
" bucrare scrisă peniru slăvirea ostașilor 

carii prin vitejia şi sacrificiul vieţii lor au salvat 

onoarea armatei şi a poporului român în luptele 

de la Turtukaia. 

2 57/47 

      
Descriere amănunțită, 
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TURTUCAIA 
Descriere amănunțită. 

'— a presătirii de răsboiu a cetăţii 

— şi a luptelor care s'au întâmplat acolo, 

dapă povestirile ostașilor cari au luat parte la aceste lupte 

Comoară de învățăminte pentru ofițeri de toate 

treptele: 

| — Sreseli şi scăderi ale unui început de râsboiu, dar care nu îrebue 

să se mai întâmple; | 

-— şi fapte de vitejie neintâlnite în istoria militară a omenirii, şi 

care trebue să servească drept pildă ostașilor în viitor. 6 
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PREFATĂ 

Deşi am avut de gând să public lucrarea de faţă la împlinirea a 25 de ani de la căderea 'Turtu- 

kaiei, dată când am apreciat că acest eveniment va intra în istorie, 

totuşi, 

— văzând că viitorul răsboiu bate la uşe, şi voind ca corpul ofițeresc, şi în special ofiţerii 

tineri carii nu au făcut răsboiul, să se folosească de învăţămintele ce se pot scoate din întâmplările de la 

Turtukaia, întâmplări pe care le arăt în mod complect şi în amănunțime, 

— şi fiind bolnav şi presimţind că nu mai am mult de trăit— şi nevoind ca această lucrare 

să rămână nepublicată, 

am găsit cu cale să o public acum. 

Lucrarea de faţă cuprinde reconstituirea evenimentelor militare care s'au: desfăşurat la Turtukaia 

în anul 1916, de la începerea ostilităţilor româno-bulgare şi până la căderea acestui loc întărit în ziua de 24 

August stil vechiu, sau 6 Septembrie stil nou. 

Materialul pe care l-am folosit la descrierea acestor evenimente Pam adunat în timpul captivităţii, 

iar lucrarea am întocmit-o în anii 1918—1923. 

Spre deosebire de scrierile istorice militare obişnuite, care au la bază documentele oficiale, eu am 

folosit pentru reconstituirea luptelor de la Turtukaia comunicările particulare pe care mi le-au făcut mie per- 

sonal în captivitate o mare parte din ofiţerii, reangajaţii, gradaţii şi soldaţii carii au luptat acolo, şi carii au 

căzut prizonieri. | | 

Deşi unii dintre camarazi şi-au arătat credința că comunicările care îmi vor fi făcute de ofiţeri, nu 

vor fi fidele şi nici imparţiale, totuşi în cursul lucrului am avut satisfacția să constat că toate comunicările 

care mi s'au făcut, au fost cât se poate de exacte, lucru pe care îl afirm aci cu o deosebită plăcere spre 

cinstec în special a corpului ofițeresc. Şi chiar atunci când unele din aceste comunicări, — şi aceasta foarte 

rar,—nu coincid, sau nu concordă în unele puncte cu alte comunicări, nepotrivirea nu provine din cauza 

relei credinţe, ci din cauza aprecierii deosebite a evenimentelor la care ofiţerii au luat parte, apreciere 

deosebită provenită din cauza gradului de sensibilitate deosebit al fiecăruia. 

Dealtfel, dacă poate fi vorba de o falşificare intenţionată a adevărului, tot aşa de bine ar putea 

să fie falşiticate şi actele oficiale în chestie de operaţiuni militare, ele fiind făcute tot de ofiţeri ; şi dacă ne 

amintim bine nu au fost tocmai puţine cazurile când actele oficiale au fost contestate, şi poate cu drept cuvânt. 

Luând parte la lucrările comisiunei de anchetă a Turtukaiei, am avut putinţa să consult şi un 

număr de declaraţii de prizonierat ale unor ofiţeri, carii găsindu-se în alte. lagăre, decât în lagărul în care 

am fost eu, nu am avut putinţa să le cer şi să-mi dea comunicări, sau relaţiuni, asupra evenimentelor ia 

care aceştia au luat parte cu unităţile lor. 

Deasemenea am folosit şi rezultatul cercetărilor asupra acţiunei artileriei din Capul de Pod Tur- 

tukaia făcută în cadrul comisiunei de anchetă; dar rezultatul acestei cercetări nu l-am folosit ca materia! do- 

cumentar de reconstituire propriu-zisă, ci numai pentru o contruntare cu datele adunate de mine. 

Aşa că lucrarea pe care aim întocmit-o se prezintă subt o factură cu totul originală. 

Numai Marele Stat Major German a intocmit o lucrare la fel asupra bătăliilor de la Saint Privat- 

Gravelotte şi de [a Sedan, când, pentru, reconstituirea acestor bătălii au fost folosite pe lângă actele oficiale, 

—ordine, rapoarte operative şi dări de seamă operalive,—şi comunicări ale comandanților de companii şi de 

plotoane, carii au participat Ia aceste bătălii, comunicări cerute acestora în urmă, 

Cred că ar fi fost bine ca-şi Marele nostru Stat Major să îi procedat în acelaş fel atunci când a 

reconstituit unele din bătăliile mai importante purtate de armata noastră spre a le reconstitui în detaliu, sau 

spre a lămuri fazele mai importante ale acestor bătăli, 

M. St, M. ar fi putut deci cere în acest scop tutulor ofiţerilor şi reangajaţilor copii după notele 

lor de campanie asupra operaţiunilor la care ei au luat parte, note pe care cred că ofiţerii carii se respectă 

şi au dragoste de cariera pe care au îmbrăţişat-o, le au deja scrise; şi cred că este o mare lipsă faptul că 
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nu S'au cerut ofiţerilor aceste note spre a le avea adunate şi a le folosi la ncvoe. 

Când am început în timpul captivităţii să adun datele necesare pentru reconstituirea istorică a lup- 
telor care au avut loc la Turtukaia, mulţi dintre ofiţerii carii au luat parte la aceste lupte, şi carii mi-au făcut 
comunicări, şi-au exprimat părerea că îmi va fi imposibil să descurc ceva din haosul care a fost acolo ; de- 
oarece acolo nu ar fi avut loc lupte propriu zise cu fronturi mai mult sau mai puţin precise, ci acolo ar fi 
fost o încurcătură fără cap şi fără sfârşit de unităţi risipite şi pierdute pria porumburi şi prin păduri. 

lotr'adevăr aşa mi s'a părut şi mie la început; dar pe măsură ce am început să prind firul desfă- 
şurării evenimentelor, lucrarea a început să mi se pară nu numai posibilă, dar chiar interesantă şi folositoare; 
şi de aceia am continuat să adun date, făcându-mi din aceasta un obiect de lucru, după cum alţi ofiţeri s'au 
ocupat cu alte chestiuni. 

In total am adunat circa 1000 de comunicări de la peste 500 „fiţeri, reangajaţi, gradaţi şi soldaţi, 
mulţi dintre ei făcându-mi comunicări în 2, 3 şi chiar 4 rânduri, după cum aveam nevoie de noi date şi de- 
talii pentru clarificarea operaţiunilor din câte un colţ al câmpului de luptă. 

| Comunicările mi-au fost făcute, fie dictate cu bună ştiinţă de a-mi da datele necesare pentru în- 
tocmirea istoricului luptelor dela Turtukaia, şi carii sunt în majoritate,—fie că, după ce avem convorbiri 
asupra luptelor cu diferiţi camarazi, mă retrăgeam şi puneam repede şi cât mai fidel pe hârtie cele ce mi 
se comunicase. Când mă îndoiam asupra lucrurilor comunicate şi notate, ceream noi detalii, sau făceam să se 
nască noi convorbiri spre a mă edifică şi complectă mai bine, 

Nu am cerut, şi nimeni nu mi-a dat o comunicare sau declaraţie scrisă şi semnată, ceace de ailfel 
nu aveam nici dreptul şi nici nu eram în situaţia de a cere. 

După înapoerea în ţară, foarte rari ofiţeri au consimţit să mi mai facă comunicări noi. 

Usii dintre camarazi s'au îndoit de valoarea comunicărilor pe care mi le-au făcut soldaţii. Pot să 
afirm cu toate acestea că toate comunicările pe care mi le-au făcut soldaţii au contribuit foarte mult la recon- 
stituirea luptelor ; ba chiar unele diatre ele sunt de o bogăţie de detalii. şi de o claritate uimitoare şi dove- 
desc o orientare nebănuită asupra timpului, terenului şi mersului operaţiunilor. Şi acest lucru este şi expli- 
cabil prin faptul că soldaţii neavând nici o grije şi nici o răspundere în conducerea luptei, au libertatea de 
cuget de a observă şi chiar a apreciă tot ce ce petrece pe câmpul de luptă, şi în special pe comandanții 
carii îşi pierd firea. 

Neavând hartă, fără de care mi-ar fi fost imposibil şă lămuresc şi să coordonez operaţiunile di- 
feritelor unităţi, am fost nevoit să reconstituesc harta Corpului de Pod şi a împrejurimilor apropiate la scara 
Iocooo, Cu văi, cu păduri, cu localităţi şi chiar cu fortificațiile Capului de Pod. 

La această lucrare, unică în istoria topografiei, am lucrat 6 luni, şi am făcut-o din informaţii de 
la ofiţerii carii au stat mai mult timp în Turtukaia cu unităţile lor; şi chiar dela ofiţerii noi sosiți în Capul 
de Pod în timpul luptelor, pentru anumite colţuri ale câmpului de luptă, unde aceştia au luptat. 

Această hartă fiind cu totul reuşită o anexez în facsimil fotografic acestei. lucrări. 
__ “Tot pentru uşurinţa cercetărilor am reconstituii. şi ordinea de bătaie a tutulor unităţilor care au 

luptat în Capul de Pod până la inclusiv comandanții de plotoane de puşcaşi, secţii de mitraliere şi secţii de 
tunuri,—lucrare fără de care nu aş fi putut să mă descurc şi care mi-a luat şi ea vre-o 3 luni de zile. 

la această ordine de bătaie pe care o anexez lucrării am însemnat şi situaţia după luptă a ca- 
dreior, şi anume: trecuţi în ţară, răniţi sau teferi, prizonieri, răniţi sau teferi, morţi, sinucişi sau dispăruţi. 

Pentru a nu le pierde, toate comunicările, schiţele şi ordinea de bătaie, precum şi harta generală 
reconstituită au fost scrise pe carnete mici foarte mărunt şi închise în 2 cutii de sardele mari, fără ştirea 
nimănui; şi am păstrat şi alte 4—5 cutii cu sardele pe care le-am dat treptat cu ocazia diferitelor perchiziţti 
spre a salva cutiile cu documente ; şi astfel le-am adus în ţară. 

Pentru a mă documenta şi mai bine asupra terenului şi culturilor de porumb care au jucat un 
rol foarte important în cursul operaţiunilor, precum şi asupra fortificaţiunilor în punctele în care au avut loc 
acţiuni importante, deşi am posedat harta 'l20-000 cu toate fortificaţiunile, am vizitat Capul de Pod în lunile 
August ale anilor 1920—1922, ani soţ, în carii prin rotația culturilor trebuia să găsesc aceleaşi culturi pe 
aceleaşi terenuri caşi în luna August 1916, când au avut loc luptele. E 

Nu mică mi-a fost mirarea, dar în acelaş timp şi satistacţia, când am găsit în acei 2 ani absolut 
aceleaşi culturi pe aceleaşi terenuri, ceeace m'a îndreptăţit să trag concluzia că şi în anul 1916 terenul a 
fost acoperit de culturi la fel, lucru care de altfel mi-a fost contirmat şi de locuitorii pe care i-am găsit la 
muncă pe câmp.
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Bine înţeleş că am ridicat culturile în mod amănunţit numai în locurile pe care s'au desfăşurat acțiuni importante, acţiuni care au fost înfluenţate în foarte mare măsură de aceste culturi. In părţile celelalte am ridicat culturile numai în linii mări, de teren descoperit (islaz şi mirişti), sau teren acoperit de porumburi în masă, Sau în parcele mai mici. 
Cu această ccazie am ridicat şi gropile de obuz ale pregătirii artileriei bulgare, deasemenea numai în punctele unde această pregătire a fost mai puternică, şi mai hotărâtoare, şi unde am putut observă şi ri- dică exact toate gropile, adică pe islazuri unde gropile se cunoşteau foarte bine, deoarece nu crescuse nici iarbă în aceste gropi, şi chiăr pe mirişti unde deasemenea se cunoşteau destul de bine chiăr calibrele proec- tilelor care făcuseră acele gropi. 
A fost o măsură foarte bună că am ridicat gropile de obuz atunci, deoarece în escursia pe care am făcut-o la Turtukaia în luna lunie 1937 am constatat că în multe părţi islazurile pe care se găseau gro- pile de dbuze au fost cultivate, şi gropile nu se mai cunoşteau. Cu această ocazie am constatat împreună cu Maiorul Moloiu Nicolae şi Sublocot, Voinescu, carii m'au însoţit în această escursie, că acolo unde gropile se mai cunoşteau, ridicarea fusese făcută foarte bine, potrivindu-se cu harta pe care o aveam cu noi, nu numai numărul gropilor, dar şi poziţia” şi calibrele astiel însemnate, lucru care mi-a provocat o satisfacţie deosebiță. Aceste două lucrări, adică ridicarea gropilor de obuz şi a culturilor de porumb de pe un câmp de luptă nu mai cunost să fi fost realizate în nici o lucrare de reconstituire istorică militară, şi deci consti- tuesc alte două puncte de originalitate a lucrării pe care am întocmit-o. 

Căpătând dela ofiţerii inferiori, reangajaţi şi soldaţi, date foarte multe şi amănunțite asupra metr- sului luptelor, am avut putinţa să reconstituesc aceste lupte în cele mai mici detalii, coborându-mă dela cele mai mari unităţi până la ploton şi chiar secţie de infanterie, secţie (grupă) de mitraliere, secţie de artilerie, atunci când anumite baterii au luptat cu secţiile separate în lipsa comandanților de baterii, — şi turele aparte urmărind acţiunea fiecărei unităţi, subunități şi subimpărţiri în parte în tot timpul luptelor. 
Am urmărit astiel acţiunea Comandamentului Capului de Pod, a 4 brigăzi de infanterie, a 10 Re- gimente de infanterie, 34 batalioane, 136 companii, 546 plotoane, 20 de grupe de mitraliere Maxim, 18 grupe de mitraliere de poziţie franceze (54 piese) şi aproape 150 guri de foc. 
In ce priveşte acţiunea artileriei am reuşit în majoritatea cazurilor să stabilesc din ce poziţii au tras bateriile, cu ce înălțătoare, în ce obiective au tras, legătura cu infanteria, precum şi cazurile când arţi= leria noastră neştiind unde se află infanteria noastră, sau confundând-o cu infanteria bulgară a tras în în- să-şi infanteria proprie. 
Am urmărit activitatea fiecărui ofiţer pas cu pas, în luptă, în retragere, în.refacere la reconstituirea unităţilor, precum şi ce a făcut atunci când fiind părăsit, s'au răsleţit de soldaţii săi prin porumburi, la ce unitate s'a prezentat spre a i se da o nouă comandă, sau pe unde a fost văzut răsleţ, până cei s'a perdut urma. „Ua capitol foarte important îl constitue urmărirea acţiunii adjutanţilor de brigadă, de reg-te şi de batalioane, adică acţiunea a 48 de adjutanţi în tot cursul luptelor,.. 

La reconstituirea acţiunei fiecărei unităţi care a luptat separat, sau pe anumite părţi din front, am citat în întregime comunicările ce mi sau făcut; aceasta în scopul ca cititorii să vadă pe ce m'am bazat, şi eventual să poată reconstitui ei înşişi mersul operaţiunilor după cum vor găsi de cuviinţă, 
Comunicările au fost citate aşa cum mi-au fost dictate, sau spuse, înlocuind numai terinenii incri- minatorii, sau injurioşi, prin cuvinte sau expresii urbane, dar care redau exact înţelesul, ştiut fiind că şi cele mai grave lucruri sau acuzaţiuni se pot spune şi. cu cuvinte civilizate, | Tot din citarea în întregime a comunicărilor, ofițerii carii mi-au făcut aceste comunicări vor avea putinţa să vadă dacă am redat exact ceeace ei mi.au comunicat; şi în caz când vor găsi că nu am redat exact ceace ei mi-au comunicat, îi rog să-mi spună, şi eu mă oblig a publica un supliment de lucrare în care să arăt întâmpinările pe care le voiu primi. Deasemenea dacă au de spus ceva în plus pentru clarificarea, sau complectarea unor anumite chestiuni, le primesc cu plăcere și le voiu publica ul- terior, : 
In prima parte a lucrării terminată în anul 1923, adică după 7 ani de lucru, se arată acţiunea defensivă a unităţilor noastre. 
In a doua parte a lucrării —anexa 1,„—se arată cum s'a destăşurat atacul bulgar, servindu-mă pedeoparte de arătările ofiţerilor noştrii, cari au văzut cum au acţionat unităţile bulgare, iar pedealtăparte de istoricul întocmit de generalul Toşef, C-tul Armatei a III-a Bulgare, care a acţionat pe graniţa dobrogeană. Celelalte anexe, adăogate în urmă lucrării, cuprind diferitele comunicări care mi-au fost făcute în- tâmplător de ia 1923 încoace de diferiţi participanţi la luptele dela Turtvkaia. 
Adunând datele şi întocmind lucrarea astfei cum am arătat mai Sus, cred că pot vorbi despre Turtukaia în deplină cunoştintă de cauză,
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In cursul expunerii, pe lângă reconstituirea evenimentelor am făcut şi o critică moderată a măsu= rilor luate de diferiţi comandanţi, precum şi a modului cum au fost executate aceste măsuri de către unităţi. 

Am citit lucrările Domnului General C. Teodorescu fostul comandant al Capului de Pod, precum şi lucrarea răposatului General [, Dumitrescu Osiceanu, fost locotenent colonel şi comandant al Regimentului 79 Infanterie şi al Sectorului al II-a, 
Prima cuprinde date foarte interesante relativ la organizarea şi pregătirea apărării Capului de Pod; în ce priveşte însă desfăşurarea luptelor are multe lipsuri şi chiar inexactităţi datorite faptului că Comanda- mentul Capului de Pod nu a fost ținut de către comandanții în subordine la curent cu situaţia şi cu desfă- şurarea luptelor; iar comandamentul nu putea să-şi procure prin sine însuşi aceste date, având un personal foarte restrâns faţă de numărul mare de unităţi aflate în Capul de Pod şi față de întinderea marea acestuia, precum şi de faptul că îatreg câmpul de luptă era acoperit cu păduri şi porumburi prin care atât unităţile cât şi linia de luptă nu se puteau vedea. 
In ce priveşte lucrarea răposatului General Dumitrescu, C-tul Sectorului II, această lucrare nu cuprinde în majoritate decât date luate din lucrarea generalului Toşei şi din ziarele bulgare. De altfel este şi explicabil, deoarece, ştiu bine, că acest comandant nu a cunoscut în nici un moment al luptei situaţia şi mersul luptei pe frontul sectorului Său, şi nu a luat nici o măsură pentru conducerea luptei. Pierzându-se archivele tutulor unităţilor care au luptat la Turtokaia, însuşi Marele Stat Major nu a putut întocmi istoricul operaţiunilor de la Turtukaia decât după arhiva Comandamentului Capului de Pod, care a putut să fie salvată în parte, precum şi după oarecare memorii întocmite după răsboiu, ceace nu a putut să fie îndestulător şi din care cauză acest istoric cuprinde multe şi mari greşeli. Aşa că şi critici militari, carii s'au ocupat de operaţiunile dela Turtukaia ale armatei noastre, şi-au întemeiat criticele lor pe operaţiuni care nu corespund cu realitatea şi deci sunt falşe, 

. Turtukaia, este drept, a constituit o mare nenorocire pentru armata şi ţara noastră şi deaceia cu drept cuvânt ziua căderii acestei cetăţi poate fi numită ziua de doliu a armatei române; şi aceasta cu atât mai mult, cu cât cu 40 de ani înainte armata română renăscută după o amorţire de aproape 300 de ani, câştigase tot pe malul drept al Dunării, alături de o armată mare şi cu tradiţii puternice, laurii dela Plevna pentru desrobirea poporului bulgar, care avea să ne atace în 1916 la Turtukaia. Dar Turtvkaia nu trebue socotită în întregime ca un fapt ruşinos de arme, deoarece cine cunoaşte bine cum s'au desfăşurat luptele pe acest mic colţ de pământ, ştie că pe anumite puncte ale acestui câmp de luptă s'au petrecut acte de eroism necunoscute în istoria militară a omenirii; şi dacă am fi avut o con- ducere mai înveghiată în toate treptele erarchice, Turtukaia nu ar fi căzut, Căci faptele de arme de care S'au făcut capabile anumite unităţi, dovedesc că poporul român este capabil de fapte eroice fără pereche şi că ostaşul român este deajuns să fie pus la începutul războiului în condițiuni prielnice de luptă, atât în atac, cât şi în apărare, pentru ca să devie de neînvins. Asifel : 
Sublocot. Huber Anton din R. 79 1. care cu plotonul Său, şi ajutat de o turelă cu un tun de 53 mm. apără tranşeele din dreapta Centrului 7, fiind atacat de întreg Reg-tul 19 Int. bulgar, care avea 4 bata- lioane cu efectiv complect de 4000 luptători, nu a cedat poziţia decât după ce au murit cu toţii şi după ce au făcut Bulgarilor peste 1500 de morţi şi răniţi în lupta cu focuri, cu grenade şi în lupta la baionetă, şi după ce Reg-tul 19 inf, a cerut o nouă pregătire de artilerie. | Soldatul Dimache Gh, făcut prizonier rănit la Centru 6 fiind condus pe valea Staro-Selo spre Daidir şi trecând prin faţa tranşeelor ocupate de plotonul Sublocot, Huber Anton, a văzut acolo un alât de mare număr de morţi şi răniţi de „parcă ai fi dat pe loc repaus unui regiment întreg“, cum atât de plastic s'a exprimat acest ostaş, | 
Reg-tul 19 Iaf. bulgar din Şumia a avut cele mai mari pierderi dintre toate reg-tele bulgare care au ' luptat ia Turtukaia; şi toate aceste pierderi le-a avut aici, în faţa tranşeelor ocupate de plotonul Sublo= cotenentului Huber Anton, deoarece acest regt. nu a mai luat parte la altă luptă până la căderea Turtukaiei. Sublocotenenţii 'Teohari şi Olaru în tranşeele dintre Centrele 7 şi 8, şi Sublocot, Lixeanu Nedelcu în centrul 8, rămaşi fără comandanții lor de companii, cu un pumn de oameni pe care îi conduceau şi îi stăpâneau cu prezenţa lor vigilentă, au ținut piept aproape 4 ore Reg-tului 31 inf. bulgar şi nu au cedat po- ziţia decât după ce au făcut acestui regt. aproape 1500 morţi şi răniţi şi numai după ce Bulgarii i-au în- conjurat: după pătrunderea lor prin valea dintre Centrele 8 şi. 9. | In această luptă Sublocot, Lixeanu Nedelcu rămas sivgur în Centrul 8 cu vre-o 25 de soldaţi a apărat acest centru până către ora 12, când a căzut mort lovit în frunte de un glonţ, pecând se uita peste parapet spre a vedea ce se petrece pe câmpul de luptă. Un soldat dintre eei 25 cârii au apărat Centrul 8
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subt ordinele Sublocotenentnlui Lixeanu Nedelcu, mi-a comunicat că în tot timpul luptei acest viteaz ofiţer 
se mişcă ca o suveică la spatele trăgătorilor şi îi încurajă să tragă şi să nu părăsească poziţia. 

Sublocotenenţii Vasilescu Cristodor şi Rotaru loan, carii apărau cu plotoanele lor tranşeia dela 
flaacul stâng al Centrului 9, fiind înconjurați amândoi în acea tranşee, au luptat până când soldaţii bulgari 
au pătruns în tranşeie pe un şanţ de comunicaţie şi i-a omorât în luptă cu baioneta şi grenada. | 

Sergentul loan din R. 76 1., cu secţia sa de puşcaşi, împreună cu un ploion de milițieni prahoveni, 
cari au avut însărcinarea de a apăra tranşeele din stânga Centrului 11, în faţa căror tranşeie reţeaua de 
sârmă era întreruptă pentru a lăsa loc de trecere la două drumuri care duceau la Antimovo, au ţinut în loc 
aproape 4 ore Reg-tul 1 Inf. din Sofia, care nu a putut pătrunde în Capul de Pod decât după ce au omorât 
în lupta la baionetă pe toţi apărătorii de aci. Se spun lucruri extraordinare despre lupta la baionetă a Bul- 
garilor cu milițienii prahoveni, cari după ce au terminat cele 100 de cartuşe pe care le aveau asupra lor, 
au aşteptat în tranşeie sosirea Bulgarilor, cu carii au încins lupta la baionetă, cu baionetele lor lungi ale 
armelor Martiny Md. 1879, cu care erau înarmaţi. 

Batal. [1/2 Gr., sosit pe câmpul de luptă de pe şoseaua Daidir, rău orientat şi fiind Surprins cu 
focuri în zorii zilei de 24 Aug. de Bulgari, în plin bivuac, majoritatea subunităţilor batalionului s'au risipit 
şi s'au refugiat în porumbul care se afla în spatele batalionului. 

