NOI MEMORil DESPRE LUPTELE PENTRU ELIBERAREA
BIHORULUI (SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 1944)
de
VIOREL FAUR
VALERW A. GWRAN

Au trecut peste patru decenii de la memorabilele fapte de arme ale
români din toamna lui 1944, care au contribuit la eliberarea
nord-vestului României, atît de neaşteptat şi dur sfîşiată cu patru ani mai
devreme, în contextul declanşării celui de-al doilea război mondial de
către puterile fasciste. Evenimentele de-atunci au fost, desigur, consemnate în documentE:le unităţilor combatante, dar ele sînt încă vii în memoria veteranilor de război, ale căror evocări pot constitui izvoare informative de o mare tensiune si un real interes documentar. Acestea au o
inconfundabilă calitate, mai exact aceea de a rememora faptele sub unghiul unei active retrăiri, ,.încălzite" fiind de o anume subiectivitate implicată, realizîndu.-se o autentică şi dinamică restituire de adevăruri,
deoarece eventualul demers imaginativ este, în mod frecvent, cenzurat
de discernămîntul pe care l-a cîştigat, odată cu trecerea timpului, fiecare
memorialist. Valoarea unor asemenea surse documentare constă, totodată,
şi în partea de „culoare" personală pe care o conferă întîmplărilor
de război, pe care documentele oficiale n-o conţin, datorită rigorii şi conciziunii cu care acestea au fost redactate în imprevizibilele şi, concomitent, incomodele condiţii de pe front, cînd în jurnalele de operaţii se puteau reţine doar datele esenţiale ale desfăşurărilor militare, de cele mai
multe ori prezentate într-un ton neutral şi precis, fără acele comentarii
care ar fi extrem de utile cercetătorului de astăzi. Raportate la documentele amintite, memoriile - cînd îşi validează exacti1tatea relatării
sînt receptate cu maximă promptitudine - şi de ce n-am spune-o cu satisfacţie de către cititorii contemporani, care au astfel posibilitatea
de a pătrunde în atmosfera unor impresionante bătălii pentru libertatea
patriei. Multiplele amănunte furnizate, unele semnificatice, evocate cu
onestitate şi căldură facilitează o cunoaştere a psihologiei luptătorilor,
acţiunea lor fiind în permanenţă prezidată de nobila datorie de a alunga,
cu orice sacrificii, duşmanul de pe pămîntul sfînt al ţării şi de a da cotropitorilor o aspră lecţie de istorie.
Toate aceste considerente ne determină să continuăm publicarea unor
memorii de război, pentru a acumula o informaţie cit mai bogată cu privire la eforturile şi eroismul ostaşilor şi ofiţerilor români în confruntarea
cu inamicul, pe care l-au înfrînt şi scos de pe pămîntul ţării, înscriind noi
pagini de glorie în istoria multimilenară a poporului nostru. Cu acest priostaşilor
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Lej am realizat un grupaj de 15 memorii, provenite de la 9 veterani de răz
boi, care actualmente domiciliază în oraşele Braşov şi Timişoara. Este
vorba de foştii ofiţeri: Constantin Liţu, Mircea C. Domşa (din Divizia
3 Vînători Munte), Ion Comşa, Constantin Plugaru (din Divizia „Tudor
Vladimirescu"), Alexandru I. Giuran, Gheorghe Bozan, Aurel Mirescu,
Constantin Ungureanu şi Nicolae Dumitraşcu (din Divizia I InfanterieInstrucţie). Relatările lor se referă, de această dată, la luptele pentru eliberarea Bihorului de sub vremelnica ocupaţie fascistă (septembrie-noiembrie 1944). Acestea sînt, fără îndoială, mărturii de istorie locală şi, în acelaşi timp, prin ceea ce conţin mai important, sînt surse documentare de
valoare naţională.
Cel dintîi memoriu pe care-l reproducem reactualizează, într-o expunere temeinică şi convingătoare, faptele Batalionului 6 din componenţa
Diviziei 3 Vînători Munte, pe perioada 12-21 septembrie 1944. Este o
veritabilă cronică, scrisă de un ofiţer experimentat, care este şi autorul
cărţii intitulate Momente de luptă, apărută la Editura Militară în anul
1979. Ofiţer cu operaţiile, Constantin Liţu a fost direct implicat în acţiu..,
nile mai importante ale batalionului şi, ca atare, prezintă - pe baza
cunoaşterii nemijlocite a faptelor modul cum această unitate se opune
pătrunderii inamicului, apoi colaborarea băştinaşilor cu militarii, replierea batalionului pe aliniamente succesive pînă în apropiere de Vaşcău,
de unde,_la 21 septembrie 1944, începe ofensiva Diviziei'3 Vînători Munte,
cu rezultat imediat: eliberarea oraşului Beiuş, garnizoana sa de pace.
Ca ofiţer de legătură al Divizionului 9 Tunuri din aceeaşi divizie,
Mircea C. Domşa şi-a fixat atenţia asupra unui episod dramatic din
apropierea comunei Nojorid, cînd subunitatea sa a fost atacată de 13 tancuri şi 1 avion inamic. A rezistat însă cu un deosebit curaj şi o eficientă
,,abilitate".
Cele 6 texte memorialistice semnate de ofiţeri ai Diviziei „Tudor
Vladimirescu" vizează perioada dintre 22 septembrie-12 octombrie 1944,
cînd unităţile române s-au aflat în ofensivă pe teritoriul Bihorului,
pînă la deplina eliberare a acestuia. Revelatoare sînt, din perspectiva
unei integrale cuprinderi a dificultăţilor întîmpinate de trupele române
în marşul lor victorios, comentariile fostului sublocotenent Constatin
Plugaru despre traversarea Munţilor Bihor. Emoţionante ni se par evocările unor lupte purtate în zona Beiuşului (de Ion Comşa), apoi cele
din părţile Nojoridului-8hişiridului-Leşului şi Băilor Felix (de Constantin Plugaru) şi ale Oradiei. O secvenţă memorabilă (relatată de Ion
Comşa) este cea petrecută în satul Nojorid, unde un bătrîn a înmînat
ostaşilor steagul ţării, pentru a-l înfige în locul adevăratelor ei fruntarii. Dar să detaşăm un pasaj edificator: ,,Ne apropiem de primăria
comunei. In faţa ei un bătrîn urmărea pulsul străzii. In momentul cînd
ne-a văzut, faţa i s-a luminat de o mare bucurie. S-a apropiat repede
de noi şi a început să ne îmbrăţişeze cu foc pe fiecare . . . Apoi ... luă
drapelul românesc arborat la intrarea primăriei şi-l înmînă cap(oralului) Gheorghe Căciuloiu, zicînd: ,,- Luaţi-l, fraţilor, şi să-l înfigeţi la
marginea ţării, lîngă borna de la graniţă".
Cele mai multe memorii (în număr de 7) aparţin unor foşti ofiţeri
ai Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie), care a acţionat în părţile de sudvest ale Bihorului, remarcîndu-se în luptele de la Talpoş, Salonta şi
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Ciumeghiu, mai puţin cunoscute de locuitorii judeţului nostru. Ca atare,
aceste memorii au meritul de a proiecta luminile adevărului asupra
contribuţiei diviziei amintite la eliberarea zonei de vest a Bihorului,
cea mai crîncenă încleştare cu inamicul fiind în aria oraşului Salonta,
mai cu seamă în ziua de 30 septembrie 1944.
Prin introducerea acestor memorii în circuitul ştiinţific lărgim, în
mod util, orizontul de informaţii asupra unor evenimente reţinute de
posteritate.

DIVIZIA 3 VlNATORI MUNTE

1
LUPTELE BATALIONULUI 6 VlNATORI MUNTE, DIN DIVIZIA
3 MUNTE, lN PERIOADA 12-21 SEPTEMBRIE 1944.
MEMORII
de
CONSTANTIN

LIŢO

In ziua de 9 septembrie 1944, după îndeplinirea unei misiuni, m-am prezentat
la unitatea căreia ii aparţineam - Batalionul 6 Vînători Munte -, unde mi s-a
comunicat că sînt numit în funcţia de ofiţer cu operaţiile al batalionului, începînd
cu ziua de 11 septembrie. Mi s-a acordat un timp de odihnă şi pregătire, binemeritat, după efortul depus. Am aflat că unitatea se găseşte in dispozitiv de apărare
în Munţii Pădurea Craiului, in zona Damiş, jud. Bihor, pentru acoperirea unei porţiuni din zona frontierei fixate de odiosul dictat de la Viena, in acel dureros
sfîrşit de august 1940.
M-am prezentat in după amiaza zilei la notariatul din comuna Roşia, judeţul
Bihor, unde se afla P.C. al batalionului. Aici l-am găsit la comandă pe maiorul
Ion Clăianu. M-am bucurat că voi lucra cu dînsul, deoarece i-am mai fost subaltern in anii anteriori şi-l cunoşteam ca pe un comandant cu alese calităţi, ca, spre
pildă, pregătirea deosebită, multă experienţă la comandă şi pe cîmpul de luptă,
caracterul ales, exigent, uneori foarte impulsiv, dar impulsivitatea era acceptată
de toţi drept compensare faţă de marea lui omenie şi tactul dovedit. Era foarte
iubit de subalterni pentru spiritul de dreptate pe care îl imprima pînă la cei mai
mici şi îndeosebi pentru faptul că nu ar fi sacrificat un om fără rost, sau pentru
obţinerea de avantaje personale. A fost, într-adevăr, decorat cu ordinul „Mihai
Viteazul", după ce a condus cu deosebită competenţă unitatea şi a fost grav rănit,
în ziua de 25 octombrie 1:944, în luptele din zona Hajduboszormeny. Am ţinut să
fac acest scurt portret al comandantului meu, deoarece l-am găsit potrivit şi pentru
a rămîne in amintirea generaţiilor viitoare ca un model al comandantului ideal,
pe care şi l-ar fi dorit orice subordonat.
Revederea noastră i-a produs o mare bucurie. M-a îmbrăţişat cu căldură, iar
după această manifestare sentimentală m-a pus la curent, folosind harta, cu misiunea diviziei (care la acea dată avea numai 4 batalioane din 6 organice, două din
ele luptînd în zona văii Arieşului) şi misiunea batalionului, ca să-i spunem aşa,
dar după forţe şi mijloace (Batalionul 6 vînători de munte, compania Remetea din
Batalionul 5 fix „Codru", Divizionul 9 tunuri munte şi un pluton din Batalionul 3
pioneri munte) mai propriu era termenul de „Gruparea tactică Maior Clăianu",
termen pe care il voi folosi, uneori, şi in continuare.
Divizia 3 munte, in compunerea căreia intra batalionul, avea de apărat un
front de 40 km şi de interzis 3 direcţii. Pentru îndeplinirea misiunii, divizia a
adoptat un dispozitiv pe două coloane cu cite un batalion întărit pe fiecare direcţie
şi un batalion in eşalonul doi, înapoia centrului. Nu putem spune că o direcţie
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era mai importantă decît alta, toate ar fi dus la întoarcerea flancurilor şi, implicit,
la zdrobirea rezistenţei diviziei din această zonă a Apusenilor şi la nimicirea ei,
deschizîndu-se inamicului comunicaţia Vaşcău, Criştior, Brad, Deva, situaţie foarte
grea chiar pentru dispozitivul Armatei 'l-a română. Totuşi, dacă vrem să o numim
pe una principală, era aceea din centru: Oradea, Ceica, Răbăgani, Pocola, Beiuş,
Vaşcău, Brad, Deva.
Gruparea maior Clăianu avea de interzis direcţia de la flancul drept: Damiş,
Roşia, Căbeşti, Remetea, Delani, Beiuş {'garnizoana noastră de pace şi a diviziei).
Flancul drept era descoperit, însă se sprijinea pe un teren greu accesibil, muntos,
flanc pe care o să stăm, pe tot timpul luptelor, pentru a evita o eventuală încercare
de învăluire a acestui flanc care ar fi compromis îndeplinirea misiunii. ln faţa
dispozitivului acţiona în avanposturi (siguranţa de luptă - termenul de azi) un
pluton din Regimentul 4 grăniceri, care îşi avea pichetul în faţa sectorului nostru
de apărare.
Comandantul m-a informat asupra dispozitivului adoptat, cunoşteam bine terenul şi, pe lingă faptul că eram originar din Beiuş, executasem multe exerciţii şi
aplicaţii tactice în zonă. Mi-a spus că a doua zi, în jurul orei i.10, vom merge împreună, în teren, călare, pentru a vedea dispozitivul. Mi-a mai spus că în ziua
respectivă a fost în zonă Lt. colonelul Dumitru Panaitescu, şeful secţiei operaţii
a Armatei l-a, care l-a informat că, începînd cu a doua zi, ne putem aştepta la un
atac în forţă din partea inamicului şi că pe Crişuri au fost identificate Divizia 12
infanterie uşoară şi Divizia 9 infanterie, rezerva horthystă, şi că este posibil să
dispună şi de ceva tancuri.
După aceasta am plecat să servim masa la popotă, iar după masă, la despărţire,
mi-a spus că dînsul va pleca noaptea în controlul dispozitivului, urmînd ca a doua
zi să fie trezit la orele 09,30, pentru a merge din nou în teren, aşa cum mi-a spus
la P.C.
L-am însoţit pînă la notariat, unde era şi P.C. şi unde era şi cantonat. Aici
ne-am despărţit, dînsul s-a dus în cameră, iar eu i-am raportat că mă duc la P.C.
să mai studiez harta şi ordinele primite. Am simţit că a rămas mulţumit de hotă
rirea pe care o luasem de a continua studiul documentelor.
La orele 23,3-0, înainte de a pleca, văzind lumină, a intrat în camera în care
eram (dînsul avea biroul separat, într-o altă încăpere). M-a întrebat dacă mai stau
şi i-am raportat că cel mult o oră. A luat doi agenţi călări şi a pornit la drum.
O problemă care mă îngrijora era aceea a transmisiunilor. Aceasta, pentru că
legătura cu divizia, Grupul 6 vînători munte (eşalonul nostru superior) şi pichetul
de grăniceri se realiza prin centrala M.P.T., care aparţinea notariatului comunei
Roşia, iar cu subunităţile subordonate printr-un telefon legat la centrala batalionului, al cărui fir ajungea numai pînă în curtea notariatului. Ţin să menţionez
că în timpul acela baza legăturilor o constituiau legăturile cu fir.
După ce am terminat cu studiul am plecat la casa unde eram cantonat, de
serviciu la telefon a rămas adjutantul comandantului, sublocotenentul în rezervă
Ion Ionescu, care asigurase şi funcţia de ofiţer cu operaţiile pină la prezentarea
mea. lnainte de a mă culca am ordonat unui agent (cite un rînd de agenţi se găseau
la casa unde eram cantonat, iar al doilea rînd la P.C.) să mă trezească la orele
06,00.
Am adormit pe jumătate îmbrăcat, gîndind la greaua situaţie în care eram.
lNCEPE FURTUNA ...
12 septembrie 1944, orele 06,40, pe cînd mă bărbieream, aud un galop de cai.
Instinctiv mă uit pe fereastră şi-l observ pe agentul călare - sergentul Stăniş.
Vasile - apropiindu-se de casă cu încă un alt cal ţinut de dîrlogi. Mă îndrept spre
stradă, pentru a vedea ce este. Sergentul îmi spune, gîtuit de emoţie: ,,Domnule
sublocotenent veniţi repede la P.C. - Este ceva foarte grav şi urgent!". Am şters
săpunul de pe faţa obrazului nebărbierit, îmbrac vestonul, iau centura şi porthartul,
încalec pe calul adus şi pornesc în galop către P.C.
La orele 06,50 iau legătura telefonică cu comandantul pichetului de grăniceri,
care mă informează că inamicul, în formaţii de apropiere (dispozitiv premergător de
luptă), se îndreptă spre pichet şi poziţia noastră de apărare. li comunic ca să procedeze conform celor stabilite pentru situaţia respectivă.
Pe parcurs mă informez la ce oră a sosit comandantul din teren. Aflu că a
revenit la ora 04,30. Intre timp alarmez subunităţile batalionului şi divizionului de
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artilerie pentru a fi gata de luptă, iar subunităţile aflate în comuna Roşia, precum
şi trenul de luptă şi regimentar (formaţiunile de servicii) să stea în stare de
alarmă pe locurile pe care se găsesc, fiind în măsură să îndeplinească misiuni de
luptă. Organizez şi la P.C. serviciul şi paza respectivă. La telefonul din curte il
trimit pe adjutantul comandantului. Raportez la Grup şi Divizie care este situaţia
şi măsurile luate.
Orele 07,10. Sînt chemat la telefon de comandantul pichetului de grăniceri. Nu
mai este nevoie de nici un raport. Se aud în receptor zgomotele produse de rafalele
de arme automate şi ale exploziilor de artilerie. Sînt informat de el că inamicul
atacă în forţă plutonul de grăniceri care rezistă cu succes. Rog pe comandantul
Divizionului 9 tunuri munte să sprijine lupta pichetului de grăniceri, la cererea
acestuia.
Raportez eşaloanelor superioare despre începerea luptei.
Pichetul de grăniceri se apără vitejeşte, însă către orele 08,00, atacat de forţe
superioare, este obligat să se retragă. Inamicul îl copleşeşte şi nu reuşeşte să rupă
lupta. ln această situaţie, comunic comandantului companiei I-a, căpitanul Remus
Pleşa, să acţioneze potrivit celor stabilite anterior şi să contraatace pentru a ajuta
pichetul de grăniceri şi să rupă lupta. Informez şi pe comandantul pichetului de
măsurile luate şi ca să intre în dispozitiv prin raionul companiei l-a, după care
să treacă în rezervă la locul stabilit. Intre timp verific dacă sistemul de patrulare
executat de două grupe din compania de cercetare din intervalul dintre noi şi batalionul 11 vînători munte (interval de 11 km) funcţionează normal (adică jumă
tate din interval este acoperit de noi, jumătate de celălalt batalion).
Contraatacul companiei 1-a, deşi sprijinit suficient de artilerie, se desfăşoară
cu greutate, aceasta cu atit mai greu cu cit comandantul companiei, Cpt. Remus
Pleşa, cade chiar de la primul schimb de focuri grav rănit şi în iureşul luptei nu
poate fi evacuat şi este luat prizonier. (L-am reîntîlnit în ziua de 20 octombrie 194.4,
în oraşul Debrecen, cînd batalionul a luptat pentru eliberarea lui şi cînd, din întîmplare, în sectorul nostru de atac se găsea şi strada cu spitalul unde a fost internat. lmbrăţişări, lacrimi de bucurie şi urări pentru mai bine.)
Către orele 09,00 acţiunea noastră reuşeşte, grănicerii şi compania 1-a intră
în dispozitivul ordonat, inamicul urmînd a lua contact cu dispozitivul nostru de
apărare. Are un moment de ezitare. Raportez telefonic situaţia, lucru pe care îl
voi face din două în două ore, sau de cite ori sînt situaţii mai deosebite, aşa cum
prevedea ordinul.
Către orele 09,30, cînd m-am prezentat la comandant pentru a-i raporta situaţia, erau 'doar schimburi rare de focuri.
Am raportat situaţia şi măsurile luate. Comandantul mi-a spus: ,.Te-ai descurcat bine băiete, ordonă să-mi pregătească calul şi, pînă cînd ajung acolo, condu
mai departe acţiunile şi comunică la subunitate să deschidă focul numai cînd este
nevoie şi numai cu armamentul necesar. Pînă la prînz ţi-i aduc pe toţi prizonieri!".
(Bine ar fi fost, dar lucrurile au decurs altfel ... ). Am plecat de la comandant mulţumit că m-am descurcat bine. Vorba românului, mi se ridicase o piatră de pe
inimă.

