibernrea ultimei fî:;;ii de pZ,mînl ,1 pairiei cu un elan !',,i un c11rnj cu !olul <1purlc.
La acest elan au contribuit bravura, dîrzenia, gr<1dul de instruire şi conştiin\<1 îndeplinirii datoriei faţ[1 de pairie a fieciirui osluş.
Datoritii tragerilor precise, executale ele artilerie, şi a el<11111\11i cu care osla<;,ii
Reqimenlului 3 infanterie au plecat li! atac, inamicul ii fost luat prin surprindere şi
obliqut sZ1-şi piiri1seascii tranşeele şi inlrequl clispoziliv de ap;1rnr<•, r<'lrZ,qînclu-se dczorqani:wt pînă dincolo de rî11I Crişul Repecl0, uncie u încerciil s,-, r0orc1<1nizeze o
aprtrare în dispozitivul sl<1bilil şi c1m0naj<1l clin Lin,p, insf, 1111 ii 111c1i fl'll';iil, ddloriti,
puternicului foc executat de t1rlilerie şi ii ,1tan1rilor continuc- ale inliinl<'ri<'i.
Unilii\ilc şi subunitliţi\e Reqimenlului 3 infanl<•ri<' illl inlilnil r<•zisll'll(d i11,1micului în dreptul loca\ilăiilor I-len\ida - Eslilf, Pociai, Pl' malul Ul' nord ni rnnalului
Beret[w, Hos11-Paly şi Monostor-Pal y, unde in,1micu I orqitnizas<• ulii md şi l'l'd llld i
puternicii rezistenţ;,, la aproximaliv 12--15 km. inainl<' rl<• ornş11I Dc!Jrl'\in.
Menţionez c;1 în cildrul observatorului am avut în subordine pe scrqenlul Tinc11
Constanlin, capornlul Ciiciu\escu Gheorghe, radio-le\pqrnfi-;;Li care <111 depus un interes
deosebit pentru asigurarea legăturilor între observatorul înaint,1t, observatorul principal şi poziţia bateriei, atît înainte ele atac, cît şi în timpul inai111;1rii în clirec\ia
Debreţinului. LegZ1tura telefonicii în timpul cit am fost la ohscrvalorul îrwinlill ii
fost asigurat[\ de fruntaşul Budnaru Cheorqh0, un militar destoinic, iscusit <;,i cu
foarte mult curaj în acţiuni.
Comandantul bateriei a 8-n artilerie il fost locolenenlul Mureşun Gheor9he, în
prezent colonel (r.), cu ultimul domiciliu în Bucurc!;iti.
Comandantul Divizionului 3 artilerie a fost maiorul Ghilescu Constantin, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, în prezent Colonel (r.) - pensionar.
în concluzie, consider că acţiunile efectuate de observatorul înaintat al bateriei
a 8-a artilerie au adus o notabilă contribuţie la elibernr0a mi.ii cl<•vreme il ullimei
fîşii de pămînt a ţ[1rii noastre ele sub clominuţia fuscistfl*.
şeze

Timişoara,

/n 14.07.1978.
l.ocotcrwnt-co/011e/ (rez.) Jou11 Corn.şa

4
EPISOADE DIN ACŢIUNEA BATALIONULUI 12 VINATORI DE MUNTE
IN LUPTElE PURTATE PE TERITORIUL CRIŞANEI

ln lunile iunie şi iuire 1944, în garnizoana Cîmpeni, din judeţul Cluj au fost
mobilizate forte noi pentru completarea efectivelor Batalionului 12 vinlitori de munte,
care lupta pe frontul de la Iaşi.
Printre cei chemaţi în aceste efective a fost şi subsemnatul, ca fiind provenit
din Batalionul I grăniceresc Bistriţa-Năsăud, contopit cu Regimentul 84 infanterie,
unităţi desfiinţate în urma ocupării Transilvaniei ele Norei.
Pînă în preajma zilei de 23 August 1944 efectivul chemat s-a prezentat la
unitate şi pregătirile erau făcute pentru plecarea noastră în Moldova.
• ln anul 1944, în perioada participării la aceste lupte, am avut gradul de sublocotenent.
https://biblioteca-digitala.ro

654

Viorel Faur, Ioan Marinescu, Valeriu J\. Giuran

6G

Ziua de 23 August 1944 i1 schimb,1t în<;,1 cu totul soarla noastr~1 ca unitate militarJ, dupli cum a schimbilt şi Soilrta înlrcqii t.1ri.
Comandantul Diviziei :1 \'Înutori munle, g<'rwrnlul Moriulschi Lconnrd, în cuvîntarN1 ce ne-a ţinut-o în ziuu de 25 ilUCJust 1944, cind între~Jul batalion a fost adunilt
în careu, pe un platou din apropierea comunei Bistrn, ne-a adus la cunoştinţă că misiunea noastră de acum înainte este să lupti\m contra armatelor fasciste hillcristohorthyste pînă la definiliva lor lichidare.
în ziua d0 5 s0plembrie 1944, batalionul cu c•fecli\'l1l compl0l n pl0ci1l din qnrnizonna Cîmpeni, în coloană d0 marş, pe şos0i1UH J\hrud- Brad spr0 Vaşcău- Rl'iuş
Oraden.
Deşi ef<_,c[ivul în oameni l'fil complet, înzt~slrnrcil noastr:i cu ,11mc111wnl şi muniţii Prn deficitară, dar nm plecat fiind încre<lintnli di P(' p111cms ,,om primi lot d1·
ce avem nevoie.
în drum, unitatea noastră s-n înrndrnl nl;:iluri <IP rpJt,Jnll0 holalionn0 illP Diviziei 3 vîn1itori ele munle, cc se îndr0plilu spre• Beiuş.
Primul conlnct cu innmicul 1-nm il\'Ul în ziuu do 17 sepl0mlni0 1944 în npropicr0
de salul Pocola de lînqă Beiuş. Eşuloanele unilălilor qcrn1un0 şi horlhyslc ntncau spre
0st, şi luplnu cu disporarca celui care ştie că nu mai ar0 nici o scăpare. Prin loc11litl:itile> pe> unde> treceau formau puncte ele rezistentu folosind nproape în exclusivilalP
numili arme automate, fiind sprijiniţi şi de tancuri.
Deşi sub aspectul dotării cu armament siluatia nonslr5 era inferioară, ave>am
însă avnntajul convingerii că avem un scop precis p0nlru care lupUim, cel imedilil:
eliberarea Transilvaniei de Nord şi apoi urmurirea în conlinunre a armatelor fasciste,
pîn5 la definitiva lor lichidare.
ln satul Pocola, aflat la vest de oraşul Beiuş, la cîţiva kilometri, inamicul îşi
instalase în teren mai multe mitraliere şi tunuri antitanc, camuflate în marginea salului. Cum satul se afla pe un platou mai ridicat, pozitia inamicului domina întregul
islaz din apropierea comunei, dinspre care unitatea noastră înainta.
Era o zi de duminică, dimineaţa, cam pe la orele 8,00, cînd în urma informaţii
lor primite despre existenta inamicului în sat, compania de cercetan~ şi compania 1
au primit ordin de înaintare în direcţia satului. Desfăşurali în dispozitiv de luptă am
pornit spre liziera salului. Plutonul de sub comanda mea se afla în flancul stîng ni
dispozitivului. La scurt timp, înaintarea noastră a fost opriUi de focul intens al armelor automate. Culcaţi la pămînt, eram împroşcaţi de ţărîna rafalelor ce cădeau în
jurul nostru. Trăgătorul puştii mitraliere de la grupa a 2-a fiind lovit mortal, locul
lui a fost luat imediat de soldatul Matei Petru din aceeaşi grupă, care, profitînd de
scurtele pauze dintre rafale, a luat în primire puşca mitralieră şi, dind dovadă de un
curaj nemaipomenit, prin salturi scurte, a înaintat, anlrenînd şi restul plutonului
după el.
Situaţia era foarte grea, multi ostaşi au murit sau au fost rănili, dar s-a intimplat un fapt neaşteptat şi îmbucurător. Flancul drept al liniei de atac, compania 1 în sectorul cărei se afla un şanţ, ce exista acolo, mai dinainte cu ajutorul
acestuia, a reuşit să se infiltreze în spatele inamicului şi, în scurt timp, armele automate ale acestuia au fost reduse la tăcere. In felul acesta, prima noastră acţiune de
luptă a fost încununată de succes.
Pierderile noastre au fost mari, desigur aceasta s-a datorat şi faptului că întregul efectiv al batalionului şi chiar al diviziei nu mai fusese pe front, şi nu cunoşteau
greul luptelor. Printre cei căzuţi, în această primă luptl'I, a fost şi sublocotenentul de
rezervă Cerghit Ioan, avocat din Bucureşti, care era comandantul unui pluton din
compania 1. Experienţa acestei lupte ne-a îndîrjit şi ne-a făcut să mergem înainte cu
mai multă hotărîre, dar şi cu mai mare prudentă.
După dteva zile, am fost ajunşi din urmă de primele eşaloane ale ormntei sovietice. Era o unitate de infanterie, care a trecut peste Apuseni în concli Iii deosebit de

https://biblioteca-digitala.ro

G7

Documente

şi

memorii privind lupta de eliberare

655

qa•l<'. J\c011~lil 110-n d11l şi m11i muli c11rnj ~i. în cil<•\il ?il<', nn1 iljull'; l,1 ,·onrnnil ~•>·
jorid.
Mui înninll' însd, în npropierc'n salului Curbecliu, unilul0,1 noaslr:i n lrc·cul inr
printr-o urca încercare. DupJ cîlevn ceasuri de relativă acalmie, comp11niil<' din 1,rin1il
linie -- şi de data acr•asta compania de cercetare şi compania a 2-a - nu ocupat o
poziţie de luptii pc liLicrn unei pJduri d0 stejur. Restul companiilor se ilf!au în
pi.idurc. Deodată nc-ilm pomenit atacaţi de 5 tancuri gcrnwnc care veneau dinspre•
,;at şi, răcind o n1<rn0nti c]p încercuire, nc-,1u blocat iPşirca din p;"JdurP. Siltrnlia părr-11
rlispcrntu, pentru că nu dispuneam de mijloace de luptă anlitanc şi focul arm0lor din
tancuri a făcut mull(• \ ictimP printre ostaşii noştri. Dupu vreo dou;î ceasuri d(' fr;iminluri, au ajuns în apropiNPi.1 noastr;\ unit;\\i din !Ji\·izia „Tudor Vlaclimin•scu", c,ue,
Prc1u sprijinite de tancuri. Jn urmu unui scurt schimli de• Jocuri, trei t,rncuri qermanc
nu fost distruse, iilf Cl·il,]allc s-uu relrns.
In ziua următoare a uvut loc în uproµierP de Orndea o grPil lupl:i de tancuri,
pentru cu au sosit din urmi:î unitălilc de tancuri ale arnrnll'i sovietice c,1n•, cu orazia
acestei lupte, i.lU distrus în mare parte tancurile qcrmanc. natalionul 12 vîn,ilori clP
munte nu a intrat în Orndcil, itinPrarul s;:\u în fornrntic de lupi;:\ n trocul prin p,1rlt·,1
dl' sud-vc,st ii oraşului, dinspr0 Nojorid sprL• lornlittilil0 Sînlilndrt•i şi Borş.
Armatele gcrmano-horlhystc în retragerea lor spre vest, duou cc au pur:isi t
Oraden, nu opus rezislen\ă în conlinllilfC', în fiermc Ioc-alitnte, p0ntru a da posibilii.ale unitdlilor lor mai milri sti sp r0lrag;\. J\slfPl, am întimpinat o rrzistl'n\u mai d0oschilti la ocurrnr('il sntului Sîntanrlrei. J\ trebuit si.i lupl;:\m pentru fi('rnrc strndi1 şi chiar
pentru fiecar0 casă. J\ceenşi luptă il trebuit su o duc0m şi la ocuparea lornlitătii Borş.
De data ac0asta, pierderile noastre au fost foarte mici.
JnaintarPa noastră era rapidă, şi din această cauză uneori treceau zil0 Iii rînd
şi nu ajungeau la noi marmidele cu mîncare. După ce am trecut pc teritoriul Ungmi0i,
unitatea noastră - încadrată de unităţi sovietice - a înaintat în acelaşi ritm rapid,
cu lupte grele pentru fiecare localitate.
Cîmpia întinsă a Ungariei nu ne-a creat probleme, iar canalele din sistemul de
irigaţie care brăzdează cîmpul din Ioc în loc erau trecute cu uşurinli:î de ostaşii
noştri dcsf5şuraţi în formaţie de lupti:î.
în ziua de 17 octombrie 1944 însă, trecînd peste un astfel de canal, lat de
circa 3 m, aflat în apropierea localităţii Hajduszoboszl6, tirul inamicului care se adă
postea pe liziera comunei a fost deosebit de intens. Cu această ocazie a fost ucis unul
dintre cei mai apropiaţi ostaşi din pluton, caporalul Băcănaru Ioan, care a fost lovit
în plin de un proiectil de tun antitanc. A căzut lingă mine. Din schijele aceluiaşi proiectil am fost rănit şi eu la cap şi la picioare. Am fost dus Ia ambulanţă şi apoi evacuat la spital.
După vindecare, şi după o şedere în \ară de două luni, am fost trimis din nou
la unitate, pe care am regăsit-o în Munţii Talra. Apoi, în calitate de comandant al
aceleiaşi companii de cercetare, am luat parte la toate acţiunile unităţii pe teritoriul
Cehoslovaciei.
Ziua de 9 Mai 1944 ne-a găsit în oraşul Brno. După un popas de o lună într-una
din pădurile Boemiei, ne-am întors în ţară, întreaga divizie, în coloană de marş, cam
pe acelaşi traseu pe care am mers încolo.
Eram fericiţi şi bucuroşi că ne întoarcem acasă, Prin localităţile pe unde treceam
ne aminteam cu părere de rău de fiecare dintre ostaşii şi ofiţerii căzuţi în luptă. Ajunsă
în ţară, divizia noastră a luat parte la parada militară care a avut Ioc la Cluj cu
ocazia primei aniversări a zilei de 23 August 1945 şi cu lacrimi în ochi am trecut pe
sub arcul de triumf, gîndindu-ne la viitorul luminos care ni se deschidea în faţă.
Timişoara,

la 14.07.1978.

Sub/ocolcncnl (rcz). Vasile Moldovan
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5
CONTRIBUŢIA

REGIMENTULUI I ARTllERIE-INSTRUCŢIE LA DESFAŞURAREA
DE LUPTA, IN SPRIJINUL REGIMENTULUI 5 VINATORI-INSTRUCŢIE,
IN „JTINERARIUL EROIC", STRABATUT IN RĂZBOIUL ANTIFASCIST, DE LA TIMIŞOARA LA N. V. DE DEBREŢIN, IN PERIOADA
23 AUGUST - 20 NOIEMBRIE 1944
ACŢIUNILOR

Ltt împlinirea n 100 de uni de la proclamarea Independentei de stal o României,
gîndul nostru se îndrepta cu respect, venern tie şi recunoştintă, căire ofi !Ni i, subofi lerii şi ostaşii Regimentului 1 urtilerie, care c1vind trei baterii în compunl'rea lJiviziei 1-a şi 3 baterii în subordinea Diviziei a '.2-11, la 26 aprilie IB77, de pc pozi\iilc
situate în dispozitivul de apărare adoptat pe malul de norei al Dunării, ele Ia Calalat,
au răspuns agresiunii artileriei otomane de la Vidin, cu promptitudine, printr-un foc
susţinut şi eficient. Aceste prime salve ele> foc ale artileriei din războiul pentru cucerirea independentei de stat a României, veritabile salve de foc ale Independentei, al
căror ecou a străbătut în istoria neamului nostru, au constituit începutul itinerariului
eroic străbătut de Regimentul I artilerie, în slujba patriei, pentru apărarea vetrei
străbune şi a independentei. Atît în războiul din 1877--1878, în războiul din 1916-1918
dl şi în războiul antifascist, în perioada anului 1944, gcnerntiilc de artilerişti ale
acestui reg·ment cu nume de simbol „înlîiul de artilerie", înfiinţat la 1860 de Alexandru I. Cuza, prin unirea bateriilor moldoveneşti şi munteneşti, şi-au făcut datoria, în
îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate.
Continuatori ai tradiţiilor de luptă strămoşeşti şi continuatori ai \'itejiei şi înaltelor virtu\i ostăşeşti ale artileriştilor „/nlîiului de artilerie", tînăra generatie de recruţi, ostaşi ai acestui regiment, a purtat cu cinste
flacăra
eroismului afirmîndu-se prin faptele de
arme siivîrşite în dificilele acţiuni de luptă la care
a participat în războiul antifascist.
Unităţile apartin1nd de Di\'izia 1 inlanterie-in
struc/ie (partea sedentară - sau „BisM), au partici-

pat încă din noaptea de 23124 august 1944, pentru
apărarea sectoarelor încredinţate,
imediat
după
anunţarea la rarlio a actului istoric de la 23 August
1944, în zona Timişoara şi în teritoriile în care se
aflau dislocate. Astfel, au asigurat apărarea teritoriului, fiind organizate şi pregătite pentru a intra în
luptă, îndată ce ar fi fost necesar, imediat după
orele 22, în seara de 23 August 1944.
Aceasta a fost posibil, dntorită pregătirilor fă
cute în perioada 13 auuust 19.J./-23 august 19.J.J,
cinci unităţile de recruţi alc Di\'iziei 1 infanteril'inst ruc/ie au fost organizate corespunzător.

Căpitan

MAZILU IOAN, comandant de divizion din Regimentul I artilerie-instrucţie

ln urma unui ordin telefonic primit la data
de 9 august 1944, la Timişoara, de la Marele Stat
Major al armatei din Bucureşti, comandantul Diviziei 1 infanterie-instructie a fost chemat de urgentă
la Bucureşti. l n deplasarea efectuată, comandantul
diviziei a fost însoţit de comandanţii regimentelor
de recruţi 5 vînători, 93 infanterie şi 85 infanterie.
La revenirea de la Bucureşti, s-a adus un ordin secret, şi s-au dat imediat instruc(iuni, Jn urma că
rora unilă/ile de recru/i au fost pregătite pJnă
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Ca urmare a activităţii sus/inule, desfăşurate în perioada 13 august 1944 23
august 1944, unităţile Diviziei 1 infanterie-instrucţie au devenit unităţi combatante,
autonome, gata de a se deplasa la primirea ordinului. Această măsură a prezentat o
importanţă deosebită, pentru acţiunile 1ntreprinse de unităţile din compunerea organică a Diviziei 1 infanterie-instrucţie în cadrul participării în sector şi în condiţiile locale specifice, determinate ele acoperirea frontierelor, în partea de sud-vest a
ţării.

1linerariul eroic" străbătut de ostaşii recruti ai Regimentului 1 artilerie (inîn războiul antihitlerist, începe imediat după anunţarea la radio, în seara
de 23 August 1944, la orele 22, a comunicatului privind declanşarea insurecţiei. Recruţii regimentului se aflau la acea dată dislocati în comuna Urseni, la circa 8 km,
pe directia sud-est de Timişoara. De îndată am dat alarma; am intrat imediat în acţiune cu întregul efectiv de care dispunea regimentul în comuna Urseni. ln orele ce
au urmat, avînd asigurată legătura telefonică cu permanenţa diviziei, am afectuat pregătirile de plecare din comună, iar în ziua de 24 august 1944, în primele ore ale
dimineţii, regimentul s-a deplasat la Timişoara, unde la orele 14 a intrat în compunerea Detaşamentului operativ - care a fost înfiinţat de divizie sub comanda lt. colonelului Giuran Alexandru, pentru apărarea oraşului, pe direcţia vest şi sud de Timişoara, în sectorul Centru, avînd la nord Detaşamentul colonel Corbu şi la sud Detaşamentul colonel Costescu.
Detaşamentul Giuran şi-a constituit poziţiile de apărare pînă la orele 20, în ziua
de 24 august 1944. Detaşamentul se compunea din Regimentul 5 vînători, care dispunea de două batalioane de recruţi, Regimentul 1 artilerie, Batalionul de garnizoană în subordinea Regimentului 5 vînători, 1 pluton de pioneri din Regimentul 7
pioneri, compania de grăniceri Jimbolia şi jandarmii din sector.
Poziţia de apărare atribuită detaşamentului în perioada 24 august 1944, de la
orele 14 şi i;,înă la 7 septembrie 1944, a trecut pe la Sînandrei - vest calea ferată Sînandrei-Timişoara-Freidorf-Parţa. După 7 septembrie 1944, prin modificările care
au survenit în dispunerea marilor unităţi, în cadrul dispozitivului de acoperire al frontierelor, Divizia 1 infanterie-instrucţie a primit ordin de a-şi grupa unităţile în zona
Ineu, în timp ce la Timişoara a fost adusă de la Lugoj Divizia 9 cavalerie. Regimentele de recruţi 5 vînători şi 1 artilerie s-au deplasat în localităţi învecinate cu Timişoara, pregătindu-se pentru plecare spre zona de concentrare Ineu - , stabilită
pentru Divizia 1 infanterie - instrucţie. Astfel, la 8 septembrie 1944, Regimentul 5
vînători se afla la Sînandrei (cca 10 km nord-vest de Timişoara), iar Regimentul
1 artilerie la Pădurea-Verde şi Giarmata-Vii, fiind gata de îmbarcare şi transport pe
calea ferată, la al doilea ordin. Din cauza evenimentelor, cele două regimente au ră
mas pe loc, nein tervenind ordin de plecare. ln perioada zilelor 8-10 septembrie 1944
s-a executat un program de instruire, administrativ, s-a proced11t la verificarea efectivelor, la completarea acestora după posibilităţi şi cu efective ce veneau de la P.A.
(parte11 activă), la examinarea şi pregătirea echipamentului, armamentului, muniţiei,
aprovizionările şi serviciile aflate tn compunere.
ln dimineaţa de 11 septembrie, unităţi hitleriste SS, venind pe direcţia de sud
a oraşului Timişoara, dinspre Stamora, au dezlănţuit un puternic atac, vizînd ocuparea localităţii. ln apropiere de Timişoara, pe aliniamentul de la Fratelia şi Chişoda, unde se afla în poziţie Regimentul 13 călăraşi, trupele naziste au fost oprite
din înaintare. Un aport eficient şi important la diminuarea potenţialului de luptă
inamic l-a avut şi formaţia de avioane trimisă de Armata I-a, care a aclionat asupra
coloanei, creîndu-i pierderi în oameni şi tehnică de luptă.
lntrucîl Divizia 9 cavalerie avea un potenţial redus de apărare, insuficient peni ru a Iace faţă necesităţilor impuse pentru menţinerea unor poziţii pe un front larg
1n plin şes, exterior oraşului Timişoara, Corpul 7 teritorial, aflat la Radna, a dispus
11

strucţie)

telefonic, prin colonel Checiulcscu, ca ambele regimente de recruţi să treacă în subordinea Diviziei 9 cavalerie, pentru a asigura astfel în mod corespunzător apărarea
'fimişorii.

42 -
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Cele douii regimente (5 vînători şi 1 artilerie s-au îndreptat spre Timişo<1ra, imediut dup[1 primirea ordinului dat în acest sens, telefonic, de către generalul Popescu
Dumitru, comandantul Diviziei Q cavalerie. Ambele regimente reuşesc, parcurgînd distanţa într-un ritm susţinut, să ujungă în poziţia slabilitii, iniţial în dispozitivul ele
apărare ordonat, în partea de sud a Timişorii. Prin modificarea de către divizie a
planului ele acţiune, s-a dispus executarea unui contraatac la sud de Fratelia şi
C:hişoda, pe direcţia Şag şi Parţa, în scopul respingerii inamicului la sud ele rîul Timiş şi eliberarea celor două loculită\i. De îndată s-a procedilt la adoptarea unui dispozitiv corespunzător, necesitat de îndeplinirea misiunii încredinţate.
La orele 14,40, în ziua de I I septembrie bateriile de culilerie ale Regimentului
I artilerie au înec pul pregăti rea contraatacului. Astfel, intru în luptă pentru prima
dată generaţia de tineri ostaşi, recruţi ai acestui
regiment, continuînd cu cinste,
devotament, înaltă ţinută ostăşească şi vitejie „Itinerariul eroicu în războiul antifascist. Dupii o scurtă pregătire de artilerie, la orele 15, a început contraatacul, executat cu succes de către cele două batalioane de recruţi ale Regimentului 5 vînători,
avînd în continuare în sprijin compania de armament greu regimentar a Regimentului 5 vînători, precum şi bateriile Regimentului 1 artilerie, care a efectuat schimbarea de baterie, impusă de necesităţi. Seara, misiunea a fost îndeplinită cu succes, inamicul fiind respins mult la sud de rîul Timiş, iar cele două localităţi (Şag şi Parţa)
eliberate. La orele 20 era constituită o poziţie de apărare înaintată a oraşului
Timişoara, pe direcţia sud, amplasată pe malul de nord al rîului Timiş, de la Parţa
la Şag şi în continuarea Pădurii Girocului.
Nu trebuie omis faptul că Regimentul 1 artilerie dispunea de o modestă dotare cu guri de foc (dispunea de piese necesare pentru instrucţie), avea o viteză limitată de deplasare, utilizînd pentru tractare caii, iar aprovizionarea cu muniţie, efectuîndu-se la distanţă, implica mari dificultăţi. Cu toate acestea, militarii acestui regiment, care a intrat pentru prima dată în luptă la Timişoara în 11 septembrie 1944,
învingînd toate greutăţile inerente situaţiilor de luptă, prin dîrzenia lor, prin hotărîrea
de care au dat dovadă, prin tenacitatea şi înaltele calităţi ostăşeşti, şi-au făcut în
mod exemplar datoria, asigurînd un eficient foc de sprijin în acţiunile de luptă executate de recruţii Regimentului 5 vînători, cu care au străbătut împreună drumul de
luptă din războiul antifascist, de la Timişoara la nord-vest de Debreţin, în perioada
23 august - 20 noiembrie 1944.
ln timpul cit a participat la luptele pentru apărarea oraşului Timişoara, Regimentul 1 artilerie a sprijinit cu foc Regimentul 5 vînători, remarcindu-se efortul depus - în condiţii extrem de grele de observare, deplasare, aprovizionare şi amplasare - pentru executarea tragerilor, din zilele de 15-18 septembrie 1944. In aceste
zile bateriile Regimentului 1 artilerie au asigurat un foc de sprijin Batalionului 1 din
Regimentul 5 vînători (batalion comandat de căpitanul Petrescu), care a acţionat în
apărare la sud de Timişoara, remarcîndu-se în mod special în luptele crîncene care
au avut loc în ziua de 16 septembrie în spaţiul de la Parţa-Şag-Pădurea Giroc
pînă la sud de Fratelia şi Chişoda. Batalionul a acţionat cu reuşite manene, un rol
Important revenindu-i companiei a 4-a mitraliere (comandant, locotenent rez. Aurel
Mirescu, iar comandanţi de plotoane: sublocotenent rez. Nicolae Dumitraşcu şi sublocotenent rez. C. Inelescu). ln partea de nord-vest a Timişorii, la marginea cartierului
Mehala, în după amiaza zilei de 17 septembrie erau ongajale în luptă: Batalionul 2
(comandat de căpitan Ioan Stamatiu) din Regimentul 5 vînători, avînd în sprijin o
companie din Regimentul 9 grăniceri, o companie auto-moto, bateriile noastre de artilerie, comandate de subsemnatul şi de căpitanul Ilie Bucurescu, compania de armc1ment qreu regimentar a Regimentului 5 vînători (dotat."i cu 3 piese aruncătoare dP
120 mm şi 4 piese aruncătoare de 81,4 mm) şi Divizionul de artilerie antiaeriană care
executa foc terestru. Aceste subunităţi au reuşit să constituie o pozi tie de apărare
fermă pe această direcţie, pe unde puternica formaţie de tancuri inamic:,, urmată de
importante forţe de infanterie, căula să pătrundă in Timişoara, prin succesive atacuri furibunde.
Observatornl Regimentului 1 artilerie, care se afla în Catedrala ortodox8 romc11w
din Cetate, a observat o concentrare de forle inamice in p:1dure,1 13islr<1- !<1 sud de
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gară şi la cererea şi comanda mea s-a executat o concentrare a întrqJii artilerii
ce se ail<, în Timişoorn (Regimentul 1 (lllilerie; Regimentul 6 artilerie grea; Hegimentul 6 artilerie călăreaţă), asupra aceslui obiectiv, dispersînd concentrarea de forte
inamice. Tot clin ocest observator, cu tot armamentul Regimentului 1 arti/eriC', s-a
făcut o intervenţie rapidă asupra unei coloane motorizate cc înainta ele Ia Peciul-Nou
spre Timişoara, care Ia iei a fost dispersată.
Ostaşii unitJţii noastre au dovedit, prin participarPa Ia ilceste lupte, vitejie,
spirit, de sacrificiu, capacitate combativi\ ridicatc:i, spirit de cooperare şi conlucrare
între diferitele arme şi specialităţi militare, precum şi măiestrie în folosirea judicioasă
a terenului în cazul luptelor de api"irare.
Ostaşii, subofiţerii şi ofiţerii acestui rc>giment, intrînd pentru prima dată în lupUi,
au acţionat cu hotărîre şi succes la îndeplinirea misiunii încredinţate, de api"irnre n
pumîntului străbun, a oraşului lor de garnizoană, Timişoara.
După îndeplinirea misiunii încredinţate în cadrul dispozitivului de api\rnre al
oraşului Timişoara, cele două regimente 5 vînători şi 1 artilerie - au primit ordin
de a se deplasa imediat, pentru a reintra în subordinea Diviziei 1 infanterie-instrucţie, de care aparţineau organic şi care în zona Crişului Alb era angajată în lupte
crîncene contra unor importante forţe vrăjmaşe. Ca urmare, timp de trei zile, în
parte şi noaptea, vînătorii şi artileriştii execută un marş anevoios, în condiţii extrem
de grele, pe drumuri desfundate. lnfruntind toate greutăţile, artileriştii, întocmai ca
şi vînătorii, reintră în compunerea Diviziei 1 infanterie-instrucţie, formînd aceeaşi
brigadă.

Se remarcă luptele violente care au avut loc pentru eliberarea localităţii Talpoş
din sudul judeţului Bihor, în care - după un susţinut şi energic atac - vînătorii,
sprijiniţi eficient de artilerişti, resping forţele inamice şi în ziua de 25 septembrie
1944, eliberează localitatea Ta/poş constituind o poziţie înaintată la nord şi nord-vest
de această localitate. Aici s-au utilizat şi 3 obuziere de 105 mm (Gyor-Ungaria) provenite din captură, cu muniţia respectivă.
ln continuarea acţiunilor de luptă, artileriştii acestui regiment se remarcă prin
participarea eficientă la luptele din zona localităţii Salonta, în ziua de 29 septembrie
şi în special în ziua de 30 septembrie 1944, cînd au adus un aport substanţial la
decimarea rîndurilor formaţiilor inamice care atacau insistent poziţiile noastre.
ln luptele deosebit de violente purtate de unităţile Diviziei 1 infanterie-instrucţie în zona Salonta (în spaţiul Mehkerek-Salonta-Ferma Barmod-Ciumeghiu-Sarkad), între 27-30 septembrie 1944, mai ales ultima zi fiind deosebit de dificilă, artileriştii au ovul o comportare excepţională. Despre contribuţia artileriei în acea zi
Jurnalul de operaţii al Brigăzii 1 din compunerea Diviziei 1 infanterie-instrucţie,
semnat de - colonelul G. Seracin, p[1strează următoarea apreciere: ,.Artileria (3 tunuri şi 2 obuziere) au sprijinit în mod magistral şi 1n condiţii extrem de grele de observaţie

şi

legături acţiunea

detaşamentului,

rdm1nînd la

sl1rşilul

acţiunii,

fără

nici

un proiectil".