In această împrejurare Sublocotenenţii Ionescu Lungu, şi Dumitrescu Mircea, Plotonierul Luca 
Stanciu şi Sergenţii Ghebach, Antonescu şi Petreanu, păstrându-şi sângele rece, au ţinut plotoanele lor în 
mână, le-au desfăşurat pe loc în trăgători culcat, au pordit la atacul marginei de porumb din faţa lor, de 
unde trăgeau Bulgarii, şi la care au ajuns dintrun singur salt, au respins pe Bulgarii, şi au înaintat până la 
artileria bulgară, 

Soldaţii grăniceri carii au luat parte la acest atac, vorbiau cu mult respect şi admirâţie de Ser- 
gentul Ghebach, care, spuneau ei, „ca un vârtej ne-a dus până la porumbul de unde trăgeau Bulgarii, pe 
carii i-am pus pe goană şi am ajuns la artileria lor într'un suflet“, 

Acest sergent a căzut rănit în şold de un glonţ. După ce a trecut linia de luptă bulgară peste el, 
a venit un soldat bulgar izolat, care văzându-l că este rănit netransportabil, a voit să-l omoare băgându-i 
baioneta pe gât; dar sergentul a apucat baioneta cu amândonă mâinile şi nu s'a lăsat. Bulgarul văzând că 
nu-i poate băga baioneta în gură, a smucit-o retezându-i degetele până la jumatate, şi apoi i-a înfipt-o în 
deşertul drept, după care crezându-l mort I-a lăsat. 

Locot, Stoica, C-tul Comp. 374, sosind în după amiaza zilei de 23 Aug. în ajutorul trupelor care 
luptau pe poziţia â 1-a a Cetăţii în preajma şoselii Daidir, şi-a condus compania cu un aşa avânt şi într'o 
ordine atât de îrumoasă, încât a câştigat admiraţia tutulor carii l-au văzut, şi a ridicat moralul tutulor solda- 
ților şi ofiţerilor carii se retrăgeau risipiţi de pe liniă Centrelor 9, 10 şi 11. Unul dintre aceşti ofiţeri mi-a 
comunicat că a simţit o mare uşurare sufletească şi s'a considerat onorat când prezentându-se Locotenentu- 
lui Stoica spre a-i da o comandă, acesta i-a dat comanda unei secţii din compania sa. 

Acest brav ofiţer işi conducea compania stând în picioare pe linia de trăgători, pe care o par- 
curgeă de la un capăt la altul încurajând pe soldaţi ca-şi-când ar fi făcut răsboiul de mult timp. Din neno- 
rocire a fost grav rănit în timpul luptei şi a murit în ţară unde fusese evacuat. | 

Locotenentul Tomiţa Constantinescu, C-tul unei baterii de 75 /mm din R. 3-Art,, la sfârşitul ulti- 
mei rezistenţe zisă de la reduit, după ce toată lumea a coborât subt malul Dunării, acest ofiţer nevoind să-şi 
părăsească bateria, a oprit un plotonier, şi cu câţiva soldaţi de infanterie cu o mitralieră, şi împreună cu 
Soldaţii săi a continuat să tragă până când soldaţii bulgari au pătruns în baterie, şi i-a omorât pe toţi în 
luptă la baionetă, nevoind să se predea. 

Acest fapt de eroism al Locotenentului Tomiţa Constantinescu a impresionat atât de mult pe Bul- 
gari, încât foarte adesea aceştia au fost auziţi, atât imediat după luptă, cât şi mai târziu în urmă întrebând: 
„cine a fost, mă, ofiţerul care a tras cu bateria până când ai noştrii au intrat în baterie, şi nici atunci nua 
voit să se predeă, şi a fost omorât cu baioneta?* 

Am auzit pe mulţi ofiţeri şi soldaţi vorbind de Căpitanul Ionescu C-tin, C-tul Batalionului 1IV/76, 
poreclit Cenuşe, care a fost văzut adesea conducând călare pe un cal alb linia de trăgători a unităţii sale, 

Ofițerii Reg-tului 34 Int. -vorbiau cu mult respect de modul cum Maiorul Stănescu loan a băgat şi 
a condus în luptă în după amiaza de 23 Aug. batalioanele | şi II ale acestui regt.; recunoscând că prin vi- 
gilenţa acestui neobosit şi modest ofițer, R. 34 1. a primit botezul de sânge în condițiuni remarcabile. 

Locot. Hagiescu Corneliu, C-tul Comp. 2/79, sosind la postul de comandă al infanteriei Sectorului 
II cu 2 plotoane din companie lipsă, şi fiind observat pentru acest fapt, şi ştiind că este vorba de contra-atac, 
a pornit călare spre centrul 8 împreună cu cele 2 plotoane care îi mai rămăsese pierzându-se, în focul şi 
fumul care acoperea acest centru, găsindu-şi acolo o moarte eroică ; înțelegând prin aceasia să-şi spele gre- 
şala de care se făcuse vinovat.
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Subiocot. Videscu C, din Bat, 1/80, batalion care fusese trimes în ajutorul Centrului 1], a fost sin- 
gurul ofiţer din acest batalion care a răuşit să pătiundă în centru împreună cu 12 oameni; şi de acolo a 
raportat la telefon că evreii din plotonul său nu Vau urmat în înaintare, ci au rămas în porumbul din spa- 
tele centrului. Acest ofițer a murit în lupta din acest centru, Sublocot. Ionescu C-tin. Com. Comp. 13/36, nevoind să părăsească fără ordin scris în seara de 
21 August tranşeele dela Apus de satul Staro-Selo, a rămas pe poziţie în faţa inamicului toată noaptea, deşi 
vedea cum unităţile div jurul său se retrag; iar a doua zi constatând că reg-tul său sa retras pe linia cen- 
trelor şi el a rămas Singur cu compania sa pe poziţie, numai atunci s'a retras şi s'a raliat cu comp. sa la 
remiment, 

Comp. 1579 care se găsea cu 3 plotoane, — şi acestea cu efectiv redus,—înapoia Centrului 8, 
primind ordin să întărească Stânga Centrului 8, pe unde pătrunseseră Bulgarii, sau să contra-atace în acea 
direcţie, s'a desfăşurat şi a pornit subt o ploaie de glonaţe şi şrapuele în acea direcţie, unde a dispărut în 
fum şi praf în frunte cu comandantul său, Locot. Stăncescu, care a pierit în luptă cu acea ocazie. 

Locot.-Col. Popovici, Cd-tul Reg-tului 84 Inf, a încercat cu un grup de soldaţi şi ofiţeri să rupă 
linia de învestire pe subt malul Dunării spre Silistra în după amiaza zilei de .24 Aug.. Călare şi cu drapelul 
reg-tului şi-a găsit o moarte eroică cu această ocazie. 

: 
Căpit. Caftangioglu, C-tul Comp. 8/79, care apăra tranşeele din dreapta Centrului 8, aproape de 

care opinia publică are o părere foarte rea, 
, Ia ce priveşte o eventuală acuzaţie de nepatriolism, care mi Sar putea aduce pentru faptul că 

mi-am găsit să povestesc într'o lucrare aparte şi de mare extindere un episod atât de dureros pentru ţara 
noastră, spun de pe acuma celor carii îmi vor aduce o astfel de acuzaţie, că în toată viaţa mea nu am socotit 
ca fapte patriotice decât numai: 

| ă 
— Pregătirea intelectuală şi fizică cât mai temeinică pentru îndeplinirea misiunei căreia mi-am 

închinat viaţa ; 

— munca devotată pentru îndeplinirea acestei misiuni ; 

deoarece aceste detalii şi aceste comunicării ar îi ingreuind citirea, ar fi întunecând înțelesul şi ar fi împie- 
dicând urmărirea şi Scoaterea la lumină a chestiunilor importante, - Detaliile, ori-ce s'ar. zice, îşi au valoarea lor ; şi cei carii le dispreţuesc subt cuvânt că nu intră 
în detalii, sau că nu se pot coborâ până la detalii, comit o mare greşeală, Marii căpitani nu numai că nu le-au disprețuit, dar chiar le-au prețuit în adevărata lor valoare. 

Astfel, Iuliu Cezar vorbind în scrierea sa politico-militară „Commentarii de Bello Civili“, de însuc- 
cesul suferit de el în faţa oraşului Dyrakion (Duraţo din Albania de astăzi) în răsboiul contra lui Pompeiu, „ita parvae res magnum in utramque partem momentum haberunt“ (Liv, [Ul Cap. LXXU). 

(Astfel mici împrejurări avură deoparte şi de alta O mare greutate), 
r
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„Non denique communes belli casus recordabantur, quam parvulae saepe causae vel falsae 

suspicionis, vel teroris repentini,: vel objectae religionis magna detrimenta intulissent; quoties vel culpa ducis 

vel tribuni vitio, în exercitu esset offensum“ (Liv, Ili Cap. LXX III) 

(Ei (inamicii) nu se gândeau în fine la întâmplările obişnuite ale răsboiului, uitând că adesea 

micile câuze,—fie bănuieli neîntemeiate, fie panica, fie scrupule religioase, provocaseră mari dezastre ; şi de 

câte ori înfrângerea unei armate îusese datorită greşelii unui comandant, sau greşelii unui tribun.) 

Dar unu numai Cezar a arătat valoarea detaliilor în câştigarea sau pierderea unei bătălii, dar şi 

Napoleon le-a prețuit marea lor înrâurire asupra soartei bătăliilor când a spus că „detaliile fac gloria”. 

Şi ce lucrau aceşti mari conducători de armate când desfăşurau acea activitate extraordinară în 

cursul operaţiunilor până la căderea deciziunei în favoarea lor ?—decât că se ocupau de detaliile de execu- 

țivne prevăzând orice împrejurare care le-ar fi contrariat planurile şi dând ordine pentru prevenirea tutulor 

piedicilor - pe care aveau să le întâmpine în calea lor diferiţi comandanţi în subordine, cari erau lipsiţi în 

mare măsură de prevedere, precum şi de intuiţia necesară pentru sesizarea împrejurărilor şi luarea ime- 

diată a măsurilor spre a le face faţă; atară bine înţeles de“ cazul când anumite unităţi erau comandate de 

generali în carii Napoleon avea încredere că pot conduce unităţile făă a le purta de grije. 

"Cezar în bătăția dela Farsale a înfrânt cu câteva cohorte formidabila cavalerie a lui Pompeiu 

printr'un detaliu de nimica. Ştiind că această cavalerie era formată din lineri nobili romani, carii aveau mare 

grije de frumuseţea figurii lor, a recomandat infanteriştilor săi să nu arunce suliţele dela distanţă, după cum 

era obiceiul, ci să le păstreze ; şi atunci când vor fi atacați de cavalerie să îndrepte suliţele cu vârful lor as- 

cuţit şi lucitor către figurile călăreţilor, ştiind sigur că aceştia îşi vor întoarce faţa, sau Şi-o vor acoperi, 

spre a o feri de lovituri; şi în acel moment să-i atace la pântece. Aşa s'a făcut, şi cavaleria a fost înfrântă 

şi pusă pe fugă, după care fapt Cezar a putut să-şi desăvârşească manevra. 

Ce bine ar fi fost de pildă, dacă Comandantul Capului de Pod Turtukaia nu s'ar îi încrezut în 

Comandanții în subordine şi ar fi intrat în detalii şi ar fi controlat cum aceştia îşi conduc unităţile lor. Dacă 

ar fi făcut acest lucru ar fi constatat că C-tul Sectorului [1 din centrul frontului Capului de Pod, ocupat de 

Reg-tul 79 Inf., şi asupra căruia s'a produs atacul Diviziei a 4-a bulgare, în loc să aibă 2 batalioane în linia 

1 şi 2 batalioane în rezervă, băgase fără motiv (înainte de a începe atacul bulgar din ziua de 23 August) a- 

proape tot reg-tul pe front, ne mai oprind în rezervă decât Compania de Mitraliere a reg-tului şi Companiile 

1 şi 2 de puşcaşi, care şi acestea 2 din urmă se găseau împrumutate Sectorului |, şi se găseau în dimineaţa 

zilei atacului pe drum de a veni: nu mai vorbim că din Compania 2-a nu a sosit decât 2 plotoane; iar 

când Sa simţit nevoia de contra-atac reg-tul nu a, dispus decât de Compania de Mitr. şi Comp. i Puşcaşi 

pentru a respinge 8 batalioane ale Regimentelor 7 şi 31 Infanterie bulgare, care pătrunseseră la început în 

poziţie. | | 

Şi dacă C-tul Capului de Pod intră în detalii, ar fi văzut cum aproape toate unităţile date liniei 

de luptă fuseseră băgate în întregime pe linia de trăgători neoprind nimeni cel puţin câte o companie în 

rezervă, ci numai plotoane izolate, cu care nu au putut face nimic. Şi ar mai fi văzut că aproape întreaga 

artilierie nu-şi pregătise tragerile, că unele centre erau lipsite de şanţuri de comunicaţie ; şi cum s'a întâmplat 

că tocmai centrele asupra cărora Bulgarii aveau să-şi îndrepte atacurile lor decisive erau lipsite de astiel de 

şanţuri ; etc., etc.. 

Şi dacă la rândul lor comandanții de sectoare sau reg-te s'ar fi ocupat mai în detaliu de unităţile 

de sub comanda lor, ar îi văzut că unităţile trimise ca întărire fuseseră băgate pe front pe linia de trăgători 

prin intercalarea plotoanelor şi chiar a luptătorilor, şi că nici comanda în sensul frontului nu fusese definită ; 

şi aceasta se făcuse nu subt presiunea atacului inamic, ci cu două zile înainte, în plină linişte; şi s'a men- 

ținut aşa până în ziua atacului, deşi în ajunul acestei zile fusese linişte absolută. 

lată detalii care decid de soarta unei bătălii şi care trebuesc prevenite şi îndreptate. 

Negreşit că faţă de subalterni destoinici nu irebue să intrăm în detalii, cu toate că aceşti sub- 

alterni,—ba tocmai aceşti subalterni vrednici,-primesc cu plăcere controlul şi recomandările pe care şefii lor 

găsesc de cuviință Să le facă; dar faţă de subalternii carii sunt cunoscuţi ca inactivi şi neprevăzători, sau 

lăsători, se impune a intra în detalii şi a-i controlă, ă 
Domnul General Papp ne spunea cu ocazia unei călătorii de comandament că pe frontul austro= 

„italian planul de foc al infanteriei şi în special dispozitivul mitralierelor în flancări era inspectat de toţi şefii 

erarhici şi chiar de comandanții de armate, la faţa locului, atunci când se ocupă şi se organiza o poziţie 

___ BOuă, Sau după câte un atac inamic, spre a se asigură că poziţia este bine ocupată şi că planul de foc este 

întocmit fără greşeală şi în cele mai bune condițiuni; şi aceasta deşi planul de foc al infanteriei este o ches- 
tiune care priveşte cel mult pe comandantul de batalion. Şi totuşi nu se supăra nimeni; ba încă toţi şefii 

erarhici primeau cu plăcere observaţiile şi îndreptările comandanților ; şi numai aşa frontul acesta a ţinut 

aproape 3 ani. 
2
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lată valoarea detaliilor. , 
Din nenorocire însă în armata noastră detaliile nu sunt considerate aşa cum ar trebui de către „mulţi ofiţeri ; ba chiar unii şefi le resping cu dispreţ ca pe o muncă intelectuală de mâna a două sau de prisos, când ele sunt scoase în evidenţă. De câte ori aceşti şefi nu au fost auziţi zicând dispreţuitori: „ai în- trat în detalii“;— „dece ai intrat în detalii ?“—nu trebuia să intri în detalii“;—,„astea sunt chestiuni de detaliu“ Şi la noi disprețul pentru detalii vine de Sus, şi chiar de acolo de unde trebue să se dea direc- tiva de modul cum trebue să se privească şi să se aprecieze lucrurile şi acţiunile. 
Nu voiu uita niciodată convorbirea care a avut loc la un examen între un membru dintr'o co- misiune de examinare şi un candidat. | 
—„Ai muucit mult;—ai scris mult;—ai intrat în detalii ; — trebuia să Sintetizezi“, s'a adresat cu compătimire examinatorul către candidat. , 
—„Da, Domnule general, a răspuns candidatul, am scris mult, dar am întocmit lucrarea tratând toate punctele pe care o astfel de lucrare trebue. să le conţină. Sinteza, dacă doriţi, o găsiţi în paragrafele hotărârii şi ideiei de manevră ; restul lucrărei coâstitue desvoltarea ideilor arătate în aceste paragrafe, şi mă- Surile luate pentru aducerea ia îndeplinire a acestor idei, 
—„ Trebuia să sintetizezi, fără detalii. 
—?] 

Şi detaliile sunt dispreţuite nu numai în chestiuni de operaţiuni, dar chiar şi în chestiuni militare de altă natură, unde prevederea detaliilor şi luarea măsurilor pentru realizarea lor are ub rol şi mai hotărâtor Şi de unde, şi de ce, acest dispreţ pentru muncă şi pentru detalii ? 
Oare îşi închipue acei care dispreţuesc munca şi detaliile că vor putea să comande fără să mun- cească şi fără să prevadă toate acele mici piedici (detalii) care se pun în calea operaţiunilor, şi săia măsuri 

pentru înlăturarea lor 2—şi fără să prevadă şi acele mici ajutoare care contribuesc la Succesul unei opera- țiuni spre a le folosi pentru isbândă? 
Numai oamenii cari sunt obişnuiţi să critice fără să muncească, şi cari cred că ei sunt predes- tinaţi numai să emită idei geniale pe care subalternii să le adune cu grije şi să le îmbrace în formula exe cutorie, numai aceştia pot să creadă că pot comandă fără să muncească şi fără să se ocupe de detalii. 
Numai cine cunoaşte munca pe care o depunea fericitul întru Domnul, Mareşal Averescu în exer= citarea comenzii, îşi poate da seama ce muncă şi ce prevedere trebue să desfăşoare un comandant în exer- citarea atribuţiuniior sale. Şi numai desfăşurând această muncă şi prevedere acest ilustru general şi-a putut retrage armata în Moidova şi a câştigă 'isbânda dela Mărăşti. lar comandantul care a crezut că poate coman- da fără să muncească şi fără să. prevadă, ba chiar în momentele cele mai critice în care se găseă armata sa, să-şi închipue că mai poate frecventă cluburile de joc de cărţi, şi-a dus armata la dezastrul de la Turtukaia. 

Lucrarea astfel întocmită a fost dată spre a fi consultată şi folosită de d-l Chiriţescu cu ocazia 
publicării celei de a doua ediţii a istoriei saie asupra răsboiului; dar domnia-sa nefiind militar nu a putut să o folosească decât într'uua mod cu totul superficial şi numai în parte, - 

| Deasemenea lucrarea a fost dată, şi D-lui General C. Dabija, spre a o folosi la întocmirea isto- riei domniei-sale asupra participării armatei noastre în războiul mondial, . 
Negreşit d-l Generai Dabija a folosit lucrarea întrun mod desăvârşit, dar faţă de întinderea lu= crării d-sale, rezumatul pe care l-a făcut fiind cu totul succint, nu a putut redă atmosfera în care s'au petrecut evenimentele de la "Turtukaia, atmosferă care a avut o mare înrâurire asupra mersului operaţiunilor, şi nici nu a putut reda detaliile de execuţie a operaţiunilor, detalii care după mine, a decis soarta cetăţii, şi de care cred că nu ne putem dispensă când descriem evenimentele, 

In anul 1925 lucrarea a fost prezentată răposatului General C. N. Hârjeu care a citit-o, şi a ad- notat-o cu peste 1000 de notiţe—aprecieri. 
Aceste notițe le-am publicat sub formă de note în josul paginelor cu trimiteri la pasagiile la care ele se referă, 
Diu respect pentru ilustrul general care a fost cred unul din cei mai culţi ofiţeri pe care i-a avut armata noastră în toate timpurile, şi din sentiment de cinste, şi pentru că am ţinut să stabilesc adevă- rul asupra celor petrecute la Turtukaia, şi să scot învăţăminte pentru ofiţeri de toate gradele, am redat toate aceste adnotări în textul lor exact,şi chiar atunci când exprimă păreri defavorabile mie, fie ca chestiune de critică a operaţiunilor tactice şi Strategice, precum şi ca chestiune de lucru de istorie, Şi totdeodată ţin să arăt că nu am adus textului luctării mele în părțile adnotate nici o modificare pe baza observaţiunilor făcute de ilustrul general.
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La înapoerea lucrării răposatul general mi-a spus verbal părerea sa asupră lucrării, şi anume: 
„lucrare de mare răbdare şi pe care o pot clasa ca o reconstituire —istorică— anchetă, prin care eu cred 
că s'a putut stabili adevărul complet asupra celor petrecute la Turtukaia, şi care se va puteă publică mai 
târziu“, 

Lucrarea a mai fost citită în anul 1927 de către d-l General M. Olteanu, fost comandant al Cor- 
pului 5 de Armată, şi de către răposatul General Dragomir, fost şet de stat major al Corpului 5 de Armată, 
şi Comandant al Corpului 1 Armată, carii amândoi au găsit că „este deosebit de interesantă şi plină de 
învăţăminte pentru ofiţeri“, - 

In fine în vara acestui an lucrarea a fost prezentată d-lui General R. Rosetti, membru al Aca- 
demiei Române, care, după ce a citit-o, mi-a comunicat că „deşi voluminoasă lucrarea se citeşte uşor, iar 
ca fond ea conţine foarte multe învăţăminte peatru ofițeri, şi deci ar putea să fie publicată“, 

Toate aceste păreri favorabile m'au hotărât în fine să fac sacrificiile băneşti necesare spre a o 
lipări şi a o pune la îndemâna ofiţerilor armatei noastre. 

Colonel de rez. CONSTANTIN ZAGORIŢ 
13 Noembrie 1938 

  

  

 



DESCRIEREA CETĂŢII 

Aşezare şi Misiune Strategică 
Pentru păstrarea stăpânirii asupra malului drept al Dunării,—ceace ne-ar fi procurat o situaţie a- 

vantagioasă la tratativele de pace, — şi pentru a înlesni trecerea armatei peste Dunăre în Estul Bulgariei, 
s'au construit cetăţile—capete de poduri Silistria şi Turtukaia. Prima în dreptul trecerii !) peste Dunăre dintre 
Călăraşi şi Silistria, iar a doua în dreptul trecerii?) peste Dunăre dintre Olteniţa şi Turtukaia. 

Intre aceste două treceri principale peste Dunăre, mai există încă două puncte secundare de tre- 
cere : ună între Kiseletul şi Popina, şi a doua între Mărgineni şi Vetren. 

la dreptul acestor două din urmă treceri nu s'a făcut nici o lucrare de fortificaţie pentru a le 
proteja. O asemenea fortificaţie ar fi fost folositoare 3) şi pentru a înlesni în caz de trebuință o trecere a 
armatei peste Dunăre în sectorul dintre Turtukaia şi Silistra, şi pentru a face legăiura între cele două ca- 
pete de pod, care erau distanţate la peste 50 kilometrii. 

Descrierea Terenului 

Terenul pe care a fost construit Capul de Pod Turiukaia este constituit din platoul bulgar, care 
în acest loc, se termină asupra Dunării prin pante relativ repezi şi cu o altitudine de 100 m. 

Suprafaţa platoului în cuprinsul Capului de Pod este traversată de o mulțime de vălcele care fac 
ca terenul să se prezinte foarte frământat şi ca o îngrămădire continuă de dealuri; aceasta în special în 
partea de Vest a Capului de Pod. | 

In partea de Est piatoul însă îşi păstrează o mai mare parte din suprafaţa sa neştirbită de văi 
şi din această cauză terenul are imai pronunţat aspectul de câmpie. ă 

Acolo unde suprafaţa platoului se păstrează pe întindere mai mare, adică unde câmpia este mai 
întinsă, suprafaţa terenului este presărată aproape în mod continuu de depresiuni uşoare, mici ondulaţiuni ale 
terenului de diferite forme, adâncimi şi întinderi. _ 

Adâncimea acestor depresiuni atinge uneori chiar 5 metrii; lărgimea variază între 100 şi 700 m. 
iar lungimea începând de la 2—300 m., atinge uneori mai mulţi kilometrii. Din această cauză aceste depre- 
siuni au jucat un rol foarte important atât în ce priveşte plasarea liniilor de fortificaţie, cât şi în ce priveş- 
te destăşurarea operaţiilor în anumite puncte ale câmpului de luptă şi în anumite momente. 

Coastele văilor care traversează platoul au un profil convex şi se termină asupra fundului văilor 
prin pante repezi ce se iuţesc pe măsură ce se apropie de fund. Din această cauză alegerea locului pentru 
aşezarea liniilor de fortiitcaţie a întâmpinat mari dificultăţi acolo unde linia de fortificaţie a trebuit să se spri- 
jine pe vale ;—şi trebue să se şiie că acesta a fost cazul cel mai frecvent. 