Cînd a plecat, comandantul a luat cu el adjutantul, iar pe mine m-a lăsat
la P.C., de unde am condus acţiunile pînă cînd a ajuns la P.O.
Luptele se desfăşurau cu multă intensitate. Inamicul era mult superior. Comandantul se zbătea să facă faţă situaţiilor din ce în ce mai complicate. Au început
să vină primii răniţi. Aflam despre mersul luptelor de la adjutant.
Către orele 1'6,00 am vorbit direct cu comandantul care mi-a ordonat să trimit
la P.O. compania de cercetare, rămînînd la dispoziţia mea numai două patrule,
care să acopere în continuare intervalul cu batalionul 11 vînători munte. La P.C.
activitatea se desfăşura normal, bine înţeles, ca în situaţie de luptă.
Partea cea mai grea era însă faptul că nu se putea păstra complet secretul
rapoartelor şi ordinelor telefonice, deoarece parte din acestea se comunicau prin
mijloace M.P.T. şi fiecare dintre cei care ascultau, uneori neavizaţi, interpretau
cam alarmant unele situaţii, creind o stare de nesiguranţă în rîndurile populaţiei.
ln după amiaza zilei, notarul comunei, Ioan Opriş, s-a prezentat la mine cu
un grup de oameni, care s-au oferit voluntar cu supravegherea unor poteci, pe
care s-ar fi putut, eventual, infiltra inamicul. Aveau însă nevoie de arme şi muniţii. Le-am răspuns că pentru acel moment nu le puteam satisface oferta, ci numai
după ce vorbesc cu comandantul. La orele 18,00, am vorbit din nou, la telefon, cu
comandantul, care mi-a cerut să subţiez formaţiunile de serviciu şi să-i mai trimit
oameni apţi pentru luptă. Atunci i-am raportat şi cele propuse de notar. Cu oarecari
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dat aprobarea, aceasta pentru că nu era prevăzută o astfel de măsură
In regulamentele militare de atunci.
Ir-am rugat pe notar să adune oamenii care s-au oferit, ordonînd în acelaşi
timp ca să se aducă la P.C. armele răniţilor şi muniţia necesară. Au fost constituite
trei grupe, care au fost puse sub comanda a trei gradaţi mai destoinici de la formaţiunile de serviciu şi au fost trimise la pîndă pe potecile mai periculoase pentru
noi. Faptul a însemnat începutul colaborării - şi pe această linie - cu populaţia,
adică mai plastic spus cu „oastea cea mare".
Pe timpul nopţii, luptele au scăzut în intensitate.
De la acea impresionantă întîmplare, în care se oglindea patriotismul legendar
al poporului nostru, am început să însemnez într-un carnet primele evenimente
care trebuiau să fie înscrise lunar în jurnalul de operaţii.
In ziua de 13 septembrie luptele au luat o mai mare intensitate.
La orele 10,00, comandantul mă cheamă la telefon şi îmi ordonă ca, în timpul
cel mai scurt, formaţiunile de serviciu să se pună în mişcare şi să se instaleze în
comuna Beiuşele, iar în comuna Roşia să rămînă numai cei care încadrau punctul
de comandă şi cele două patrule de cercetare.
Către orele 1'5,00 sînt chemat din nou la telefon. Comandantul îmi comunică
că a trimis spre P.C. un pluton întărit, din compania 1-a, comandat de subloco.,.
tenentul în rezervă Stelian Ponta, pe care să-l instalez în avanposturi (siguranţa.
de luptă) pe o înălţime care domina intrarea defileului de la Căbeşti, sub acoperirea căreia batalionul să intre într-un nou dispozitiv de apărare pe defileu şi să
instalez P:C. în clădirea notariatului din comuna Căbeşti.
Am aşteptat plutonul, care a sosit în jurul orelor 16,00. Am· distrus centrala
telefonică din clădirea notariatului comunei Roşia şi am plecat spre noua misiune.
Ajuns la intrarea în defileu, am instalat plutonul sublocotenentului (r.) Stelian
Ponta în dispozitiv, după care am instalat noul P.C.
·
Sub acoperirea siguranţei de luptă, batalionul, pivotînd pe dreapta, a reuşit
să rupă lupta şi să ocupe noua poziţie. La orele 20,00 dispozitivul era realizat.
·
'

LUPTELE DIN DEFILEUL

CABEŞTI

După realizarea dispozitivului am încercat să luăm legătura cu divizia, pentru
a-i raporta atît situaţia, cit mai ales deficitul în muniţii (mai aveam 1/2 unitate
de foc) şi de care aveam absolută nevoie pentru luptele umătoare. Norocul a fost
că de la căderea serii inamicul nu a mai încercat nici o acţiune de luptă. Probabil
că era mulţumit de ceea ce realizase şi sărbătorea victoria. Numai aşa ne puteam
explica cum o căruţă a inamicului, încărcată cu marmite cu hrană şi 6 soldaţi şi
gradaţi, s-a ambalat seara prin defileu. Astfel, am luat şi noi primii prizonieri. Am
aflat lucruri puţine de la ei. Erau din formaţiunile de serviciu ale unui regiment
din Divizia 12 infanterie uşoară (horthystă). Din marmitele lor am mîncat un „gulaş"
bun din carne de porc, animalele fiind jefuite de la populaţia română din zona
cotropită.

Legătura cu divizia a fost destul de anevoios realizată din cauza firului telefonic
rupt în comuna Remetea, care era în spatele dispozitivului nostru şi trecea prin
partea locuită de populaţia maghiară a comunei, populaţie care manifesta faţă de
noi o atitudine şovină şi foarte ostilă, comparativ cu alte localităţi asemănătoare.
M-a mirat faptul şi mă miră şi acum, deoarece locuitorii aveau drepturi şi libertăţi
destule.
Firul telefonic a fost reparat datorită iscusinţei şi eforturilor plutonului nostru
de transmisiuni, comandat de sublocotenentul (r.) Guţu Alexandru, şi a grupei de
telefonişti, comandată de sergentul Burcă Nicolae. Pentru a nu mai avea şi alte
surprize, am organizat paza porţiunii din comună prin care trecea firul, iar centrala
telefonică era mînuită chiar de sergent. In felul acesta, ne asigurasem garantarea
legăturilor cu coloanele superioare.
In acest timp s-a realizat legătura cu comandantul diviziei, maiorul Clăianu a
raportat situaţia şi a cerut urgent să ni se trimită muniţie de infanterie şi artilerie. Comandantul diviziei era mulţumit de modul cum ne-am descurcat pînă acum.
După cîteva minute, comandantul diviziei ne-a chemat Ia telefon şi ne-a comunicat faptul că a trimis un camion să încarce muniţia şi că, în cel mult o oră,
va fi la noi.
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AUTOCAMIONUL SALVATOR
Aproape după o oră, camionul cu muniţie a sosit. Auzind motorul cum huruie,
ne-am gîndit, împreună cu Cpt. Balea Ioan, comandantul companiei de armament
greu, ce ar fi dacă în noaptea aceea senină, caldă şi liniştită, de început de toamnă,
am plimba puţin autocamionul pe drumul principal de pe valea defileului şi pe
drumurile din comună, pe a cărui lizieră trecea şi dispozitivul de luptă. Aceasta
in ideea că inamicul receptînd zgomotul camionului o să creadă că ne-au venit întăriri suficiente. Camionul provenea din rechiziţii, iar şoferul era civil şi mai
vîrstnic. El a manifestat o oarecare frică faţă de ceea ce vroiam să întreprindem.
In dorinţa de a-i risipi frica, am raportat comandantului intenţia ce aveam şi i-am
propus ca eu, împreună cu cîţiva militari, să-l însoţesc pe şofer, transportînd în
acelaşi timp şi muniţiile la subunităţi. Zis şi făcut. M-am urcat în cabină alături
de şofer, iar militarii deasupra lăzilor cu muniţii. In acest fel, şoferul a pornit cu
încredere pe drumurile pe care mi le-am propus a le parcurge. Am dus muniţia
la subunităţi, ambalînd motorul. Fiecărei subunităţi i-am transmis unele indicaţii
pe care le-a ordonat comandantul cînd am plecat. După ce am dus muniţia şi divizionului de artilerie, am făcut cîteva curse pe comunicaţia principală de pe vale,
ambalînd motorul camionului la maximum. Motorul uzat scotea un zgomot care,
amplificat de liniştea nopţii şi ecoul văii, era asurzitor. Satisfăcuţi pe deplin de
rezultatul scontat al „călătoriei", ne-am întors la P.C.
La punctul de comandă am organizat serviciul şi paza, după care comandantul
s-a dus să prindă cîteva ore de odihnă. O binemeritată odihnă, după eforturile
pe care le depusese, iar noi, rămaşi singuri, ne-am înţeles să ne descurcăm fără
a-l deranja, decît numai în cazuri deosebite.
Noaptea a decurs în linişte. O patrulă de cercetare a mai capturat cîţiva gradaţi honvezi, care se rătăciseră, pierzînd simţul de orientare din cauza ameţitoarei
băuturi alcoolice consumate în cantitate abuzivă. Cînd s-au trezit, ne-au declarat
că şefii lor, la auzul zgomotelor făcute de . . . ,,camioane" ... , au fost cuprinşi de
teama că am primit întăriri. Aşa fiind, tactica noastră şi-a ajuns scopul: ziua de
15 septembrie să apună fără nici o acţiune inamică.
Seara comandantul ne-a adunat şi ne-a spus zimbind satisfăcut: ,,Mă băieţi,
păcăleala a mers azi. Insă de acum să fiţi gata să înfruntăm clipe grele. Tu şi cu
Balea staţi numai la telefon, intensificaţi cercetarea, iar cînd se iveşte ceva deosebit, mă anunţaţi".
Noaptea a trecut în linişte. Noi ne-am îndeplinit ordinile date de comandant.
IN MIEZUL FIERBINTE AL LUPTELOR
In ziua de '16 septembrie, inamicul, constatînd că noi nu întreprindem mc1 o aco pregătire de artilerie, a trecut la un atac în forţă. Patrula de cercetare ne-a informat că numeroase forţe inamice se îndreaptă spre flancul stîng, probabil în intenţia de a ne învălui pe la flancul stîng, în spre comuna Remetea, şi a
cădea în spatele dispozitivului nostru. Flancul drept era asigurat. Acolo se afla
în dispozitiv de apărare, pe o înălţime împădurită, compania 3-a, comandată de
locotenentul Carpen Haralambie. Am raportat la divizie despre situaţia grea în
care vom fi în curind. Ni s-a răspuns să ne descurcăm cum vom şti mai bine,
!ntruc-ît în alte sectoare situaţia este şi mai grea. Ni s-a ordonat să raportăm cele
ce vor surveni. Aceasta a fost ultima convorbire telefonică cu divizia. După o oră,
legătura a fost întreruptă, deoarece, din motive de securitate, am retras şi personalul de la centrala din Remetea şi de la paza firului telefonic. Legătura cu divizia
şi eşaloanele superioare va rămîne întreruptă pentru cîteva zile. Aşa fiind, vom
acţiona, în continuare, după priceperea şi iniţiativa comandantului nostru.
Prima măsură pe care a luat-o a fost aceea de a introduce, în eşalonul intîi,
compania de cercetare, pentru a prelungi flancul stîng.
Impreună cu căpitanul Balea am constituit o rezervă din ordonanţe, telefonişti şi agenţi, care se găseau sub comanda noastră.
Plutonul din siguranţa de luptă acţionează cu multă bravură. Cu pierderi
mari, reuşeşte să intîrzie atacul inamic mai bine de 2 ore. Mulţi dintre ei au căzut
morţi şi răniţi. Printre răniţi era şi sublocotenentul de rezervă Ponta Stelian.
Eram în faţa P.C.
Pe şosea observ, indreptîndu-se spre mine, doi brancardieri cu o targă. Observind că mă pregăteam să plec, m-au strigat. M-am apropiat, m-am aplecat
ţiune, după
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constat că în ea se afla, grav rănit, fruntaşul Ştefănică Vasile,
Intr-o clipă am derulat trăiri care făceau parte din fiinţa
mea. Fruntaşul fusese comandant de mitralieră în subunitatea din siguranţa de
luptă. Făcea parte din primul pluton pe care l-am comandat la începutul carierei
mele de ofiţer. Atunci a constituit pentru mine un soldat „problemă". Era o fire
izolată. Foarte des fugea acasă, pentru a-şi vedea mama, pe care o iubea foarte
mult. Era un simţămint de dragoste, care mi l-a apropiat. Poate de asta n-am luat
nici o măsură represivă împotriva lui. In situaţia în care se afla acum şi-a exprimat dorinţa de a-mi vorbi. Cu glas abia auzit mi s-a adresat: ,.Domnule sublocotenent, v-am făcut multe greutăţi, cînd eram recrut, dar dumneavoastră aţi
fost înţelegător cu mine. V-am purtat multă recunoştinţă, pe care n-am îndrăz
nit s-o exteriorizez. Acum, cînd mă aflu în pragul morţii, am dorit să vă raportez
că mi-am făcut datoria de ostaş, că nu am lăsat inamicul să pătrundă în satul
meu natal. Pentru bunătatea şi înţelegerea de atunci, vă asigur de dragoste şi recunoştinţă, iar pentru ce-am făcut, fugind din unitate acasă, pentru a o vedea
pe mama, vă cer iertare!". Momentul era impresionant, totuşi am reuşit să-i răspund:
„Ai fost atunci un sentimentalist. Azi ai fost un viteaz, Ştefănică. Te felicit şi iţi
mulţumesc. Te vei face bine şi ne vom revedea după biruinţa deplină, pentru care
ai luptat şi te-ai jertfit. Pentru „celelalte" ... te-am iertat demult" ... " Mai mult
n-am putut grăi. I-am pus mlna pe frunte, simbol al unui sărut de frate mai mare.
ori de comandant şi m-am despărţit de el, cu ochii inundaţi de lacrimi. Cei doi
brancardieri, plîngeau şi ei ...
In scurt timp, Ştefănică Vasile a murit. A fost înmormîntat, cu onoruri militare, în toiul luptelor. Pe piept i s-a prins „Virtutea Militară", el. II-a, iar pe
umăr i s-a aşezat gradul de caporal.
... Un militar, ca recrut nu prea disciplinat, devenise erou pe cîmpul de luptă
pentru eliberarea pămîntului transilvan furat de duşmănosul dictat fascistohorthyst.
Nu este nimic întîmplător, ori ieşit din comun, în fapta eroului Ştefănică Vasile.
1n grele încercări de viaţă, oamenii îşi dezvăluie firea, devin cu adevărat ceea
ce sînt! ...
Pe măsură ce vremea trecea, atacul inamicului creştea în intensitate. Ameninţarea flancului stîng sporea. Divizionul de artilerie sprijinea efortul luptei noastre
prin executarea de trageri greu reglabile, fiind anevoioasă transmiterea comenzilor
de la observatoare Ia bateriile de tragere. Faptul se datora nereuşitei divizionului
de a strînge cablul telefonic de pe prima poziţie, de pe care executase trageri
pină în ultimul moment al deplasării bateriei. Deci, legătură telefonică între observatoare şi baterii nu era, comenzile fiind transmise prin voce, cu ajutorul unui
releu de soldaţi instalaţi la distanţe „de auz" intre observator şi bateria de tragere. In această situaţie, se înţelege de la sine, comenzile ajungeau cu întîrziere şi
uneori uşor deformate, recepţia făcfadu-se incomplet ca urmare a zgomotului de
pe cîmpul de luptă.
Imi amintesc de acea zi frumoasă, de început de toamnă, cu soare cald şi
cer senin, cu mari posibilităţi de observare atît pentru noi, cit şi pentru inamic.
Cea mai mare parte a terenului era acoperită de culturi de porumb, care nu au
fost recoltate. Lupta era în toiul ei. Priveam la ceea ce se întimpla în imediata
apropiere, iar ochii minţii îmi împrospătau trăiri de mult apuse. Totul nu dura
decît o clipă de visare, căci zgomotul violent al luptei mă trezea la realitate, deci
trăire efectivă, precum efectivă era intensitatea luptei.
comună.