In ziua de 30 septembrie 1944, gurile de foc ale Regimentului 1 artilerie (atit
cele din dotare, cît şi cele 3 obuziere de 105 mm provenind din captură) au tras neîntrerupt, în sprijinul Brigăzii 1 infanterie-instrucţie, cît şi a celeilalte coloane (Detaşament) din compunerea Diviziei 1 infanterie-instrucţie care a acţionat în zona
Salonta. Efortul depus in această zi de artilerişti a fost deosebit. Datorită mobilităţii
ln acţiune, de care dispuneau coloanele motomecanizate şi de tancuri ale inamicului,
datorită numărului mult superior al gurilor de foc ale inamicului (artilerie, obuziere,
aruncătoare de 120 şi de calibru mai redus, chiar a unor piese de artilerie antiaeriană
folosite trestru), a unor repetate acţiuni executate de către avioanele
inamice asu pra pozi \ii lor noastre, precum şi a succesivelor modificări ale poziţiilor
42"
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noastre de apiirare, menite u frina şi dispersa forma tiile inamice spre a dilua torta
contraloviturii executate, urmărind în acelaşi timp, de a crea inamicului maximum de
pierderi cu minimum de sacrificii din partea noastră - se poate aprecia că în această
zi artileriştii au depus un strălucit examen al vitejiei, măiestriei şi hotărîrii de a-şi
îndeplini cu succes misiunea încredinţată, dovedind în acelaşi timp competen\i'i în
desfiişurnrea luptelor.
[stP necesar de a se sublinia în mod special, acest efort complex depus, în
conditii extrem de dificile, în care a acţionat Regimentul 1 artilerie în luptele din
zona Salonta, într-un spaţiu larg, contra unui inamic ce deţinea superioritate priYind
numărul de guri de foc, de muniţie afectată, de posibilităţile mijloacelor de transport
şi de aprivizionare din dotarea proprie. De un real folos în această luptă au fost cele
3 piese de artilerie (obuziere de 105 mm - provenienţă Ungaria), precum şi munitia
capturată anterior la 23 septembrie 1944 la Beliu, prin respingerea unor forte inamice.
Se remarcă faptul că şi Regimentul 1 artilerie a contribuit la zctgăzuirea contraloviturii inamice din zona Salonta - cu toate ci'i inamicul dispunea de tehnică de
luptă superioară şi a angajat în acţiune elemente mult mai puternice decît potenţialul nostru creîndu-i pierderi în oameni şi tehnică de luptă. /n urma acestei
acţiuni,

tare

Regimentul 1 artilerie nu a avui aieclală nici una din gurile de ioc din doprecum nici din piesele de captură angajate in luptă, de arlilerişlii noştri.

Aceasta a permis ca în continuarea luptelor, dispunînd de acelaşi potenţial de luptă,
Regimentul 1 artilerie să asigure sprijinul de foc necesar, Regimentului de recruţi
5 vînători, în drumul străbătut, remarcîndu-se în mod special în luptele crîncene care
au avui Joc în cîmpia Tisei, pe teritoriul Ungariei.
La contraatacul dat de trupele germane, am format o flancgardă şi rezistat cu
două obuziere pînă la sosirea grosului coloanei. Pentru aceste fapte de arme, au fost
propuşi la decorare 12 ostaşi, cu „Virtutea Militară", iar eu am fost decorat cu Ordinul
,,Steaua Republicii Socialiste România", clasa IV-a, cu spade, prin Decretul nr. 731/1968.
ln perioada 10-17 octombrie 1944 fiind în compunerea grupării de est (Detaşa
mentul colonelului Viscopoleanu), în sprijinul Regimentului 5 vînători, care acţiona
asupra forţelor inamice, puternic întărite în zona localităţii Nagyrabe, Regimentul 1 artilerie a depus un efort deosebit, asigurînd în condiţii extrem de grele (situaţii de
luptă, contraatacuri inamice, formaţii de blindate puternic sprijinite de artilerie şi
aruncătoare, ploi interminabile, drumuri desfundate, care au creat serioase dificulU:iţi
subunităţilor ce efectuau aprovizionarea cu muniţia necesară), un substanţial foc.
La 26 octombrie 1944 am fost rănit şi clasat gradul III de invaliditate, de către
sectorul pensii al Ministerului Forţelor Armate.
In continuarea acţiunilor de luptă ce au avut loc in cîmpia Tisei, intre 17-20
noiembrie 1944, ( dată cînd regimentul a fost reorganizat, vărsînd efectivele şi armamentul altor unităţi), arlileriştii au parlicipat la îndeplinirea unor dificile misiuni de
luptă, conlucrînd
permanent cu unităţi de artilerie sovietice, sprijinindu-se reciproc şi ac\jonînd în comun, în raport de situa\ie şi necesităti.
Ostaşii, subofiţerii şi ofiţerii Regimentului 1 arlilerie prin modul în care şi-au
îndeplinit misiunile încredinlate în itinerariul de luptă străbătut în războiul antifascist,
de la Timişoara la nord-vest de Debreţin, în perioada 23 August - 20 noiembrie 1944,
prin vil0jia, tenacitatea, hotărîrea, competen\a, prin faptele de arme săvîrşite în condiţii deosebit de dificile, în care au nc\ionat, au dovedit că sînt vrednici continuatori ai virtuţilor ostăşeşti ale genera\iei de artilerişti ni acestui regiment, care în rcizboiul pentru independen\Z-1 au înscris lu loc de rinste acenst;i unitate în filele istoriei
militare romaneşti.
Timişoara,

la 21 iunie 1977

Locotenent-colonel (rez).
Ioan Mnzilu
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6
PENTRU PATRIE
Deşi au trecut trd decenii şi jumătate de la victoria asupra fascismului, în
rămîn neşterse faptele de arme s5vîrşite în războiul antifascist de ostaşii,
ofiţerii şi ofiţerii Regimentului 5 vînători recruti din garnizoana Timişoara, care

morie

mesubs-au

distins în aprigele lupte la care au participat în anul 1944.
In decursul anilor adesea îmi revin în memorie şi cu deosebită emoţie parcă
retrăiesc momentele importante din itinerariul eroic străbătut, în războiul antifascist,
de acest brav regiment timişorean, de la Timişoara pînă în cîmpia Tisei, la nord-vest
de Debreţin.
Cu emoţie îmi reamintesc chipurile militarilor din Regimentul 5 vînători, care,
cu sacrificiul suprem, au săvîrşit fapte de eroism, veritabile pilde de înalte virtuţi
ostăşeşti.

Derularea evenimentelor, în mod cronologic, evidenţiază unele momente importante, a căror subliniere se impune.
între 9-13 a11g11st 1944, lt. colonel Giuran Alexandru (comandantul Regimentului 5 vinători), a însoţit pe comandantul Diviziei 1 infanterie-instrucţie generalul Vasile Chitu, în deplasarea ce a avut loc la Bucureşti, la Marele Stat Major. Cu
această ocazie, comandantului diviziei şi ofiţerilor care-l însoţeau li s-a dat un ordin
secret şi instrucţiuni suplimentare privind pregătirea imediată a unităţilor de recruti,
pentru a deveni regimente operative, gata de a se deplasa la ordinul ce va urma în
scurt timp (de la M.St. M., - secţia a III-a).
Cu acest prilej, generalul V. Chitu şi ofiţerii care l-au însoţit în deplasarea la
Bucureşti, au trecut şi pe la postul de comandă al Armatei 1 române, ce se afla
la Sibiu.
Reîntorşi
la Timişoara în după-amiaza de
13 august HJ44, au fost de îndată dispuse şi luate
mi'\surile necesare pentru organizarea şi pregătirea
unităţilor de recruţi. Aceste pregătiri au fost duse
Io îndeplinire în decurs de citeva zile. Co urm11re,
la 23 August 1944, regiment~le de sub comanda Diviziei 1 infanterie-instrucţie au fost în măsură, ca
în mod operativ, să dudi ln îndeplinire misiunile
i ncredin ţate.
Intre 11nită\ile Armatei române din Bandl, care
a11 intrat în nctiune încă din noaptea de 23/24 a11g11st 1!)44, a fost şi Reqim0ntul 5 vini\tori, cc aparţinea organic de Divizia 1 infanterie-instruc\ic din
garnizoana Timişoara. L,1 23 Auqust 1!144, regirnPnt11!
era dislocat în comuna Săcălaz situată la cca ll km
vest de oraşul Timişoara. Imediat după anunţc1rca
de către posturile noastre de radio a comunic.itului
privind declanşarPa insurectiei, Regimentul 5 vînă
lori a fost pus în stare de illarmi\, din proprie iniţidtivă, de către comandantul si\11. Incă din nodplea
de 23/24 august Hl44, în baza ordinului primit de la
divizie Regimentul 5 vînători s-a deplasat de la
Săcălaz la Timişoara, pentru a contribui Ia apărarea
oraşului.
Maior MORUZI GHEORGHE,
In perioada 24 august-7 septembrie 1944, comandantul trenului regimentar al Regimentului 5 vînători
acest regiment s-a aflat în compunerea Detaşamenhttps://biblioteca-digitala.ro
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tului operativ Giurnn, împreun[1 cu Regimentul 1 artile>rie, Datalionul de qarnizo,~n.'1,
compania de grăniceri Jimbolia şi alte subunilăfi din sector, conform ordinului diviziei, în cadrul dispozitivului de apărare adoptat.
S-a remarcat efortul colectiv intens şi continuu, al militarilor din regiment, pentru asigurarea şi organizarea apărării în condiţiile specifice din sectorul atribuit, concomitent cu continuarea procesului de instruire a recruţilor, precum şi îmbunătătirea
dotilrii cu material de război. Importanţa acestor pregătiri necesită a fi subliniată,
întrucit ele au prezentat o majoră influenţă asupra participării cu succes a unităţii
de vînători la îndeplinirea misiunilor de luptă încredinţate în perioada ulterioară,
pentru apărarea oraşului Timişoara.
Contribuţia Regimentului 5 vînători la luptele pentru apărarea oraşului Timişoara în perioada 11-19 septembrie 1944 a fost de majoră însemnătate. Ac tionînd cu
cele două batalioane în sectoarele cele mai ameninţate de inamic, unitatea, prin puterea de ioc de care a dispus, a reuşit să dea forţelor vrăjmaşe o ripostă hotărîtă, ză
găzuind toate încercările inamicului de a pătrunde în oraş. Ţinînd seama de efectivele de care a dispus regimentul şi de armamentul aflat în dotare, în dimineaţa de
11 septembrie această unitate a fost dată ca întărire de Corpul 7 teritorial, Diviziei
9 cavalerie, ce se afla la Timişoara. De asemenea, a fost dat ca întărire şi Regimentul
1 artilerie. In felul acesta, Divizia 9 cavalerie a primit în subordine, prin cele două
regimente, un potenţial de luptă important.
Contraatacul executat de Regimentul 5 vînători recruţi, avînd sprijinul de foc
al Reqimentului 1 artilerie (comandant de divizion, căpitan Ioan Mazilu; comandanţi
de baterie, locotenenţii în rezervă Liviu Popa şi Petre Pogînceanu), în ziua de 11 septembrie, între orele 15-20 (care era şi prima luptă a acestui contingent de recruti)
a fost încununat, cu un strălucit succes. Inamicul a fost azvîrlit de iureşul luptătorilor
la sud de rîul Timiş, iar localităţile Şag şi Parţa au fost eliberate în seara aceleiaşi zile.
Acţiunea de luptă din 12 septembrie a detaşamentului înaintat (comandat de
locotenent în rezervă Aurel Mirescu şi sublocotenent în rezervă Nicolae Dumitraşcu)
s-a remarcat, de asemenea, în mod deosebit. Hotărîrea cu care s-a acţionat, focul bine
condus la momentul oportun, cu întreg armamentul aflat în dotare, cu eficienta necesară, a determinat retragerea coloanei inamice, care încerca să înainteze.
La 16 septembrie 1944, Batalionul 1 din Regimentul 5 vînători s-a distins în luptele grele, la sud de Timişoara (pe malul de nord al rîului Timiş, de la Parta la Şag
şi pădurea de la est de această localitate). Supus unei puternice presiuni din parlc>a
forţelor vrăjmaşe, superioare atît numeric cit şi în ce priveşte tehnica de luptă, subunitatea a acţionat judicios şi cu mult simţ tactic. Prin modul cum a condus lupta în
repliere a reuşit să angajeze importante forţe inamice, să le destrame coeziunea şi să
le dilueze forţele, după o zi de luptă desfăşurată într-o largă arie spatială. Pentru un
batalion de recruţi participarc'a la o asemenea luptă, a constituit un strălucit exam0n
de dăruire, vitej'e şi înalte virtuţi ostăşeşti, cu atît mai mult, cu cit în această luptă
a acţionat ca un batalion independent, fiind mult distanţat de comanda regimentului,
de Batalionul 2 şi de trenul regimentar.
A doua zi, după-amiază, Batalionul 2 al R0gi1110nt11lui 5 ,·indlnri, ampla~at în
poziţii de apărare în sectorul de nord-vest al oraşului, la marginea cartierului M0hala, s-a distins în mod special prin hotărîrea, tenacitatea şi vitejia cu care a luptat,
rămînînd neclintit în faţa unor furibunde şi repetate atacuri inamice, executate cu
forte superioare atit numeric cit şi în ce pri\'eşle tehnica de luptă (12 tancuri, pr0cum şi abundent armament automat).
In perioada luptelor pentru apărarea oraşului Timişoara, un C'fort susţinui l-au
depus şi diferilele servicii din spatele frontului, care au asigurat c-ontinuu uniU!ţile şi
subunilăţile aflate în pozitii, cu muniţie şi hrană.
Cu toate incerdlrile inamicului d0 a pătrundC' în oraş, dC' a izola localitatea, dispozitivul de apărare al Timişorii s-a dovedit de neîn\'ins. Poziţiile de luptă, de aoă
rare ale oraşului, în sectorul de sud (la marginea Frateliei şi a Chişodei) şi la nordvest (la marginea Mehalei) au fost menţinute, zăgl:lzuindu-se toate atacurile vrl:ljmaşe.
De asemenea, artera de circulaţie Timişoara-Lugoj, atît pe calea ferată cit şi pe şo-
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sca, 11 fost mentinută în stilrc normală de circulaţie, fiind apăraUi de subunitătilc
aflate pe poziţii în secloarel0 respective.
După îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate în zona oraşului Timişoarn,
cele două regimente au primit ordin de a reintra în subordinele Diviziei 1 infanterieinstrucţie, de care apartineau organic, şi de a se deplasa cu rapiditate spre zonele
de concentrare şi acţiune ale acestei mari unităţi.
în calitate de ajutor al comandantului Regimentului 5 vînălori şi comandant al
trenului regimentar, am organizat şi asigurat desfăşurarea activitătii de apro\'izionare
a unităţii. Pentru a se efectua un marş susţinut, am adoptat măsura de a se pregăti
masa în bucătăriile de campanie concomitent cu deplasarea, iar servirea mesei să
fie efectuată cu ocazia haltelor mari.
Drumul străbătut spre zona Crişurilor s-a făcut în condiţii deosebit de grele.
Datorită ploilor căzute din abundentă, în zona deluroasă drumurile erau desfundate
în cea mai mare parte; marşul militarilor (pe jos), precum şi transportul materialului
de război şi a serv· ciilor, cu ajutorul căruţelor hipotractate, s-a efectuat cu extrem de
multe dificultăţi. A fost necesar un plus de voinţă, de hotărîre, de dorinţă fierbinte,
pentru îndeplinirea ordinelor primite pentru a învinge aceste greutăţi. Ore în şir
militarii străbăteau, plini de noroi, drumuri aproape impracticabile, cu uniforma udă.
A fost un efort uman care greu poate fi înţeles de acei care nu l-au depus în aceleaşi condiţii.

lor
teri

Reriimentul 5 vînători a trecut şi prin aceste greutăţi, iar recruţii,
tinerească, conduşi cu hotărîre şi competentă de către comandanţii
şi ofiţeri de toate gradele, au ajuns în zona în care unităţile Diviziei

instrucţie

cu vigoarea
lor, subofi1 infanterie-

se aflau angajate în luptă..
Rolul trenului regimentar în limpul deplasării pe distanta Timişoara - Beliu
(între 19-24 septembrie 1944) a constat în a asigura, cu operativitate, deservirea întregului efectiv, transportul muniţiei, a diferitelor materiale de război, a hranei şi
serviciilor, ferite de acţiunile eventuale ale aviaţiei inamice. Această misiune a fost
îndeplinită în bune condiţiuni şi cu multă conştiinciozitate, de către întreg personalul
afectat serviciilor (formaţiilor de spate).
în 23 septembrie Hl44, la Beliu, în urmii unei scurte lupte, a fost capturat mat,,rialul de război al unei coloane inamice. Unele subunităti din regiment s-au dotat
suplimentar cu armament automat ( cu care dotarea organică era deficitară), fapt carp
a impus măsuri speciale în veri Nea asigurării şi transportării muniţiei n0cesare (armamentul avînrl alt calibru decît cel utilizat prin rlotare organică), în rnport de necesităţile ivite.
Asigurarea Ia timp a muniţiei necesar0 a permis ca Iii 25 s0pt0mhrie 1944, prin
luptele înverşunat0, dat0 d0 Regim0ntul 5 vînători, sprijinit de Regimentul 1 artilerie, (comanciant ele baterie ri\pitnn Ili0) si'i s0 ~tri'ipunqi\ pm.i\iile inamic0 clin sertornl
localitătii Talpoş, judeţul Bihor, eliberind localitatea.
Aici, în fruntea plutonului pe care-I comanda, R căzut la datorie, luptînd emir
pPntru eliberarPil localitătii Tillpoş tînărnl sublocot('ncnt de rezervă Nicolae Hino\'Cscu împreună cu 4 ostaşi clin subunili1l0n Sil.
In zilele următoare, în zona Sr1lonta, trPnul regimentilr a trebuit sii facă fntă
unor greutăţi deosebite ca urmare a faptului că batalioanel0 Regimentului 5 vînători,
ilU primit misiuni diferite, de a a('liona în sectoare' dislan\ate Ia cca. 10 km unul
ele celălalt. A fost necesari\ ilsiqurnrea aprovizioni\rii c11 suficientă. muniţie a trenurilor ele luptă în conditii d0 supraveghere a Rviaţiei inamice, care efectua incursiuni în
~ectorul divizi0i noastre.
Avîn<l muni\ie suficiPntă atît subunitătile d0 vînători, ('Îl şi pluloan0le de arunl'ătnare ele mine' dC' 81,4 mm şi 120 mm din cadrul companiei de armam0nt qr0u regimentar, au reuşit în ziua de 30 septembrie să ducă lupta în repliere, cu eficienta n0cesnră, iar la sfîrşitul zilei să adopte o poziţie de apărare pe un aliniament mai fRvorabil unde au zăgăzuit contralovitura inamică, creîndu-i acestuia grele pierderi.
Luptînd pînă în ultima clipă a vieţii, cade la datorie, pe mitraliera cu enre a secerat neîntrerupt rîndurile duşmanului, soldatul erou Pe/ re Paulescu care, la cei 21 de
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ani pe care i-a avut, a arătat un înalt spirit de sacrificu, o înaltă ţinută ostăşeasdL
A fost propus la decorare „Post mortem• cu ,,Virtutea Militarii" clasa a II-a.
La 30 septembrie 1944, inamicul a actionat cu numeroase blindate incercînd învăluirea apărării noastre. Concomitent cu evolutia luptelor din după-amiaza zilei, pentru a proteja trenul regimentar, l-am dirijat pc directia est, pe drumul spre Tinca, în
zona apărată de unităţi sovietice. Trecînd coloana de cărute peste Crişul Negru, pe un
pod aflat în sector, ne-am îndreptat spre sud, unde, în timpul noptii, cu întreg efectivul şi materialul de război intact am ajuns la locul unde se afla comanda Regimentului S vînători. Imediat am putut asigura aprovizionarea cu muniţie a Batalionului 2
şi a companiei de armament greu regimentar, care se aflau în acele pozitil, şi, în
continuare, aprovizionarea Batalionului 1, în noua pozi tie de apărare.
ln noaptea de 7/8 octombrie 1944, Regimentul S vînători a trecut pe teritoriul
Ungariei, efectuînd o deplasare de-a dreptul extenuantă pe drumuri desfundate de
ploi, fiind pregătit în orice moment de a putea intra în acţiune, ţinînd seama şi de
mobilitatea pe care o prezentau luptele din zona respectivă a frontului. Efortul militarilor a fost maxim, dacă se au în vedere conditiile în care s-a desfăşurat marşul:
durata acestuia, limitarea timpului de repaus şi a odihnei, spre a se ajunge la ora
stabilită în localitătile indicate prin ordine precise. Uneori, timpul pentru masă era
redus la minimum necesar. După un asemenea efort susţinut, trecind prin multe localităţi, obosiţi de drum, de nesomn, uzi de ploaie, plini de noroi, la 10 octombrie 1944,
regimentul primeşte ordin de a intra imediat în acţiune, spre a ataca de îndată rezistenţele inamice amplasate la marginea localităţii Nagyrăbe. In acest sector, intre
10-17 octombrie 1944 Regimentul S vinători participă la lupte contra unui inamic
puternic, amplasat bine în poziţii (avînd tancuri îngropate şi armament automat).
Militarii regimentului de vinători s-au achitat în mod strălucit de misiunile încredinţate şi în zona localităţii Nagyril.be din cimpia Tisei.
La 10 octombrie 1944, în atacul asupra localitătii Nagyril.be a căzut la datorie,
în plină acţiune, luptînd eroic, sublocotenentul de rezervă Nicolae Vodă.
Misiunea principală, vitală, a trenului regimentar a fost, începînd de la 10 octombrie 1944, în continuare, de a asigura neîntrerupt aprovizionarea cu muniţie, în
cantităti sporite, spre a se face fată necesarului impus de desfăşurarea luptelor deosebit de înverşunate. Transportul muniţiei de la distantă, cu ajutorul cărutelor hipotractate, pe drumuri de tară desfundate, în condiUi meteorologice nefavorabile, toate
acestea au creat greutăti mari, impunînd un efort sporit din partea militarilor care
şi-au desfăşurat activitatea în cadrul formaUilor de spate, la trenul regimentar.
Faptele de eroism, de sacrificiu, pentru îndeplinirea misiunilor încredintate succesiv în războiul antifascist, în drumul de luptă strtibătut de la Timişoara la nord-vest
de Debreţin, de către regimentul de recrnti timişorean S vînălori, în ,mul ID-14, s-au
înscris la loc de cinste şi vor rămtne neuitate.
Timişoara,

la 05.07.1978.

Colonel (rcz). G/icor!}llc Moruzi,

RELAT ARE -

AUGUST 1944

La data dP 9 august 1944, l-am insolit pe generalul Chitu Va~ilc, rnmandantul
Diviziei l infanterie-instrucţie, 111 Marele Stat Major al Armatei, la Bucureşti, unde
ni s-a comunicat că uniliiţile de recruţi trebuie să se separe de părlile sedentare imediat şi să fie gata în cel mai scurt timp de a se deplasa - la primirea ordinului în Moldova, într-o zonă ce se va preciza. Totodată, comandantului Diviziei i s-a în-
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mînilt un ordin secret în acest sens, privind d<'ctuarea rn rapiditate a pregătirii unită.ţilor de recruţi, în vederea ordinelor ulterioare ce se vor primi
de la M.St.M.
In după-amiaza zilei de 13 august 1944 am
revenit la Timişoara şi ajungînd la locul unde se
afla dislocat regimentul am luat măsuri penlru efectuarea cu rapiditate a ordinelor primite.
Pînă la 15 august 1944, cele 3 regimente de
recruţi, s-au separat de părţile sedentare, şi-au asigurat dotarea necesară, s-a făcut repartizarea semnelor de identitate fiecărui ostaş, fiind gata de 'l
trece imediat la îndeplinirea misiunilor ce vor urma.
Ziua de 23 august 1944, în care a intervenit
actul de istorică însemnătate pentru patria noastră,
a găsit unităţile Diviziei 1 infanterie-instrucţie, gata
pregătite pentru acţiunile ce au urmat. Aceasta a
fost de o deosebită însemnătate pentru sud-vestul
Locotenen l-colonel
GHEORţării, care constituia poziţia înaintată şi expusă pe
GHIU IOAN, comandantul Remai multe direcţii unor posibile atacuri inamice.
gimentului 93
infanterie din
Regimentul 93 infanterie-recruţi, în baza ordiDi vizi a 1 infanterie-instrucţie
nelor primite, a intrat in subordinea Diviziei 1 cavalerie, Arad, acţionind la ordinele acestei mari unităţi, pînă la data de 8 septembrie 1944, cînd am revenit la Divizia 1 infanterie-ins truc tie, deplasîndu-ne în zona
de operaţiuni pe linia Ineu-Beliu-Tăgădău.
Timişoara,

la 30.05.1977.

Colonel (rez). Gheorghiu C. lonn

8
TIMIŞOARA EROICĂ
După

21 t\uqust 1!)44, concomilcnt cu lichiclar<'a forldor hillerislc în int<'riorul
s-au desfăşurat acţiuni menite să împiedice pătrunderea trupelor fasciste din
exterior pe teritoriul naţional.
lntre 5----18 septembrie 1944 inamicul a dezlănţuit, cu forţele hilleristc ~i horthyste
aflate în Ungaria şi Iugoslavia, pe frontiNa clc vest a ~ării şi de pe aliniamentul
Cluj-Tîrqu-Mureş, o puternică ofensivă, cu scopul de a pune mina pe trecătorile
Carpaţilor Meridionali. Comandamentul hitlerist spera ca în 1uma bătăliei pierdute
în Moldova să-şi refacă apărarea pe Munţii Carpaţi, profilînd de avantajele ce i le
oferea terenul. El de[inea în continuare trecătorile Carpatilor Orientali, astfel că important era să ajungă cit mai repede în sudul Transilvaniei şi în zona Orşova.
Pe frontiera de vest, căile de acces ale inamicului erau valea Mureşului, văile
Crişurilor, valea Begheiului, respectiv a Timişului, valea Dunării şi toate comunicaţiile pe care le deschideau ele.
tării,
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Jn Banat, începînrl de la 8 sept<'mhric>, <1p,irarea frontierei şi a oraşului Timişoara a fost încredinţată Diviziei 9 cavalerie, care dispunea rle puţine unităţi proprii, rlar a fost întărită cu uniUi\i din
Divizia 1 infanterie-instrucţie şi cu subunităţi din
garnizoană. Ea trebuia să reziste pe un spa\iu larg
cu multe goluri, prin care inamicul putea să-şi infiltreze unităţi rapide. Misiunea diviziei era de a
opri pătrunderea inamicului pe valea Begheiuluî între Mureş şi Timiş, manevrînd pe poziţii succesivP
pînă în zona Margina-Coşova, unrle să reziste cu
orice preţ, interzicînd astfel pătrunderea inamicului spre Dobra-Ilia, unde acesta putea întoarce api\rarea văii Mureşului. O primă poziţie de apărare
se organizează la circa 20-25 km la vest şi sud de
Timişoara.