In schimb însă traseul văilor fiind întortochiat, înlesniă mult flancarea părților de pantă care erau 
în unghiu mort, . - 

Deşi fortificațiile au fost construite ţinându-se socoteală de acest lucru, în timpul luptelor însă 
s'a observat de către frăgătorii, carii aveau în faţă unghiuri moarte, că inamicul îşi găsea în acel loc adă- 
  

1) Vadul Silistriei. 
2) Vadul Turtukaii. | 
3) Asemenea lucrări nu se fac din timp de pace.
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„posturi nesupărate, Aceasta dovedeşte că organele de flancare nu au funcționat normal, luptătorii fiind ab- 
sorbiţi în lupta cu inamicul din faţa lor. 

In multe părți însă, după cum se va vedea în descrierile următoare, unghiurile moarte nu au fost bătute din cauză că fortificațiile nu erau complete!, adică nu se creiase organe din care să fie bătute de 
flanc, 

Dispozitivul direcțiilor şi traseutilor văilor a înlesnit într'o largă măsură aşezarea liniilor de rezis- tență ale Capului de Pod şi a avantagiat tot atât de bine mişcarea ascunsă în interiorul fortificațiilor. 
In special printr'un concurs de împrejurări geologice de constituire a solului şi de cizelare a for- melor terenului, micile vâlcele care afluesc către văile mari pe care s'a sprijinit linia principală a Capului de Pod, aceste mici vâlcele în partea lor superioară au traseul lor şi al afluenților lor paralel cu*valea princi” pală şi constituesc astiel adăposturi foarte bune pentru ascunderea rezervelor şi mişcarea lor acoperită înapoia fortificațiilor, care au fost aşezate întotdeauna pe înălțimile dintre aceste văi şi valea principală. 
Aceste vâlcele sunt destul de adânci „Pentru ca să apere de vedere și foc rezervele care sar fi aşezat, sau s'ar fi mişcat în lungul lor în spatele fortificațiilor; şi nu numai atât, dar erau destul de adânci încât putea să ferească de vedere chiar din balonul captiv de care s'au servit Bulgarii, trupele care s'ar fi adăpostit în ele. 
Asemenea vâlcele se găsesc: 

— una, înapoia Centrelor 2 şi 2—3; 
— a doua, în spatele Centrelor 3 şi 4; 
— a treia, în spatele Centrului 7 şi al anexelor sale FO 
— â patra, în spatele Centrului 8 şi al anexelor din dreapta acestui centru ; 
— a cincea, un mic afluent al vâlcelii dintre Centrele 8 şi 9, oferea un adăpost înapoia tu- relii din dreapta Centrului 9; 
— a şeasea în spatele Centrului 10; 
— a şaptea în spatele Centrului 12; 
— şi îa line a opta, valea Taslâgea Culac, înapoia liniei a 3-a de rezistenţă, la Estul şo- selei Remiza 2. 

Adăpostul oferit de aceste vălcele era completat de o serie de mici depresiuni din categoria celor de care am vorbit mai SUS, şi care se găseau piasate înapoia liniilor de fortificaţie ; astfel avem: 
— depresiunea din spatele Centrului 5, în care se începuse construirea instalaţiilor bateriei de 

mortiere de acolo; 

— marea depresiune a cărei adâncime atingea 11 m şi care se întindea din spatele Centrului 9 şi până aproape de Centrala 2. | 
Această din urmă depresiune stabilea o admirabilă comunicaţiune acoperită între Centrala 2, unde - trebuia să se găsească rezerva Sectorului [I, şi întreg frontul Centrului 9 şi al anexelor sale. 
Prin această depresiune se stabilise să fie construit drumul zis de rocadă din spatele liniei cen- trelor după ce acest drum eşea din pădure. 

| — şi îa fine seria de depresiuni ce se țin lanţ din spatele Centrului 10 şi până la Subcentrul 11—12. Această depresiune servea pedeoparte de linie de comunicaţie înapoia primei iinii de reculegere care era construită înapoia acestor centre,—iar pedealtăparte ca câmp de tragere al celei de a doua linii de reculegere de aci. | 
Prin această din urmă depresiune era proectat să se continue drumul de rocadă al liniei centre- lor după ce ieşea din depresiunea din spatele Centrului 9. 

| 

Este drept că văile care despărţiau centrele între ele sunt adânci în partea lor interioară, şi prin aceasta pedeoparte îngreuiau comunicaţia între centre, iar pedealta înlesneau pătrunderea trupelor atacatoare în linia fortificată; dar aceste inconveniente nu erau atât de mari pe cât se părea la prima vedere, deoarece ocazia când centrele trebuiau să se ajute reciproc prin unităţi trimise dela unul Ia altul trebuesc apreciate ca foarte rari, dacă nu chiar excluse ; căci se ştie că companiile dia linia 1 (Şi centrele erau ocupate de com- 

„„__1). Asemenea lucrări se fac când poziţia întărită se pune în stare de apărare, adică atunci când : se mobilizează, 
2) Adică: ajutoare trimise dinapoi, iar nu de pe liniile de luptă.
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de atac în linia fortificată,— acest inconvenient se putea remedia uşor prin organe de batere în lung şi a aces- tor văi; şi acest lucru era cu atât mai uşor cu cât aceste văi sunt mai adânci şi mai strimte în partea lor inferioară, prin aceasta obligând pe inamic să inainteze în formaţii strânse şi deci vulnerabile. - Partea tristă însă şi care a avut urmări fatale pentru Capul de Pod, constă în faptul că deşi se apreciase că prin aceste văi vor putea pătrunde cu uşurinţă coloanele de atac, totuşi nu s'au luat măsuri suficiente pentru bararea lor cu obstacole artificiale, sau cu fortificaţii şi cu organe de foc. 
Aşa se prezintă cazul cu valea dintre Centrele 8 şi 9, vălceaua din dreapta Centruiui 8 şi valea dintre Centrele 6 şi 7 pe unde au pătruns in fortificaţii grosul coloanelor de atac ale Diviziei a 4-a bulgară şi care au fost după cum vom vedea părţile cele mai slab fortificate din întreg Capul de Pod!), | Şi nu numai atât, dar deschiderile care erau proectate în reţeaua de sârmă în dreptul talvegului acestor văi pentru a trece drumurile ce duceau la cişmelele din faţa fortificațiilor, au fost lăsate libere în timpul luptelor; şi trebue ştiut, după cum am corstatat din cercetările ce am făcut la faţa locului, că fundul acestor vălcele nu putea să fie băiut de niciuna din fortificațiile de pe dealurile vecine, afară de valea dintre Centrele 6 şi 7 care se putea bate puţin dintr'o tranşee care se construise în ultimul timp pe ver- Santul vestic al văii şi aproape de talveg. 

Dispozitivul văilor mari care străbat interiorul Capului de Pod avantagiază ascunderea şi mişcarea rezerveior Cetăţii ; astfel : 
| 

— prin Valea Fotulului (valea cişmelelor, sau a poligonului vechiu de tragere, Sau valea Turtukaiei) se putea execuţă mişcări defilate de- vedere între Sectorul 1 şi Subsectorul Centrelor 10 şi [1 din Sectorul III; 
— prin văile Boiangiu şi Bugeac-Ceair, între Sectoru! 1 şi Sectorul II care erau cele mai pro- babile de a fi atacate; 

— iar prin Valea Antimovului (Kusgunluk sau Eski-Dere) se puteau mişcă ascunse rezervele, înapoia Cenirelor 12, 13, 14 şi 15. | 
Singur intervalul dintre Centrele 11 şi 12 nu avea o linie de mişcare acoperită înapoia sa ; şi nici rezervele din Subsectoarele Centrelor 12, 13, 14 şi 15 nu puteau fi aduse în ajutorul Centrului 1], sau în ajutorul Sectorului II ferite de vederi, decât cu mari ocoluri. 

- Terenul în interiorul Capului de Pod, jumătatea vestică, era acoperit de pădure care încă a cferit un bun adăpost pentru mişcarea ascursă a trupelor. Din nenorocire însă, acest avaniaj, care dacă ar fi lipsit ar fi fost dorit, a fost folosit de elementele de rea credință ca loc de refugiu pentru a se sustrage din luptă. "Restul terenului era presărat de mulţi arbori izolaţi, care puteau să fie folosiţi pentru aşezarea observatorilor micilor unităţi de infanterie și observatorilor. înaintați ai artileriei >—Precum şi acoperit ici- şi-colo de tufişuri. 
Despre culturile de porumb, etc., voi vorbi la capitolul pregătirii câmpului de tragere al lucrărilor de fortificaţie. 

Pe cât de avantagios se prezentă terenul în interiorul Capului de Pod pentru apărare, tot pe atât de avantagios se prezentă terenul în jurul Capului-de-Pod şi pentru atac. 
Pedeoparte pădurile mari care se întindeau până în apropierea incintei fortificate, pedeală parte văile, înlesneau concentra: ea inamicului şi apropierea nevăzută până în preajma Cetăţii, Văile din imediata apropiere a Cetăţii având direcţiile şi traseurile lor paralele cu linia fortificată, înlesneau mişcarea ascunsă în faţa şi în apropierea Capului- de-Pod ; şi cea mai importantă din acest punct de vedere era Valea Demir Babinar, care luând în cursul său diferite numiri, venea şi încingea frontul Ce- tăţii la o distanţă de 4—5 kIm. cu un adăpost admirabil, unde inamicul putea să-şi pregătească în taină Şi 

. 

în linişte lucrările sale de atac, 
Din această vale mare se desprinde o serie de mici vălcele prin care inamicul se putea apropia şi mai mult de Cetate fără să fie văzut ; aceste vălcele sunt : 

— Valea dintre Belica şi Denisle+ ; 
— Valea satului Denisler prin care inamicul şi-a apropiat şi în care şi-a aşezat artileria sa grea în ziua de 23 August; 
— Valea dintre Denisler şi Mesi-Mahle ; 
— Valea satului Mesi-Mahle ; 
— şi in fine valea care începe de lângă satul Daidir şi se varsă în Valea Denir-Babinar lângă satul Sianlar. 

  

  1) Toate acestea înseamnă că Turtukaia a intrat în acţiune fără să fie pusă în stare de apărare, 

a. -
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Această din urmă vale constitue o linie rocadă admirabilă pentru atacator în faţa frontului Cetăţii. 
| Tot aşa de bine venea în ajutorul atacatorului şi micile vălcele care afluiau diuspre Sud în 
valea mare (Eski-Dere, Staro-Selo) care acoperia frontul Centrelor 2—9 ; cele mai de seamă dintre aceste 
vălcele sunt: 

— Vălceaua -Eski Dere, sau vălceaua Moarei Părăsite, pe unde inamicul se putea apropia 
acoperit dinspre Belica; 

— Valea Daptac-Kulac care după un traect întortochiat se deschidea în faţa Centrului 9. 
Această vale în cursul său mijlociu care are direcţia paralelă cu frontul Cetăţii a format o adevărată paralelă 
de pornire la asalt pentru o însemnată parte din forţele Diviziei a 4-a bulgare. 

— Tot aşa de avantagioasă pentru atacator este şi mica vălceluşe de la Estul satului Daidir 
care afluiază în valea mare în dreptul cişmelelor din faţa Centrului 8. - " 

Această vale în partea ei superioară se lărgeşte şi dă naştere în felul acesta la o adevărată mică 
piaţă de arme în faţa Cetăţii, Prin această vale a atacat grosul Divizlei a 4-a bulgare ; 

— ln fine valea, care coboară din satul Daidir spre frontul Centrului 7, furnizează atacatorului, 
părţi de teren ce nu pot fi descoperite de pe frontul fortificat 1), şi îi permitea în felul acesta să se apropie 
ascuns. Pe aci şi-au îndreptat Bulgarii încă o parte însemnată dia forțele Diviziei a 4-a Preslav. 

Slăbiciunea care decurgea pentru Capul-de-Pod din existenţa acestor văi trebuia studiată cu aten- 
țiune şi găsite mijloacele pentru remediere. Din câte însă am putut află, nimic nu s'a făcut în această 
privinţă, sau s'a făcut foarte puţin; căci a aşeza o turelă de S53mm, în plus, ca să se opună debuşerii 
atacului pe Valea Daptac Kulac, şi o aită turelă de 53 mm în faţa văi ce coboră din Daidir spre Centrul 7, 
în timp ce frontul sectoarelor Siahlar şi Staro-Selo, şi frontul Centrelor 2-5, era împănat de turele de 53mm2), 
este prea puţin ; în special în faţa vălcelei care coboară în valea mare pe la Răsărit de Daidir frontul Ca- 
pului-de-Pod a îost cu totul slab, 

O chestiune de cea mai mare importanță pentru cetate era a/imenfarea cu apă. 
In genere se poate afirmă că apa se găseşte nuraai pe fundul văilor mari, şi pe acestea numai 

în câteva centre unde se găsesc făcute lucrări de captare a apelor şi cişmele. Sus pe platou nu cunosc să 
se găsească apă decât întrun singur puț în vâlceaua dela Apusul cotei P. T. Punar Alceac, care este o ve- 
che captare de ape subterane după sistemul turcesc. 

S'a încercat şi de către autorităţile noastre militare să se construiască câteva puțuri, dar fără re- 
zultat, deoarece pentru construirea unei cişmele sau puț nu este suficientă numai săpătura, ci trebuesc mai 
întâi căutate isvoarele subterane de apă şi apoi captate prin lucrări migăloase de tuneluri concentrice pentru 
a se putea avea o cişmea cu debit mare şi constant de apă. 

In lipsă de apă în puțuri Comandamentul Capului de Pod a organizat un serviciu de sacale pen- 
tru alimentarea trupelor cu apă din Dunăre. 

Comunicaţiile pe drumurile naturale, erau destul de bune pe timp secetos; pe timp ploios însă s 
desiundau ca pe. orice teren de pe care s'a defrişat pădurea,— adică. deveneau aproape inaccesibile, 

Descrierea Fortificaţiilor 
Fortificațiile Capului de Pod Turtukaia au fost dispuse de două linii de rezistenţă: 
— Linia 1 Principală de Rezistență, numită şi Linia Centrelor şi care -era compusă din linia 

fortificată a centrelor şi una sau două linii zise de reculegere 
— şi Linia II de Rezistență, — cunoscută sub numele de Linia III, şi care se găseă cam la 

mijlocul distanţei dintre prima linie şi Turtukaia. 
In partea de Sud Vesta Capului-de-Pod-se construise în afara Liniei Centrelor o nouă linie for- 

tificată pe platourile de la Siahlar şi Staro-Selo, cunoscută sub numele de Linia Iaaintată de la Staro-Selo.3) 
  

1) Da, dar puteau fi descoperite de avioane şi de baloane captive, dacă Sar fi dat 'Turtukaiei, cum am cerut eu Ministerului de Răsboiu, 
2) Da—artileria apărării a fost rău împărţită sectoarelor, fiindcă apărarea era obsedată de credinţa că pe acolo se va da atacul temeinic. 
3) Mare greşeală s'a făcut cu construirea acestei linii şi anexarea ei la linia principală de rezis- tenţă. Dar ideia că atacul va veni despre Vest a paralizat dreapta judecată a celor însărcinaţi cu apărarea, şi a pregătit dezastrul Turtukaii. | 

* 
*
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| Această linie a fost construită în urmă, spre a se corecta perimetrul Liniei de Rezistență Cen- 
trelor. Hotărârea de a se construi această linie a fost dictată pedeoparte de teama că pe aici va fi atacată 
Cetatea, iar pedealta spre a se stăpâni dealul Staro-Selo, care domină cu câţiva metri terenul pe care se cons= 
truise linia centrelor. 

Cât a fost de justificat primul motiv s'a văzut din cursul evenimentelor ; al doilea motiv nu era 
de natură a îi luai în seamă, deoarece o diferență de nivel de 10—15 m pentru o distanţă de 3—4000. m 
nici nu merită să fie luată în seamă. 

Aşa că construirea acestei linii înaintate nu a avut altă urmare palpabilă decât mărirea întrun 
mod nemăsurat şi peste puterile efectivului garnizoanei, a perimetrului Cetăţii. 

Mai necesară ar fi fosț poate extinderea perimetrului Cetăţii înspre Est 1), deoarece locul de tre- 
cere peste Dunăre din portul Olteniţa la cele două pontoane dela Estul Turtukăii era excentric spre Est 
faţă de semicercul Capului-de-Pod; şi flancul stâng al liniei fortificate nu acoperia îndeajuns această trecere, 

Din această cauză, dacă atacatorul ar fi ocupat dealul din faţa frontului Cetăţii dela Est de Bul- 
gar-Cosuj, şi care se afla la 7—8 kim. depărtare de portul Olteniei ar fi putut să interzică trecerea Dunării 
fără a ataca şi cuceri Capul-de-Pod, 

Dar şi acest inconvenient Sar fi putut remedia printr'o bună distribuire a gurilor de foc în Capul 
de Pod şi printr'o amănunţită pregătire a tragerii (cu observatori şi pe malul stâng al Dunării) fără să mai 
fie nevoe de extinderea frontului, 

intinderea și aşezarea perimetrului Linie Principale de Rezistență (a centrelor) a fost foarte 
muit criticată de ofiţerii carii au comandat unităţile la Turtukaia. N 

Unii zic că perimetrul Cetăţii a fost prea mare; iar alţii zic că a fost rău plasat pe teren. 
Primii zic că frontul Centrelor 7, 8 9 10 şi 11 ar fi trebuit retras pe marginea pădurii, pe linia 

dreaptă ce ar îi fost trasă între Centrele 6 şi 12; prin aceasta sar fi scurtat şi frontul, s'ar fi avut un câmp: 
de tragere destul de bun şi nu Sar fi mers cu fortificațiile pe versantul nordic al văii mari, unde erau perfect 
vizibile de pe versantul opus al văii. | 

Ba unii pretind că ar fi fost suficient pentru Capul de Pod frontul Liniei a [1 de Rezis- 
tență prelungit dela colţul Nord-Est al păduri în direcţia Centrului 13, şi de aci spre Dunăre pe linia Cen- 
trelor 14 şi 15. 

Extinderea însă care a trebuit să se dea Capului-de-Pod Turtukaia, în afară de trebuinţa de a 
scoate punctul de trecere de sub focul artileriei cu tragere tungă, nu putea fi stabilită decât de Marele-Stat- 
Major în legătură cu efectivul trupelor care aveau să execute trecerea Dunării pe aci, şi deci aceasta nu era 

7 

- 0 chestiune care să se poală rezolva după aprecierea oricui, 
In ce priveşte aşezarea pe teren a liniilor de rezistență şi în special a Liniei 1 Principală de Re- 

zistenţă, este drept că alegerea ce s'a făcut nu a fost peste toi cea mai fericită, . - 
Astfel, deşi aşa cum a fost aşezată pe coastele versantului drept al văii Daidir-Staro-Selo, linia de 

luptă posedă un câmp foarte întins de tragere la distanţă mare, cu toate acestea la distanţă mică posedă 
multe şi mari unghiuri moarte, cu toate că tranşeele înaintate au fost coborâte în cele mai multe părți până 
aproape de jumătatea profilului pantei. 

Afară de aceasta prin faptul coborârii tranşeelor pe pantă în jos, linia fortificată a devenit perfect 
vizibilă, ceace a înlesnit inamicului reperarea şi bombardarea poziţiunii cu cea mai mare preciziune, atât a 
obstacolelor artificiale cât şia şanţurilor adăpost şi de comunicaţie, după cum vom arăta la timp, şi după cum 
se vede pe schiţa respectivă, | 

Privind acum de pe versantul sudic al văii Daidir lucrările de fortificaţie de pe versantul opus 
în special în sectorul din dreapta Centrului 8 asupra căruia a fost îndreptat grosul forţelor Diviziei a 4-a 
bulgară, te cuprinde mirarea cum s'a putut comite o asemenea greşeală. 

De la Armanul Chermencef, unde bănuese că şi-au avut poziţia observatorii artileriei bulgare se 
descoperă pertect, ca întro expoziţie, tranşeele din faţă care pe toată linia sunt coborâte pe pantă în jos; 
găsesc că ar fi fost imposibil să apară un trăgător la creastă spre a trage fără a fi imediat văzut şi 
luat la ochi. | 

| De-asemenea şi şanţurile de comunicaţie se văd perfect cum coboară în jos pe pantă către şan- 
țurile de tragere ; şi nu numai că se vede perfect orice mişcare ce s'ar face pe ele, dar sunt unele ramuri 
ale zigzagurilor care sunt descoperite până în fund,—adică li se vede şi fundul. , 

Atunci să nu ne mirăm că au fost atât de bine (cu preciziune) bombardate de artileria bulgară; 
  

-1) Nu era necesară, TE e . | “3 aut End Pr 
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“a eu cred că singurul motiv care a făcut pe Bulgari să-şi îadrepte atacul lor decisiv pe aci, a fost tocmai 
acesta,—adică perfecta vizibilila'e a lucrărilor. 

Atunci unde trebuia să fie aşezată această linie ? * 
Răspund: „oriunde, numai acolo nuf. 
Putea să fie aşezată pe creasta topografică a versantului nordic al văii,—pe lo:ul ales pentru 

Linia | de Reculegere, în interiorul pădurii chiar, numai aşa cum a fost expusă, pe coastele văii Daidir 
Staro Selo, nu.. 

Este drept că îţi surâde o poziţie aşezată pe un punct dominant cu o vale largă în faţă; aproape 
că nici nu te mai uiţi la unghiurile moarte dela picioarele înălțimei ; dar adevărul este cu totul altul, şi nu întârzie de a te chema la realitate când încep să-ţi cadă proectilele în cap. . 

Cred că cea mai bună. soluţie ar fi fost ca Linia ] Principală de Rezistență să fie aşezată imediat dincolo de valea mare Daidir-Staro Selo având ca câmp de tragere suprafaţa întinsă a platoului de la Sud de vale; iar ca linie de comunicaţie şi ca adăpost pentru rezerve însăşi valea de care vorbim. Şi anume, această mutare ar fi trebuit să fie făcută numai între Centrele 4— i; celelalte centre rămânând acolo 
unde sunt, 

In felul acesta, fără să se fi lungit cu mult (2—3 kim ) linia de rezistență, S'ar fi evitat defectele . liniei actuale, s'ar fi procurat poziţiei o spleadidă linie de comunicaţie şi adăpost şi s'ar fi făcut o mare eco- nomie de lucru şi material de construit obstaco'e artificiale (pari, sârmă şi abatise); căci pe poziţia propusă, nu ar fi fost nevoe să se urmeze prin atâtea întortocheturi toate boturile de deal ale versantului nordic al văii /Daidir-Staro Selo cu reţeaua de Sârmă, şi nu ar fi fost nevoe de atâtea lucrări de flancare şi etajate pentru baterea unghiurilor moarte, deoarece linia ds rezistență ar fi fost aproape dreaptă, bine înțeles cu frânturile necesare flancărilor ; şi mai presus de orice, S'ar fi luat din mâna adversarului avantagiul ce îi pro- cura micile văicele care debuşau în faţa poziţiei, în care şi-a adunat unităţiie şi din care a pornit la atac ca din nişte paralele anume construite ID), 

laaintea Liniei Centrelor şi a Liniei Inaintate dela Staro Selo se găseau poziţiile îortificate ale dife- ritelor eşaloane ale avauposturilor. Dintre aceste poziții, mai însemnate erau: 
— poziţiile gărzilor mari de la Sud de Denisler şi Mesi Mahle ; 
— poziţia rezervii avanposturilor dela Daidir ; 
— şi poziţia torificată a satului Antimovo. 

Sistemul de fortificație adoptat 

Afară de câteva cupole şi baterii montate în beton, toate fortificațiile au fost construite semi- 
permanent. , _ a _ | . i 

La început au fost construite 15 redute inchise la gât, numite centre, depărtate întie ele între 1000 
şi 2000 m. şi chiar mai mult acolo unde (Sectorul III) probabilitatea de atac era mică. 

Cu timpul constatându-se o prea mare distanţă între unele centre, s'a mat construit câteva sub- 
centre în intervalele prea mari; astfel s'au construit: 

— Subcentrul 2—3 şi flancarea 3 între centrele 2 şi 3; 
— Subcentrul 11—12 între centrele cu acelaş bumăr ; 
— precum şi Subcentrul 14—15. | 

In acelaş timp găsindu se că Centrul 7 era rău aşezat (lângă „vaiea cablului“ care legă bateria 
105 Căpitan Şendrea cu observatorii săi) a fost înlocuit printr'un centru mai la dreapta, actualul centru 7, şi 
printr'un centru lâogă şoseaua Daidir care a fost numerotat cu numărul 8;—iar centrul 8 a urmat să fie nu- 
merotat cu numărul 9, şi aşa mai departe. 

Bulgarii au cunoscut numai vechea numărătoare; aceasta reese din d:scrierea luptelor dela Tur- - 
tukaia făcută de Generalul Toşef. Deaceia cine citeşte această descriere trebue să fie prevenit asupra acestui 
lucru, pentru a putea fixa sectoarele şi obiectivele de atac ce s'au dat diferitelor unităţi bulgare. 

Profit de această împrejurare pentru a arăta că Bulgarii nu au cunoscut atât de bine mai dinainte 
lucrările Capului-de-Pod Turtvkaia şi că-nu isbutiseră să-şi procure, după cum S'a spus de unii, harta secretă 
cu lucrările de întărire ale Capului-de-Pod. 