RUPEREA LUPTEI
Către ora prînzului, intenţiile inamicului de a ne învălui flancul stîng erau
evidente. In acelistă situaţie grea, maiorul Ion Clăianu, comandantul batalionului,
potrivit misiunii primite şi competenţei sporite în cadrul acţiunii independente,
a hotărît să rupem lupta în plină zi şi să ocupăm un nou aliniament de apărare,
la vreo IO km spre dreapta şi înapoi, în zona comunei Beiuşele. Pentru batalion
şi celelalte subunităţi, această hotărîre era realizabilă, dar pentru divizionul de
artilerie imposibilă, întrucît nu exista un alt drum în afara celui care trecea· prin
comuna Remetea, tocmai prin zona locuită de populaţia ostilă nouă, care pactizase
deja cu trupele horthyste, ajutîndu-le să ajungă în comună şi s-o ocupe cu forţe
puţine.
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Comandantul divizionului, maiorul Ion Heraclide, a raportat comandantului de
batalion că va încerca să treacă prin localitate. Era riscant, aproape imposibil, dar
altă soluţie nu exista. Maiorul Clăianu a hotărît ca, înainte de a rupe lupta,
să execute un contraatac la flancul stîng, pentru a asigura, în principal, ieşirea
divizionului de artilerie din poziţie. Batalionul se afla în dispozitiv de luptă pe
un singur eşalon. Frontul de apărare se lărgise mult şi pentru a evita fracţionarea
dispozitivului de luptă urma să fie executată de rezerva constituită de căpitanul
Balea Ioan şi de mine.
Contraatacul condus de căpitanul Balea şi de mine (din rezervă făcusem două
subunităţi, pentru a-i da o nuanţare de mare vitalitate) a produs o oarecare nedumerie inamicului, pentru că, într-un fel, contrazicea însăşi logica luptei. Atunci
cînd te aperi pe front larg şi cînd eşti pe punctul de a fi încercuit e greu de
presupus că mai ai resurse pentru a executa un contraatac. De fapt, inamicul nu
sesizase intenţiile noastre, nu bănuia scopul acestei reacţii ofensive. Timpul de
nedumerire a fost însă deajuns pentru ca forţele din contact să rupă lupta, pivotînd
pe flancul drept (compania 3-a comandată de locotenentul Carpen Haralambie) şi
să se retragă pe noul aliniament. Mai greu era de desprins compania 2-a, comandată de Cpt. Pană Teodor, însă şi aici iscusinţa comandantului şi-a spus cuvîntul. ln acest caz, desprinderea de inamic nu s-a făcut în condiţii de vizibilitate
redusă şi păstrînd ambianţa ctmpului de luptă, ci în plină zi, printr-o reacţie
ofensivă care l-a surprins pe inamic. Militarii, care au constituit grupul de contraatac, odată ajunşi pe aliniamentul ordonat, au mărit intervalele între ei şi au
deschis foc puternic asupra inamicului, obligindu-1 să se adăpostească.
ln momentul executării contraatacului, bateriile au ieşit din poziţii, s-au încolonat înapoia unor acoperiri şi au pornit cu toată viteza spre Remetea. In acest
dispozitiv, la galop, au trecut prin centrul localităţii.
Momentul de nedumerire creat de contraatacul nostru, situaţia confuză produsă de ruperea luptei, au sustras atenţia inamicului de la această direcţie. Cînd
s-a dezmeticit, divizionul trecuse deja în galop prin Remetea. !napoia coloanei se
afla o subunitate călare, gata să intervină în caz de nevoie. ln galopul său, divizionul de artilerie a lăsat în centrul localităţii un nor de praf pe care inamicul
să-l privească meditativ ...
ln momentul ruperii luptei, comandantul, avînd nevoie de mine, pentru a
conduce acţiunile, a trimis pe adjutant, Slt. (r) Ion Ionescu, să mă înlocuiască.
Mi-a spus că a primit indicaţii de la comandant cum să acţioneze,, ~a că am
plecat imediat la P.C.
Ajuns la P.C., am executat mai întîi ordinul de a-i evacua imediat, cu o că
ruţă, pe cei şapte răniţi din timpul contraatacului, printre care era şi Cpt. Balea,
rănit nu prea grav în palma stingă, ţinută în timpul luptei pe încărcătura de la
pistolul mitralieră. Avea dureri mari.
Am găsit căruţa, i-am urcat în ea, lingă conductor şedea Cpt. Balea Ioan, iar
ceilalţi în interiorul căruţei, cu ordinul de a fi duşi la spitalul din Beiuş.
I-am raportat comandantului de executare şi am început să-mi exercit funcţia
de ofiţer cu operaţiile, potrivit indicaţiilor primite de la comandant.
Inamicul a ajuns la şosea, bineînţeles prin lupte, a renunţat la urmărirea
noastră, probabil considerîndu-şi misiunea îndeplinită, iar noi ne-am văzut în
grabă de drum către noul aliniament de apărare, folosind acoperirile. Pe drum ne
gîndeam la situaţia divizionului de artilerie. Cele relatate aveam să le aflăm cînd
am ajuns la noul aliniament.
ACTE DE INCREDIBILA BARBARIE
Căruţa cu cei 7 răniţi, printre care se afla şi Cpt. Balea, a fost oprită de bande
înarmate de horthyşti, care, împreună cu militarii horthyşti, au început să-i batjocorească, scuipîndu-i şi lovindu-i. Asta a fost doar începutul barbariei. Cruzimea
lor s-a dezlănţuit cu o furie atavică, proprie fascismului, prin torturarea şi schingiuirea răniţilor, tăindu-le diferite „părţi" din corp, după care i-au înjunghiat.
Au fost oare oameni acei care şi-au dezlănţuit apucăturile cu instincte de fiară?
Sălbăticia şi ferocitatea îndreptată împotriva unor oameni răniţi, neputioncioşi,
neînarmaţi, au nesocotit cele mai elementare norme de comportare umană, de
milă şi compasiune. Nu mai vorbim de nesocotirea legilor de purtare a războiului,
care prevăd felul în care trebuie trataţi militarii neînarmaţi, răniţi şi căzuţi în
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prizonierat, faţă de care orice răzbunare trebuie să înceteze, loialitatea şi asistenţa
medicală fiind singurile şi primordialele acte umanitare.
Aceeaşi soartă a avut-o şi căruţaşul.
După comiterea actelor de fioroasă cruzime, ,,eroii" horthyşti au dus căruţa
la marginea oraşului Beiuş. Ce s-a întîmplat şi de cită „admiraţie" s-au bucurat
făptaşii din partea populaţiei, e lesne de înţeles . . . Toate acestea le-am aflat în
ziua de 19 septembrie, cînd ne-am întîlnit cu comandantul diviziei, după zile grele
de luptă, vreme în care n-a ştiut nimic despre noi. De la comandantul diviziei am
aflat că populaţia românească din acea parte de ţară a avut de suferit maltratări
şi umilinţe, reproşîndu-i-se că a fost de partea ostaşilor români, pe care i-a informat şi i-a gfiidat spre locuri şi ascunzişuri numai de ea ştiută ... Nu ne-am
închipuit că la mijlocul secolului al XX-lea s-ar mai putea săvîrşi asemenea acte
de animalică cruzime!
PE NOUL ALINIAMENT DE

APĂRARE

Ajunşi pe aliniamentul de apărare în zona comunei Beiuşele, am trecut imediat
la realizarea dispozitivului şi amenajarea genistică a terenului. Flancul drept se
sprijinea pe un punct tare de teren.
Am trimis patrule de cercetare în toate direcţiile, pentru culegerea de informaţii. Legătură cu eşaloanele superioare nu aveam. Aşa fiind, trebuia să ne descurcăm singuri.
O mare bucurie am avut în ziua de li6 septembrie 1944, cînd ne-am întîlnit,
în mijlocul cîmpului, cu maiorul Heraclide, care ne aştepta.
Cu faţa toată numai un zîmbet am raportat: ,,domnule maior, divizionul 9 tunuri de munte este gata de tragere!" . . . Ne-am îmbrăţişat, iar bucuria reîntîlnirii a fost scăldată în lacrimi care izvorau dintre pleoape şi se înnodau sub
bărbii. Atunci am aflat şi despre cele relatate mai înainte referitoare la divizionul
de artilerie.
A doua zi, 17 septembrie, seara, aveam să aflăm de la patrulele noastre de
cercetare, că oraşul Beiuş, garnizoana noastră de pace, a fost ocupat. Ne uitam
unii la alţii cu nedumerire şi tristeţe. Fără cuvinte ne grăiam: ,,va fi sărbătoare
şi pe uliţa noastră!" ...
In tot timpul cit am stat în acest sector nu am dus nici o acţiune de luptă,
aceasta pentru că inamicul nu ne-a urmărit şi n-a încercat să ne atace.
Odată oraşul Beiuş ocupat de inamic, posibilităţile noastre de legătură erau
mai reduse şi nici în locul în care ne găseam nu mai puteam rămîne. Divizia avea
nevoie de noi, dar din ziua de 16 septembrie nu mai ştiam unii de alţii.
ln seara zilei de 17 septembrie, comandantul a hotărît ca, din zorii zilei de
18 septembrie, să începem deplasarea pe sub munţi, în spre Vaşcău, singura direcţie
în care s-ar fi putut îndrepta divizia şi unităţile subordonate. Deplasarea trebuia
făcută cu deosebite măsuri de siguranţă, pentru a nu cădea cumva în vreo cursă
întinsă de inamic. Prevederea era necesară, mai ales în acea linişte relativă a
cîmpului de luptă.
·