Ofensiva trupelor fasciste a fost precedată de
o acUune de cercetare, executată la 11 septembrie
de către un batalion moto german, sprijinit de autoblindate de-a lungul şoselei Moravi\a-Timişoara.
Oprit la sud de oraş de către 3 escadroane din Regimentul 13 călăraşi, inamicul a fost contraatacat de
Căpitan ST AN LIVIU, coman2 batalioane din Regimentul 5 vînători de sub codantul companie,
constituită
din studenţii secţiei militare
manda lt. col. Giuran Alexandru şi izgonit la sud
a Politehnicii din Timişoara.
de localităţile Şag şi Parţa şi ulterior pină la
Voiteg.
Acţiunea principală a inamicului a început la 14 septembrie 1944 şi a fost exPcutată cu forţele a 2 divizii (Divizia moto Langemarck şi Divizia 4 moto Prinz Eugen),
care au atacat oraşul pe direcţii concentrice: Jimbolia-Timişoara şi Deta-Timişoara.
Primele încercări ale inamicului sînt respinse de către subunităţile de grăniceri.
Inamicul îşi lărgeşte baza de acţiune atacînd şi din direcţia Sînicolaul Mare cu trupe
germane şi maghiare, intensificînd în acelaşi timp atacul pe toate direc\iile ce con\'crg spre oraş.
In ziua de 15 serlcmbric, companiile Regimentului 17 infantPrie (comandat dl'
li. cot Brădăleanu Ilic), aflate în satele Beregsău şi BecicherPc, au fost presate pul crnic de inamic, care a alacat cu tancuri. Ameninţate cu încercuirea ele se repliază
la BeşPnova şi Săcălaz.
In zilele de 16 şi 17 sPptPmbrie, cele două di\'izii gPrmanP au Pxrcutat un atac
concPntric dinspre sud, vest şi nord, ajungind pe aliniamentul nord Mchala- FrPidorf-f-ratelia-Chişoda-Giroc-Urseni. Oraşul Timişoara era aproape complet incNcuit, rămînîndu-i o singură comunicatie liberă, aceea spre Lugoj.
In sc>ctorul rlc sud, Şaq-- Parta, Batalionul 1 rlin Reqimcntul 5 ,·indlori (comand1111t, căpitanul Petrescu Ioan) a rP:,islat cu bravură, dar pînă la sfirşit e np,·oit siî se
rPpliPze pe pozi\ia Chişoda-Giroc, la periferia oraşului.
La vest şi la nord, companiile Regimentului 17 infanterie manevrează pc poziţie, în cele din urmă se vor replia spre Sînandrci.
Batalionul 2 din Regimentul 5 vinători (c-omandanl, căpitanul Slt1matiu Ioan) lupi;\
la norrl dP Mehala şi e>ste drpăşit de> tancurile inamice, dar re>:,istiî şi rPsping<' infanlNia acPstuia. Tancurile vor intra în oraş şi ,·or ajungP pinii aproape de cimitirul dP
pP Calea Aradului, aici vor fi oprite şi rlistrusp dP apărarea antitanc.
Inamicul atacă din nou, în sud, Ia Pratelia, în sectorul Regimentului 1:1 călăraşi,
unde acesta rezistă cu pierderi extreme. Aici îşi va pierde viata comandantul
acestui regiment, It. col. Enescu Ioan, împreună cu încă trei din ofiţerii săi. Atacul
se intensifică şi în sectorul Batalionului 1 al Regimentului 5 vînători, dar şi acesta
rezistă cu înverşunare.
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Hitleriştii încearc,-1 c1µoi o 111<1nevrct de larqZ1 înv;tluire spre Ghiroda ~i Renwled
Mare cu scopul de a intercepta singura calc de comunicalic liberă a ora~ului, c1ceed
spre Lugoj. Toate încercările lor vor fi însă opri le de o parte clin Detaşamentul condus de colonelul Galgoţi Alexandru, compus din studen\i ai Politehnicii şi de trupele
sovietice intrate în dispozitivul de apărare al oraşului în ziua de 16 septembrie 1944.
După atitea acţiuni ofensive, inamicul îşi dă seama că nu va putea ocupa oraşul
Timişoara şi nu-şi va putea dezvolta atacul de-a lungul comunicatiilor de pc rîul Bega
spre est şi deci nu va putea ajunge la trecătorile Carpaţilor. În aceste condiţii, el
ordonă retragerea diviziilor sale şi contopirea lor cu forţele ce se retrăgeau din
Balcani în Ungaria şi Jugoslavia de nord, unde spera că va duce o luptă de apărare
în următoarele luni.
lncepînd, deci, din ziua de 18 septembrie 1944 se observă mişcări de retragere a
trupelor fasciste pe toate căile de comunica ţie de la sud, vest şi nord ele oraş. Era
evident că bătălia pentru Timişoara se terminase.
Concomitent cu bătălia de la Timişoara, încercările de pătrundere ale inamicului pe văile Crişurilor sint oprite. Pe valea Mureşului defileul este închis de legenctara
rezistenţă a Detaşamentului Păuliş. ln sudul Banatului atacul Diviziei Hindenburg se
împotmoleşte în Munţii Semenic, oprit fiind de bravele trupe
ale Diviziei 19 infanterie.
Greul luptelor pentru apărarea oraşului a fost dus într-o egală măsură de recruţii Regimentului 5 vînători, ai Regimentului 17 infanterie şi Regimentului 13 că
lăraşi, sprijiniti de către un divizion de artilerie clin Regimentul 1 arlilerie-instrucţie,
un divizion din Regimentul 6 artilerie călăreaţă şi de bateria a 3-a de artilerie grea
clin Divizionul 61 independent. Un deosebit aport în tragerile terestre a dat şi Divizionul 15 artilerie-antiaeriană aflat în zona oraşului.
La apărarea Timişorii au mai luat parlP şi alte subunităţi şi formaliuni cu o mai
mică capacitate ele luptă ca: Seclia militar[1 a Politehnicii, Compania de garnizoană,
o baterie din Şcoala de subofiţeri de rezervă artilerie etc.
Preţul plătit în această eroică rezistenţă a fost mare. ln total pierderile s-au ridicat la 8 ofiţeri, 7 subofiţeri, 337 soldaţi şi sergenţi şi 4 muncitori din formaţiunile
de luptă ale gărzilor patriotice (morţi, răniţi şi dispăruti).
Populaţia civilă şi îndeosebi clasa muncitoare a sprijinit actiunea trupelor noastre, sub diferite forme. Una din aceste forme a fost aceia a comunicărilor telefonice
clin localitiiţile ocupate de inamic, asupra tăriei şi compozîliei unităţilor lui. ln această
acţiune s-au distins operatoarele de la centralele telefonice de pe teritoriu, care şi-au
riscat viaţa în condiţiunile în care comportarea cotropitorilor faşcişti şi horthyşti era
ele-a dreptul bestială. Ei au executat fără judecată familia locuitorului Ştefan Ştefan
din Checca, compusă din 6 persoane, printre care şi 2 copii; tot aici au fost ucişi prin
împuşcare în ceafă 6 grăniceri români luaţi prizonieri. La Beregsău/ Mare au fost ucişi
4 cetăteni, la Pe sac 10, la Periam 17, la A/ioş 10, la Bi/cd 12, Ia J imbo/ia 8, Perene/ia 4, la Şag 3, şi /a Denia 2.
La Giroc 13 ostaşi români, care au căzu/ prizonieri au fost ucişi prin împuşcare
în ceafă. Mu//i celă(eni au fost dcporla/i dincolo de grani/ele ţării, de unde nu s-au
mai întors.
O altă formă <ie participare la acţiunea <ic apărare a oraşului a fost aceia a
muncitorilor <iP la tramvaiele comunale care au stat permanent la dispozi(ia trupelor
pPntru transportul unităţilor milit,ue ctintr-o parte în alta a oraşului, conform nevoilor opernti ve.
Or~1anizarc,1 qcnistică a poziliilor <ie apărnre în jurul ~i interiorul ora~11l11i a
fost făcută cu participarea benevolă a populaţiei.
Muncitorii de la căile ferale au asigurat fărti întrerupere functionarea transporturilor militare şi integritatea instalaţiilor în condi\jile unui bombardament aproape
zilnic al gărilor şi trenurilor în plin mers.
Şi în fine, oamenii muncii au
contribuit la apărarea oraşului prin participare directii la luptă cu arma în mină. Subunităţile formaţiunilor de luptă patriotică,
instruite şi înarmate de partid, au luptat alături de militarii forţelor noastre armate
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pP toate direcţiile> dP pătrull(lPTI' spre oraş, aducîndu-şi nll!turi de ci n<'precupc>lita lor
contribu\ie de eroism şi de sîngc>.
In lumina perspectivei istorice, astăzi nP dăm s<•ama mai bine ca oricînd, Cd r0zistcn\a croidi a luptătorilor noştri de la Timişoara şi de pc întreaga fronliNă d<>
vest ,1 contribuit din plin la eliberarea teritoriului naţional, la redobinrlirea inrlependen\ei noastre şi la eliberarea mai devreme a popoarelor subjugate din sud-estul
Europei.
Timişoara,

14 iulie 197 8.

Locotenent-colonel (rez).
Liviu Stan

9
OBSERVATOR IDEAL PENTRU

APĂRAREA

ORAŞULUI TIMIŞOARA

La intrarea în dispozitivul de apărare al oraşului Timişoara, în cadrul Detaşa
mentului de centru (între 24 august - 7 septembrie 1944), am stabilit punctul de
comandă al divizionului (din Regimentul 1 artilerie-instrucţie) la cinematograful Capilol, avînd observator în catedrala ortodoxă, care nu era terminată.
Intrucît eram slab dotali cu mijloace de transmisiuni, am recurs la aportul re\clei telefonice a oraşului, care ne-a fost de un real sprijin, Astfel, am putut asigura
legătura imediată între punctul de comandă al divizionului, cu bateriile, precum şi
cu observatoarele stabilite. Timp de 3 zile s-a confec\ionat o scară de frînghie şi o
platformă de scînduri în cea mai înaltă turlă a catedralei de unde se putea asigura
un orizont de 360°, fiind posibilă supravegherea drumurilor de acces spre oraş, JW
toate direcţiile. In acest observator a fost instalat un aparat telefonic, un goniometrubusolă şi o lunetă foarfecă. Observatorul a funcţionat permanent (pe 3 schimburi),
avînd atît observatori cit şi telefonişti.
ln perioada luptelor care au avut loc pentru apărarea oraşului Timişoara, între
11 septembrie - 19 septembrie 1944, utilizarea acestui observator s-a dovedit necesară spre a se asigura un aport cit mai substanţial al gurilor de foc ale artileriei
noastre, în sprijinul apărării oraşului, în diferitele sectoare.
La data de 16 septembrie Hl44, cînd am fost obligaţi a efectua replierea prin
luptă, de la Şag-Par\a, la sud de fratelia-Chişoda-Giroc, folosirea acestui observator s-a dovedit deosebit de utilă pentru conducerea focului şi cunoaşterea situa\iC'i
pc diferitele direc\ii. De asemenea, în ziua de 17 septembrie 1944 aclivilatea desfăşu
rată dc> acest obsc>n·ator a fost deosebit de importantă pentru cunoaşterea operativ:i
c1 situaţiei din diferitele sectoare dc> apăr<HP alP oraşului.
Ulilizarea acestui observator a permis semnalarea la timp a concentrării dP forte
(trupe şi coloane motomecanizate), pe care inamicul a făcut-o în pddurea Bistra, precum şi a celei de pe şoseaua PPciul Nou-Utvin, pNmi\îndu-sc> astfel lu11rea operativă
dP măsuri în vederea unor intcrvPn\ii oporlunP şi ,orespunzMor dirijate', 11 tuturor
gurilor dc> foc ale arti!Nil'i noostr0 din Timişoara.
Cu ajutorul acestui observator, am reuşit la timp să neutralizăm conccntrarPa
de forte inamice din pădurea Bistra, precum şi să oprim coloana motomecanizată care
încerca n învălui apărarea oraşului Timişoara (ce se deplasa pe direcţia PPciul NouUtvin).
Timişoara

la 15.04.1978.

Locotenent-colonel (rez). Ioan Mazilu
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10
RELATARE

Evenimentele de la 23 August 1944 m-au giîsit în concediu, pe care-I petreceam
cu soţia în comuna Hărău din Judelui Hunedoara. ln ziua de 24 august 1944,
dis-de-dimineaţă nepotul meu, în vîrstă de 14 ani, a venit Ia mine foarte bucuros,
spunîndu-mi: ,,Unchiule, nu mai este r5zboi, s-a rncut pace". M-am uitat mirat la el,
zicîndu-i: ,.de unde ştii tu acest lucru?". Mi-a răspuns: .,Aşa a anunţat la radioul
vecinei noastre, care a venit s5 cheme pe tata şi mama ca să asculte ce se spune",
Cum în comună era cantonat un batalion de vînători de munte, m-am prezentat comandantului cerindu-i permisiunea de a lua legătura cu comandamentul Di vizi ei 1
infanterie-instrucţie din Timişoara pentru a întreba dacă în situa(ia creată trebuie s5
m5 prezint Ia partea activă sau să mă prezint la partea sedentară a comandamentului
diviziei. Am primit ordin ca să mă prezint la P.S. In dup[1-amiaza zilei de 24 august
1944 am sosit la Timişoara şi m-am prezentat la comandamentul Diviziei 1 infanterie-instrucţie, unde l-am întîlnit pe maiorul Mârzac Alexandru.
A doua zi, comandantul a început, cu ofiţerii ce-i avea la dispoziţie, să organizeze un Stat-Major pentru divizie. Cum eram ofiţer cu cifrul la divizie, mi s-a
încredinţat Biroul 2 şi mi s-a dat delegaţie de a aproba convorbirile telefonice interurbane ale oraşului Timişoara.
Intre 24 august - 1 septembrie 1944, nu s-au semnalat evenimente deosebite.
Unităţile p.s. subordonate diviziei, care instruiau recruţii, s-au amplasat în poziţii de
apărare, au asigurat măsurile organizatorice necesare pentru a fi gata să intervină, la
ordin, acolo unde va fi necesar.
în timp ce unităţile de recruţi se pregăteau pentru a fi gata de luptă în orice
moment, Biroul 2 a ţinut legătura cu pichetele de grăniceri de la frontieră, din sectorul Beba Veche-Stamora Moraviţa.
Prima ciocnire, la frontieră, a inamicului cu
subunităţile noastre de
gramceri, a avut loc în
noaptea de 25126 august 1944, cînd a fost atacat pichetul de grăniceri nr. 7 de către un detaşament
estimat la un efectiv de circa 80 soldaţi inamici. In
timpul luptei care a avut loc a căzut la datorie un
caporal, iar un alt ostaş a fost rănit. Intervenind în
scurt timp plutonul de grii.niceri din rezerva companiei Sînicolau şi un plulon din Detaşamentul de
siguranţă Lovrin, inamicul a fost respins peste graniţă, iar pichetul a fost restabilit şi pus în funcţi
une. Asupra acestei prime ciocniri, de la fronlierii.,
Divizia 1 infanterie-instrucţie a înaintat eşaloanelor
superioare, la data de 26 august 1944, un raport informativ operativ. Acest caporal grqnicer, căzut în
luptă la bornele ţiirii, a fost primul erou ciizut în
perioada acţiunilor insurecţionale
clin zona
utribuitii Diviziei 1 infanterie-instruclie.
In dimineaţa zilei ele 27 august 1944 a avut
loc o noui"t ciocnire, cînd, circa 3 grupe inamice,
aflate în zona de frontieră, au atacat intre orele
Căpitan
BOZAN GHEORGHE,
2,15-5,30, plutonul Valcani din Regimentul de gră
şeful serviciului cifru al Diviniceri (pichet oftai în sectorul acestui pluton). Griiziei 1 infunlerie-inslruclie
împreună

https://biblioteca-digitala.ro

670

Viorel Faur, Ioan Marinescu, Valeriu A. Giuran

82

nicerii noştri, ac\ionînd prompt şi hc>l,-1rît, prin focul bine ţintit cu întreq arm,rn10nt1d,
au obliqat inamicul sJ se retraqt1 şi sct înceteze lupta.
La 30 nugust 1944 inamicul deschide focul asuprn unui alt pichet de grăniceri, dar
riµosta µromµtă a grănicerilor noştri reduce la tăcere forma\ia năjmaşă.
Odată cu primele ciocniri la frontieră, divizia îşi schimbă postul de comandă
oµeraliv la Recaş, iar subsemnatul am r5mas post înaintat al di\'iziei la Timişoarn,
a\'ind ca misiune mentinerea legăturii cu grănicerii şi supravegherea şi aprobarea
convorbirilor telefonice interurbane ale populatiei locale.
S-a remarcat rapiditatea cu care se efectua transmiterea şlirilor din teritoriu,
din întregul spatiu în care erau dispuse unitătile şi subunităţile aflate în subordinu,
Diviziei 1 infanterie-instrucţie. De asemenea, aportul substanţial adus de posturile
telefonice ale reţelei civile din teritoriu şi reteaua dP comunica\ii C.f.R., care au
stat permanent la dispoziţia subunităţilor dispuse în aria largă în care trebuia asigurată apărarea de către Divizia 1 infanterie-instruc\ie.
Intrucît după 23 August 1944, inamicul a efectual o serie ele incursiuni aeriene
în spaţiul încredinţat pentru apărare Diviziei 1 infanlerie-instruc\ie, prin reteaua telefonică din teritoriu era de îndată semnalată apariţia avioanelor inamice şi dale toalP
elementele necesare pentru cunoaşterea exactă a actunii acestora (număr de a\·ioane,
numărul de motoare, altitudinea aproximativă, direcţia de zbor, felul ac\iunii, mitraliere, revenirea asupra unor obiective, etc.).
Urmărirea direc\iei de zbor cît mai exactă, precum şi cunoaşterea operati \'ă a
unor informaţii cît mai amănunţite privitor la raidurile inamice, a fost utilă pentru
a se putea lua din timp măsuri adecvate de către comandamentul diviziei şi a eşaloa
nelor superioare (care erau imediat înştiintate).
ln raidurile efectuate de către aviaţia inamică în perioada 23 August - 8 septembrie 1944 s-au remarcat atacuri îndreptate asupra oraşului Timişoara şi asupra
gării Vinga.
ln urma unui atac executat de un avion inamic asupra Timişorii şi zonei, la
28 august 1944 a fost grav rănit locotenentul Petre Negrescu, care, fiind transportat
din sectorul aeroportului unde a fost rănit, la Spitalul militar, a decedat după cîteva
ore. El a fost primul o/ifer din divizie, care şi-a dat viaţa în slujba patriei, după
23 August 1944, pentru apărarea poziţiei 1.ncredinfat la Timişoara. De asemenea, în
aceeaşi zi a fost omorît şi un soldat, pe drumul de la Urseni spre Timişoara, în timp
ce se îndrepta spre oraş, îndeplinind misiunea de a duce şase cai la unitate.
Informaţiile primite periodic de la diferitele posturi amplasate în vecinătatea
frontierei au relevat, la începutul lunii septembrie 1944, unele mişcări de trupe inamice în vecinătatea frontierei noastre, acţiuni care se intensificau către sfîrşitul primei decade a lunii septembrie 1944. Aceasta ne-a determinat să anunţăm de urgenţă
eşaloanele superioare şi să luăm măsuri în consecin tă.
In ziua de 7 septembrie 1944, unitătile din subordinea Diviziei 1 infanterie-instrucţie au fost scoase din pozi\iile de apărare, fiind schimbate de unităţile aparţinind
Diviziei 9 cavalerie, care a fost adusă la Timişoara. Divizia 1 infanterie-lnstruct1e a
µrimit ordin să se deplaseze în zona Ineu.
Se remarcă faptul că în µerioada 23 august -- 8 seµtembrie 1944, în fişia dC'
apărare încredinţată Diviziei 1 infanterie-instrucţie, în urma focului deschis de apclrarea antiaeriană organizată în teritoriu, în contra avioanelor inamice care au survolat teritoriul, au fost doborîte sau silite să aterizeze un număr de cinf'i t1\·ioanP
inamice (unul la Fratelia în 26 august 1944; unul la Brestovăt n.v. Ghizela, 111
aceeaşi dată; un avion, Ia 30 llllfJIISt 1944, in zona Chi,..:it:iu; lil 5 septembril' I !l-1-1,
un avion inamic de vîni:itoare, lovit de anliaPrittnii, a t1tPrizat fartat în zonn Timişoara).

Jn urma deplasării Diviziei I infanterie-instruc\ie spre Ineu, subsemnatul am fost
chemat la Corpul 7 teritorial-oµl•rnliv, care îşi avea postul de comandă (P.C.) la Dl'\'11,
pentru a primi noile cifruri. Sectorul Diviziei 1 infanterie-instrurlie a fost prt>ltwt de·
Divizi11 9 cavalerie. Din rauzn precipitării evenimentelor, regimentC'lC' de renuli 5 \ i-
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nl\tori şi 1 artilerie, rare aparţineau organic de Diviza 1 infanterie-instruc\i0, au fost
µuse în µerioacla 11 seµtembrie - 18 septembrie 1944 în su bor elinea Diviziei 9 ca\ alerie, pentru apărarea oraşului Timişoara. Regimentul 5 vînători a dat lupte grele, reuşind să. stăvilească înaintarea inamicului. S-a remarcat contraatacul viguros executat
în ziua de 11 septembrie 1944, la sud de Timişoara, soldat cu respingerea inamicului
de la sud ele Fratelia şi Chişoda pînă la sud de rîul Timiş şi eliberarea localitălilor
Şag şi Parln. De asemenea, s-a remarcat acţiunea detaşamentului înaintat al Regimentului 5 vînători, din 12 septembrie Hl44, pe direcţia Jebel-Voiteni, cind o
coloană
inamică
a fost oprită din înaintare şi silită în urma focului eficient
deschis, să se retragă. în zilele de 16, 17 septembrie 1944, cele două batalioane ale
Regimentului 5 vînători au apărat sectoarele încredintate şi s-au remarcat în mod
deosebit, prin vitejia de care au dat dovadă. Regimentul 5 vînători, prin potenţialul
său de luptă, care a fost angajat în totalitate în actiunile ele apărare ce au avut loc
la Timişoara în perioada 11-18 septembrie, 1944 a avut o preţiosă contribulie la
menţinerea dispozitivului trupelor noastre, în faţa violentelor atacuri ale inamicului,
care forţa pătrunderea în oraş.
în timp ce regimentele 5 vînători şi 1 artilerie dm compunerea organică a Diviziei 1 infanterie-instruc\ie luptau pentru apărarea oraşului Timişoara, celelalte unităţi din subordinea acestei mari unităţi erau angajate în lupte extrem de grele
în
zona Crişurilor.
Faptele de eroism, puse în slujba patriei, săvîrşite de militarii aparţinînd de
Divizia 1 infanterie-instrucţie în războiul antifascist, nu vor fi uitate.
Timişoara,

la 11.07.1978.

Locotenent-colonel (rez). Gheorghe Bozan

11
INSEMNARI

La data de 23 August 1944 comandam Regimentul 93 infanterie, organizat cu
2 batalioane şi 1 companie specialităţi, cantonat în zona satelor: Miniş, Ghioroc,
Cuvin, toate în judeţul Arad, găsindu-se în plină perioadă de instruire.
Luînd cunoştinţă de comunicatul la radio, prin care se anunţa încheierea armistiţiului, pînă la primirea altor ordine, am luat imediat măsuri de întărirea pazei depozitelor de muniţiuni, îmbrăcăminte şi subzistenţă, iar unităţile le-am echipat şi pregă
tit pentru a putea fi întrebuinţate în eventuale operaţiuni.
Recruţii se găseau la sfîrşitul a 5 luni de instruire, se terminase instrucţia individuală şi eram în cursul instrucţiei grupei. Se executaseră trngeri de instrucţie cu
tot armamentul, aşa că erau în măsură de a putea Ii întrebuintati în eventuale opernliuni de luptă.
La 25 august 1944, intrînd operativ sub ordinele Diviziei 1
cavalerie Arad,
conform ordinelor primite, Regimentul 93 infanterie a ocupat o poziţie la vest de
Arad, călare pe şoseaua Arad-Curtici, cu misiunea ele a opri o eventuală pătrundere
a inamicului în această zonă. S-au executat lucrări de organizarea terenului şi în
special şanţuri anticar pe căile ele comunicaţii, de asemenea patrulări în zonă. Cu
această ocazie s-a prins un caporal inamic rătăcit de patrula sa. Prizonierul a fost
înaintat la comandamentul Diviziei 1 cavalerie.
La data de 2 septembrie 1944, fiind schimbat de alte trupe, Regimentul 93 infanlPrie rl•cruli 11 revenit în cantonamentele din zonu Miniş-- Ghioroc- Cuvin, cxccutînd
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lucrări de apărnre lu \esl de aceste Iocalilăli şi continuîndu-se în acelaşi timp instruirea recru li lor.
La dulii de 8 seplembrie, conform ordinului Corpului 7 teritorial, Regimenlul 93
infanterie se deplaseazi:i în zona de operaţiuni pe linia Ineu-Beliu-Tăgădău. Deplasarea se face cu trenul electric, de la Ghioroc pînă Ia Pîncota, iar de acolo, pe jos.
La trecerea prin Ineu se primeşte misiunea prin maiorul Ciulpan Ioan, şeful biroului
operalii al Diviziei 1 infanterie-instrucţie.
Regimentul 93 infanterie, cu cele 2 batalioane, ocupa o poziţie de apărare pe
linia: Tăgădău-Craiva-Chişlaca-Ineu, în legătură Ia nord cu Divizia 3 vînători de
munte şi Ia sud cu Regimentul 85 infanterie. Post de comandă la fabrica de cherestea
din comuna Bocsig. Se va interzice pătrunderea inamicului la est de linia fixată. Jn
sprijin: 1 sectie tunuri cîmp din bateria Regimentului 1 artilerie şi una sectie aruncă
toare grele. Legătura cu comandamentul Diviziei 1 inafnterie-instrucţie Ia Ineu, prin
telefonul public.
Contingentul de recruţi era cu instrucţia în curs, grupele erau comandate de
caporali cu experienţa războiului; plutoanele comandate de ofiteri activi şi de rezervă,
din promoţia cea mai tinără, putini cu experienţa războiului; o mare parte din plutoane erau comandate de sergenţi cu trecut in lupte pe front. Companiile-comandate
de locotenenţi şi sublocotenenţi activi şi de rezervă. Unul din batalioane era comandat de un căpitan de rezervă. Mijloace de transmisiuni: agenţii de legătură şi telefonul
public (unde se putea), ne lipseau telefoanele de campanie şi firul telefonic respectiv.
Am insistat foarte mult le întreţinerea moralului ridicat şi la exemplul personal
al comandanţilor, începînd cu comandanţii de grupă şi pînă la comandamentul regimentului.
ln ziua de 10 septembrie 1944 era terminată intrarea în dispozitiv şi ocuparea
poziţiei ordonată de comandamentul diviziei. ln ziua de 12 septembrie 1944 am primit ca întărire Batalionul fix „Criş", sub comanda căpitanului Milea Dumitru, pe care
l-am instalat pe poziţie, la aripa dreaptă, în zona localităţii Craiva, urmînd să stabilească legătura cu Divizia 3 vînători de munte. Ca armament acest batalion era dotat cu puşti individuale vechi,
Ziua următoare am primit sub comandă şi resturile companiei de grăniceri retrasă de pe frontieră, fiind comandată de căpitan Diaconescu. Această companie am
instalat-o în rezervă în comuna Tăgădău, cu intenţia de a o întrebuinţa în golul de
la nord, unde nu era încă stabilită legătura cu Divizia 3 vînători munte. Inamicul,
superior numeric, dotal cu multă artilerie, presa puternic în sectorul nord asupra satelor Mocirla şi Craiva, forţînd batalionul de la marginea de vest a satului Mocirla
să se replieze pină la marginea de vest comuna Beliu.
Contraatacurile date cu rezerva batalionului nu au avut succes, mai ales din
cauza puternicului bombardament al artileriei inamice, la care nu puteam răspunde
decît cu secţia de tunuri de la bateria de recruţi a Regimentului 1 artilerie şi cu cele
2 aruncătoare grele. ln ziua de 15 septembrie s-a executat un contraatac prin surprindere, condus personal de comandantul regimentului, reuşindu-se recucerirea localităţii
Beliu, importantă pentru sectorul diviziei. S-a distins în această operaţiune locotenentul Chifulescu, comandantul companiei a G-a, care - fiind mereu in linia I-a, prin
exemplul său îmbărbăta trupa - a căzut grav rănit şi dus pe targă, trecînd pe 111
postul de comandă al regimentului, de abia putînd vorbi, a raportat îndeplinirea misiunii, arălînd părerea de rău că tocmai în acesle momenle grele este silit să se
despartă de oamenii săi,
De asemenea, s-a distins soldatul Lăzurescu, agent de legătură biciclist, care, deşi
rănit de o schijă de artilerie, a venit să raporteze că a transmis ordinul către compania a 5-a. ln ziua de 18 septembrie, intrind în zonă trupe sovietice, cu sprijinul
puternic al artileriei acestor trupe, Regimentul 93 infanterie, printr-un contraatac, 1.J
recucerit satul Prunişor.
Conduceam operaţiunea în linia I-a, cînd am fost rănit. Am rămas la comandă
pînă cînd, dus pe brate de ostaşi la postul de prim ajutor, am fost evacuat la aml.Julan\a diviziei şi de acolo la Spitalul militar de la Brad,
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Comportarea mea pe cîmpul de luptă în perioada 08-1!1.09.1944 i1 fost m[1tatct
prin ordinul de zi nr. 238 din 30.11.1944, dat de comandantul Di\"iziei 1 infanterieinstrucţie cu care ocazie m-a propus pentru decorare.
Timişoara,

la 30.05.1977.

Colonel (rez). Gheorghiu C. Ioan

12
RELATARE

în ziua de 24 august 1944 ne găseam cu Divizia 1 Cavalerie în regiunea OanIn subordinea acestei mari unităţi se! aflflu Regiment0!0 I, 2, 5 roşior·
precum şi un regiment de artilerie călăreaţă. Am primit nrdinul de n ne deplasa
spre Ploieşti. Mă găseam cu Divizionul 2, pe care-l co1111111elam, în capul coloanei,
cînc\ la intrarea în satul Ianca, uncie era un mare aerop0rt militar, se opreşte în fata
mea o maşină din care a sărit din mers maiorul aviator Negrei, pe care-l cunoşteam
de mult, şi care-mi ceru de îndată să-l duc la comandant, întrucît are nevoie urgentă
de intervenţia noastră, Aceasta, întrucît pe aeroport se aflau pilo\i germani, sositi
recent, care căutau să pună mina pe avioanele noastre. în timp ce aviaţia hitleristă
bombarda Bucureştiul, provocînd distrugeri şi victime, căutînd a intimida populaţia,
un avion inamic de transport a venit de la Bucureşti la Ianca, plin cu piloţi, pentru
a ocupa şi pune stăpînire pe avioanele româneşti aflate în hangare, cu intenţia de a
le echipa şi a se întoarce penlru a continua ac\iunile de bombardare asupra Bucure~tiului.
Comandantul aeroportului vctzînd primejdia,
întrucît avea efective reduse la dispoziţie, a dispus
imediat scoaterea de la avioane a unor piese şi ascunderea acestora, făcîndu-le astfel neutilizabile. ln
aceaslii împrejurare, s-a apelat la sprijinul trupelor
noastre.
Aflind de această situatie, comandantul diviziei, generalul Vladimir Constantinescu, unul din
bravii noştri comandanţi, mi-a dat ordin să înconjur
aeroportul şi să fac imposibilă capturarea şi decolarea avioanelor.
Cum eram în capul coloanei în galopul cailor,
am înconjurat aeroportul. am dispus mitralierele ca
si\ se poatr1 executa trageri în orice avion care va
încerca să iasă din hangar ca să decoleze, iar cu
puştile mitraliere să interzică, de pe orice punct al
aerodromului, decolarea. Pilotul avionului de transport inamic, simţind pericolul, a fugit în grabă, nereu~incl să captureze nici un avion de-al nostru. In
continuare, am riimas în acest dispozitiv pînă la că
derea serii, spre a putea acţiona in cazul revenirii
avionului inamic. Odatct îndeplinită această misiune,
cind nu a mai fost nici un pericol, mi-am adunat
Maior TOMESCU MIRCEA, codivizionul şi ne-am deplasat după regiment. Dacă
mandantul Divizionului 2 (Reinamicul ar fi reuşit sfi captureze cele aproximativ
gimentul 2 roşiori) din Divi12-15 avioane aflate pe aeroportul de la Ianca, ar
zia 1 cavalerie
c0n-Galaţi.