1) Dacă cei însărcinaţi cu apărarea şi-ar fi dat seama că atacul se va da prin sectorul de Sud, 
iar nu prin cel de Vest, în loc să facă lucrările inutile şi periculoase pentru apărare dela Staro Selo ar fi 
trebuit să organizeze o linie de rezistenţă “retrasă care să se rezeme pe centrele 6 — 11. Această linie ar fi 
snărit puterea de rezistenţă a poziţiei şi ar fi anulat neajunsurile terenului. 

f
a
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După căderea Cetăţii a sosit la Turtukaia un operator topograf german pentru a ridică lucrările 
de fortificaţie în scop informativ, şi căutând prin arhivele Comandamentului Capului de-Pod, sau în altă parte, 

a găsit planşa 1/20-000 a Turtukaiei şi a împrejurimilor, cu fortificațiile însemnate cu roşu; a arătat-o ofiţerilor: 
răniţi din spitalul din oraş, spunând că a scăpat de munca pe care ar fi trebuit să o depună pentru ridicare. 
Dacă Bulgarii ar fi posedat această hartă, nu ar mai fi însărcinat pe acel topograf să facă ridicarea !), 

Şi combinaţia cu arături şi semănături anume făcute în jurul fortificațiilor pentru a servi ca puncte 

de reper, cred că sunt numai poveşii ; astfel, fortificațiile ocupate de infanterie erau aşa aşezate încât ina- 
micul le vedea destul de bine fără să mai fie îvsemnate prin nimic;—iar bateriile de artilerie erau aşa as- 

cupse în pădure, tufişuri s'au văi, încât nu ar fi putut să li se indice locul prin anumite culturi sau arături; 
probă că nici o baterie nu a fost scoasă din serviciu de artileria bulgară 2) 

“Unele din centre aveau traseul regulat, sub forma unor figuri geometrice; cele mai multe însă 
aveau trăseul adaptat mai. mult sau mai puţin la formele terenului, însă era constituit din linii frânte 3). 

-In interiorul centrelor, chiar dela început s'a prevăzut construirea de adăposturi. 

lo urmă, pentru complectarea frontului defensiv şi corectarea câmpului de tragere al centrelor s'au 
- construit” în intervalele dintre centre şi în faţa aceștora, şanţuri de trăgători izolate numite „anexe“. 

Ofițerii care au construit fortificațiile afirmă că proectul iniţial de fortificare a Capului de Pod 
Turtukaia prevedea ca centrele să rămână singurele fortificaţii ale cetăţii şi să fie întrebuințate ca puncte de 

sprijin ale infanteriei ; şi pretind că anexele au fost construite la cererea lor, deoarece ei au găsit că câmpul 

de tragere al centrelor avea unghiuri moarte prea mari şi erau depărtate prea mult unele de altele $). Ba 

ceva mai mult, aceşti ofiţeri afirmă că „anexele“ au înlocuit pur şi simplu centrele, şi ca dovadă aduc faptul 

că la construirea liniei înaintate dela Staro Selo, care s'a făcut în urmă, sistemul! centrelor a fost înlăturat, 

fiind înlocuit cu sistemal liniei de trăgători întărită 5). 

Domnul General Scarlat Panaitescu, înt'o convorbire pe care am avut-o cu domnia sa, mi-a 
afirmat însă că încă dela început era prevăzută construirea unor anexe pentru corectarea aşezări centrelor 
şi pentru legarea centrelor între ele 6), 

Ori care ar fi adevărul asupra acestei chestiuni, este fapt îndeobşte cunoscut că în timpul luptelor 

centrele nu au fost ocupate aproape nici de rezervele liniei de trăgători care ocupau anexele,—afară de 

centrele 8, 11 şi 12 care nu au avut anexe construite în faţa lor şi care au fost ocupate de însăși linia 

de trăgători. 

Dealifel în ce priveşte raportul tactic dintre anexe şi centre, la foarte puţini ofiţeri am constatat 
că socoteau centrele ca reduite, sau puncte de rezistenţă ale liniei de luptă 7). : 

la general toate anexele Liniei 1 Principale de Rezistență au fost construite pe pantele coborânde 
spre inamic având ca câmp de tragere cuprinsul văii din faţă şi parte din platoul de peste vale, care. pe 
alocurea era dominant. Din această cauză, după cum am arătat deja, aproape toate fortificațiile erau perfect 
descoperite şi prin urmare bine reperate şi bătute de artileria inamică ?), 

Coastele pe care erau aşezate fortificațiile fiind convexe şi anume din ce mai convexe către bază, 

unghiurile moarte nu au putut fi complect anulate nici acolo unde s'au construit șanțuri etajate în faţa cen- 
trelor. Astiel fiind, şi cu cât şanţurile etajate se coborau mai spre baza pantelor, erau din ce în ce mai bine 

“văzute şi bătute de artileria inamică. : i | 
„Centrele însă în marea lor majoritate au fost aşezate pe creasta topografică a înăltimilor ; din 

această cauză nu se puteau descoperi şi bombarda atât de uşor, aveau vederi depărtate şi deci constituiau 
  

1) Cred că Statul Major bulgar posedă harta întăririlor de la Turtukaia. Operatorul german voia 
să aibă harta cu lucrările de mobilizare (de punere în stare de apărare), care s'au făcut în ultimile luni 

2) Bateriile care nu au fost bătute de vrăjmaş erau desigur inofensive pentru el. 
3) Dacă erau adaptate la teren nu puteau fi liniare, ci constituite din linii frânte. , 
4) Nu trebue să se uite că organizarea poziţiei a început odată cu răsboiul mondial; deci ea a 

fost călăuzită de principiile atunci în vigoare. In urmă aceste principii s'au modificat, şi de aceasta trebuia 
să ţină seama Marele-Stat-Major şi Comaudamentul Cetăţii. | 

De sigur că acesta este rolul centrelor de rezistenţă sau a! punctelor de sprijin. 
5) Nu cunosc valoarea întăriturilor de la Staro Selo. 
6) Neapărat că da; şi acestea trebuiau executate de apărare după planul punerii în stare de apă- 

rare a poziţiunilor (adică după carnetul de mobilizare a poziţiei întărite), 
, 7) Ofiterii nu aveau pregătirea necesară pentru răsboiul de asediu. | 

_8) Afirmaţiune exagerată. Aşezarea centrelor pe teren a fost studiată, pe teren, de G-l Panaitescu 
şi deci locul ce li s'a ales este justificat şi impus de matura terenului. Dealtfel, cine cunoaşte frontul întărit 
dela “Galaţi va găsi o mare analogie între acesta şi Turtukaia,
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bune puncte de observaţie ; şi din ele se puteau flancă cu uşurinţă intervalele şi pe unele locuri chiar parte din terenul din faţa anexelor şi a reţelii de sârmă, constituind prin aceasta bune puncte de sprijin a liniei fortificate. 

Din nenorocire însă nici una din aceste calităţi ale centrelor nu a fost folosită în timpul luptelor, 

Atât anexele, cât şi centrele trebuiau să fie legate între ele şi înapoi prin şanţuri de circulaţie şi comunicaţie, 
| lo general aceste şanţuri nu erau complete, iar pe alocurea nu existau deloc ; în special la Cen- rele 8 şi 11, unde prin desfăşurarea evenimentelor s'a simţit mai mult nevoia lor, aceste şanţuri lipseau cu desăvârşire;!). Din această cauză aceste centre Du au putui să fie cu nimic ajutate, iar când legătura tele- fonică a fost şi ea distrusă prin bombardament, nu s'a mai putut avea nici cel puţin. ştiri dela ele asupra nevoilor lor, sau asupra progresului atacului bulgar din faţa lor; şi nici trupele care au luptat în ele nu s'au mai putut retrage decât cu mare greutate şi cu mari pericole, 

| Cauzele pentru care lucrările nu au fost complete nu se pot preciza în mod hotărât: lipsa tim- pului, sau lipsa de activitate. 
| Din convorbirile pe care le-am avut cu unii ofiţeri carii au lucrat la aceste fortificaţii mi-am for- mat convingerea că timp de lucru a fost suficient, dar nu se lucră cu imetodă şi nici cu ardoarez, Şi nu erau complete nu numai şanţurile de comunicaţie, dar nici şanţurile de adăpost pentru tra- Sere nu erau construite în măsura în care cereau necesităţile tactice ale poziţiei; şi aceasta era cu atât mai _Suprinzător cu cât în unele puncte ale poziţiei erau construite şanţuri adăpost pe 5 etaje, cum se prezintă cazul cu faţa centrului 5. unde poate că nu ar fi fost nevoe de atâtea lucrări, chestiunea putându-se rezolvă flancând botul de deal din faţa centrului, din lucrările de pe boturile de deal vecine, 

Zic, în unele părţi ale liniei principale de rezistență şanţurile adăpost pentru tragere erau incom- plete ; astfel: 
: 

— Stânga centrului 11 era slab fortificată ; şi din această cauză în ziua luptei a fost slab ocu- pată şi deci slab apărată; = 
A — intervalul .dinire Centrul 8 şi Centrul 9 cu vâlea ce desparte aceste centre, pe o distanță de circa 400 m. era apărată de o singură tranşee pentru o secţie puşcaşi ; 

— dreapta Centrului 8 cu vâlceaua zisă a cablului care e proectată în acest loc în linia forti- tificată, era apărată de tranşee construite pentru maximum un plOton care avea misiunea ca să apere şi des- chiderea ce se află aci făcută în reţeaua de sârmă pentru a trece drumul: pe care se aduceâ apă dela ciş- melele Daidir la Centrala 2;— | 
şi acestea ca să vorbim numai de părţile unde s'au produs atacurile decisive ale armatei inamice şi unde s'a simţit lipsa fortificațiilor în timpul luptelor. 

Liniile de Reculegere ale Liniei 1 Principale de Rezistență. 

Târziu, după construirea centrelor şi anexelor, s'a început executarea unei linii de fortificaţie la o depărtare de 500—1000 m. înapoia liniei centrelor ;—pe alocurea această linie a fost dublă. In totalitatea ei linia de reculegere era compusă din şanţuri simple de trăgători, fără adăposturi şi fără şanţuri de comunicaţie, nici între ele, nici înapoi. Deasemenea nici dinainte şanţurile de trăgatori ale liniei centrelor nu erau legate cu linia de reculegere prin şanţuri de comunicaţie. Această linie, prin poziţia sa, având câmpul de tragere într'o uşoară pantă urcândă spre inamic S'a dovedit mai tare chiar decât Linia Centrelor; ea nu a putut fi nici reperată nici bombardată de inamic ; şi infanteria care a ocupat-o nu a putut să fie alungată din ea prin atac de front. | „Generalul Toşet, în descrierea pe care o face asupra luptei, spune că „trupele bulgare sau opriţ în faţa marginii pădurii unde Românii erau puternic fortificaţi“;—ori aceasta era tocmai linia de reculegere, în faţa căreia se opriseră Bulgarii în urma cuceririi Liniei Centrelor, dar care în „realitate nu a fost ocupată ş, apărată decât de resturi de unităţi respinse de pe Linia Centrelor, şi care se opriseră în treacăt în retragere în această linie, 

Rolul acestei linii era, ca trupa respinsă din Linia Principală de Rezistență să se retragă în a- ceastă linie, să se refacă acolo, şi împreună cu rezervele locale să reziste pe această linie până la sosirea rezervei de sector, sau a rezervei generale, cu care să pornească la recucerirea lucrărilor pierdute. 
  1) Trist de tot. 

. 2) Timpul nu a lipsit, A lipsit : Organizare, ştiinţă, personalul special, prevederea şi energia în Conducere,
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Acest rol probabil era scris în „Instrucţiunile de luptă ale Capului-de-Pod“. Profit însă de această 
ocazie pentru a arătă că cea mai mare parte dintre ofiţerii regimentelor care au format garnizoana Cetăţii 

“ Turtukaia nu cunoşteau cuprinsul acestor iastrucţiuni;—mulţi nici nu ştiau dacă există. Singur Căpitanul 1. F. 
a ştiut să-mi spună complet şi clar rolul liniei de reculegere, acţiunea rezervelor de batalion, regiment (sec- 
tor) şi a rezervei generale pentru recucerirea părţilor din fortificaţii care ar fi fost pierdute. 

Probabil că cunoşteau aceste instrucţiuni numai ofițerii care au luat parte la aplicaţiunile pe hartă 
de la Comandamentul Capului-de-Pod, la care nu participau din arma infanteriei decât ofiţerii superiori şi 
căpitanii comandanţi de batalioane, IE , | 

Se pune întrebarea, dacă aceste instrucțiuni nu au fost aduse şi la cunoştinţa ofiţerilor comandan- 
danţi de companii,—care cred că trebuiau să le cunoască. In această privivță Sublocot, P. C., adjutantul unui 
regiment de infanterie, cară a luptat pe linia centrelor mi-a comunicat că el nu ştie nimic de existenţa aces- 
tor instrucţiuni; se vede treaba că erau prea bine păstrate de către comandanții de regimente, sau poate că 
nici regimentelor nu fuseseră trimise în copie în părţile care le priveau!). 

Pentru fortificarea liniei înaintate de la Staro-Selo şi Siahlar am spus că se adopt:se sistemul 
liniei de trăgători întărită. In acest sistem au fost construite în întregimea lor toate fortificațiile Capului-de= 
Pod Silistra. ” 

„Acest sistem de fortificaţie era mult mai înaintat decât sistemul centrelor2); şi numai începerea mai 
timpurie a executării fortificațiilor la 'Turtukaia a făcut ca aci să se adopte acest sistem (al centrelor); şi 
e de mirare că atât la Turtukaia. .cât şi la Silistra sistemele de fortificaţie adoptate nu au fost modificate 
după progresele la care se ajunsese pe fronturile de luptă ale armatelor care se găseau în campanie la data 
intrării noastre în răsboiu. 

In această privinţă cred că nu s'ar fi pregetat să se facă modificările necesare dacă nu domnea 
răul obiceiu de a se pierde timpul la construirea lucrărilor cu aşa numita „freză“, adică alinierea taluzurilor, 
nivelarea şi bătătorirea parapetelor şi chiar măturarea lucrărilor. 

Timpul pierdut cu aceste lucrări de aspect era atât de mare faţă de timpul necesar construirii 
lucrărilor de fond, încât probabil s'a socotit, ca ceva imposibil aducerea la curent a lucrărilor cu progresele 
tecnicei fortificaţiei. Altfel nu-mi explic cum-au rămas nefolosite îavăţămintele câştigate: în direcţia fortificaţiei 
din răsboiul în curs. . | 

Dar -aceasta nu ar îi însemnat că centrele care erau construite deja să nu mai folosească Ia nimic 
şi să fie desfiinţate ; ci ar fi rămas mai departe ceace ele erau în „ealitate, adică centre de rezistenţă sau 
puncte de sprijin, de care orice linie sau poziţie fortificată s'a dovedit că are nevoie, 

Linia Il-a Principală de Rezistență (cunoscută sub numele de Linia III-a). 

Această linie era constituită din şanţuri simple de trăgători, adăposturi de mitraliere şi pe alocurea 
chiar amplasamente pentru turele şi baterii. 

Se proectase, şi chiar se începuse să se construiască în câteva puncte adăposturi blindate legate cu şanţurile de trăgători prin şanţuri de comunicaţie în zig-zag. 
Era începută de mult şi fusese lăsată în părăsire ; din care cauză în multe locuri se astupase pe jumătate, şi în timpul luptelor trupele au trecut peste ea, sau au ocupat poziţie în preajma ei, fără să-i apre- cieze scopul pentru care fusese construită şi să se folosească de ea 3) | 

Linia întărită a Bălței Staro-Selo 

Făcând parte tot din ansamblul fortificațiilor liniei înaintate dela Staro-Selo, se fortificase malul . estic al Bălţei Staro-Selo cu o linie de şanţuri simple pentru trăgători; fără adăposturi şi fără şanţuri de comunicaţie. + 

  
„____1) Nu mă miră toate acestea, fiindcă majoritatea ofiţerilor de la Turtukaia nu cunoşteau aici fron- tul poziţiunii, nici terenul dinaintea poziţiunii pe care avea să opereze adversarul, 

2) Chestiunea centrelor de rezistenţă nu trebue discutată cu uşurinţă. Liege a putut să reziste câteva zile mai mult graţie rezistenţei punctelor de sprijin ale Cetăţii (forturi). Verdun a rezistat ani întregi fiindcă şi-a sprijinit apărarea pe forturi (centre de rezistenţă). 
Centrele de rezistență sunt indispensabile ori-de-câte-ori întinderea fronturilor de apărat este prea mare în raport cu efectivul apărării. 
3) Aceasta însemnează că trupele nu cunoşteau organizarea poziţiei, şi că toată apărarea s'a făcut fără nici un plan de operaţiuni, ci numai la voia întâmplării.
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Această linie este cunoscută sub numele de Livia Bălței Staro-Selo; era însă de puţină valoare tactică, deoarece era dominată de Dealul Staro-Selo; şi cred că fusese construită mai mult spre a folosi obstacolul (balta) pe care îl avea în faţă şi în scopul de a Susţine. retragerea trupelor din linia înaintată de la Staro-Selo, - | 

Intărirea frontului cu turele şi tunuri de 53 mm. și 37 mm., și cu mitraliere 
franceze de poziţie - 

Linia de rezistență a centrelor şi linia înaintată dela Siahlar şi Staro-Selo, cuprinzând în ea şi apărarea barajului dela Kolimok, erau întărite cu turele cu tunuri de 53 mm; şi 37 mm., şi cu mitraliere franceze de poziţte. | 
La început se adusese !a Turtukaia 41 de turele de 53 mm, şi 14 turele de 37 mm.; dar din 13 turele de 53 mm. s'au scos tunurile spre a fi puse pe afete şi a se completa materialul la bateriile de 53 mm. ale Reg-telor 36 şi 76 Int.; şi în felul acesta au rămas numai 29 de turele cu tunuri de 53 mm. Atât turelele de-53 mm. cât şi cele de 37 mm. au fost repartizate pe front astiel cum se arată pe schiţă ; adică majoritatea în sectorul de Vest, unde, după cum vom vedea, era îngrămădită şi cea mai mare parte a artileriei Capului-de-Pod. - 
Turelele au avut în cea mai mare parte rolul de a flancă unghiuriie moarte din faţa şanţurilor infanteriei, şi mai ales de a bătea locurile cele mai primejdioase pe unde inamicul star fi apropiat de fortificaţii. - - p | Ele erau comandate de caporali sau sergenţi din artileria de cetate de la regiunea fortificată F. N. G.; unele erau comandate chiar de plotonieri. 
Comanda tutulor turelelor o avea Locot. de rezervă Dumitrescu Aurel, care comandă turelele de pe frontul Rag-tului 36 Infanterie (18 turele) şi Locot. de rezervă Racoviţă care comanda restul turelelor (5) de pe îronivl Reg-tului 79 Int. 

. 
Acţiunea acestor ofiţeri a fost foarte restrânsă ; şi Locot. Dumitrescu A,, în timpul luptelor, defec- fându-i-se turela la care se afă, a rămas să lupte ca Simplu soldat de infanterie. 

Mitralierele Franceze, în total în număr de 54 piese, au fost repartizate în mod egal.— câte 18, —celor 3 reg-te de int, care constituiau garnizoana Capului-de-Pod. E'e erau grupate în secţii qe câte 3 piese, La Reg-tul 79 Inaf. secţiile de mitraliere franceze au fosţ comandate parte de ofiţeri, parte de elevi de şcoala militară şi parte de piotonieri sau sergenţi; la Reg-tul 76 Inf. secţiile de mitr. au fost comandate numai de sergenţi; iar la Reg-tul 36 Inf. au fost comandate de ofiţeri (un ofiţer activ, 4 ofiţeri de rezervă, şi un plot. t.t.r.). Ă - 
Poziţiile în care au fost plasate aceste mitraliere nu le cunos: decât îoparte,—şi anume iocul lor „pe frontul Reg-tului 36 Inf.; iar la celelalte doua reg-le cunosc numai locul câtorva secţii care au avut un rol mai important în timpul acţiunei: aceste -locuri se: vor arăta la descrierea luptelor, 

Nici o turelă nu a fost retrasă din poziţiile în care au fost aşezate la început. 
Intrebând pe ofiţerii de infaaterie cari au luptat cu unităţile lor alături de turele, care a fost cauza că turelele nu au fost retrase spre a fi folosite îa retragere pe alte poziţii dinapoi, mi-au răspuns că nici ei nu au văzut pregătit nimic în acest scop, şi că ei nu S'au gândit nici odată că aceste turele ar fi putut să fie retrase odată cu retragerea infanteriei!), 

, Uaii ofiţeri mi-au spus că au văzut prin Turtukaia câteva cărucioare care au servit la transpore tarea turelelor pe front; dar nu-şi amintesc să fi văzut, sau să fi auzit că s'a prevăzut atelaje pentru miş- carea şi folosirea lor la transportarea - turelelor. Este posibil să fi fost, dar nimeni nu le-a văzut şi nici nu S'au gândit să le aducă spre a le tolosi la retragerea turelelor. 
Ca şi turelele pot zice că şi mitralierele franceze au fost părăsite toate în linia de rezistenţă a centrelor, fie că au făcut parte din sectoarele atacate, unde prin forţa împrejurărilor au fost perdute, fie că âu făcut parte din sectoarele neatacate şi de unde mitralierele ar fi putut să fie retrase. 
Din această cauză în după-amiaza zilei de 23 August şi în ziua de 24 August nu s'a dispus pen- tru rezistenţa de pe Linia Il-a a Capului-de-Pod de nici o mitralieră franceză 2), 

  1) Aşa este. Trupele care au luptat la “Turtukaia, şi în special garnizoana ei de siguranţă au fost lipsite cu totul de pregătirea soecială tactică care se cuvine garnizoanzi unui loc întărit, 2) Aceasta Însemnează că nici regimentele nici batalioanele nu erau comandate, Şi totuşi îmi vive greu să cred una ca asta. Dacă aşa a fost, atunci se explică jalnica tragedie dela Turtvkaia şi orice alte explicaţiuni rămân de prisos.
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Obstacole artificiale în fața fortificațiilor 

Obstacolele artificiale erau constituite din gropi de lup, răţele de sârmă pe pari, şi abatise. 
O linie generală de reţea de sârmă plasată în cea mai mare parte pe gropi de lup acoperea tot 

frontul fortificațiilor. 
In sectorul corespunzător liniei înaintate Staro-Selo reţeaua era dublă: o linie de reţea acoperea 

frontul liniei înaintate;—şi o a doua acoperea frontul liniei centrelor, 
Această reţea era întreruptă din loc în loc prin deschideri prin care lreceau drumurile ce eşeau 

“din Capul de Pod. Pe frontul liniei înaintate Sihlar-Staro-Selo intervalele proectate în reţeaua de sârmă erau 
mult mai mari şi cuprindeau întreg intervalul dintre diferitele grupuri de fortificaţii; adică numai grupurile 
de fortificaţii aveau reţele de sârmă în faţă. 

Se pare că intervalele mai mari care erau proectate în rețele în dreptui iptervalelor dintre gru- 
purile de fortiticaţii, erau lăsate anume pentru a permite eşirea contra-atacurilor în afara liniei fortificate ; dar 
aceasta "este numai o supoziţie, deoarece ofiterii care au ocupat aceste fortificaţii pu ştiau acest lucru '), 

Linia de reţea de sârmă era dublată pe al_curea şi cu abatise, a 
Deosevit de această reţea, fiecare centru era iaconjurat de o reţea proprie de sârmă construită 

pe gropi de lup, sau simplă, 
- Linia Il de Rezistență era acoperită în faţă cu o bandă de gropi de lup dublată pe a!ocurea 
cu abatise. 

Pregătirea câmpului de tragere ; culturi de porumb în interiorul Capului- de- Pod. 

Reperarea distanțelor era făcută de fiecare ofiţer ce se găsea cu plotonul- pe linia de trăgători, 
aşa cum se pricepuse 2). 

„ Curăţirea câmpului de tragere de culturi, şi în special de porumb, a lăsat foarte mult de dorit Şi 
a dat naştere la o avalanşe de incriminări la adresa Comandamentului 3), care, spun ofiţerii, i-a oprit să taie 
porumbul; şi chiar atuaci, în timpul din urmă, când s'a ordonat lăierea, nu li s'a permis să taie cocenii decât de dinsus de ştiuleţi. | 

Din comunicările ofiţerilor, precum şi din cercetările pe care le-am făcut fa faţa locului în anii 
1929 şi 1922, când prin rotația culturilor (un an păioase-un an porumb) s'au cultivat pe aceleaşi terenuri 
aceleaşi feluri de culturi ca în anul 1916 (ani soţ) am ajuns la rezultatul arătat în schiţa respectivă,—care 
deşi nu poate fi luat ca absolut exact este totuşi foarte aproape de adevăr. ” 

Un lucru este cert însă, că in faţa centrului 11 şi în faţa tranşeelor din stânga acestui centru 
„asupra cărora şi-a îndreptat atacul totalitatea forțelor Brigadei Nedelcof, terenul a fost completamente des- coperit, deoarece a fost şi este şi acum islzz; aşa că nu poate fi vorba că câmpul de tragere de aci nua 
fost curăţat 4). , 

Dessemenea în faţa jumătăţii drepie a frontului anexelor Centrului 9, în faţa Centrului 8, front 
asupra căruia Divizia 4-a bu!gară a dat atacul decisiv, cu aproape totalitatea forţelor sale, terenul a fost de asemenea complect descoperit, majoritatea fiind iSlaz, iar restul a fost cultivat în mod Sigur cu grâu, 
care era secerat în timpul luptelor. Aşa că întâmplarea a făcut că acolo unde Cetatea a avut nevoe de teren 

” descoperit pentru tragere, nu i-a lipsit. 
Coosiderând matile mase de porumb care acopereau fortificațiile, precum şi interiorul Capului-de- 

Pod, unii ofiţeri au tras concluzia că Bulgarii au pus dinadins şi numai în acest an aşa mari întinderi de 
porumb, în scopul de a acoperi câmpul de tragere al fortificațiilor; şi îşi întemeiau această concluzie pe iap- . 
tul că Bulgarii nu ar fi cultivat în mod obişnuit porumbul 5). | N 

Mai întâi, populaţia de aci nu este numai bulgărească, ci în majoritate cultivatorii de pământ sunt 
Turci şi Români. o - 

  

1) Nu cred să se fi gândit comandamentul apărării la o asemenea operaţiune, fiindcă tocmai acest sector era considerat de el ca sector ales de vrăjmaş pentru atac. - 
2) Reperarea distanțelor este o operaţiune care se face pe sectoare înainte chiar de a începe iucrările de mobilizare ale locului întărit. 
3) Aşa este.—Mare şi neertată greşeală. 
4) Unde a fost islaz apărarea nu avea ce curăţă, 
5) O asemenea presupunere nici nu trebuia discutată.
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Al doilea, o asemenea măsură care ar fi atins obiceiurile şi interesele locale ale populaţiei, nu ar fi putut să fie impusă de statul bulgar, Sau de niscaiva societăţi secrete, fără să se observe şi fără să trans= pire nîmic. 