LA PRICEPEREA

ŞI INIŢIATIVA

COMANDANTULUI

Comandantul batalionului a luat hotărîrea ca, începînd din dimineaţa zilei de
lJ8 septembrie, să ne deplasăm pe itinerariul: Măgura Forăului (o înălţime de
vreo 1 OOO m, cu pante abrupte şi cu un singur drum de căruţe), Forău, Bunteşti,
unde vom staţiona pe timpul nopţii, cu toate măsurile de siguranţă, şi de unde
vom trimite patrula de cercetare pentru a lua legătura cu dispozitivul trupelor
proprii.
lncă de la căderea serii au fost trimise patrule de cercetare pe itinerariu,
pentru a verifica dacă este liber şi a culege informaţii de la locuitorii din comunele respective.
A adunat comandanţii de companii şi ai mijloacelor de întărire, le-a comunicat hotărîrea, care stabilea următorul dispozitiv de deplasare:
- Compania de cercetare va trimite patrule în faţă şi pe flancuri, avangardă
compania I-a (grosul forţelor), mai puţin compania a 2-a (care va folosi două
plutoane, pentru a ajuta la deplasarea căruţelor trenului de luptă şi regimentar,
iar un pluton în ariergardă), trenul de luptă şi regimentar, divizionul de artilerie
cu trenul său de luptă şi regimentar şi plutonul din ariergardă. Avangarda va fi
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tntărită cu un pluton mitraliere şi o grupă de aruncătoare (2 piese) de 8.1,4 mm,
iar ariergarda cu o grupă (2 piese) de mitraliere.
O dată stabilite toate acestea, au fost luate măsurile de siguranţă necesare
odihnei personalului.
In zori au început pregătirile de deplasare. Patrulele de cercetare n-au descoperit nici urmă de inamic, informaţiile fiind culese de la locuitorii comunei
Bunteşti. ln comună au fost cîteva patrule inamice, s-au interesat de trupele române, dar neprimind nici o informaţie şi, negăsind nimic, au plecat.
Drumul a fost foarte anevoios, mai cu seamă trecerea Măgurei Forăului, care
a cerut mari eforturi atît din partea cailor cit şi a oamenilor, aceştia ajutau la
căruţe, iar cei de la compania de armament greu ajutau căluţii samarizaţi, luînd,
din cînd în cînd, piesele de mitraliere şi aruncătoare de pe samare şi purtîndu-le
ei în spinare. Greutăţi mari a întimpinat şi divizionul de artilerie. Militarii acestei
unităţii au depus mari eforturi pentru executarea acestei adevărate escaladări a
înălţimii, dar altă posibilitate nu exista.
Am ajuns în comuna Bunteşti în după amiaza zilei de 18 septembrie, pe
înserat. Animalele, ca şi oamenii, purtau povara oboselii. Am luat un dispozitiv
de siguranţă, am trimis din nou patrule de cercetare în toate direcţiile, asigurînd
în felul acesta odihna cuvenită.
Intre timp, una din patrulele de cercetare ne-a informat că a găsit flancul drept
al dispozitivului nostru, a ajuns la comandantul .batalionului 21 vinători de munte
din acelaşi grup cu noi (6 vinători munte). Acesta s-a bucurat aflînd despre noi
şi că sîntem cu forţele intacte, a informat pe comandantul diviziei despre prezenţa
noastră, a întocmit repede o hartă a itinerariului pe care trebuia să-l urmăm,
pentru a intra neobservat în dispozitivul nostru. Aliniamentul de apărare al
primului eşalon era astfel: călare pe şoseaua Beiuş-Lunca-Vaşcău, localităţile
Lunca, Şuştiu, Ştei (!!zi oraşul dr. Petru Groza).
Ne-am bucurat de cele aflate, s-a hotărît deplasarea spre locul indicat (oraşul Vaşcău), într-un dispozitiv avînd în faţă· patrule de cercetare, compania a I-a
cu aceleaşi întăriri în avangardă, grosul forţelor batalionului, trenul de luptă,
divizionul de artilerie cu trenul său de luptă, trenul regimentar al batalionului,
trenul regimentar al divizionului de artilerie, acelaşi pluton cu aceleaşi întăriri
în ariergardă. De data aceasta am adoptat un dispozitiv pentru a intra în luptă cit
mai uşor. Poate ·se va pune întrebarea pentru ce trenurile de luptă erau atit de
aproape de unităţile luptătoare? Explicaţia este că acolo se afla toată muniţia, care
nu se găsea pe oameni, pe samare sau în chesoanele autotrenurilor de artilerie.
Materialele şi muniţia erau încărcate în căruţe, deoarece acestea erau mijloacele
de transport existente atunci, şi este de imaginat ce coloane lungi de căruţe constituiau formaţiunile de serviciu (trenul de luptă şi trenul regimentar, în special
trenul regimentar; peste 200 căruţe numai la un batalion).
In ziua de 19 septembrie, în zori, a început deplasarea pe direcţii stabilite şi
anume: localităţile Bunteşti, Valea Neagră, sud-Vaşcău, unde urma să intrăm în
rezerva diviziei. Către orele 14,00 am atins cu virful coloanei cotul şoselei Lunca Vaşcău, ascuns de vedere. Acolo ne aştepta comandantul diviziei, generalul de di•
vizie Leonard Mociulschi, împreună cu şeful biroului operaţii, maiorul Stehan. Ne-a
îmbrăţişat cu lacrimi în ochi de bucurie, deoarece ne credea prizonieri. ln felul
acesta am luat din nou legătura cu divizia, legătură întreruptă în dimineaţa zilei
de 16 septembrie. Ni s-a comunicat locul în dispozitiv, ca rezervă a diviziei, şi misiunile care ne reveneau. Ajunşi la locul ordonat, comandantul a adunat pe comandanţii de subunităţi şi ai mijloacelor de întărire, le-a comunicat în teren misiunile
şi a ordonat ca, după ce se vor termina toate activităţile
de organizare şi intrare
a forţelor şi mijloacelor în dispozitivul ordonat, să se organizeze, în proporţie de
500/o, odihna oamenilor.

DIN NOU 1N PRIMUL

EŞALON

Către orele 17,00 inamicul a întreprins o puternică acţiune ofensivă în sectorul batalionului 12 vînători de munte în scopul de a-şi îmbunătăţi sectorul. Inamicul a respins o parte din forţele batalionului. Dar rezerva a primit ordin de a
intra în acţiune. După o scurtă pregătire de artilerie, batalionul 6 vînători de munte
a trecut la contraatac pe direcţia localităţii Şuştiu. Contraatacul a fost atît de viguros şi s-a desfăşurat cu aîta putere şi elan incit, în timp scurt, inamicul a fost
1
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pus pe fugă. Aşa fiind, în loc să-şi îmbunătăţească el poziţia, ne-am îmbunătăţit-o
noi. De abia au fost opriţi ostaşii din avîntul pe care şi-l luaseră. Şi au fost opriţi
deoarece, atunci, ar fi fost hazardată pătrunderea prea mult în dispozitivul inamic,
în raport cu situaţia în ansamblu. Batalionul 12 vînători de munte a fost retras în
rezerva diviziei, iar noi am rămas în eşalonul intîi.
In ziua următoare, Corpul 33 Armată sovietic, terminîndu-şi concentrarea sub
acoperirea trupelor diviziei noastre şi potrivit situaţiei generale, în ansamblu, am
început pregătirile pentru reluarea ofensivei în vederea eliberării, în primul rînd,
a garnizoanei noastre de pace: oraşul Beiuş.
Atunci cînd s-a stabilit, comandantul diviziei a cerut comandantului Corpului
33 armată sovietic să aprobe ca trupele diviziei să atace pentru eliberarea garnizoanei de pace a diviziei şi grupurilor 6 vînători munte şi 3 artilerie munte. Iar
comandantul grupului 6 vînători munte (batalioanele 6, 11 şi 21), colonelul Cîrnu
Gheorghe, să atace pe direcţia loviturii principale a diviziei, în timp ce maiorul
Clăianu cerea neapărat ca batalionul 6 vînători munte să fie pe direcţia loviturii
principale a grupului. Era necesară o victorie mai aparte pentru batalion, după
grelele încercări la care a fost pus.
LUPTELE PENTRU ELIBERAREA GARNIZOANEI
DE PACE: ORAŞUL BEIUŞ
ln ziua de 21 septembrie, la orele 01,00, după o scurtă pregătire de artilerie,
de o salvă executată de „Katiuşele" Corpului 33 armată sovietic, a început ofensiva pentru eliberarea garnizoanei noastre de pace. Atacul s-a desfăşurat cu
multă vigoare. Inamicul, luat prin surprindere, s-a retras în dezordine, lăsînd un
bogat material de război in urma lui. In dimineaţa acelei zile am intrat în oraşul
meu natal cu primele subunităţi din batalionul 6 vînători de munte. Pentru mine
a fost un moment deosebit de emoţionant, aceasta pentru că am intrat în oraş pe
strada care purta numele „Regimentul 9 vînători", în amintirea ostaşilor unităţii militare româneşti care au eliberat oraşul, în primul război mondial, la 4 aprilie 1919,
cînd, cu primele subunităţi ale aceluiaşi regiment, a intrat ca eliberator şi sublocotenentul Ilie Liţu, viitorul meu tată. Deci, după 25 de ani, fiul urma drumul tatălui său. Am strivit intre gene lacrimile bucuriei şi, cu inima hătind să-mi spargă
pieptul, am păşit către ţinta finală a atacului, dincolo de poarta oraşului. Ieşind
din oraş, am luat contact cu o poziţie apărată de inamic, organizată în grabă de
acesta. Poziţia se afla pe Dealul Delanilor, vechiul nostru cîmp de instrucţie. Emoţii după emoţii şi in trăirea acestora l-am atacat pe inamic, care a încercat să ne
respingă, contraatacînd cu infanterie însoţită de 4 tancuri. Elanul trupelor noastre
n-a cunoscut însă nici o piedică. Nici numărul mare de infanterişti, nici fioroasele
tancuri, n-au oprit entuziasmul dezlănţuit împotriva invadatorilor gliei străbune.
Trupele inamice, ca şi tancurile la adăpostul cărora atacau, au avut aceeaşi soartă.
Tancurile au fost nimicite, iar puţina oştire inamică a scăpat cu fuga, sau a căzut
precedată

prizonieră.

După eliberarea oraşului, comandantul m-a trimis să văd ce este pe acasă.
Ajuns la locul copilăriei mele, m-am îngrozit. Casa era devastată. Inamicul, aflînd
că este casa unui ofiţer român, a folosit diabolice mijloace de devastare. De la
vecini am aflat că mama se refugiase cu o altă familie care a ajutat-o, ea fiind
singură, tatăl meu săvîrşindu-se în anul 1929, în urma unei boli incurabile. lntrucît lucrurile din casă fuseseră scoase şi aruncate la intîmplare, i-am rugat pe vecini să ducă în casă ce se mai putea duce, pînă va veni mama. Totodată, i-am rugat s-o înştiinţeze că am venit acasă ...
Dezgustat de cele văzute, m-am întors la unitate. Am raportat comandantului,
apoi am trecut la executarea sarcinilor care îmi reveneau. ln gînd mi-am luat angajamentul ca nici eu şi nici subordonaţii mei să nu comitem acte de barbarie cînd
vom ajunge pe pămînt străin. Şi aşa am şi procedat. Noi am făcut dovada de totdeauna a caracterului românului, care a ştiut şi_ ştie să ridice omenia la adevărata
virtute umană.
In luptele pentru eliberarea Beiuşului au căzut cu faţa la inamic zeci de eroi,
printre care şi Cpt. Ioan Balea şi peste 100 de răniţi, printre care: Cpt. Remus
Pleşa şi sublocotenenţii în rezervă Gheorghe Dumitrescu şi Stelian Ponta.
Garnizoana de pace fusese eliberată. Oraşul urma să-şi reia viaţa normală pe
care a avut-o înainte de vremelnica şi maştera stăpînire hitleristo-horthystă.
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Am urmat tot înainte drumul de luptă al batalionului 6 vînători de munte pentru eliberarea întregului Bihor, a Ungariei şi Cehoslovaciei, pînă în ziua de 9
mai 1945, ziua victoriei finale asupra fascismului.
Am avut astfel satisfacţia inimii şi mîndria sufletească de a face parte din
rîndurile celor care au luptat, cu arma în mină, pentru a pune temelia noii Românii, clădită pe trupurile celor care şi-au jertfit în lupta împotriva fascismului înrobitor de popoare bunul cel mai de preţ pe care l-au avut: VIAŢA, pentru ca noi
să trăim astăzi liberi şi fericiţi într-o României socialistă independentă şi suverană.

Colonel (r) CONSTANTIN

LIŢU

2
AMINTIRI DE PE FRONT. PE MELEAGURILE BIHORULUI, IN SEPTEMBRIE 1944

ln ultima parte a lunii septembrie 1944, Divizionul 9 Tunuri Munte din cadrul
Diviziei 3 Munte a fost angajat în dificile acţiuni de luptă. Am făcut parte din
acest Divizion. Unităţile din subordinea Diviziei 3 Munte s-au aflat pe meleagurile
Bihorului, angajate în lupte, contra unor puternice forţe inamice.
In unele din lupte, Divizionul a sprijinit cu foc Batalioanele 5 şi 11 Vînători de
Munte, precum şi alte unităţi din sectoarele apropiate, potrivit ordinelor primite.
Aveam gradul de elev plutonier adjutant şi îndeplineam funcţia de ofiţer de
legătură cu infanteria.
Imi amintesc de o situaţie dificilă pe care am trăit-o. lntr-o zi, am primit ordin de la comandantul de divizion (Divizionul 9 Tunuri Munte) ca să-l însoţesc,
împreună cu unii militari, pînă la o unitate vecină. Aceasta, pentru a se stabili de
comun acord planul de cooperare în luptele ce urmau să se desfăşoare în sector.
Gurile de foc cu care era dotat Divizionul 9 Tunuri de Munte erau amplasate
în poziţie, pe liziera comunei Nojorid (din Bihor).
Mergînd spre unitatea vecină, am ajuns la şanţul antitanc aflat în acest sector şi la fostele fortificaţii din partea de vest a ţării.
Deodată în faţa noastră, pe cealaltă parte a şanţului antitanc (pe celălalt mal),
am văzut o formaţie de 1,3 tancuri inamice, eşalonată în două subunităţi. Prima
din aceste subunităţi, avînd şase tancuri, era în apropiere şi se deplasa cu viteză
redusă de-a lungul şanţului, probabil căutînd un loc de a trece pe cealaltă parte.
A doua subunitate, formată din şapte tancuri, era mai distanţată şi cu eventual rol
de a interveni în susţinerea acţiunii primului eşalon de tancuri.
Am avut şansa de a ne putea adăposti şi strecura în şanţ, bine mascaţi la teren, fără a fi loviţi de gloanţele care treceau pe deasupra noastră. Am reuşit să
scăpăm cu bine şi cu precauţie să ne deplasăm atent, folosind locurile mai ferite.
Deasupra noastră a apărut un avion inamic, care a efectuat o recunoaştere şi a mitraliat în cîteva rînduri unele porţiuni de-a lungul şanţului antitanc.
M-am deplasat cit mai rapid in direcţia unde era amplasat divizionul nostru,
la care am reuşit să ajung cu bine. Am raportat situaţia. Imediat au fost luate mă
surile necesare de divizion. S-a ordonat să se tragă cu toate gurile de foc iri
tancurile duşmane, care intre timp s-au apropiat încet de poziţia noastră. Divizionul
a deschis un foc susţinut, iar subunităţile de susţinere au intervenit prompt.
Formaţia inamică înaintată, compusă din şase tancuri, urmase cu precauţie şi
încet traseul şanţului anticar, pe partea opusă. Fiind primită cu foc puternic, a fost
nevoită să facă calea întoarsă.
Cu abilitate au reuşit să scape din această situaţie dificilă atît comandantul
de divizion, cit şi ceilalţi militari care l-au însoţit în această deplasare riscantă.
Intervenţia promptă şi oportună a divizionului nostru a fost salutară.
In zilele ce au urmat au avut loc alte acţiuni de luptă.
Lt. mj. (r) Mircea C. DOMŞA,
fost elev plut. adj. în Divizionul 9
Tunuri de Munte din Divizia 3
Munte

•
19 - Anuar „Crlsia"
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DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU"

1
MOMENTE DIN ITINERARIUL EROIC STRABATUT fN ZONA BIHORULUI,
DE MILITARII REGIMENTULUI 1 ARTILERIE
DIN DIVIZIA „TUDOR VLADIMIRESCU"

Conform ordinului verbal al comandantului artileriei din 22 septembrie 1944,
orele 10,10, Regimentul l Artilerie a primit ordin să se deplaseze din Abrud în
direcţia Brad, Vîrfuri, Lazuri, urmînd să fie încartiruit în comuna Lazuri.
Bateria 6 Artilerie a primit ordin de la Mr. Gheorghe Ghiţescu să organizeze
cercetarea pe itinerariul de deplasare, printr-o grupă de cercetaşi formată din observatori şi radiotelegrafişti, care urma să se deplaseze cu maşina grupului de
comandă.

ln timpul

deplasării,

grupa de cercetare -

făcut investigaţii în rîndul populaţiei privitor
populaţiei din localităţile aflate pe itinerarul
Tîrnova şi Hălmagiu.

a

de sub comanda subsemnatului la starea drumurilor, componenţa
Ciuruleasa, Zdrapi, Baia de Criş,

ln comuna Hălmagiu, cetăţenii ne-au informat că, în jurul orelor 13,30-14, s-au
auzit zgomote de motoare dinspre comuna Vîrfuri. Primind această informaţie, am
instruit imediat grupa pentru a cerceta terenul aflat înainte, la dreapta şi la stînga
drumului (drum în pantă, cu multe serpentine), făcînd în acelaşi timp halte pentru ascultare datorită configuraţiei terenului. La un moment dat, sergentul Sandu
Vasile, care cerceta terenul cu ajutorul lunetei-foarfecă, a raportat că la bifurcaţia
drumurilor ce duceau spre Beiuş şi Gur,ahonţ a văzut ostaşi în uniforme kaki. La
primirea informaţiei, am adăpostit maşina şi am format o trupă de trei cercetaşi
(sergentul Tincu Constantin, caporalul Căciuloiu Gheorghe şi fruntaşul Budnaru
Gheorghe) cărora, după ce i-am dotat cu armamentul necesar (grenade a.t. şi ofensive), le-am dat ordin de deplasare pe partea dreaptă a şoselei şi prin pădure, folosind la maximum terenul acoperit, pentru a nu fi văzuţi. Ajunşi în dreptul ostaşi
lor în kaki, au descoperit un tun a.t., o maşină militară şi 6 soldaţi. Observatorul
lor remarcînd, probabil, deplasarea grupei noastre (datorită huruitului motorului
maşinii noastre), a dat alarma şi ostaşii de la tun l-au scos din poziţia de tragere,
l-au remorcat de maşină şi au pornit motorul. Intre timp, grupa noastră s-a apropiat mai mult de ei şi a deschis focul. Imediat inamicul a ripostat, deschizînd şi
el focul, dar niciunul din ai noştri nu a fost rănit, datorită faptului că se aflau
in pădure. Maşina cu tunul remorcat a pornit cu cea mai mare viteză spre Beiuş.
Pierderile inamicului: doi soldaţi morţi, rămaşi în amplasamentul tunului.
Am raportat comandantului, prin radio, despre acţiunea grupei de cercetare şi
rezultatul luptei cu inamicul (militarii aparţineau armatei horthyste), după care
ne-am continuat activitatea de cercetare pînă în comuna Lazuri, unde am fost
încartiruiţi.

