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Continuăm

acţiunea de strîngere şi publicare a unor memorii de
semnate de ofiţeri români care au participat la războiul antifascist, din zilele declanşării insurecţiei armate şi pînă la victoria finală.
Valoarea acestora constă - aşa cum am precizat cu un prilej anterior 1 „în partea de„culoare" ... 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" 2 • Dacă memoriile s-au fixat
asupra unor momente de excepţie - sub raport militar sau al experienţe
lor personale ale combatanţilor - , atunci ele sînt scrise cu o „febră a
reconstituirii" care le face mai vii şi, desigur, mai convingătoare. Tensiunea clipelor de confruntare cu inamicul se degajă, cu mai multă forţă,
din paginile memoralistice, care surprind întîmplări şi situaţii reale, mergînd pînă la amănunte, nu lipsite de semnificaţii. Accesul spre zonele
profunde ale eroismului armatei române este, astfel, facilitat de asemenea
surse documentare, ele însele avînd şi calitatea de a omagia această dimensiune a manifestării armatei române în timpul războiului antifascist, ilustrînd marea sa capacitate de dăruire şi sacrificiu pentru scopurile
nobile ale eliberării pămîntului patriei, a nord-vestului ţării căzut sub o
vremelnică dominaţie horthystă şi ale înfrîngerii trupelor fasciste (hitleriste şi horthyste}, pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei.
Solicitărilor noastre le-au răspuns, cu un interes care îi onorează, 12
ofiţeri români din oraşele Oradea3 , Timişoara şi Braşov. Problematica
evocată este diversă şi, ca atare, am fost nevoiţi să o prezentăm sistematic, adică pe divizii şi, în cadrul acestora, respectînd cronologia evenimentelor. Primele patru au în atenţie întîmplări legate de actul istoric d_e la
23 August, reflectînd modul cum acesta a fost receptat în locuri şi unităţi
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Vezi, s9re pildă, Crisia, 1987, p. 277-304.
Viorel Faur, Valeriu A. Giuran, Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944), în Crisia, 1987, p. 277.
3
Ofiţerii din garnizoana Oradea şi-au făcut cunoscute memoriile de război la
~impozionul organizat de Filia:a Bihor a Comisiei Române de Istorie Militară, în
colaborare cu Comitetul Judeţean Bihor al Veterinarilor de Război. Menţionăm şi
memoriul mecanicului de locomotivă Traian Zaharia din Oradea.
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diferite şi confirmînd adevărul - cu temei subliniat - că armata română,
ca un singur mecanism, a acţionat energic în perioada dintre 23 Augustînceputul lunii septembrie 1944, cînd ţara a fost eliberată prin forţe proprii şi s-au pregătit condiţiile pentru alungarea ocupanţilor horthyşti şi
hitlerişti de pe pămîntul de nord-vest al patriei. Din relatările Col. (r.}
Eugen Stoica aflăm care a fost starea de spirit la Marele Stat Major al
Armatei Române în zilele insurecţiei din August 1944, precum şi faptul
că inamicul a încercat, cu ajutorul unor avioane de vînătoare, să nimicească secţiile M.St.M., care erau dispersate în cartierele Bucureştilor,
tocmai pentru a evita o asemenea posibilitate. Cpt. (r.) Paul Maior evocă
luptele de apărare duse de Bateria 52 artilerie A.A. în regiunea Ploieşti
Cîmpina (24-31 august 1944). O informaţie utilă conţine şi memoriile
semnate de Slt. (r.) Teodor Puşcu (care a comandat un pluton din Rg. 10
infanterie Gorj) şi Eugen Hîncu (fost instructor în Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi de Infanterie dislocată de la Bucureşti la Zărneşti), cu privire la modul cum s-au integrat acestea, la finele lui august şi începutul
lui septembrie 1944, în efortul general românesc de acţiune asupra inamicului. O relatare (doc. nr. 5), cu un caracter aparte, de o certă însemnătate,
este cea a lui Traian Zaharia, fost mecanic pe locomotiva care a transportat
muniţii pentru elevii Şcolii de ofiţeri de la Radna, care s-au confruntat la Păuliş - cu trupele hitleristo-horthyste.
Trei memorii aparţin unor ofiţeri din Divizia 3 Vînători Munte, în
cuprinsul lor fiind rememorate aspecte ale luptelor pentru eliberarea Bihorului (de Vasile C. Bâscă), apoi cele purtate în Munţii Blikk (de Col. r.
Constantin Liţu) şi în zona oraşului Kojetin (de Col. r. Nicolae Balotă).
Sînt scrise cu multă rigoare şi căldură, constituind dovezi edificatoare
despre modul strălucit în care această mare unitate românească şi-a îndeplinit datoria, remarcîndu-se în bătăliile de pe teritoriul Bihorului şi, cu
deosebire, în cele pentru eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei, realitate
pe care contemporanii sînt interesaţi să o cunoască.
Cele mai multe mărturii (în număr de 8) provin de la ofiţeri ai fostei
Divizii 1 Infanterie-Instrucţie, care stăruie asupra reperelor celor mai
importante ale „drumul(ui) de luptă" al acesteia în zilele de 1-9 octombrie 1944 (Lt. col. r. Gheorghe Bozan), referindu-se de asemenea la faptele
de arme ale Regimentului 5 Vînători-Instrucţie (Col. r. Gheorghe Moruzi,
şi Lt. r. Constantin D. Gomoiu). Notabile sînt, fără îndoială, memoriile care
reamintesc luptele pentru eliberarea localităţii ungare Nagyrabe 4 • Se
adaugă informaţiile din memoriul Lt. col. r. Constantin Plugaru, care
prezintă acţiunea Regimentului 3 infanterie (din Divizia „Tudor Vladimirescu") pentru eliberarea satului Hosszupalyi (în 17 octombrie 1944)
şi a oraşului Debreţin, pe străzile căruia a fost rănit, de unde a fost transportat la spitalul din Beiuş.
Recompunînd - după mai bine de patru decenii - crîmpeie şi fragmente din realităţile războiului antifascist, cele 12 memorii proiectează
noi lumini asupra comportamentului eroic al ostaşilor şi ofiţerilor români
din diviziile menţionate în confruntările cu inamicul desfăşurate în Bihor, ca şi pe teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei.
' Este vorba de memoriul nr. 11.
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1
LA MARELE STAT MAJOR AL ARMATEI ROMANE
IN ZILELE INSURECŢIEI DIN AUGUST 1944

In primăvara lui 1944, teritoriul naţional devenise teatru de război. Lupte gre'.e
-se desfăşurau în nordul Moldovei, iar bombardamentele anglo-americane de zi şi
de noapte lovPaU în a::tivitatea economică şi subminau moralul populaţiei.
După bombardamentele din 4 şi 13 aprilie, Marele Stat Major a părăsit sediul
din str. Ştirbei Vodă, dispersînd se::ţiile în diferite cartiere din Bucureşti. Ca stagiar
.al Şcolii Superioare de Război fusesem repartizat la Se::ţia I (organizare-mobilizare
col. Gh. Zamfirescu) şi anume la Biroul 6, col. T. Mincu. Secţia noastră a fost dispersată lîngă cimitirul Belu, într-o şcoală primară, pe Bul. Pieptănari.
Deşi aflate în diferite cartiere, secţiile M.St.M. ţineau o strînsă legătură, aşa
incit informaţiile cele mai ::onfidenţiale şi „buletinele de ascultare" cele mai se::rete
ale Secţiei II - informaţii-contrainformaţii - ajungeau pînă la noi. Aveam, astfel,
.cunoştinţă de tot ce se întîmplă pe front, în spatele frontului, in cercurile politice
din ţară şi chiar de peste hotare. Ştiam, de exemplu, că la ultima întrevedere intre
Antonescu şi Hitler, mareşalul fusese soma~ să trea::ă la mobilizarea totală a forţelor şi resurselor şi la organizarea teritoriului pentru rezistenţă îndelungată. Mai
ştiam că la Ploieşti, în urma unui bombardament, la apariţia mareşalului, populaţia a manifestat pentru scoaterea ţării din război, pentru pace. Cunoşteam starea
de spirit a populaţiei şi din armată, ostilitatea acestora faţă de nemţi fiind din ce
în ce mai vădită.
Pe front, ofensiva Fr. 2 şi 3 Ucrainian1 spărgea breşe la NV de Iaşi şi pe Nistru, la Chiţcani.
ln M.St.M. domnea, incepînd din lunile iulie, august, o vie agitaţie. Oficial,
nu se ştia nimic precis în legătură cu o eventual~ ieşire a României din război.
Neoficial însă, zvonuri din ce în ce mai insistente şi unelei indiscreţii ne dădeau
,convingerea că ceva se pregăteşte şi că evenimente istori::e sînt iminente.
Alte fapte neobişnuite se petreceau chiar sub ochii mei. Astfel, la Se. l-a, în
Bul. Pieptănari, începînd din iulie, foarte des apărea col. Dămăceanu Dtru, şeful
de Stat Major al Comandamentului Militar al Capitalei, dar numai seara, după
plecarea personalului. Se închidea în birou cu col. Zamfirescu şi lucrau pînă seara
tîrziu (eu rămîneam peste program, pentru centralizarea unor situaţii şi nu bănu
iam ::e se punea la cale". Numai după război am aflat că în aceste „şedinţe conspirative" se stabileau unele detalii ale insurecţiei armate).
La cabinetul ministrului de război Pantazi erau cîţiva ofiţeri, camarazi de
şcoa:ă de război, care înafara atribuţiilor de serviciu aveau şi unele misiuni speciale. Astfe'., cpt. Viţeleanu (de cavalerie) şi cpt. Rasoviceanu (de vînători) erau
trimişi cu diferite pretexte la unităţile germane din capitaiă iar la înapoiere întocmeau schiţe cu amplasarea corpului de gardă, a posturilor de santinelă, a armamentului et::. Toate schiţe!e şi rapoartele erau studiate şi apoi păstrate într-un
biblioraft vechi, în arhiva biroului.
Prin evocarea acestor amănunte - aparent neînsemnate - vreau să dovedesc
că revoluţia de eliberare naţională antifascistă şi antiimperialistă nu a fost o acţiune
„improvizată sub presiunea evenimentelor", cum insinuiază unii autori străini, ci
o acţiune temeinic pregătită din timp şi în cele mai mici detalii - în partea decisivă a ei, adică în partea militară, de Marele Stat Major ,,creierul armatei".
Deşi comandamentul german bănuia ceva, totuşi surpriza a fost aproape totală,
.după ::um voi arăta mai departe. Astfe:, la 6 august, într-o scrisoare către Hitler,
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generalul Hans Friesner raporta că „situaţia din România este nesigură. Nu se poate
conta pe Arm IV" iar1 la 16 august repeta: ,,Nu se poate conta pe trupele române".
ln această atmosferă de mare tensiune, în după amiaza zilei de 23 August au
început să circule zvonuri despre arestarea lui Antonescu şi încheierea armistiţiului.
ln seara zilei aparatele de radio, deschise în permanenţă pentru anunţarea alarmelor aeriene, transmiteau cu intermitenţă semnalul special al ştirilor importante.
Căt;e ora 22, radio Bucureşti a transmis istorica proclamaţie către ţară, prin care se
anunţa lichidarea dictaturii antones::iene şi trecerea României alături de forţele
coaliţiei antihitleriste.
ln tot oraşul au zbucnit cîntece şi strigăte de bucurie, dar şi focuri sporadice
de arme sau rafale de automate.
ln dimineaţa de 24 august, capitala era în fierbere. Pe străzi alergau vînzătorii
de ziare cu ediţii speciale. Atunci am cumpărat primul număr - în legalitate - din
„România Liberă". Trecînd cu tramvaiul pe la podul Mihai Vodă, am văzut cu
mirare la barăcile germane soldaţi ::e îşi fă::cau în linişte programul administrativ.
Unii se spălau la cişmeaua din curte. Aceeaşi atmosferă paşnică şi la Adesgo, unde
de asemenea se găsea o formaţie nemţească. Aceasta era o dovadă că germanii nu
realizau încă proporţiile evenimentului, deci că M.St.M. realizase secretul acţiunii.
Tn următoarele ore însă, am înţeles că trupele german~ nu acceptau capitularea fără lupte. Deşi se dis::utase cu comandamentul german condiţiile de retragere; generalul Gerstenberg, dindu-şi cuvîntul de onoare, odată ajuns la Băneasa,
nemţii au început bombardarea capitalei, în baza ordinului lui Hitler.
-La M. St. M. era mare fierbere. La secţia noastră discuţii în birouri şi pe coridoare. După entuziasmul primelor ore o anumită îngrijorare încreţea frunţile. Ştiam
că vor urma lupte sîngeroase. Dar n-am auzit nici o singură vo::e împotriva actului

istoric al întoarcerii armelor împotriva ceior ce ne
de la Viena.

ciopîrţiseră

ţara

prin dictatul

Către ora 12, în 24 august un avion a lansat 2 bombe pe secţia noastră, apoi
din 10 în 10 minute alte avioane de vînătoare (nu de bombardament), decolînd de la
Pipera sau Băneasa, executau bombardamente în special în cartierele unde erau
dispersate secţiile M.St.M.
ln Bui. Pieptănari, în jurul şcolii în care era insta!ată Secţia I-a, erau în curs.
de exe::utare lucrări de canalizare, cu şanţuri şi gropi numai bune pentru a fi folosite ca adăposturi improvizate. Pentru apărarea secţiei, ::ei mai tineri ofiţeri (sub
comanda· Mr. Stoica Ioan), avînd ca „trupă" furieri şi dactilografi, majoritatea „apţi
necombatanţi", am înjghebat un dispozitiv circular de apărare. Deşi şanţurile şi
gropi'.e ne-au apărat destul de bine de bombele nemţilor, totuşi spre ora 14 am avut
prima victimă. Era Mr. Piroska, fostul nostru instructor, care căzuse răpus de schije.
Am consolidat dispozitivul cu cîteva arme automate şi am trimis posturi
înainte de supraveghere pe Şoseaua Viilor' şi spre Belu. ln a::est dispozitiv am
petrecut noaptea de 24/25 august, fără in::idente, dar sub bombardament continuu
de aviaţie.
In dimineaţa de 25 august o co:oană de 5 camioane cu soldaţi ne-au atacat
postul din Şos. Viilor, încercînd să-şi deschidă drum spre Giurgiu. După un schimb
de focuri, soldat cu răniţi de ambele părţi, şi care a durat mai puţin de o oră,
nemţii s-au retras. Nepregătite pentru luptă, se::ţiile M.St.M. au fost evacuate la
Vidra, dar numai pentru 48 de ore, că::i luptele din oraş, mutîndu-se pe Valea
Prahovei, M.St.M. s-a reinstalat în localul său din Str. Ştirbei-Vodă.