Şi în fine, al treilea, la Turtukaia şi în împrejurimi se urmează o cultură foarțe regulată de rota- ţie între păioase şi porumb, căci altfel nu permite productivitatea solului, şi ca dovadă că este aşa, este fap- tui că eu am găsit în anul 1922 aproape peste tot aceleaşi feluri de culturi pe aceleaşi terenuri ca şi în anul 1920; şi mai presus de orice am găsit aceleaşi mase de porumburi despre care mi-au vorbit ofiţerii carii au luptat în 1916 la Turtukaia. - 
Aşa că aceste afirmaţiuni trebuesc socotite ca simple poveşti. 
Totdeauna ne-am femut de serviciul de spionaj bulgar, pa care l-am socotit mult superior servi- ciului nostru de spionaj; în realitate lucrul nu a stat aşa; şi ca dovadă aduc următorul fapt: când am fost interogat ca prizonier la Comandamentul Armatei a III-a bulgare, am constatat că biroul de informaţii al. a- cestui comandament cunoştea o ordine de bătaie şi o organizaţie foarte veche a armatei noastre şi anume când Brigada 19 Inf, era formată din Reg-tele 23 şi 34 nf. ; şi după această ordine de bătaie se încercă să facă îndentificarea unităţilor acel birou, : , 
In privinţa rolului pe care I-a jucat porumbul în timpul luptelor se observă un fapt ciudat, şi a- nume: ofiţerii nu se plâng numai contra maselor de porumb care acopereau pe alocurea câmpul de tragere al fortificațiilor, —adică porumbul care împiedică tragerea, ci ei se cred îudreptăţiţi să se plângă şi de porumbul care acoperia terenul înapoia liniei centrelor şi înapoia Linleia [I-a de Rezistență, deoarece în trecerea lor prin acest porumb unităţiie s'au răsleţit, şi-au pierdut legătura, iar soldaţii de rea credinţă s'au sustras din front şi-au găsit în acest porumb locuri unde să se ascundă. - N Dacă porumbui dinapoia liniei a Il-a a jucat acest rol nefast, cauza este că unele unităţi l-au traversat în dispozitive cu intervale mari şi adesea cu subunitățile în trăgători, ceace în viitor ofiţerii vor trebui să evite cu orice preţ, spre a nu se expune la aceleaşi neajunsuri, în special când vor avea să intre în luptă cu trupe neobişnuite cu focul, 1) 

Pentru luptătorii cinstiţi acest porumb a procurat cel mai bun adăpost de vedere în drumul lor spre liniile înaintate. Bateriile Reg-tului 5 Obuziere au luptat în acest porumb în ziua de 23 August dela oreie 2 d. a. până seara, şi a doua zi dela orele 8 până la orele 12 fără să poată fi descope- tite, încadrate sau bătute. 
Cu drept cuvânt au adus mari inconveniente în timpul luptelor masele de porumb care au aco= perii câmpul de tragere al Liniei a II-a de Rezistență (zisă a III-a) din sectorul dintre şoseaua Silistra şi Du- năre şi din sectorul dintre P. T. Panar Alceac şi vâlceaua Kazalci Kulac, 

La construcţia tuturor fortificațiilor nu s'a lăsat nici un fel de iniţiativă comandanților în subordine şi în special comandanților de companii; au li-se admitea să facă nici propuneri pentru îmbunătăţirea fortifi- caţiilor din sectoarele lor. 
| | Din aceasta decurgea lipsa de interes pentru ceace trebuia să se facă şi pentru îmbunătățirile care erau reclamate de lipsurile ce se constatau în mod evident de către cei ce aveau să lupte în aceste fortificaţii?). 

Impărțirea Capului-de-Pod în sectoare 
Pentru apărare Capul de Pod Turtukaia se împărțea în 5 Sectoare ; | — Sectorul 1 cuprindea Linia înaintată dela Staro-Selo-Siahlar în întregimea ei, Linia Centrelor în- cepând dela Dunăre şi până la mijlocul intervalului dintre Centrele 5 şi 6,—precum şi Linia III-a începând tot dela Dunăre şi până în şoseaua Remiza 2 inclusiv. 
— Sectorul II cuprindea Linia Centrelor dela mijlocul intervaluiui dintre Centrele 5 şi 6, şi până la valea dintre Centrele 9 şi 10, precum şi porţiunea din Linia III-a cupribsă între şoseaua Remiza 2 (ex- clusiv) şi şoseaua Daidir (exclusiv). 

  „_„_„„_1) Ofițerii se plâng: 1) Că nu s'a curăţat terenul în faţa liniilor de rezistenţă (de luptă 3) 2) că îna- poia liniilor Succesive de rezistență nu s'au tăiat drumuri prin porumbişte, pe unde să se strecoare coloa- nele în retragere subt comanda şefilor lor, 
i 2) Despre ce fortificaţiuni este vorba: de cele semi-permanente ? Acestea nu se fac de trupele care ausă le apere. De Sigur că e vorba de cele care au de scop să completeze apărarea (luzrări de mo- bilizare). Acestea se fac în principiu subt conducerea şi supravegherea comandanților de brigadă, regiment şi batalion, cărora li s'a destinat diferitele sectoare ale locului întărit,
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— Sectorul III cuprindea restul din Liniă Centrelor şi Linia III până în Dunăre. 
— Sectorul IV cuprindea apărarea fluvială şi anume : 

— barajele de mine, estacadele şi stăvilarele de pe Dunăre din dreptul ostroavelor Kolimok 
— fortificațiile de pe ostroavele Kolimok ; 
— fortificațiile de pe mâlul stâng al Dunării; 
— fortificațiile dela satul Kolimok cu garnizoana lor; 
— flotila de Dunăre; 
— bateria de coastă de 150 mm; - 
— bateria de. obuziere Skoda dinapoia Centrului 1 ; 
— bateria de tunuri lungi de 105 Locot. Drăghicescu din dreapta Centrului 2; 

. 
? 

— precum şi cupolele de tunuri de 120 F. N. G, de pe dealul pe care era construit Centrul 15. 
Aceste din urmă baterii erau destinate ca să ia parte şi la apărarea de uscat, 

— Sectorul 5 cuprindea apărarea de pe malul stâng al Dunării din jurul Olteniţei şi de pe 
malul Dunării până la Gura Mostiştei. 

Garnizoana Capului de Pod. 

Generalităţi, 
„Cetatea era prevăzută cu o garnizoană de siguranţă care la decretarea mobilizării se găsea dislo- - câtă cu efective aproape complete în Capul-de- Pod. 
Această garnizoană avea menirea : - 

— „să preintâmpine cucerirea cetăţii printrun atac bruscat dat de inamic cu forţe improvizate; 
— în cazul unei ofensive din partea noastră să protejeze trecerea primelor trupe peste Dunăre; 
— iar în caz de defensivă din partea noastră să reziste şi să păstreze Capul de Pod atât cât 

îi va fi posibil. 1) 

Compoziţia Garnţzoanei 

Infanteria 
La mobilizare se găsea în Capul de Pod următoarele unităţi : 
„— Reg-tul 36 Infanterie cu 4 batalloane. 

„Acest reg-t a fost dislocat la 'Turtukaia încă din anul 1914, şi a luat parte la lucrarea tutulon fortificațiilor şi la toate manevrele care a privit apărarea şi misiunea Capului-de-Pod. 
— Reg-tul 76 Inf. cu 4 batalioane. 

Acest re-gt, a fost adus la Turtukaia la sfârşitul anului 1915, luând parte la lucrări cu câte ur batalion concentrat pe rând. | | 
Treptat şi mai ales în vara anului 1916 şi-a completat efectivul de 4 batalioane. 

— Reg=tul 79 Inf. deassmenea a fost adus tot la sfârşitul anului 1915 contribuind la lucrări tot cu un batalion concentrat cu rândul; şi acest reg-t şi-a completat 4 batalioane tot în vara anului 1916. 
Câte-şi-trele aceste reg-te au ocupat şi au construit fortiticaţiunile în sectoarele în care erau destinate să lupte, şi anume: 

— Reg-tul 36 Iof. în Sectorul |; 
— Reg-tul 79 Int. în Sectorul II; 
— Regetul 76 lot. în Sectorul UI; 

  
1) Se confundă rolul locului întărit cu rolul garnizoanei de siguranţă. Ori, acest rol nu trebue arătat aci, căci regulamentele speciale definesc precis rolul garnizoanei de siguranţă. 4 
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Din efectivul batalioanelor al IV-a. al acestor 3 reg-te au fost Iuaţi câte 100 de oameni şi au fosţ 
trimeşi pe frontieră pentru întărirea pichetelor de grăniceri. 

Treptat şi începând din primăvara anului 1916 (Februarie) au mai fost aduse în Turtukaia urmă- 
toarele batalioane : 

— Bat. 1V|40 sosit la Turtukaia pe la mijlocul lunei Februarie 1916; 
— Bat. 1V|75 sosit la 6 Februarie 1916; 

şi Bat. 1V|80 sosit la 5 Februarie 1916; 

Aceste 3 batalioane şi-au completat efectivele de mobilizare în luna Iulie 1916. 
Până la 15 August, data decretării mobilizării, au fost întrebuințate în serviciul de gardă şi la di- 

ferite lucrări ale Capului-de-Pod, 
De la mobilizare au fost destinate să constitue rezerva generală a Capului-de-Pod, afară de Ba- 

talionul 1V/40 căruia i s'a dat însărcinarea să ocupe linia centrelor în Sectorul I, în timpul când Reg-tul 36 
Inf. luptă în Linia Inaintată Siahlar-Staro-Selo. 

Din garnizoana Cetăţii Turtukaia mai făceau parte şi următoarele batalioane de miliții: 
— Bat. 47 Miliţii Prahova, sosit la Turtukaia la 23 Iulie 1916; 

— Bat. 48 Miliţii Buzâv, sosit la 16 lulie 1916; 

— Bat. 72 Miliţii Mircea, sosit la 24 Iulie 1916; 
şi Bat. 76 Miliții Vasile Lupu, sosit la Tartukaia cam în acelaş timp, şi a rămas în sectorul 

dia stânga Dunării. | 
Câte-şi-patru aceste batalioane erau compuse din oameni în vârstă, rău echipați, înarmaţi :cu arme 

Md. 1879 şi foarte slab încadraţi: de fiecare companie era numai un ofiţer de rezervă, sublocotenent, co- 
mandânt de companie. Nu puteau comptă ca trupe de luptă; se povestesc episoade jalnice din luptele la 
care au luat parte aceşti nenorociţi. 1). _ 

Până la decretarea mobilizării au fost întrebuinţaţi în serviciul de gardă, la lucrări de tranşee, (li- 
nia III-a), gropi de lup, şi la diferite corvezi în Capul de Pod. 

După decretarea mobilizării aceste batalioane erau destinate să dea gărzile necesare la pontoane 
şi la depozite, să ccupe anumite părţi din front în sectoarele mai puţin expuse, să ocupe lucrările din liaiile 
de reculegere şi din Linia Ill-a în timp ce celelalte trupe luptau în liniile înaintate, şi în fine să întărească re- 
zerva generală a Câpului de Pod. 

In timpul luptelor parte din milițieni au fost întrebuințaţi şi la improspătarea mubiţiilor pentru tru- 
pele din sectoarele cărora erau repartizaţi. 

Două din companiile Batalionului 48 Miliţii au fost dislocate încă dinaintea mobilizării la Olteniţa 
pentru paza portului şi a depozitelor de acolo; iar Batalionul 76 Miliţii Vasile Lupu avea în primire Sectorul 
5 Spanţov-Kiseletul, de unde a fost trecut la Turtukaia în ziua de 23 August, 

= 

In total deci se găseau în Capul-de-Pod Turtukaia la intrarea în răsboiu 19 batalioane de infan- 
terie, dintre care: 

— 3 batalioane Îdin categoria I—IIl din regimente active (1—40) şi anume batalioanele I— 
III din Reg-tui 36 Infant.: 

— 6 batalioane din categoria I—IIl din regimente de rezervă (41—80) şi anume batalioanele 
I—III din Reg-tele 76 şi 79 Inf.; 

— 2 batalioane din categoria IV din reg-te active (1—40) şi anume, batalioanele IV: din Regi- 
mentele 36 şi 40 Iaf. 

— 4 batalioane din categoria IV din regimente de rezervă (41-80) şi anume batalioanele IV din 
Reg-tele 75, 76, 79, şi 80 Int, 

şi 4 batalioane miliții, şi anume batalioanele 47, 48, 72, şi 76 miliții. 
Deosebirea între aceste batalioane era foarte mare în ce priveşte vârsta şi instrucţia oamenilor, 

precum şi încadrarea unităţilor. Astfel, reg-tele de rezervă erau compuse din oameni din contigentele de re- 
zervă ale armatei, adică dela al 8-a contigent în sus, iar batalioanele de miliții erau compuse din oameni tre- 
cuţi în miliții. 

Mai departe, al IV-a batalion din fiecare regiment era de creiaţie nouă, din iarna anului 1915-1916, 
  

1) Mare greşală. Cei care au comis-o uitase şi rolul Turtukaiei şi situaţia ei geografică: loc în- 
tărit pe graniţă.



  

şi erau formate în majoritate din dispensaţi, sau oameni rămaşi din diferite mottve neinstruiţi şi încorporaţi. 
Aceşti oameni nu au pulut primi decât o instrucţie foarte sumară înainte de mobilizare. | 

Au fost însă reg-te care atunci când au organizat aceste batalioane, nu le-au format numai din 
oameni din categoriile arătate mai sus, ci fără să pregete au amestecat aceşti oameni în toate batalioanele ' 
reg-tului şi astfel au format 4 batalioane puţin mai slabe dar omogene. Din acest punct de vedere nu cu- 
nosc cum au stat lucrurile la reg-tele garnizoanei Turtukaia. 

Am afirmat mai sus că şi din punctul de vedere al încadrării diferitele categorii de batalioane se 
deosebeau unele de altele !). Ă . | 

Astfel Batai, IV din Reg. 36 Inf. avea companiile comandate numai de sublocoteneaţi, pe când ce- 
lelalte companii ale reg-tului erau comandate de căpitani,—unii din ei chiar vechi, sau locotenenţi cu vechime. 

Tot aşa sta Iucrul cu Batalionul 1V/80 în care două companii erau comandate de locotenenţi, — şi 
aceia de rezervă,—iar restul de sublocotenenţi. 

Cu comanda batalionului 1V[36 a fost însărcinat un căpitan de rezervă, fost ofiţer activ combatant 
dar 'care fusese întrebuințat mult timp în serviciul îmbrăcămintei sau casieriei, în timp ce companiile din ba- 
talioanele I-Ill din acelaş regt. erau comandate de Căpitani cu vechime şi încercaţi în serviciul frontului! 

Companiile Reg-telor 76 şi 79, atâtcele dela batalioanele I—III, cât şi cele de la batalioanele IV erau 
mai mult sau mai puţin uniform încadrate, cu deosebirea că acestea din urmă aveau ca comandanţi numai 
ofițeri (locotenenţi) de rezervă. | 

Batai. ]l/76 era comandat de un căpitan din promoţia cea mai nouă (lulie 1916) şi care fusese 
întrebuințat până la mobilizare în serviciul casieriei, în timp ce în R. 76 1. erau, după cum am arătat deja 
căpitani cu vechime comandanţi de companii. | 
| Comanda Batalionului ]1l/36 nu era clară : întâi âcest batalion a fost comandat de Lt.-Col. Dimi- 
trescu Ion, Ajutorul Comandantului Reg-tului 36 Inf; odată cu începerea luptelor comanda batalionului a fost 
trecută Căpitanului Turtureanu Emil, care comanda efectiv şi Compania 10/36, iar Lt.-Col. Dumitrescu |. a 
luat comanda sectorului Staro-Selo, pe care nu a exercitat-o în mod efectiv, deoarece Maiorul Dervescu Pe-- 
îre, al cărui batalion făcea parte din acest sector, ştim că a continuat să comande întreg sectorul batalionu-. 
lui său depinzând direct de. comandantul reg=tului. 

Batal. 11/76 era comandat de un căpitan din promoţia cea mai nouă (lulie 1916) şi care fusese: 
întrebuințat până la mobilizare în serviciul casieriei, în timp ce în R. 76 [. erau, după cum am arătat deja 
căpitani cu vechime comandanții de companii. | 

La retragerea Batalionului ]il/36 din linia înaintată de la Staro Selo, Lt-col Dumitrescu Ion a luat 
din nou comanda batalionului, pe care iarăşi a părăsit-o după instalarea reg-tului pe Linia Centrelor, unde a 
luat comanda trupelor de pe frontul Centrelor 2, 2-3 şi îl, 3. 

Aceste schimbări de comandă au condus fa faptul că companiile batalionului, cu începere din 
după-amiaza zilei de 23 August s'au condus aproape independent în luptă, | 

Mai grav s'a petrecut lucrurile la Reg-tul 79 lof.. Din cauza dislribuirii necugetate a trupelor pe 
îront, Maiorii Holban şi Mihăilescu, singurii maiori în reg-t, au rămas fără comandă în ziua luptei celei mari 
de la 23 August. Batalionul 1V/79 a cărui comandă o avea Maiorul Holban, a fost împărţit pe companii la 
cele 4 centre ale sectorului reg-tului încă din ziua de 20 August seara, iar comandantul batalionului rămăsese 
alipit pe lângă Compania 15-a, care se găsea în rezervă înapoia Centrului 8, în marginea pădurii. În dimi- 
neaţa de 23 August Iuându-i-se şi această companie, spre a se întări stânga Centrului 8, Sau spre a se da 
un contra-atac în această direcţie, Maiorul Holban a rămas singur cu cornistul batalionului. După puţin timp 
voind să meargă spre Centrul 8, unde se inteţise lupta a fost grav rănit la ambele picioare. 

Batalionul 1 din acelaş reg-t, comandat de Maiorul Mihăilescu, după retragerea din avanposturi în 
seara zilei de 20 August, a fost împărţit în felul următor: Compania 3 la centrul 9, amesţecată cu Companiile 
5 şi 7/79, Compania 4 la Centrul 8 amestecată cu Companiile 6 şi. 8/79, iar Companiile 1 şi 2 au fost trimise 
în ajutorul Sectorului I, unde au ocupat Centrele 4 şi 5. Aceste două din urmă companii în tot timpul cât 
2u ocupat Centrele 4 şi 5 au fost comandate de Căp. Iroftescu Florea, Comandantul Companiei 1-a. in acest 
timp nu ştim ce a comandat Maiorul Mihăilescu. In dimineaţade 23 August Maiorul Mihăilescu a fost văzut 
la Centrul 6 în momentul când companiile numite mai sus au pornit spre Centrala 2; după aceasta nu 
a mai fost văzut decât în noaptea de 23-24 August la un grup de unităţi străine de Reg-tul 79 Int, care 

  

1) Proasta încadrare a unităţilor trebuia rectiticată de comandanții sectoarelor respective. Aceasta 
nu s'a făcut, sau nu s'a putut face. Neajunsurile încadrării a fost una din câuzele dezastrului dela Turtukaia 
şi chiar a îatregei armate, “
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a staționat pe şoseaua Daidir în apropiere de Linia l-a, iar în ziua de 24 August a fost văzut rănit evacuându-se sprijinit de un soldat prin valea Taslâgea-Kulak. 
| In felul acesta a rămas ca Centrul 9 şi anexele sale să fie comandate de Căpit. Slăniceanu, Centrul 8 de Locot. Cârje, anexele din intervalul dintre Centrele 8 şi 7 de Căpit. Cattangioglu, Centrul 7 de Locot. Tironovici, iar Centrul 6 de Căpitanul Vârnav, care venise de curând de la serviciul geografic, uade făcuse serviciul un timp foarte îndelungat. 

Companiile batalioanelor de miliții erau comandate toate de sublocotenenţi de rezervă; şi afară 
de compâniile Batalionului 76 Miliţii, nici o companie de miliții nu avea ofiţeri subalterni, 

Geniul. 
In Capul de Pod Turtukaia se găsea o companie din Batalionul 5 Pioneri, 

Artileria. | i 
Unităţi ; feluri de guri de foc. | 
Capul de Pod Turtukaia a dispus de o foarte mare varietate de guri de foc; se poate zice că aproape toate felurile de guri de foc ale ţării şi de toate calibrele erau reprezenlate aci. 
După calibru şi mobilitate le-am clasificat în următoarele categorii : 

Artileria grea ficsă; guri de foc de cel puţin 120 mfm calibru, fixate pe platiorme de beton. 
Tunuri. Sa 

— Bateria de tunuri lungi de 150 mlm, scoase de pe Crucişetorul „Elisabeta“, ficsate în beton înapoia Centrului 1; făcea parte din apărarea Dunării şi putea concură şi la apărarea de pe uscat, 
Fiind aşezată pe o poziţiune dominantă şi perfect vizibilă, a fost. foarte uşor reperată şi bătută, de bateriile grele mobile de 150 m/m inamice şi obligată să înceteze focul !) ; dealtfel dispunea de mubiţiuni foarte puţine (150 lovituri de fiecare piesă) 2) 
Cu ocazia recunoaşterii pe care am făcut-o pe teren, după răsboiu, am constatat numeroase gropi „de obuze de mare calibru în jurul şi în imediata apropiere a bateriei precum şi lovituri+ de schije pe culata tunului din stânga bateriei. Ri 
Tunurile se găsesc şi acum aşa cum au tost lăsate în ziua predării cetăţii, adică fără închizătoare, — Bateria de tunuri iungi (4) de 120 mm. St. Chamond scoase de asemenea de pe Crucişe- torul „Elisabeta“ ; era ficsată în beton pe malul stâng al Dunării şi făcea parte din apărarea Dunării, şi în 

special din apărarea barajului de mine dela ostroavele Kolimok. 
Din cauza bătăii sale întinse putea concură şi la apărarea din drepta Dunării în Sectorul 1; dar nefiind legată prin nici un mijloc, nici cu Comandamentul Sectorului | şi nici cu unităţile care luptau în acest sector, nu putea aduce un folos real, ba erau chiar primejdioase. 
Se zice că această baterie ar fi luat parte la lupta care s'a dat la flancul drept al liniei înaintate dela Staro-Selo în ziua de 21 August şi că ar fi contribuit prin focul său la respingerea atacului dat de Bul- gari asupra acestui punct al Capului de Pod. Este de ajuns să arătăm că atacut bulgar cel mai dinspre Dunăre s'a pronunţat asupra Companiei a 4]36 care se găsea la 8 kim. distanţă de această baterie şi că a fost respins pe înserate, aproape pe întunerec, pentru a ne edifică asupra părţii cu care a contribuit această baterie la respingerea atacului în chestie, 

— Trei baterii de câte 2 tunuri, în total 6 tunuri de 120 mm în cupole aduse de la F. N.G. 
şi ficsate în beton. , | 

— O baterie se găsea în spatele Centrului 2-3, 4 — a doua în spatele Centrului 12 la Apus de valea Kusgunluk, 
— şi în fine a treia baterie se găsea la extrema stângă a Capului de Pod, pe malul Dunării, lângă Centrul 15. Această din urmă baterie avea menirea să concure şi la apărarea Dunării şi la luptele de pe uscat. , 
Din toale aceste cupole numai una era gata, şi anume cupola din stânga a bateriei din spatele Centrului 12, care a şi funcţionat; a doua cupolă a acestei baterii avea betonul crud, şi după tragerea a două sau 3 lovituri s'a descentrat. 

  1) A încetat focul când nu mai avea muniţiuni. 
2) Bateria nu a fost scoasă din luptă de artileria adversă.
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Obuziere. N 
O baterie de 4 obuziere de 120 mm. Skoda scoase de pe monitoare şi instalate în beton înapoia | 

Bateriei de 150 mm, cu care concura la apărarea Dunării şi putea lua parte ca şi aceasta şi la lupta de 
pe uscat. . 

| Fiind aşezată într'o uşoară depresiune a solului şi mascată în acelaş timp prin bateria de 150 mm, 
cu care era confundată, nu a putut să fie descoperită de artileria bulgară, şi a continuat să tragă şi dipă 
reducerea la tăcere a aceştia !). 