Grupa de cercetare a fost
pentru modul exemplar în care

felicitată de comandantul
şi-a îndeplinit misiunea.

bateriei a 6-a Artilerie,

Col. (r). Ion

COMŞA

2
TRAVERSAREA

MUNŢILOR

BIHOR

După luptele grele din zonele Sfîntu-Gheorghe şi Tîrgu Mureş, precum şi a
altor localităţi, am ajuns în faţa Munţilor Bihor. Regimentul 3 Infanterie din Divizia „Tudor Vladimirescu", din care am făcut parte, a primit ordin de a traversa
zona mwitoasă. Eram comandantul,,, unui pluton din Compania 8-a, a Regimentu-
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11:i _3 Infanterie. Trebuia, cu orice preţ şi cît mai repede, să urcăm munţii, să deacest obstacol natural. A fost foarte greu. Am urcat cu tot echipamentul de
avînd armamentul pe noi. Potecile erau înguste şi prăpăstioase, pe alocuri
se pierdeau. Trebuia asigurat ritmul de deplasare, întrucît s-a prevăzut ca să
ajungem cît mai repede in sectorul Oradea. Se impunea respingerea inamicului din
acest sector, pentru a nu-i da posibilitatea de a se o!'ganiza temeinic în apărare.
Deplasarea în zona Munţilor Bihor, purtînd armamentul şi muniţia necesară
a fost anevoioasă. Dar mai ales coborîrea a fost grea. Eforturile s-au amplificat
simţitor pe timp de noapte. Militarii noştri au răzbit aceste greutăţi şi au înaintat
cu hotărîre spre obiectivul stabilit. Deplasarea a continuat cu marşuri istovitoare,
lungi, străbătînd zona muntoasă, unele păduri, adesea pe drumuri nepracticabile.
Cu toate greutăţile întimpinate pe drum, în dimineaţa de 27 septembrie 1944 am
ajuns în apropiere de Oradea. Ne-am îndreptat spre marele oraş din vestul ţării.
Rezistenţa inamicului în acest sector a fost înverşunată. Am fost angajaţi în lupte
grele.
Lt. col. (r.) Constantin PLUGARU,
fost sublocotenent, comandant de pluton
în compania 8-a din R.3 I.,
Divizia „T. V."
paş1m
război,

3
EPISOD DIN

ACŢIUNILE

DE LUPTA

DESFAŞURATE

IN ZONA

BEIUŞULUI

ln ziua de 24 septembrie 1944, ora 2,30, Divizionul 2 Artilerie din Regimentul
1 Artilerie al Diviziei „Tudor Vladimirescu" a primit misiunea să amplaseze o bateril~ de 76 mm antitanc pe direcţia satului Delani, la ieşirea din Beiuş. ln timpul
deplasării spre dispozitivul ordonat, grupa de cercetare a intîlnit o grupă de mi•
litari din Batalionul 5 „Moţi" Vînători de Munte (militari în civil, purtînd arme),
care se deplasau în aceeaşi direcţie. Deodată am auzit zgomot de motoare. Zgomotul venea de la ieşirea din Beiuş, spre comuna Pocola. Grupa noastră de cer•
cetare a primit informaţii privitoare la inamic de la cîţiva cetăţeni: horthyştii dispuneau doar de tancuri uşoare şi tanchete şi aveau acelaşi itinerar de cercetare.
ln vreme ce obţineam aceste informaţii a apărut o grupă de cercetare a Batalionului 5 Moţi - Vînători Munte, pe care i-am dotat cu muniţii: •2 grenade a.t. şi 2
grenade ofensive. La puţin timp după ce ne-am despărţit de ei, am auzit zgomotul
unor explozii şi lovituri de tun. Am alergat în direcţia respectivă şi, ajunşi la faţa
locului, am constatat că inamicul pierduse un tanc uşor şi o tanchetă, plus 6 soldaţi. Grupa de cercetare a Batalionului 5 „Moţi" Munte ocupase o poziţie avantajoasă de ambele părţi ale şoselei. L-am felicitat pe comandantul grupei, am dat
fiecărui militar încă o grenadă a.t., după care ne-am despărţit.
Această acţiune, pe lingă faptul că ne-a furnizat preţioase informaţii despre
forţa inamicului, a dus la intimidarea acestuia, asigurînd · Regimentului 1 Artilerie
din Divizia „Tudor Vladimirescu" o înaintare fără primejdii.
Col. (r.) Ion

COMŞA

4
AMINTIRI DIN LUPTELE DE LA NOJORID-CHIŞIRID-LEŞ-BAILE FELIX
DIN BIHOR, IN TOAMNA ANULUI 1944

Eram sublocotenent, comandant de pluton în cadrul Companiei a 8-a a Regimentului 3 Infanterie din Divizia „Tudor Vladimirescu". Militarii din divizia noastră au purtat lupte grele in zona Bihorului. Ca infanterist, am fost in prima linie
de confruntare cu inamicul.
19*
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lmi amintesc de luptele crîncene la care au participat militarii noştri la Nojorid, Chişirid, Leş şi Băile Felix, localităţi din Bihor, începînd de la .28 septembrie
1944 şi, în continuare, pînă la eliberarea Oradiei, la 12 octombrie 1944. In calitate
de sublocotenent, comandant de pluton, am avut prilejul, potrivit misiunilor încredinţate, să particip la aceste lupte, care în unele faze au fost extrem de violente.
lntr-o acţiune am îndeplinit ordinul de a înainta cu plutonul în avangarda Batalionului Maior Irofte. Subunitatea pe care am comandat-o a reuşit cu greu să
ajungă pînă în faţa lizierei Oradiei, la cca 500 m distanţă, de unde nu am mai
putut înainta şi unde au venit şi celelalte subunităţi din batalion. La scurt timp,
inamicul ne-a atacat cu multă furie. Erau mai multe batalioane duşmane, însoţite
de numeroase care blindate şi avioane de asalt, care şi-au îndreptat focul spre noi.
Inamicul voia cu orice preţ să stăpînească Oradea şi să ne îndepărteze din zona
localităţii.

extrem de grele, am fost respinşi şi am ajuns din nou în sectoaNojorid, Chişirid, Leş şi Băile Felix.
ln unele poziţii pămîntul era frămîntat de obuze, de bombe, presărat de gloanţe
şi stropit cu sîngele militarilor Eroi, care au fost prezenţi, la datorie, înfruntînd
furia duşmanului. Confruntările au fost grele şi de neuitat. Luptele au fost pe
viaţă şi pe moarte. In unele momente inamicul ataca cu forţe copleşitoare. Militarii
noştri făceau eforturi greu de redat în cuvinte. Armamentul nostru era folosit adesea fără întrerupere, pînă la înfierbîntarea ţevilor.
Inamicul a insistat pentru a cuceri teren. Dar riposta noastră nu s-a lăsat

rele

După lupte
localităţilor

aşteptată.

Trupele noastre, după luptele purtate în repliere, la momentul oportun au reluat, în scurt timp, acţiunile ofensive. Cu toate pierderile pe care le-am înregistrat,
militarii noştri s-au avîntat cu hotărîre şi tenacitate în luptă. Inamicul a fost nevoit, cu toată împotrivirea, să se retragă în faţa iureşului cu care au acţionat trupele noastre. Ne-am îndreptat din nou spre Oradea, cu voinţa de a elibera localitatea şi a azvîrli peste frontieră forţele vrăjmaşe cotropitoare.
Lt. col. (r.) Constantin PLUGARU
fost sublocotenent în Divizia
,,Tudor Vladimirescu"

5
UN

EMOŢIONANT

EPISOD DIN COMUNA NOJORID
(JUD. BIHOR)

La 12 octombrie 1944, după lupte înverşunate şi mari jertfe omeneşti, Oradea,
din apropierea graniţei de vest a României, a fost eliberat de către pandurii
Diviziei „Tudor Vladimirescu". S-au realizat, astfel, promisiunile făcute de noi la
porţile Ardealului, 1a Ilieni şi Sfîntu Gheorghe.
lmpreună cu o grupă de cercetare, formată din radiotelegrafişti şi telefonişti,
ne aflam în drum spre comuna Nojorid. Aici ne aştepta un ordin de deplasare spre
localităţile Henţida Estar - Pociai.
Există în viaţa fiecăruia din noi momente unice, care cu greu pot fi descrise
în cuvinte. Atunci, la Nojorid, au trăit şi inimile noastre de ostaş un asemenea moment. Ne apropiam de primăria comunei. In faţa ei IUn bătrîn urmărea pulsul
străzii. In momentul cînd ne-a văzut, faţa i s-a luminat de o mare bucurie, s-a
apropiat repede de noi şi a început să ne îmbrăţişeze cu foc pe fiecare: - ,,Să ne
trăiţi fraţilor panduri! Aţi fost bravi ca nişte lei! Eliberîndu-ne comuna, ne-aţi fă
cut o mare bucurie." Apoi se întoarse, luă drapelul românesc arborat la intrarea
primăriei şi-l înmînă Cap. Gheorghe Căciuloiu, zicînd: .,Luaţi-l fraţilor şi să-l
înfigeţi la marginea ţării, lingă borna de la graniţă". Ochii ni se umeziseră de
lacrimi. Pînă la ieşirea din comună nimeni n-a putut spune un cuvînt.
oraş
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I-am respectat rugămintea şi înainte de a porni mai departe, pe drumul de
eliberare a Ungariei, am sărutat fiecare cu evlavie drapelul, avînd culorile neamului, pus la frontieră.
Colonel (r.) Ion

COMŞA

6
INAINTAM SPRE ORADEA
lmpreună cu plutonul pe care-l comandam, înaintam pe itinerariul stabilit. Regimentul din care făceam parte - 3 Infanterie „Panduri" din Divizia „Tudor Vladimirescu" - se apropia de Oradea. Drumul de luptă pe care l-am străbătut pînă
aici a fost lung şi cu destule dificultăţi. De la Tîrgu Mureş, la Oradea, eforturile
depuse de militarii din unitate au fost mari. Sacrificiile în luptele purtate pînă
aici, pe plaiurile bihorene, ne-au rămas vii în memorie. Eram hotărîţi să luptăm
pînă la victoria finală. Fiind în mijlocul ostaşilor din subunitatea pe care am comandat-o, am avut prilejul nu numai să cunosc, dar să şi apreciez vitejia şi eroismul luptătorilor din prima linie.
După ce am străbătut cu eforturi susţinute Munţii Bihorului şi am depăşit zona
deluroasă, ajunşi în cîmpie, vedeam în zare Oradea. Era obiectivul spre care ne
îndreptam cu dorinţa de a-l elibera de sub vremelnica ocupaţie horthysto-hitleristă.
Inamicul însă se opunea cu înverşunare. Cu cît ne-am apropiat mai mult de oraş,
a crescut şi violenţa luptelor. Forţele vrăjmaşe ţineau cu orice preţ să nu cedeze
Oradea. Localitatea şi zona învecinată prezenta importanţă sub raport operativ tactic, precum şi din punct de vedere economic-politic. Inamicul lupta cu disperare.
Militarii noştri au fost decişi să elibereze oraşul românesc Oradea, cu toată
împotrivirea forţelor vrăjmaşe. Luptînd cu eroism pentru îndeplinirea misiunilor,
infanteriştii regimentului din care făceam parte, împreună cu celelalte unităţi cu
care au cooperat, au fost prezenţi la datorie.

Lt. col (r.) Constantin PLUGARU,
fost sublocotenent în Divizia
,,Tudor Vladimirescu"

DIVIZIA 1 INFANTERIE

(INSTRUCŢIE)

1
ATACUL REGIMENTULUI 5 VJNATORI RECRUŢI
PENTRU ELIBERAREA LOCALITAŢII TALPOŞ
După ce a participat la luptele care au avut loc în zona oraşului Timişoara,
pentru stăvilirea atacurilor naziste, Regimentul 5 Vînători recruţi a primit ordin,
în ziua de 19 septembrie 1944, de a se deplasa pe jos în zona de concentrare a Diviziei I Infanterie (Instrucţie), în comuna Beliu, la nord-vest de Ineu, judeţul Arad.
Astfel, la 19 septembrie 1944, Regimentul 5 Vînători recruţi (Instrucţie) iese
de sub ordinele Diviziei 9 Cavalerie, unde a fost dat ca întărire de Corpul 7 Teritorial, pentru apărarea oraşului Timişoara, şi reintră sub ordinele Diviziei 1-a Infanterie (Instrucţie), în componenţa căreia se afla iniţial.

https://biblioteca-digitala.ro

294

Viorel Faur, Valeriu A. Giuran

18

Deplasarea pe jos a Regimentului .5 Vînători recruţi de la Timişoara pină în
comuna Beliu s-a făcut pe itinerariul Timişoara - Ianova - Stanciova - Lipova
Berzeasca, de unde s-a trecut din Valea Mureşului în Valea Crişului Alb. Marşul a durat aproape 3 zile, ajungîndu-se, la timpul stabilit, în dispozitivul Diviziei
1 Infanterie (Instrucţie).
După sosire s-a primit ordin de deplasare a Regimentului 5 Vînători recruţi
(Instrucţie) la nord-vest de comuna Berechiu, în apropierea graniţei cu Ardealul de
Nord, temporar ocupat în urma dictatului de la Viena, unde s-a intrat în dispozitiv
de luptă.
In ziua de •24 septembrie 1944 s-a primit ordin de a ataca inamicul care ocupase localitatea Talpoş şi malul de sud al Crişului Negru, pe care a organizat o
linie de apărare puternică, avînd efectuate şi lucrări genistice (unele poziţii amenajate, malurile şi unele locuri minate).
Compania de armament greu - branduri (aruncătoare de mine de tip brand)
de 120 mm (şi 81,¾ mm) a Regimentului 5 Vînători (Instrucţie), comandată de că
pitan Gheorghe Constantinescu, a bombardat localitatea Talpoş, precum şi rezistenţele inamice care se opuneau înaintării batalioanelor de vînători.
Regimentul 1 Artilerie (Instrucţie) din Timişoara a pregătit atacul şi a sprijinit cu foc ambele batalioane ale Regimentului 5 Vînători (Instrucţie).
După pornirea la atac şi după ce au fost parcurse cîteva sute de metri, inamicul a deschis un puternic foc de artilerie şi cu arme automate, de la liziera localităţii Talpoş şi de pe malul Crişului Negru. Subunităţile din linia I-a au înaintat prin salturi, combinînd focul cu mişcarea, cu greutate, datorită rezistenţei bine
organizate a inamicului, avantajat şi de terenul şes şi descoperit.
lnaintarea subunităţilor din Batalionul II al Regimentului 5 Vînători a fost
oprită în faţa localităţii Talpoş (pe direcţia de sud), în urma focului intens deschis
de apărarea inamică. In acelaşi timp, subunităţile Batalionului I al Regimentului
5 Vînători recruţi au reuşit să neutralizeze rezistenţele inamice pe direcţia de înaintare. -Ajungînd pe dig, l-au determinat pe inamic să se retragă prin apă pe malul de nord al Crişului Negru. In felul acesta, Batalionul I al Regimentului 5 Vînători
Instrucţie a reuşit, în sectorul său de acţiune, să pună stăpînire pe digul şi pe malul de sud al Crişului Negru, la nord de Talpoş (nord-vest şi nord).
Continuînd acţiunea de luptă, subunităţile Batalionului I al Regimentului 5
Vînători Instrucţie au deschis un foc puternic concentrat asupra rezistenţelor inamice aflate pe malul de nord al Crişului Negru, au trecut rîul prin apă, respingînd
inamicul de pe poziţie, în continuare executind o manevră de învăluire a inamicului aflat în comuna Talpoş.
Inamicul, periclitat de a fi încercuit, şi-a retras unităţile din localitatea Talpoş, aruncînfl în aer podul de pe Crişul Negru.
Prin această luptă şi trecerea Crişului Negru în zona localităţii Talpoş, vînă
torii recruţi ai Regimentului 5 Vînători, regiment timişorean, au făcut primii paşi
în luptele pentru eliberarea acestui sector al părţii de nord-vest a României, ocupată vremelnic de horthyşti în urma dictatului de la Viena.
Ostaşii, subofiţerii şi ofiţerii Regimentului 6 Vînători recruţi au dat dovadă
de mult eroism, curaj şi iniţiativă în luptă, pentru îndeplinirea în bune condiţii a
misiunii primite.
Colonel Alexandru I. GIURAN,
fost comandant al Regimentului
5 Vînători "(Instrucţie)