Col. (r.) Eugen STOICA

2
ACŢIUNEA

ARTILERIEI A.A. IN LUPTELE DIN 23-31 AUGUST 1944,
IN ZONA NORD-PLOIEŞTI

In contextul actului istoric de la 23 August 1944, am fost şi eu prezent „din
prima clipă", cu unitatea ce o comandam: Bateria 52 artilerie A.A., din dispozitivul
de apărare antiaerian al regiunii Ploieşti--Cîmpina.
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Operativ aparţineam Regimentului 9 artilerie A.A. din Cîmpina (comandant
colonelul Nicolae Zăgănescu).
Amplasamentul Bateriei 52 art. A.A.: - Sectorul Nord Ploieşti - la Nord de
Ţintea-Lilieşti-Găgeni la 3 km Sud de Cocorăştii-Mislei, respectiv la 4 km
Nord de „tabăra de pădure" (Lagerwald) de la Păuleşti, cea mai puterni:ă poziţie
a unităţilor Wermachtului de pe Valea Prahovei, cu comanda. Diviziei 5 Flak (de
sub comanda generalului Kuderna).
Puterea de fo: a Bateriei: 6 tunuri A.A. Krupp de 88 m/m., plus 2 tunuri
Bofors de 20 m/m. şi 2 mitraliere. Efectiv = 120 de oameni.
Misiunea operativă permanentă a noastră a fost apărarea antiaeriană a zonei
Ploieşti-Cîmpina, protejarea „aurului negru" din acea zonă.
Menţionez însă că despre „întoarcerea armelor" din apropiata perspectivă, eu
personal am avut cunoştinţă îocă din iunie 1944, unul din ofiţerii subalterni din
Divizionul nostru (Lt. Odăgescu N.) avînd legături cu cercurile Palatului şi aşteptam,.
:u mare nerăbdare, produ:erea lui.
23 August 1944. Primele măsuri. ln fine, a sosit şi „ziua cea mare"! Cu un
entuziasm de nestăvilit am ascultat la radio, în seara de 23 August 1944, Proclamaţia către ţară a regelui Mihai I, şeful Statului şi comandantul suprem al armatei.
Cuvintele din proclamaţie: ,,Ordon armatei şi chem poporul să lupte" ... etc. mi
le-am întipărit în minte şi inimă şi nu le voi uita niciodată.
Conştient de însemnătatea evenimentelor mai ales pe plan militar -,
despre această importantă fază nouă şi grea: ,,întoarecerea armelor.", şi avînd o
vastă experienţă de pe front (cu treceri instantanee de la o situaţie strategică sau
tactică la a'.ta), imediat după istori:ul :omunicat am. alarmat bateria mea, ca şi
întregul dispozitiv A.A. Nord Ploieşti-Cîmpina, prin reţeaua te'.efonică.
Dup,i a:eea, l-am chemat Ia telefon pe comandantul Regimentului 9 Art. A.A.,
colonelul Zăgănescu Nicolae, din Cîmpina, i-am raportat despre iniţiativa mea şi i-am
cerut ordine. Sur-prins şi el de desfăşurarea atît de rapidă a evenimentelor, mi-a
răspuns destul de moderat: ,,Nu am primit nici un ordin". Dar a aprobat măsura
luată deja de mine, de alarmare a dispozitivului A.A., şi să fim vigilenţi faţă de
nemţi, deoarece arti:eria A.A., română, era întrepătrunsă de formaţiunile antiaeriene
germane ale Diviziei 5 Flak.
La bateria mea, alarmată deja, am dispus ca fiecare sentinelă să fie dublată,
iar în plus sentine:ă dub'.ă de fiecare din cele 6 tunuri şi la fie:are aparat. Totodată, i-am izolat pe servanţii germani care deserveau un aparat „Wilrtzburg"
(sau Funk-Maes-Gerăt) - radar - un aparat Malzi şi un proiector (în total
cca 3.0 oameni, afectaţi bateriei mele), iar o patrulă de 20 oameni, cu un subofiţer,
să patruleze în jurul bateriei.
Restul bateriei l-am adunat în sala de mese din bara:a mare, fiecare ostaş
fiind înarmat. şi cu raţia de 150 gloanţe. Am explicat trupei situaţia strategică nou
creată prin „întoarcerea armelor". Proclamaţia către ţară a şefului statului, ca şi
misiunile ce ne aşteaptă, urmînd să luptăm terestru împotriva trupelor germane.
Apoi subofiţerilor le-am ordonat să schimbe sentinelele şi patrula, iar ostaşilor care
au asigurat) gărzile din baterie, adunaţi şi ei în sala de mese, le-am explicat şi lor,
încă odată, însemnătatea evenimentului istoric şi misiuni:e ce ne mai aşteaptă.
Cele 10 minute. Pentru a ne degaja fără incidente penibile de servanţii germani
amintiţi, pe care pînă la 23 August i-am comandat tot eu, am luat următoarea
măsură: i-am luat cu mine pe ofiţerii subalterni (Lt. Bîndea Eugen şi Slt. Dohan
Ioan) şi am plecat cu toţii la baraca servanţilor germani - alertaţi şi ei prin firul
lor direct -, am lăsat ofiţerii afară, ne-am cronometrat ceasuri!e şi am dispus
ofiţerilor mei, ca în cazul că nu mă întorc în 10 minute, să dea asaltul asupra
barăcii germane şi să mă elibereze. Am intrat în baracă.
Am fost întîmpinat de subofiţerul german, şeful acestui grup (aproape toţi
subofiţeri), cu mirare şi cu o expresie cţes:urajată, amestecată cu speranţă. Mi-a
dat raportul reglementar apoi, sfiindu-se par:ă, m-a întrebat: .,Ce s-a întîmplat"?
ln linii mari cunoştea şi el situaţia. A primit ordin de la1 „Lagerwald", din Pău
leşti, să stea în a'.armă şi să aştepte ordine„ A urmat o scurtă discuţie, subofiţerul
m-a întrebat: - De ce au făcut românii întoarcerea armelor?
I-am răspuns: - As:u'.tă Paul (îl chema tot Paul, ca pe mine), D-ta ştii că
strategia este supusă politicii iar noi militarii avem ca regu'.ă de conduită executarea ordinelor (,,Befehl ist Befehl"!). Iar· de data asta, dacă, conducerea superioară
de stat a hotărît astfel, noi militarii români frebuie să-i executăm ordinele. ln fapt,
iată că

prin

Proclamaţia către ţară

a regelui se

aminteşte
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Unite, vom redobîndi Transilvania de Nord,

pe care Hitler şi Mussolini ne-au răpit-o prin Dictatul de la Viena din t.194-0 şi au
dăruit-o Ungariei horthyste (Menţionez că în lungile seri de vară, premergătoarea lui
23 August 1944 şi printre cele 27 de bombardamente americane de mare amploare
din primăvara şi vara anului 1944 asupra zonei Ploieşti am discutat cu acest subofiţer, cult şi manierat, despre problema Transilvaniei de Nord, subsemnatul precizînd că Dictatul de la Viena a fost o mare eroare, iar eu, care eram din Ardealul
de Nord vremelnic cedat - născut în Oradea - i-am adus toate argumentele posibile în acest sens, amintindu-i în plus şi comportamentul sălbatic al horthyştilor
faţă de populaţia românească în perioada 1940•---,1'944).
In continuare, cu ceasul pe masă, spre a mă încadra în timpul scurt de IO
minute prestabilit, i-am, spus esenţa „vizitei" mele la ei: - Am venit ca OM, ca
să-mi iau rămas bun de la ei, care au fost, în fapt, subordonaţii mei, şi cu care
am colaborat corect, apărînd azurul cerului românesc pe timpul celor 27 de bombardamente americane de amploare (400-800 avioane într-un raid) din vara lui
'44. In al doilea rînd, ca militar am veniţ să le pun în vedere să nu îndrăznească
să pună stăpînire pe tunurile bateriei mele, prin surpri::tdere, (ceea ce s-a întîmplat
la o altă baterie), că-i împuşc. Dar, ca foşti camarazi de arme, orice ordine aş primi
eu, le garantez „auf Ehrenwort" integritatea şi libertatea. Cel mult îi voi dezarma.
Trecuseră 8 minute, am luat ceasul de pei masă, am dat mina cu ei şi ne-am
despărţit pentru totdeauna. Mulţi dintre ei plîngeau ...
Cînd am ieşit din baracă, ofiţerii mei mă aşteptau îngrijoraţi. Era minutul al
10-lea.
Noapte de veghe. Ne-am întors în mijlocul ostaşilor noştri, care stăteau cu
ochii ţintă la baraca germană, gata de intervenţie.
- Totul e în regulă băieţi! Nu uitaţi: suntem în alarmă. ln noaptea aceasta
veţi dormi „ca pe front", cu; schimbul şi ... ,,gata oricînd" ! La fel şi în nopţile ce
vor urma!
Dar eu nu am mai dormit deloc în noaptea aceea. Pentru mine era o noapte
sfîntă. Am stat mult pe gînduri, meditam asupra misiunilor ce ne aşteaptă. Căutam
să-mi imaginez lungul drum ce-l mai aveam de făcut pînă la victoria finală. Am
stat de veghe lîngă aparatul telefonic şi postul de radio. Am inspectat fiecare
schimb al gărzilor.
Pînă tîrziu, mult după miezul nopţii, am discutat cu ofiţerii mei subalterni:
Lt. Bîndea Eugen - învăţător pe Tîrnave, iar Slt. Dohan Ioan, cel mai brav, învă
ţător din Carei. Toţi eram ardeleni. Tema discuţiilor era prea proaspătă: despre
însemnătatea actului istoric, despre urmările lui, mai ales despre Transilvania
de Nord şi luptele ce vor urma pentru eliberarea ei!
\
24 august 1944. ln dimineaţa zilei de 24 August 1944 se părea că vom putea
spune ca-n romanele de război: ,,Pe frontul de Vest nimic nou". Dar n-a fost a~a.
Dacă nu am avut încă acţiuni de luptă, dar evenimente au·, fost din belşug.
- lncă din zorii zilei am fost chemat la telefon de comandantul Divizionului
156 Flak german, de care aparţinusem tactic pînă ieri. Căpitanul Schumann şi
„Dolmetscherul" său, Caporalul Stephinger (profesor de limba latină şi franceză la
Passau, care ajuns în România, în 2 săptămîni a învăţat româneşte). M-au întrebat:
- Care e situaţia? Ce să le răspund? Mi-am concentrat atenţia să nu le spun decît
strictul necesar, fără a dezvălui vreun secret militar. Dar, ca oameni şi foşti tovarăşi de luptă pînă ieri, mi-am permis să le spurn cîteva formule de politeţe şi un
„auf Wiedersehen in Frieden". Aceasta a fost ultima mea convorbire telefonică cu
germanii! ...

-

_put

să

In cursul zilei de 24 august 1944, situaţia militară din zona Ploieşti a încese contureze:

A). De o parte trupele române din zona Ploieşti - sub comanda generalului
Vasiliu Răşcanu, comandantul Corpului 5 Armată Teritorial, cu postul de comandă
la Azuga - au făcut front continuu în faţa trupelor germane din Pădurea Păuleşti
- cele 2 păduri Mislean:::a - apoi gara Buda - Moreni - Crîngul lui Bot - aeroportul Tîrgşor - şi în continuare la sud de Ploieşti - pînă la pădurile Misleanca.
In acest perimetru erau concentrate trupele germane, sub comanda generalului
Kuderna.
In acest scop, au fost constituite 5 „grupări tactice" şi anume:
- Gruparea Moreni - sub comanda maiorului Prună Dumitru:
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- sub comanda colonelului Pleşoianu Aurel, cu:
- un Divizion din Reg. 3 Călăraşi,
- un Batalion din Reg. 6 Dorobanţi,
- o companie din Reg. 9 Vînători de Gardă;
- Gruparea Ţintea - sub comanda colonelului Iordăchescu, cu:
- subunităţi din Reg. 9 Vînători de Gardă;
Gruparea Găgeni - sub comanda colonelului Radu Guran, cu:
- Regimentul 10 Roşiori,
- plus alte subunităţi de pază din zonă;
- Gruparea Ploieşti - sub comanda colonelului Spiridon Oprescu, cu:
- Regimentul 32 Dorobanţi,
- un Divizion din Reg. 10 Roşiori,
- un batalion din Reg. 7 Dorobanţi.
Sprijinul de artilerie al acestor Grupări: totalitatea bateriilor de artilerie A.A.
- grele şi uşoare -, care erau dispersate în această zonă, ale Regimentului 7 Artilerie A;A. la Sud-Ploieşti şi a!e Regimentului 9 arti:erie A.A. la Nord Ploieşti; în
total cca 30 baterii A.A. De data aceasta, aceste baterii antiaeriene vor lupta
terestru!
- Bateria 52 art. A.A. ce o comandam era afectată în sprijinul Grupărilor
tactice: Mislea, Ţintea şi Găgeni, împreună cu bateriile A.A. uşoare: lt. Pîrvu Ilie,
lt. Doichiliţă Petru şi lt. Constantinescu N., precum şi Bateria 96 art. A.A. Krupp
(cpt. Georgescu). Acest Divizion ad-hoc era deci „în punctul fierbinte" al dispozitivului tactic.
B). De altă parte, trupele germane din zonă erau mai numeroase şi cu putere
de foc superioară. ln total, nemţii aveau efective de aproximativ trei divizii, cca
25 OOO oameni şi anume:
- Divizia 5 Flak, cu cca 10 OOO oameni, comandată de generalul Kuderna, cu:
- 32 divizioane artilerie A.A.; din care:
- 12 divizioane tunuri de 88 mm Krupp,
- 16 divizioane tunuri de 37 mm,
4 divizioane tunuri gre'.e de 105 mm,
- cîteva baterii grele de 105 şi 128 mm pe C.f.;
- Divizia J.S.J. (apărare chimică) comandată de generalul Teschner;
- Divizia tehnică comandată de generalul Brandt, cu:
- 8 batalioane,
- mijloace auto,
- mult armament.
Ca urmare, în ziua de 24 August 1944, în zona Ploieşti s-au luat - şi de o
parte şi de alta - dispozitivele de luptă, iar „oştile stăteau faţă-n faţă", în aştep
\are de noi ordine.
De altă parte, tot în ziua de 24 August 1944, nemţii au tăiat toate legăturile
telefonice din zonă. Astfel, am rămas fără legături telefonice cu Regimentul (aflat
la ,117 km, la Cîmpina), de Divizoane (,16 km la Călineşti), ca şi de bateriile vecine.
Ca urmare, am luat hotărîrea ca bateriile vecine să se lege telefonic la centrala mea
telefonică. Drept consecinţă, în evenimentele ce au urmat pînă la terminarea lup-

Gruparea Mislea

telor din 31 augu•st 1944 am comandat ad-hoc acest puternic Divizion de artilerie,

format
-

din:
Bateria 52 art. A.A., cu 6 tunuri de 88 mm şi de 2 de 20 mm.
Bateria 96 art. A.A., cu 6 tunuri de 88 mm, şi 2 de 20 mm.
Trei baterii de artilerie Uşoară A.A.:
- lt. Pîrvu Ilie
- lt. Doichiliţă Petru,
- lt. Constantinescu N.
Legătura cu Regimentul 19 Art. A.A. (colonelul Zăgănescu Nicolae) din Cîmpina,
am ţinut-o în permanenţă prin 4 curieri, îmbrăcaţi în haine civile şi cir:::ulînd în
permanenţă cite doi, prin care trimiteam rapoarte de luptă şi informaţii asupra
situaţiei operative din zonă (Găgeni-Lilieşti-Ţintea). La fel, primeam ordinele
cuvenite. ln esenţă, colonelul Zăgănescu Nicolae era comandantul întregii grupări de
artilerie ce sprijinea cu foc acţiunea trupelor din zona nord-Ploieşti.
Mai evoc un ultim eveniment, propriu bateriei mele, menţionind că în cadrul
regrupării forţelor ami:::e şi inami:::e din 24 august 1944, servanţii germani afectaţi
bateriei mele au primit şi ei ordin de regrupare în „Lagerwald", din pădurea Pău10 -

Crisia
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Ieşti. ln prealabil au deteriorat aparatul „Wiirtzburg" şi l-au părăsit. Au plecat
disciplinat,. încolonaţi, au făcut front în faţa barăcii mele, au dat onorul şi au plecat în necunoscut ... Uaerior, am aflat că i-a aşteptat o soartă tristă. Mulţi au căzut
în lupte:e ce au urmat, iar cei ce au supravieţuit luptelor au fost luaţi prizonieri
de trupe!e sovietice, care i-au pus în mers pe jos, spre îndepărtata Rusie. Pe drum,
iarăşi au mai căzut unii, pentru totdeauna ..•
25 august 1944. In fine, în ziua de 25 August 1944 „bătălia a început"!
Şi nu noi am în:::eput-o, :::il germanii, cu toate că, drept urmare a audienţei la
rege, generalul Hansen, şeful misiunii germane din România, a primit dezlegare
că trupele germane se pot retrage în pace, iar noi, ostaşii români, am primit ordinul
Statului Major ni Armatei, prin care se preciza textual: ,.Nu se vor căuta incidente
cu armata germană! Vor fi lăsaţi nemţii să plece!" Dar, asta a căzut în desuetidune.
N-a fost de acord Hit:er, ordonînd trupelor germane aflate la Nord-Bucureşti şi
Nord-Ploieşti să răstoarne situaţia.