Mortiere. 
3 baterii a câte 2 piese de 120 mm aduse dela F. N. G. şi în proecţie de a fi fixate în beton: 

o baterie trebuia să fie aşezată înapoia Centrului 5, una înapoia Centrului 7, în pădure, şi a treia înapoia 
Centrului 9. Câte-şi-trele bateriile urmau să fie construite în nişte depresiuni de teren foarte bine mascate, 
dar lucrul lor era foarte înapoiat; abia se făcuse săpăturile postamentelor,. 

Artileria grea Semi-mobilă ; guri de foc de cel puţin 105 mm calibru; le-am numit aşa, deoarece, 
deşi se puteau transporta, erau însă atelate cu boi şi bivoli întrun mod cu totul rudimentar. 

Erau instalate în lucrări de pământ semi-permanente. 
Tunuri. 
6 baterii a câte 4 tunuri lungi de 105 mm denumite „de asediu“. 
Aceste tunuri erau prevăzute cu scut şi o lunetă pentru ochirea indirectă, şi erau instalate în for- 

tificaţii pe platforme de lemn prevăzute cu un cadran la coada afetului. ' , 
Pentru amortizarea reculului aveau o frână legată de coada atetului şi fixată de un ax înşurubat 

în platformă, precum şi două planuri înclinate, înapoia roatelor. 
Bătaia maximă a acestor guri de foc era de 114500 m, iar după tabelele de tragere, 9600 m. 
Aceste baterii au fost distribuite. în felul următor: 

— Bateria Locot. Dumitrescu Aurel a tost aşezată în Sectorul Staro-Selo înapoia Companiei 
2/36. Poziţia acestei baterii era foarte uşor de reparat; din care cauză a fost bombardată cu succes de 0 
baterie grea bulgară, şi forțată să se retragă încă - dela 20 August în a doua poziţie, înapoia Centrului 2, 

— Bateria Locot. Drăghicescu Gh. a fost aşezată pe dealul dintre Centrele 1 şi 2. 
Această baterie împreună cu bateria cea mare de 150 mm şi bateria de obuziere Skoda consti- 

tuiau împreună cu apărarea barajului dela Kolimok, apărarea Dunării, 
— Bateria zisă a Sublocotenenților Stănescu şi Florescu era aşezată înapoia Centrului 4. 

La această baterie îşi avea postul de comandă şi Maiorul Dumitrescu Petre, Comandantul Arti- 
leriei Sectorului |. 

— Bateria Căpitan Șendrea se găsea în pădure înapoia intervalului dintre Centrele 7 şi 8 
— Bateria Locot. Jecu, comandată în urmă, cu câteva zile înaintea mobilizării, de Căpitanul 

Apostolescu, era aşezată înapoia Centrului 9, 
„şi Bateria Locot. Feraru se găsea înapoia Centrului 11. 

| Aceste din urmă 3 baterii au avut o primă poziţie de tragere prea aproape de linia infanteriei; au 
fost însă mutate în noaptea de 22—23 Aug. în a doua poziţie, la câteva sute de metri mai înapoi, de unde 
au acţionat în timpul luptelor din dimineaţa de 23 August. 

După cum se vede, toate aceste baterii au fost instalate imediat înapoia centrelor ca pentru o tra- gere la distanţe mari înaintea. centrelor. 
Tragerea lor se conducea cu observatori şi cu liste de date de tragere asupra câtorva repere. 

| Cât timp infanteria ocupa poziţii înaintate (avanposturi), observatorii erau trimişi pe livia infanteriei 
de unde erau legaţi cu bateriile prin cabluri telefonice speciale subterane. Odată însă cu retragerea infante, 
riei, observatorii s'au retras şi ei pe linia centrelor, de unde se legau cu bateriile priu linii telefonice de co- 
mandament ale infanteriei, care funcționau cu oare care greutate şi erau şi aglomerate de alte convorbiri 2), 

Astfel în ziua de 22 Aug, Căpit. Popilian, Com. Comp. 5/79 care ocupă Centrul 9, observând înspre Belica o coloană de tunuri inamice a cerut înzadar timp de o oră bateria Jecu, care se afla la 4—500 m înapoia sa, spre a-i dirija tragerea asupra acelei coloane, ' 
Se pune întrebarea: de ce observatorul bateriei Locot. Jecu, şi în acelaş fel toţi observatorii celor- 

lalte baterii, nu şi-au aşezat postul la un punct oarecare pe cablul său special pe porţiunea unde cablul tra= 
versă Centrul? In acest scop cablul trebuia să fie trecut printrun punct dominant al centrului și trebuia să 
fie prevăzut în acel punct cu un dispozitiv de instalare a poslului telefonic. i 
  

1) Nu a fost redusă 'a tăcere de artileria adversă, ci de lipsa de muniţiuni, 
2) Foarte rău. Trebuia să fie două reţele telefonice : una a comandamentului şi alla a artileriei.
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“Contribuţia acestor baterii în lupta din ziua de 23 Aug. este foarte problematică din cauza prea marei apropieri de linia centrelor. Din această cauză ele nu puteau trage nici la distanţă mare, deoarece le lipseau observatorii 1), şi nu puteau trage nici la distanţă mică din câuza traectoriei lor prea întinsă faţă de terenul prea accidentat din faţa frontului, 
Unele din aceste baterii nu puteau trage la distanță mică şi din cauză că erau plasate în poziţi- uni, mascate de teren care nu le permitea să încline ţeava decât până la un unghiu de tragere minim, Cum era cazul Bateriilor Feraru, Jecu şi Şendrea. In special aceste baterii nu puteau bate în nici un chip, pentru motivele arătate mai Sus, valea mare din faţa liniei centrelor 2). Şi trebue să se ştie că pe frontul Centrelor 7-10, după retragerea prematură a Divizionului de Obuziere de 120 m/m Motaş din spatele Cen- trului 9 nu a mai rămas până la sosirea divizionului de obuziere de 105 Maior Chiliman, decât Bateriile Şendrea şi Jecu să execute atât contrabateria cât şi Sprijinul infanteriei, “Tot din cauza prea marei lor apropieri de Linia Centrelor, toate aceste baterii au căzut în mâna duşmanului odată cu căderea liniei centrelor. 

Şi artileriştii spun că ele ar fi căzut în mâna duşmanului chiar dacă nu ar fi fost aşa de aproape de Linia | de Rezistență, şi aceasta din cauza atelajelor proaste, Astfel toate atelajele acestor bate- rii erau înhămate cu boi şi bivoli conduşi de proprietarii lor, civili bulgari şi turci. Aceştia Sau debandat la primele focuri ale artileriei inamice, şi nici una din baterii nu a putut nu numai să se retragă, dar nici să execute nici o szhimbare de poziţie în ziua de 23 Aug., după începerea luptelor. | Se încercase să se ateleze aceste baterii cu autotractoare, dar s'a renunțat la acest mijloc de lo- comoţie, deoarece tunurile se răsturnau la cotituri,- şi autotractorul nu putea remorca decât un tun. Greutatea de a deplasă aceste baterii nu se datora numai atelajelor defecte, dar şi transportări platformelor care erau foarte grele, şi aveau nevoe de multe trăsuri, Dacă Sar fi dispus de un număr oarecaşe de platforme în plus pe trăsuri, sau instalate în po-. ziţiile probabile de tragere dinapoi ale acestor baterii, poate că schimbarea de poziţie S'ar fi putut face mai uşor, 3) şi cu ocazia atacului cel mare din ziua de 23 Aug. s'ar fi putut aduce în sectoarele atacate bateriile neangajate din Sectorul 1; în special s'ar fi putut aduce bat. Lt, Dumitrescu Aurel care fusese retrasă înapoia 

— Un obuzier de 210 mm scos din forturile Cetăţii Bucureşti şi pus pe afet; era aşezat înapoia Centrului 3 şi prea aproape de acest centru, 
Această gură de foc nu putea fi transportată decât cu foarte mare greutate. Cât timp a fost ocupată Linia Inaintată de la Siahlar, şi-a condus tragerea cu observatori aşezaţi pe acea linie şt în special după indicaţiile Căpitanului Ciocâlteu, Com. Companiei a 6/36; însă după retra- gerea infanteriei de acolo, nu cunosc Cum îşi va fi condus tragerea. Când trăgeă făcea mult fum (2), 

— 1 baterie compusă din 6 obuziere de 120 m|m scoase din cupole de la F.N. G, şi puse pe afete construite după modelul afetelor de la obuzierele vechi de câmp de 120 m/m, adică cu scut şi sapă elastică. 
Nu aveau antetrene, însă puteau să fie transportate cu atelajele şi antetrenele oricărei artilerii de Câmp, Sau cu coada atetului târâş pe o talpă oarecare şi trase cu tânjeli cu boi, Această baterie nu a avuţ mudiţiuni în timpul lupielor, din care cauză a fost retrasă la Turtukaia. Este o întreagă poveste cu muniţiunile acestei baterii.—Fapt este că deşi fusese adusă în Capul de Pod încă diu primăvara anului 19i6, adică şase luni înaintea mobilizării, totuşi bateria a rămas fără muniţiuni.—l se trimesese fel de fel de proectile, de cartuşe, de pulberi, de aâmorse, numai muniţiunile care 

comandantul bateriei care nu avea ce face la Turlukaia cu bateria fără muniţiuni, şi i S'ar fi dat ordin să nu Sc înapoeze în Capul de Pod fără muniţiuni, cred că bateria ar fi avut cu ce trage la mobilizare ; ba încă ar fi avut de vreme, 4) 
  

  [). A lipsit principalul : recunoaşterile aeriene, 2) Nu se găsea nici O baterie orientată pe axul văii, care să bată în lung valea? Acţiunea coman- 
damentului a fost nulă? , „3. Nimic mu a fost organizat, fiindcă locului întărit i-a lipsit personalul de organizare. In cazul de 
faţă i-a lipsit comandantul de artilerie, singurul care avea chemarea ca să organizeze toate acestea. 
aici Intreaga istorie a răsboiului de asediu nu cuprinde un caz atât de lamentabil ca apărarea Turtu= 

aiei. . 
4) Desigur ca aşa trebuia să se facă.
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Şi astiel o baterie puternică şi care ar fi putut aduce reale foloase apărării cetăţii, nu a fost de 
nici un ajutor. | 

„Această baterie fusese distribuită Sectorului I care la râodul său o dăduse Subsectorului Siahlar, 
iar după părăsirea liniei înaintate fusese retrasă şi ocupase poziţie în valea dinapoia intervalului dintre 
Centrele 3 şi 4. ” 

  

Artileria Ușoară Ficsă. | 
Tunuri. | | i 
— 1 baterie de 4 tunuri lungi de 75 mm, St. Chamond cu tragere repede scoase de pe „Cru- 

cişotorul Elisabeta“ şi aşezate pe malul stâng al Dunării înaintea bateriei de 120 mm St. Chamond. 
— Printre gurile de foc uşoare îicse trebuesc trecute şi turelele înarmate cu tunuri de 53 mm . ; 

şi de 37 mm, care întăreau liniile de fortificaţie ale infanteriei şi constituiau apărarea ostroavelor Kolimok,: 
— Turelele cu tunuri de 53 mm erau în număr de 29; 
— iar turelele cu tunuri de 37 mm erau în număr de 14. 

Aceste guri de foc deşi S'ar fi putut transporta pe nişte cărucioare speciale, nu avea nimic pre- i 
gătit pentru transportul lor, — nici cărucioare, nici atelaje; şi de aceia le-am trecut în categoria gurilor de 
“foc ficse, 

— Tot în această categorie intră de drept şi cele 2 baferii a câte 2 piese de tunuri lungi de 
57 mm sistem Nordenfeld scoase de pe Ciucişetorul „Elisabeta“ şi instalate în beton în Ostrovul Chioslugeaua. 

Artiferia uşoară semi-mobilă. 
— 2 baterii a câte 4 tunuri de 87-mm Md. 1830. 

Aceste tunuri erau prevăzute cu scut şi cu sapă elastică la coada afetului pentru amortizarea 
reculului şi accelerarea tragerii. 

g — Una din aceste baterii (Locot. Chicoş) era aşezată înapoia intervalului dintre Centrele | 
5 şi 3 : 

; — iar a doua (Locot. Andronescu) pe botul de deal dela Nordul (stânga) Centrului 12, 
Această din urmă baterie a fost însă retrasă din poziţia arătată mai sus înaiote de începerea lup- 

telor, şi a fost instalată în depresiunea dela Sud-Vestul Cupolelor dinapoia Centrului 12, unde nu exista aici 
o lucrare de pământ: : 

Ambele baterii erau atelate cu boi. j 
— 3 baterii de câte 4 tunuri de 75 mm tragere repede Md. bulgar capturate la Ferdinandovo 

în 1913, - d 
Câte-şi-trele aceste baterii erau atelate cu boi. 

— prima din aceste baterii era aşezată înapoia extremei drepte a liniei înaintate Staro-Selo; 
— a doua baterie a fost aşezată înapoia intervalului dintre Centrele 4 şi 5; 
— iar a treia înapoia intervalului dintre Centrele 13 şi 14. 

Toate aceste baterii erau aşezate în lucrări construite în pământ, 
Dintre aceste 3 baterii, şi pot zice dintre toate bateriile din Capul de Pod atelate cu boi (semi- 

mobile), singura baterie care a fost retrasă de pe poziţia sa iniţială şi nu a căzut în mâna Bulgarilor decât 
odată cu căderea Cetăţii a fost bateria dela flancul drept al liniei înaintate dela Staro-Selo, comandată de 
Sublocot. de rezervă Pârvulescu-Fulger, - 

Şi nu numai atât, dar această baterie a luat parte la toate fazele luptei, care s'a desfăşurat 
în Capul de Pod; a schimbat de poziţie înainte şi în retragere unde cerinţele luptei i-a impus; şi în fine a 
răuşit să se găsească alături de puţinele baterii atelate cu cai pe poziţia ultimă de agonie a Cetăţii. Şi nu 
numai atât, ci după ce această ultimă rezistenţă a fost sfârşită, comandantul său a luat măsuri ca să-şi dis- 
trugă tunurile aruncându-le de o râpă. şi-a luat rămas bun dela trupă şi dela civilii bulgari proprietari ai 
vitelor din atelaje, mulţumindu-le pentru serviciul ce făcuseră, şi trimiţându-i pe la casele lor, a luat închi- 
zătoarele, pe care le-a aruncat în Dunăre, şi apoi sub focul bulgar a trecut Dunărea înot spre a lua parte 
la luptele ce urmau să se dea pe alte fronturi ale ţării. 

Infăptuirea tutulor acestor lucruri de către Sublocot. de rez. Pârvulescu-Fulger constitue pentru 
dânsul un deosebit titlu de glorie, şi în acelaş timp un mare semn de întrebare pentru comandanții celor- 
lalte 9 baterii atelate tot cu boi şi care au fost părăsite în poziţiile lor iniţiale. Onoare acestui vrednic ostaş! 1) 
  

1) Toate aceste lucruri sunt controlate? Dacă da, ofițerul merită laudele care i se aduc. 
(Da, sunt controlate. Le-am constatat cu ocazia cercetărilor asupra mersului luptelor şi mi-au fost : 

confirmate după răsboiu de către Locot. Grosu, elev subaltern în baterie, şi care a rămas cu o impresie j 
foarte puternică despre fostul său şef de „baterie, (Nota autorului).
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— 2 baterii a eâte 4 tunuri de 73 mm Md. 1680 dislocate în sectorul Şpanţov din stânga Dunării. 

Aceste baterii au fost trecute la Turtukaia în ziua de 23 August, atelate cu boi luaţi de richiziţie şi mânaţi de bătrâni, copii şi chiar femei, carii au căzut şi ei prizonieri la căderea ceţătii, 
Artileria Mobilă; guri de toc de câmp atelate cu cai. Tunuri. 

| — 2 baterii a câte 4 tunuri de 75 mm model românesc din Reg-tul 3 Art.; au fost aduse la Turtukaia la începutul lunei August 1916. | | | Aceste baterii au făcut parte înainte de începerea luptelor din rezerva generală a Capului de Pod; dar în ziua de 18 Aug. au fost distribuite Sectorului |, căruia se pare că erau destinate mai dinainte şi unde au luptat până în ultimul moment al apărări cetăţii. 
— 2 baterii a câte 6 tunuri de 53 m|m scoase din turelele aduse de la F. N. G. şi puse pe afete, 

- — una din baterii a tost mobilizată de Reg-tul 36 Int. şi-a fost distribuită Sectorului I, unde a sosit în ziua de 19 sau 20 Aug. 
- — iar a doua baterie a fost mobilizată de Reg-tul 76 inf. şi a fost distribuită Sectorului III. 

Obuziere 
— 2 baterii cu un total de 7 Piese obuziere de 120 mim, de câmp Mad. 1900 cu tragere în- ceată ; au fost aduse la Turtukaia prin luna Februarie 1916. 

Deşi de calibru mare şi nu tocmai vechi, totuşi erau guri de foc de valoare îndoelnică din cauza nepreciziei la tragere. | . 
Aceste baterii au făcut parte din rezerva generală a Capului de Pod până în ziua de 19-20 Aug. când au fost distribuite Sectorului II. , 

| | — 2 baterii a câte 4 piese, obuziere de 105mim, de câmp, cu tragere repede; guri de foc moderne şi poate cele mai bune din întreg Capul de Pod; au fost aduse la Turtukaia pe la începutul lunei August 1916. 

Aceste baterii fuseseră şi ele oprite la rezerva generală a Capului de Pod, dar la data de 20 Aug. seara au fost distribuite Sectorului III, care la rândul său a destinat: 
— 1 baterie (Căpit, Costescu) Subsectorului Centrelor 10-11 — iar cealaltă baterie (Locot, Otopeanu) Subsectorului 14-15. Nu ştiu care a fost motivul care a făcut ca acest divizion, cu nişte guri de foc atât de bune să fie distribuit unui secțor de mai mică importanţă, pe cât timp Sectorului II i s'a distribuit divizionul de obu- i ziere de 120 m/m Care, am Spus, şi era recunoscut că are o valoare mai mică. Tabloul 2ci alăturat rezumă felul gurilor de foc aflate la mobilizare în Capul de Pod, precum şi repartiţia lor pe sectoare. 

, “In total au fost distribuite, sau în proect de a fi distribuite Capului de Pod Turtukaia 169 de guri de foc de toate calibrele, plus gurile de foc de pe vasele Escadrei. de Dunăre, care toată -era concentrată în raza Capului de Poq şi postată înapoia barajului de mine de la Kolimok, 

După felul lor, aceste guri de foc,—cele 169 pe uscat,—erau: + — tunuri de toate calibrele 137 (81. 3%/9) 
— obuziere de toate calibrele 26 (15, 49/9) 
şi mortiere 6 (3. 3/0) 

Faţă de terenul accidentat din interiorul, dar mai cu seamă din jurul Capului ge Pod, proporţia obuzierelor şi mortierelor, care sunt gurile de foc speciale ale acestui teren, era prea mică hi Ținând socoteala că nu erau instalate, sau nu aveau muoiţii următoarele guri de foc: — 5 tunuri de 120m/m în cupole F. N. G. | — 6 mortiere de 120m/m cuirasate F.N.G. şi 6 obuziere de 120m/m F. N. G. pe afete (fără mudiţii) totalul gurilor de foc care au putut - lua parte la acţiune se reduce la 152, împărţite pe Ccaţegorii în felul următor: — tunuri de toate calibrele . . . 132 (85 9%). Şi obuziere de toate calibrele. . , 20 (13, 197) cea ce înseamnă o proporţie şi mai defavorabilă pentru obuziere faţă de tunuri; în plus că mortierele au fost cu totul lipsă: 
Din totalul de guri de foc existente, 59, şi anume: 41 de 53, 14 de 37m/m şi 4 de 57m/m— erau mici, revine că în Capul de Pod se găseau abia 93 de guri de foc propiu zise,
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Faţă de acest număr, socotite obuzierele (20). reprezintă un procent mai însemnat şi care le apro- 
pie întrucâtva de proporţia noimală (1/3). şi anume : | 

— tunuri de 75m/m sau superioare , „73 (78, 5919) 
şi obuziere -, . . . . . 20 (21, 5%/9) 

Dacă ţinem seamă că din numărul de 152 guri de foc aflate în Capul de Pod, 32 de guri de foc: 
de tot îelul, şi anume: 

— 4 tunuri de 120m/m, 
— 4 tunuri de 75 m/m, 

— 4 tunuri de 57 m/m, 

— 6 turele cu tunuri de 57m/m, 
şi 14 turele cu tunuri de 37m/m. 

se găseau în lunca Kolimok, în ostroavele Kolimok şi pe malul stâng al Dunării, de unde nu au putut lua 
parte la luptele ce s'au dat pe uscat, deducem că numărul gurilor de foc existente în Capul de Pod propri 
2is se reduc la 120, dintre care: , 

— 35 de guri de foc mici de 53 mm, 
şi abia 85 guri de foc de 75 mm şi superioare lui 75 mm. 

Astfel fiind proporţia gurilor de foc propriu zise (de 75 mm sau superioare) aflate în Capul de 
Pod propriu zis la începutul operaţiunilor era următoarea : 

— tunuri de 75 mm sau superioare . , ; , i 65 (76,5%) 
ŞI obuziere. , , , , , , , ; „20 (23,5%) 

la care bine înţeles se adaoga artileria de pe vasele Escadrei de Dunăre care putea cooperă cu trupele de 
uscat foarte bine, dacă această cooperare ar fi fost organizată din vreme; în special artileria de pe moni- 
toare ar îi putut ajuta îa condițiuni admirabile apărarea dela flancurile Capului de Pod, 

Situaţia gurilor de foc de pe vasele escadrei se arată în tabelul general alăturat, 

Aceasta era situaţia la începutul operaţiunilor. - 
După începerea: luptelor au mai sosit în Capul de Pod: 

— 8 obuziere de 105 mm cu tragere repede 
şi 12 tunuri de 53 mm 

ceace a ridicat totalul gurilor de îoc aflătoare în întreg Capul de Pod şi care au luat parte la acţiune, la 
172, plus aitileria de pe vasele escadrei; iar numărul gurilor de foc aflătoare în Capul. de Pod propriu zis 
la 140, dintre care 47 de guri de foc mici de 53 mm, şi 93 guri de foc de 75 mm sau superioare acestui 
calibru. : 

Cu sosirea în Capul de Pod in ziua de 22 August a celor 8 obuziere proporţia: gurilor mari de 
„toc es schimbă în felul următor: 

— tunuri de 75 mm şi superioare , . . Pa 65 (75%/9) 
şi obuziere , . , , , . , CA 28 (300/.) 

adică proporţia devenea aproape normală *) (!|, sau 33,30/0), 

Comparaţie cu artileria bulgară a atacului. 

Considerând numărul total (172), al gurilor de foc existente în „întreg Capul de Pod în ziua de 
23 August şi care puteau lua parte la acţiune şi la care se mai âdaogă şi artileria de pe”vaseleescadrei,— 
deşi unele dintre aceste guri de foc erau vechi, putem conchide că Capul de Pod era prevăzut cu o arti- 
lerie relativ puternică 2) 

Cele 24 tunuri lungi de 105 mm, prin bătaia lor mare, prin preciziunea remarcabilă a tragerii, şi 
prin puterea proectilului lor, puteau susţine cu succes lupta cu artileria grea inamică alături de bateria de 
150 mm, cu cea de 120 mm de pe stânga Dunării şi cu tunul de 120 mm din cupola din spatele centrului 
12, care ştim că era gata. Toate aceste guri de foc în număr de 33 constituiau o masă de artilerie grea 
respectabilă. - « 

Cele 16 obuziere de 105 mm cu tragere repede şi cele 7 obuziere de 120 mm cu tragere acce- 
lerată împreună cu bateria de obuziere de 120 mm Skoda, puteau pedeoparte ține piept artileriei de câmp 

„(obuziere de câmp şi artilerie de 75 mm inamice), iar pedealtăparte ar fi putut sprijini şi infanteria amică 
  

1) Această proporţie nu mai este de mult cea normală. 
2) Nu. Artileria locului întărit a fost slabă şi prin numărul şi prin calitatea ei. 
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TABEL 
de distribuirea gurilor de foc în Capul de Pod Turtucaia 

    

  

  

    
  

          
  

  

  

        

  

      
    
  

        
  

    
                      

No Guri de foc 
” Distribuirea în sectoare 

Felul =|S5 |.£ dz V Observaţii gurilor de foc Se sl 1 | SE | | Ul [şpan: 
5|ă | ză ov. 