2
AMINTIRI DESPRE LUPTELE PENTRU ELIBERAREA LOCALITAŢD
TALPOŞ DIN JUDEŢUL BIHOR, IN ZIUA DE 25 SEPTEMBRIE 1944

lmi aduc aminte cu multă emoţie de luptele grele care au avut loc în ziua de
25 septembrie 1944 pentru eliberarea localităţii Talpoş, din judeţul Bihor, în care
militarii Regimentului 5 Vînători (Instrucţie) au dat dovadă de vitejie, hotărîre
tenacitate şi spirit de sacrificiu.
'
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Deşi au trecut 43 de ani de la acele momente de luptă, de grele încercări, îmi
sînt vii în memorie imaginile militarilor din compania pe care am comandat-o
(compania a 7-a din Batalionul II), precum şi din subunităţile care au luptat în
sectoarele vecine. La Talpoş, militarii din regimentul de vînători au dat dovadă de
alese virtuţi ostăşeşti, îndeplinind' în mod exemplar misiunea încredinţată.
Deşi inamicul apăra cu dîrzenie localitatea, deşi avea poziţii amenajate pentru
apărare şi folosea abundent armament automat, precum şi dispunea şi de armament greu, totuşi vigoarea atacului dezlănţuit de batalionul II al Regimentului 5
Vînători (Instrucţie), sprijinit de Batalionul I, aflat în susţinere, cu aportul companiei de armament greu regimentar şi sprijinul de foc al Regimentului I Artilerie (Instrucţie), a nimicit rezistenţele inamice iar, în final, localitatea a fost eliberată.

ln acea

după-amiază

de 2:5 septembrie 1944,

ostaşii,

caporalii,

sergenţii,

sub-

ofiţerii şi ofiţerii din compania a 7-a (pe care am comandat-o) au pornit într-un
ritm susţinut la atac, trecînd Crişul Negru prin apă pînă la brîu, în unele cazuri
chiar pînă la gît, sub un puternic foc deschis de inamic. Acţionînd viguros în atac,
împreună cu celelalte companii din batalionul II, compania a 7-a, prin eroismul
de care au dat dovadă militarii de toate gradele, a obţinut o nouă victorie, forţele
inamice fiind obligate să se retragă în derută.

lmi amintesc, cu deosebire, de tînărul sublocotenent de rezervă Nicolae Hinovescu, comandant de pluton în compania a 6-a, care acţiona într-un sector vecin.
In fruntea plutonului, luptînd vitejeşte, a pătruns în dispozitivul de apărare al
inamicului de la marginea satului, nimicind rezistenţele întimpinate, remarcîndu-se
prin vitejia, priceperea şi tenacitatea cu care a acţionat. Luptînd eroic, a căzut la
datorie, în plină acţiune de luptă, în fruntea subunităţii pe care a comandat-o în
mod strălucit. Pentru mine, precum şi pentru militarii din Regimentul 5 Vînători
(Instrucţie), eroul sublocotenent de rezervă Nicolae Hinovescu a rămas ca un veritabil simbol al eroismului, al dragostei faţă de patrie, al unui exemplar spirit de
sacrificiu pentru îndeplinirea misiunii încredinţate, dus pînă la cotele cele mai
înalte. Astăzi, la împlinirea a 43 de ani de la luptele care au avut loc pentru eliberarea localităţii Talpoş din judeţul Bihor, gîndul meu se îndreaptă spre eroul de la
Talpoş, Sublocotenent rez. Nicolae Hinovescu, precum şi spre ceilalţi militari ai
Regimentului 5 Vinători (Instrucţie) care au luptat cu vitejie în războiul antifascist,
eliberînd pămîntul scumpei noastre patrii şi contribuind la eliberarea Ungariei şi
Cehoslovaciei.
Lt. (r.) Constantin UNGUREANU,
fost comandant al Companiei a VII-a
din Bt. II, Rg. 5 V. (Instrucţie)

3
O NOUA MISIUNE: INAINTAREA SPRE VALEA

CRIŞULUI

NEGRU

După succesul apărării asigurate pe Valea Crişului Alb, unităţile Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie) au primit noi misiuni.
Pentru stăvilirea ofensivei forţelor inamice pe Valea Crişului Alb, în a doua
decadă a lunii septembrie 1944, divizia a avut în subordine, din compunerea sa
organică, doar Regimentele 85, 93 Infanterie (Instrucţie) şi 38 Artilerie (Instrucţie).
Am primit ca întărire subunităţile aflate în zonă: din Regimentul 4 Grăniceri, Batalionul Fix Regional „Criş" şi cele două Şcoli militare de ofiţeri de rezervă (Nr.
2 Bacău şi Nr. 6 Ineu).
Am fost impresionat de îndrăzneala şi vitejia de care au dat dovadă ostaşii
noştri, în diferitele situaţii în care s-au aflat. Evidenţiez faptul că de la lupta de
apărare s-a trecut, în timp scurt, incepînd de la 18 septembrie 1944, la executarea
unor acţiuni ofensive, pentru respingerea inamicului pătruns în zonă. Unităţile
noastre au început înaintarea pe direcţiile şi spre obiectivele care au fost stabilite.
Cooperînd cu unele unităţi sovietice, regimentele noastre de instrucţie s-au
avîntat vertiginos la atac, obligind inamicul să se retragă în derută.
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Potenţialul de forţe al diviziei noastre era mult diminuat prin structurarea de
forţe ce a avut loc. Astfel, din compunerea organică a Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie) au rămas în zona Timişoara, la dispoziţia Diviziei 9 Cavalerie, pină la
18 septembrie 1944, orele 24, regimentele de re~ruţi (Instrucţie): 17 Infanterie, 6
Vînători şi 1 Artilerie. De la această dată au fost deplasate, prin marş spre zona
Ineu, regimentele 5 Vînători şi .1 Artilerie, care au reintrat, la 23 septembrie 1944,
in subordinele Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie). Regimentul 17 Infanterie (Instrucţie) nu a mai fost dat sub ordinele diviziei noastre. Această diminuare a capacităţii
combative a Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie), în intervalul 11-23 septembrie
1944, a creat serioase greutăţi, pentru îndeplinirea misiunilor. Fiind lipsiţi de
aportul celor trei regimente de instrucţie (două de infanterie şi unul de artilerie),
pentru apărarea defileului Crişului Alb a trebuit să utilizăm subunităţile aflate în
zonă, precum şi elevii celor două şcoli militare de ofiţeri de rezervă de infanterie
(Nr. 2 Bacău şi Nr. 6 Ineu), în misiuni operative. A fost necesar un efort susţinut
din partea militarilor de toate gradele, mai ales din partea celor aflaţi în prima
linie. A trebuit suplinit, prin vitejie şi tenacitate, deficitul de forţe.
.Atît în apărare, cit şi în atac, s-a resimţit deficitul de forţe. De la 23 septembrie 1944, unităţile diviziei au putut fi grupate astfel incit să poată acţiona operativ în bune condiţii. Prin venirea în zonă a Regimentului 1 Artilerie (Instrucţie) a
sporit sprijinul de foc al artileriei noastre. La acestea s-au adăugat şi gurile de foc
capturate de la inamic cu muniţia necesară, ce au fost puse în dotarea unor subunităţi, pînă la terminarea muniţiei.
Continuînd acţiunile de luptă, potrivit ordinelor primite de la Corpul de cavalerie român, în subordinea căruia s-a aflat marea noastră unitate, regimentele din
compunere s-au îndreptat spre zona Crişului Negru. A început o nouă şi importantă etapă din itinerariul eroic al Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie) şi anume participarea la luptele pentru eliberarea părţii de sud-vest a Bihorului.

Lt. col. (r.) Gheorghe BOZAN,
fost căpitan în cadrul Diviziei 1
Infanterie-Instrucţie, Biroul 2.

4
ASPECTE DIN ACTIVITATEA COMPANIEI A 4-A MITRALIERE,
A BATALIONULUI I DIN REGIMENTUL 5 VINATORI (INSTRUCŢIE),
IN LUPTELE DIN PARTEA DE SUD-VEST A BIHORULUI,
INTRE 28-30 SEPTEMBRIE 1944

La 28 septembrie 1944, Batalionul 1, comandat de Cpt. Ioan Petrescu, din Regimentul 5 Vînători (Instrucţie), din care făcea parte Compania a 4-a Mitraliere
pe care o comandam, a primit ordin să se deplaseze într-o poziţie situată la vest
de Salonta, în vecinătatea frontierei. In apropiere se afla localitatea Mehkerek (Micherechiu), de pe teritoriul Ungariei, unde au fost semnalate noi formaţii inamice
de diferite arme (inclusiv subunităţi de tancuri), sector în care au avut loc lupte
destul de aprige.
Batalionul nostru a fost dat ca întărire Brigăzii 1 Infanterie, comandată de
colonel Ghedeon Seracin.
Ne aflam în vecinătate cu Batalionul I din Regimentul 85 Infanterie (Instrucţie). Această unitate de instrucţie, comandată de Lt. colonel Adrian Mertic, a ră
mas doar cu un singur batalion în subordine. Cel de al doilea batalion a fost transferat Diviziei Cavalerie (Instrucţie).
Aveam în sprijin Regimentul 1 Artilerie (Instrucţie).
Terenul în care s-au amplasat în poziţie unităţile şi subunităţile Brigăzii 1 Infanterie din Divizia 1 Infanterie (Instrucţie) era în plin şes. Nu beneficiam de nici
un fel de lucrări genistice, de nici un fel de amenajare prealabilă sau de unele
obstacole naturale, pe care să ne putem consolida apărarea. ln plus, spaţiul care
a fost atribuit batalionului nu era cunoscut de militarii noştri. A fost nevoie imehttps://biblioteca-digitala.ro
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după intrarea
ţioasă a terenului,

în sector (poziţie) să facem o cercetare şi examinarea minua denivelărilor şi posibilităţilor ce le aveam de a duce lupta
în eventualitatea unui atac în forţă întreprins de inamic, pe flancuri. De asemenea, de a se asigura o cît mai bună aprovizionare cu muniţia necesa:ră pentru
întreg armamentul din dotare.
Şoseaua şi calea ferată de la Salonta spre frontieră segmentau poziţia
de
apărare adoptată de Brigada 1 Infanterie. Mai ales terasamentul căii ferate trebuia avut în vedere în eventualitatea unor pătrunderi ale inamicului, prin atacuri puternice. De asemenea, penetraţia posibilă cu formaţii de tancuri şi motomecanizate pe şoseaua ce mergea la Salonta. Brigada a luat măsurile necesare,
diat

după posibilităţi.