43 -

Crisia '79
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fi creat unele pierderi şi victime în plus în raidurile pe car<> le 0fectua asupra capitalei. Solicitarea inspirată a maiorului Ne~1rei, precum şi intcrvenlia promptă a trupelor noastre, au Uicut ca situaţia să devină normalii, inamicul fiind pus pe fugr1.
A doua zi divizionul şi-a continuat deplasarea spre Buziiu. La nord de Buzău a
dezarmat o unitate germană care dispunea şi de elemente motorizate, luînd un mare
număr de prizonieri şi o importantă canlitate de armament şi de material ele război.
Participarea la operaţiunea de curăţire a teritoriului de formaţii inamice a continuai
tot timpul marşului no~tru, clezarmînd şi făcind numeroşi prizonieri. Ne-am continuat
drumul spre Pucioasa, unde am rămas 24 de ore în vederea luării unor măsuri organizatorice, precum şi pentru a face pregătirile necesare pentru continuarea clepla-;ării
spre nord de Carpaţi.
ln continuare, a urmat o perioadă de marşuri, ocupări de poziţii, ciocniri cu
inamicul de mai mare şi mai mică importantă, în care ostaşii noştri au ripostat atacurilor trupelor germane cu contraatacuri în fartă şi prin surprindere.
La 10 octombrie 1944 unităţile din divizia noastră au trecut frontiera vremelnic
impusă României prin dictatul de la Viena. Pretutindeni, ostaşii noştri respingeau trupele hitleristo-horthyste, eliberau localităţile, iar locuitorii le ieşeau înainte cu flori
şi cu urale de bucurie. Bătrîni şi femei cu lacrimi în ochi, erau pătrunşi de emoţia
re,·eclerii şi fluturau cu entuziasm tricolorul românesc ţinut atîta vreme ascuns.
Inamicul încerca disperat să oprească înaintarea trupelor noastre, pe Someşul
Mic şi pe înălţimile de la nord-est de Cluj, dar încercările sale s-au soldat cu un eşec
tota I.
ln ziua de 13 octombrie 1944, divizionul atacă de front satul Răscruci. Localitatea era bine apărată de trupele fasciste, care dispuneau de mult armament, cău
lînd să bareze înaintarea trupelor noastre. Toate atacurile pe care le-am executat,
pentru a continua înaintarea, au fost oprite de focul puternic deschis de trupele hitleriste care apărau poziţiile din acest sector şi care ne cauzau multe pierderi.
Dindu-mi seama de puternica rezistenţă pe care o aveam în fală, las comanda căpi lanului Cîrlova Raul şi cu rezerva de care dispuneam (2 plutoane, comandate de sit.
Milivoi şi sergent-major Oargi\), mă strecor printr-o vigoară, sub o ploaie de
obuze şi branduri, pătrund într-un cîmp de mine pe la est de sat şi cad prin surprindere în spatele formaţiilor duşmane. Dupii o luptă înverşunată, satul este eliberat.
Am continuat înaintarea şi, pe măsură ce atacam, rezistentele inamicului den:'neau
tot mai puternice. Ritmul clocotitor în care se duceau luptele, continuitatea şi liiria
lor, cereau eforturi extraordinare, ciirora ostaşul român a ştiut să le facă falii.
ln ziua de 25 octombrie 1944, în zona Salu-Mare, divizionul a contribuit la eliberarea ultimei fîşii din vatra străbună, cotropită nemelnic de forţele fasciste. Luptel0
au continuat, inamicul fiind urmărit pe teritoriul Ungariei.
Trupele fasciste, împinse în pustii, se agi\\au cu disperare de orice localitate,
de orice fermă, pădure sau canal, căutînd să opună o rezistentă cil mai dîrză,
pentru a împiedica înaintarea noastri\ spre Tis,1. ln ac0as1;1 zi inamicul opreşll'
înaintarea Regimentului 1 roşiori din cadrul di\'Îi'ÎC'i pe linia: Lacul Văriis-- La~hegv ·
cota 143 şi, cu toate eforturile făcute de acest regiment, cele 3 puncte nu pot fi cucerite. Am primit ordin de la divizie să atac pe flanc rezistenta inamicului. Cu di\"izionul ce-l comandam, am ocolit pe la nord-est flancul stîng al pm.itiei inamice, strecurîndu-mă nevăzut prin nişte livezi. Printr-un foc bine plasat, produc pierderi şi
panic.ă în rîndurile duşmanului, care este ne, oit să rupă lupta şi să se rPtragă sprP
nord. Linia de apărare inamică esle cucerită prin bravura şi curajul ostaşilor di, i7ionului, care, ca un trăznet s-au aruncat asupra inamicului. S-a remarcat în aceasta
luptă în special escadronul comandat de cpt. Cîrlova, care a făcut prizonieri şi a
capturat mulle arme automate.
ln continuarea drumlui de luptă, au urmat operaţiuni grele, în care au fost
angajate trupele noastre şi la care di\•izionul şi-a adus din plin contribulin. Mentione>z
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luptele grele de pe Tisa, forţarea ei, zdrobirea unui mamic care se apărn disperat,
căutînd să limiteze cît mai mult spărtura făcută în sistemul lui de apărare. Vremea
a început să se strice, pe ploaie şi pe ceaţă se dădeau lupte înverşunate, înotam în
noroi, dar nici unui ostaş nu i-a scăzut curajul şi dorinţa de a zdrobi duşmanul pînă
la capăt.
A căzut apoi zăpada şi a venit şi gerul, iar noi înaintam şi luptam mereu. Am
avut şi pierderi grele. Cad ră.niţi în lupte grele, cpt. Cîrlova, care peste tot s-a acoperit cu glorie şi a fost un exemplu pentru subalterni, sublocotenentul Corodeanu,
Velecu şi mulţi aiţi ostaşi.
La 29 decembrie 1944, în cadrul regimentului ocupam o poziţie la nord de satul
Olclafalva-cota 260. Jn luptele susţinute, la care a luat parte şi divizionul, am avut
pierderi mari (8 ofiţeri - 14 subofiţeri şi peste 150 trupă). Frontul a rămas acelaşi, iar
reginwntul nu avea nici o posibilitate de a mă întări cu ceva rezerve. Pe la orele 2
noaptea trupele hitleriste, susţinute cu mult sprijin de aruncătoare şi tunuri, atacă
divizionul prin surprindere. Sînt nevoit să mă repliez cu divizionul pe o poziţie la
200 m înapoi. Obosiţi şi nedormiţi de 6 zile, cu efecli vui redus, am executat în
cursul nopţii de 29/30 decembrie 1944 un numă.r de 7 contraatacuri, reuşind, după
luple înverşunate, să recucerim pozitia pierdută.
ln noaptea de 31 decembrie 1944 sînlem schimba\i de pe poziţie, iar regimentul
esle lrccut în rezerva diviziei. ln noaptea următoare, pe la orele 1,00, Regimentul 5
roşiori, care ocupa o pozi(ie pe satul Alsokalosa, este atacat de inamic şi silit să se
replieze pe o altă pozitie, mai înapoi. Primesc ordinul să contraatac şi să recuceresc
satul. întrncît Regimentul 5 roşiori avusese pierderi foarte mari. Cu acelaşi divizion
obosit, m-am deplasat la Alsokalosa în cursul nopţii şi, pe Ia 4 dimineaţa, fără sprijin
rlc arlilcrie şi branduri, care erau date în alt seclor, am executat un atac asupra
sulului, pe care reuşesc a-l elibera împreună cu cota 262 şi înălţimile de la vest de
acesta, făcînd mulţi prizonieri şi capturînd o însemnată cantitate de armament
automat.
In noaptea de 2/3 ianuarie 1945 inamicul execută mai multe atacuri puternice,
sprijini le de artilerie şi branduri, pentru cucerirea cotei 262, acţiuni care au fost zdrobi te de ostaşii divizionului pe care-l comandam. In stînga mea ocupa poziţie o unitnle sovietică. Inamicul atacă şi reuşeşte să pătrundă în poziţia batalionului sovietic
din stînga mea, amenintînd flancul şi spalcle divizionului. Văzînd situatja, cu grupul de comandă al divizionului şi cu un plulon din linia a II-a, contraatac inamicul ~i-l asvîrlu pe vechea bază de plecare, astfel, ci'i batalionul sovietic reuşeşte să
contraatace şi să respingă inamicul. Acest fapt de arme a fost cunoscut de şeful
IJi roului informaţii al diviziei sovietice, sub a cărui ordin opera batalionul.
Cota 262 a rămas tot timpul în stăpînirea divizionului nostru, cu toate contraatacurile inamice. Ea a constituit o importantă poziţie în operatiunile pe care le-a
executat Divizia 1 cavalerie.
ln ziua de 4 ianuarie 1945, trupele hitleriste atacă din nou, căutînd să facă o
spălură în sectorul ocupat de escadronul 3 şi să pună mina pe cota 262. De două ori
atacul inamic a fost respins, cu toate că avea în sprijin multă artilerie şi branduri. La
c:el ele-al doilea atac, am fost grav rănit la braţul drept, evacuat la spitalul din Miskolc, apoi în ţară la un spital militar din Timişoara.
Timişoara,

la 14.07.1978.
Locolenent-colonel (rez.) Tomescu C. Mircea•

•tn anul 1944, am avut gradul de maior, comandant al Divizionului 2 din Regimentul 2 roşiori, din Divizia I cavalerie, cu care am participat în războiul antifascist. (Regimentul 2 roşiori - ,,PRUNARU").
43•
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13
CONTRIBUŢIA

COMPANIEI A 4-A MITRALIERE DIN REGIMENTUL

5 VINATORI-INSTRUCŢIE IN LUPTELE PENTRU APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA

INTRE 11-21 SEPTEMBRIE 1944

Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la eliberarea tării, îmi amintesc cu emotie
de ostaşii, subofiţerii şi ofiţerii din compania a 4-a mitraliere, a Batalionului I din
Regimentul 5 vînători-instruc\ie, companie pe care am comandat-o în riizboiul antifascist, în perioada anului 1944, de la Timişoara la nord-vest de Debreţin.
ln ziua de 11 septembrie 1944, la orele 15, ostaşii acelei companii au intrat pe>nlru prima dată în luptă, dînd primul examen de vitejie şi înaWl tinuli:i ostăşească în
fata patriei şi a oraşului lor de garnizoană Timişoara.
În ciupii-amiaza zilei de 11 septembrie> 1944, Regimentul 5 vînlitori-instructi<>,
sprijinit ele Regimentul 1 artilerie-instruclie, în urma unui vijelios contraatac, executat
asupra fortelor inamice care s-au apropiat pînă la marginea oraşului Timişoara (la sud
de Fratelia şi Chişoda, în vecinătatea oraşului Timişoara), în intervalul de timp de
la orele 15 pînă la orele 20, reuşesc să nimicească rezistentele hitleriste şi să elibere,ze
localităţile Şag şi Parta, respingînd inamicul la sud de rîul Timiş.
Compania a 4-a a participat la eliberarea localităţii Şag, la curăţirea acesteia
de cuiburile de rezistentă amplasate în numeroasele poziţii şi Ia izgonirea inamicului
la sud de rîul Timiş, prin lupte îndîrjite, în care tinerii ostaşi, deşi la prima lor luptă,
au dovedit un admirabil curaj, hotărîre, iniţiativă şi avînt, îndeplinindu-şi cu cinste
misiunea încrPdintată. ln sprijinul acliunilor ele luptă
ale vînătorilor au intervenit dou;-\ baterii clin RPgi•
meniul 1 artilerie din Timişoara şi compania de armament greu regimentar, Regimentului 5 YînJtori, folosind aruncJto.uele de 81,4 mm şi 120 mm.
Inamicul era bine dotat cu armament (in special automat), era bine instruit ~i amplasat în poziţii
3111P1iajate în teren şi în locâlitatc, avînd experien\a
luptelor.
Ostaşii pe care-i comandam erau tineri recru \i
ai contingentului 1945, avînd comandanţi de grupe
şi plutoane cu stagiu militar mai îndelungat şi unii
cu experienţa frontului (sergenli, sergenţi-majori şi
sublocotenen\i). Prin priceperea, curajul, !naltele
simlăminte palrioticC', disciplina şi promptitudinN
cu care au acţionat, au reuşit sii imprime contraatacului o vigoar<> şi o fortă care a determinai nimicirea rezistentelor şi respingerea inamicului ele pc
poziţiile în car<> se amplasase.
Prin luplJ, grupele şi-au croit drumul spre sat,
Locotenent
(rez.)
MIRESCU
iar în interiorul acestuia, prin focul pu~tilor-milrdAUREL, comandantul compaliere şi ale mitralierelor clin dotare ( în num.ir ele
niei a 4-a mitraliere (Batalio8
piese), care bctteau cuiburile de rezistentă inamice
nul !) din Regimentul 5 vîni1şi apoi ele-a lungul strnzilor, au continuat înaintatori
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rea, combinînd focul cu mişcarea, iar în apropiere folosind şi numeroase qrenade
pentru reducerea la tăcere a unor elemente inamice.
Actiunile de luptă în localitate prezintă dificultăţi chiar penlru militarii înccrca\i
şi cu experienţă. Pentru tinerii recru\i, asemenea acţiune prezenta un grad ridicat ele
dificultate. Cu spirit de dăruire, curaj abilitate, calm şi compelentă în executarea focului, tinerii ostaşi, d0şi luplillori f;iră experintă, s-au clo\·edit hoUirHi a înfrînge for\elc vrZ1jmaşe şi a elibera teritoriul ocupat ele acestea. Llanul de lupt,'\, for(a moralii
imprimată de dragostea pentru pămîntul str5bun, de clorin\a de a-şi îndeplini cu cinste misiunea în slujba patriei, a dat acţiunii o fartă irezistibil5. Vinătorii, pur şi simplu
au mă/urni rrzislcntelc inamicului care în final, cu Jartele rărite, a trebuit să pără
sească în grabă întreg sectorul, retrăgîndu-sc în dezordine, mult Id sucl de rîul Timiş.
începînd din scara zilei ele 11 septembrie şi pînă la 14 septembrie, Regimentul 5 Yînători s-a amplasat în poziţie de apărare pe malul de nord al rîului Timiş,
de la Parta (inclusiv) la Şag p5durea Giroc (inclusi\·). amcnajîncl pozi\ii de
apZirarc. ln ziua de 12 septembrie, avînd sub comandă un delaşament înaintat, am
acţionat pc directia localităţilor Jcbcl Voitcni, unde, în lupta de înlîlnire, printr-un
atc1c fulgeri.itor am creat pic,rdcri unei coloane germane şi am determinat-o s!î se
retragă în grabă spre Deta--Denta.
La 14 septembrie, seara, în urma ordinului primit, Balalionul 2 (comandant
Cpt. lo,111 Slilmatiu) clin Re~1imenlul 5 vîntltori a primit ordin să fie retras de pc
pozi \ia 1w car0 a ocupat-o pc malul de nord al rîului Timiş, şi să intre în poziţie de <1pZ1rare Ia nord-vest de Timişoara (la milfqinea cartierului Nehala), fiind mulatri şi compania ele Mmnment greu regimentar n RPgimc,ntului S Yînători în sprijinul Batalionului 2 din acelaşi regiment. în urma acestei modificări în dispunNea
unilătilor şi subunitătilor din dispozitivul ele apărare al oraşului Timişoara, compania
a 4-a a primit misiunea de a asigura apărarea sectorului celor două poduri de trecere
peste Timiş (cel de cale ferată şi cel de pe şoseaua Timişoara-Jebel), cum şi gara
Timişeni. Misiunea încredinţată subunităţilor (celor 4 companii) din Batalionul I al
Regimentului 5 vînători a fost, după dala de 14 septembrie 1944, deosebit de dificilă.
Batalionul avea de apărat un front larg, cu deschidere de la comuna Parla (inclusiv) la Şag - pădurea Giroc (inclusiv), pe malul de norei al rîului Timiş, sector în care
anterior se aflau dispuse două batalioane. Faptul că la cele două flancuri ale Batalionului 1 nu se afla în poziţie nici o unitate sau subunitate, clelerminînd ca batalionul
sli se mentină în dispozitiv ele apărare cu flancurile descoperile, trebuind ca prin propriile mijloace şi resurse să-şi asigure apărarea şi pe aceste direcţii, a sporit dificultă
ţile care Ie aveau de înfruntat vinătorii, amplasaţi în apărare pe acest aliniament. A
fost necesar de a se urmări cu atenţie şi deosebită exigentă, luarea măsurilor pentru
înUirirea corespunzătoare a apărării, mai ales asigurarea cu suficic,nlli muni tie şi amenajarea pozi\.iilor de luptă. Un accent deosebit l-am pus pe instruirea în condiţii concrete de teren a întregului efectiv al companiei. Am repetat cu grupul ele comancl5 şi
cu echipele de aprovizionare cu muniţii diferite teme de zeci de ori, cronometrînd
timpul necesar pentru sosirea muni\iei din gropile de rezervă, deoarece cele trei unită\i de foc blinuiam că nu vor fi suficiente, mai ales că aveam ordin să rezistăm cit
mai mult pe poziţia pe care o ocupam şi să ne repliem numai în cazul cînd vom fi
anwnintati cu încercuirea. ln intervalul 23 August-7 septembrie 1944, în cadrul clispozitivului de apărare al oraşului Timişoara s-a urmărit eficienţa sporită a focului,
utilizarea întregului armament din dotare, inclusiv cel capturat de la inamic, folosind
par ticularită tile terenului.
1n dimineaţa zilei de 16 seplembrie trupele germane au atacat puternic comunele Parţa şi Şag, fortînd poziţiile de apărare ale Batalionului 1 din Regimentul 5 vînători. Luptele purtate au atins o violentă deosebită, inamicul utilizînd
un mare număr de arme automate (pistoale mitralieră, puşti-mitraliere şi în special mitraliere), fiind sprijinit de arunditoare şi piese de artilerie, de forma ţii motomecanizate şi tancuri.
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încercările

inamicului de a pune slilpînire pe poziţia apărntă de compania a 4-a
focului şi reînoirea atacurilor, se do\·edeşle infrucluoasi1;
ostaşi, bine amplasa\i în teren, bine aproviziona\i cu muni\ie, în~lrui\i
corespunzător şi în special conduşi cu competenţă, aclionează prompt, rărind rîndurile inamicului, căruia îi crează pierderi în oameni şi avarii ale tehnicii de luptă,
zăgăzuind succesiv atacurile dezlănţuite. De la orele 7,30, cînd această pozi\ie a fost
puternic atacată, şi pînă către seară, cu toate că prin alte sectoare inamicul a r0uşit
să realizeze pătrunderi în dispozitivul de apărare al batalionului (pozi\ia pădurii Giroc
în flancul stîng, precum şi poziţia localită\ii Parţa la flancul drept), deşi la un moment
dat am fost chiar învăiui ţi pani al de elemente inamice, totuşi, ostaşii companiei a
4-a au stat neclintiţi pe pozi\ie. Au acţionat cu un foc viu, bine ochit asupra inamicului, favorizînd astfel ac\iunile celorlalte companii, aflate în situaţii dificile de luptă,
pe aliniamente de apărare stabilite succesiv, contra unui inamic mult superior atit
numeric cît şi ca tehnică de luptă.
Rezistenţa companiei a 4-a mitraliere din Batalionul I, care apăra circa I OOO de
metri, nu a fost zdruncinată nici un moment şi serviciile sale au funcţionat aşa de
bine, incit nu s-a sim\il ne,oia în apro,izionarea cu munitie a liniei I-a luptătoare.
Am avut multi răniti, brancardierii companiei au făcut totul pentru ameliorarea
suferintelor, e,·arnînd la timp pe cei scoşi din luptă.
ln timpul după-amiezii a sosit în linia I-a căpitanul Mazilu Ioan, care din turnul bisericii a putut observa concentrarea trupelor inamice şi situaţia luptelor în
sector, comunicîndu-mi că am rămas singur în poziţia de apărare pe Timiş, deoarec-e
compania 1 de la Parţa şi a 3-a din stinga mea au fost obligate să lupte în
retragere, pe un aliniament aflat la circa 1 km în spatele companiei a 4-a. Intrucil legăturile cu comandamentul meu erau distruse şi nu mai puteam primi ordin de
la vînătorii mei - căpitanul Mazilu mi-a dat ordin de repliere prin luptă, pe un aliniament mai favorabil desfăşurării în continuare a acţiunilor de hîrţuire a inamicului.
Combinînd focul cu mişcarea, folosind poziţiile fa,·orabile concentrării focului,
ca urmare a existenţei culturilor de toamnă, inamicul a fost hărţuit în continuare, iar
replierea s-a făcut organizat, ajungind cu 1ntreaga tehnică intactă, 111 seara zilei de
mitraliere, cu
tinerii noştri

!oală violenţa

16 septembrie 1944, pe pozifiile de la liziera Frate/iei, indrepllndu-ne spre
pentru a intra în dispozitivul de apărare al oraşului Timişoara.

Cliişoda

Se remarcă în mod deosebit faptul că, deşi compania a 4-a a a,·ut de luptai
o zi întreagă, în condiţii deosebit de dificile, cu un inamic mult superior numeric şi
cu tehnică de luptă superioară, tinerii ostaşi ai compame1 au do,·edit fermitate, calm, precizie în foc şi disciplină, acţionînd cu vitejie şi mult curaj în dificila
luptă în repliere, desfăşurată pe o distanţă de cca 8 km., reuşind ca la sfîrşitul
acestei acţiuni să menţină intact, în stare de funcţionare, întreg armamentul automat
şi aruncătoarele de 60 mm aflate în dotare, iar la sfîrşitul zilei, să continue lupta în
poziţia atribuită de la liziera Frateliei şi Chişoda, pentru zăgăzuirea atacurilor inamice, conlucrînd eficient cu alte subunitd\i ale armatei române şi sovietice aflate în
zonă. ln acest sector compania a 4-a a actionat pînă la data de 21 septembrie 1944
,.drept subun·tate independentă", fiind necesară pentru asigurarea µozitiilor de apd•
rare ale Timişoarei, pe direcţia: liziera sud-est Fratelia - liziera sud-,·est Chişoda
ţinînd cont în special de puterea de foc ridicată pe care o conferea subunită Iii armamentul automat aflat în dotare (cele 8 mitraliere Z.B.; puştile mitraliere, aruncă
toarele de 60 mm, pistoalele automate, precum şi armamentul şi muni\ia capturată de
la inamic, care a fost de asemenea utilizată).
1n luptele de la Şag şi Fratelia-Chişoda s-au distins comandan/ii de plotoane:
Sit. rez. /ne/eseu Cornel, Sit. rez. Dumitraşcu Nicolae, Piui. rez. Flori/a şi serg. major
Neiboiu Marian. De asemenea, s-au distins sergent ii componiei a -l-u: PJapşa N ico/uc
mort ulterior în luptele ele la Nogyrcibc pc teritoriul lingurici, Sirbu Marin,
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şi o scrie de ostaşi vechi şi recru/i, ale cărnr nume nu
mi le mai amintesc, întrucît datele amănunţite, hărţile şi regulamPntclc le-am predat
aulorităţilor, în anul 1945.
Faptele celor 240 ostaşi ai companiei, animaţi de dragostea fată de patrie, nu
au umbrit strălucitele exemple întîlnile în Lraditia de lupl[1 a poporului român pentru
libertate şi îndependentti.
Păstrez o caldă rccunoştin tă ostaşilor, subofi lerilor şi ofi lcri lor din compania
a 4-a a Regimentului 5 vînători şi aduc pc această cale un prinos ele recunoştinţă
celor care au căzut la datorie, un gînd pios tuturor celor care şi-au jertfit viaţa
pentru patrie.

Iordache Mircea, Murgu Ilic

Timişoara,

Ia 08.07.1977

Locotenent (rez). Aurel Mirescu

14
STRĂLUCITA

VICTORIE A MILITARILOR ROMANI IN RĂZBOIUL ANTIFASCIST,
IN MEMORABILELE LUPTE DE LA PAULIŞ DIN SEPTEMBRIE 1944

Se împlin0sc în acest an trei decenii şi jumătate d0 la mcmorabilclt' lupte din
rct1bo:ul anli[ascist care au avut loc la Păuliş în septembrie 1944, în care militarii români, cu precădere elevii şcolii de subofiţeri de rezervă de la Raclna, prin vitejia de
care au dat dovadă, au oblinut o strălucită victorie.
Ca participant la aceste lupte cu Regimentul 96 infanterie, îmi reamintesc cu
emoţie de grelele încleştări ce au avut loc cu forţele vrăjmaşe mult superioare, care
au cotropit pămîntul străbun. Voinţa de neclintit a
elevilor Şcolii militare de subofiţeri de rezervă de
„
la Radna, tenacitatea în luptă, împletită cu competenta comandanţilor, au dus la stăvilirea încercări
lor disperate ale inamicului de a pătrunde mai departe în defileul Mureşului.
La Păuliş, s-a format o adevărată barieră vie,
de netrecut. Elevii Şcolii militare, intraţi în luptă
pentru prima oară, au înfrînt toate asalturile duş
mane. Supuşi unor grele încercări, în furibundele
;
atacuri declanşate de forţele fasciste dotate cu
:"}~fi:·
abundent armament de toate categoriile, cu formaţii
de tancuri şi tehnică modernă de luptă, au dat do" Mlă de eroism făcînd ele netrecut pozi tiile noastre.
Sub ploaia de qloanţe şi de schije, avînd neclintit,~1 credinla în victorie, luptătorii Detaşamentu
lui Pituliş s-au acoperit de o glorie nepieritoare.
S-au împletit momente de dramatism, fapte de
eroism şi virtuli nebănuite, sub grindina de gloanţe
şi de schije care au încrustat răni adînci în trupul
multor lupliitori. Apărarea a rămas însă fermă. Nici
(Jloantele, nici schijele numeroaselor guri de foc utilizate de inamic şi nici tancurile vrăjmaşe nu au
• (. • I
reu~it să o destrame.
Pămîntul strc'\moşesc udat în acele zile cu sînSublocotenent POIANĂ CONgele a numern!;,i eroi, a fost apiiral cu stră~nicie de
STANTIN din Batalionul 1 al
neînfricatul Dc,t,tşument Păuliş.
Regimentului 96 infanterie
ţ

..
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ln filele isloriei militare româneşti, \'iclorin de la Păuliş din septembrie 194•1
figureazd şi va figura la loc de cinste. In luptele crîncene care au avut loc în zona
acestei localtă\i, Detaşamentul Păuliş s-a comportat admirabil. Militarii acestui detaşament, au dat dovadă de un veritabil eroism colectiv, manifestat în plenitudinea sn.
Deşi au trecut 35 de ani de la acele zile din septembrie 1944, momentele de luptJ
au riîmas de neuitat.
Eram sublocotenent în Regimentul 96 infanterie. 1n dimineaţa zilei de 16 septemlnie 1944, Batalionul 1 al Regimentului 96 infanterie a primit misiunea de a pune
stăpînire pe înăl\imile împădurite ale Vîrfului Bordu, cota 471. Luptele au fost grele.
Militarii din batalion 11u ac\ionat cu multă îndrăzneală, hotărîre şi iscusinţă, măcinînd
con linuu forţele inamice. Militarii noştri au luptat cu vitejie. Ostaşii răni ţi mai uşor,
nici nu luau în scamă riînile şi nu se opreau din luptă. Aceasta a dovedit hotărîrea cu
care actionau ostaşii noştri împotriva forţelor vrăjmaşe cotropitoare. lin să rele,
acest lucru, întrucît reflectă cu prisosinţă calităţile morale şi ostăşeşti de care au dat
dovadă aceşti minuna\i luptători ai armatei române. Fapte vrednice de a intra în
legendă. Cu o voinţă de neimaginat, ostaşii mai uşor răniţi se adntau în continuare
în iureşul luptei, stropind pămîntul străbun cu sînge de viteaz.
Militarii grav răniţi, care nu mai puteau lupta, au fost îngrijiţi de tînăra sanitară, venită voluntar la Batalionul 1 al Regimentului 96 infanterie. Era Elena Chiriţă,
care prin spirilul de sacrificiu de care a dat dO\·adă, avea să de,·ină Eroillă a Armatei
Romăllc

clin

războiul

antifascist.

La luptele care au avut loc' în acest sector, Elena Chirilă a adus un preţios aport
pentru îngrijirea răniţilor. Părăsind postul de infirmieră de la Spitalul de zona intr-rioariî nr. 303, ce se afla dislocat la Lipova, tînăra sanitară a venit în prima linie de
luptă. Mai mult chiar, în anumite momente ale încleştării s-a aflat cu arma în mină,
luptînd alături de ostaşii noştri. In luptele de la Păuliş, Elena Chiriţă a primit botezul
focului, dovedind în împrejurări grele, calită\ile unei veritabile eroine. Prezentă în
lupte, neînfricată sub focul intens deschis de inamic, acţionînd cu operativitate pentru îngrij.rea răni\ilor, ne\inînd seama de pericole, imaginea ei a devenit pentru cei
care au cunoscut-o şi au văzut-o ,în viitoarea luptelor, o personificare a eroismului
feminin românesc.
ln luptele crincene care au avut loc la Păuliş, s-au acoperit de glorie, atit luptă
torii din Batalionul 1 al Regimentului 96 infanterie, cit, mai ales, elevii Şcolii de subofiţeri rezervă de inianterie de la Radna. Militarii Detaşamentnului Păuliş şi-au îndeplinit cu cinste misiunea grea şi de mare răspundere, înfruntînd timp de o săptămînă
loviturile for\elor fasciste, cauzînd acestora pierderi grele.
Succesul în aceste lupte s-a datorat virtuţilor ostăşeşti care îşi avea izvorul în
glorioasele tradi \ii de luptă ale poporului român, precum şi spiritul de înalt patriotism, izvorit din cauza dreaptă pentru care au luptat. Toate acestea le-am imprimat
militarilor de toate gradele: hotărîre, promptitudine, tărie în învingerea greutăţilor,
curaj şi o remarcabilă dîrzenie în luptă.
Prin faptele de vitejie, prin spiritul de abnegaţie şi eroismul dovedit în luptele
pentru apiîrare>a defileului Mureşului, în fata unui inamic mult superior (raportul de
forte luptătoare era de aproximativ 7 contra 1 în favoarea inamicului), trupele române au rezistat. .,Eroii de la Păuliş" au apărat cu preţul vic\ii lor pcimintul strămo
şesc, cauzînd duşmanului mari pierderi în oameni şi materiale>.
Pe locul undc> au avut loc aceste> crîncene lupte, în semn de recunoşlin \ă a fost
ridicat „Monumentul Eroilor de la Păuliş". Este un binemeritat omagiu adus celor
care şi-au dat viaţa pentru patrie, apărînd glia străbună, pe aceste meleaguri.
Acest monument reprezintă un semn pentru viitor, spre a face cunoscut din generalie în genera\ie, că a:ci la Păuliş în septembrie 1944 s-au să\'irşit fapte de arme
înscrise în istorie cu sînge de eroi ai armatei române.
Ostaşii românii au dovedit ca în multe alte împrejurări ale războiului, spiritul
de înalt patriotism şi au arătat duşmanului că „nici pe la Păuliş nu s-a pulul trece"."
Timişoara, 13 iebr. 1979.
Maior (re.:.) Consta11ti11 Poiană
• Precizez

că

am fost sublocotenent în timpul

operaţiunilor
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15
EPISOD DIN LUPTA DUSĂ DE COMPANIA A 6-A A BATALIONULUI 2 DIN REGIf\1ENTUL 5 VÎNĂTORI PENTRU APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA,
lN DUPĂ-AMIAZA ZILEI DE 17 SEPTEMBRIE 1944