In sectorul nostru, focul a fost des:::his la 25 August 1944, după masă, de o
unitate de arti:erie A.A. germană, pe care o ştiam şi o aveam marcată cu pre:::izie
pe hartă, o baterie dublă (mare), aşa-zisă „Grossbaterie". Am răspuns prompt prin
fo::: de contrabaterie, cu 180 lovituri, calculînd elementele de tragere şi desfăşurîn
du-le pe 6 fişe pentru 6 tunuri, fiecare trăgînd „ca la nuntă", în cea mai rapidă
cadenţă. Am redus la tăcere definitivă bateria germană.
Totodată, unităţile de artilerie A. A. şi tancurile germane din „Lagerwald" din
pădurea Păuleşti-Misl.eanca, ca şi trenul blindat (de fapt o baterie A.A. de 128 mm
pe cale ferată) au bombardat aproape fără întrerupere poziţiile trupelor române şi
alte obiective din zona noastră (Găgeni-Lilieşti-Ţintea-Băi:::oi).
Am răspuns şi noi tunarii, bombardînd intens poziţii'.e germane.
La fel şi infanteria şi că;ăreţii din reg. 9 Călăraşi şi Reg. 10 Roşiori. A fost un
sehimb intens de focuri.
26-29 august 1944. ln zilele de 26-29 august 1944, luptele au continuat cu
intensitate variabilă, mai ales între trupele de infanterie, de o parte şi de alta a
dispozitivului ce s-a format la 24-25 august.
A fost o situaţie specia'.ă, sui generis, pe o „puzde:-ie de fronturi", în permanentă miş:::are şi luptă cu o serie de atacuri şi cont:-aatacuri, cu rezu:tate variabile
de o parte şi de alta.
Acţiunile infanteriei şi cavaleriei au fost sprijinite cu fccul artileriei antiaeriene, :::are a tras intens.
Bateria 52 art. A.A., mai ales, aflată „în zona fierbinte" a dispozitivului NordPloieşti, a tras zEnic un număr mare de proiectile, satisfăcînd cererile de foc ale
infanteriei (şi ale călăreţilor), precum şi din proprie iniţiativă, ori de cite ori a
fost cazul, subsemnatul avînd o vastă experienţă anterioară de pe front.
1n afară de contra-bateria din 25 august, despre care am amintit anterior,
tragerile efe:::tuate au fost trageri de distrugere şi interdicţie, precum şi bombardamente succesive :::erute de infanterie, asupra poziţiilor germane din pădurea Pău
leşti-Găgeni etc.
Reţin că la aceste trageri:
- consumul de proiectile era de cite 200-300 lovituri pe zi;
- pentru eficienţa tragerilor calculam elementele şi întocmeam fişe de tragere
pentru fiecare tun;
- reglam focoasele proiectilelor, în tragerile asupra trupelor masate în pădu
rea J->ăuleşti-Misleanca, în proporţie de 750/o' şi percutante şi 25% fuzante jos.
Trase în pădure, acestea aveau un foarte puterni::: efect, producînd pierderi şi demora'.izare trupelor germane. In acelaşi timp, ridicau moralul infanteriştilor proprii, care îmi raportau plini de entuziasm că „chiţcăe nemţii" ca şobolanii şi fug
zăpăciţi prin pădure.
Alte evenimente notabile, din aceste zile, în sectorul nostru au fost urmă
toarele:
- detaşamente mici şi hotărîte din Regt. 3 Călăraşi-Moto, de sub comanda
bravului căpitan Rusescu, prin acţiuni îndrăzneţe şi surprindere, au capturat citeva formaţiuni moto germane din pădurile de la nord de Mărginean:::a - spre
Plopeni, acoperindu-se de glorie;
- în ziua de 26 august 1944, comandantul Corpului 5 Armată-Teritorial, generalul Vasiliu Răşcanu l-a somat, prin ofiţer parlamentar, pe comandantul trupelor germane, generalul Kuderna, ca să se predea, rezistenţa germană l1i.n,l de
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pri::.os, în urma noii conJuncturi strategico-politice, şi avîntl in vede:,~ apropierea
1mmentă a trupelor sovietice şi române dinspre Focşani.
Generalul Kuderna nu a acceptat acest mesaj, răspunzînJ la:::onic: .,Voi proceda ca un genera:! ..
- Tot in a::este zile (26-27 august) a sosit din Germania un avion „Gigant·•.
cu un general_, trupe, medicamente, etc., şi care a adus trupelor germane din ace~t
sector general Kudcrna mesajul lui Hitler şi al O.K.W. d~ a rezista pînă la sosin•a
altor întăriri germane.
Avionul a aterizat lingă Pădurea Păuleşti, fiind apoi distrus de proiecti:e:c
trasoare ale infanteriştilor noştri.
- In noaptea de 29/30 august 1944, germanii au ocupat sistematic satul Gă
iwni, în special prin scurte atacuri date prin surprindere, cu forţe numeroase şi
multă putere de foc, cu tancuri. Scopul ocupării a:::estui sat a fost de a-şi deschide
drum, prin forţă, din „Lagerwald", din pădurea Păuleşti-Misleanca, spre nord (Vă
leni, pentru a trece în Transilvania).
Intre timp, dinspre Moldova se apropiau trupele române şi sovietici". Dintre
a:::estea, Divizia 18 Infanterie română a făcut front la est de Pădurc?a Mis~eanca, im
la 30/31 august a cooperat cu mare succes la atacul „Lagerwaldului", con~entri~,
dinspre est.
30-31 august 1944. In ziua de 30 august 1944, luptele au continuat cu intensitate sporită. Prin atacurile lor, trupele române au continuat să cîştige teren iar
cercul „Lagerwaldu~ui" se micşora mereu.
Generalul Kuderna a dispus masarea tuturor trupelor germane din zona nordPloieşti în „Lagcrwaldu" din Păuleşti-Găge:ii, a cărui apărare a întărit-o, transformînd-o într-o redută inexpugnabilă, tixită de trupe şi tehnică de luptă.
De aici a intenţionat să-şi pună planul în apli:::are, încercînd să rupă încercuirea şi să-şi retragă trupele pe Valea Teleajenului, spre Slănic (Frahova) şi de-acolo,
în continuare, să treacă în Ardealul de Nord, prin pasul Bratocea.
Luptele au fost deosebit de intense şi au culminat cu cele din noaptea de 30/31
august 1944, cind comandamentul hitlerist a forţat ieşirea din această încercuin'.
Astfel, după ce trupele germane au ocupat complet satul Găgeni, în seara zilei d.-.30 august au început în:::olonarea în sat, spre nord, în capul coloanei avîn,l cîte\":i
tancuri, apoi maşini blindate, urmind apoi camioane încărcate cu trupe - 'ii prin
deschidere de foc deosebit de intens, în toate direcţiile (.,ariciu"), au forţat trecerea spre nord, pe lingă Halta C.F.R. Găgeni, pe şoseaua Ploieşti - Pădurea Pău
leşti Găgeni Fabrica Mărgineanca - spre Slănic Prahova - cu intenţia de
a trece în Ardealul de Nord, prin cotul Vran:::ei (Brato:ea) şi a se uni cu trupele
germane de aco!o. In această situaţie, eu am încercat şi am reuşit în parte ca,
prin focul Bateriei 52 Art. A.A., să blochez trecerea prin punctul Halta Găgeni.
Fiind însă noapte, fără vizibilitate şi numai cu elemente teoretice, nu am reuşit
blocarea perfectă a acestei treceri (ieşiri) de:::ît în zorii zilei de 31 august, cu focul
combinat al Bateriilor 52 art. A.A. ~i 96 art. A.A., cînd, făcîndu-se lumină, am reglat tragerea vizual, pînă ce am reuşit să lovesc în plin un autocamion german,
care, luînd foc, a blocat complet ieşirea restului coloanei de maşini şi trupe, care
au rămas încercuite in „Lagerwald"-ul din pădurea Păuleşti şi pădurile Mislean:::a.
Focul l-am condus personal, de pe o
la nord de Ţintea-Lilieşti.

schelă

din

pădurea

Ţintea

(cota 409),

ln noaptea de 30/31 august şi 3L august, cînd luptele au mai continuat pînă
la capturarea completă a inamicului încercuit, consemnul d~ muniţii al Bate,iei
52 art. A.A. Krupp, pe care o comandam direct, a fost de 966 proier.ti IP. de 88 mm.
S-a tras fără oprire în tot a:::est răstimp, p nă la înroşirea comp:etă a guri:or defoc, iar tunarii mei au fost negrii ca hornarii.
lnsăşi acest consum uriaş de muniţie, în sine, arată c:ar intensitatea luptelor
cc s-au desfăşurat.
Tot în cursul nopţii de, 30/31 august 1944 s-a mai acoperit de glorie şi o secţie din Bateria 96 art. A.A., comandată de lt. Georgescu N., care a tras, la dirijarea
mea, direct în punctul de încrucişare al şoselei Găgeni-Mărgineanca cu :::alea ferată
Slănic-Ploieşti (in punctul Halta Găgeni) şi a lovit în plin camionul german care
a blocat restul c<>loariei, care îşi căuta scurgere spre Slănic-Prahova. Apoi Bateria
de Artilerie comandată de căpitanul Gabrieles:::u Valentin, pre:::um şi Bateriile art.
A.A. uşoare comandate de lt. Pîrvu Ilie şi lt. Doichi'.iţă Petre, care, printr-un foc
deosebit de intens, în tot cursul riopţii de 30/31 august au respins o serie de atacuri germane îndreptate în contra acestor baterii, iar de altă parte au stînjenil
18•
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scurgerea coloanei germane din Găgeni spre Plopeni, prin Fabrica Mărgineanca ~
spre Slănic Prahova.
ln ziua de 31 august 1944 ;1. venit la observatorul meu şi colonelul Zăgănescu
Ni:::o'.ae, :omandantul Reg. 9 art. A.A. şi comandantul Grupării de ansamblu al
artileriei frontului Ploieşti-Nord, iar ulterior a venit şi generalul Vasiliu Răşcanu,
comandantul Corpului 5 Armată Teritorial, observînd desfăşurarea operaţiunilor.
După ce în dimineaţa zilei de 31 august, lupte:e au mai continuat, dar cu
intensitate mereu mai s:ăzută, trupele germane încercuite în pădurea Păuleşti-Mis
lenca, s-au predat, orice rezistenţă fiind de prisos, tre:erea pe la Halta Găgeni fiind
blocată de focul combinat al Bateriei me'.e şi al Bateriei 96 art. A.A., iar între timp
trupele române din zonă, pe care le sprijineam prin foc, cîştigînd teren, în timp
ce dinspre Buzău soseau alte trupe. Divizia 18 Infanterie, pre::um şi trupe sovietice -, care au participat la atacul concentric al pădurilor Păuleşti-Misleanca, dinspre est, în dimineaţa zi~ei de 31 august 1944.
Capul coloanei trupelor germane, cu generalul Kuderna, care a reuşit să se
strecoare din încercuire spre Slănic-Prahova, în noaptea de 30/31 august, a fost
capturat în regiunea Slănic de către Şcoala de Ofiţeri rezervă Infanterie din
Ploieşti, dislocată în zona Slănic, care le-a întins o cursă magistrală.
Sic transit gloria mundi!

de luptă din zona Ploieşti-nord, din zilele de
din insurecţia naţională din 23 August 1944 s-a
in:heiat pentru noi, care am participat la a:este lupte. Şi s~au deschis alte pagini
în cronica războiului, de drumuri lungi şi nenumărate a:te bătălii, pînă la victoria
finală din 9 Mai 1945.
Scriind a:este rînduri, nu le pot încheia fără o smerită recunoştinţă şi un
pios omagiu pentru vitejii eroi căzuţi pentru gloria şi veşnicia Patriei, pentru întregirea ei.
Căp. (r.) dr. Paul MAJOR
Astfel au luat

sfîrşit acţiunile

23-31 august 1944. Prima

pagină

3
PRIMELE ZILE DE LUPTA
Am făcut parte din Reg. 18 Inf. Gorj, cel care şi în primul război mondial
s-a acoperit de glorie. Aveam gradul de sublocotenent şi mi s-a încredinţat comanda unui pluton de puşcaşi. Din luna martie şi pînă la 22 aug. 1944 am avut
garnizoana la Tg. Jiu, unde instruiam recruţii.
In noaptea de 22 spre 23 August călătoream cu trenul, fiind trimis la cent, ul
de instrucţie din Făgăraş. După instruire am revenit la Tg. Jiu, dar regimentul
părăsise garnizoana, aflîndu-se în marş spre nord. Am cerut foaia de drum şi am
plecat :u primul tren, deşi mi se rezervase o altă misiune, aceea de a instrui noi
efective, pentru completarea părţii operative. Conform etapei de marş, -am ajuns
la Miercurea Sibiului odată cu coloana regimentului.
M-am prezentat la comandantul de companie (slt. Georgescu), care mi-a încredinţat comanda plutonului pe care îl instruisem. Bucuria revederii a fost de
nedes:ris. Am mărşăluit apoi împreună, trecînd prin Sebeş, Alba-Iulia, Aiud,
ajungînd pînă la Mirăslău, unde am ocupat baza de plecare la ata::, dqJcl•1inJ
s!abe'.e forţe ale trupelor române ce reuşiseră totuşi să oprească inamicul pe aliniamentul nord de Mirăslău în stînga şi dreapta Dealului Rotund.
Surprins, inamicul dezlănţuie un slab baraj de foc cu aruncătoare, pe care
îl trecem în fugă, ur::ind pe Dealul Rotund, unde pădurea ne-a acoperit, iar inamicul s-a retras spre nord organizînd apărarea pe aliniamentul Ormeniş-Ciugud.
Căderea serii şi ordinul de încetare a focului a făcut să ne oprim din iureşul dezlănţuit, ca urmare w elanului :u care s-au atacat primele poziţii inamice. Din acest
moment ne consideram adevăraţi luptători.
Am avut un singur rănit, uşor. El ajunge însă repede la Tg. Jiu. Din relată
rile acestuia, tata află că am murit. Cei se întîmplase, am aflat· abia peste o lună,
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cind am ajuns la spital. Cel ce fusese rănit la trecerea barajului, pe panta Dealului
rotund, a crezut că proiectilul a căzut chiar pe mine, deoarece, cînd m-a strigat.
nu i-am răspuns. Eu nu l-am auzit din cauza e,....-ploziilor, urmărind să ies cit mai
repede din zona reperată de inamic, apropiindu-mă :::u întreg plutonul cit mai mult
de poziţia inamicului, profitînd de faptul că pădurea îmi ascundea toate mişcările.
Aşa am scăpat să nu am alte pierderi în pluton.
Dimineaţa, la reluarea atacului, am observat că flancul drept îmi era descoperit.
Răsfring două grupe şi acopăr înaintarea companiei spre nord, manevrînd satul Ciugud de la est, capturez un cheson tractat hipo şi fac prizonier pe servant. Vrînd să continui atacul, pentru a captura şi cele două tunuri antitanc, ai căror servanţi se retrăgeau în derută spre sat, am fost oprit de comandantul de batalion (cpt. Mihai)
şi repus în dispozitiv, urmînd ca a doua zi să reluăm atacul pentru ocuparea satului.
In amurg cele două tunuri A.T. şi aruncătoarele inamicului ne-au ţinut sub
creastă. Cu toată opoziţia mea, sprijinit şi de comandantul de companie, sîntem
ob'.igaţi să ne supunem, dind astfel posibilitatea inamicului să se regrupeze şi să
ne mtimi:,ine din nou cu fo::: ucigător în zori.
lndnte de a porni la atac comandantul de batalion revir,e ;n linia intîJ, obligidu-mă i.ă ies la :::reastă, pentru a-mi da unele indi:::aţii. ln momfnlul în c"'lre mi-a
pus dojenitor mina lui dreaptă pe umărul stîng, un glonte zdrobe~te încheiet·1ra de
la mina lui dreaptă şi pleacă spre a fi pansat, rana fiind destul de gravă, sîngele
neputînd fi oprit. Rămas din nou singur, observ în dreapta un gradat sovietic iar
pe pante'.e mai îndepărtate tancuri ce înaintau în viteză spre nord. Acestea mi-au
uşurat mult acţiunea ce urma să o desfăşor pe direcţia mea de atac.
Pe cpt. Mihai l-am găsit în spitalul „Albert-Thomas" din Tg. Jiu, unde am
ajuns şi eu în luna octombrie. ln tot a:::est timp, pentru tata eram mort, deşi se întilnise şi cu comandantul de regiment, care l-a asigurat că seara a vo,bit cu mine.
dar :::ă a doua zi urmau să se dea lupte grele în care s-ar putea să cad. Tata s-a îndoit şi de spuse'.e colone'.uluj Răceanu, considerîndu-le amăgiri, pentru a suporta mai
uşor pierderea. Scrisorile mele, deşi erau datate ulterior veştii date de primul rănit
dia plutonul meu, le-a considerat eşalonate în timp de mine şi expediate de cei că
rora le încredinţasem, deoarece nu pre:::izam unde mă aflu. Nu a trecut însă mult
şi a avut o:::azia să mă vadă viu, aceasta şi ca urmare a contribuţiei inamicului la
împ'.inlrea acestei fierbi;iţi clodnţi de părinte.
Revin la momentul pornirii la atac după ramrea :::omandantului de batalion.
atac executat în cea mai marc fugă pînă la liziera satului Ciugur:l. aceasta pentru a
nu da posibilitate inamicului să-mi producă pierderi mari. lmi mo·1re primul soldat
din p'.uton (Necioiu), ucis de o mi:::ă schijă, ce i s-a înfipt perfid după ureche, în
timp ce venea spre mine cu un bidon cu apă. (Auzise ce discutam :::u sergentul Dumitra în zori, cînd am trecut pe la postul său cu puţin timp înainte de atac, că mi-e
sete. Nu mi-am stins setea. lmi trecuse). Dinspre inamic, prin ceaţă, desprind
silueta unui bătrîn care înainta grăbit spre noi, să ne spună că inami:::ul a părăsit satul în cursul nopţii şi că a lăsat doar posturi slabe de a:::operire a retragerii, din care
unul s-a predat. N-am mai avut timp să cercetez de ce o fac, dar informaţiile date·
de bătrîn erau preţioase. Am raportat situaţia comandantului de companie şi că
pornesc în urmărirea inamicului, el trebuind să comunice urgent regimentului că
drumul este de a:::um liber pe direcţia Măhăceni, Stejeriş, Plăieşti, prin care am tre:::ut în pas alergător, pînă la Bădeni, lingă comuna Mihai Viteazu (peste 10 km.).
A doua zi, am trecut Arieşul pe la vest de comuna Mihai Viteazu şi am ocupat
versantul de est al Cheilor Turzii, inamicul reuşind să se regrupeze pe aliniamentul Turda - Cîmpia Turzii, unde s-au dat cele mai aprige lupte, în :::are a murit
şi comandantul meu de companie, după ce şi eu fusesem eva:::uat la spital. Pentru
mine războiul atunci s-a terminat! Urmele lăsate le păstrez şi azi.
Factorii care, după părerea mea, au contribuit la obţinerea unor succese:
- numirea la comanda regimentelor a foştilor sublocotenenţi din primul răz
boi mondial, ajunşi la gradul de co:onel în cel de-al doil•)a război mcnc!.ial, în noi.;a
armată ce se pregătea pentru dezrobirea Ardealului de nord;
- nivelul excepţional în pregătirea de luptă a gradaţilor, spiritul lor de sacrificiu fiind pildă pentru subordonaţi;
- cunoaşterea de către comandamentul armatei şi întreg corpul de ofiţeri a
regu'.amentelor şi tehni::ii de luptă a armatei germane;
- cunoaşterea modului de a lupta a inami:::ului;
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armament identic cu cel folosit de inamic; muniţia părăsită pe poziţiile de
enorm efortul trenurilor de luptă;
- realizarea unei surprinderi totale a inamicului în momentul declanşării insurecţiei de la 23 August 1944;
- moralul scăzut al inamicului, care suferea înfrîngeri pe toate fronturi'.e,
ce demonstrau apropierea dezastrului;
- alegerea momentului cel mai potrivit după ce întreaga armată română se
găsea pe teritoriul patriei;
- toată suflarea românească a sprijinit armata, aşa cum a făcut-o-,întotdeauna.
.