Inaintarea rapidă executată de trupele noastre în zilele anterioare ne-a răs
firat mult forţele, destul de reduse pentru spaţiul extins în care acţionam. Deşi
s-a trecut la o restrîngere a dispozitivului, totuşi aveam forţe prea reduse pentru o
asemenea poziţie. Nu dispuneam de rezerve.
Dacă se are în vedere că unităţile erau de instrucţie, apare evident gradul de
dificultate al misiunii primite.
Inamicul a atacat destul de puternic în zonă iar unele din subunităţile învecinate, supuse unei presiuni puternice, au fost nevoite să se replieze.
Au intervenit riposte de ambele părţi. Inamicul a adus întăriri şi a insistat
în unele acţiuni ofensive, limitate însă.
Linia frontului era stabilizată în noaptea de 29/30 septembrie 1944 în vecină
tatea localităţii Mehkerek din Ungaria, în apropierea frontierei.
Batalionului nostru i-a fost stabilită poziţia de apărare în acest sector.
Compania a 4-a de Mitraliere avea misiunea asigurării cu foc a celor 3 companii de puşcaşi ale batalionului nostru. De asemenea, după necesităţi, trebuia să.
asigurăm cu foc spaţiul din faţa poziţiei noastre, cit şi flancurile batalionului.
Compania şi-a dispus în teren - în poziţii amenajate cu un efort susţinut - ,
atit mitralierele Z.B. din dotare, cit şi mitralierele provenite din captură, din zilele·
anterioare. Am dispus de muniţie abundentă.
Unii din ofiţeri, subofiţeri şi gradaţi, care aveau experienţa războiului şi c'a";ecunoşteau funcţionarea armamentului automat inamic, au fost dotaţi cu acesta şi
s-au amplasat în poziţie.
Imi reamintesc cum la Plot. 1, Slt. rez. Nicolae Dumitraşcu (student al Facultăţii de Ştiinţe Matematice), comandant al acestei subunităţi, şi-a amplasat în poziţie o mitralieră inamică, avînd multă muniţie de rezervă. Avea pe lingă pistolul
automat „Oriţa" din dotare şi un pistol automat inamic şi numeroase grenade. In
imediata sa vecinătate se afla în poziţie o altă mitralieră de captură, dată in grija
unui gradat din acelaşi pluton.
In timpul nopţii de 29-30 septembrie 1944 nu am reuşit nici măcar să aţipesc.
A fost o noapte răcoroasă şi cu multă umezeală. A trecut cu greu. Ani. inspectat
plutoanele în poziţie, am discutat cu militarii, m-am interesat de dotarea lor cu
muniţie şi hrană rece, felul cum trebuie să se asigure continuu muniţia necesară
şi am insistat asupra unei atente supraveghieri a poziţiilor inamice.
Ne aşteptam ca ziua de 30 septembrie 1944 să fie o zi dificilă. Intrevedeam că
inamicul ne va ataca puternic, ţinînd cont de informaţiile pe care le deţineam. Aş
teptările noastre s-au adeverit întocmai.
In dimineaţa lui 30 septembrie 1944, odată cu ivirea zorilor, inamicul a atacat
poziţiile Brigăzii ,1 Infanterie, alternînd direcţiile de pătrundere, pentru a găsi sectorul cel mai vulnerabil.
La început lupta de apărare s-a desfăşurat normal, păstrîndu-se poziţia apă
rată. Subunităţile duşmane au început să tatoneze flancurile şi să-şi mute direcţia de atac. Au intervenit unele reorganizări ale dispozitivului nostru de apărare,
spre a se face faţă necesităţilor. S-a întărit o direcţie ameninţată prin deplasarea
unei subunităţi. In locul acesteia, unde apărarea a fost rarefiată, inamicul a atacat
în forţă. Lipsa de rezerve ne-a creat serioase greutăţi pentru zăgăzuirea inamicului.
A trebuit să acţionăm luptînd cu unele companii pe două direcţii (în faţă şi de
flanc), folosind un sporit debit de foc. Armamentul automat era întrebuinţat din
plin. La plutonul 1, din prima linie de foc, comandantul acestei subunităţi, Slt. rez.
Nicolae Dumitraşcu, trăgea susţinut cu mitraliera. Intre pauzele de tragere da ordinele necesare, conducînd cu hotărîre şi ingeniozitate focul subunităţii.
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Pentru moment inamicul a fost reţinut pe loc. Au urmat alte încercări de pă
trundere in alte poziţii. După repetate încercări forţele duşmane, superioare numeric şi cu o mai bună dotare cu tehnică de luptă, au reuşit să forţeze poziţia. Am
fost nevoiţi să ne repliem prin luptă, pe aliniamente succesive de apărare.
Subunităţile noastre au opus o rezistenţă dîrză. Focul viu şi eficient, deschis
cu întreg armamentul aflat în dotare, precum şi cel capturat pus în utilizare, ca şi
alternarea focului cu mişcarea au creat inamicului serioase dificultăţi. Lupta în
repliere s-a efectuat metodic, măcinînd forţele duşmane. Subunităţile din batalionul nostru s-au susţinut cu foc reciproc, ori de cîte ori era necesar.
Compania a 4-a de Mitraliere a trebuit să asigure cu foc în special direcţiile
de la flancurile subunităţilor, pentru a limita pătrunderile formaţiilor inamice de
infanterie şi, astfel, evita învăluirea unor subunităţi.
Presiunea inamicului a continuat, determinîndu-ne să alegem din nou un alt
aliniament de apărare. ln după amiaza zilei, replierea s-a orientat pe la sud de
ferma Barmod, spre nord şi nord-vest Ciumeghiu.
ln după amiaza zilei, în situaţia critică ce a intervenit prin ocuparea fermei
Barmod de către inamic, s-a remarcat în mod special un viguros şi îndrăzneţ atac,
executat de o subunitate din Regimentul 85 Infanterie (Instrucţie), cu sprijin ele
susţinere, acţiunea întreprinsă sub comanda Lt. Colonel Adrian Mertic, care s-a
avîntat în luptă în primele rînduri. Inamicul surprins, a fost pentru moment respins din sectorul fermei şi nevoit să-şi regrupeze forţele şi să reia acţiunea pentru
reocuparea fermei. A fost cîştigat un timp preţios pentru unităţile care apărau Salonta, evitîndu-se astfel atacarea lor şi pe la vest şi sud-vest.
Tunurile şi obuzierele Regimentului 1 Artilerie (l~strucţie) ne-au fost de un
real folos. Artileria noastră a fost prezentă şi ne-a susţinut cu foc eficient în decursul întregii zile.
Seara am continuat replierea spre sectorul Ciumeghiu iar în cursul nopţii
ne-am îndreptat spre un aliniament mai favorabil pentru apărare.
Ziua de 30 septembrie :1944 a fost deosebit de grea pentru batalionul nostru de
recruţi, întocmai ca şi pentru întreaga Brigadă 1 Infanterie.
Inamicul a fost obligat să lupte pas cu pas, iar ca să-i reuşească înaintarl'a
a trebuit să încerce forţarea poziţiei noastre pe mai multe direcţii, spre a găsi
locurile mai vulnerabile. Chiar şi în aceste cazuri a fost nevoit să depună eforturi
şi să-şi distribuie forţele pe mai multe direcţii, fiindu-i încetinită înaintarea. M;.ii
mult. chiar, prin modul în care s-a desfăşurat lupta în repliere pe aliniamente succesive de către Brigada 1 Infanterie, la 30 septembrie 1944, inamicul a fost nevoit
să urmeze direcţia şi spaţiul de acţiune ales de trupele noastre (spre localitatea
Ciumeghiu şi în vecinătatea acesteia). Astfel, forţele inamice care au fost angajate
în luptă de Brigada 1 Infanterie nu au mai reuşit să acţioneze pentru încercuirea
trupelor noastre ce se aflau în apărare în sectorul localităţii Salonta.
Consumul de muniţie a fost mare. Una din bateriile Regimentului 1 Artilerie
(Instrucţie), care ne-a susţinut sistematic în luptele din această zi, a consumat
î~treaga muniţi: ce a avut-o şi a trebuit să se retragă, spre a-şi asigura reîmprospararea necesara.
De asemenea şi trenul nostru de luptă trebuia reîmprospătat.
Potrivit ordinelor primite în decursul nopţii, ne-am retras spre sud de localitatea Ciumeghiu, pe un aliniament favorabil de apărare, în special contra formaţiilor de blindate (Crişul Negru).
A fost o zi istovitoare pentru recruţi, gradaţi şi subofiţeri, cît ,i pentru noi
ofiţerii. Am trăit din plin momentele de luptă aprigă, în vîltoarea cărora am fost.
Lt. mj. (r.) Aurel MIRESCU,
fost comandant al Cp. a IV-a
mitraliere, Bt. 1, Rg. 5,
Vînători Instrucţie
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5
AMINTIRI DESPRE LUPTELE DIN SECTOARELE VEST - SALONTA
ŞI NORD-VEST CIUMEGHIU, DIN ZIUA DE 30 SEPTEMBRIE 1944

ln zorii zilei de 30 septembrie :L944 eram în prima linie, în sectorul de la vest
de Salonta şi nord-vest Ciumeghiu, în imediata vecinătate a frontierei. lmpreună
cu plutonul pe care-l comandam (Plutonul l din Compania 4-a Mitraliere a Batalionului I din Regimentul 5 Vînători (Instrucţie)), ne aflam într-o poziţie de apă
rare, amenajată sumar din ziua de 29 septembrie 1944. Am stat toată noaptea pe
poziţie, urmărind cu atenţie poziţiile din
faţă, spre a surprinde din timp o eventuală acţiune a inamicului, la care ne aşteptam. Avînd în vedere agresivitatea sporită a atacului pe care l-au dat forţele inamice în ziua precedentă, se întrevedeau
şi alte atacuri, poate chiar în şi mai mare forţă. Aveam pregătit pentru luptă întreg armamentul şi asigurată muniţia necesară pentru a face faţă celor mai dificile situaţii, în care consumul ar fi fost mai ridicat.
Spaţiul era destul de întins iar subunităţile amplasate în poziţii destul de distanţate. In eventualitatea unui atac puternic din partea duşmanului, vizind o anumită direcţie de înaintare (cea mai probabilă direcţie era spre Salonta), nu dispuneam de rezervele necesare pentru a le introduce în acţiune şi executa o ripostă
puternică. De aceea, de la început trebuia să adoptăm o luptă de apărare, mobilă,
menită a hărţui inamicul, a-l obliga să-şi desfăşoare forţele pe mai multe direcţii
şi să-şi limiteze
astfel obiectivele în adincime. De asemenea, să executăm întreaga
acţiune pe principiul eficienţei forţelor, în sensul de a cauza inamicului cit mai mari
pierderi, cu irosirea unor cit mai puţine din propriile forţe. Pentru un batalion de
recruţi, cum era batalionul nostru, desfăşurarea unor lupte în asemenea situaţie
era extrem de dificilă, ţinînd cont de lipsa de experienţă a tinerilor ostaşi.
Din ordinul Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie), batalionul nostru (Batalionul I,
comandat de Cpt. Ioan Petrescu) din Regimentul 5 Vînători (Instrucţie), a fost dat
ca întărire Brigăzii 1 Infanterie (comandant Colonel Ghedeon Seracin). In cadrul
acestui Detaşament (Detaşament Colonel Seracin, sau mai exact Brigada 1 Infanterie), Batalionul 1 R. 5 V. Instrucţie, a acţionat împreună cu Regimentul 85 Infanterie Instrucţie (comandant: Lt. Colonel Adrian Mertic) şi Regimentul 1 Artilerie·
Instrucţie (comandant Lt. Col. Horia Tudoran, comandant de divizion instrucţie·
Cpt. Ioan Mazilu şi cdt. de baterie Cpt. Ilie Bucurescu). Aceasta a însemnat pentru batalionul nostru o misiune dificilă, întrucit a trebuit să coopereze cu alte unităţi separat de regimentul din care făcea parte organic, destul de distanţat de
acesta, precum şi de Trenul Regimentar (comandant Maior Gheorghe Moruzi) al
R. 5 V. Instrucţie.
Regimentul 85 Infanterie (Instrucţie) a avut la dispoziţie doar un singur batalion, întrucît cel de al doilea batalion de instrucţie l-a pus la dispoziţia Diviziei
1 Cavalerie ,(Instrucţie), potrivit unor ordine superioare. Ca urmare, potenţialul de·
apărare al Regimentului 85 Infanterie (Instrucţie), în ziua de 30 septembrie 1944,.
a fost diminuat.
ln această zi, în cadrul Brigăzii 1 Infanterie (din subordinea Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie), batalionului nostru (care a acţionat separat şi distanţat de regiment) i-a revenit spre apărare o poziţie înaintată, în plin şes, iniţial la vest de
Salonta, în imediata vecinătate a frontierei.
Noaptea de 29/30 septembrie 1944 a trecut liniştită. Eram în poziţie lingă
mitralieră, pregătit pentru a deschide focul în orice moment. In faţă, dincolo de
frontiera cu Ungaria, se afla localitatea Mehkerek.
In zori, încă nu se luminase de zi, se auzea cîntatul cocoşilor. Deodată liniştea
a fost întreruptă. Inamicul a început o vie activitate, deschizînd focul cu armamentul de care dispunea, căutind pe unele direcţii să stabilească care poziţie este
mai slab apărată.
Au început luptele, iniţial prin atacuri locale, tatonind flancurile, apoi acţiuni
mai îndrăzneţe, crescute în intensitate şi durată. La un moment dat, poziţia noastră
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a fost atacată frontal, destul de puternic. Din prima linie, plutonul trăgea cu un
foc bine ochit. Am trecut ca trăgător la mitralieră, asigurînd cu foc susţinut subunităţile amplasate atît în stînga, cît şi pe partea dreaptă. Presiunea inamicului
devenea tot mai mare. Dispunea de mult armament automat şi avea în susţinere
subunităţi de aruncătoare şi artilerie.
Frontul extins pe care l-a avut de apărat Brigada noastră nu a permis a se
asigura o poziţie închegată, cu rezervele necesare, aşa cum ar fi fost normal. Inamicul, după mai multe încercări nereuşite, a izbutit să se înfiltreze prin spaţiile
libere şi mai slab apărate, la legătura dintre unele subunităţi, periclitind anumite
poziţii. S-a acţionat operativ, prin unele măsuri de redistribuire a unor subunităţi. Inamicul a fost oprit pentru moment pe o direcţie, dar a reacţionat violent
pe poziţia vecină, de unde au fost aduse întăririle, reuşind totuşi, prin superioritatea realizată, să pătrundă. Nu aveam forţe suficiente pentru a putea da o
ripostă energică, aşa că a fost necesar să desfăşurăm metodic o luptă de repliere,
cu alternarea focului cu mişcarea, pe subunităţi, asigurîndu-se susţinerea reciprocă.
Desfăşurarea acestei acţiuni de luptă a fost realizată ca la carte. Am rămas
impresionat de modul disciplinat şi de abilitatea de care au dat dovadă recruţii,
care au reuşit să execute o astfel de acţiune dificilă, mai ales în condiţiile şesului
extins, defavorabil apărării.
Prin replierea succesivă, alternativă a subunităţilor, care s-au susţinut reciproc cu focul armamentului de care au dispus, prin modul cum s-a desfăşurat
acţiunea, într-un spaţiu de manevră cit mai larg (de la vest de Salonta şi nord-vest
de Ciumeghiu) pînă în vecinătatea comunei Ciumeghiu, timp de o zi întreagă,
forţele adverse au ·fost desfăcute ca un veritabil evantai. Astfel, li s-a scăzut
forţa de izbire şi le-a fost diminuată eficienţa focului. In felul acesta s-a contribuit eficient la uşurarea acţiunii forţelor care se apărau în zona localităţii Salonta, supuse unei puternice presiuni, fiind evitată o încercuire a acestora.
Hărţuit de subunităţile noastre, care alternau poziţiile de apărare, susţinute
prompt de focul artileriei noastre, care a acţionat susţinut şi eficient, efectuînd
după necesităţi schimbări de baterie, s-a reuşit ca pînă în seara zilei inamicul
să fie istovit. Contraatacul executat de o companie din Regimentul 85 Infanterie
(Instrucţie), în jurul orei .17,30, la Ferma Barmod, acţiune viguroasă, condusă chiar
de comandantul de regiment (Lt. Col. Adrian Mertic), a pus pentru moment în
derută pe inamic, obligîndu-1 să-şi orienteze alte forţe spre această direcţie. Unele
din subunităţile din batalionul nostru au făcut asigurarea cu foc a subunităţilor
din Regimentul 85 Infanterie (Instrucţie), pînă spre căderea serii, (cînd) s-a reluat
replierea spre Ciumeghiu. S-a contribuit mult, prin această luptă, la uşurarea
misiunii celorlalte forţe ale Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie), ce luptau în zona
Salonta, ferind partea de vest şi mai ales sud a acestei localităţi, favorizînd replierea pe care o executau.
Sprijinul acordat de gurile de foc ale Regimentului 1 Artilerie (Instrucţie) ne-a
fost de. un real folos. Acestea au tras susţinut, cu un mare consum de muniţie.
Hotărîrea cu care au luptat ostaşii, recruţii din batalionul nostru de vînători,
mi-a făcut din nou o impresie deosebită. Erau neînfricaţi în faţa atacatorilor şi
cu multă dibăcie şi siguranţă foloseau armamentul pe care l-au avut în dotare.
Deşi au trecut mulţi ani de atunci, totuşi parcă retrăiesc acele clipe dificile,
de mare tensiune, dar măreţe totdeodată. Erau dificile pentru că a trebuit să
facem faţă unui inamic puternic, bine dotat şi care căuta cu insistenţă să pătrundă
în poziţiile noastre, pe orice direcţie ar fi putut, să se îndrepte spre Salonta şi
Ciumeghiu cit mai repede, dar şi măreţe şi de neuitat, pentru că recruţii noştri,
bravii soldaţi ai Regimentului 5 Vînători (Instrucţie), alături de militarii din alte
unităţi ale armatei noastre, cu care au cooperat in cele mai bune condiţiuni, s-au
dovedit din nou la înălţimea aşteptărilor.
Lt. (r.) NICOLAE DUMITRAŞCU,
fost comandant de Pluton în Compania
4-a Mitraliere din Batalionul I al Regimentului 5 Vînători (Instrucţie). ln anul
1944 am avut gradul de sublocotenent de
rezervă.
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6
FAPTE DE EROISM IN PARTEA DE SUD-VEST A BIHORULUI.
LUPTELE DIN 30 SEPTEMBRIE 1944, DIN ZONA LOCALITAŢILOR
SALONTA ŞI CIUMEGHIU