In cadrul sectorului ele apărare al oraşului Timişoara, la nord-vest de cartierul
Mehala, atribuit Batalionului 2 al Regimentului 5 vînători recruţi (instrucţie), în perioada 14-19 septembrie 1944, companiei a 6-a i-a revenit misiunea de a
bara şoseaua dintre Becicherec şi Timişoara.
Pentru îndeplinirea acestei misiuni, în poziţia menţionată, aflată pe una din principalele directii de circula\ie şi de pătrundere a unor eventuale formaţii inamice motomecanizate, cte la frontiera de vest a ţării. înspre oraşul Timişoara, compania a 6-a
a trecut în dispozitiv de apărare, adecvat conditiilor şi în raport de posibilităţi. Astfel, poziţia de apărare realizată, perpendicular pe şosea, cu adîncime după posibilităţi,
avea 2 plutoane dispuse pe partea stingă a şoselei, iar al treilea pluton de puşcaşi
(comandat de Sit. Hinovescu Nicolae) era dispus în partea dreaptă a şosC'lei (orientare cu fata spre direcţia probabilă de înaintare a inamicului, dinspre vest spre oraşul
Timişoara), asigurîncl legătura cu o subunitate din dispozitivul unei companii de gră
niceri, ce avea misiunea de a bara şoseaua 1\rnd--Timişoara şi pozi \iilc învecina le
acesteia.
Ţinind cont de importanta arterei de circula\ic Bccichcrcc
Timişoara, pc partea
stingă a şoselei, cele două plutoane aflate în dispozitiv de apărare au fost dispuse
şi rn elemente în adîncime, spre a întări după posibilităţi această direct'e.
La ora 17, o coloană de 12 tancuri grele germane, unele adnd şi desan\i forţează poziţia noastră de apărare, prin declanşarea unui atac puternic.
Tancurile au fost urmate de infanteria inamică (de
tărie mai mult ele un batalion). Infanteriştii duşmani
aveau un mare număr de arme automate, ceea ce le-a
permis să deschidă un foc sustinut şi cu o mare densitate asupra poziţiilor noastre de apărare.
Direcţia de alac a unităţii naziste viza cu
preciidere pozi tia ocupată. de companiile 6 şi 7 din
Batalionul 2 al Regimentului 5 vînători (în
special zona de la soşeaua Becicherec şi spre suct
de şosea, în dispozith·ul celor 2 plutoane din companie, precum ~i a pozitiei ocupate de compania
a 7-a).
Riposta vînillorilor a fosl prompUi. Deschizîncl
focul cu întreg armamentul af111t în dotare, ostaşii
noştri
seceră
desantul care se afla agăţat pe
tancuri şi, astfel, reduc numărul utacatorilor din prima forma\ie a inamicului.
ln aceast[1 situa\ie, deosebit ele dificilă, s-a remarcat lupta eroică a ostaşilor şi gradu\ilor ele la
tunurile antitanc, ele calibru redus (tip Boffors de
37 mm), comandate ele Sit. Negrini Cornel, care, neLocotenent (rez.)
POPESCU
înfricaţi, au deschis un susţinut foc.
NICOLAE, comandantul comlmpotriva tancurilor grele germane, luptînd cu
paniei a 6-a din Batalionul 2
al Regimentului 5 vînălori
tenacitale, cu o îni:!lli\ ţinută. osliişească, trăgînd
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fc"1rct ri'\qaz cu Lunul antilanc pe care-l deservea cu competenl/1 (în timpul traqNii au
!ost nimerite două tancuri duşmane), s-a aflat erou/ S<'rgcnt Ro!)u G/worg/re. Cu un
înalt spirit de sacrificiu, rămîne neclintit pe pozi[ie, efecluînd lrnq,,ri asupra blindatelor duşmane, care înaintau pe această direclie, pîn,\ în ullima clip[1 a vieţii,
cînd cade la datorie, lovit de gloanţele vrăjmaşe şi strivit impreun[1 cu tunul A.T.
de senilele tancurilor hitleriste.
· Coloana vrăjmaşă de blindate pătrunde în pozilia noastră de apărare, urmată
de formaţiile de infanterişti.
Recruţii, cu mai puţin de 4 luni de pregătire militară, erau neYoiţi să lupte în
apărare, în această situaţie specifică, cu un inamic superior atîl numeric cil şi ca
tehnică de luptă. ln iureşul bătăliei, apărarea noastră este lipsită de sprijinul secţiei
de lunuri A.T. şi acela al unei mitraliere, care au fost reduse la tăcere de inamic.
Pentru menţinerea poziţiei cu orice preţ, am dat ordin întregii companii de a
folosi poziţiile de luptă, amenajate anterior, adăpostindu-se de coloana de blindate, şi
de a se pregăti pentru deschiderea unui foc susţinut asupra infanteriştilor inamici, simultan cu compania a 7-a (care primise acelaşi ordin de la comandantul de batalion,
Cpt. Stamaliu Ioan).
După ce o parte din tancurile germane au străpuns pozi lia apărată de compania
a 6-a, depăşind-o, ostaşii noştri, care au executat ordinul primit cu multă dibăcie,
folosindu-se de particularităţile terenului (plantat în mare măsură cu porumb), la
primirea ordinului, au deschis un foc sustinut, continuu, cu intH'g armamentul asupra
infanteriştilor duşmani, rărind rîndurilc acestora.
S-a remarcat sprijinul eficient dat în această actiunc de plutonul comandat
de Sit. Hnovescu Nicolae, care fiind amplasat în dreapta şoselei Becicherec-Timişoara şi nefiind atacat frontal de tancuri şi de infanteria inamică ce Ic urma, a manenat cu multă dibăcie şi eficientă ostaşii, acţionînd şi deschizînd un foc susţinut dintr-un unghi favorabil de tragere.
Simultan şi celelalte companii aflate pe pozilia de apărare la nord-,·e~t de Mehala se apdră cu îndirjire.
Prin tăria focului deschis asupra inamicului, se reuşeşte stă\'ilirea acţiunii e:H'CU·
late de infanteria inamică.
ln acel moment de răgaz, cu un grup de ostaşi, m-am îndreptat în sprijinul celor 2 tunuri A.T. de calibru 76,2 mm aflale la cca. 150 m în spatele poziţiei noastre şi care erau reduse la tăcere şi ele. lmpreună cu sergenţii Negrea
Gheorghe, Radu lnn, Damian Ion, am reuşit să punem în poziţie de tragere
cele
doui'i
tunurri
aflate
lingă
şoseaua
Becicherec Timişoara,
imediat
după aeroportul situat în acel loc, spre a putea face fată în continuare viitoar0lor
situaţii de luptă. lntr-adevăr, în scurt timp apare un al doilea eşalon de tancuri inamice (3 tancuri). Cu ajutorul celor două tunuri A.T. de calibru mare de data aceasta,
deservite de vînători, care au tras 72 de proiectile într-o cadenti'I susţinută, au fost
lo\ile încă două tancuri din coloana inamică, destrămînd atacul acpsteia.
Prima formatie de tancuri, ajunsti în zona de actiune a lunurilor A.T. so, il'tice, amplasale în poziţie pentru apărarea carliPrului Mahala, a fost oprită prin tragerile sust nule şi eficiente executate, carl' au pricinuit najmaşului piNderi şi a\"arii.
Oprirea aproape concomit<:-ntă a celor două eşaloane de tancuri (primul eşalon
de 9 tancuri iar al doilea de 3 tancuri), precum şi zădărnicirea ac\iunii desfăşurate
de către infanteria duşmană, a determinat retragerea tancurilor ramase apte de lupta
şi a celor avariate care se mai puteau deplasa şi regruprea for\elor pentru a se acţicma din nou asupra poziţiilor noastre de apărare.
Inamicul a încercat în continuare să destrame apărarea asigurată de vlnători.
Violenta acţiunilor salt> repetate creşte mai ales în jurul orelor 19, cînd, din nou
forţea,ă, urmărind dezintegrarea poziţiei noastre de rezistenHL
Cel mai greu încercat este plutonul comandat de Sit. Seculici Alexandru. Acest
pluton are importante pierdC'ri, iar comandantul său, aflat permanent în primele rîn<iuri, este grav rănit.
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Prin vitejia de care au dat dovadă, oslaşii companiei a 6-a din Rc~Jimcnlul limi5 vînători, în acea dup~i-amiază de 17 septembrie 1944, în luptele ctecisi\·c
pentru apărarea oraşului Timişoara, prin înalla tinulă osti1şeasc5, lenacitalea, impl'tuozitatea cu care au acţionat, păstrînd pozilia încrerlintati.i, cu toati1 Yiolenta atacurilor vrăjmaşe, cu singele vînătorilor vărsat pe acele locuri, tinerii eroi au înscris
încă o misiune îndeplinită, un strălucit succes, în filele nepieritoare ale istorici neamului.
şorean

Timişoara,

Ia 21 ianuarie 1976.

Locotenent-major (rez). Nicolae Popescu

16
ACTIVITATEA
BIROULUI DE TRANSPORTURI MILITARE DE PE LINGĂ
DIRECŢIA REGIONALA C.F.R. TIMIŞOARA

I. Perioada apr.ilic -

august 1944

ln afara aclivitălii normale, pc baza unui ordin v,:,rbal, slricl-secrct, primil personal din partea şefului secţiei informaţii din M. St. M. (Colonelul Titi Ionescu), s-au
urmărit toale lransporlurile germane care tranzitau în stalia Timişoara-nord, spre şi
dinspre Belgrad, interesînd conţinutul şi volumul.
Rezultatele au fost raportate săptămînal - personal - secţiilor informaţii şi transporturi din M.St.M.
S-a urmărit să se poată deduce, dacă germanii întăresc sau evacueaz5. frontul din Balcani.
II. Zilele de 23-24 august 1944
In dimineaţa zilei de 24 august, orele 8, a
fost ţinută la Direcţia Regională o şedin\[1 ele
lucru extraordinară, în urma. întreruperii legăturilor
telefonice-telegrafice cu Direcţia Generală şi M.St.M.,
provocate de luptele insurecţionale din capitală şi
zona Orşova-T. Severin. Prezenţi toţi inspectorii ~i
delegatul M.St.M., care a demonstrat importanta
slrategic[1 a Banatului şi a Timişoarei în cadrul opera \iunilor militare, care se întrevedea a avea Ioc
în scurt timp şi ca urmare a propus luarea urm[1loarelor măsuri:
- menţinerea Ia întrega capacitate a magistralelor c.f.: Timişoara--Orşova-T. Severin şi AradSimeria, precum şi a liniei de legătură (rocadă) între cele două, linia Lugoj-Ilia;
- Salvarea celor 2.500 vagoane depozitate „pe
roate" în staţiile dinspre frontiNă, ca urmare a mersului războiului in primăvara anului 1944, care în
aprilie 1944 ajunsese pe aliniamentul Paşcani-laşi.
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Organele c.f. au avut intenţia ca cele 2 500 rngoanc să fie dirijate în dC'curs dr
48 ore cit mai departe de granita de vest chiar şi pe linia Lugoj- CaransebC'ş. A fost
acceptat punctul de vedere al delegatului M. St. M., ca vagoanele să fie duse şi parcate pe liniile secundare la est de Timişoara, pentru ca cele principale să rămînă
libere, chiar cu riscul ca acesle vagoane eventual să se piardă, deoarece la 24 august
nu se putea întrevedc>a amploarea reac\iunci gc>rmane.

III. Din activitatea biroului de transport după 24 august 1944
Concomitent, s-au pus două probleme spre rczol\·are, una informali\'tl asupra
duşmanului, şi a doua, satisfacerea nevoilor trupelor care ou şi intrat în dispozitivul
de apărare al zonelor, Arad, Timişoara şi la sud zona Ora vi \ei.
Folosindu-se personalul c.f. din cele şase staţii terminus de pe frontieră, s-a
reuşit să se culeagă înformatii destul de preţioase, despre cc se pelrccea peste frontieră. Informaţiile au fost zilnic -- după cum parn:ncau -- raportate Oi\'iziei 1 infanterie-instrucţie, ulterior Diviziei 9 cavalerie, cdre au conrnnddt succe!'>iv trupele destinate apărării zonei Timişoara. Au mai fost comunicate unui organ de informaţii, al
M. St. M. din Sibiu, care le transmitea M. St. M, lu Bucureşti (re\cauu tdefonică-klc
grafică cu Bucureştiul a fost ref5cută abia la 3 septembrie 1944).
In acest inlerval de timp au fost satisfăcute nc,·oilc urgenlc în muniţie>, tehnică
de luptă şi completări de efeclive, cum a fost transportul R.17 I de la Lugoj (3 g,nnituri) la Timişoara pe 5 septembrie. Aceste transporturi au fost surprinse în statia
Timişoarn-nord de puternice bombardamente ale aviatici hitleriste>, din care cam:i1
această debarcare a avut loc în plină cale liberă între Timişoara şi Săcă!Jt.
Aviaţia duşmană, începînd de la 1 scplembric a fost foarte activă. Zilnic ilU fo'>t
bombardate sau mitraliate staţiile principale, precum şi trenuri în plin mers.
De remarcat transportarea unui batalion din Regimentul 96 infanterie de la Caransebeş, care din sta\ia Lugoj, cu tot bombardamentul, a ajuns la timp la Radna, de
unde a intervenit în sprijinul Detaşamentului PJuliş, care era pe cale să fie întors în
regiunea Baratca.
In intervalul de timp 5-17 septembrie 1944, au fost transportate unităli de \"aloarea a două divizii şi jumătate însumînd 102 garnituri a 100 osii (a 50 vagoane), pe
întreaga Regională c.f. Timişoara.
Efectuarea transporturilor la timp se datoreşte în mare măsură şi personalului
c.m. care a rămas la post pînă la ultimul acar pe timpul bombardamentelor aproape
zilnice ale avia\iei duşmane.
Transporturile s-au executat după indicaţiile biroului de transporturi militarP,
care tot timpul a stat la dispoziţia Armatei I-a şi chiar a marilor unităţi din subordine, mai precis diviziilor 1 infanterie-instructie, 1 ca\·alerie, 9 ca\'alerie, 19 infanterie
şi 14 infanterie.
Timişoara,

12 Iulie 1978
Colonel (rez). Simion

Păcurariu

17
MARŞlJL

SPRE NOI VICTORH

Fiind înlocuiţi din apărarea oraşului Timişoara de uniUlti din Di\'izia 14 infanterie şi trupe sovietice, am primit ordin, a ne deplasa in zona Ineu, unde era în luptei
Di vizi a 1 infanterie-instrucţie, din compunerea organică a căreia făceam parte>.
După completarea efeclivelor cu cei întorşi din Moldova, se reorganizeazd Regimentul şi începem un marş for\at pe ilinerariul: Ianova-Teş-Si§tarovi'll, Lipova-Radna-Clado\·a-Agriş-Ineu. Acest marş a fost executat mai ales noaptea şi in
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condi\ii grele, deoarece eram obligaţi a trece prin păduri şi drumuri apropiate dP
front şi sub activitatea intensJ a a,·ia\iei germane.
Intre localitatea Teş~Sistaro\'ăt am traversat o pJdure cu drumuri desfundate
şi impracticabile pentru o coloană de artilerie. Din Lipo,·a am trecut podul peste
Mureş în Radna cu ajutorul mijloacelor hipo- fiind un punct obligatoriu de trecere şi supra, eghiat de aviaţia inamică. Ne-am adăpostit întreaga coloană între
Radna şi Cladova şi la căderea nopţii am început a traversa - prin calea Cladovei - Munţii Zarandului. Aci nu erau decil poteci turistice şi a trebuit să facem
manevre de fortă" cu tunurile şi chesoanele, clcfrişînd pădurea, pentru a face loc
pieselor mai mari, spre a putea trece. Această manevră a durat circa 8 ore, pentru
a ne deplasa 2-<l km, şi la ivirea zorilor am ajuns în Valea Mare, unde am făcut
un nou popas de 2 ore.
Continuînd marşul, am intrat în dispozitivul Diviziei 1 infanterie-instrucţie, formîndu-se Coloana colonelului Viscopoleanu, compusă din Regimentul 5 vîniitori şi Regimentului 1 artilerie, spre a participa din nou la lupte, spre noi victorii.
11

Timişoara,

la 10.03.1977.

18
LOVITURA DE TOPOR

ln urm5rirca inamicului, coloana de infanterie, sprijinită de o balc rie de obuziere, mărşăluia fără a întîlni prea mari rezistente, în fa\ă. Sîntem avertiza ţi că în
flancul nostru drept au apiirut înfiltrnlii ale trupelor germane, din direcţia Salonta.
Fiind în capul coloanei, unde se afla bateria de obuziere, am formill o flancgarcl,i cu
un pluton de infanterie şi o secţie de ohuzit>rc. J\m ocupat o pozi\ie avantajoasă, profitînd şi ele o cca\li care se lăsase în acea diminea\ă şi nu se ridicase, cum se întîlneşte toamna.
Am chemat pc comandantul de pluton şi comandantii ele grupe şi le-am arZitat
misiunea lor iar comandantului de secţie şi celor de obuziere le-am arătat pozi \ia de
ocupat şi modul de execuţie al tragerii directe la aparHia inamicului. Nu au trecut
zece minute de la ocuparea pozi\iei arătate şi au început tragerile de arme automate sli se audu cit mai aproape. Personal am mers în poziţia obuzierelor şi am
hotărît să tragă la comanda mea prin lăsarea în jos a braţului cu şapca. Tragerea
urma să se facă cu un înă[tător de 500 m cu ricoşet, cu o viteză de 6-8 lovituri pc
minut. Apărînd grupele de recunoa5tere inamice, le-am lăsat să se apropie, oprind
deschiderea focului şi la infanterie, care urma să actioneze tot Ia comanda mea. Momentele grele de aşteptare, au făcut ca alît infanteriştii cît şi artileriştii să fie încorda li la maximum. Eram bine, adăpostiţi, inamicul nu se aştepta la o întîlnire. La
semnalul dat, a început răpăitul de puşti mitraliere şi arme, dar mai ales la tragere
cu ricoşet, exploziile 11 loviturii de topor", cum se numesc acestea, au pus în derută
şi pe fugă pe atacatori.
Stupefacţie. ln acel moment din flancul nostru drept, apare o grupă de 3-4 motociclişti cu mitraliere şi asalteazu grupa care începe retragerea către obuzierul nr. 1.
Merg la obuziere şi ordon să se tragă „la gura ţevei - mitralie", iar obuzierul 2 să
continue tragerea înainte cu ricoşet. La obuzierul 1 trece la ochire comandantul şi
clin cîte, a lovituri obligu motocicliştii să ia calea întoarsii, lăsînd două motociclete
il\ aria te şi 2 răni \i.
Intre timp a ~osit grosul coloanei, care a continuat înaintarea fără incidente.
0

Timişoara,

la 6 decembrie 1977.

Locotenent-colonel (rez). /onn Muzi/u
https://biblioteca-digitala.ro

686

Viorel Faur, Ioan Marinescu, Valeriu A. Giuran

98

19
EROUL SUBLOCOTENENT DE REZERVA NICOLAE HINOVESCU
DIN REGIMENTUL TIMIŞOREAN 5 VINATORI

ln războiul antifascist, între eroii Regimentului de recru\i 5 vînălori, care în
perioada scurtă dintre 23 August 25 septembrie 1944, dar plină de momente
dificile de luptă s-au distins prin virtuti ostăşeşti alese, înaltă conştiinţă a îndeplinirii
datoriei şi spirit de sacrificiu, a fost şi sublocotenentul de rezervă Nicolae Hinovesrn.
Născut în comuna Hinova din Judetul Mehedin\i, la 17 decembrie 1922, la vîrsta
de 22 ani comanda un pluton din cadrul companiei a 6-a a Batalionului 2 din Reqimenlul 5 vînători recruţi (instrucţie). A participat cu întreg regimentul la luptele
pentru apărarea oraşului Timişoara, între 11-18 septembrie Hl44.
In ziua de 11 septembrie 1944, cînd Regimentul 5 vînători recru\i, a\"ind sprijinul de foc al Regimentului 1 artilerie recruţi (instrucţie), executa un viuros contraalac asupra forţelor inamice ajunse pînă la sud de Timişoara (la marginea Fralelie>i
şi Chişodei, unde luptau în apărare militarii din Regimentul 13 dilăraşi), împreună
cu ostaşii pe care-i comanda, intră în luptă pentru prima dată, hotărî! şi energic.
ln clupă-amiaza zilei 17 septembrie 1944, cînd Batalionul 2 din Regimentul
5 vînători a făcut un zid viu, de nepătruns, în fata celor 12 tancuri inamice, premm şi a infanteriei hitleriste care farta repetat plitrunderea pe direcţia de n.v. a Timişoarei, ru precădere în sccloarele încredinlate companiilor 6 şi 7, recruţii regimentului de YÎnători, comandaţi cu pricepere de subofiţerii şi ofiterii lor, avînd şi sprijinul unor alle subunităţi militare de diferite arme, s-au apărat rn îndirjire, rZimînînd
neclinli(i pc poziţii. In fruntea plutonului pe care-l comanda, sublocotenentul Nicolae
Hino\·cscu s-a distins prin curajul, priceperea şi îndrărn0ala cu rare, neclintit, 11

Su blocotenen l
DUMITRAŞCU
NICOLAE, comandantul plutonului de mitraliere (compania
4-a) din Batalionul 1 al Regimentului 5 vîniilori.

Sublocotenent ADAM NICOLAE din Batalionul 1 al Regimentului 5 vinători.
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apărat pozitia încredinţată în cele mai dificile momente, reuşind prin focul sustinut
şi eficient. deschis cu întreg armamentul de care dispunea, să stZ'tvileasc[1 un inamic
superior atît numeric cit şi ca tehnică de luptă. Mai mult chiar, a asigurat cu foc de

sprijin plutonul vecin, greu încercat ele furia alacului inamic.
In continuarea acţiunilor de l11pt[1 la care a participat Regimentul 5 vină.tari,
de la Timişoara, Lipova, Beliu, în sectorul de actiune încredinţat de Divizia 1 infanterie-instructie, în zona Crişurilor, înaltele virtuţi ostăşeşti ale sublocotenentului Nicolae Hinovesc-u s-au remarcat încă odată. Aceasta în lupta difici!Z1 datei. pentru eliberarea localilălii Talpoş din judeţul Bihor, în ziua de 25 septembrie 1944.
Recrutii Regimentului 5 vînători, avînd sprijinul de foc al Regimentului 1 artilerie pornesc sustinut la atac contra unui inamic care apăra o poziţie bine organizată şi dotată. După 6 ore de lupte grele, în urma atacului executat cu tenacitate
şi hotărîre, localitatea este eliberată, înaintîndu-sc pînă la obiectivul stabilit în misiunea încredintată pentru ziua respectivă.
Eliberarea de sub ocupatia forţelor fasciste a lncalilălii Talpoş din judeţul Bihor
în ziua de 25 septembrie 1944 a costat şi viata sublocotenentului de rezervă Nicolae Hinovescu, fiu al judeţului Mehedinţi. A căzut la datorie în plină acţiune de
luptă, în fruntea plutonului pe care-l comanda, asigurînd îndeplinirea exemplară n
mi~iunii primite. In propunerea la clecornre „Post Mortem" se menţionează:
( ... ). Pentru modul deosebit cu care a condus plutonul în luptele pentru cucerirea
salului Talpoş, dind dovadă ele un înalt spirit de sacrificiu, curaj şi vitejie în conducerea unitălii sale. Continuu în fruntea ostaşilor săi, datoritu exemplului său şi cu
prctul propriei vieţi, plutonul său a reuşit să întoarcă pe la vest rezistenţele de la
liziera vest şi sud-vest Talpoş şi să cucerească obiectivul ordonat ( ... ). Cade grav
rănit în fruntea plutonului său în momentul cinci acesta a atins obiectivul. A murit Ia
postul de prim ajutor în timp ce i se dădeau primele ajutoare""
La 26 octombrie 1944, Divizia 1 infanterie-instruc\ie trimite, rn adresa nr. 1268,
Regimentului 5 vînători, brevetul provizoriu nr. 112 prin care s-a atestat decorarea
,,POST MORTEM" a sublocotenentului de rezervă Nicolae Hinovescu.
în Monitorul oficial (Partea I, nr. 40 din 19 februarie 1945) este menţionali1 decorarea „Post Mortem" a sublocotenentului Nicolae Hino, eseu, în baza Decretului
nr. 114 din 18 ianuarie 1945.
Imaginea sublocotenentului de rezervă Nicolae Hinovcscu, eroul de lc1 Talpo5.
va cl[dnui luminoasii peste timp, personificînct vitejie, lenilcitate, hol[1rîrc şi compcten\ii, alese virtuţi osU:işeşli şi spirit de sacrificiu dus lc1 colele cele mc1i înalte, pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor de luptă încredinţate în slujba patriei.
Timişoara,

4 noiembrie 1978

Locotenent (rez). Nicolae Dumitraşcu
Locotenent (rez). Aurel Mirescu
Căpitan (rez). Nicolae Adam

20
DESPĂRŢIRE-DESFIINŢARE

La începutul lunii noiembrie 1944, în timp ce participa la acţiuni de luptă pc
tNitoriul Ung,niei, la n.v. ele Debreţin, în apropiere de Tisa, Regimentul 1 artilerie a
• A.M.A.N. -
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primit ordin de dcsfiintarc. Ca urmare trebuia sii vl\rsăm materialul de riizboi şi o
mare parte din efecti\'ul de militari Diviziei 3 vîni'1tori de munte românii, care continua luptele.
Am fost scoşi din luptă şi retrnşi în localitatea Derecske din Ungaria, unde s-a
trecut la aplicarea acestui ordin.
Comandantul de regiment, colonelul Romulus Viscopoleanu a convocat comandanţii de baterii şi le-a făcut cunoscut ordinul primit şi măsurile dispuse în acest sens.
După o pauză de 2-3 zile, timp în care s-a făcut o revizuire generală a tuturor materialelor, , izita medicală a militarilor precum şi a cailor, primim ordin de
a preda delegaţilor Diviziei 3 vînritori, tot materialul: echipamentul, harnaşamentul,
caii, căruţele, tunurile şi obuzierele cu chesoanele respective.
Cum majoritatea ostaşilor care erau vărsaţi, erau recruţii pe care i-am comandat şi instruit la Urseni, în vara anului 1944, înainte de despărţire le-am vorbit despre
importanţa continuării luptelor pînă la victoria finală asupra fascismului, de noile
misiuni pe care le vor primi şi i-am indrumat de a-şi face în continuare cu cinste
datoria, alături de aliaţii noştri.
Astfel militarii Regimentului 1 artilerie au continuat lupta, fiind încadraţi în altă
unitate.
După despărţire, cei care am primit ordin să definitivăm lucrările de desfiin\are,
dupli un marş forţat de 4 zile prin Bekescsaba-Gyula-Salonta-Arad, am ajuns la
Timişoara. Aici s-a format o comisie pentru încheierea lucrărilor de vărsare şi desfiinţare a Regimentului 1 artilerie, care se contopise cu Regimentul 37 artilerie din
Turnu-Seveiin.
Timişoara,

la 15. 04. 1978.
Locotenent-colonel (rez). Ioan Mazilu

21
ATACUL COMPANIEI A 7-A DIN BATALIONUL 2 AL REGIMENTULUI 5 VINATORI,
LA VEST DE HAJDUBOSZORMENY

Era spre sfîrşitul Junii octombrie 1944, compania a 7-a se afla în apărare' pc liziera de vest a oraşului Hajduboszormeny din Ungaria. Jn seara zilei precedente am
asistat la atacul unei unităţi de vînători de munte, la vest de oraş, care a fost respins de inamic cu pierderi foarte grele, pu\ini ostaşi scăpînd cu via\;i,.
La orele 18 am primit ordin scris din partea căpitanului Stamatiu, cu n11s1unea
-10 a ataca pe direcţia vest oraşul Hajdubiisziirmeny, pentru identificarea pozi\iei pP
cflre o ocupa inamicul, a for\ei de care dispune, a gurilor de foc şi a cuceri pozi \ia
Tl'speclivă.

Pentru a ataca, am cerut informalii de la căpitanul Slamatiu, comandantul meu
de batalion, asupra inamicului. Acesta, luînd legătura telefonică cu di\'izia din care
f,in·ilm part0, 11 primit răspunsul că nu posedă informalii.
Avînd o expericnlă de front destul de mor0, luînd parte la mulle alocuri şi
contraatacuri, mi-am organizat alacul constituind grupa de luptă care a plecat să ia
contactul cu avanposturile inamice la ora 19.
Lo ora 22 am fost onunţot prin rachete că s-a luat contactul cu inamicul, şi
m-am deplflsat cu întreaga companie pe locurile unde s-a instalat grupa respecli\'J.
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Din informaţiile primite, inamicul era foarte întZtrit, posedînd multe guri de foc de artilerie şi infanterie. Analizînd situaţia, rezulta că inamicul posedă o apărare bine întărită la circa l 500 metri de
poziţia ce o ocupasem pentru desfăşurarea atacului.
La ora 24 am desf[1şurat compania în trăgători
pe un front larg şi am pornit la atac prin suprindere, ftiră pregătire de artilerie, deoarece era o
noapte întunecoasti şi qilta de ploaie.
La circa 400 metri de inamic, acesta a clc>,diinţuit focul, trZtqînd de pe liziera oraşului spre compania mea, cu artilerie, branduri, mitraliere. Am
încercilt sti fac o breşii în ap[irarea inamicului ~i nu
am putut datorită focului puternic al lui. Am ocupat
atunci o poziţie în fi}\a inamicului, am dispus ca
plutonul din rezerva companiei sii se îngroape în
teren, iar restul plutoanelor au continuat încercarea
de a se infiltra în dispozitivul inamic, fapt ce nu
s-a reuşit.
Observînd focul inamicului mult mai puternic
clecît al companiei mele şi animat de dorin\a ele a
nu sacrifica via\a ostaşilor şi ofiţerilor mei, am orclonat retragerea celor două plutoane cu care mă
Locotenent (rez.) UNGUREANU
aflam pe linia plutonului de rezervi't, unde erau nişte
CONSTANTIN,
com:indantul
căpiţe cu paie şi lucrind cu hîrleţe, ne-am făcut
companiei a 7-a din Bataliogropile respective. Pînă în zorii zilei, toată comnul 2 al RC'gimentului 5 vînăpania se afla acl[tpostită.
tori
Atacul companiei a 7-a din batalionul 2 al Regimentului 5 vînători a produs dezlănţuirea artileriei inamicului în sectorul respectiv şi alarmarea tuturor unitZ'iţilor şi a comandanţilor din divizia noastră. Ocupînd poziţia din fa\a inamicului, am raportat Batalionului 2
că am luat contact cu inamicul, f[trii pierderi, ariitînd
pe hartii poziţia unde era
acesta cit şi compnnia men, cerind să fie trimise forte de întărire pentru a păstra
pozi\ia pe care ne-am instalat. ln cursul nopţii s-au fiicut şi instalaţii telefonice neccsure.
A doua zi nu s-a întîmplat nimic pînă la orele 18, cînd am primit vizita Statului Major al diviziei în frunte cu generalul Saidac, comnndantul diviziei şi a locotenent-colonelului Giuran. A., comandantul Regimentului 5 vînători. Am raportat despre starea grea în care se aflau ostaşii companiei mele care nu dormiseră dezechipaţi
timp de peste 30 de zile. ln timp ce raportam cit de hăr\uită şi obosită a fost compania mea, a început atacul inamic.
Focul de artilerie a fost atît de intens incit a distrus firele de telefon şi am
pierdut legătura cu spatele frontului. Efortul atacului inamic a fost îndreptat spre
flancul drept al poziţiei companiei mele. Focul nostru a reuşit să oprească înaintarea
inamicului, iar în sectorul din dreapta mea, în dispozitivul batalionului de vînători
de munte, inamicul a pătruns pînă în poziţie, dar românii n-au cedat şi a primit inamicul cu baionetele, luptă pe care inamicul n-a acceptat-o şi s-a retras.
După respingerea atacului inamic, comandantul diviziei, generalul Saidac, împreună cu Statul Major şi comandantul Regimentului 5 vînători s-au retras la posturile de comandă respective, fiind protejaţi de întunericul ce se lăsase. Am primit ordin să supraveghez inamicul în noaptea ce urma şi mi s-a promis că compania mea
va fi înlocuită a doua zi spre seară.
ln noaptea ce a urmat am trimis elemente înaintate ca avanposturi la 200 m în
fa\a poziliei şi mi s-au raportat mari mişcări în dispozitivul inamic.
A doua zi, aproape de zori, am vrut să fac o incursiune în dispozitivul inamicului şi n-am mai găsit decît cadavrele ostaşilor şi ofiţerilor din batalionul de vînători
de munte ce atacaseră mai înainte. A fost spectacolul cel mai înfiorător pe care l-am
44 -
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pe cîmpul de luptă. Inamicul a lăsat această unitate să se apropie pinu in dispozitivul lui, apoi a secernt-o cu mitralierele, aruncătoarele de fl<lcări şi grenade. Am
Yăzut o compnnie românească desfăşurată în trăgători cu comandan\ii ei în frunte,
prinsă într-o cultură de sfeclă de zahăr, din care muriseră to\i, din cauza aruncătoare
lor de flăcări şi grenadelor. Unii erau arşi pe fată şi mîini, al\ii aveau capelele distruse.
M-nm oprit lingă un sublocotenent tînăr, i-am luat port-hartui şi l-am deschis. An•a
în el o scrisoare adresată părin\ilor. Privindu-i pe ofiterii şi oştaşii noştri tlesfâşurali
în linie de trăgători aşa cum scrie la carie, dar to\i morţi, am în\eles că om în falii
cel mai cutremurător tablou de sacrificiu românesc vuzut pe cîmpul de luptă în ultimul război mondial.
Uucure.~li, 22 oclom/Jrie 1978