]) Artileria grea îixă 
— Tuouri lupgi Cruc. „Elisabeta“[150| 1 | 4| — 4 — | — în belon 
Îi » » _ » 120] 1 4 — 4 — — nn - — „EN. G. în cupole O [120] 3 |+6] 42| — 4+ | — [| Hmalocaglă gala în setul 3 — Obuziere Skoda de pe monit [120| 1 | 4| — 4 — | — îu beton 
— Mortiere F. N. G. sub cuirasă 1120] 3 +6| +2 — 4+ | — | — Neiustalate 

II) Art. grea Semi: Mobilă Instalate în lucrări de — 'Tunuri lungi de Asediu 105] 6 | 24| 12 — 8 4 |— pământ 
— Obuzier din Cetatea Buc. 210] 1 | 1 — [= 1— 1|— pe afet 
— Obuziere F. N. G. pe afet. [120] 1 [+6] +6 — l— |— fără muniții 

III) Art. Uşoară Fixă 
— Tunuri lungi Cruc.„ Elisabeta“ | 75| 1 | 4| — 4 —|— |— în beton 
— Tunuri F.N.G.53mm. în turele | 53 29| 18 6 4 1 fără mijloc de transport — „237mm., , Î37—lial —| 14 —|— |— R 
— __„5Tmm. Norndefeld C.Etisab.| 571 —| 4| — 4 — | — în beton 

| IV). Art.Uşoară Semi-Mobilă 
| — Tunuri Md. 1880 de 87mm. | 87] 2 | 8 4 — 14 |— In lucrări de pământ 

— » » » de 75mm. | 75 218| — — — | — 8 - | — „_ Md. bulgar de 75mm. | 75] 3 2 8 — | 44 — » 

V. Artilerie Mobilă 
— Tunuri Md. 1906 75| 218| 8 — — | 71 — 
— 'Tunuri F.N.G. de 53mm peatet| 53| 2 |i2 | 6 — —| 6|— 
— Obuziere Md. 1900 120| 2 | 7 ş — — 7 | —|— 
— Obuziere tragere repede 105| 2 |8 | — — — 8|— 

Guri de foc în funcţiune 152| 65 32 19 | 28| 8 
Guri de foc în nefuacţiune -H17] +10 — 44 |+3 
Total guri de fos destinate 169| _75 | _ 32 |23 | 31| 8 

| VI) Art. Vaselor Escadrei 
_— Tunuri lungi grele | 120 12 12 — 3 „ uşoare 47 16| - 16 
— Obuziere 120 4 4. 

VIII) Guri de foc noi sosite | | 
— Tunuri F.N.G. de53mm. pe afet] 53| 2] 12 6! 6 — Obuziere tr. repede 105| 2] 8 — 8 

Total guri de foc existente 204] 65 ca | 33| 34| 8 pu post trecute la 
la 23 Aug. în funcțiune. perat în Sect. [II       Deci în Sect. 1 şi la Apărarea Dunărei unde 
guri de foc;—iar în Sect. II şi III unde am fost atacați 

am fost atacați slab sau pe loc se găseau 130 
puternic se găseau 75 de guri de foc. 

  

Notă. Fiecare Monitor avea 3 tunuri 
Din cele 2 obuziere s'a 

Skoda dia spatele baterii de coastă. 

de 120 mm., 2 obuziere de 120 mm, şi 4 tunuri de 47mm. scos unul de fiecare monitor şi s'a făcut bateria de ob. de 120mm,  
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în lupta contra infanteriei inamice ; 27 obuziere, zic, cra iarăşi o forţă respectabilă fără a mai socoti şi obu- 
zierul de 210 . şi artileria de pe vasele escadrei, care înumără 16 guri de îoc de 120 mm. 

Este întrebarea dacă Capul de Pod putea să înfrunte în ziua de 23 August cu aceste guri de foc 
(77) următoarele guri de foc bulgare: 

— 8 tunuri lungi de 150 mm, 

— 24 tunuri grele (2) de 120 mm, 
şi 24 obuziere (gaubitz) de câmp de 120 mm, 

în total 56, | , 
bine înţeles dacă sar fi luat măsuri pentru ca să se poată regrupă cu uşurinţă artileria noastră faţă de di- 
recţiile din care s'ar fi produs atacurile bulgare. 

S'a zis ca artileria noastră grea nu se putea măsura cu artileria grea bulgară, deoarece aceasta 
din urmă era cu tragere repede. . 

Nu cunosc câte şi care anume dintre bateriile bulgare erau cu tragere repede. Ceace ştiu însă 
este că aceste baterii au tras foarie puţine proectile asupra. frontului fortificat al Capului de Pod. Astiel 
asupra liniei principale de rezistență în sectorul Centraior 7 şi 8 asupra căruia s'a produs atacul decisiv al 
Diviziei a 4-a bulgare, au tras, bob numărat, circa 200 de obuze ; asupra bateriilor din acest sector (bar. 
Căp. Şendrea şi Locot. Jecu) nu am putut număra şi constata cu preciziune câte lovituri s'au tras, dar sunt. 
puţine şi în nici un caz mai multe de 30—40 de fiecare baterie. Ori, la un aşa număr de proectile cred că 
putea răspunde şi artileria noastră chiar cu tragerea ei înceată şi cu stocul redus de muniţiuni de care 
dispunea. | 

Rămânea acum ca cu restul artileriei, şi anume cu: 
— 12 tunuri de 75 mm tragere repede Md. bulgar 
— 8, » 87 mm „ accelerată Md. 1880 
— 8 , „ T5mm „ înceată Md, 1880 
— 8 „ „ 75 mm Md. românesc tragere repede 

"— 4 n » T5 mm St, Chamond lungi tragere repede 
— 23 „, » 53 mm în torele tragere repede 
şi 24 , „ 53 mm pe afete tragere înceată 

în total 87 tunuri, 
să sc sprijine infanteria amică în lupta sa contra infanteriei inamice care era sprijinită în atacul pe care ea îl dădea de un număr de 72 de tunuri (18 baterii) de 75 mm cu tragere repede. Zic este chestiunea să se. 
aprecieze dacă infanteria noastră, stând în defensivă, adăpostită în tranşee, era suficient de sprijinită de arii- 
leria noastră arătată mai sus, în contra infanteriei bulgare care atacă sprijinită de aceste 72 de guri de foc; 
bine înţeles dacă artileria noastră ar fi fost distribuită mai bine şi i S'ar fi dat putinţa să se regrupeze faţă de direcţiile pe care Bulgarii au dat atacul. | 

Pentru aprecierea valorii gurilor de foc de calibru mic existente în Capul de Pod pot spune de 
pe acuma, că acolo unde turelele de tunuri de 53 mm au fost. bine aşezate, în sectoarele în care s'au pro- dus atacuri, efecțul lor a fost formidabil asupra infanteriei bulgare care înainta în masă la atac, 

Astfel a fost cazul cu turela din dreapta Centrului 9, care era aşezată în faţa gurii văii Daptac 
Kulak, prin care a înaintat la atac un întreg regiment bulgar (4 batalioane). Această turelă a tras în unită- țile bulgare care înaintau masate pe fundul acestei văicele până când debuşau în valea mare din faţa cen- trelor, făcând adevărate ravagii, fără să poată să fie neutralizată până în momentul pătrunderii infanteriei 
bulgare în poziţie, când servanţii au fost capturați în turelă în plină executare a tragerii. Această turelă a continuat să tragă până când unităţile bulgare care înaintau de front s'au apropiat de răţeaua de sârmă, când a tras cu mitralie. 

Idem turelele dela Centrul 6 şi Centrul 7, şi îu special acestea din urmă care au făcut Bulgarilor 
pierderi extraordinare. | 

Dacă turelele nu ar fi fost îngrămădite în Sectorul | şi îa Linia Înaintată dela Staro-Selo, sau s'ar 
fi luat măsuri pentru deplasarea lor din sectoarele neatacate în sectoarele atacate, mersul luptei sar fi pre- 
zentat altfel 1), 

După cum se poate vedea din tabelul repartizării artileriei, precum şi din crochul respectiv, ma- joritatea gurilor de foc au fost distribuite Sectorului , care cuprinde de fapt şi apărarea Dunării şi care era 
socotit ca sectorul cel mai probabil de atac. 

  

1) De sigur că o bună întrebuințare a artileriei apărării precum şi o judicioasă repartiţiune a ei ne-ar fi dat putinţa de a stabili cel puţin echilibrul între atac şi apărare în Sectorul Il şi de a asigura rezis- tenţa locului întărit. Dar fatalitatea ne-a împins la dezastru. 
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Sectorui II, asupra căruia s'a produs atacul principal bulgar, era cel mai slab prevăzut cu artilerie, mai Slab chiar decât Sectorul III care era mai puţin expus prin Situaţia lui. Astfel Sectorul II era dotat cu următoarele guri de foc: 

— 8 tunuri lungi de 105 mm ; 
— 7 obuziere da 120 mm; 
şi 4 turele cu tunuri de 53 mm 

pe cât timp Sectorul III era prevăzut cu următoarele guri de foc: 
— 4 tunuri lungi de 105 mm, ă 
— 1 cupolă cu un tun de 120 mm E, N. G. (plus 3 neterminate), — 4 tunuri de 87 mm Md. 1880, 
— 4 tunuri de 75 rm Ma, bulgar, 
— 8 obuziere de 105 mm care erau cu mult superioare obuzierelor de 120 mm şi chiar cele mai bune guri de foc din întreg Capul de Pod; 
— 1 turelă cu-l1 tun de 53 mm, 

- 

Şi ceace înfrânge orice logică, una din cele 2 baterii de obuziere de 105 mm destinate Sectorului III a fost aşezată în valea dinapoia intervalului dintre Centrele 14—15. 
Chiar dacă s'ar fi instalat cele 4 mortiere destinate Sectorului II şi tot ar fi rămas inferior în artilerie Sectorului III, căruia la rândul Său i se destinase 4 cupole cu tunuri de 120 mm F. N. O.care erau mai înaintaie în construcţie decât mortierele. 

- 

Considerând acum Sectorul Centrelor 7—11 asupra căruia s'a produs de fapt atacul. marei ma- jorităţi a foiţelor bulgare atacatoare, vedem că acest sector era prevăzut cu următoarele guri de foc: — 12 tunuri lungi de 105 mm, 
—-7 obuziere de 120 min, 
— 4 obuziere de 105 mim, . 
şi 5 turele cu tunuri de 53 mm, 

adică în total 28 de guri de foc dintr 
din 120 guri de foc câte se găseau în Capul de Pod propriu zis (apărarea de uscat a cetăţii), | Şi trebue să se ştie că acest număr de guri de foc (28) a rămas neschimbat în tot timpul cât a durat lupta (dimineaţa de 23 Aug.) pe Linia 1 de Rezistență ; căci afară de aducerea la Centrala 2 a celor 2 baterii de obuziere de 105 m/m sosite în Capul de Pod, în seara de 22 Aug., şi care au fost duse mai întâi în Sectorul 1, nici o altă gură de foc nu a fost deplasată în sectorul atacat. Și țiu să se şiie încă de pe acum că şi cele 2 baterii de obuziere noi sosite au ajuns la Centrala 2 pe la ora 10 de dimineaţă, după ce fuseseră trimise în cursul nopţii în Sectorul 1 şi Se angajase de dimi- neaţă în luptă în acest sector, 

lată de ce artileria bulgară a fost Superioară artileriei noastre în sectorul atacat, şi iată de ce in- fanteria noastră a putut să fie strivită în fortificațiile ei în voe liberă în maximum 2 ore de acţiune de către artileria bulgară. 

Încadrarea Artileriei Capului de Pod, 
Cadrul ofițeresc. - 
Dacă se cercetează ordinea de bătaie a întregei artilerii a Capului de Pod se conslată că atât Comandamentul Artileriei cât şi sectoarele şi bateriile au fost încadrate aproape în totalitatea lor cu ofiţeri activi şi chiar acolo unde o baterie era comandată de ofiţeri de rezervă avea ca Subalteru unul sau doi ofiţeri activi. Numai bateriile notate mai jos erau încadrate fără nici un ofiţer activ. — Cupola tun 120 mm F. N.G, dinapoia Centrului 12; dar la această cupolă îşi avea postul de comandă Maiorul Divaiy, Comandantul Ariileriei Sectoruiui III; _— Bateria tunuri lungi de 105m/m de lângă Centrul 2 comandată de Locot, rez. Drăghicescu Gh, | — Bateriile (două) de tunuri de 87m/m Md. 1880, — Bateriile (două) de tunuri de 75m/m Md. 1880. şi bateria de tunuri de 53m/m pe afet.mobilizată de Reg-tul 74 Iof, sosită în Capul de Pod după începerea ostilităţilor, 
Se zice că mulţi dintre ofiţerii activi carii au încadrat bateriile, au fost numiţi comandanţi ai acestor 
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baterii, sau au sosit din detaşeri, permisii sau concedii cu câteva zile înainte de decretarea mobilizării, ceace ar 
fi prejudiciat mult cunoaşterea bateriei şi pregătirea tragerii. 

Afirm categoric că unui ofiţer vrednic îi sunt suficiente 4 zile să recunoască poziţia bateriei şi 
sectorul şi să-şi pregătească tragerea pria ajutorul unui suficient număr de repere a căror date să fie perfect 
calculate. Căci dacă acest lucru nu ar fi posibil, suntem îndreptăţiţi a ne pune întrebarea : cât timp îi trebue 
unui comandant de baterie să-şi pregătească tragerea într'o luptă de întâlnire sub presiunea inamicului ? 1). 

| Cunosc cazul unui comandant de baterie tun.], 105m/m din alt Cap de Pod, căruia i se dăduse harta sectorului, adusă proaspăt la curent, 1/20 000, cu ordinul ca să-şi întocmească o hartă de tragere; după o săptămână fiind inspectat, s'a constatat că nu reuşise încă să găsească pe hartă locul bateriei ; şi pentru 
că eram în preajma mobilizării, fiind întrebat în ce fel îşi va conduce tragerea, a răspuns că va trage ca în lupta de câmp. Comandantul acestei baterii era căpitan activ şi cu reputaţia de ofițer distins; dar nefiind 
controlat, noaptea se distră, şi ziua dormia în adăpost. 

Comandantul altei baterii însă în timp tot de o săptămână parvenise să studieze iragerea bateriei sale în cele mai mici amănunte, ba chiar.inventase un mic aparat pentru a-şi uşura ochirea şi calculele pentru iragerea contra vaselor inamice care ar fi înaintat pe Dunăre. 
Primului comandant nu-i ajunge nici o lună ca să-şi pregătească tragerea ; celui de al doilea îi Sunt suficiente şi 4 zile. 2) Ma 
Aceasta am avut .de spus asupra acestei chestiuni, 

Trupa. | | | Până la mobilizare bateriile au fost încadrate numai cu 2]3 din efectivul de mobilizare, cu care au şi rămas în timpul luptelor. Ofițerii s'au plâas din cauza acestei lipse în efectiv. Sigur că cu personalul com= plect al bateriilor se face serviciul în mai bune condițiuni ; dar dacă se produc pierderi în efectivul unei baterii în timpul luptelor, ce este de făcut? 
Unii ofiţerii S'au plâns că bateriile nu au avut personal suficient pentru a organiza două s:himburi, — din care cauză soldaţi au fost sleiţi de puteri prin serviciul continuu la tunuri :—parcă cine ştie ce lupte au avut de susţinut. Se va vedea la descrierea luptelor că artileria a acţionat foarte puțin ; iar în special noaptea nu a avut nevoe să tragă niciodată deoarece niciodată nu sau dat lupte de noapte, Negreşit că trupa s'a obosit şi şi-a slăbit forţele, dacă a fost ținută în întregime şi încontinuu deşteaptă fără să fie nevoe, Nu cunosc în ce fel au fost aleşi oamenii pentru încadrarea bateriilor ; se zice că majoritatea nu cunoşteau gurile de foc pe care aveau să le servească, deoarece în timpul serviciului sub arme făcuseră Serviciul la alte guri de foc, sau erau vărsaţi din cavalerie, infanterie, pompieri etc. 2), Incadrarea unițăţilor în felul acesta a adus serioase prejudicii şi constitue un act de negare a menirii pe care o are pregătirea trupei în timpul serviciului subt- arme. A 
Dar nu aceasta a fost lipsa mare de care a suferit artileria după cum vom vedea. 

Fortificarea bateriilor. 
Afară de bateriile mobile toate gurile de foc ale Capului de Pod au fost aşezate în lucrări de pă- mânt care cu timpul luaseră un caracter semi permanent, 
Deosebit de fortificațiile în care se găseau bateriile, înapoia sau pe linia principală de rezistenăţă, se mai găseau construite câteva fortificaţii pentru câte o baterie şi înapoia Liiei a II-a de Rezistență (linia III-a), —dar foarte puţine faţă de numărul de guri de foc ce se găseau în Capul de Pod. Cred că dacă s'ar fi cheltuit mai puţin timp cu perfecţionarea fortificaţiitor din liniz I-a, s'ar fi putut construi mai multe baterii în intervalul dintre linia I-a şi a 2-a în care ar fi putut să fie aşezate bateriile care ar fi fost aduse din sectoarele neatacate, şi bateriile mobile,—şi înapoia liniei a II-a (a IIl-a) unde ar- tileria a luptat în după amiaza zilei de 23 Aug., precum şi în ziua de 24 Aug. în câmp deschis. Construirea acestor bateril ar fi mai avut şi avantagiul că bateriile de artilerie ocupând poziţie într'ânsele ar fi putut avea calculate mai dinainte distanţele şi unghiurile de tragere până la anumite obiecive, Nu este adevărat că bateriile nu au fost camuflate contra observării din aeroplan ; şi lucrul nu era greu ; cu câteva ramuri de arbori lucrul era gata; şi poate că mai mu't ar fi stricat, Dar ceace nu au. putut să ascundă artileriştii noştrii, au fost flacările tunurilor contra observatorilor din aeroplânele inamice şi din balonul captiv de care s'a servit Bulgarii în zilele de 23 şi 24 Aug..—Şi nici nu văd cum 
  | 1). Studiul terenului şi reperarea punctelor însemnate din faţa poziţiuni este o lucrare care cere mult timp şi multă muncă. In operaţiunile de câmp toate acestea se tac în mod sumar, una artileriei la o cetate ca şi un front iatărit este o operaţiune de mare preclziune, u, 

3). Aşa a fost.
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âr fi putut-o face dia 'Tocurile unde erau construite bateriile.—Şi cât de bine sar fi putut ascunde bateriile - în pădurea Turtukaia—Daidir, care acoperea spatele aproape al tuturor centrelor ; şi acolo unde ar fi lipsit pădurea, s'ar fi putut folosi în mai mare măsură văile, 
Astfel: 

— Bateria Locot. Jecu (tunuri 105 mm.) având în vedere bătaia sa lungă, ar fi putut să fie aşezată în valea Başului; E | : 
— Bateria de 150 mm. a fost cocoţată pe vârtul dealului Şacalu, când acolo ar fi fost nevoie să fie aşezat numai observatorul, iar bateria ascunsă pe pantele vecine; | — Cupola cu tunul de 120 mm din spatele Centrului 12 parcă era pusă dinadins spre ai văzută de la mari distanţe, pe muchia versantului văii Kusgunluk, cât timp putea să fie splendid defilată în depresiunile de teren care se găsesc în jurul şi în imediata sa apropiere. 

Şi acesta ca să vorbim numai de greşelile cele mai frapante şi care s'ar fi putut corecta mai cu uşurinţă. . 

Pregătirea tragerii. 
- Cred că cele mai mari culpe de care s'a făcut vinovată apărarea Capului de Pod Turtukaia, au fost două: nepregătirea tragerii artileriei, şi lipsa unei organizări serioase pentru a se transporta artileria dintr'un sector neatacat în sectoarele atacate, 
Aproape nici o baterie nu avea harta sectorului în care se găsea; numai vorbesc de planuri directoare sau hărţi de tragere. 
Nu li s'a dat ?—Nu avea Capul de Pod? 
Ştiu sigur că Comandantul Capului de Pod dispunea de o hartă 1/20.000 făcută special pentru Capul de Pod, cu curbele de nivel în culoarea sepiei, şi cu fortifiaţiunile însemnate cu roşu 1). O asemenea hartă a fost dată Colonelului Răşzanu la sosirea s'a în Capul de Pod in ziua de 23 Aug; tot o asemenea hartă a fost găsită de inginerul topograf german însărcinat cu ridicarea fortificațiilor Turtukaiei, în arhiva Comandamentului Cetăţii; de asemenea mulţi ofiţeri au văzut această hartă în timpul cât au făcut serviciu în Capul de Pod. | 
Dacă Comandamentul Capului de Pod a avut această hartă, se pune întrebarea: de cenu a dat-o comandanților de baterii 2—Oare sa temut Comandamentul ca să nu se piardă, sau să nu fie divulgată, Sau vândută? | 
Imi amintesc că în anul 1915 sau ridicat hărţile Capetelor de pod Silistra şi Turtukaia la scara 1/20.000 împreună cu fortificațiile. Când harta Capului de Pod Silistra a fost trimeasă comandamenteior şi unităţilor garnizoanei de acolo, a fost tipărită fără” fortificaţii sub temerea ca nu cumva să fie “divulgată, şi a fost nevoe să fie însărcinat un ofiţer cu ridicarea din nou a lucrărilor, ; Cu Turtukaia s'au petrecut lucrurile altfel: nu numai că i s'a dat harta cu fortificațiile, dar i s'a - tipărit o hartă specială în care lucrările de fortificaţie erau desenate (de tipar) cu roşu. lată două măsuri diferite luate în două împrejurări care erau identice. Şi acum ştiind şi acest lucru ne mai întrebăm odată: de ce nu a fost pusă această hartă la dis- poziţia acelora care aveau să se folosească de ea 2;—şi dacă se dăduse ia unii ofiţeri (îmi pare căse dăduse Comandanţilor de Sectoare şi Comandanţilor “Artilerie Sectoarelor) de ce nu s'a pus cel puţin temporar la dispoziţia tutulor comandanților de baterii spre a-şi construi hărţile de tragere 2!) Sigur că şi Comandamentul Capului de Pod avea motive serioase ca să nu răspândească această hartă în exemplare prea multe, căci prin aceasta, pierderea sau divulgarea hărţii S'ar fi putut produce mai uşor; şi odată harta divulgată paguba era ireparabilă. 
Atunci cum se putea remedia acest inconvenient ? 
Ofițerii zeloşi ar fi găsit mijlocul; Comandamentul Capului de Pod cred să nu sar fi putut opune ca comandanții de baterii să scoată copii sumare după harta de care vorbim pentru a-şi construi hărţile de tragere de care aveau nevoe, | 
Dar nu s'a făcut, şi „tragerile artileriei în general (afară de momente (foarte rarii. N. A.) când observările se făceau direct asupra obiectivelor ce apăreau pentru un timp relativ scurt) au fost făcute pe zone, bătând cutare sau cutare zonă în care din informaţiile date de pe linia infanteriei S'ar fi găsind(?) o artilerie inamică sau trupe inamice masate sau în marş.“ 
„Nu-mi pot explică. —spune Lt. C. S. în reconstituirea ce a făcut acţiunei artileriei de la Turtu- kaia,—cum s'au putut efectua aceste trageri fără regulare şi conducere a focului bazate pe observare“, 
1) Da. Această hartă a existat. Ea a fost făcută de serviciul cartografic al armatei pe timpul pe când eram Inspector al Fortiticaţiilor “Țării. 
2) Nu era nevoe să li se dea întreagă pentru acest sfârşit.  
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„Aş putea califică acest lucru de „crimă artileristică“. 
Apoi cum era să tragă dacă comandanții de baterii nu-şi aveau pregătită tragerea, şi după cum 

vom vedea nici observatori ca lumea ?—şi aceasta în primul rând din cauză că nu li se dăduseră hărţi 2? 
Unele baterii au tras conducându-se, în loc de hărţi, de un carnet cu date de tragere al câtorva 

puncte de reper. Tot era ceva; dar nu prezenta nici pedeparte avantajele unei hărţi pe care ar fi fost în- 
semnate pe lângă punctele de reper, şi celelalte accidente, obiecte sau accesoril (acoperăminte, culturi) pen- 
tru care S'ar fi putut stabili cu cea mai mare uşurinţă datele de tragere faţă de datele de tragere asupra 
punctelor de reper pe care le avea. , 

Oare nu care cumva ofiţerii de artilerie de la Turtukaia se vor fi bizuit că vor executa tragerea 
după metodele înirebuințate în lupta de câmp, după cum preconiză comandantul faimos de baterie de care 
am vorbit mai sus?) | 

Atât timp cât infanteria ocupă poziţiile înaintate ale avanposturilor, artileria îşi avea observatorii 
pe aceste poziţii; ba încă Bateriile de Tunuri de 105 mm, Căpitan Şendrea şi Locot. Jecu aveau aceşti 
observatori legaţi cu bateriile prin cabluri telefonice speciale. “ 

După retragerea infanteriei, lucru care trebuiă să se întâmple odată, bateriile în lipsă de alte 
organe de observare (avioane, baloane captive) au rămas să se folosească numai de observatorii aşezaţi în 
interiorul fortificaţii'or. | | 

Sigur că această situaţiune prezenta inconveniente grave pentru. executarea tragerii, dar studiin- 

du-se în mod amănunțit chestiunea s'ar îi găsit soluţii prin care să se remedieze cel puţin în parte răul 2), 
De pe părţile culminante ale Liniei 1 de Rezistență se descoperiă terenul înainte foarte bine până 

Ja mari distanțe, afară bine înţeles de cuprinsul văilor despre care am spus deja că permite apropierea aco- 
perită de Cetate. o 

Observatori aşezaţi pe această poziţie erau în măsură să aducă bune servicii; şi dacă s'ar fi ob- 
. servat mai. cu atenţie mişcările inamicului în jurul şi în cuprinsul vâlcele!or de care am vorbit mai sus, cred 

că inamicul nu s'ar fi putut apropia şi masă în imediata apropiere a Cetăţii fără să fie văzut şi fără a ne 

da seama că va atacă, aşa cum s'a întâmplat; căci trebue să se ştie încă de pe acum că Comandamentul 

Cetăţii credea în ziua de 22 Aug. adică îa ajunul atacului, că bulgarii nu ne vor atăcă, 
Dar aceasta cădea şi în sarcina infanteriei. 
Ceace voesc să spun este că deşi pe părţile culminante ale liniei centrelor şi cu atât mai mult 

din arborii ce se găseau pe această poziţie, şi chiar din arborii de pe marginea pădurii se putea descoperi terenul 

înainte destul de bine, ba se putea descoperi şi partea inferioară a vâlcelelor prin a căror parte superioară 
se putea apropia inamicul acoperit,—cu toate acestea focul artileriei nu a fost condus destul de bine, — ba. 

unele baterii pot zice chiar de loc, după cum voin vedea ; infanteria bulgară vu a fost îndeajuns de bătută 

de artileria noasiră. Mase de infanterie bulgară au înaintat la atacul Cetăţii, sau au defilat la distanţe mici 

'de frontul fortificat aproape fără să fie Supărate de “artileria noastră; şi aceasta cu toate că bateriile au avut 

observatori pe linia centrelor, şi credem că aceşti observatori s'au găsit la posturile lor în timpul luptelor. 
Atunci se pune întrebarea: care a fost cauza ca artileria noastră nu a cunoscut situaţia trupelor 

atăcatoare 2—căci cu ocazia descrierii operaţiunilor se va vedea că nu au cunoscut-o, căci altfel ar fi tras 
asupra lor. , Ă 

Cauza acestui rău cred că rezidă în primul rând în sistemul defectuos întrebuințat în genere de 
artileria noastră, de observare 'a inamicului şi a efectelor focului şi de regulare a tragerii. 