ln ziua de 30 septembrie 1944, în zona localităţilor Salonta şi Ciumeghiu, unidin compunerea organică a Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie) au luptat vitecu eforturi susţinute, în condiţii dezavantajoase, pentru zăgăzuirea acţiunilor
ofensive întreprinse în forţă de inamic.
Ca ofiţer al Biroului 2 din Divizia 1 Infanterie (,Instrucţie) din garnizoana
Timişoara, am fost în vîltoarea activităţilor de comandament in itinerariul eroic
străbătut de această mare unitate.
In ziua de 30 septembrie 1944, inamicul a atacat repetat, pe mai multe direcţii,
cu forţe mult superioare, atît numeric, cit şi dispunînd de un substanţial avantaj
în ce priveşte dotarea cu tehnică modernă de luptă. Astfel, în executarea contraloviturii din zona Salonta-Ciumeghiu, în fîşia atribuită spre apărare diviziei
noastre, inamicul a introdus în luptă formaţii de blindate, subunităţi de artilerie
de diverse calibre, aruncătoare de mine de tip brandt uşoare şi grele şi mai ales
a utilizat un abundent armament automat.
Am remarcat şi mi-a rămas întipărită în memorie activitatea intensă pe plan
militar, mai ales eroismul de care au dat dovadă militarii noştri de toate gradele,
în situaţiile de luptă dificile în care s-au aflat. A fost o zi încărcată de lupte, de
numeroase fapte de arme şi intensă activitate de comandament.
Potrivit misiunilor încredinţate în zilele anterioare (între 26~29 septembrie
1944), diviziei noastre i s-a stabilit un spaţiu extins, mult peste posibilitpţile
sale de a acţiona. Ritmul de înaintare, imprimat între ,25---'27 septembrie 19-14,
într-o zonă situată în plin şes, ne-a ridicat serioase probleme, mai ales privind
aprovizionarea cu suficientă muniţie şi asigurarea unor transmisiuni necesare între
unităţi, precum şi subunităţile de legătură şi de sprijin. ln lipsa unei suficiente
dotări cu mijloacele de transmisiuni necesare, ne-am bazat cu precădere pe activitatea desfăşurată neobosit, prompt, cu multă îndrăzneală şi iscusinţă de ofiţerii şi
agenţii de legătură, pentru transmiterea diferitelor ordine care comportau urgenţă,
pn'cum şi la înaintarea unor rapoarte. Dacă se are în vedere modesta dotare cu
artilerie şi mijloace de luptă antitanc, raportată la suprafaţa de apărat şi importanţa zonei, apare evident gradul sporit de dificultate al misiunii încredinţate
diviziei noastre de recruţi.
Forţele Diviziei 1 Infant,erie (Instrucţie) (comandant: General de Brigadă în
rez. GHEORGHE POŞOIU) au fost grupate în două coloane (mai exact grupări
tactice). Una din aceste grupări, Coloana Colonel GHEDEON SERACIN (Brigada 1 Infanterie), a primit sectorul de apărare la vest de Salonta şi vest şi nordvest de Ciumeghiu, pînă la frontieră. Această coloană a avut în subordine: Regimentul 85 Infanterie (Instrucţie) (comandant: Lt. Colonel ADRIAN MERTIC) cu
un batalion de instrucţie (Batalionul I comandat de Maiorul VASILE LUCHIAN),
Batalionul II fiind dat ca întărire Diviziei 1 Cavalerie (Instrucţie), potrivit ordinelor primite de la eşaloanele superioare; un batalion (Batalionul I, comandant
Cpt. IOAN PETRESCU) din Regimentul 5 Vînători (Instrucţie) şi Regimentul 1
Artilerie (Instrucţie) comandantul Brigăzii de Artilerie Colonel ROMULUS VISCOPOLEANU; comandant de unitate Lt. Colonel HORIA TUDORAN; comandant
de Divizion Maior CONSTANTIN MARINESCU; comandanţi de Baterie: căpitan
IOAN MAZILU şi căpitan ILIE BUCURESCU. Drept întărire, a fost dată Coloanei
Colonel GHEDEON SERACIN şi o secţie de aruncătoare de mine de tip brand de
81,4 mm (2 piese) şi o secţie (2 piese) tunuri antitanc (A.C.) Bofors, de calibrul
37 mm, din dotarea Regimentului 5 Vînători (Instrucţie).
Cea de-a două grupare de forţe (Coloana Colonel ZLOTESCU) a fost formată
din Regimentul 93 Infanterie (Instrucţie) (comandant Maiorul VASILE SIMU) şi
Regimentul 38 Artilerie (Instrucţie) (comandant Maior ION TEODORESCU). Coloana a fost amplasată în sectorul de la nord-vest de Salonta. ln sectorul de apă
rare Salonta a rămas Regimentul 5 Vînători (Instrucţie) (comandant Lt. Colonel
ALEXANDRU GIURAN), doar cu un singur batalion de recruţi (Batalionul II.
tăţile
jeşte,
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comandat de căpitan IOAN STAMATIU), precum şi o parte din Compania de
Armament Greu Regimentar {Regimentul 5 Vînători Instrucţie), comandată de
Cpt. IOAN CONSTANTINESCU.
Linia de front, apărată de trupele diviziei noastre a avut o deschidere largă
{circa 15 km), destul de înaintată spre vest, vulnerabilă la flancuri, precum şi în
poziţia dintre cele două coloane, care era destul de extinsă şi slab apărată, din
lipsa unor forţe suficiente. Chiar şi între unele unităţi şi subunităţi erau largi
intervale în care au fost amplasate la teren forţe destul de modeste.
ln întreaga zi de 30 septembrie 1944, unităţile noastre de recruţi din subordinea· Brigăzii 1 Infanterie (Coloana Colonel GHEDEON SERACIN) au executat
o dificilă luptă de repliere pe aliniamente succesive, diminuînd sistematic forţa
inamicului şi destrămîndu-i coeziunea prin combinarea judicioasă a focului cu
mişcarea. Susţinerea reciprocă a subunităţilor cu focul întregului armament din
dotare, alternarea mişcărilor spre poziţii mai favorabile pentru apărare a stat în
centrul atenţiei.
Coloana Colonel GHEDEON SERACIN (Brigada 1 Infanterie) a purtat lupte.
la 30 septembrie 1944, de dimineaţa pînă seara. A desfăşurat o metodică şi eficientă apărare, măcinînd forţele inamice atacatoare, silindu-le să-şi schimbe direcţia şi dozarea efortului. ln felul acesta a sprijinit substanţial apărarea sectorului Salonta pe direcţia vest şi sud-vest, contribuind la evitarea încercuirii forţelor aflate în apărarea localităţii.
Prin ingeniozitatea cu care au acţionat cele două batalioane (Batalionul I din
Regimentul 85 Infanterie Instrucţie şi Batalionul I din Regimentul i5 Vînători
Instrucţie), dirijate cu mult simţ tactic de comandantul Brigăzii, Colonel Ghedeon
Seracin şi comandantul Regimentului 85 Infanterie Instrucţie, Lt. Colonel Adrian
Mertic, atacul inamicului a fost orientat spre Ferma Barmod şi, în continuare, spre
sectorul Ciumeghiu. Pe un spaţiu larg, dintre Ciumeghiu şi poziţiile de apărare
de la sud de Salonta, unde se afla amplasat, la întretăierea şoselei cu calea ferată.
doar un singur pluton (Plutonul comandat de Sit. Nicolae Ciorăndescu, din Compania 5 [Batalionul II al Regimentului 5 Vînători {Instrucţie)], inamicul şi-a orientat acţiunea doar după orele 17. Acest fapt a permis o libertate de acţiune şi o
repliere executată în bune condiţiuni, la adăpostul serii, chiar în condiţiile unui
spaţiu descoperit, lipsit de suficiente particularităţi de teren utile pentru apărare.
Pe meleagurile din sud-vestul Bihorului, în luptele din ziua de 30 septembrie
11944, recruţii Diviziei 1 Infanterie (Instrucţie) au făcut din nou dovada unor remarcabile virtuţi ostăşeşti. Au fost săvîrşite numeroase fapte de eroism. ln sectorul Salonta, spre exemplu, soldatul Petre Păulescu din Regimentul 5 Vînători
(Instrucţie)
a rămas neclintit pe poziţie, secerînd cu .mitraliera rîndurile inamicului care ataca dezlănţuit. A ţintuit pentru moment, în poziţia din faţă, subunitatea duşmană. Deşi a avut ordin de retragere, nu a renunţat la luptă. A continuat
să tragă susţinut în inamicul mult superior, care ataca viguros şi a reuşit să
ajungă în apropiere. A fost lovit mortal de lUn glonţ, rărnînînd, neclintit, cu
mîinile pe mitralieră. Un veritabil exemplu de vitejie şi eroism dus pînă la sacrificiul suprem. A devenit, la 21 de ani, EROUL DE LA SALONTA. A fost propus
la decorare cu Virtutea Militară „POST MORTEM:" de către comandantul său de
regiment. Comandantul diviziei noastre, Generalul de brigadă în rez. GHEORGHE
POŞOIU, a fost impresionat de strălucita comportare şi înaltul spirit de sacrificiu
de care a dat dovadă soldatul PETRE PAULESCU. A aprobat de îndată propunerea la decorare, insistînd asupra îndeplinirii cît mai rapid, de către Biroul
Adjutanturii, a formalităţilor necesare.
La postul de comandă al diviziei au fost urmărite cu atenţie şi soluţionate, în
raport de disponibilităţi, numeroasele şi dificilele probleme cu care au fost confruntate unităţile din subordine.
Pentru a se suplini dificultăţile generate de situaţia deficitară a mijloacelorde transmisiuni şi a se putea lua operativ măsurile necesare, potrivit cerinţelor
de pe cîmpul de luptă, moiarul IOAN CIULPAN, şeful Biroului 3 operaţii ~l
diviziei, a primit ordin de a se deplasa la Brigada 1 Infanterie. Măsura s-a dovedit
salutară. La postul de comandă al diviziei, atenţia s-a putut concentra asupra
conducerii luptelor de apărare în sectoarele de la nord, nord-vest şi chiar nord-est
de Salonta, cu precădere în după amiaza zilei de 30 septembrie 1944. Astfel, în
sectorul Salonta, prin măsurile luate pentru o judicioasă repliere, s-a reuşit cu
ajutorul subunităţilor din Regimentul 5 Vînători (Instrucţie) (Batalionul II ·comandat de Cpt. IOAN ST AMA TIU şi o parte din Compania de Armament Greu Regimentar, comandată de Cpt. IOAN GHEORGHIU), să se asigure flancul stîng al
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Diviziei 78 infanterie sovietică. Prin efortul întrunit al apărării s-a reuşit să se
evite manevra de încercuire efectuată de formaţia de tancuri inamice, care a
interceptat legătura şi sectorul de la est de Salonta, atacînd pe direcţia sud-est
de localitate, concomitent cu un alt atac frontal efectuat de inamic, bine dotat cu
artilerie, aruncătoare şi armament automat.
De asemenea, în după amiaza acestei zile, în sectorul Salonta (sectoarele de
la sud şi sud-est de localitate), inamicul a beneficiat şi de intervenţia aviaţiei sale,
care a căutat să zădărnicească eforturile depuse de subunităţile noastre în replierea pe care au executat-o spre un aliniament mai favorabil.
ln timpul nopţii, divizia noastră şi-a stabilit un dispozitiv de apărare, dispunîndu-şi forţele la dispoziţie [mai puţin Batalionul II din Regimentul 85 Infanterie
(Instrucţie) comandat de maiorul PETRE ŞEPCALIU, care potrivit ordinului primit anterior a fost dat ca întărire Diviziei 1 Cavalerie (Instrucţie).
In ziua următoare, inamicul, după unele tatonări, pentru a vedea tăria apă
ri'irii noastre şi chiar încercări de a mai pătrunde în adîncime, a dat vădite semne
de oboseală. Linia frontului a fost stabilizată.
Conform ordinelor primite de la Corpul de Cavalerie român (comandat de
genPralul de Corp de Armată GHEORGHE CEALlK), Divizia :J. Infanterie (Instrucţie) s-a amplasat ferm în apărare pe Crişul Negru, în sectorul dintre localităţile
Talpo5 şi Tămaşda. Punctul de comandă a fost mutat de la Talpoş în localitatea
Apateu.
A urmat regruparea forţelor, reorganizarea detaşamentelor operative (coloanelor tactice), o nouă .7i susţinută aprovizionare cu muniţie, precum şi pregătirile
necesare pentru a se putea porni spre o altă etapăi din drumul de luptă.

fost
terie

Lt. col. (r.) GHEORGHE BOZAN,
căpitan în cadrul Diviziei 1 InfanInstrucţie, biroul 2

MOMENTE DIN LUPTELE DE LA SALONTA, LA CARE A PARTICIPAT
COMPANIA A VII-A DIN REGIMENTUL 5 VINATORI INSTRUCŢIE,
IN ZIUA DE 30 SEPTEMBRIE 1944
După eliberarea oraşului Salonta, în cadrul dispozitivului de apărare ce a fost
Hdoptat în zona acestei localităţi, Companiei a VII-a, pe care am comandat-o, din
Batalionul al II-lea al Regimentului 5 Vînători (Instrucţie), i-a revenit misiunea de
a se organiza în apărare pe liziera de nord-vest a oraşului.
lmi amintesc cu emoţie de momentele grele de luptă, din zona localităţii
Salonta, în care militarii companiei a VII-a s-au comportat admirabil.
Inamicul a executat o violentă contralovitură asupra Salontei, atît de la nord,
cît şi de la nord-vest.
ln după amiaza de 30 septembrie 1944, inamicul a atacat cu deosebită violenţă, urmărind încercuirea şi nimicirea forţelor noastre.
Compania a VII-a, care se afla în alarmă, pe poziţie, gata de luptă, a primit
ordin să ducă lupta în repliere, în direcţia podului de jpe-ste canalul din apropiere. Misiunea dată companiei a fost îndeplinită cu hotărîre şi multă combativitate de recruţii din compania pe care o comandam, militarii ducînd o luptă de
hărţuire a
inamicului, acoperind replierea unităţilor române şi sovietice din
Salonta.
Compania a VII-a, fiind puternic atacată de inamic, a ocupat o poziţie favorabilă de luptă, pe o şosea din vecinătate, de unde a acţionat energic, concentrînd întregul foc al armelor automate pentru oprirea inamicului. La un moment
dat ne despărţ&a numai şoseaua de inamic. Deoarece inamicul era mult superior
ca forţe companiei pe care o comandam, am ordonat executarea unui foc viu cu
întreg armamentul de care dispuneam (al mitralierelor, puştilor-mitraliere, pistoalelor automate şi brandurilor) iar, spre seară, am început să efectuez replierea
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După circa două ore de luptă, făcîndu-se noapte, am retras eşalonat armele
automate, ocupînd noi poziţii de tragere (cînd unele se retrăgeau, altele trăgeau).
Cind am ajuns la podul de peste canalul din apropiere de Salonta, fiind ultima
subunitate de ostaşi români care ducea lupta în această poziţie înaintată, am auzit
vocea unui comandant de pluton din compania mea care spunea:
- Domnule colonel, locotenentul Ungu1eanu a rămas ultimul lingă şosea şi a
fost omorît.
- Sînt aici, d-le colonel, acum am sosit.
O voce blîndă, părintească, plină de satisfacţie a străpuns în noapte:
- Bine ai venit locotenente, sînt mîndru _de tine. Mi-a strîns mina şi m-a îmbrăţişat.

Am rămas toată noaptea acolo, întregul regiment ocupînd o poziţie de apă
rare, pe un aliniament mai favorabil pentru luptă.
Prin disciplina şi dîrzenia ostaşilor, a caporalilor, sergenţilor, subofiţerilor şi
ofiţerilor Companiei a VII-a, s-a reuşit oprirea atacului inamic pe această direcţie,
în acest sector, precum şi reuşita în bune condiţiuni a replierii prin luptă a subunităţilor române şi sovietice din sectoarele învecinate, cu pierderi minime.
Ţin să subliniez în mod deosebit vitejia de care au dat dovadă militarii Companiei a VII-a din Regimentul 5 Vînători (Instrucţie) în luptele extrem de dificile
la care am luat parte în ziua de 30 septembrie 1944, în zona localităţii Salonta.
Recruţii Companiei a VII-a au dovedit alese virtuţi ostăşeşti şi un înalt spirit
de sacrificiu, în timpul acestor lupte. Militarii acestei subunităţi din Regimentul 5
Vînători (Instrucţie) şi-au îndeplinit cu cinste misiunea încredinţată, acoperindu-se
de glorie.
Lt. (r.) CONSTANTIN UNGUREANU,
fost comandant al Companiei a VII-a din
Batalionul II al Regimentului 5 Vînători
(Instrucţie), în anul 1944.
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