Locotenent (rez). Constantin Ungureanu,

BATALIONUL 2 DIN REGIMENTUL DE RECRUŢI 5 VINĂ TORI S-A DISTINS
lNDEPLININD lN MOD EXEMPLAR MISIUNILE INCREDINŢATE 1N DRUMUL DE
LUPTĂ STRĂBĂTUT IN RĂZBOIUL ANTIFASCIST
In anul 1944, la înfiin\area Regimentului de recruli 5 vînători, am fost numit
comandant al Batalionului 2, functie pe care am de\inut-o în continuare, atît în lunile
cit a ciurat procesul de instruire al tinerilor incorporali, cît şi în drumul de luptă stră
bătut ele la 23 August Hl44, în războiul antifascist, de la Timişoara pînă la nord-vest
de Debretin, pe teritoriul Ungnriei (pinii în ziua dP
27 octombrie 1944, cînd om fost rt1nit pe front şi
evncual).
lmi reamintesc cu vie emolie de moment~•le
grele de luptă, de efortul sus(inut pe care l-au dep11s f;1r;1 preget ostnşii, ~Jrilditlii, subofi\erii şi ofilerii
din batalionul pe care l-am comnndot.
Vitejia de care au dnt dovnc1;, militarii rtin
acest balolion, hotărirea cu care au înfruntat nesfirşitele greutii\i ale unor actiuni de lupl[1 deosebit de preten\ioase în raport de disponibilităţi şi
condiţii, modul exemplar cum şi-au inrteplinit misiunile încredinţate, mi-au r,imus adînc înlip[1rile
în memorie.
Voin\a nestriimutat,i cu care 11 luptat Batalionul 2 ol Regimentului de recru\i 5 ,·în/Hori a rămas
pentru •mine un veritabil simbol al d[truirii de sine,
al spiritului de sacrificiu şi mai ales al unei alesl'
\inule ost[1şeşti, virtuţi militare evirtent reliefate în
misiunile ele luptă încredintate.
Deşi au trecut 35 de ani, totuşi retr.:iiesc cu
aceeaşi intensitate luptele la care am luat part<'.
în succC'siunC'a şi e>,·olu\ia lor. Re, ăd pa reci chipuirile recrulilor din prima linie, pornind neînfrica\i la
c1tac sub comanda gradaţilor şi a comandanţilor lor
ele subunilă\i.
C~pitan STAMATIU IOAN, c-oCa un omaqiu adus eroismului de care au d,11
mandantul Batalionului 2 din
dovadă
militarii Batalionului 2 al Regimentului
Regimentul 5 vînl:itori
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luptele la care au participat în r5zboiul antifascist, redau în cele ce uraspecte reprezenlati\·e din contribulia meritorie pe care au adus-o I'!
îndeplinirea misiunilor încredintatl', în slujba patriei,
Intre unit5tile care urmau sa fie pregătite pentru cli~locarc, înoată co urma s5
fie primit ordinul de la M.St.M. secţia III-il, se aflu şi Regimentul 5 vîni:itori cure
staţiona în comuna Săcălaz, situată la cca 8 km vest de Timişoara.
începînd din 13 august 1944, Re>gimcntul de recruli 5 , înălori a efectuat loute
pregătirile necesare, în ,eclerea deplasării ce urma ,;ă aibct Io,, imc,diat dup{t primirea
ordinului. Astfel batulioanele de recruli s-au sepurat de compunia depozit (clevonită
P.S.), s-a ver,ficat ordinea de btitaie a subunit5lilor, înmatricularea întregului personal şi eliberarea semnelor de identitate (medalioanelor), ,erific:area întregului armament, a muniţiei aflate la dispozilie, asigurarea materiulă corespunzătoare în raport
de necesitătile estimate precum şi pregătirea serviciilor.
Această activitate organizatoric5, desfăşurat5 în intervalul D - 23 August l!H4,
il prezentat o deosebită importantă, în condi\iill' specifice zonei Timişoara, pontru
îndeplinirea operativă şi în bune condiţiuni a misiunilor încredinţate Regimontului 5
vîn5tori, începînd din noaptea de 23/24 august 1944.
Batalionul 2 al regimentului, cu cele 4 companii de puşcaşi, avea ordine>a de bă
taie slabilitZI, armamentul verificat şi bine întreţinut iar trenul de lupUi pregiHit.
Imediat după anunţarea prin posturile noastre ele radio a comunicatului oficial
din 23 August 1944 orele 22, pri,ind declanşarea insurecliei, comandantul Regimentului 5 vînători, din proprie iniliativă a dat ordin de alarmare a unitălii şi de convocare n ofi terilor la postul de comandă.
Am condus şi controlnt personal pre>g5tirea batalionului, care ,u rnpiditate> a
fost gata de a intra în actiune.
La postul de comandă al unitălii, LI. rolone>l Giurnn Ale>xandru a anun\nt ofi\0ri1
convoc:ati despre comunicatul oficial, care a fost difuzat prin posturilP noastre de> n:1dio. Totodată, a dispus ca întreg regimentul să fie gala de a intra în actiune în
raport de siluatic şi de ordinele care ,,or fi primite. La postul de comandă al Regimentului 5 vînători, legătura telefonică cu Permanenta Diviziei I infanterie-inslructie din Timişoara, era continuu asigurată.
S-n remarcat promptitudinea, unitatea de vointă, operativitate-a şi fermitatea cu
care o actionnt întregul regiment în acest moment istoric.
In jurul orelor 23,30 se primeşte ordin telefonic din partea divizie>i, ca Regimentul 5 vînători recru\i să se deplaseze clin comuna Săcălaz, la Timişoara pe>ntru a asigura paza oraşului. Ace>asta 11 fost prima misiune din drumul de luptă a unitălii în
războiul antifascist.
ln noaptea de 23/24 august 1944, în jurul orei 2, a înec-pul deplasarea regimentului spre Timişoara.
Slrăbătînd în marş, drumul de la Săcctlaz la Timişoara, împreună cu Batalionul 2 pe care-l comandam, am remarcat hotărîrea cu care tinerii ostaşi, recruti, se
îndreptau spre oraş. Mergeau cu încredere pentru n apăra Timişoara, oraşul reşedinlă
de garnizoană a regimentului din care făceau parte.
Din ordinul Diviziei 1 infanterie-instruc(ie, în zona Timişoara, pentru apă
rarea oraşului s-au format detaşamentele operati\ e: colonel Corbu, Lt. colonel Giuran şi colonel Costescu.
ln ziua de 24 august 1944, la orele 14, Regimentul 5 vînători a intrnt în Detaşamentul operativ Lt. colonel Giuran Alexandru, avînd stabilită poziţia de rezistentă
de la Sînnndrei vest calea ferată Sînnndrei Timişoara, la Freidorf şi Parta.
Din acelaşi detaşament a făcut parte şi Regimentul 1 artilerie Batalionul de garnizoană, 1 pluton ele pioneri clin Regimentul 7 pioneri, compania de grăniceri Jimbolia
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în teritoriul respectiv, serviciile militare C.F.R. din sta-

Batalionul 2 a primit pentru apărare sectorul de la sud de Bega cu misiunea de a
direcţiile Timişoara Utvin şi Timişoara Şag - Timişeni. A fost dat un pluton
detaşament înaintat la Sînmihaiul Român pentru a supraveghea canalul Bega.
In sprijinul batalionului a fost dată bateria 2 (obuziere) din Regimentul 1 artilerie instrucţie. Tot în acest sector a fost amplasată şi compania a 4-a de mitraliere (comandant Lt. rez. Aurel Mirescu), pentru a întări apărarea organizată pc>
direclia Timişoara-Şag.
Se remarcă faptul că intrarea în poziţiile stabilite s-a făcut pînă la orele 16, deri
în decurs de numai două ore dela primirea ordinului. Dacă se ţine ront de faptul
că unitatea era formală în mare parte din recruţi, operativitatea cu care a fost îndeplinit acest ordin, este elocventă pentru a evidentia promptitudinea cu care au acţionat tinerii ostaşi, prezen \i la datorie în acele momente hotărîtoare.
Pentru îndeplinirea în cît mai bune condiţiuni a misiunii de apărare a sectorului
încredinţat batalionului.
Incepînd din ziua de 24 august 1944, au fost efectuate următoarele:
- organizarea pozi \ii lor de lup Ul ale infanteriei cît şi ale artileriei;
- stabilirea planurilor de foc ale infanteriei şi artileriei;
lucrările genistice necesare;
- asigurarea de suficientă muniţie pentru a Iace faţă oricărei situaţii;
- continuarea instruirii recruţilor în con di Iii concrete de teren şi în situa Iii
tactice posibile, cu accent asupra utilizării cît mai judicioase a particularităţilor terenului;
- instruire specială pentru lupta anti-tanc;
- instruire, în condiţii concrete de teren, privind observarea, legătura dintre
subunităli, efectuarea transmisiunilor;
- măsuri pentru apărare anti-aeriană.
In zilele de 2 şi 3 septembrie 1944, Regimentul 5 vînători a fost reorganizat în
scopul echilibrării puterii de foc a ambelor batalioane, în ideea de a putea s,i acţin
neze autonom, în caz de nevoie, chiar în sectoare sC"parate avînd misiuni difNilC'.
Efectivele unităţii au sporit prin venirea de militari de la P.A., clin concediu, din spitale, concentrări ele. Ca urmare regimentul de instrucţie a fost organizat în două
batalioane, fiecare avînd cite patru companii, precum şi propriu tren de luptă. De
asemenea regimentul a mai dispus de o companie de armament greu regimentar şi
de trenul regimentar.
Batalionul a rămas în continuare în apărare în acelaşi sector pînă în ziua de
7 septembrie, cînd poziliile organizate, au fost predate unor subunităţi din Regimentul 13 călăraşi.
După predarea sectorului, Batalionul 2, în seara zile ele 7 sc>plembrie 1944, cătr€'
orele 21, împreună cu întreg regimentul s-a deplasat in comuna Sînandrei, situată la
cca 10 km nord de Timişoara. ln ziua urmiHoarc au fost aduse in comună sC"n iciilc
regimentului.
Unitatea a rămas în localitatea Sînandrei, trei zile, timp în care s-a exC"cutat
program de instruire şi administrativ.
In dimineaţa zilei de 11 septembrie 1944, în jurul orelor 8, în timp ce mă aliam
cu batalionul în teren, în imediata vecinătate a comunei, continuind procesul instrucţiei de luptă al recrulilor, am primit ordin de la comandantul re~Jimentului, de a facl'
de îndaW adunarea subunitălilor. J\cC"asta întrucît se anunţase că formalii inamice au
încălcat frontiera de stat şi înaintează pe direcţia de sud a oraşului Timişoara.
De îndată am dispus adunarea subunităţilor aflate pe cîmpul de instruclie, de
pe izlazul comunei şi am făcut pregătirile necesare in ,·ederea întrării în acţiune.
bara
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scurt timp am primit ordin să ne deplasăm spre Timişoara, uncl0 urma să
în dispozitivul de apărare al oraşului, conform ordinelor cc urmau să Jie primite din partea Diviziei 9 cavalerie care se afla în localitate.
ln jurul orei 9 Batalionul 2 al Regimentului 5 vînători instrucţie s-a pus în
mişcare cu luarea măsurilor de precauţie necesare. Ajunşi la Timişoara, ini\ial s-a
dispus întrarea în dispozitiv de apărare, în sectorul de sud al oraşului, pentru ca
ulterior să se dispună modificarea dispozitivului, întrucît urma să executăm un contraalac pentru a respinge forţele inamicului care s-au apropiat pînă în marginea de sud
a localităţii Fratelia.
ln timp ce traversam oraşul spre poziţiile ele luptu, am remarcat cum numeroşi
locuitori se bucurau la vederea subunităţilor noastre, care se îndreptau hotărîtc pentru a opri şi nimici forţele inamice. Tramvaişlii clin Timişoara au dat un spijin important, asigurînd transportarea cu rapiditate a unor subunităţi, a unei părţi a tehnicii
de luptă şi a muniţiei necesare, din centrul oraşului (Piata Operei şi a fostei Primării) şi pînă la capătul liniei de tramvai de la Fraţelia. Ca urmare subunilătile au
putut intra cu aproape o oră mai devreme în poziţiile ordonate.
După o scurtă pregătire de artilerie, efectuată de Regimentul 1 artilerie, la
orele 15, Regimentul 5 vînători a declanşat contraatacul.
Batalionul, 2, pc care-l comandam, s-a avintat năpraznlc în luptă. Am rămas surprins în primul moment, cinci am văzut tinerii rccruti, cu instruc\ia încă neterminată,
fără experien\a războiului, pornind în iureş împotriva inamicului. Vigoarea contraalacului a fost de-a dreptul uluitoare. Ostaşii care înt1inte de orele 15 erau în aş
teptare, cu mîinilc încleştate pe arme, aşteplînd racheta care să indice pornirea Ia
alac, erau acum neînfrica\i, în plină actiune. Inamicul a încercat să schitcze o rezistentă, dar impetuozitatea atacului desfăşurat simultan de ambele batalioane, car0 actionau pe un front larg, l-a determinat să se replieze în grabă spre o pozitie mai fa\ orabilă pen Iru luptă.
Ostaşii Batalionului 2, alternînd focul cu mişcarea, înaintau
în ritm su~tinut.
Cunoscînd particularităţile terenului din perioada de instruire efectuată între 24 auqust şi 7 septembrie 1944 şi văzînd că inamicul se retrage din fata lor, recruţii reqimentului 5 vînători, au continuat înaintarea cu şi mai multă vigoare. Nu mai erau
recruţii timizi de la instrucţie, erau adevăraţi vrednici luptători conştienţi de importanta momentului.
Recruţii Regimentului 5 vînători
erau hotărîli să izgonească inamicul care
călcase pămîntul strămosesc ajungînd la marginea Timişoarei şi l-au silii! să se retragă în acea zi de 11 septembrie 1944.
Supuse presiunii subunităţilor de vîniHori, fortele vrăjmaşe au încercat să apere
localitat0a Şag precum şi pozitia celor două poduri de peste Timiş, dar în zadar. Ostaşii noştri, atacînd în continuare, cu vigoare şi continuitate, pozitiile de rezistentă ale
inamicului amplasate în grădini, pe străzi, în unele case, în , ii şi în unele culturi din
vecinătatea localităţii, l-au silit în cele din urmă, după lupte aprige, în care am fost
nevoiţi să utilizăm, armamentul automat, aruncătoarele de 60 şi 81,4 mm şi chiar grenadele, să c0dezc localitatea şi să se retrnqi't în qrabi1 spre sud, prin apa rîului Timiş.
ln dCcasti't luptii. este rănit elevul plulonicr adjutant Jacob Nicoscvici, care în frunt0a plutonului pc care l-a comandat s-a dintins în mod deosebit, prin felul cum a actionat în poziţia celor două poduri de peste rîul Timiş.
In seara zilei de 11 septembrie 1944, în jurul orelor 20, Regimentul 5 vînători
şi-a îndeplinit cu cinste misiunea. A eliberat localită\ile Şag şi Parta, iar inamicul a
fost izgonit la sud de rîul Timiş.
ln această primă luptă, la acest botez al focului, recruţii Regimentului timişo
rean 5 vînători au repurtat o strălucită ,,ictorie, respingînd forţele năjmaşe ajunse la
marginea ele sud a Timişoarei. Acest prim examen a fost trecut în mod strălucii.
Ziua d<' 11 septembrie 1944 a fost lungă şi extenuantă, dar efortul care au trebuit să-l depună recrutii nu s-a terminat la orele 20. ln continuare, a început organizarea unor noi pozitii de apărare pe malul de nord al rîului Timiş, de la localitatea
intrăm
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Parta la Şag şi pcidurea Girocului, inclusiv, prin aceasta fiind solicitate din plin resursele fizice ale militarilor. Lucrările au fost efectuate fără. pre~Jel şi în cele mai bune
condiliuni.
Rcgimenlul ele recruli 5 ,·în~itori a rămas în api:irarc pe malul ele nord al rîului Timiş, pc illiniamcntul organizai de la Paria lu Şt1g şi p{1durea esl de <1ccast11
localilatc, în intervalul de la 11 septembrie l!H4 orele 20 şi pînă în ziua de 14 septembrie Hl44. ln baza ordinului primit din partea Diviziei 9 cavalerie a intcrn•nit
modificarea dispunerii în poziţii de apărare a subunitălilor din compunerea organicJ
a Regimentului 5 vînători instruclie, începînd cu 14 septembrie 1944. Astfel Batalionul 2 pc care-l comandam, compania de armament greu regimentar (comandant cpt.
Gheorghe Constantinescu), precum şi comanda regimentului au fost aduse la Timişoara, în vederea întăririi sectorului de apărare al oraşului pe direclia de n.,·., la
marginea cartierului Mehala. ln pozitia de apărare stabilită pe malul de nord al rîului
Timiş, de la Paria la Şag şi pădurea de la est de aceaslă localitate, a r~îmas doar
natalionul I (comandant cpt. Ioan Petrescu) din Regimentul 5 ,·înători instructie, avînd
în sprijin o baterie de artilerie din Regimentul 1 artilerie.
Batalionul 2., în după-amiaza de 17 septembrie 1944 a rămas neclintit în poziţia
de apărare de la nord-Yest de Timişoara, la marginea cartierului Mehala.
Aflat în prima linie, de unde comandam batalionul, am remarcat tenacitatea apă
rării noastre. Era un Yeritabil zid viu de nestrăbătut. Ostaşii, subofiterii şi ofiterii din
Batalionul 2 nu au permis inamicului să intre în oraşul Timişoara. A fost ziua ce11
mai critică din această parte a oraşului. In fata noastră formaţia de tancuri inamice,
urmată de infanteria acestuia, a supus la
grele încercări subunităţile noastre de
recru\i.
. Nici tancurile vrăjmaşe care se repezeau cu furie, nici abundentul armament
automat cu care inamicul arunca o veritabilă grindină de gloante asupra poziliilor
noastre, nici focul aruncătoarelor sale, nu a reuşit să diminueze forla apărării.
Luptînd eroic, cade la datorie sergentul Roşu din compania 6-a şi estl' grav riinit
sit. Seculici Alexandru, care au înfruntat cu îndrăzneolă iureşul inamic, pc direc\ia
principală de atac. Tancurile inamice ajung în apropierea poziţiilor noastre de apă
rare, căutînd să le destrame spre a permite astfel infanteriei să străpungă şi să
înainteze spre oraş. ln acest moment critic, cînd sectia noastră de tunuri antitanc, tip
Boffors de 37 mm, precum şi o mitralieră au fost reduse la tăcere, am ordonat
de a se face adăpostirea în pozitii, spre a separa formaţia de tancuri de infanteria inamică. Ajunsă în fata poziţiilor noastre, infanteria inamică, a fost supusă unui
foc susţinut şi neîntrerupt deschis cu întreg armamentul de care a dispus Batalionul 2.
Eficienta focului deschis a determinat ca infanteria inamică să înceteze atacul, formatia de tancuri ce depăş·se poziţia noastră, ramlnînd astfel izolată şi fiind luată sub
focul artileriei antitanc sovietice care era instalată, în partea de nord-,·est a oraşului.
lncercările nicute în continuare de trupele hitleriste de a străpunge po:ti\ia noastră
nu au dat rezultate. Tinerii ostaşi ai Batalionului 2 nu numai că au reuşit să lichideze
o infiltrare a inamicului spre marginea cartierului Mehala, ci chiar prin focul sustinut deschis şi efectuarea unui contraatac limitat a reuşit sd restahileasc~ po1itia şi
să diminueze foflele inamice.
ln sprijinul Batalionului 2 s-n aflat pe direr\ia (drumul) de la Timişoara ~pre
Arad, o companie de grănireri, o rompanie auto-moto (comandată de rpt. Gh. Ou:tdugan); se afla în flanc o companie din Regimentul 17 infantc>rie şi piese de artilerie antitanc S0\'ictică. A venit în sprijin şi balerill de artilNie a Regimentului I arlilerir
înstruc\îe (comdndant cpt. Ilie Bucurescu) şi Divizionul de artilerie antiaerian{, aflat
în acea parte a oraşului (care a deschis foc tNestru asupra inamicului). De asemenea a acţionat în această zi şi compania de armament greu regimentar a Regime>ntului 5 vînători.
Şi la marginea de nord-vest a oraşului Timişoara, ostaşii Ratalionului 2 au ar«"ltat duşmanului „di nici pe aici nu se trece". A fost un veritabil examen rle maturitate pentru rPcrutii batalionului, trecut in mod striilucil. Vil<'jia recrutilor, în luptele
din liun de 17 septembrie 1944, s-a remorcat în mod e\'iclent. Cu toată superioritatea
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numerica ş1 m tehnică de luptă de care a dispus inamicul, rccrulii Rcqimentului 5
vînători şi-au apărat cu cinste vatra strămoşească, S-au evidcn(iat prin hotărîrca cu
care au luptat companiile 6 şi 7 aflate în după-amiaza de 17 septembrie 1944, în cca
mai critică situa\ie, pe dircclia loviturii principale a inamicului. Pe acec1~tti dirc'c\i0
s-c1u distins plutoanele com,mctate de sit. Alexandru Seculici, Sit. rc1,. Nicolt1e Hinovcscu şi sit. Stegaru.
Dup/î ce Regimentul 5 vînători instruclic şi-a îndeplinit cu sucn's misiunile
încrecl;nţate în zona Timişoara, pentru aptirarea oraşului, a primit ordm de a se deplasa în marş forţat spre zona Crişurilor, pentru a reintra în subordinea Diviziei 1 infanterie-instrucţie. Deplasarea a început în dimineaţa de 19 septembrie 1944.
Marşul fortat, pe drumuri de!:>fundate, uneori pe ploaie şi pe vînt, fără suficient timp de odhnă, s-a efectuat în condilii extrem de grele. Tenacitatea cu care
recruţii au înfruntat aceste greutăţi, după zilele istovitoare alP luptelor p0ntru apă
rarea Timişorii din săptămîna precedentă, a fost remarcabilu. StrctliiÎtînd acust drum
împreună cu batalionul pe care I-am comandat, am remarcat hotiîrîrea cu care ostaşii
şi ofiţerii se îndreptau spre zona de luptă din Crişana. Mergeau spre ii elibera pe
fraţii ardeleni aflati sub ocupalia fortelor fasciste.
Cuvintele pot doar în limitată
măsură să reflecte imaginea subunitătilor, voinţa de neclintit şi acel efort colectiv
şi unitar desfăşurat ca un torent spre obiecti\·ul stabilit.
Sosit în dreptul localitătii Talpo5 din judelui Bihor, Regimentul 5 vînători
instrucţie avînd în sprijin Regimentul 1 artilerie instruc\ie, s-a pregătit de îndaUi de
a intra în luptă.
ln jurul orei lJ, Batalionul 2 al Regimentului 5 vinătnri instruc\ie cu sprijinul
de foc al Regimentului 1 artilerie instruclie şi al companiei de armament greu reqimentar, porneşle la atac asupra localilctlii Talpoş, puternic apărată. Inamicul se
încă p/1 lînează sZ, reziste. Arc loc un puternic schimb rle focuri de am beie p;irl i.
Ostaşii Batalionului 2, comanda\i cu competent[1 ele grada\ii şi ofiţerii lor reuşesc
să se apropie de pozitiile inamice, cu tot focul ucigător deschis de acesta cu
armamentul de care dispune11. Atacul executat cu hotărire de către subunită\ile noastre progresează. Concomitent cu manenarea localitălii Talpoş, o parte din Batalionul 2 ajunge pe aliniamentul Tăut-Batărul Nou, stabilit drept obiectivul zilei. După
aproximativ 6 ore de lupte grele, inamicul a fost ne\·oit să se retragă în grabă.
Batalionul 2, a repurtat încă un strălucit succes în drumul de luptă străbătut
în războiul antifascist. Astfel în ziua de 25 septembrie 1944, pînă la orele 19 a reuşit
si.i elibereze localită\ile Talpoş, Tăut şi Batărul Nou din judelui Bihor.
intre subunităţile care au trecut rîul Crişul Negru, prin i!p<l şi sub focul sustinut
deschis de inamic, s-a aflat şi plutonul comandat de sit. rez. Nicolae Hinovcscu. Calm,
viteaz şi hotărît, a atacat cu competenlă şi tenacitate pmiliil0 ele apărare ale duşma
nului, situate în partea de ves,t a satului. Allernînd focul bine chibzuit, cu mişcarea,
a ajuns cu plutonul, în fruntea căruia se> afla, aproape ele marginea satului, obligîncl
inamicul din acea parte să se replieze. T(•renul însă cm minat şi focul deschis d<2
inamic a creat pierderi acestei subunităti. A condus neînfricat atacul pînă a căzut
grav rănit în plină luptă împreună cu a[li ostaşi, tocmai cînd a reuşit să facă o
bruşă în poziţia api.iratd dE:' inamic în acea parte a satului, uşurind astfel actiunea
celorlalte subunită\i aflate în alac. Dupti scurt timp a murit la postul ele prim ajutor
al regimentului.
Eroul sit. rez. Nicolae Hinovcscu şi-a dat viaţa în ziua de 25 septC'mbriC' 1944
pentru eliberarea satului Talpoş din jucle\ul Bihor, de sub ocupa\ia forţ0lor fasciste.
Numele acestui tînăr, în vîrstă de numai 22 de ani, s-a înscris la loc ele cinste,
prin faptele săvîrşitc în luptă şi jertfă supremti în slujba patriei.
Eroul sll. rez. Nicolae Hinovescu, distins ofi\er al Batalionului 2 al Regimentului timişorean 5 vîn~îtori instruclie, rămîne pentru noi un simbol al vitejiei, al spiritului de ..,acrificiu şi al unor înalte calităli ostăşeşti,
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Batalionul 2 al Regimentului 5 vin/Hori instruc\ie, a fost angajat în 1iua cif'
30 septembrie 1944, în dificila luptă în repliere clin zona localitălii Salonta, în contra
unor forţe inamice mult superiome atit numeric cit şi în ce priveşte tehnira de lupti.i.
Cu toată intervenlia formaţiilor de blindate inamice, care la un moment dat au reuşit
chiar să învăluie localitatea Salonta (în după-amiaza zilei de 30 sept. 1944), totuşi
subunită\ile batalionului, au aclionat ordonat, cu eficientă şi calm, desfăşurînd cu
competentă lupta în repliere. Cu pierderi minime, batalionul, a reuşit la slîrşitul zilei
de 30 septembrie 1944 să consolideze apărarea pc un aliniament mai favorabil, contribuind împreună cu alte unităţi şi subunităţi la de~trămareil coeziunii forţelor inamice care au executat contra lovi tura în acest sector.
ln fata fortelor duşmane care se apropiau, a rămas neclintit pe poziţie, soldatul
Păulescu Petre, trăgător la milralieră. A rămas pe poziţie, trtigincl neîncetat, fără a
renunţa la luptă, deşi inamicul a ajuns în apropiere, pînă în momentul în care a
căzut lovit de un glonţ.
Tînărul erou, soldat din contingentul HHS şi-a dat via la pentru aptirarea pozitiei încredinţate, îndeplinindu-şi cu sacrificiul suprem misiunea, pentru patrie.
lncepînd din noaptea de 7;8 octombrie şi pînă în dimineaţa zilei de 10 octombrie 1944, Regimentul de recrnti 5 vînători a efectuat un marş Iorţat, susţinut, în
condiţii extrem de grele drumuri desfundate de ploi, temperatură destul de scă
zută, cu insuficientă odihnă şi hrană spre a ajunge la ouiectivele stabilite prin
ordine care veneau succesiv. In ziua de 10 octombrie 1944, dimineaţa, a ajuns în
faţa localităţii Nagyrabe, puternic întărită de inamic.
ln ziua de 10 octombrie 1944 în jurul orelor 14, Batalionul 2 al Regimentului 5
vînători, împreună
cu Regimentul 49 cavalerie sovietic, declanşează atacul împotriva pozitiilor de apărare inamice, amenajate la marginea şi în interiorul localită\ii
Nagyrabe. Situaţia din zonă a impus de a se acliona cu cea mai mare rapiditate. Atacul a fost început în foarte bune condi\ii, dar înaintarea s-a făcut extrem de greu.
Inamicul dispunînd de puternice forte, amplasate în poziţii bine amenajate în raport
de specif.cul terenului, a daclanşat un foc extrem de puternic, deschis de armament
automat, aruncătoare de mine şi artilerie. Dupti circa douti ore şi jumătate de lupte
înverşunate, subunităţile Batalionului 2, au ajuns, pe direcţia vest, de liziera localităţii Nagyrabe. Trupele naziste au contraatacat cu înverşunare, folosind formalii de
tancuri, sprijinite de autotunuri, de aruncătoare şi de artilerie. Infanteria inamică
a intensificat tragerile executate cu un abundent armament automat. Supus unei
puternice presiuni, Batalionul 2 a executat o repliere de cca 300 de metri, pe o
poziţie mai favorabilă de luptă, de pe care cu tot efortul depus, nu a mai putui
înainta. Puterea de foc a inamicului la Nagyrilbe, era net superioară celei de care
dispunea Regimentul 5 vînători instrucţie. Cu toate acestea, voinţa neclintită de a
lupta contra forţelor fasciste, a făcut ca militarii noştri, prin vitejie, tenacitate şi spirit de sacrificiu, alese virtuţi ostăşeşti, să suplinească decalajul care a existat între
tehnica de lupld cu care am fost dotaţi şi potenţialul trupelor năjmaşe aflate în fa\ă.
Scurt timp după orele 17 este introdus în luptă şi Batalionul I al Regimentului 5
vînători instrucţie, care acţionează în iureş, căutînd a manevra localitatea. lnaintînd
cu rapiditate, ostaşii noştri ajung pe pozi\iile inamicului, unde atacă la baionetă.
Ajunşi la liziera satului pe la orele 18,30 nu au mai putut înainta. Cade la datorie,
în această zi sit. rez. Nicolae Vodă, care a luptai neînfricat. Batalionul ar0 numC'roşi
răniţi în aceaslil acţiune. lmpotriva subunitălilor noastre care au ajuns pe liziera satului Nagyriibe, inamicul concentrează din nou focul abundentului armament de care
a dispus în acest sector. Din nou inamicul a introdus în luplil formalii de tancuri
pentru a zăgăzui orice încercare de pătrundere în Nagyr.i.be. Au urmat timp de
citeva ceasuri executarea de trageri de pe pozilii. Aceste schimburi de focuri, care
din timp în timp alternau în intensitate, arătau că inamicul era puternic şi că nu
intenţiona să cedeze poziţiile. lntradevăr, în condi\iilc specifice localităţii Nagyrcibe
a reuşit să amenajeze uncie lucrări menite a da Uiric ap;jrării. La marginea satului,
în apropierea canalului cu apă erau amplasate numeroase cuiburi dotale cu armament
automat. Se afla chiar amenajată o cazemată (ulterior am constatai, construită din
material lemnos şi pămînl) iar în unele poziţii precizate erau tancuri îngropate. In
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casele de la marginea salului cit şi de pe slrăzi se aflau amplasate poziţii de rezislenţă, care permiteau de a se asigura o mare concentrare de foc pc direcţiile de atac.
Deşi extenuati după marşul fortat efectuat clin noaptea ele i'8 octombrie şi pînă
la 10 octombrie, înfruntînd intemperii, luplînd cu oboseala instalată prin somn insuficient, militarii Regimentului 5 vînători instrucţie au etalat resurse neb~nuitc. ln
limpul nopţii de 10/11 octombrie 1944, pe la orcic 1 s-a pornit din nou la atac asupra
localităţii Nagyrabe. Cum era de aşteptat inamicul a intrat prompt în actiunc. Cu
toată violen\a focului deschis de acesta, vînătorii noştri pătrund în sal iar unele
subunităţi ajung chiar pînă la liziera ele nord a localilătii, unde au instalat în pozitic
milralierelc. A venit şi riposla inamicului. Subunităţile noastre s-au menţinut pe poziţiile cucerite, luptînd eroic timp de cîteva ore, clar supuse unui foc copleşitor şi
acţiunii formaţiilor de tancuri duşmane au fost nevoi te să se replieze din nou în
apropierea bazei de plecare la atac, fiind însă angajate susţinut în luptă cu inamicul.
Schimbul de focuri a continuat. In zilele următoare s-au efectuat noi încercări ele a
se pătrunde în localitate dar fără rezullat. Inamicul nu voia să o cedeze. Comandamentul sovietic introduce în luptă noi şi puternice forte în zonă. Luptele iau amploare,
dar pînă în primele ore ale zilei de 17 octombrie situa \ia poziliilor se menţine aceaşi.
ln zorii zilei de 17 octombrie inamicul s-a retras, sulrnnitătile noastre patrundnd în
Nagyrabe şi în continuare înaintînd spre a-l obliga să lupte.
ln luptele din zona localită\ii Nagyrci.be de pe teritoriul Ungariei, între 10-17 octombrie 1944, ostaşii, subofi terii şi ofi terii Regimentului 5 vînători instrucţie s-au
acoperit de glorie. Faptele lor de vitejie, asalturile vijelioase şi repetate asupra poziţiilor inamice, ţinula ostăşească şi spirilul ele sacrificiu au alim cotele cele mai
înalle.
Rememorînd faptele, cinstim în acelaşi timp şi numeroşii eroi ai Regimentului
de recruţi timişorean 5 vînători, care şi-au dat \ iala şi au fost răni li în violentele
lupte din zona localitălii Nagyrabe.
Drumul de luptă străbătut de vînătorii timişoreni a continuat. Ne îndreptam spre
noi localităţi. La 19 octombrie am ajuns la Hajduszoboszlo, iar la 23 octombrie la
Hajduboszormeny. ln zona acestei localităti ne-am instalat în apărare. ln zilele de
23 şi 24 octombrie, au avut loc puternice dueluri de artilerie. Misiunile se succed
în ritmul imprimat de desfăşurarea unor lupte ln care erau angajate puternice forte
de ambele părţi. ln ziua de 27 octombrie 1944, fiind rănii, şi evacuat m-am despărţit
de militarii Batalionului 2 recruţi, pe care l-am format, cu care am participat în luptele în care a fost angajat şi de care m-am ataşat.
1. Batalionul a fost angajai în lupte cu un specific foarte diferi/. Astfel:
- contraatac executat în plin şes, avînd flancul stîng nesprijinit de nici o unitate sau subunitate (la Timişoara. în ziua de 11 septembrie 1944);
- apărarea pe un aliniament precizat, avînd în spate un interval mare liber şi
flancul stîng nesprijinit (poziţia de apărare adoptată pe malul de nord al rîului Timiş
între 11 septembrie 1944 orele 20 şi pînă la 14 septembrie 1944);
- apărarea fermă pe pozi\ii, în care a a.clionat pentru separarea formatiilor de
tancuri inamice de infanterie care le urma (în sectorul de n.,·. al Timişorii la 17 septembrie 1944);
- atacarea unei locali!ăti puternic apărată de inamic, prin manevrare în plină
1.i ~i pătrunderea adînc în disµozilivul inamicului (eliberarea localită\ii Talpoş din
judelui Bihor la 25 septembrie 1944);
- lupta în repliere, păstrînd compactitatea şi pulerea de foc a subunităţilor,
adnd în vedere principiul eficienţei şi amplasarea pe un aliniament mai fa\'orabil de
aparare, contribuind astfel la destrămarea contralO\·iturii inamice din zonă (Salonta,
în ziua de 30 septembrie 1944);
- atacurile executate în zona localităţii Nagyrii.be de pe teritoriul Ungariei
contra unui inamic amplasat in poziţii de apărare bine organizate (între 10-17 oclombric 1944), a.vinci în dotare abundent armament modern;
2. in itincrnriul de luptă străbătut în războiul nntilacsist, ln anul 1944, Rata/ionul 2, a fost solicitat fără răgaz, misiunile încrcdin/ate allernînd cu marşuri exte-
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1111antc în condiţii extrem de grele. Ca urmare au fost 1,0/icitatc din p/i11 resursele
fizice ale mi/ilarilor de toate gradele. S-a remarcat î11 lot acest drum ele luptă voi11/a, lwiărirea fermă de a se îndcpli11i misiu11i/e în cil mai bune condi/ii.