.

luptă· i.Işurînd

Slt. (r.) Teodor

PUŞCU

4
DE

BATALIONUL II ELEVI AL ŞCOLII MILITARE
ACTIVI INFANTERIE IN LUPTELE DESFAŞURATE
îN ZONA BRAŞOV LA SFîRŞITUL LUNII AUGUST INCEPUTUL LUNII SEPTEMBRIE 1944

OFIŢERI

In vara fierbinte a anului 1944 fă::eam parte din efe:::tivele Şco:ii Militare de
Activi Infanterie Bucureşti, dislocată în. localitatea Zărneşti (jud. Braşov),
la poalele masivului Piatra Craiu'.ui, fiind. elev anul II, instructor la anul I.
In perioada 22-25 august 1944 trebuiau să afluiască elevii anului I sprP. Şcoa:a
Militară, astfel că noi ne aflam în plină acţiune de întimpinare a lor.
Ziua de 23 August 1944 se anunţa a fi călduroasă şi senină. Jn dimineaţa şi
după amiaza zilei activitatea s-a desfăşurat în :::ondiţii normale.
.
In ce priveşte starea de spirit din Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Infanterie, ea se caracteriza printr-o profundă aversiune împotriva trupelor hitleriste şi
a hit'.erismului în general, nu :::a urmare a unei edu:::aţii speciale în acest sens de care nici nu putea fi vorba -, ci ca o consecinţă a faptului că, datorită hitlerismului, ţara noastră (cu patru ani în urmă) fusese ciuntită prin Dictatul de la Viena,
precum şi a modului arogant şi total dispreţuitor al comportamentului militarilor
Wermacht-ului faţă de militarii români de toate grade'.e.
In şcoala noastră militară se găsea un grup de circa 12 militari din Wermacht,
sub :::omanda unui colonel neamţ, grup care urmărea procesul nostru de instruire.
Datorită însă ofiţerilor noştri instructori, care nu le dădeau atenţie, nemţii simţindu-se total izolaţi au început să-şi rărească prezenţa la cimpul de instrucţie,
petre:::indu-şi timpul mai mult prin cantonament. La aceasta a mai contribuit şi
faptul că nemţii, ce s-au încumetat - la început - să participe la temele şi aplicaţiEe noastre, în special la ce!e de noapte, au în:::ercat pe propria lor piele, în
frunte cu colonelul lor, o tristă experienţă, alegindu-se cu numeroase vînătăi de
la elevii noştri, care, la cercetarea cazurilor, au declarat că, fiind întuneric şi neputînd distinge nici persoana şi nici uniforma au crezut că au de a face :::u elevii
de la „inami:::", care nu se supuneau somaţiilor regulamentare şi de aceea au întrebuinţat forţa împotriva lor.
Cu o asemenea stare de spirit, atmosfera din şcoală purta amprenta unei încărcări maxime, plutind pretutindeni presimţirea că trebuie să vină odată şi ceasul cel mult aşteptat şi el a sosit chiar mai repede decit ne aşteptam.
In seara zilei de 23 August 1944, în jurul orelor 19, s-a dat alarma de luptă.
Am executat ordinul şi am rămas în aşteptare, neştiind încă despre :::e este vorba.
Această situaţie a durat pină în jurul orei 22,15, cînd am aflat că ţara noastră a
întors armele împotriva nemţilor. Din piepturile noastre tinere au izbucnit urale
de bucurie şi, în această stare 'de euforie generală, ne-am adus ammte de „Fritzi-i"
noştri. Fără a mai aştepta vreun ordin special, elevii i-au arestat pe toţi, în frunte
cu colone'.ul lor, dezarmîndu-i şi în:::hizîndu-i în atelierul d~ tîmplărie al şcolii,
transformat ad-hoc în loc de arest.
Tot în această noapte am primit ordin să punem stăpinir-~ pe depozitul nemţefc de echipament şi subzistenţă de la Poiana Măru~ui. După infrîngerca I ezisOfiţeri
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tt:nţei gărzii militare germane şi luarea a::esteia ca prizonieră, rlepozitul a tr~c-ut
în stăpînirea noastră şi apoi a fost predat - în cursul lunii septemlm~ 1944 - 'trupc-;or sovietice, ca pradă de război.

In noaptea de 23/24 August 1944, Marele Stat Major a ordonat ca Batalionul
ll e~evi, anul 2, din Şcoala Mi:itară de Ofiţeri Activi Infanterie s,"i se constituie în
batalion de marş, trecînd în subordinele Corpului I Vînători de Munte, comandat
de generalul Dumitrache.
In dimineaţa zilei de 2-4 August 1944 batalionul nostru de elevi descindea în
gara Bartolomeu din Braşov.
Misiunea batalionului nostru a fost să întărească paza garnizoanei Braşov,
împreună cu restul formaţiunilor di;i localitate, precum şi să stăvilească orice tentativă germană de pătrundere în Braşov, din direcţia văii Prahovei. Pe a::eastă direcţ'e s-au îndreptat spre Braşov un număr de cîteva zeci de :1u·ot.JUZ<' germane
()pc~blitz, încărcate cu echipament, care au fost interceptate, per'<c·naiul militar
r:e Ic însoţea făcut prizonier, iar maşi;iile şi echipamentul captur·LJt. Toate aceste.1
mi fost mai apoi predate trupelor sovietice, conform prevederilor armistiţiului, ca
fiind pradă de război.
Simultan ::u aceste acţiuni batalionul nostru a mai detaşat o companie de elevi
pentru sprijinirea unităţilor româneşti ce închideau gura defileului Văii Buzăulm,
pe unde se retrăgeau unităţile germane presate de la sud, din direcţia Buzăului,
de trupele române şi sovietice. Alături de unităţile militare, la aceste acţiuni a
participat efectiv şi populaţia civilă românească din lo::alităţile de pe Valea Buzău
lui. contribuind la dezarmarea şi capturarea militarilor germani, armamentumi,
{'Ci1Jpamentu'.ui şi subzistenţei acestora.
La începutul lunii septembrie 1944, batalionul nostru a primit misiunea de a
se deplasa pe direcţia: Sînpetru-Bod-Araci-Vîlcele-Sf. Gheorghe, pent:-u a curăţi pădurile din zona Araci-Vîlcele-Sf. Gheorghe de resturile armatelor hitleristohorthyste, care peri::litau circulaţia, ca şi deplasarea în siguranţă pe această calc
de comtini::aţie a unităţilor noastre militare, cit şi a populaţiei civile. După îndeplinirea acestei misiuni, batalionul a primit o nouă misiune stmi'.ară, dar de data
oceasta acţionînd pe direcţia: Valea Crişului-Culmea Asc,1t:t:1-Aita medie-Aita
Mare, pentru a face siguranţa unităţilor de artilerie şi aruncătoare 1:20 mm sovietice
-cr~ se îndreptau spre Baraolt, pe această comunicaţie ce trece p:intr-c zonă acoperită de păduri masive, în care îşi găsiseră adăpost temporar unele rămă~iţe ale
armatelor hitleristo-horthyste.
In timp ce Batalionul II elevi a acţionat, cum am arătat mai înainte, la Zăr
neşti, dintre elevii anului I, care nu-şi începuseră în::ă activitatea, au fost selecţio
naţi cei care aveau la bază 1 an de şcoală militară de ofiţeri rezervă, constituindu-se
dintre aceştia o companie. Această companie a fost dislocată la Bran, cu misiunea
de a închide pasul Bran accesului trupelor germane aflate în retragere.
In a doua decadă a lunii septembrie 1944, Marele Stat Major a ordonat înapoierea în Garnizoana Zărneşti atît a Batalionului II elevi de anul 2, cît şi a companiei de e:evi anul I, pentru continuarea procesului de învăţămînt şi instrucţie. ,
Am relatat toate aceste fapte nu cu scopul de a evidenţia cine ştie ce acţiuni
de mare anvergură, ci pentru a scoate, în evidenţă - odată mai mu!t concepţia
-clarvăzătoare a Comandamentului armatei noastre, care a reuşit să cuprindă toate
,t•fectivele în acţiunile de luptă pentru asigurarea nimicirii trupelor gennan•? şi
i1orthyste şi eliberarea întregului teritoriu al patriei de sub jugul fascist.
Eugen HINCU

5
CURSA SPECIALA:

,.MUNIŢII

PENTRU

PAULIŞ„

Mă numesc Traian Zaharia, l.o:::uiesc în Oradea, Str. Vagonului Nr. 10. Al
doi'.ea război mondia! m-a găsit în Simeria (jud. Hunedoara), cel mai important nod
de ca'.e ferată di;i ţară în acel timp. Prin Simeria-triaj trecea tot cărbunele care
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venea db bazinul carbonifer Petroşani, pentru întreaga ţară. Incă din luna august
1944 a în:::eput calvarul pentru personalul de locomotivă, care era ţinta aviaţiei
inamice. Aceasta ataca zi'.nic locomotivele :are erau în parcurs cu trenul, pentru
a le scoate din serviciu, întîrziind astfel trenurile care transportau trupe şi material necesar bunului mers al războiului. Inamicul urmărea prin aceasta regruparea
armatei şi trecerea la ofensivă contra noastră. Pentru o mai bună organizare a
serviciului, Inspecţia 6 tracţiune C.F.R. Arad a dispus ca locomotive'.e seria 50 OOO car~ remorcau trenuri de marfă - să fie dispensate la staţia Sub Cetate, iar locomotivele seria 230 OOO - care remorcau trenuri de călători - să fie dispensate la
staţia Ilia. lntrucît subsemnatul aveam în primire locomotiva 230 III, am mers
la staţia Ilia. ln fe'.ul acesta, depoul de locomotive Simeria a rămas fără locomotive,
deoarece era bombardat zilnic de aviaţia inamică. Circa 90/95 la sută din locomotivele aparţinînd depoului Simeria au fost duruite de gloante:e aviatiei inamicP.
Eu, cu locomotiva 230 - III, am scăpat neatins de gloanţele inami:e. 'Atunci cînd
vezi că moartea iţi rîde în faţă cauţi să sa:vezi tot ce se poate. 1n cazul meu am
sa'.vat avutul patriei şi pe urmă propria-mi viaţă. In acele momente grele pentru
mine se punea prob1ema cum să scap locomotiva şi trenul de gloanţele inamicului,
ca trenul să ajungă în bune condiţii la destinaţie.
Subsemnatul, am întrebuinţat un capitol din fizi:ă învăţat în şcoala medie
clin Cluj, care spune: .,corpurile în vid cad cu o acceleraţie de 9;81 m pe secundă".
1n timpul mersului, fochistul îl ţineam în tenderul de cărbuni, pentru a observa
din care parte vin avioane:e, fiindcă din marchiza locomotivei nu se putea observa
bine şi era zgomot, nu se putea auzi avionul. Cînd fochistul observa avionul, venea în marchiză, comunicîndu-mi faptul şi luam măsurile ele salvare. Fochistul, la
ordinul meu, dădea drumul la păcură în cutia de foc, foarte multă, incit nu avea
timpul necesar ca să ardă, ieşea pe coş sub formă de fum, acoperind tot trenul
cu fum. De sus. din avion, nu se putea observa trenul. Avionul arunca bombele
la întîmplare, fără să-şi atingă ţinta. ln momentul cînd bomba atingea pămîntul
exploda iar eu şi fochistul deschideam robineţii de aburi, cel de încălzit trenul,
de la pu:sometrul injectoarelor de alimentat cazanul cu apă. ln fel.ul acesta, împînzeam locomotiva numai cu aburi. Pilotul avionului observa aburul, crezîn:l că
a fost atinsă locomotiva, îşi lua drumul spre baza de de:olare, cu convingerea că
a făcut o ispravă bună, iar trenul îşi continua cursa spre destinaţie. Se ştie că
fumul este un corp gazos mai uşor ca aierul. Trenul în viteză despică în două coloana de aer, în urma lui rămîne un vid, fumul de la locomotivă se strecoară spreaceastă coloană de aer rarefiat, unde presiunea aerului era mai mică de un kg
pe cm2 • ln felul acesta, eu duceam în eroare aviaţia inamică şi după fie:are cursă
mă întoarceam cu bine la domiciliu. Cînd plecam în cursă lăsam acasă o mamă
bătrînă (văduvă) şi soţia cu un copil, la care nu eram sigur că mă mai întorc şi îi
voi mai revedea. Dorinţa mea arzătoare era aceea de a servi mai întîi patria şi
pe urmă familia, apoi de a şterge dictatul ruşinos de la Viena, care ne răpea jumă
tate din Ardealul nostru drag. lntr-una din zile, în a treia decadă a lunii septembrie1944, sosisem la staţia Ilia pe la orele 18,00 după pregătirea locomotivei pentru
cursa următoare. ln ziua următoare, la ora 6,00, trebuia să mă prezint la serviciu.
Acasă, în satul Băcia, unde aveam locuinţa, sosisem pe la ora 21,00. După cină
am mai stat de vorbă. Bate cineva în poartă, merg să văd cine e, era avizierul
staţiei, care îmi comunică ordinul ca să mă prezint la serviciu (ordinul fiind dat
de şeful serviciului al Inspecţiei 6 tracţiune Arad), cu plecarea la ora 0,00. M-am
prezentat la servici, am întrebat pe şeful de tură de ce m-a avizat, fiindcă aveam
comandă la ora 6,00. El a zis că o să plec cu un tren special la Radna, din ordinul
Inspecţiei 6 tracţiune Arad, care a dispus ca acest tren să fie remorcat de locomotiva 230 - III, cu mecanicul Traian Zaharia şi fochistul său Ioan Onofrei. Am
pregătit locomotiva, ieşind din remiză am intrat pe tren în staţia Ilia. Am aşteptat
circa 40 minute ca să fiu îndrumat, dar impegatul de serviciu n-a mai apărut,
atunci am intrat la biroul de mi5care, am întrebat de ce nu sînt îndrumat, deoare:e
se ştie că dacă se face ziuă e foarte riscant, din cauza aviaţiei inamice, care venea
pe Mureş în sus, la înălţimea pomilor, fiind camuflată şi de ceaţa care era pe
Mureş în tot timpul zilei. Impegatul de serviciu mi-a spus că aşteaptă ordinul Marelui Stat Major al armatei. Am stat pe tren pînă la ora 4,00, cînd am primit ordinul de plecare. Trenul era numai din patru vagoane, a căror în:ărcătură consta
în cele necesare frontului de la Păuliş, ale cărui muniţii erau epuizate. La îndrumare impegatul de mişcare mi-a comunicat să fiu cit se poate de prudent, ca aceste
vagoane să. ajungă intacte la destinaţie, aceasta fiind şi dorinţa Marelui Stat MaJt•r0
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al armatei. La ora 4,00 am p!ecat din Ilia. De abia am parcurs 6 km şi avionul
inamic se îndrepta spre noi. Treceam prin halta Gurasada, ale cărei împrejmuiri
de trei părţi erau numai bălţi, :are nu secau niciodată. Am camuflat trenul în fum,
după cum am arătat mai sus, avionul fiind deasupra noastră - a dat drumul
la bombe, care, căzînd în mlaştini, ne-au umplut de noroi. ln acel moment, cînd
am auzit explozia, am dat drumul la abur, învelind locomotiva şi cele patru vagoane în abur şi fum (păcură nearsă). Avionul a luat drumul pe Mureş în sus,
iar eu, continuînd drumul pe Mureş în jos, pînă la Radna, am mai fost atacat de
două ori. La fel am procedat ca mai sus, scăpînd totdeauna cu bine. Ajungînd la
semnalul de intrare al staţiei Milova, semnal_ul indica linie directă liber. Ieşirea îmi
arăta liber. La circa 50 metri de semnalul de intrare, semnalul îşi s:::himbă poziţia
şi îmi arată două braţe, tot liber, ceea ce însemna să intru la abătută cu oprire in
staţie. Am redus viteza la 30 km pe oră. Intrînd în staţie, acarul de la intrare da
semnalul înainte şi îmi spuse „nu opri domnule mecani:::, treci fără oprine, linia
directă minatău, Impegatul dădea şi el semnale înainte. Văzînd că e ceva anormal,
am continuat drumul pînă la Radna, fără oprire. La intrarea în Radna, acarul m-a
oprit, comunicîndu-mi să intru la linia magazie. Să fiu atent, că în apropierea liniei sint camioane :::amuflate cu ramuri verzi. Am intrat la linia magazie la pas,
conform semnalelor primite din partea staţiei. Imediat după oprire, camioanele
s-au aşezat la uşi'.e vagoanelor, lăzile cu marfă au umplut camioanele. Am ieşit de
la magazie, am intrat la o linie abătută a staţiei, care era camuflată de arbori,
unde am stat pînă în jurul orei 14,00, cînd am fost îndrumat la Ilia, domiciliul meu.
Bucuria noastră, a mea şi a fochistului (Ioan Onofrei), este că şi noi am contribuit la marea bătălie de la Păuliş, unde inamicul voia să deschidă al doilea
front, ca să înccrcuias:::ă armata română ce înainta spre vest.
Traian ZAHARIA,