]. ln luptele în carr' a fost angajat Batalionul, a avut în fală, frecvent, un inamic dotat cu armanwnt automat mult mai abundent, fapt care i-a conferit acP'>tuia q
ridicală putere de foc. Ca urmare ii fost necesar din partea recrutilor, un plus dl'
cnPrgio, de curaj şi încredere în propriile forte, pentru a se aYînta prin ploaia de
gloan\c spre poziliile inamicului şi spre a-l înfrînge. Aceste trăsături morale pc care
le-au avut tinerii ostaşi, recru\i din batalionul pe care l-am comandat, se impun a fi
subliniate. Repetatele atacuri executate asupra localitălii Nagyrâbe de pe teritoriul
Ungariei au evidenţiat pregnant că recru\ii Regimentului 5 vînători s-au situat la cele
mai înalte cote ale eroismului.
4. Vitejia militarilor noştri nu a putut fi înfrîntă de tehnica modernă de luptă
utilizată de inamic. Atacurile cu tancuri executate ele Iurtele vrăjmaşe, nu au putut
destrăma coeziunea şi capacitatea combativa a subunită\ilor noastre aflate în luptă.
Eroismul de care au dat dovadă ostaşii, gradatii, subofiţerii şi ofi\erii Regimentului de recruţi timişorean 5 vînători, în drumul de luptă străbătut în războiul antifascist în perioada anului 1944, constituie un veritabil simbol al datoriei ostăşeşti,
care va dăinui luminos peste timp, pentru Patrie.
Tîrgo\

işlc,

29 decembrie 1978

Locotenenl-rolonel (rez). Ioan Stamaliu

23
CONTRIBUŢIA REGIMENTULUI 5 VINATORI IN PERIOADA 23 AUGUST

19 SEPTEMBRIE 1944 LA APĂRAREA ORAŞULUI TIMIŞOARA

Se împlinesc 35 de ani ele la istoricul act înfăptuit la 23 August l!l44, dată la
care tinerii recruli ai Regimentului 5 vînători din Timişoara, au stat cu arma în mină
pentru apărarea pămîntului strămoşesc, răspunzînd cu fermitate şi cu deosebit curaj
la atacurile duşmanului.
La sfîrşitul primei decade a lunii august 1944, Divizia I-a infanterie din Timişoara, a primit ordin de la M.S1.\,1. de a se clcµlasa cu unilctlile sale de r0cruti în
Moldova, într-o zonă pe Prut, la nord de Huşi. Acolo unit81ile de rccru\i urmau sd
continue instruelia şi să expcute lucrări de forlificatii.
Regimentul 5 vinători P.S. (recruti) clin Timişoara, dispersat în comuna Săci\1111,
a primit ordin de la Divizia I-a infanterie, ca recru\ii să se dc~partJ de P.S. şi să fiC'
pregătit de a fi qata de îmbarcarp şi plecare la primirC'a ordinului. ,\~lfd a luat fiinlu
Regimentul 5 vînători.
Imeclial ctup[1 anuntarca actului ele lil 23 August Ul.t-1, chiar în acea noi.iple, R0qimentul 5 ,·în~itori rccru\i, aflai în comuna S5calaz, a primii ordin tc-lefonic de la
Divizia 1 infanlerie-inslruclic, dC' a se deplasa de îndată în oraşul Timişoara, pcmtru
a a5igura paza necesarii, intrucit existau mulle formalii militare hillerisle. Mi~iunC'il
a fost îndeplinită, inca din acea noapte, Regimentul 5 ,·înăto1i, ocupînd pozilii în
oraşul Timişonra.

ia

ln diminea\a zilei de 24 august 1944, din ordinul Di\ iziei I infantcrie-in~tructie,
LL. Col. Giuran, compus din:
Regimentul 5 ,·înători recruli din Timişoara
Regimentul 1 artilerie recru\i din Timişoara
Batalionul de garnizoană din Timişoara

fiinţă Detaşamentul
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neri

un pluton de pion0ri din Rcqimentul 7 pio-

Timişoara.

- compania de• grăniceri din Jimbolifl.
Postul rlr romanrlă al rletaşamPnlului s-a stabilit ln cazarma Regimentului 5 ,·înători din Timişoara.

Misiunea acestui rletaşamcnt, format din ordinul diviziei, a fosl aceea de a efectua rle1.armarea
formaţiilor militare hitleriste aflate în oraş şi de a
nsigura apărarea lui precum şi n zonelor imediat învecinate.
Detaşmnenlul a primit pentru ocupare şi apiirare sectorul centru, în care intra şi oraşul Timişoara. Sectorul se întindea de la Sînandrei la Parta,
linia de apărare trecînd de la vest de calea feralJ
Sîna nd rci-Timişoar a-Freidorf-Parţa.
Recruţii Regimentului 5 vînători au ocupat poziţia de apărare de la vestul oraşului Timişoara, la
nord şi sud de canalul Bega, apărînd cu un batalion
Mehala iar cu al doilea batalion Fratelia şi Chişoda.
Ţinînd cont de condiţiile în care şi-a desfi'işu
rat activitatea regimentul în zona oraşului Timişoara,
Locotenent-colonel GIURAN I.
după 23 August 1944, se pot distinge două părţi:
ALEX,\"DRU, comandantul ReI. PRIMA PARTE, de la 23 August pînă la
gimentului 5 vînători din Di7 septembrie 1944, au avut loc:
vizia 1 infanterie-instruclie
a. recunoaşterea, ocuparea şi organizarea poziţiilor de apărare;
b. întocmirea planului de foc al infanlcriei şi al artileriei;
c. instruirea recruţilor, în con di ţii de teren precizate.
ln această perioadă nu a avut loc nici o actiune de luptă.
Această perioadă de organizare şi pregătire pentru apărare în condiţiile geografice specifice oraşului Timişoara, dificil de apărat <.lalorită şesului, a fost ele marc
utilitate pentru completarea instructiei celor peste 1 800 recru/i ai Regimentului 5
vinători,

care aveau aproape pairu luni de pregătire
unor lupte cu un inamic ce dispunea ele o tehnică de

mi/ilară, fără experien/a necesară
luptă superioară.
Tot în această perioadă Batalionul de garnizoană şi subunităli din rezerva
Regimentului 5 vînători recruţi au dezarmat toate formaţiile militare naziste aflate pe
teritoriul oraşului Timişoara.

ln ziua de 7 septembrie 1944, Di,·izia 1 infanterie-instruc!ie, a fost înlocuită de
DiYizia 9 caYalerie.
Divizia 1 infanterie-instruclie a primit ordin de a se deplasa de la Timişoara la
Ineu şi de a-şi concentra unitălile sale în acea zonă.
ln urma acestui ordin, poziţiile organiznte de Regimentul 5 vînălori rPcruţi, în
zona oraşului Timişoara, au fost ocupate de la 7 septembrie 1944, de Regimentul rl
cdlăraşi.

Regimentul 5 vînători din Timişoara, s-a deplasat în comuna Sînanclrei, urmînd
a se îmbarca în două garnituri ele tren pentru a fi transportat în zona de concentrare
a diviziei, la Ineu. Astfel la aceasld dală (7 septembrie 1944) detaşamentul format
la 24 august 1944 şi-a încetat activitatea de organizare şi apărare, avînd altă distribuire a uniUitilor care l-au compus. ln felul acesta ia sfîrşit şi prima parte a activităţii desfăşurate de Regimentul 5 vînători recruti, în vederea apărării oraşului Timişoara.

lnainte de a trece la cea de a doua parte care se caracterizează prin ac\iuni de
în zonă şi condiţii diferite, este necesar a se face o precizare a potenţialului ele
care dispunea Regimentul 5 vînători.

luptă
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Deşi la acea dată Regimentul 5 vînători, a dispus de un efectiv mare, pe>~te>
I 800 recruli, totuşi avea un număr insuficient de subofi\eri şi oli\eri acli,·i. Regimentul
dispunea de: un maior de rezenă - ajutorul comandantului; trei căpitani acti, i
(doi încadraţi comandanţi de batalion iar al treilea numit comandantul compani(•i
armament greu; comandanţii de companii erau numai locotenenţi de reLervă; comandanţii de plutoane erau sublocotenen\i activi tineri înainta\i în grad la 1 aprilie 1944
şi sublocotenenţi de rezervă care au efectuat Şcoala inslruclorilor pentru recru\i;
încheietori de plutoane, erau elevi plutonieri, înaintaţi în grad la 1 aprilie 1944,
repartizaţi de şcoli la regimente precum şi subofiţeri activi şi de rczer\'ă ai Regimentului 5 vînători.
Recruţii aveau aproape pairu luni de pregătire militară. Inslruclia grupei de
luptă era doar în prima lună, neavînd suficientă pregătire pentru ac\iuni de ansamblu.
Din redarea acestei situaţii reiese evident că Regimentul 5 vinători din Timişoara, se afla într-o perioadă de efectuare a instructiei, cadrele de conducere a
subunităţilor neavînd suficientă experienţă pentru operaţii militare mai pretenţioase.
La această deficienţă de pregătire militară se mai adăuga şi slaba dotare cu
armament a Regimentului 5 vînători rccru\i. Acesta era dotat cu armament de instrucţie: puşti, puşti-mitraliere, mitraliere (puţine intrucît companiile de mitraliere
aveau cite două plutoane echipate cu puşti mitraliere în loc de mitraliere), trei aruncătoare de· 120 mm, patru aruncătoare de 81,4 mm, o sec\ic de lunuri anticar de
37 mm (două tunuri) şi o secţie de mitraliere antiaeriene (două piese).
Dacă la aceasta se are în vedere faptul că oraşul Timişoara, aşezat în plin şes,
are o întindere pe o suprafa\ă destul de mare, cu comunicaţii mult ramificate in
toate direc\iile, venind in avantajul inamicului aflat în înaintare, apare evident, misiunea grea pe care o aveau tinerii ostaşi care trebuiau să lupte în aceste conclilii, cu
un inamic cu experienţă şi dispunînd de o tehnică de lupUi superioară.
In plus trebuie subliniată greutatea cu care se puteau asigura obtincrea informaţiilor necesare asupra deplasărilor de trupe inamice, pentru a se putea lua măsu
rile adecvate prin deplasarea eventualelor întăriri. Deplasările întăririlor erau făcute
pe jos, regimentul neavînd mijloace de transport auto în dotare.
Legătura cu unităţile de grăniceri de pe frontieră era greu de stabilit fată de
depărtarea destul de mare la care acestea se aflau de oraşul Timişoara.
S-a intervenit la Direcţia telefoanelor din Timişoara, pentru a se asigura legă
turn /ciclonică publică, pentru u se putea comunica cu unităţile de grăniceri ele pc
frontieră.

Telefoanele publice din Timişoara, ne-au asigurai în permanenţă
cu unităţile de grăniceri, în felul acesta fiind obţinute imediat
cesare asupra încălcărilor de frontieră, în sectorul Centru.
nică

legătura

telefone-

informaţiile

II. PART[1\ A DOUA, se referă la luptele care au mul Joc în ;,ona oraşului
între 11-19 septembrie, perioadă în care Regimentul 5 , înălori a fost

Timişoara,

adus în

Timişoara

pentru a

întări

potenţialul

unilăfilor

aflate în

apărare,

Iiincl pus

sub ordinele Divizei 9 cavalerie.
In această perioadă Regimentul 5 vînători împreună cu Regimentul 13 călăraşi:
Regimentul 1 artilerie precum şi alte unităţi, au participat la lupte imporlank, pentru
apărarea oraşului Timişoara.

Regimentul 5

Vînători

recrufi a executai:
zilei de 11 septembrie 19.J.J, dai lu sud de J'imişoara,
de Ia Fralelia şi Chişoda, unde trupele naziste au fost oprite de Regimentul 13 că

a. Alacul din

după-amiaza

lăraşi.

Atacul executat de Regimentul 5 vină/ori s-a soldai cu respingerea inamicului,
eliberarea comunelor Şag şi Par/a.
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Apărarea

oraşului
şi

cu Batalionul 2

şi

memorii privind lup/a de eliberare

Timişoara

cu celc•lalte
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la n.v. Mehala de Regimentul 5 vînători resubunităţi, în perioada de la 15-19 septem-

brie 1944.

c. Apărarea pe front larg de la Par/a la Şag - pădurea est-Şag, pe malul de
nord al rîului Timiş şi lupta în retragere de la Şag şi Parţa p1nă la Fraie/ia şi Cl!işoda, executată de Batalionul I al Regimentului 5 vînălori, de la 14-19 septembrie 1944.
Participarea Regimentului 5 vînători la luptele care au avut loc în zona oraşului
Timişoara, a început în ziua de 11 septembrie 1944 prin atacul dezlănţuit pentru respingerea inamicului spre Şag şi Parta.
1n dimineata zilei de 11 septembrie 1944, în timp ce subunităţile regimentului
se aflau la instrucţie pe islazul comunei Sînandrei (îmbarcarea şi deplasarea regimentului spre zona de concentrare de la Ineu a fost amînată din lipsa garniturilor
de tren necesare), în sat circulau zvonuri că inamicul ar înainta spre Timişoara dinspre
Jebel, cu 500 tancuri. Populaţia din comună era agitată în urma acestor zvonuri.
Dală fiind gravitatea situaţiei, am luat imediat măsuri ca unitătile regimentului
să fie de îndată aduse de la cîmpul de instrucţie în comună, să fie distribui tă muniţia şi făcute pregătirile necesare efectuării cu rapiditate a unor acţiuni determinate de împrejurări.
ln acel timp, şeful de Stat Major al Corpului 7 teritorial, aflat la Radna, a dat
ordin telefonic (în jurul orei 8,30) ca Regimentul 5 vînători să treacă sub ordinele
Diviziei 9 ca,·alerie, urmînd a se stabili legătura cu aceasta, ceea ce s-a realizat
imediat.
Comandantul Diviziei 9 cavalerie a dat ordin ca Regimentul 5 vînători su pornească în marş pe jos de Ia Sînandrei la Timişoara (cca 10 km). Plutonul de pioneri
al regimentului a primit misiunea să fie îmbarcat în autocamioane ,mume trimise
din partea diviziei, pentru a se deplasa la Şag şi a distruge podurile de pe rîul Timiş.
Jn jurul orei 9,30 regimentul este în marş spre Timişoara, avînd asigurat dispozitivul de siguranlu şi paza antiaeriană. Pe Ia ora 11,30 ajunge Ia marginea de nord
a oraşului Timişoara.
1n timp ce regimentul era în marş a apărut o escadrilă de 9 avioane, trimisă
de Armata I-a cu misiunea de a bombarda trupele duşmane ce înaintau spre Timişoara.

1n urma ordinului verbal dat de generalul Popescu, comandantul Diviziei 9
cavalerie, ca să intru cu regimentul în dispozitiv de apărare la Frat0lia şi Chişoda,
la sud de oraşul Timişoara, am dispus:
- Batalionul I, comandat de căpitanul Petrescu Ioan să ocupe şi să apere
Fratelia;
- Batalionul 2, comandat de căpitanul Stamatiu Ioan să ocupe şi să apere
Chişoda.

Batalio,:mele 1 şi 2, au pornit în mc1r<;;, de la liLiera de nord a oraşului Timitrecînd prin oraş spre locurile stabilite.
Un sprijin deosebit pentru transportul cu rapiditate a trupelor s-a primit din

şoara,

partea tramvaiştilor timişoreni, care în aceste clipe grele, au înţeles să pună mijloacele pe care le deserveau la dispozi/ia ostaşilor. Astfel cu ajutorul tramvaielor
al/ale în centrul oraşului, numeroase subunităţi au fost transportate în cel mai scurt
timp pînă în Frate/ia, de unde s-au îndreptat spre poziliile stabilite, aflate la cîteva
sute de metri de ultima statie ele tramvai. Datorită acestui sprijin acordat de tramvaiştii timişoreni, ostaşii au sosit în pozi/iile de luptă cu aproape o oră mai devreme,
fapt de o deosebită importanţă în desfăşurarea ac/iunilor de luptă, care reclamau rapiditate.
ln timp ce batalioanele 1 şi 2 ocupau poziţiile stabilite, printr-un ordin scris al

Diviziei 9 cavalerie s-a dispus atacarea imediată în direcţia Şag şi Parta, pentru
respingerea trupelor naziste care erau în con tact cu Regimentul 13 călăraşi, iar în
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.,eara aceleiaşi zile sâ lie ocupate comunele Şag, Pana, pddurea de la esl de Şag,
stabilindu-se linia de apMare pe rîul Timiş.
In ilceasU\ noui"1 sîluatîe, batalioanele I ~i 2 ille Reqimentului 5 vin,·itori ~i-a11
slrîns dispozitivele inslalîndu-se pe baza de plecare la aloc, cu ambele batalioanP
în linia I-a. Baza de plecare la alac a fost stabilild înapoia apărcirii Regimentului 13
cJlăraşi, care era în contact cu inamicul.
Înlrucîl terenul era acoperit aproape pPste lot cu porumb, i1n <;oldalii cu instrucţia incompletd, nu a\·eau în flancuri nici o unitate, au fost neceo;are mt'lsuri cfp
precauţie speciale şi respectarea riguroasd a direc\iei de înaintare stabilită.
în ordinul dat comandantul de regiment a previ:îzut Cd batalionul T, alacă pe
directia: şoseaua Timişoara-Şag--Par\a, după care va intra în apărare pe rîul Timis.
Batalionul atacă cu doud compănii în linia I-a (compania 1 şi 3) şi două compănii
în linia II-a. Baza (compania 3-a comandată de Ll. rez. Spdtaru), va înainta pe şo
seaua Timişoara-Şag avînd în linia I-a un pluton la est şi altul la vest de şosea. La
vest de şosea s-a prevdzut să înainteze în linia I-a compania I-a (comandalci de
ll. rez. Viorel), avînd ordin Sd tind legătura în înaintare cu plutonul din compania 3-a, ce se deplasa la vest de şosea. În linia II-a de înainlare, compania 2-a (la
cca 300 m distantă de compania 3-a). iar în dreapta (,·est) de compania 2-a înainta
compania 4-a (comandată de ll. rez. Mirescu J\.), după compania 1-a, cu misiunea de
a acoperi flancul drept al acesleia.
Batalionul 2, (comandant cpt. Slamatiu T.), atadi pc dire>clia calea feratd Timişoara-Şag, cu misiunea de a respinge trupele inamice, de a ocupa gara Şag şi pcidurea de la est de comuna Şag, urmînd a intra în pozi\ie de apărare pe rîul Timiş.
în dispozitivul de atac era pre\'8zut ca batalionul 2 s8 alace cu două companii în
linia I-a (compania 6 şi 7) şi dou8 companii în linia II-a (companiile 5 şi 8).
Compania 6 (comandată de lt. rez. Popescu N.) se află situată la dreapta, fiind
compania de bază a Batalionului 2, cu ordin de atac pe direcţia est calea ferată Timişoara-garn Şag. în cadrul acestei companii o grupă înainta pe ,alea ferată pentru
a face legdlura cu plutonul din compania 3-a a Batolionului I, avînd misiunea de a
ap8ra flnncul acesluia.
Compania 7-a (comandant lt. rez. Ungureanu) era la est de rompanio G-o şi în
timpul alacului înainta în direc\ia ptidurea situald la esl de gara Şag.
Plutonul aflat în dreapta, în prima linie•, ţinea leg.1turn cu plutonul din slinga
companiei a 6-a.
în linia II-a înaintau companiile 5 şi 8.
Compania de armament greu (comanclol;i de clipitnn Constanline>sru), m·ind în
dotare aruncătoare de 120 mm şi de 81,4 mm, se afla amplasată în zona fabricii
de cdrămid8, la vest de gara Fralel:a.
ln desfăşurarea atacului s-au stabilii urmlitoarele trei ohiecti\·e:
I. -- un km nord cantonul de pe calea ferală;
2. - bifurra lia şoselei core dure la Şag şi Parta;
3. - rîul Timis.
Comandan\ii de batalioane aveau ordin să raporteze prin semnale luminoase ajungerea la obiective (prin aruncarea a 2 rachete verzi cu stele şi prin agenli). Pornirea
ele pe obiectiv, rachetă roşie aruncată de la P.C. al regimentului.
Axul ele mişcare al rt'gimenlului a rost precizat: şoseaua Timişoara - Şag, dup;:i
Batalionul I.
Pregdlirea alacului s-o făcut de divi.lionul de artilerie instruc\ie, comandat de>
n111ior MaLilu I., astfel:
- baleria de tunuri rle 75 mm din pozilia ocupata în zona stadionului Şrnlii
politehnice, cu observatori in turnul bisericii ronrnno-catolice din fratelia (comandunl li. rez. Poginceanu Pelre), ru misiunc-a de n da sprijin Bolalionului 2;
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- bateria de obuziere de 100 mm (comandant lt. Popa Liviu) amplasald în zonn
din str. Clujului, cu misiunea cil' a du sprijin in atac Batalionului J.
Bateriile cte artilerie ale Regimentului 1 artilPrie precum şi compania de nrmam0nt greu a RPgimentului 5 \ înători, au deschis focul asupra inamicului în jurul
orei 14,40.
Dupct o scurlct pregcttirP de arlilPric şi ri<> nrunccttoare, d0 la P.C. al RPgimentului 5 vînători s-a dat semnalul de pornire la alac (raclwta roşie).
Bateriile de artilerie precum şi compania dl' armament gr011 r1u lunqit tracJ0rN1,
ctupc"i care batalioanele 1 şi 2 ale reqirn(•ntuhii illl pornit la atac dP p0 baza de plPcarf', depăşind linia ocupată ele Regimentul l:l c:ilctraşi, luînct contactul cu inamicul,
care în urma atacului rlezlăntuil a Iost for(at să se rctrnqct spre Şag.
Ajunse pe aliniamentul obiecli\·ului I, balalioanc!P s-au oprit, comandantul
Batalionului 2 a trimis un pluton în urm5rirea inamicului (plutonul 2 clin compania 6-a
comandat de elev plutonier adjutant Nicosevici I.), cu misiun0n dl' a înainta pe clirec\ia est calea ferată fratelia--Şag, efectuînd recunoaşlc_,r0a pozitiilor ocupate, ele
inamic şi de a raporta operaţiile pe care acesta le efectuează. ln timp ce încleplirwn
această misiune, plutonierul a fost primit cu focuri de armii de la cantonul ce sc>
afla pe calea feratu, la cca 400 m nord-est ele comuna Şag. Elevul Nicosevici a
dat ordin de deschiderea unui foc concentrat asupra cantonului pînZ1 la reducerea
inamicului la tăcere şi a înaintat cu plutonul în salturi, pe grupe. în înaintarea sa,
plutonul 2 a fost din nou primit cu focuri dinspre comuna Şag. Pornind la atac, sileşte inamicul să se retragă. de pe partea ele est a comunei spre suci, peste rîul
Timiş.

ln acest rl1stimp, batalioanele 1 şi 2, se aflau în înaintare de la obiectivul 1
spre obiectivul 2, iar compania de armament greu se deplasa din zona iniţ_Lală spre
zona bifurcaţiei şoselelor Timişoara-Şag-Paqa.
Di\'izionul de artilerie a primit ordin dP a asigma sprijin cu focul său, batalioanelor 1 şi 2, în operaţiile care s-au efectuat în vederea ocupării comunelor Şag
şi Par\a.
Dupii ce batalioanele 1 ~i 2 au ajuns în aliniamentul stabilit drept obieclivul 2
(în jurul orelor 17), s-au luat măsuri pentru continuarea alacului, în vederea ocup5rii
comunelor. Continuînrl acţiunile de lupld, compania U-a, în urma ordinului dat de
către comandantul Batalionului 2, căpitanul Slamatiu, printr-un atac sustinut a ocupat
gara Şay şi a p5lruns în partea rle n.v. a comunei, nimicind cuiburile de rczislenlct
inamice amplasate aici. lJc asemenea a pus s!dpînire pc podurile ele pc Timiş.
In fata acestei înaint5ri rapic!P, inamicul s-a retras ln suci de Şaq, ~ub prcsiun0a
continuu a atacului dczlctn\uit de vî11ctlori, urmctrit îndeaproape dl' plutonul 2 din
compania 6-a, pînri la podul de pest0 Timiş. ln zona aCL'Slui pod, elP\ ul adj. Nicos0\·ici
a asigurat organizarea ap5rJrii, imediat rlupct ocupare.
Simultan, compania 7-a (comandat5 de lt. rez. Ungureanu Constantin), a primit
ordin să înainteze cit mai rapid, spre sud, pentru a pune sUipînir0 pe p5durea c0
se află la est de gara Şag, să ocupe malul de nord al Timişului şi su organizl'ZC'
apărarea.