mecanic de locomotivă,
pensionar - Oradea

Il. Divizia 3

Vînători

Munte

6
DIVIZIONUL 1 TUNURI DE MUNTE
,.Patriae solum omnibus carum est"•
Se spune că nu are o justificare suficientă o trăire a unor evenimente, devreme ce ni:::i individul şi nici societatea nu mai pot da acestei trăiri calitatea şi
forţa iniţială. Această afirmaţie însă o privesc cu toată rezerva şi nu îi pot atribui
calitatea de a putea fi generalizată. Voi reda evenimente, amintiri, nu însuşite prin
citire dintr-o carte de istorie, ci trăite efectiv, real, prin participare directă, a că
ror retrăire şi-a păstrat toată forţa şi calitatea iniţială chiar şi acuma, după
aproape o jumătate de veac ...
Printre sutele de mii de militari români care au luptat în războiul antifascist.
m-am numărat şi eu. In:::adrat în Divizionul I Tunuri de Munte, care aparţinea
Diviziei 3 Vînători de Munte, cu sediul în oraşul Beiuş, în desfăşurarea campaniei
şi a luptelor, am avut funcţiile de ofiţer observator, :::omandant de baterie de tragere şi comandant de baterie. Unitatea cu care am luptat a participat la întreaga
campanie pe teritoriul ţării noastre, al Ungariei şi Cehoslovaciei, pînă la terminarea războiului, în 9 Mai 1945.
Mutilarea ţării noastre ca urmare a Dictatului de la Viena, din august 1940,
nouă mi'.itarilor, ca şi întregii ţări, ne apăsa dureros inimile şi trăiam în speranţa
şi aşteptarea chinuitoare a timpulm cînd dreptatea va triumfa, dreptate pentru
care ştiam că luptă cu dîrzenie un mare colectiv de cetăţeni ai patriei noastre,
cei mai devotaţi şi aleşi fii ai poporului nostru. Noi, militarii, :;,tiaro că vom fi
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chemaţi
aruncată

cu întregul popor român, pentru salvarea patriei, pentru a şterge pata
dictatorial de duşmani asupra ţării noastre, pentru a opri cursul unor
-evenimente contrare intereselor şi viitorului poporului nostru.
Mult dorita chemare a venit în 23 August 1944, la ora 23, prin transmiterea
de către Radio România a proclamaţiei care anunţa încheierea armistiţiului cu Naţiunile _Unite şi Incetarea ostilităţilor cu Uniunea Sovietică. Prociamaţia a fost primită cu un entuziasm de nedescris. Visul nostru în:::epea să se realizeze iar noi
mi'.itarii eram acei care puteam contribui, cu arma în mină, la realizarea în întregime a acestuia.
Ştiind că armatele fasciste de peste frontieră vor încerca pătrunderea spre
interior dinspre vest, toate unităţile Diviziei 3 Munte au intrat in a'.armă. Au început acţiunile extrem de dificile pe:itru a putea face faţă viitoare:or lupte pe un
front foarte larg, divizia noastră avînd misiunea de a apăra văile Crişului Negru şi
Crişului Alb.
ln această conjunctură, după luarea :::ontactului strîns cu inamicul, au început lupte grele, inamicul aducînd în luptă blindate şi aviaţie, contra cărora noi
eram destul de modest dotaţi. Vînătorii noştri de munte s-au comportat glorios în
aceste lupte cu un duşman superior ca număr şi dotare. Artileriştii de munte şi-au
făcut şi ei din plin datoria, dind sprijin de foc mai ales contra blindate:or.
Cu toată dîrzenia cu care au luptat bravii noştri vînători de munte, la Ho:od,
Vintere, Vălani, Săucani, Pietrani, Feneriş, Pocola, pentru oprirea inami::uiui şi
apărarea Beiuşului, totuşi, cu pierderi grele in oameni şi tehnică de luptă, duşmanul
-0bţine u:iele succese vremelnice.

•
Foarte mulţi dintre luptătorii unităţii mele şi a altor unităţi erau originari
din satele apropiate Beiuşului, din satele în care sau în jurul cărora s-au dat lupte
grele. Unii dintre aceştia au trecut pe Ungă satele lor, pe lingă casa părintească,
ceea ce mi s-a întimplat şi mie. Poate unii, pe ascuns, şi-au şters nişte lacrimi.
Puteau să se oprească a:::olo, la ei acasă, oricine ar fi înţeles o asemenea situaţie.
Nu au făcut-o. Au rămas împreună cu ceilalţi în unitatea de luptă, pentru că erau
pătrunşi de simţul datoriei, de dragoste de patrie şi de convingerea că se vor întoarce victorioşi în scurt timp.
ln para'.el cu acţiunile de luptă, dotarea noastră în oameni şi tehnică de luptă
creştea şi se pregătea contraofensiva pe care din oră în oră o aşteptam.
Intr-o zi, am pornit în ofensivă cu forţe mai mari în oameni şi tehnică. Au
urmat primele lupte şi primele vi:::torii. Inaintarea a fost continuă, deşi obţinută
cu lupte grele. Am trecut prin vechile noastre poziţii (dacă vechi se pot numi după
trei zile), pe care cu durere le părăsisem cu puţin timp în urmă. Am adus un
pios omagiu tuturor acelora care şi-au jertfit viaţa, iar faptele şi jertfele lor s-au întipărit în inimile noastre.
Am trecut prin lupte dîrze în bătălia pentru Oradea, pe care duşmanul ţin0a
cu orice preţ să nu o piardă. Lupte deosebit de grele s-au dat la Miersig, LPş,
Păuşa, Bicaciu, Sînicolaul Român, Berechiu, Roit, Toboliu şi altele. Nu am să uit
ni::iodată cele 33 de Stukas-uri, care au atacat bateria mea la Toboliu. Au bombardat şi satul Roit, unde se găsea şi tatăl meu, încadrat într-o unitate de vînători
de munte.
La 12 octombrie 1944 a fost eliberată Oradea iar, peste scurt timp, am atins
graniţa ţării noastre, graniţa noastră firească. Prima noastră dorinţă fusese împlinită.

lncepe o nouă etapă: participarea armatei române, alături de armata sovietică,
pentru eliberarea Ungariei. Am luptat întreaga toamnă cu ploile şi noroaiele ei
şi o parte din iarnă, în pustă, în Munţii Biikk. S-a dus o luptă continuă, cu foarte
rare pauze mici, un adevărat asalt continuu. '1 majoritatea cazurilor lupta în munţi
s-a dat contra forţelor germane, care cunoşteau foarte bine specificul a:estor lupte.
Cu forţe mici dar bine dotate puteau apăra un front larg. Vînătorii noştri de munte,
precum şi arti1.eria de munte, au găsit soluţii şi pentru asemenea situaţii.
Cu trecerea timpului, din luptă în luptă, am intrat pe teritoriul cehoslovac,
în Munţii Tatra. Aici luptele s-au înteţit, inamicul dădea dovadă de o cruzime
neomenească. Am trecut pe lingă satul erou Lidice şi am văzut un alt sat, complet
distrus de militarii fascişti. Ne-am întîlnit :u partizani cehoslovaci şi chiar francezi, în inima munţilor. Ne-am informat asupra unor locuri şi obiective minate,
.am ajutat 'la deminare şi ne-am despărţit prieteni.
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Spre sfîrşitul lunii aprilie 1945, lupte'.e începuseră să scadă în intensitate.
Inamicul începuse să se retrag/j. pe distanţe mari, minînd zonele părăsite. Din declaraţiile unor prizonieri germani reieşea că multe unităţi de a:e lor intraseră -în
.derută.

Luptam totuşi şi înaintam. Eram în aşteptarea unor evenimente deosebite.
Dorul de ţară şi de casă ne ardea inimile. In perioada aceea am înţe'.es ce înseamnă şi cit de greu este de suportat ceea ce se numeşte nostalgie.
La 9 Mai 1945, Germania fas:istă a capitulat fără :ondiţii. Războiul se terminase şi cu aceasta luau sfîrşit şi toate suferinţele noastre. O imensă bucurie ne
copleşea pe toţi, bucurie umbrită însă de imaginea celor care nu mai erau printre
noi şi totuşi vii în inimile noastre.
A urmat regruparea şi pregătirea marşului spre ţară. Pot să spun că a fost
un marş triumfal. Nu se poate exprima în cuvinte simţăminte'.e care ne dominau
în momentul intrării în ţară. Parcă intram într-o lume nouă, într-o ţară de vis
şi realitate, i.itram fa ţara noastră, în ţara victoriilor noastre.
S-au întors în ţară mai puţini de cîţi plecaseră, maturizaţi însă şi oţeliţi de
luptele prin care trecuseră, :u o neţărmurită dorinţă de viaţă şi de muncă.
Am ajuns în garnizoana noastră, oraşul Beiuş, de unde ple:::asem cu multe
luni în urmă şi am fost primiţi cu ura:e şi flori de către populaţie, aşa cum am
fost primiţi în toate localităţile prin care trecuserăm la întoarcere.
Pe şoseaua dintre Oradea şi Beiuş, am trecut prin aceleaşi locuri unde dădu
sem lupte grele şi un sentiment de durere simţeam cu toţii pentru cei pierduţi,
pentru cei care au devenit eroi şi vor rămîne eroi în inimile noastre.
Pentru mine, :ei cu care am luptat împreună, care au luptat sub comanda
mea, cei :u care am trecut prin atitea greutăţi şi suferinţe, cei care m-au ajutat
în situa\ii foarte grele în timpul luptelor, au rămas la fel de dragi, la fel de apropiaţi şi-i voi privi mereu ca prieteni iubiţi.
După demobilizare fiecare şi-a urmat destinul, viaţa lui, la locul lui, par.ticipînd într-un fel sau altul la construcţia socialistă a ţării, la consolidarea regimului
demo:rat popular instaurat în \ara noastră.
'
Eu, după demobi:izare, am urmat cursuri:e Institutului Politehnic din Timişoara
şi, începînd din anul 1950, :înd am obţinut diploma de inginer- constructor, mi-am
dcsfăşurht activitatea în judeţul Bihor, pînă în septembrie 1983, cînd am ieşit :a
pensie.
Pe a:e'.eaşi meleaguri, pe care mi-am petrecut adolescenţa, am învăţat şi am
luptat cu arma în mină, am construit, animat de acelaşi entuziasm şi aceeaşi dă
ruire ca şi atunci, de data aceasta ca participant, printre alte milioane de cetăţeni
ai patriei, la constru:::ţia socalistă a ţării.
Acum, cînd sînt :a apusul vieţii, în perioada analizelor şi a amintirilor, privind în urmă, văd că lupta noastră n-a fost zadarnică, privind în prezent şi scrutînd viitorul, îmi dau seama că lupta dusă de noi, chiar dacă ar fi fost înzecit mai
grea, trebuia dusă, trebuia cîştigată, pentru viitorul luminos al patriei, pentru o
nouă orînduire socială, pentru fericirea poporului nostru. Lupta noastră a fost grea,
ne-a cerut toate resursele materiale, fizi:e, intelectuale şi morale -, dar trebuie
să mărturisesc, cu inima sin::er împăcată, că pentru nimic în lume n-a<_; fi dodt
să fiu în altă parte, decît acolo.
„Pămîntul patriei e scump tuturoru
Căp. (r.) Vasile C. BASCA

VINATORII DE MUNTE ESCALADEAZA

MUNŢII

BUKK

La data de 21 noiem'brie 19°14, Divizia 3 Munte - după ce luase parte la
luptele pentru eliberarea oraşului Misko'.c - primeşte ordin să se deplaseze în
zona Kisgyiir, pentru a intra în compunerea Corpului 4 Armată român, împreună
.::u Divizia 2 Munte.
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Coloane~e vînătorilor de munte au intrat pe nesimţite într-o zonă muntoasă.
Urma să ducem lupta într-un teren muntos, deci în specialitatea pentru care am
fost pregătiţi. De:::i, pentru prestigiul armatei române trebuia să onorăm încă o dată
faima de care se bucurau vînătorii de munte. Oare va fi ultima, sau vor urma şi
alte acţiuni mai gre'.e? A::easta o va confirma din plin participarea noastră pînă
la zdrobirea definitivă a fascismului.
Crestele primelor înălţimi ne apărură destul de prietenoase, parcă ne aştep
tau ... Pădurile de fag se întindeau din văi pînă sus in vîrfuri.
Am intrat în Munţii Biikk, denumiţi munţii fagului, care se întind pe o adîncime de cca 20 km, între rîurile Sayo şi Szilvas, cu o altitudine între 600-956 m,
alcătuiţi din roci calcaroase şi andezit. Munţii sînt străbătuţi de valea largă a rîului Szilvas, cu o importantă comunicaţie. Crestele erau perpendiculare, pc direcţia
noastră de atac, însemna :::ă luptele vor fi foarte grele.
Munţii Biikk prezintă două mari compartimente: primul, între Di6s-Gyor şi
şoseaua Hamor-Repashuta, avînd înfăţişarea unui platou cu laturile între 5-7 km.,.
dominat de înălţimee Kolyugalia, 718 m cota 717 şi Ohuta 689 m. Pe acest platou,
localităţile existente erau legate prin drumuri obişnuite; al doilea compartiment
se întindea de la linia Hamor-Repashuta pînă în valea Szilvas, dominată de vîrful
Balvany 956 m (aici se afla casa de vînătoare a regentului Horthy), din care se
desprind numeroase creste. Străjuite de aceste înălţimi se află renumitele staţiuni
climaterice: Lilla-Fiired şi Ha.mor.
Şoseaua de ro::adă Hamor-Repashuta permitea inami::ului executarea de manevre atît de forţe, mijloace ::ît şi de materiale, ferite de vederea noastră. In al
doilea compartiment erau numai poteci turistice.
Pe timpul luptelor din Munţii Biikk, care au durat 23 de zile, am îndeplinit
tot vechea funcţie de ofiţer cu operaţiile a Batalionului 6 Vînători de Munte, precum
şi a unor detaşamente care au fost formate pentru cucerirea unor obiective de importanţă mai deosebită.
Diferitele pozJţii puteau fi apărate de inamic cu forţe relativ puţine. El, însă,
apără munţii cu două divizii din care făceau parte şi unităţi de vînători de munte.
Raportul de forţe era în defavoarea noastră, el reprezentînd 1 la 1, în lo:: de 3-1.
cit ar fi trebuit să fie în favoarea atacatoru'.ui.
1n această situaţie a trebuit să dovedim măestria, curajul şi eroismul caracteristic vînătorilor noştri de munte, contracarînd astfel acţiunile inamicului, care era
de aceeaşi armă cu noi, pentru a anula dezavantajul raportului de forţe.
De la bun început, atacul primei poziţii se efectua în condiţii deosebit de
grele, a::easta pentru că atacul nostru era supus focurilor etajate şi razante, orice
mişcare putînd fi interzisă ziua, pe cînd noi nu dispuneam de puncte de observare
şi nici de locuri favorabile pentru a instal.a baze de foc.
La sfîrşitul zilei de 23 noiembrie unităţile noastre au împins subunităţile de
cercetare în întreaga zonă şi au luat contactul pe tot frontul cu apărarea inamică.
In ziua următoare am atacat cele mai importante observatoare şi rezistenţe
din primul compartiment al munţilor Bilkk.
La stînga şi la dreapta Corpului 4 Armată română acţionau mari unităţi din
Armata 27 sovietică, sub a cărei ::omandă operativă se af:a şi corpul nostru de armată în vederea aceloraşi acţiuni.
Incercările de a pătrunde în munţi, în zi'.ele de 24-26 noiembrie 1944, au
fost soldate cu unele succese, dar prea mici, şi cu pierderi mari, în raport cu rezultatele obţinute.
Se impunea ducerea luptei pe detaşamente constituite din forţe grupate după
importanţa şi mărimea obiectivului de cucerit. Fiecare pătrundere trebuia exploatată imediat, introdu::înd noi subunităţi pentru a o lărgi. In munţi, lupta subunităţi
!or mici şi chiar a ostaşilor capătă o deosebită independenţă, astfel că ne bazam
pe iscusinţa, curajul şi iniţiativa lor.
In ziua de 26 noiembrie 1944, Batalionul 6 V.M., comandat de Lt. Col. Căpăţînă
Aurel, ajunge în contact cu o puternică rezistenţă inamică, care apără cota 380,
cc se găsea înspre joncţiunea cu Divizia 2 Munte. lncer::ări!e de a o cuceri sînt
soldate eşecului.
Deoarece această înălţime deschidea posibilităţi de ata:: către cotele 717, 718
şi 689, cucerirea ei constituia pentru divizie cheia unor mari succese, s-a hotărît,
în după amiaza zilei de 26 noiembrie, constituirea unui detaşament ::are, în ziua
de 27 noiembrie, să reia atacul şi să cucerească înălţimea.
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Detaşamentul a fost format din Batalionul 6 V.M., escadronul 3 vînători că
lare, o companie din batalionul 22 V.M. şi un pluton de pioneri din Batalionul 3
Pioneri Munte. Comandant al a::estui detaşament a fost numit Lt. col. Căpăţină
Aure:., iar ofiţer cu operaţiile subsemnatul. Acţiunea urma să fie sprijinită de cea
mai mare parte a artileriei diviziei.
Atacul începe în ziua de 27 noiembrie, orele 5,45, după o puternică pregătire
<le artLerie. Cînd artileria mută focul pe poziţia a doua inamică, primul eşalon al
detaşamentu:ui format din :ompania din Batalionul 22 V.M., escadronul 3 vînători
că:_ări şi companiile 1, 2 şi 3 din Batalionul 6 V.M., se avîntă cu e!an deosebit asupra apărării inamice, care execută un foc metodic şi bine plasat asupra dispozitivului nostru, î:l::etinind ritmul atacului. ln timpul luptei, cpt. Munteanu Ioan, un
brav ofi,er, care :omanda escadronul 3 Vînători călări, descoperă o porţiune din
apărarea inamică unde focu, era mai puţin dens, a:easta datorită şi unei pante mai
abrupte din zona respectivă.
La o nouă reluare a atacului se avîntă cu escadronul în acea zonă, pătrunde
într-un iureş năvalnic în dispozitivul inamic, îl urmează alte subunităţi. Spărtura
se lărgeşte. Inamicul intervine cu artileria. Totul este învăluit în fum. O explozie
se produ::e în apropierea locului unde se afla cpt. Munteanu cu grupul său de
comandă. Cu bucurie :onstatăm, după risipirea norului de fum produs de explozie,
că ofiţeru, comandant, cpt. Munteanu Ioan, este teafăr. Inamicul porneşte la contraatac, dar bravii vînători de munte, specializaţi în lupte corp la corp, continuă atacul năvalnic. Noi şi noi forţe sînt introduse de noi în spărtura creată. lnălţimea
este cu::erită. Ata:ul continuă şi este cucerită cota 411. Se realizează astfel o bună
bază de p:ecare la atac pentru cucerirea înălţimilor cu cote:e 717, 718 şi 689. Către
orele 16 misiunea este îndeplinită. Urmează regruparea forţelor în vederea reluării acţiunilor. La apel însă n-au mai răspuns cpt. Atanasiu Vasi:e, comandantul
companiei I, mort; cpt. Pană G. Teodor, comandantul companiei a 2-a, Lt. Carpen
Haralambie, comandantul companiei a 3-a, toţi din Batalionul 6 V.M., răniţi; la
care se adaugă peste 200 subofiţeri şi trupă, morţi şi răniţi din subunităţile care
au acţionat. Pierderile cele mai grele le-a avut însă Batalionul 6 V.M., care a respins 5 contraatacuri inamice pe de o parte, dar pe de altă parte, pierdeau pe cei
trei comandanţi de companii de puşcaşi, ofiţeri foarte capabili, cu experienţă şi
foarte iubiţi de subordonaţi.
In zi:ele următoare, Batalionul 6 V.M., sprijinit de Divizionul 1 T.M., avea să
atace cota 718, con:omitent ::u a:ţiunea Batalionului 22 V.M., care avea de cucerit
cota 717. Bata:ionul a reuşit, în ziua de 3 decembrie, să cucerească cota, dar la
scurt timp va fi contraatacat puternic de inamic şi respins pe vechea poziţie.
De la un prizonier capturat de patrula condusă de Slt. în rezervă Ionescu Ioan,
comandantul unui p:uton din compania cercetare, serg. Roşca Gheorghe şi Lupu
Nicolae, aveam să aflăm că în faţa noastră se află în apărare subunităţi dintr-o
divizie de munte germană. De această dată, luptînd contra unor inamici de aceeaşi
armă, orgoliu; ne îndemna să acţionăm cit mai metodic, cu curaj şi eroism, spre
a avea noi iniţiativa în luptă.
Băteam pasul pe loc. Trebuia găsită o soluţie şi s-a găsit dar era prea riscantă. Pe o vale, descoperită de noi, am încercat înfiltrarea în spate:e inamicului
a ace:eiaşi patrule care a capturat prizonierul. lnfi'.trarea a început în noaptea de
3/4 decembrie şi a reuşit. Va'ea foarte strîmtă, cu pereţii abrupţi, nu era apărată
de inamic. Stabil.im cu precizie modul în care se va desfăşura atacul, potrivit informaţii:or aduse de patrulă.
ln noaptea de 4-5 decembrie, plutonul 1 cer::etare, comandat de Slt. Ionescu
Ioan, s-a înfiltrat cu suc:es în spate:e dispozitivului inamic. S-a stabilit ca ata::ul
să înceapă în ziua de 5 decembrie, ora 6,30. Aceasta era ora cînd inamicul servea
masa. Doream să atacăm faţa poziţiei, cînd pe ea se aflau numai elementele de
serviciu şi siguranţă şi să producem derută în spatele inamicului prin a::-ţ:unea plutonu .ui de cercetare.
Atacul a început la ora stabilită, o dată cu exe:utarea focului de artilerie pe
limita dinainte a apărării inamice. El s-a desfăşurat conform celor stabilite. Acţiu
nea p;utonului de cercetare în spate:e dispozitivului inamic a produs derută. Bataaonul a cu::erit, dintr-un prim salt, cota 718. De acţiunea noastră se foloseşte şi
Batalionul 22 V.M. El cucereşte cota 717. Astfel am ajuns aproape de şoselele: Harnor-Repashuta şi Miskolc-Eger.
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Inami:ul nu se împăca cu situaţia de a fi pierdut a:est prim compartiment
din munţi, astfel că a lansat dese contraatacuri sortite eşecului. Bineînţeles, şi în
aceste lupte am avut pierderi gre!e. Sublocotenenţii Vasilescu Ioan şi Andreescu
Constantin, comandanţi de companii, morţi. Peste 80 subofiţeri şi trupă, morţi şi,
răniti.

· Atacul a continuat, iar la data de 11 decembrie a fost cucerită şoseaua de roHamor-Repashuta şi şoseaua Miskolc-Eger, asigurîndu-se flancul grupării prin:ipa:e, care lua parte la bătălia pentru Budapesta.
La fabrica de hîrtie din Hamor ducea lupte grele o unitate din Divizia 202
sovietică şi avea mari încurcături. In acea situaţie, o patrulă de schiori, comandată de Serg. maj. Florea Nistor, a a:ţionat prin surprindere în spatele inamicului.
ajutînd unitatea sovietică să cucerească Cabrica.
Insuf!eţit de victoriile obţinute, Batalionul 6 V.M. ajută, printr-o manevră,
Batalionul 21 V.M., care înfrînge rezistenţa (in fîşia de ofensivă) şi pătrunde, în ziua
de 12 decembrie, în frumoasa staţiune :limaterică Lillafured, în vreme ce Batalionul de Moţi 5 V.M. ,,Avram Iancu" cucereşte, în replică, ceala'.tă staţiune climaterică, Hamor. Chiar în timpul luptei vînătorii de munte glumeau, spunînd că au
venit să-şi petreacă concediul la munte ...
Batalionul 6 V.M., conform ordinu!ui diviziei, staţionează pentru cîteva ore
în staţiunea climaterică Lillafilred, în vederea primirii unei noi misiuni.
Spre înserat ni se dă ordin ca, împreună cu Batalionul 1'l V.M., să constituim o
grupare sub comanda comandantului acestui batalion, Lt. Col. Costin Vasile, şi să
cucerim, în ziua de 13 de:embrie aliniamentul înălţimihr nord-vest Valea Lusta.
Atacul se desfăşoară normal însă, pe măsură ce înaintăm, inamicul opune o rezistenţă din ce în ce mai dîrză. Datorită aprecierii greşite a comandantului Batalionului 11 Vînători de munte, care pretindea ::ă a înaintat cîteva sute de metri mai
mult decît noi, primim ordin să mărim ritmul atacului. Inamicul cedează (vrînd să
ne atragă î:itr-o cursă a insinuat cedarea de teren), pentru ca, In scurt timp, să
ne contraatace puternic. Norocul a fost de partea noastră. Compania 33 A.A., comandată de Lt. rezervă Dragomir Ioan, a ordonat să se deschidă focul cu tunurilela orizontală asupra infanteriei inamice, fapt urmat şi de divizionul de artilerie,
::are a deschis imediat focul, completînd pe cel al subunităţilor de vinători. Cu greu
reuşim să oprim contraatacul pe aliniamentul companiei a 3-a. Am trecut imediat
la amenajarea genistică a a:iniamentu:ui, pentru a ne feri de noi surprize. In a::elaşi timp m-am deplasat pe firul de telefon, la comandamentul grupării, şi am
constatat împreună că, de fapt, noi eram mai înaintea B. 11 V.:M. cu vreo 800 m.
S-a raportat la divizie situaţia creată, deoarece noi eram consideraţi în culpă, scuzaţi fiind de lipsa de vigoare a atacului dat de noi.
Noroc că s-a sfîrşit aşa. Dacă contraatacul ar fi reuşit, noi eram aruncaţi în
vale iar, spatele şi flancul B. 11 V.M. grav ameninţate. Aceasta a fost ultima situaţie
grea pe care am avut-o de rezolvat în escaladarea acestor munţi. După cu::erirea
aliniamentului cotelor 779 şi 747, Corpul de armată a ordonat diviziei să reia ata:ul
astfel ,ca, în noaptea de 15/16 decembrie, să treacă creasta muntelui Balvany, cota
956, şi să iasă în valea Silvas.
Ziua de 15 decembrie a fost desti:iată pregătirilor. Fiecare soldat a acordat
toată atenţia pregătirii personale, precum şi pregătirii cailor cu samare, pe care s-au
c::hilibrat încărcăturile de marmite, muniţie şi materiale. Aceşti mici „eroi" erau de
un preţios ajutor vînătorilor de munte în lupta în munţi. De multe ori, după :e
soldatul care-i conducea cădea lovit de gloanţe ori de schijele inami:e, îşi continuau
drumul spre subunitatea lor, parcă şi-ar fi dat seama~că au de îndepcinit o importantă misiune.
Pentru îndeplinirea ordinului comandantului de divizie au fost căutate călăuze
sigure, care să conducă ce:e două coloane spre ieşirea din munţi.
Batalionul 6 V.M., potrivit ordinului comandantului de divizie, era în rezerva
diviziei, urmînd progresiunea ::oloanei principale, care era coloana de nord, iar ca
obiectiv: cucerirea muntelui Balvany. De pe aliniamentul acestui munte trebuia să
atace cu repeziciune rezistenţele i:lamice şi să iasă 1în ,,alea Silvas, cucerind localitatea Nagy Visnyo.
Nu se punea problema folosirii halatelor albe, deoarece noaptea era întunecoasă şi trun:hiul copacilor era negru, astfel :ă inamicul ar fi des::operit greu miş
carea. Ningea viscolit şi stratul de zăpadă atingea grosimea de aproape un metru.
Arti:eria, trenurile de luptă şi regimentare (aşa se numeau formaţiile de serviciu
atunci) aveau să se deplaseze din Hamor, pe şosea, de îndată ce puneam stăpînire
cadă

1
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pc valea Silvas. Iată, deci, cit Ide importantă era misiunea Batalionului 6. In capul
coloanelor au fost puşi, ca si"i. le conducă, :ei mai destoinici ofiţeri, subofiţeri şi,
militari.
Tre:use aproape o oră de la darea ordinului de/punere în mişcare, dar eram•
tot pe vechiul lo:. Se înainta deosebit de greu. In sfîrşit, am început să ne mişcăm;
Treceam pe lingă adăposturi proaspăt părăsite de inamic. Deduceam acest lucru
după cărbunii încinşi care erau în ele, pe vetrele fo::::urilor la care s-au încălzit.
Se făcuse ora patru. Primim ordin să depăşim coloana principală. Ajungem Ja cota
956 şi înfigem drapelul pe cel mai înalt vîrf. Tricolorul românes: fîlfîia sub privirile noastre pline de i satisfacţia unei biruinţe noi. Postul de serviciu aflat acolo,
ne oferă un ceai cald, ca adevărat reconfortant.
Am trecut rapid la dispozitivul de urmărire şi 1nfringem rezistenţa ariergăr
zEor inamice. B!ltalionul 6 şi un batalion' sovieti:::: atacă, cu sprijinul artileriei sovietice, coastele adiacente, deci flancurile inamicului. Localitatea Nagy Visny6, este
cucerită. Drumul forţelor principale este deschis pentru noi acţiuni.
Luptele din munţii Bilkk au luat sfîrşit cu încă o victorie.
Colonel (r.) C.