La scurt timp de la ocuparea şi organizarea aptir5rii podurilor de peste Timiş,
de cii.tre plutonul 2 din compania 6-a, inamicul aflat la sud de Timiş, la cca 3---400 m
depărtare, a dezlănţuit un atac, deschizînd foc puternic de arme şi âfme automate
asupra podurilor şi a formatiei care apăra aceaslli pozitie. Comandantul plutonului 2
din compania 6-a, elevul Nicosevici Iacob a fost rănit rle un glonte ele mitralieri.î..
Deşi rănit nu s-a e\'acuat. rămînînd în mijlocul ostaşilor pentru a conduce lupta.
Calm şi cu singe rece, cu un înalt simt al datoriei ostăşeşti a dirijat focul asupra
formatiei inamice care se apropia. Concentrarea focului, cu întreg armam0ntul rl0
care dispuneau ostaşii plutonului, asupra inamicului aflat în înaintare, a determinat
oprirea acestuia şi încetarea atacului. Conştient de importanta misiun0i care 1-a fost
încredinţată, a rămas în mijlocul ostaşilor pînă searo, cînrl a fost evacuat la Spitalul
militar clin Timişoara.
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In paralel cu alacul desfăşurat de Batalionul 2, Dalalionul 1 a desUişurnt acliuni de atac spre \'esl.
Compania 3-a (comandant lt. rez. Spătaru) a ajuns cu plutonul 3 pînă la liziera
de nord a comunei Şag (pluton comandat de serg. maj. Basarab). La est de plutonul 3,
înainta plutonul 2 (comandat de serg. maj. Marin), în timp ce plutonul I (comandat
de sit. Sorin) se afla în linia II-a.
Compania I-a (comandată de lt. rez. Viorel) şi-a început înaintarea către comuna Parta. ln timpul desfăşurării acestor acţiuni, s-a produs un interval marc>
între companiile 3 şi 1, fapt care a fost remediat de urgentă, prin ordinul dat
de către comandantul regimentului, ca acest interval să fie imediat ocupat de compania 4-a (comandată de lt. rez. Mirescu Aurel), aflată în linia II-a a Batalionului 1, cu misiunea de a înainta în directia sud-vest a comunei Şag, de a ataca şi
respinge inamicul, curălind comuna Şag, în legătură la est cu compania 3-a, urmînd
în final să ajungă pe dig, la nord de rîul Timiş, pentru a se instala în apărare.
lntrucît subunilălile de puşcaşi din Batalionul I nu puteau pătrunde în comună,
datorită rezistenţei inamicului, care a deschis un puternic foc de arme automate, din
casele de la lizieră, inamicul a fost neutralizat prin focul deschis de armamentul greu
aflat în sprijinul vînătorilor.
Plutoanele 2 şi 3 au pătruns în comună în leg5tură la dreapta (sud) cu plutonul 1
din compania 4-a (comandant sit. Dumitraşcu Nicolae). Plutonul 3 din compania 4-a
(comandant serg. maj. Neiboiu) a atacat pe direcţia sud a comunei Şag şi a digului
de pe Timiş, încercuind comuna pe la sud.
Plutoanele care au pătruns în Şag au avut o misiune deosebii de dificilă, din
cauza rezistenţei îndîrjite a inamicului, care deschidea foc cu arme automate
din numeroase case. Aceste rezistenţe au fost neutralizate de către tinerii recruţi
ai Regimentului 5 vînători, datorită curajului deosebit, de care au dat do\'adă, a
spirilului de abnegaţie precum şi a voinţei ferme de a alunga inamicul de pe pă
mîntul patriei. S-a remarcat vitejia, exemplul şi priceperea comandan li lor de plutoane,
care au imprimat forţă alarnlui. Inamicul a fost obligat să se retragă din comună spre
sud, trecînd Timişul prin apă, - întrucît podurile de peste Timiş, erau ocupate !;,i
apărate de plutonul 2 din compania G-a. In felul acesta Şagul, încercuit de compania 6-a la est, compania 3 la nord şi compania 4 la vest şi sud, a fost în întregin10
ocupat. ln seara aceleiaşi zile vînătorii au ocupat şi comuna Parţa. DupJ terminarea
acestei operatii, ambele batalio1rne au intrat în dispozitiv de apărare pe malul de
nord al rîului Timiş.
Divizionul de artilerie din Regimentul 1 artilerie, prC'cum şi compania dl' armament greu a Regimentului 5 vînători, au fost amplasate în zona de la nord de comuna Şag, la bi furca rea şoselelor care duc la Şag şi la Parţa.
Plutonul de pioneri primeşte ordin să mineze cele 2 poduri de pe Timiş precum
şi e\'entualele Jocuri învecinate pe unde ar putea ataca inamicul.
ln comuna Şag, după ocupare, au fost găsili şi eliberaţi din Regimentul 1J că
lZ1ra!;,i, ostaşi care au fost luati prizonic>ri de trupele naLisle.
La sud de podurile de pe Timiş se aflau mai multe maşini ale trupelor nazislC',
distruse în urma bombardamentelor executate dC' escadrila de aYiaţie românii, trimisă
de Armata I-a.
ln ziua de 12 septembrie 1944, Regimentul 5 \"În5tori a fost informal la Şag, prin
telefon de la Stamora, că unilăli SS se îndreaptă de la Stamora la Dela spre Jpbel.
Imediat a fost trimis în recunoaştere lt. rez. Mirescu A. cu un pluton de> puşraşi
comand11t de sit. rez. Dumitraşcu N. şi sit. Fluieraş. Neavînd alte mijloace de transport
la dispozi\ie, deplasarea plutonului de puşca~i s-a fZ1cut cu c,-,rulele. Ajunqinct în
apropiere de Jebel, li. rez. Mirescu a zliril mai multe maşini germane cu soldati.
A dispus oprirea căru\elor, debarcarea rapidă a ostaşilor şi ocuparea unei pozilii de
luplli favorabilă, de unde a deschis un foc \'iU ru întreg plotonul, concentrat asupra
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ş1 rn special asupra cauciucurilor. Datorită focului puternic declanşat de
plutonul de puşcaşi comandat de sit. rez. Dumitraşcu N., dirijat ele lt. rez. Mirescu,
precum şi a avariilor cauzate mijloacelor de transport ale inamicului, între altele fiind
avariată şi o maşină folosită de ofiteri, formatia SS inamică, necuno'>cînd situaţia din
teren, s-a retras imediat părăsind comuna Jebel.
Din informaţiile primite ele la locuitorii din comunct a reieşit că în această acţiune, inamicul ar fi avut răniti 1 ofiter şi mai mul\i ostasi.
După efectuarea acestei acţiuni, subunitatea din Regimentul 5 dnl:itori, a fost
schimbată de o subunitate aparlinînd Batalionului auto.
ln luptele de la Şag s-au distins:
Căpitan Stamatiu Ioan (comandantul Batalionului 2, care a condus efecluarea
operaţiilor în condiţii foarte bune. Din iniliativa sa compania 6-a a atacat gara Şag
(Timişeni) şi partea de n.v. a comunei Şaq, venind în sprijinul Batalionului 1, uşurînd
misiunea acestuia, în atacul întreprins în partea de nord şi \·est a comunei. În acelaşi
timp a venit în ajutorul plutonului 2 din compania 6-a, care a avut misiunea de a
ocupa podurile de pe Timiş şi care era angajat în lupte grele•.
Lt. rez. Popescu Nicolae, bun ofiter, comandant de compitnie, energic şi curnjos.
Prin măsurile pe care le-a luat a forţat inamicul sii se retrngă..
Lt. rez. Mirescu Aurel şi lt. rez. Spătaru Constantin care au atacat cu fermitate
şi au cucerit cu ajutorul companiilor pe care le comandau, comuna Şag, prin lupte
grele, au fost în prima linie, îmbărbătînd ostaşii şi imprimînd \ igoare alacului.
Elev plutonier adj. Nicosevici Iacob, care s-a achitat în mod strl:ilucit de misiunea primitu, dovedind multă iniţiativă, curaj, bărbă\ie, spirit ele sacrificiu, rănii fiind,
nu a părăsit cîmpu/ de luptă în momentele critice pină cînd subunităţile venite în
1

inătărirc

nu au consolidai pozi/ia

ocupată

.5i

npărată

ele plutonul pc cnrc-1 comanda

(pluton 2 din compania 6-a).
S-au distins: sit. Laeoş Cornel; serg. major Basarab; serg. major Neiboiu; serg.
Becherescu; serg. Albu; serg. Plipsa; serg. Sîrbu; serg. Murgu; serg. Iordache şi multi
al\i ostaşi şi gradaţi,
Efectuarea acestui atac, care a constituit botezul focului pentru tinerii recruţi
ai Regimentului 5 vînători, a dovedit voin/a Jermă a tuturor ostaşilor, subofiţerilor
şi ofiţerilor, ele a nu precupeţi nici un efori pentru apărarea păminlului strămoşesc, de
a zădărnici acţiunile inamicului silindu-l să se retragă. Curajul imprimat de dorinţa
fierbinte ele a-şi apăra patria scumpă, a făcut ca tinerii recru/i să respingă un inamic
avînd o bună pregătire militară şi dotat cu wi armament modern.

În zilele următoare, păstrînd pozitiile stabilite pentru apăraren oraşului Timi5 vînători a trimis subunităli pentru a efectua acţiuni de recude Timiş.
în luptele care au avut loc în ziua ele 11. septembrie 1944, Ia care au participat ostaşii Regimentului 5 vînători recruţi, s-au remarcat următoarele:

şoara, Regimentul
noaştere spre sud

a. intrarea pentru prima dală în luptă a întregului efectiv, aceasta avînd Joc jn
cadrul unei ac/iuni ele atac, efectuată cu ambele batalioane în linia I-a, în plin şes,
fără ca regimentul să aibă în flancuri alte unităţi sau subunită/i pentru sprijin;
b. pozi/iile unele s-a organizat baza de plecare la alac precum şi zona în care
wma să aibă Joc otacul crnu cunoscute de militari din periouciu de instrucţie făcută
între 23 august - 7 septembrie 1944;
c. obiectivul final al atacului era ocuparea unor comune (Şag şi Parta), fapt care
prezenta dificultăţi datorită cuiburilor de rezistenţă organizate de inamic (la Şag)
în case, grădini şi pe străzi, întrucîl pregătirea de luptă a recru/ilor era insuficientă.
Datorită elanului, disciplinei, devotamentului precum şi a priceperii comandan/i•
lor de subunităţi şi unită( i, ocuparea localităţilor s-a făcut într-un timp scurt, inamicul fiind neutralizat, realizîndu-se cu succes chiar manevre de învăluire;
d. imediat după îndeplinirea misiunii de atac, Regimentul 5 vînători a trecut
în dispozitiv de apărare adecvat specificului local, situaţie în care a rămas pînă la
14 septembrie 1944, în felul acesta la sfirşitul zilei ele 11 septembrie 1944, fiind
necesar un nou efort pentru organizarea pozi/iilor de apărare pe aliniamentul stabilit.

45 -

Cr!s111 '79
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Regimentul 5

vînălori

recruti, a primil ordin

să

lase un batalion în

118
apărare pe

Timiş,

clc la Par/a--Şag-păciurca est Şag şi cu restul unilăfi/or să vină în Timişoarn,
pentru a intra în apa.rare Ia 11.v. clc Mehala, schimbiml subunită/i/e clin Regimentu/
13 cd./ăraşi, care tre/Juiau să treacă la sud <le Timişuara, î11 sectorul regimentului.
1J Că/ăm~i.

As/ici la 14 septembrie 19.J4, Rata/ionul I a primit o misiune c/ilicilă, acrea dr
a asiyura apărarea pc aliniamentul Par/a-Şag-păr/urca r.\t ( inc/usi\ ), pc un /rnnl
lurg ele cca. 3 Jan m•ind flancurile descoperite.
Hala/ionul 2 al Reginwntului 5 Yînători recruti a intrai în c/ispmili\· de apă
rare la \'C'SI clC' Mchala, ocupiml vechile pozi/ii de apărare or9anizale în pc>rir,arla
23 august - 7 septembrie 1944. Astfel compania 6-a (comandant lt. rez. Popescu :\"i-

colac) a primit misiunea de a bara şoseaua Becicherec-Timişoara; compania 7-a (comandant ll. rez. Ungureanu Constantin) de a ocupa pozi\ic la slînga companiei G-il
(n.v. - cantonul din Mehala), compania 5-a la \'est de calea ferală Sînandrci--Timişoara, iar compania 8-a a fost repartizată la o ~Jrupă de mitraliere pentru înU1rirea
companiilor 6 şi 7. Secţia de tunuri antitanc de 37 fm a fost amplasatA în sectorul
companiei a 7-a iar compania de armament greu (aruncf1loarC? de 120 mm şi 81,4 mm).
a fosl dispusi'\ pe cîmpul ctin zona sla\iei de ractio.
Comunele Sădilaz şi Bec:cherec erau ocupate de subunită\i ale Regimentului 17
infanterie.
ln seara zilei de 16 septembrie 1944, a sosit la Timişoara un regiment de tunuri
anticar so\ ietic, care a intrat imediat în dispozlti\·, în sectorul ocupat ele Reginwntul 5 vînători, la Mehala, în scopul întăririi capacitătii ele apărare.
Regimentul 5 Yînători a primit ordin din partea Di\ iz iei 9 ca\'alerie, de a folosi
subunită\ile de rezervă (compania de specialită\i), penlru a bara şoseaua Giarmata- -Timişoara, în e\enlualitatca unui atac inamic şi pc aceaslă direcţie.
Este de men\ionat faptul că începînd cu data de lG septembrie 1944, creşle potenţialul forţelor hitlerisle care atacă Timişoara, iar unitătile dispuse în apărnre participă Ia actiuni rle luptă complexe, ca rezullat al coo1wrării întrunite a armelor şi n
sosirii şi intrării în luptă a unor unităli so\·ietice elispunind de un armamt·nt
specializat.
ln aceste condi\ii de luptă a fost necesar clin partea tinerilor recruţi, un plus
de voin\ă şi energie pentru a-şi îndeplini misiunile devenite mai pretPn\ioase în condiţiile nou create.
La 17 septembrie 1944, JHPsiunea trupelor naziste se manifestă pregnant, prin
atacul declanşat dinspre Jimbolia, în urma căruia este ncupnt Săcălazul şi 8Pciclwrl'cul, formatiile de luplă inamice îndreptînclu-se spre Melrnla. Compania dl' infanlerÎl'
din Regimentul 17 infanterie care apăra Săcălazul, luplînd cu forte duşmane mult superioare, s-a retras pînă la calea ferată vest cartierul Rona\ - - siluat la margi1wa
oraşului Timişoara, unde a rămas ocupînd pozilie la stînga Batalionului 2 al Regimentului 5 vînători.
După lupte grele în care trupele hitleriste au folosit şi un număr rlP 12 tancuri,
inamicul a ajuns în jurul orei 17 la n.\', de MPhala, în contact cu pozitia ctr- apărnre
a Batalionului 2. ln luptele înverşunate au fost distrusP două tancuri duşmane. Inamicul atacînd cu violentă poziţiile noastre, supune la qr0IP încNcări bra\·ii nnşl1i
ostaşi, care luptă cu un Proism şi curaj dPmn de admirat, zligăzuind orice incl'rcarl'
de pălrundere în dispozili\·ul de apărare al oraşului. ln aceastu încleştarP, sectia dl'
tunuri antitanc ele :l7 mm a Regimentului 5 vînători este scoasă din luptă. De asPmt•·
nea un cuib de mitraliere este redus la tăcere. /\ateul inamicului devine din ce in ce
mai violent, iar în jurul orei 17,30 pornesc din nou la alac tancurile, urmate ele cel
pu\in un batillion de infunterişli. ln aceHstă situatie deosebit ele dificilă, luptătorii
Batalionului 2 din Reginwntul 5 vînl.Hori, lipsi\i ele aportul Cl'lor două tunuri anticar
distruse d0 inamic, nea\'Înd alt armament antic11r la dispozi\ie, din ordinul comandantului de batalion (cpt. Stamaliu) care s-a adaptat imediat corespunzator situntiei,
condi\iilnr terc-nului şi posibilită\ilor, au acioptat tactica de a izola tancurile cluşma11e
ele infanteria inamicei. Jn urma ordinului primit, ostaşii lasă să trC'aC"ă tancurile' inamice, adăpostindu-se în pm:i\iile de care dispuneau (şan\urile de luptă). La ordinul
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primit, /a apari/ia inianleriei inamice, simullan s-a rleschis un ioc .sus/inul cu lol
armamenlul, asupra acesteia, ioc a cărui intcn,iiatc a <ictcrminal prăbuşirea alacului
i,uunleriei 1wzisle.
în acelaşi timp tancurile /1illcrislc pătrunse în arlîncime în <lispozit i\ ul nostru
ele apărare, clar izolate de infanteria cnrc Ic urma şi al cărei atac a fosl zădărnicii,
au ajuns în zona de bălaie a artileriei ani ilanc a rcgimenllllui sovietic aflai în sprijinul bala/ionului de vînălori. in urma focului nimicitor dcsc!iis rfc lunurile antitanc soviclicc, tancurile germane au ins/ nc\·oi/e _qj se retragă în gra/Jă, suferinrl pif'r<icri .<;,i avarii.

Simultnn R0giml·nlul 1 nrlil0riP, compitniil d0 armament grPu il R0gimPntului 5
vîni'1tori deschi_d foc nimicitor nsupri! infc1ntNiei in,1mic0 carc, continua s/1 for!Pze poziţiile noastre. ln această ac/iwic rfc apărar0 a inlcn cnil
şi Divizionul rfc arlilf'riC'
antiaeriană din oraşul Timişoara, ins/alai în zona spa(iului /ilJrr dintre Mefia/a şi Timişoara, cleschizînd asupra /rupe/or inamice /oe trcstru. Dup{t unPll' clat<>, în aceilst5
acţiune', divizionul ele artilerie antiac'rian5, ar ii /ras peste 600 cle proirclilc
Ioc
terestru, în unele momente ajungînclu-se pînJ la înroşirea gurilor c]p foc.
Cu toale eforlurile depuse prin utiliwrea înlrunil5 a ldrnicii ele lupl5 a diferitelor unit5(i aflate în dispoztivul de ap5rnrc din accasl;:\ wn5, alacul inamic nu încetca,5, c5utînd prin intensitate, clurnt;i şi înn•rşunare, s[J s15beascct poziliile noastre
de ap5rare, pentru a putea pătrunde spre oraş.
Dupi:i orele 19, Yiolen\a alacului dezliinluit, de infanteria inamică şi încercarea
ne a sparqe linia de ap[1rare din diferite direc\ii, au creat impresia unei pt1lrunderi
a trupelor germane înspre Mehala. 1n aceastJ silualie criticu, comandantul Regimentului 5 vînători recru\i, a dat ordin ca ullima fortti de H't.Pn·ă de care mai dispunea regimentul şi care era dcslinatJ pentru !',i[ualii deo'iebit c]p crtice, Compania
aulo (comandată de cpt. Buzdugan Laznr) s5 efectm,ze un contraatac în rlir0c\iil barieri:î, situată pe şoseaua Becichercc--Timişoara, către nord cartierul MPhala, contraatac menit a c5dca în flancul şi spatele inamicului. C:ompan·a a 0xeculat contraatacul
raportînd că inamicul nu a pătruns în Melrnla fiind oprii de focul aproape continuu
deschis de ostaşii batalionului din Regimentului 5 vînălori.
Ziua de 17 septembrie 1944 s-a c/ove<lil a li crilică prin violenta deosebită a luptelor care nu mai slăbeau clin inlen.~ilale. Regimentul de vînători nu mai dispunea
ele rezerve, nu mai avea mijloace de luptă suplimentare şi anticar, organice. 1n
această situaţie deosebit de dificilă, în care inamicul continua s5-şi exercite presiunea
ulilizînd carele de luptă, un ajutor deosebit ele pre\ios l-a avut focul eficient dPs•
chis de tunurile anticar ale regimentului sovietic.
ln timpul luptelor este grav rctnit şi evacuat ~lt. Seculici Alexandru. Situaţia deYine din nou critică. Inamicul încearcă din nou să pătrunclti spre oraş folosind puternice forte de infanterie• şi un foc intens deschis ele armele aulomalc.
Terenul şi în special cunoaşterea pozi/iilor 11c avantajează. Lanurile de porumb
permit ostaşilor noştri să folosească cu uşurinţă pozi/iile ele apărare pregălile. Compania condusă de lt. Ungureanu rezistă eroic. Contraatacul unei companii de vînălori

clin Batalionul 2, cu sprijinul companiei 5 aulo.,

reuşeşte să

respingă

inamicul.

În aceste lupte cade la datorie, Juplînd cu eroism penlru a stăvili înaintarea inamicului, sergentul Roşu din Compania 6-a.
Tenaci/alea, voin/a de neclinlil a os/aşilor din companiile 6 şi 7 aparţin1nd de
Ra/(1/ionul 2 recruţi, în dispozitivu/ cărora inamicu/ a for/al pătrunderea spre oraşul
Timişoara, reprezintă o pildă grăitoare de vitejie, animală de dorinţa fierbinte de a-şi
apăra pairia. Contribu/ia aceslor subunitu.(i la luptele de apărare care au avut Joc în
clupă amiaza zilei de 17 septembrie 19.J.J, penlru oprirea trupelor hitleriste care au
for(at pătrunderea spre Mehala, a avut marc importan/ă pentru men/inerea întregului
si.~lem de apărare al oraşului.
/n aceste lupte .s-a distins în mod deosebit penlru apărarea Timişorii, comanclantu/ Ha/a/ionului 2, capilanul Slamatiu Ioan, care a dat dovadă. ele calm, competentă,

sînge rece, fiind exemplu de

curaj

~i comportare pc'ntru subaltc·rni. /\.
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prin hot5rîri bune şi la timpul polri\it să obţină cele mai bune rezultate în zăgăzui
rea atacului inamic.
S-au distins comandan[ii companiilor a 6-a (Lt. rez. Popescu Nicolae), a companiei
a 7-a (Lt. rez. Ungureanu Co11sta11li11}; comandantii de plutoane Slt. Hirwvescu Nicolae;
Sit. Mirău/a Constantin; Sll. Scculici Alexandru; Sll. Stegaru Ioan precum şi numeroşi gradali şi luptători.
ln seara zilei de 17 septembrie 1944, în jurul orelor 21 intră în Timişoara o di\"izie de infanterie sovieticd care de îndatd ocupă un dispozitiv de luptă.
J\stfel un regiment ele infanterie sovietică a intrat în apărare în sectorul Batalionului 2 din Mchala, ocupînd pozitie la cca. 100 m în spatele ,·înătorilor. UniU\\ile
aflate în apărare în Fratelia şi Chişoda, au fost de asemenea întrările prin intrarea
în pozitie de apărare a unui alt regiment de infanterie sovietic.
Batalionul I al Regimentului 5 vînători, care a fost lăsat în apărare pe Timiş, pe
un front larg de cel putin 3 km, de la Parta - Şag şi pădurea est de Şag, a respins
în zilele ele 14 şi 15 septembrie 1944, unele încercări ale inamicului de a trece Timişul şi a înainta spre Timişoara.
ln dimineata zilei de 16 septembrie 1944, au început să se apropie de rîul Timiş
şi să intre în luptă cu subunit5tile din Batalionul I, importante forte duşmane. Către
orele> 11 inamicul a atacat cu forte superioare subunitătile de la Şag, reuşind să forteze trecerea peste rîu. In jurul acestei orc, batalionul fiind atacat ele puternice elemente inamice, supNioare alît numeric cît şi prin tehn·că de luptă, a fost forţat să
lupte în retragere către Fratelia şi Chişoda.
Companiile din Batalionul I, au profilat de terenurile plantate cu porumb, folosind cu dibăcie terenul şi încetinind înaintarea inomicului. ln seara zilei de 16 septembrie 1944, subunităţile batalionului au ajuns pe linia de apărare ocupată de Regimentul 13 călăraşi la Fratelia şi Chişoda. In· aceeaşi seară a sosit la Chişoda un regiment ele infanterie sovietic. Astfel în sectorul de sud, la Fratelia şi Chişoda, se aflau
în apărare: Regimentul 13 călăraşi; un regiment de infanterie soyietic şi Batalionul
I, care a luptat în retragere de pe Timiş, datorită atacului dezlăntuit de fortele inamice superioare. Batalionul a intrai în apărare la Chişoda şi fratelia sub ordinele Regimentului 13 călăraşi. Deci acest sector era bine întărit.
ln ziua ele 17 septembrie 1944, inamicul a atacat sectorul ele sud şi cu toată
violenţa alacului nu a reuşit să strdpungă linia de apărare a oraşului. A reu~it sd cucerească numai o parte din comuna Chişoda.
O companie> din Batalionul I de sub comanda Sit. rez. Toron a primit ordin să
contraatace inamicul pătruns în comuna Chişoda şi să-l respingă.
Compania ele ,·înători a executat imediat contraatacul, cu repPziciune şi e>nNgie, respingînd inamicul din Chişocla, ocupînd comuna în întregime şi făcînd prizonieri inamici pe care i-c1 trimis la P.C. ele batalion.
După ce a ocupat Chişoda, compania urma să se inslalc>ze în apărare. ln timpul
ocupării poziţiei, inamicul a adus întăriri 4 autocamioane blindate, cu trupe, asupra
cărora din ordinul comandantului de companie, Sit. Toma, s-a deschis un foc concentrat, continuu, cu întreg armamentul. Datorita focului bine ţintit, mijloacele de transport inamice au fost avariate, iar ostaşii nazişti nevoiti să se retragă.
In noaptea de 17/18 septembrie 1944 regimentul so\'ielic de tunuri antitanc aflat
în sprijinul Batalionului 2 al RPgimcnlului 5 ,·înălori recruti, a fost retras de pe pozitie (de la Mehala) şi trimis pentru întdrire în 1:ratelin, în sectorul ocupat de Regimenlul 13 călăraşi, unde presiunea alacului inamic era în creştere, a,·înd loc lupte
violente.
Prin Yenirea continuă a trupelor sovietice a crescut polentialul de apărare şi de>
luptă al frontului nostru, imprimînd superiorilaka în actiunile ce au urmat. Atacurile
dezlllntuite de trupele sovietice au silit forţele naziste să se retragti, inregistrînd mari
pierderi.
Regimentul 5 vîn;:itori recruli a primii ordin în ziua de 19 septembrie 1944, de
a se retrage din zona de luptă ocupată la marginea oraşului Timişoara şi ele a se
deplasa în marş, pe jos, la Ineu, !n zona de concentrare iniţial stabilită.
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Luptîncl în cadrul planului gcneral de api.irare a zo1wi oraşului Timişo11ra, aliîturi
de cdclalle unităţi de diferite arme cu care fi cooperat, rccru\ii Regimentului 5 \'Îni.itori s-au acoperit de glorie, contribuind ]fi sl<l\ilirca înccrc<lrilor di~perate ale hitlefritilor de a pcttruncle şi ocupa Oril)Ul Timi~oara.
in luptele care au anii Joc la Timişoara, Reuimenlul 5 \·î11ălori recrn/i, r1 mul
următoarele

pierderi:

I sergent şi D sulda\i, morti;
49 solda li r5ni \i;
155 solclati clisp5ruli;
2 ofi teri dispăru ţi;
-- 2 subofiţeri dispăruti;
-- I ofiţer şi 3 subofiţeri r5ni\i.
Prin eroismul de care au dat dovadă ostaşii Regimentului 5 vîn~ilori r0cruli,
au adus o pretioasă contribulie la stă\·ilirea şi neutralizarea atacului dezlănluit cir!
unitiitile de elită SS, care au fortat ocuparea oraşului. Luplînd cu tenacitate, bărbă/ie
·>i cu un curaj deosebii, suplinind prin c1cec1sla insuficienta pregătire ele luptă, rccru/ii
reuimentului ele vînători au arătat încă urlată, că în lata voinfei neclinlile de apărare
a pal riei pot li slă\•ifite şi nărui Ic atacurile cliiar şi ale unui inamic superior numeric, cu experien/ă în preuătirea mi/ilară şi clolal cu ic/1nica moclernă ele Jupti.1. /\.cest
reuimenl care de mu//i ani îşi a\·ea rcşeclin/a în Timişoara a ş/iul la nevoie să contribuie eficient la

apărarea

lui.

Este încă un exemplu de eroism, de rlrauosle fierbinte fa/ă ele
tinerii ostaşi au apărai, glia strămoşească slincl neclinli/i pe µoâ/ie.
Timişoara

pairie, în care

la D mai 1974.
Colonel în retragere,
GIURAN I. i\LI_;XANDRU

veteran din primul şi cel de
al doilea război mondial,

DOCUMENTS AND MEMOIRS CONCERNING THE BATTLES FOR THE LIBERATION
OF BANAT AND CRISHANA (AUG.-OCT. 1944)

(Summary)

The authors justify the publication of these military documents on the grouncis
that the recently ediled volumes show loo much preference for the actions of the
Larqe military unils, rnrely includincl data concernin~J smaller „tactica!" unils ancl
~ub-units.
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Some of the so-far-unpublished docurnenls and the memoirs of those directly implied in the battles can also prO\ e to be at lea~t as much important. They can allow
one to follow step-by-step and in delilil lhis saga which started with the struggle for
the total liberation of Romania ilnd cndeci in the days of the final defc.it of Hiller's
forces. V.le think such an approach can add a more dynumic ciimension to the history.
ll is however to be menlioned that within ~uch a large domain of research we
had to restrict ourselves to only certain parls of the documents available anci, (our
own preferences addcd), they are those particularly referring to our own or neighbouring arcas viz. the historical pro\"inces of Crishana and Banat.
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G neral de brigadă P OŞOTU
GHEORGHE, comandan tu l Di' izici
1 infa nlerie-ins tru c\1
între l scp tembrie- 18 octombrie 1944

Locotenent-colonel
Mr:RTIC
ADRIA , comanda ntul Regi mentului 85 in fant erie din Dii1ia 1 infanterie-ins lructi e

Colonel VISCOPOLE
U RO MULUS, comandan tul Regimentului 1 arli leri -in s truc\ie clin
Di\ itia 1 infanterie-instruc\ic

Maior 'IULP1\ N IO
şeful
biroului opera\ii al Di iz te1 1
infanterie-în tru c\ie

https://biblioteca-digitala.ro

711

712

\ ' i o rel faur . ! nan \lnrinescu . \'aleriu A. Giuran

Căpitan I3UCURESCU lLlE , comandant de baterie din Regim en tul 1 artilerie

Locotenent (rez.)
GOMOIU
CO
TA TI 1, comandan t de
compa nie
în
Batalion u l
2
din Regimen tul 5 , înători-in strucţie

Locotenent (r 7.) POP LI IU
din Regim ntul 1 arlil ri

Locot nent R ,\DUŢIU GHEORGHI: din R gim ntul 5 , în tori
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.
Lo co tenent
(rez. )
VIOREL
IOA , comandantul compame1
1 din Batalionul 1 al Regimentului 5 vînă t ori

Sublocotenen t
(r ez.)
HI 0VESCU NICOLAE, comandant
de pluton (compania 6- a) din
Batalionul 2 al Regimen tului 5
vînălori .

Sublocotenent I ELESCU CORNELIU din Batalionul 1 al Regimentului 5 vînători.

Subloco tenent
SECULI CI
ALEXA DRU din compania 6-a,
Batalionul 2, Regimentul 5 vî n.ăto..r.i.
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'orupania 21 lransmi s iuni din Divizia 21 infanterie
Bralisla a
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•

Plutonier T. R.

1JRCU TEODOR, fotografiat

lingă

palatul

(1945 .
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în luptele pentru

apărarea

p n lru apiSrar a

oraşului

oraşului

Mormin te

ale

ofilNilor români

zu \i

llmişoara.
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