LJŢU

8
AMINTIRI DESPRE LUPTELE PENTRU ELIBERAREA
(CEHOSLOVACIA)

ORAŞULUI

KOJETIN

Am .participat la operaţiuni'.e de luptă pe frontul antihitlerist din Cehoslova:ia,
în anul 1945, fiind încadrat comandant de baterie în Divizionul 9' Artilerie din Divizia 3 Munte, comandată de generalul Leonard Mociulschi, ulterior, din luna aprilie, de generalul Pompei Dumitres::::u.
După cucerirea, masivului muntos Javorina, trecerea prin lupte grele a rîurilor
I-Iran, Nitra, Vah, în lunile martie-aprilie, după înfrîngerea rezistenţelor inami::::e
din zona Louka, Divizia 3-a Munte a trecut şi rîul Morava, primind misiunea de
a ataca rezistenţele inamice I din oraşul Kojetin, unul din cele mai tari puncte din
zo:-ia frontului Kromeriz.
Expun în mod deosebit acest episod al luptelor din Cehoslova::::ia, care a impus
angajarea unei concentrări de forţe şi mijloace de luptă ce !a întrecut în amploare
celelalte acţiuni anterioare, împotriva unor rezistenţe inamice în continuă intensificare.
Deplasarea spre dispozitivul de luptă, recunoaşterile şi ocuparea poziţiilor de
artilerie (baterii de tragere, posturi de comandă, observatoare), s-au făcut pe timp
de noapte, în condiţii deosebite de mascare şi păstrarea se::::retului, pe un timp
nefavorabil, ploios şi teren desfundat, fapt ce a constituit o greutate pentru unitrtţi'.e de vînători de munte, artilerie de munte, cit şi pentru trupele sovietice, cu
ca:-e cooperam spre acelaşi obie::::tiv. Toate a::::este greutăţi, în final au fost depăşite,
reuşind a intra la timp în dispozitivul de /atac ordonat şi a lua toate măsurile de
l'Xccutarea misiunilor încredinţate.
Desfăşurarea subunităţilor şi ocuparea poziţiilor s-a fă:ut în mod acoperit,
fără a se atrage atenţia inamicului asupra concentrării de forţe, poziţiilor de luptă,
ale trupelor de vinători şi a materialului de artilerie, care de astădată era mai dens
decît în alte operaţiuni.
Ploaia se înteţea şi vizibilitatea redusă îngreuia executarea observării şi reperării obie:tivelor inami:::e (cuiburi de mitraliere, tancuri, tunuri, posturi de comandă,
observatoare inamice). In astfel de condiţii au fost executate şi lucrări1.c genisti::::e deadăpostirea materialului şi oamenilor, reţeaua de legături telefonice, amplasamente
pentru tunuri şi observatoare. Concomitent, au fost executate calculele elementelor
de tragere pentru tunuri, pentru diferite obiective probabile.
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Deoarece ocupasem observatorul cel mai înaintat din dispozitivul gruparu,
am primit misiunea de a exe:::uta tragerile de preartilerie, astfel vremelni::: observatorul bateriei, devenind şi observatorul grupării. Ca urmare, calculele au fost dezvoltate pentru executarea misiunii, precizări, corectări de moment, cînd s-a prezentat un ofiţer
sovietic, care primise ordin de a interveni cu subunitatea sa de tunuri AT contra
unui eventual atac inamic cu tancuri pe direcţia postului de comandă.
Se luminase de ziuă şi p'.oaia mai s::ăzuse din intensitate, vizibilitatea devenise
mai bună, se putea observa dispozitivul inamic şi executa un reperaj al terenului,
atît de necesar în cursul desfăşurării luptei In adîncime.
Eram gata de tragere, în aşteptarea ordinu 1.ui de deschidere a focului de artilerie în pregătirea atacului. In timpul nopţii, protejate de întuneric, eşa!oanele de
atac, s-au apropiat de limita suprafeţelor în care urmau a se executa bombardamentele. In sfîrşit, s-a dat ordinul de tragere, care a fost imediat transmis prin
comenzi telefonice la poziţia de tragere a tunurilor, moment în care tăcerea a fost
spartă de o intensă canonadă, la :::are s-a adăugat focul bateriilor de Katiuşa sovietice, văzduhul cutremurîndu-se de bubuituri. Pînă la marginea oraşului Kojetin
exploziile proiecti!elor erau infernale, făcînd ravagii în dispozitivul inamic. Prin
fumurile exploziilor se puteau observa ripostele inamice, care în acest fel se descopereau, oferind noi obiective pentru tunurile noastre. Se putea observa uşor înaintarea subunităţilor de vînători, sprijinite cu foc de arti'.erie, care au reuşit a se
apropia prin lupte dîrze de marginea oraşului.
La un moment dat, inamicul a dec!anşat în se:::torul nostru un contraata::: cu
tancuri, vînătorii fiind nevoiţi a ,se replia şi o:::upa poziţii acoperite, care să-i apere
de efectul tragerilor din tan:::urile inamice.
Prevăzîndu-se din timp posibilitatea unui contraatac cu blindate, elementele de
tragere fiind deja calculate pe obiective probabile, au fost exe:::utate tragerile de
oprire, care au zădărni:::it această încercare, dindu-se posibilitatea vînătorilor de
munte să reia cu su:::ces atacul, sub protecţia artileriei. Prin mijloacele de observare
de care dispuneam la observator (lunete, binocluri), am putut urmări îndeaproape
desfăşurarea luptei şi a interveni cu fo:: direct sau la ordinul eşalonului superior.
După circa 4 ore de luptă, ne apropiam de miezul zilei, cînd batalioanele de
vînători de munte au trecut rîul, au ocupat calea ferată, pătrunzînd în oraş. De
acum se trecea la ducerea luptei în interiorul localităţii, unde vînătorii noştri, constituiţi în grupe de şoc, atacau rînd pe rînd rezistenţele inamice de pe străzi şi din
case. Se poate considera ::ă vînătorii de munte erau deja obişnuiţi cu ducerea luptei
în condiţiile terenului compartimentat din munţi, putînd prevedea pericolele şi
acţiona decisiv.
Cîteva puncte de foc automat şi tunuri, zgomote de motoare de tancuri şi autotunuri, se făceau simţite şi, vremelnic, în unele cazuri, opreau înaintarea subunită
ţilor de vînători, însă tunurile noastre acţionau şi de această dată prin trageri directe, neutralizînd, rînd pe rînd, ultime:e rezistenţe inamice. După ::îteva ore de
luptă crîncenă în localitate, trupe'.e noastre au reuşit a zdrobi toate rezistenţele
inami:::e, care au început a se preda, capturîndu-se în final un număr mare de prizonieri şi material de război, în parte îmbarcate în trenuri, care nu au mai reuşit
să părăsească gara, multe vagoane incendiate continuînd să fumege.
Ţin să menţionez faptul că noi, artileriştii din observatoare, am contribuit la
lupta din interiorul lo:::alităţii, constituind grupe de luptă :::u personal din grupul
de comandă, pentru curăţirea terenului de e!emente inamice care mai acţionau.
Ne-am putut da seama, în timpul luptelor, că am avut de-a face cu un dispozitiv
inamic bine fortificat cu cazemate şi poziţii fixe de autotunuri, care acum erau
reduse la tăcere. Astfel, garnizoana Kojetin a fost cu:::erită în totalitate şi după o
scurtă regrupare Divizia 3-a de Munte şi-a reluat marşul spre un nou obiectiv, care
de data aceasta era oraşul Brno, unde aveam misiunea de a ocupa un nou dispozitiv de luptă.
Ziua Victoriei se apropia!
Col. (r.) Nicolae BALOTA
datorită configuraţiei terenului,
gătirea atacului pe gruparea de
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Infanterie-Instrucţie

9
MOMENTE DIN DRUMUL DE LUPTA
AL DIVIZIEI 1 INFANTERIE INSTRUCŢIE,
DIN 1-9 OCTOMBRIE 1944
După luptele purtate de unităţile Diviziei 1 Infanterie Instrucţie în ziua de
30 septembrie 1944, în partea de sud-vest a Bihorului,' cu efortul în sectorul localităţilor Salonta şi Ciumeghiu, s-a trecut în apărare pe un aliniament mai favorabil,
în sectorul Crişului Negru.
Prin luptele în repliere, duse pe poziţii succesive şi judi::ios desfăşurate, în
condiţii extrem de dezavantajoase pentru unităţile noastre (teren descoperit, în plin
şes, contra unui inamic superior) s-a reuşit limitarea a::ţiunei ofensive a forţelor
vrăjmaşe, cărora le-a fost destrămată coeziunea.
Divizia 1-a Infanterie Instrucţie (comandant: general de brigadă în rezervă
Gheoi;ghe Poşoiu, iar şef de Stat Major maior Alexandru Mîrzac) şi-a dispus regimentele din subordine în noul sector, asigurînd o apărare ermetică. De asemenea,
au fost luate operativ măsurile necesare pentru o cit mai bună aprovizionare a unităţilor. S-a pus accentul mai ales pe aprovizionarea corespunzătoare Cil muniţie
pentru toate categoriile de armament din dotare (cu ex::epţia armamentului capturat de la inamic, pentru care trebuia să ne limităm doar la muniţia procurată prin
captură).

In ziua de 2 octombrie 1944, trupele din marea noastră unitate au fost dispuse
în poziţii, în sectorul dintre localităţile Tămaşda şi Talpoş. Postul de comandă al
diviziei a fost stabilit, în aceeaşi zi, de la orele 15, în localitatea Apateu. A fost
asigurată o legătură permanentă cu Divizia 78 de infanterie sovietică, aflată în
se::torul vecin.
Din ordinul diviziei noastre a fost trimis un detaşament de siguranţă, în conta::t ::u inamicul, pe canalul Felfego, intre Boiul şi Ghiorac.
ln cadrul măsurilor luate de D. 1 Infanterie Instrucţie în această zi, Regimentul 5 Vînători Instrucţie a fost deplasat din sectorul localităţii Talpoş în sectoarele
localităţilor Vînători şi Satul Nou.
Brigada 1 Infanterie (comandant Colonel Ghedeon Seracin) din subordinea
Diviziei 1 Infanterie Instrucţie, a fost dispusă în poziţie la sud de Ant, în măsură
de a asigura o apărare liniară, pe un front mare, mult superior în raport de ef.ectivele la dispoziţie, precum şi faţă de dotarea cu armament automat ,şi greu.
Intre 2-4 octombrie 1944, în sectorul de apărare al Brigăzii 1 Infanterie s-a
remarcat o pronunţată a::tivitate de patrule de ambele părţi, mai ales pe şosea)Ja
Ciumeghiu-Ghiorac.
In zilele de 3, 4 şi 5 octombrie 1944, regimentele din subordinea Diviziei 1
Infanterie Instrucţie s-au aflat în apărare în acelaşi dispozitiv.
La 5 octombrie 1944, divizia noastră a primit ordin de a-şi extinde sectorul
de apărare la vest de Zerind (exclusiv) iar la est (pînă la Pusta Beili). ln această .zi
(5 octombrie 1944) Ratalionul II (comandant maiorul Şepcaliu) din Regimentul 85
Infanterie Instrucţie este scos din subordinea Diviziei 1 Cavalerie Instrucţie, căreia
i-a fost dat ca întărire. Acest batalion a revenit în cadrul regimentului de care
aparţinea organic, în felul acesta sporind potenţialul de luptă atit al unităţii, cit
şi al Diviziei 1 Infanterie Instrucţie, conform ordinului primit în acest sens.
In ziua de 6 octombrie 1944, divizia noastră (D. 1 Inf. Instr.,) a primit ordin
din partea Corpu:ui de Cava'.erie Român (Comandant General de Corp de Arm1.1tă
Gheorghe Cea'.îk), în subordinea căruia se afla, de a se deplasa în zona Chişineu
Criş-Sepreuş-Sintea Mare-Nădab. Au fost date ordine ca urmare, iar unităţile
au efectuat deplasarea prin marş.
1:

--- Crisia
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In aceeaşi zi s-a dispus Regimentului 5 Vînători Instrucţie ca să intre în compunerea Grupării tactice Colonel Romu'.us Vis:opo:eanu. Batalionul I (comandant
căp. Ioan Petrescu) din Regimentul 5 Vînători Instrucţie, a fost scos de sub coma:ida
Grupării tactice Colonel Ghedeon Seracin şi trecut sub comanda Regimentului de
care aparţinea organic.
ln ziua următoare, 7 octombrie 1944, Divizia 1 Infanterie Instrucţie a primit
după masă, între ore'.e 16-17, ordin de a se deplasa pe direcţia Chişineu Criş-So
codor-Gyula-Bekes:saba, spre a ajunge în aceast.-1 din urmă localitate, pînă a
doua zi la ore'.e 10 dimineaţa. Au fost străbătuţi, prin marş, aproximativ 45 de km.
Divizia s-a dep'.asat cu unităţile grupate în cele două co'.oane tactice: Coloana
Colonel Romulus Viscopo'.eanu şi Co'.oana Colonel Ghedeon Seracin. Aceasta din
urmă avea în compunere Regimentul 85 Infanterie Instrucţ.ie (comandant Lt. Colonel
Adrian Mertic), Regimentul 38 Artilerie Instru:ţie (comandant Maior Ion Teodorescu) şi Bateria Anti-Car (anti-tanc) de calibrul. 75 mm :e era dată ca întărire.
ln zilele următoare i-a fost pus la dispoziţie şi un batalion din Regimentul 93 Infa:iteric Instrucţie, ţinînd cont de importanţa misiunii şi necesitatea de a-şi spori potenţialul de luptă.
Deplasarea unităţi'.or în noaptea de 7/8 octombrie 1944 s-a efectuat în condiţii
relativ bune, pe direcţia Pădureni-Socodor-Kotegyhaza-Bekescsaba.
In cursul zi'.ei de 8 octombrie 1944, Divizia 1 Infanterie Instrucţie s-a aflat b
sectoarele stabilite prin ordine:e care i-au fost date, avînd P.C. Divizie şi P.C. al
Brigăzii 1 Infanterie (Coloana Colonel Ghedeon Seracin), în lo:a'.itatea Bekescsaba
de pe teritoriul Ungariei.
Eram în aşteptarea u:ior noi ordine care să precizeze misiunea diviziei noastrP
în cadrul acţiunii ofensive ce a fost executată cu impetuozitate de gruparea mobEă
hipome:anizată a genera'.u'.ui sovietic Pliev din cadrul Frontului II Ucrainian.
·
Evoluţia situaţii'.or de luptă în faza preliminară a operaţiei Debreţin, Intreprinse în largi spaţii din cîmpia Tisei de forţele aflate sub comanda ge:ieralului
P;iev, a generat angajarea în lupte a unor importante forţe. A fost imprimat u:1
remarcabil dinamism lupte'.or din zcnă.
Pe la amiază, în ziua de 8 octombrie 1944, a venit în inspecţie la divizia
noastră, coma;idantul Armatei 1 Române, general de corp de armată Nicolae Macici, însoţit de comandantul Corpului de Cavalerie Român, general de corp de armată Gheorghe Cealik. ln cadrul inspecţiei s-a examinat îndeaproape situaţia operativă şi s-a urmărit cu atenţie dotarea diviziei. S-a insistat asupra măsurilor dP
aprovizionare cu suficientă muniţie, pentru a se putea face faţă în orice împrejurare care s-ar ivi în evoluţia situaţiilor de luptă.
In seara zilei de 8 octombrie rl944, pe la orele 22, s-a primit de la Corpul de
Cavalerie Român, ordin de a se continua înaintarea, în zo:ia Szeghal01n-Fiizesgyarmat, avînd e!emente'.e ne:esare de siguranţă.
Au fost date imediat ordinele necesare unităţilor spre a se îndrepta spre noile
obiective, acordîndu-se o atenţie sporită efectuării recunoaşterilor.
In dimineaţa zi:ei de 9 septembrie 1944, Divizia 1 Infanterie Instrucţie şi-a
mutat postul de comandă :la Szeghalom. Unităţile din subordine au continuat deplasarea spre obiectivele stabilite prin ordinul de operaţie. In seara acestei zi:e, în
jurul ore'.or 21, comandantul Corpului de Cava:erie Român, general de corp de
armată Gheorghe Cealîk, a venit din nou în inspecţie la postul de comandă al
Diviziei 1 Infanterie Instrucţie. A examinat atent situaţia operativă şi a ordonat
verbal continuarea deplasării unităţilor spre a se ajunge cit mai rapid în sectoarele
loca:ităţilor Nagybajom-Nagyrabe.
Divizia 1 Infanterie· Instrucţie şi-a grupat forţe!e î., două coloane (grupări tactice), care au efectuat înaintarea spre cele două loca:ităţi.
In direcţia localităţfi Nagybajom a fost îndreptată Coloana de vest (:::oloana
Colonel Ghedeon Seracin), avînd ca forţe principale Regimentul 85 InfanteriP I:istrucţie (comandant Lt. Colonel Adrian Mertic), susţinut de Regimentul 38 Artilerie
Instrucţie şi o baterie de tunuri anti:-ar de 75 mm. Co:i.comitent, a fost dirijată spre
localitatea Nagyrabe coloana de est (coloana colonel Romu:us Viscopoleanu), avînd
în compunere Regimentul 5 Vînători Instrucţie (comandant Lt. Colonel A'.exa:idru
Giuran), susţinut de Regimentul 1 Artilerie Instrucţie şi o baterie de tunuri anticar
de 75 mm.
Iniţial, divizia a păstrat o rezervă limitată, spre a putea interveni după necesităţi, în unele sectoare. Astfel, în vederea întăririi capacităţii combative a coloanei
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de vest (coloana co}onel Seracin), a fost dat în subordine:e acesteia un;_ batalion din
Regimentul 93 Infanterie Instrucţie.
La postul de comandă al diviziei eram în aşteptarea ordinului de a intra în
luptă, în cele două :sectoare: Nagybajom şi Nagyrabe.
Pentru a ajunge în zoria acestor două lo::alităţi, unităţile noastre au efectuat
în z[e:e precedente; marşuri extenuante, în parte pe drumuri greu practicabile.
La Biroul' 2 · al diviziei urmăream cu toată atenţia desfăşurarea evenimente:or
în zonă, precum şi prcgătiri:.e pentru luptei.
Lt. Colonel (r.) Gheorghe BOZAN_.
fost căpitan în cadrul Diviziei 1
Infanterie Instrucţie, Biroul 2.

10
COMPANIA AD-A, DIN BATALIONUL I
AL REGIMENTULUI 5 VINATORI INSTRUCŢIE,
IN .LUPTELE DIN SECTORUL LOCALITAŢII NAGYRAB:f::
(10 ŞI 11 OCTOMBRIE 1944)

ln ziua de 10 octombrie ,1941-1, Batalionul I din Regimentul 5 Vînători Instruca primit ordin de înaintare pe direcţia localităţii Nagyrabe, de pe teritoriul Ungariei, în care inamicul opunea o rezistenţă deosebită, atît datorită poziţiei naturale
favorabile (în faţa lizierei localităţii se af:a un lac, obstacol difi::il de depăşit), cit
şi înzestrării cu tehnică superioară de I uptă (armament automat, tancuri).
Eram la comanda Companiei a II-a din Batalionul I. Subunitatea a înaintat,
împreună· cu întreg batalionul, spre poziţia inamică. Ne-am apropiat pînă la cca.
500 m distanţă de localitate, uncie am fost opriţi de un foc intens de armament
automat.
Am dat imediat ordinul de organizare rapidă la teren - săparea de măşti individuale, amplasamente pentru armamentul automat -, raportînd comandantului
de bataiion asupra măsurilor luate. Pentru a ne împiedi:::a să efectuăm lucrările de
prote::ţie şi :::onsolidare a dispozitivului nostru de luptă, fasciştii au dezlănţuit un
foc ucigător.
Intenţii'.e ina~icului fiind dejucate, deoarece întărirea dispozitivului nostru
continua, acesta a recu:'s la cleclanşa:"ea unui contraatac cu tancuri.
Situaţia devenise foarte critică, superioritatea de fo::: a inamicului fiind zdrobitoare. La a::easta se adăuga influenţa nefastă asupra moralu:ui ostaşilor - recruţi
cu o sumară instrucţie de luptă, care se găseau într-o împrejurare nouă şi deosebit
de grea pe:1tru ei, de-a duce lupta împotriva carelor blindate.
Prin cîteva salturi am ajuns la locul unde se aLa - în centrul dispozitivului
companiei -, sergentul major Iacob, cu unul, din plutoane. L-am convins că singura
măsură- corespunzătoare, realistă, -care se impunea, era păstrarea poziţiei cu orice·
preţ. Părăsirea ei ar fi însemnat mari pierderi în efectiv şi armament, de::imarea
compa:1iei.
Am tra:1smis ordinul menţionat şi ce'.orlalţi comandanţi de plutoane.
Situaţia s-a înrăutăţit mai mu:t, după replierea prin luptă, a celorlalte companii din bataJ.ion.
Ostaşii companiei a II-a au rămas însă neclintiţi în hotărîrea lor de a păstra·
poziţia, dind dovadă de un înalt spirit de sacrificiu.
Spre surprinderea şi satisfacţia noastră, cele 2 tancuri din sectorul companiei
şi-au oprit înaintarea, iar spre seară au început să se retragă. Reuşisem în tentativa noastră de rezistentă.
O contribuţie deosebită în realizarea ei, la menţinerea moralului ostaşilor, a
avut-o serg. major Iacob, prin exemplul său de curaj şi eroism.
La căderea nopţii dispozitivul Batalionului I s-a reîntregit pe aliniamentul
păstrat de Compania II-a şi am informat pe comandanţii celorlalte companii asupra
situaţiei existente in acel moment.
ţie

https://biblioteca-digitala.ro

292

Viorel Faur, Valeriu A. Giuran

26

Astfel se încheie primul episod al luptelor pentru eliberarea localităţii
Nagyrabe.
,
După re!5tabilirea integrală a dispozitivului de luptă iniţial al Batalionului I
au urmat, sub protecţia nopţii, febrile pregătiri de refacere a potenţialului de luptă:
verificarea efectivului, aprovizionarea cu muniţie şi cu alimente.
La miezul nopţii, la adăpostul întunericului, batalionul nostru a trecut la un
nou atac pentru eliberarea localităţii Nagyrabe, miEîndu-se pe elementul surprinderii.
ln aceste condiţii specifice, am reuşit să înaintăm rapid, apropiindu-ne foarte
mult de dispozitivul inamic, am pătruns pînă în mijlocul bălţii, cînd o rachetă cu
paraşută, trasă de inamic, a luminat ca în plină zi, descoperindu-ne. A urmat dezlănţuirea unui foc aprig, liniştea nopţii fiind spartă de un vacarm de neînchipuit.
lnaintarea prin apă şi transportarea mitralierelor, a armamentului în genere,
era deosebit de grea în lo:urile unde adîncimea apei ajunsese la piept.
In dreapta companiei noastre, la capătul laturii localităţii Nagyrabe, acolo unde
se termină balta şi drumul deschidea cale liberă spre obiectiv, o mitralieră duş
mană, la adăpostul unei cazemate, flanca întreaga linie de Inaintare.
Singura soluţie salvatoare care se impunea, pentru a depăşi impasul în care
ne af'.am, era schimbarea direcţiei de fnaintare spre colţul localităţii şi scoaterea
,din luptă a mitralierei. S-a transmis de îndată acest ordin.
Ieşirea din apă ne-a permis să exe:utăm pe teren solid - o înaintare fulgerătoare spre cazemată. Sergentul major Iacob şi o grupă de ostaşi au ajuns C<'i
dintîi, reducînd la tăcere mitraliera şi capturînd un subofiţer hit:erist şi pe servanţii
ei. Drumul devenise liber. lncepuseră să se reverse zorile, posibilitatea de orientare
sporea, dar în ace:aşi timp, odată cu apropierea şi trecerea de primele case, încleş
tarea cu inamicul devenea şi mai aprigă.
Compania noastră s-a angajat în lupta de stradă, în lupta pentru fiecare casă.
Din poduri, din pivniţe, în lungul străzii, o ploaie de gloanţe şi grenade s-a abătut
asupra noastră.
Am trecut în salt pe lingă un tanc imobilizat în mijlocul străzii. Cu cit se
lumina mai bine de ziuă ne apropiam tot mai mu:t de centrul lo:alităţii.
Aici, dinspre biserica ce domina prin siluetă şi înălţime s-a proiectat asupra
noastră un violent foc de armament greu şi automat. La capătul opus al localităţii
se profilau mai multe tancuri. Un uruit prelung anunţa intenţiile lor.
Rănit de o grenadă, a trebuit să părăsesc lupta.
Lt. (r.) Constantin D. GOMOIU,
fost comandant al Companiei a II-a
din Batalionul I al Regimentului 5
Vînători Instrucţie, în anul 1944.

11
MOMENTE DIN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA LOCALITAŢII NAGYRABE
DE PE TERITORIUL UNGARIEI
Luptele crîncene la care am participat, în cadrul Regimentului 5 Vînători Inîn zona localităţii Nagyrabe (de pe teritoriul Ungariei), intre 10-17 octombrie 1944, mi-au rămas adînc întipărite în memorie.
ln unele momente, aceste lupte au fost extrem de înverşunate, solicitind din
plin resursele luptătorilor noştri.
.
După trei zile de marş forţat, de-a dreptul extenuant, în vitrege condiţii de
deplasare, obosiţi, nedormiţi, înfriguraţi şi plini de noroi, am ajuns în ziua de
10 octombrie 1944 în faţa localităţii Nagyrabe, de pe teritoriul Ungariei.
Dinamismul şi evoluţia acţiunilor de luptă din această parte a frontului a
impus din partea eşaloanelor superioare executarea cu operativitate a unor acţiuni
viguroase, folosind forţele aflate la dispoziţie.
-stru:ţie,
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dispoziţie formaţii de tancuri, artilerie, autotunuri, aruncătoare (grele, mijlocii şi
uşoare) şi mai a'.es abundent armament automat. Mai mult chiar, în unele direcţii
ale localităţii a amplasat în teren tancuri îngropate, mărind astfel substanţial puterea de apărare a unor poziţii. ln contact cu inamicul se afla un regiment de cavalerie sovietic, susţinut de subunităţi de artilerie.
P0trivit ordinelor primite, în după amiaza zilei de 10 octombrie 1044, s-a declanşat atacul asupra localităţii. A fost extrem de greu. lnaintarea vînători!or s-a
făcut sub o veritabilă grindină de gloanţe şi de schije, impunînd folosirea atentă

a particularităţilor terenului, cu multă abilitate şi dibăcie. S-a înaintat puţin iar,
de la o anumită poziţie, înaintarea nu a mai fost posibilă. La focul intens, de:lanşat
de forţe'..e duşmane, vînătorii noştri au dat o ripostă pe măsură. Batalionul II (comandant cpt. Ioan Stamatiu) din Regimentul 5 Vinători Instrucţie, ajuns în apropierea localităţii (aproape de liziera puternic apărată), nu a mai putut înainta.
A deschis un foc ucigător asupra poziţiilor inamice, care la rîndul său a reacţionat
violent.
După ore'.e 17,15 a -intrat în acţiune Batalionul I (comandant cpt. Ioan Petrescu) din Regimentul 5 Vînători Instrucţie, care s-a ataşat a:ţiunii Batalionului II
(R. 5 V. Instrucţie).
S-a pornit, ca un veritabll iureş, spre poziţiile inamice, cu tot focul intens
deschi~ de acesta. Un viguros URA! şi deodată întreaga linie de atac, parcă electrizată, a înaintat năvalnic. Un autentic atac la baionetă. A fost impresionant să vezi
şi să participi '.a acţiune :u aceşti bravi tineri recruţi, cu gradaţii şi ofiţerii care-i
comandau, toţi neînfricaţi, dispreţuind pur şi simplu moartea, care-i pîndea în orice
moment. Au fost momente de neuitat pentru noi participanţii şi ar fi demne de a
rămîne în ragini de istorie, pentru că ele reflectă la superlativ un veritabil şi autentic exemplu de vitejie şi înaltă ţinută ostăşească, pentru îndeplinirea misiunii, reliefînd eroismul dus pînă Ia cele mai îna:te cote.
S-a ajuns la marginea localităţii, s-a trecut peste şanţul cu apă iar prezenţa
(a) două tancuri îngropate, care nu mai :ontenea(u) să tragă, nu a reuşit să oprească
înaintarea. Cuiburi'.c de arme automate din case şi podurile acestora au căutat să
se opună cu îndirjire atacu:ui. Au început înverşunate lupte de stradă, mai exact
casă cu casă. Adversarul ţinea cu orice preţ să apere localitatea şi se retrăgea extrem de greu.
Deodată, un viguros contraatac inamic, exe:utat cu o formaţie de tancuri,
urmate de subunităţi de întărire, care au deschis un puternic foc cu armamentul
automat, ne-a obligat să ne repliem spre vechEe poziţii.
ln toiul nopţii a fost dat un nou atac asupra localităţii Nagyrabe, mai viguros.
S-a pătruns adînc pc străzi'.c :ungi şi sistematic apărate de inamic, prin dîrze lupte
de stradă, extrem de difici:e noaptea. Subunităţi din Batalionul nostru (Bt. 1/R. 5 V.
Instr.) au ajuns pc liziera de nord-vest a localităţii, după ce au ..străbătut circa
4 ore de lupte extrem de difici'.e.
Ajunşi Ia marginea de nord-vest a loca!ităţii, ne-am amplasat, pentru moment,
într-o poziţie de apărare improvizată în grabă, deoarece formaţii inamice au apă
rut, deschizînd un foc violent de arme automate, susţinute de un puternic foc de
arti:erie.
Din nou eram atit la comanda p'.utonului. cit şi am trecut ca td.găbr cu
mitraJera. Era un moment critic şi tragerile :u mitraliera trebuiau să aibă o eficienţă sporită. A urmat un viu schimb de focuri. Inamicul ataca viguros dar era
oprit de tragerile executate de subunităţile noastre. Deodată a apărut şi o formaţie
de tancuri inamice, care a intrat în acţiune împotriva noastră, obligîndu-ne să ne
repliem prin luptă. Intre timp alte formaţii i::tamice, în partea de sud a localităţii şi
spre centru'. acesteia, au căutat să ne .tlzoleze pentru a ne nimici. Ca urmare, a trebuit să desfăşurăm din nou lupte de stra:.lă, ata:aţi de inamic dinspre nordul satului şi forţaţi să avem în vedere subunitiiţile inamice, care încercau să ne încercuiască pe la sud şi sud-est. La un moment dat, în desfăşurarea luptei de repliere
a fost nevoie să ne deschidem .drumul spre unităţile noastre, printr-un năpraznic
atac :a baionetă. In susţinerea noastră au acţionat atît celelalte subunităţi din Regimentu: 5 Vinători Instru:ţie (Batalionul II şi Compania de Armament Greu Regimentar), cit şi artileria noastră şi unităţi'.e sovietice, cu care s-a cooperat în lupte.
Con:omitent, inamicul a contraatacat pe mai multe direcţii şi executat puternice
trageri de artilerie, pentru a-şi uşura acţiunile întreprinse în localitate.
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Reveniţi în dispozitivul regime;i.tului, ne-am amplasat în poziţia stabilită pentru Batalionul I (R. 5 V. Instr.), în raport cu situaţia creată .
. Au urmat noi lupte, extrem de înverşu.nate şi acestea, în zilele care au venit.
Forţele inami:::e nu intenţionau să cedeze localitatea.
·
In sfîrşit, după lupte crîncene, soldate cu grele sacrificii; care au avut loc
între 10-17 octombrie 1944, inamicul a fost nevoit să părăseas:::ă lo:::alitatea Nagyrâbe iar subunităţile noastre au pătruns şi eliberat acest sat ,atit: de viu disputat.
Au fost momente de luptă de neuitat. Fapte:e de arme săvîrşite de miiitarii
noştri din Regimentul 5 Vînători Instrucţie şi mă refer la aceşti militari fiindc{1
am trăit în mijlocul lor şi am parti:::ipat împreună '.a lupte - mi-au rămas vii
şi de neşters în memorie.
·
Scriu cu emoţie aceste rînduri, cu gîndul la Eroii Regimentului 5 Vînători Instrucţie, căzuţi în aceste lupte crîncene, la militarii răniţi, precum şi la cei care au
săvîrşit strălucite fapte de vitejie. Deşi momentele de luptă au trecut de mu:t, amintirea lor persistă, pentru noi care le-am trăit şi la a căror realizare am fost participanţi a:::tivi.

Lt. (r.) Nicolae

DUMITR,1ŞCU

IV. Divizia ••Tudor Vladimirescu"

12
EROISMUL MILITARILOR DIN REGIMENTUL 3 INFANTERIE
DIN CADRUL DIVIZIEI „TUDOR VLADIMIRESCU",
IN LUPTELE CRINCENE PENTRU ELIBERAREA ORAŞULUI DEBREŢIN,
DE PE TERITORIUL UNGARIEI
După eliberarea Oradiei, Regimentul 3 Infanterie din Divizia de voluntari
.,Tudor Vladimirescu" şi-a continuat drumul de luptă, depăşind· frontiera şi înaintînd pe teritoriul Ungariei. A fost întimpinată o rezistenţă dil"ză dia partea forţelor
hitleristo-horthyste, care se opuneau cu disperare.
Continuînd înaintarea, în strînsă cooperare cu unităţile sovietice, trupele noastre
au fost angajate în lupte crîn:::ene, depunînd mari eforturi pentru a zdrobi apărarea
inamicu:ui.
Străpungerea şi depăşirea poziţiilor vrăjmaşe s-a făcut cu foarte multă greutate
şi cu mari eforturi. Militarii noştri au dat dovadă, zi de zi, de remarcabile fapte de
eroism.
Repetat, poziţie după poziţie, inamicul ne-a întimpinat cu un fo::: puternic de
arme automate, susţinut de tancuri.şi adesea de formaţii de avioane.
In ziua de 17 octombrie 1944, militarii Regimentului 3 Infanterie au înaintat
vertiginos şi au luptat cu eroism remarcabil în sectorul satului Hosszupalyi. Localitatea a fost apărată cu disperare de inamic. Am reuşit cu greu să pătrundem în
sat, dar am fost, după scurt timp, contraatacaţi cu violenţă. Un batalion inamic,
sprijinit de tancuri, a reuşit să ne respingă din localitate, spre sud, cam 400-500 de
metri. Aviaţia inamică a atacat masiv în sectorul de luptă al regimentului nostru,
provocîndu-ne pierderi. Cu toată riposta energică făcută de forţele vrăjmaşe, poziţia
pe care ne-am aflat a fost menţinută. Schimbul de focuri a continuat, de pe poziţii,
cu multă înverşunare. Nu a fost posibil, în nici un chip, să ne ridicăm morţii !-ii
parte dia răniţii de pe cîmpul de luptă. Era o veritabilă grindină de gloanţe şi de
schije, :are parcă erau presărate i:1 acest sector.
Lupte!e au continuat, din nou, cu multă înverşunare. Militarii noştri au acţio
nat cu eroism şi hotărîre, depăşind poziţii:e apărate de inamic.
In ziua de 19 octombrie 1944, subunităţile din Regimentul 3 Infanterie din Divizia de Panduri (Voluntari) ,.Tudor Vladimires:::u" au reuşit, intre orele 9,30-10,30,
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să elibereze satul Hosszupa'.yi şi să captureze un număr de 30 ele tunuri, clin care
cîteva erau în stare de funcţionare. Inamicul a fost pur şi simplu măturat de acţiu
nile ofensive energice care s-au desfăşurat în zonă.
Inaintarea a continuat spre oraşul Debreţin. Regimentul 3 Infanterie a fost
dirijat spre zon.a fabrici!or de la su:!. de lo::alitate.
Pentru zdrobirea apărării duşmane, militarii noştri au dat noi dovezi de eroism
şi sacrificii. A fost învinsă rezistenţă după rezistenţă, dep[1şin:I. poziţie după poziţie.
Acţionînd în prima linie cu subunitatea pe ::a;,e o aveam sub comandă (p'.utonul), în luptele de pe străzile Debreţinului, deodată am fost g;--av rănit. Cînd mi-am
revenit eram la ambu·'.anţă şi am fost transportat la Beiuş, pentru a fi operat şi
a-mi extrage schijele.
·

Lt. Colane: (r.) Constantin PLUGARU,
fost sub'.o::otenent în Divizia ,.Tudor
Vladimirescu", Regimentul 3 Infanterie.
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