Este imposibil ca un sergent observator să aleagă el sau în înţelegere cu comandantul infanteriei 

dacă sa găseşte la un loc cu acesta, obiectivele în care să tragă artileria, să comunice comandantu'ui bate- 

riei, în ce constă acel obiectiv, unde se “găseşte şi ce face; să observe loviturile bateriei sale, sau mai bine 

zis să distingă loviturile bateriei sale de loviturile celorlalte baterii vecine, să comunice poziţia acestor lovituri 
  

1) Marele vinovat este Marele Stat-Major care nu a stăruit pe lângă Ministerul de Răsboiu ca să 
înzestreze 'Turtukaia cu toate serviciile tecnice cuvenite unui loc întărit. In ultima mea scriere am arătat pe 
larg toate acestea; am spus Ministerului care erau «necesităţile ce trebuiau imediat satistăcute, dar nu am 
fost ascultat fiindcă toţi credeau numai în operaţiunile de câmpie. „, 

Bieţii ofiţeri de artilerie, nu sunt vinovaţi; vinovata e şcoala care domnea atunci în armată şi în 
artilerie : artileria de câmp de 7,6 (?) era singura în onoare. Artileria de poziţiune, artileria de calibru „mare 
erau desprețuite ; în ele găseau refugiu toţi nevolnici armei. Ca şi Francezii, noi am plătit scump falşificarea 
dreptei judecăţi. , _ 

2). lu răsboiul de asediu tragerea artileriei din liniile succesive de apărare s'a făcut până în 1914 
prin ajutorul observatorilor tereştri. Pentru aceasta însă artilerişti aveau grija ca să-şi organizeze punctele 
de observaţie necesare fiecărei linii pe care le însemnau în carnetele sectoarelor. La Turtukaia un asemenea 
lucru nu S'a făcut.
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faţă de obiectivele în care se trage, şi să ţină pe comandantul bateriei la curent încontinuu cu mişcările 
acestui obiectiv spre 'a-l urmări cu focuri;—căci trebue să se ştie că la Turtukaia nu comandanții de sec- 
toare de artilerie au distribuit bateriilor misiunile şi obiectivele în care să tragă, ci bateriile şi-au ales aceste 
obiective prin ajutorul observatorilor lor şi rar au tras în obiective indicate de infanterie D, 

Zic, sergenţii observatori ai bateriilor nu puteau să îndeplinească acest rol, oricâtă bunăvoință şi 
- ştiinţă ar fi avut. Era absolută nevoe ca comandanții de baterii să se găsească pe poziţia infanteriei spre a 
observă personal obiectivele, a alege de comun. acord cu infanteria, şi cu autorizaţia Comandantulu; 
Artileriei Sectorului, sau la nevoe chiari singur, obiectivele asupra cărora să tragă,—să ordone bateriei trage- 
rea cu datele date de dânsul, să observe singur efectele focului şi să ordone corectările necesare şi să 
şchimbe eventual obiectivele ; în definitiv să conducă tragerea bateriei sa!e văzând singur obiectivele în care 
trebuia să tragă după ce le-ar fi ales de comun acord cu comandanții infanteriei. 

Aşa înţeleg că ar îi trebuit să-se procedeze şi nu văd cum s'ar îi putut procedă altfel pentru ca 
artileria să poată îndeplini un rol real în luptă. 

Lt. C. S. afirmă în reconstituirea pe care a făcut-o asupra acţiunii artileriei la Turlukaia că „În 
genera! nici o gură de foc nu trăsese vreun proecti! în timpul cât s'a organizat şi armat Capul de Pod; şi 
nici un ofiţer şi soldat nu luase parte deci la vreo tragere cu gura de foc pe care avea să o conducă şi să 
o deservească la războiu. Primul foc de tun a fost tras odată cu începerea operaţiunilor din jurul “Tur- 
tukaiei“, 

Deşi cunosc că ofiţerii de artilerie după ce au făcut serviciul la o anumită gură de foc, sunt 
oarecum stângaci când sunt puşi să facă serviciul cu altfel de guri de foc, fotuşi cred că cultura tecnică 
care formează una din mândriile ofiţerilor de artilerie, le permite să se familiarizeze repede cu orice gură 
de foc ce li se dă să deservească la un moment dat; aşa că fără a contesta avantagiile pe care le-ar fi 
avut executarea unor trageri de experienţă sau instrucţie cu noile guri de foc ce li se dăduse să comande, 
cred că lipsa acestor trageri nu putea avea consecinţe prea defavorabile asupra pregătirii de răsboiu a ba- 
teriilor ; şi în orice caz dacă ofiţerii credeau că este nevoe absolută de aceste trageri, trebuiau să le ceară?). 

Legături și Transmisiuni. 

După cum se vede din schiţa respectivă bateriile nu erau legate direct nici cu observatorii şi nici 
cu infanteria în sectorul căreia bateriile erau afectate, ci legăturile telefonice ale bateriilor şi centrelor erau 
concentrate la centralele unde se găseau posturile de comandă ale sectcarelor şi prin care prin umare se 
putea face legătura între baterii şi centre. | 

Se înţelege cât de greu se putea face legătura între baterii şi centre, când pe aceiaşi linie tre- 
buiau să se lege şi bateriile şi centrele cu postul de comandă al sectorului. 

Sigur, era o mare lipsă, care însă era scuzabilă din cauza dotaţiei slabe cu material telefonic cu 
care unităţile au intrat în campanie; dar vina cea mare a fost că această lipsă n'a fost complinită prin 
agenţi de legătură, prin releuri sau prin posturi de semnalizare de orice fel; şi aproape că nu ne vine să 
credem acest lucru dacă nu am avea dovada palpabilă a acestei neglljențe sau pierderi din vedere 
culpabilă. | 

Vedeţi, este foarte uşor să ne plângem că Cetatea nu a avut avioane şi baloane, dar pentru a 
avea dreptul să ne plângem în contra altora, trebue mai întâi ca noi să ne fi făcut datoria în mod complet 
în sfera noastră de acţiune. Se ştie sigur că în ziua de 22 August, Căpitanul Popilian, Comandantul Com- 
paniei de infanterie care ocupa Centrul 9, observând spre Belica o coloană de tunuri inamice, a cerut în 
zadar timp îndelungat legătura telefonică cu bateria Locot. Jecu, care se află la câteva sute de metrii înapoia 

“sa, în scopul de a-i dirija tragerea asupra : acelei coloane. Dacă ar fi existat celelalte feluri de legături im- 
provizate prin care se înlocueşte de obicei legătura telefonică şi prin ajutorul cărora S'ar fi făcut legătura în 
câteva minute, nu ar mai fi sunat Căpitanul Popilian Ia telefon timp de aproape o oră în zadar ; nu mai vorbim 
ce avantaj enorm ar fi fost dacă comandantul bateriei S'ar fi găsit pe poziţia de infanterie alături de co- 
mandantul de companie (sau de batalion) în locul menorocitului de sergent observator care se 
  

1) Foarte rău dacă s'a făcut aşa. Aceasta însemnează că acolo nici artileria,. nici infanteria, nici 
comandamentul nu erau pregătiţi să se măsoare nici chiar cu armata Prințului de Monaco. 

2) Da, dar mare parte din comandanții de baterii erau ofiţeri de artilerie improvizaţi fără nici o 
cultură tactică şi tecnică şi care au avut trista sarcină de a intra în luptă îndată după mobilizarea lor. 

„— Vima nu este a lor, ci a celor cari înainte de răsboiu au nesocotit importanţa artileriei în răs- 
boiul de paziţiune şi asediu. Vinovaţii trebuesc căutaţi la Inspectoratul Artileriei, la Marele Stat Major şi 
chiar la Ministerul de Răsboiu. 6
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va fi uitat şi el lung la Căpitanul Popilian cum sună la telefon şi nu i-a dat prin gând să dea fuga la ba- 
terie unde ar fi ajuns în câteva minute spre a anunța bateria despre obiectivul care s'a ivit pe front. !) 

Aşa era pregătită conlucrarea artileriei cu infanteria ; trist, sfâşietor şi descurajator de trist. 
Dealtfel din descrierea luptelor se va vedea că infanteria noastră şi-a luat dela început inima în 

dinţi, şi a luptat fără să mai ţină socoteală de concursul artileriei pe care nu l-a cerut nici odată dacă a 
văzut că nu are cui să-l ceară; cel mult îşi aducea aminte din-când în-când că „artileria noastră tace“, sau 
îi trimetea vorbă „să tragă mai lung“ atunci când o pisă în cap împreună cu artileria bulgară, cum s'a în- 
tâmplat cazul de multe ori. 

Plan de acțiune. 

Cred că a existat un plana de acţiune, după care trebuia să se desfăşoare acţiunea artileriei în 
Capul de Pod şi pe sectoare; adică cred că era hotărât cum artileria să-şi împartă diferitele obiective care 
ar fi apărut în faţa Cetăţii şi să le bată, cum să se regrupeze şi cum bateriile din sectoarele neangajate să 
vină prin focul lor în ajutorul sectoarelor vecine care ar fi fost atacate; zic, trebue că a existat un 
asemenea plan. 

Din modul însă cum a decurs acţiunea se deduce că acţiunea comandanților de sectoare a fost 

cu totul redusă, şi bateriile au acţionat aproape toate în mod independent. 

Din totalul luptelor care s'au desfaşurat pe Linia 1 de Rezistență nu cunosc decât cupola 

tun 120mm. F.N.G. şi bateria de obuziere de 105mm. a Locotenentului Otopeanu care a operat după ordi- 

nele date de către Comandantul Artileriei Sectorului Iil-a, şi anume pentru a trage în flancul drept al ata- 
cului bulgar care pătrunsese în Capul de Pod printre Centrele 11 şi 12; asupra celorlalte baterii acţiunea 
comandanților de sectoare nu s'a resimţit şi aceasta în primul rând din cauza lipsei de legături şi în al do- 

ilea rând din cauză că nici comandanții artileriei sectoarelor nu erau orientaţi nici ei asupra desfăşurării 

atacului bulgar şi în general asupra mersului întregei lupte. 

lata ce spune în această privinţă Lt. C. S. 'în reconstituirea sa: „comandanții artileriei sec- 

toarelor nu au putut avea în mână din punct de vedere tactic sau tecnic tot timpul bateriile lor, ci ele au 

acţionat independent, sau dependent de orice informaţie controlată sau necontrolată venită de la infanteria 
din faţă.“ 

Cred că această concluzie ne dă măsura planului după care au acţionat bateriile Capului de Pod. !) 

Poziţiile bateriilor semi mobile față de Linia 1 de Rezistență. | 

S'a apreciat că poziţia acestor baterii şi în special a bateriilor de tunuri lungi de 105 mm. a fost 

prea aproape de Linia 1 de Rezistență, Linia Centrelor; din care cauză aceste baterii nu au putut să fie 

retrase atunci când Linia Centrelor a căzut şi când infanteria s'a retras, — şi [au căzut aproape toate 

în mâna inamicului. | 
Asifei nu a putut să fie retrasă decât bateria de tunuri de 75 mm Md, bulgar a Sublocot. Pâr- 

vulescu Fulger, bat. tun. |. de 150 mm Locot. Dumitrescu Aurel care fusese retrasă din linia înaintată Staro- 

Selo înapoia Subcentrului 2-3, precum şi bat. tun. de 87 mm Md. 1880 din spatele Centrului 12, care de . 
altfel nu a fost retrasă de personalul şi atelajele sale, ci de atelajele trimise de Căp. Costescu dela bateria 

sa (bat. 1/5 ob.) Ă 
Asticl privit lucrul constatăm : - | 

| — Bateria de tunuri de 75 mm Md. bulgar (Sctorul III) a fost aşezată abiă la 600 m distanţă de 
reţeaua de sârmă (pentru a trage normal nu de flanc), de unde nu putea să execute un baraj în faţa răţe- 

lelor. Dacă ar fi fost retrasă ceva mai înapoi, pe coastele versantului estic al văii Kusgunluk care se găseşte 

imediat în spatele său, cu atât mai mult unghiurile posibile de tragere nu i-ar fi permis să bată nici valea 

din faţa Liniei Centrelor şi nici să execute un baraj în faţa răţelii de sârmă. Daca ar îi fost retrasă înapoia 

văii Kusgunluk şi ar fi fost plasată în depresiunea dintre kilometrii 60 şi 61 de pe şoseaua Silistrei, aci s'ar 

fi găsit la 2600 m de reţeaua de sârmă şi ar îi putut execută, şi barajul în faţa reţelii de sârmă pe un front 
destul de întins şi ar fi putut bate cu un unghiu de cădere foarte pronunţat toate cutele văilor din faţa 
Liniei Centrelor pe o adâncime de circa 4000 m., ceace era supraâsuficient. 

  

1). Da, dar Căpitanul Popilian în loc să sune o oră la telefon ar fi făcut mai bine să trimeată 
un agent la baterie. Nu rostul legăturii colaterale, legăturii înainte şi înapoi, legăturii de jos în sus şi de sus 
în jos, nu era cunoscut la Turtukaia cum de altfel nu era îndeajuns cunoscut şi în alte părţi. 

2) Plan de acţiune nu a existat. Legătura între comandament şi artilerie nu a existat, fiindcă nu 
a existat nici legătura în Comandamentul Locului intărit cu comandanții celor trei sectoare. Apărarea a fost 
dusă,—nu condusă,—cu ochii legaţi, -



— 43 — 

/ 
In ce priveşte căderea bateriei în mâiniie inamicului, odată cu căderea Liniei Centrelor, este sur- 

prinzător cum această baterie nu a fost retrasă le timp, deoarece infanteria S'a retras de bună voe din acest 
sector, şi bateria ar fi avut tot timpul şi liniştea să se retragă; în plus că terenul din spatele bateriei este. 
adăpostit (valea Kusgunluk) şi atelajele ar fi putut să fie aduse până aproape de baterie fără să fie văzute. 
de inamic, şi ar fi putut în felul acesta să retragă bateria fără niciun inconvenient. Sau n'a primit la timp. 
ordin de retragere ? 

— Bateria de tunuri de 87 mm Md. 1880 Locot, Andronescu, din spatele Centrului 12, din a doua 
poziţie de unde a acţionat în ziua de 23 Aug, era la o distanţă convenabilă (1500 m) de Linia Centrelor, 
faţă de bătaia sa şi faţă de obiectivele topografice (văile, pădurile şi satele din faţa frontului) în care sar 
fi mişcat inamicul, şi pe care a avut misiunea să le bată. Nici retragerea nu i-ar fi fost periclitată cum S'ar 
îi întâmplat dacă ar fi rămas în prima poziţie de pe botul de deal din stânga Centrului 12, unde îşi avea 

„Construită fortificația. Şi trebue să se ştie că în a doua poziţie, de unde a acţionat această baterie, nu a 
avut lucrări de fortificaţie, ci a fost plasată în depresiunea dela Nordul kilometrului 60 de pe şoseaua 
Silistrei, 

Dacă nu a putut să fie retrasă de personalul şi atelajele sale aceasta pu a fost din cauza poziţiei, 
— Bateria de tunuri de 105m/m Locot. Feraru, în a doua poziţie din care a acţionat din ziua de 

23 August se găsea la circa 1700m înapoia reţelei de sârmă. 
Această baterie, deşi avea traectoria foarte întinsă ar fi putui urmări cu focul său chiar infanteria 

inamică până la cele mai mici distanţe pe linia foriificată, deoarece terenul în faţa sectorului său nu este 
frământat. Totuşi această baterie ar fi trebuit să fie retrasă mai înapoi în cuprinsul văii Başului unde ar fi 
avut îlăcăra detilată, şi atelajele S'ar fi putut ţine mai defilate şi S'ar fi putut apropia nevăzute spre a retrage 
bateria. Ă 

Din cercetările pe care le-am făcut la faţa locului am constatat că această baterie atunci când s'a 
retras în a doua poziţie din care a acţionat în ziua de 23 Aug., şi-a părăsit platformele în prima poziţie, 
unde le-am văzut în întregimea lor în anul 1920 împreună cu axele de care erau prinse frânele; aşa că 
această baterie a tras din poziţia a 2-a în ziua de 23 Aug. fără platforme şi fără frâne. In anul 1922 am 
văzut că parte din platforme fuseseră scoase de locuitori; axele erau însă lot acolo prinse în duşumelele 
de ştejar care erau îngropate prin dărâmarea taluzelor. Este o chestie de tecnică artileristică să se stabi- 
lească întrucât valoarea bateriei a scăzut din cauza lipsei platformelor şi a frânei. Sau w'a tras deloc în ziua 
de 23 Aug., după cum reese din unele relatări? | 

| Bateria de tunuri de 105m/m Locot, Jecu, de asemenea în a doua sa poziţie din care a acţionaţ 
în ziua de 23 Aug. se găsea la circa 1500—1700 m. înapoia primei linii a infanteriei, 

Dacă în faţa sectorului bateriei Locot. Feraru terenul era nefrământat şi permitea tragerea bateriei 
chiar dintr'o poziţie mai apropiată. de linia infanteriei, apoi în faţa bateriei Locot. Jecu lucrul stătea cu totul 
altfel. In faţa sectorului acestei baterii se găseau două văi foarte adânci. cu profilul foarte aspru şi. având di- 
recţia deacurmezişul directiei de tragere a bateriei 1). Şi cum bateria avea traectoria foarte întinsă, şi fiind aşezată 
numai la o mică distanţă de aceste văi, nu ar fi putut urmări cu proectilele sale (în specia! cu obuze) toate formele 
terenului. Din această cauză era nevoe ca bateria să se găsească ceva mai înapoi ; şi după cum spuneam mai înainte 
locul indicat pentru această baterie ar fi fost în colţul sud-estic al pădurii Daidir la Răsărit de şosea, sau în de- 
presiunea de la est de acest colţ. In acest loc bateria S'ar fi depărtat cu minimum 700 m de poziţia în care 
S'a găsit, ar fi fost acoperită şi contra vederilor din aeroplane şi baloane, şi bateria şi flacările, şi de aci 
bateria ar fi putut să fie retrasă în mai bune condiţii decât din locul în care a fost, 

— Bateria de tunuri de 105 mm. Căpitan Şendrea se găsea admirabil aşezată acolo unde a 
fost în a doua poziţie; şi dacă în interesul tragerii ar fi trebuit să fie adusă mai înainte sau mai înapol, 
lucrul ar fi fost posibil cu cea mai mare uşurinţă. 

— Bateriile de tunuri de 87 mm. Locot, Chicoş, de 75 mm. Md. bulgar, Sublocot Castrişanu, 
şi bateria de tunuri de 105mm. Sublocot. Stănescu, deşi aşezate în pădure (primele două însă prea aproape 
de margine) totuşi fiind prea aproape de linia de infanterie nu ar fi putut cu nici un chip bate valea cea 
mare din faţa Centrelor 3-6 în sectorul cărora se găseau aceste baterii.” | 

Şi dacă bateria de 105 mm. nu avea în primul rând misiunea de a trage asupra infanteriei iia- 
mice şi putea să fie lăsată acolo unde a fost aşezată, celelalte două baterii însă trebuiau retrase puţin înapoi 
aşa încât să poată urmări cu traectoria lor întreg profilul văii din faţa centrelor. Este drepi că rezolvirea a- 

„cestei chestiuni pe acest front este foarte grea din cauza asprimii pantelor văii Daidir-Staro-Selo în Sectorul 
Centrelor 3-6, dar lucrul nu ar îi fost imposibil, şi ar fi venit mult în ajutor micile vălceluşe care cizelează 
versantul amic al văii numite mai aus. 

la ce priveşte retragerea acestor baterii. 2ceasta este o chestiune asupra căreia nu ne vom putea 
pronunţa decât urmărind împreună mersul luptelor din acest sector. 
  

1) Intrând în prea multe detalii analiza cae niarda i npitina pica ca ta  
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— Bateriile de tunuri de 105 mm. Locot Dumitrescu Aurel şi Locot, rez, Drăghicescu Gh., 
bine aşezate pentru tragerea îndepărtată, nu cred că ar fi putut trage în faţa şi în imediata apropiere a îron- 
tului Centrelor 2, 2—3 şi f. 3 decât retrase mult înapoi,—şi nici atunci chiar, îa plus că le ar fi împiedicat 
mult de la îndeplinirea primei misiuni. 

In ce priveşte retragerea, ambele baterii se găseau aproape în aceiaşi situaţie ; şi deşi împrejurările 
luptei au fost aceleaşi pentru ambele baterii, ba chiar mai grave, pentru bateria Locot. Dumitrescu Aurel, 
nu a fost retrasă decât această din urmă baterie; ceace dovedeşte că şi altceva a hotărât posibilitatea 
retragerii decât mersul luptei. | 

— Bateria de tunuri de 75m/m Md. bulgar Sublocot, Pârvulescu Fulger se găsea ia circa 1000m, 
înapoia liniei de luptă a infanteriei la extrema dreaptă a liniei înaintate Staro-Selo. Era prea aproape de linia 

„ infanteriei spre a putea sprijini cu focul său infanteria în luptă până în ultimele momente ale luptei. Pe pla- 
toul dela Estul Bălţei Staro-Selo cred că bateria ar fi putut acţiona mai. cu folos şi ar fi fost şi mai în sigu- 
ranţă, decât aşa cum se găsea, având retragerea peste o baltă mocirloasă peste care nu se putea trece decât 

pe podul şoselii, | 
Cu toate aceste condițiuni grele de retragere şi cu toate că infanteria s'a retras precipitat, cu 

toate acestea bateria a fost retrasă şi purtată pe câmpul de luptă până la căderea Cetăţii, astiel cum am 
arătat deja, 

Mijloace de tracțiune pentru deplasarea bateriilor semi mobile. 
“S'a afirmat că motivul de căpetenie pentru care bateriile semi-mobile nu au putut să fie retrase 

au fost atelajele cu boi cu care erau trase aceste baterii. 
Aceste atelaje erau conduse (mânate) de civili bulgari sau turci, proprietarii vitelor care compuneau 

atelajele. 
Negreşit că în contra unor astfel de atelaje se pot face obiecţii foarte serioase. Se zice că la pri- 

mele lovituri de tun vitele şi în special bivolii Sau speriat şi s'au risipit; şi conducătorii lor au făcut acelaş 
lucru. | 

In ce priveşte speriala, cred că şi caii S'ar fi speriat tot aşa de uşor ; conducătorii în nici un caz 
nu puteau fi civili şi mai ales bulgari şi turci, cu carii noi eram în tăsboiu ; ei ar fi putut să fie înlocuiţi cu 
soldaţi milițieni din batalioanele de miliții 1), din care se găseau 4 în Capul de Pod, şi a căror forţă com- 
Dativă era prea redusă spre a sta la îndoială dacă trebue sau nu să-i întrebuinţăm într'un asemenea serviciu, 

Dar şi cu aceste atelaje încă se putea face ceva procedând cu precauţie şi cu străjnicie, aşa cum 
au procedat Locot. Dumitrescu A. şi Sublocot. Pârvulescu Fulger, carii au reuşit să-şi ţină strânse atelajele 
şi să-şi retragă bateriile de pe poziţie; ba încă aceasta din urmă a reuşit să-şi mişce bateria pe câmpul de 
luptă în tot cursul zilelor de 23 şi 24 Aug. acolo unde nevoia luptei a cerut, ca şi o baterie atelată cu cai. 

Vedeţi că se găsesc şi astfel de oameni. 
Tot aşa a răuşit să-şi mişce bateriile de tunuri de 75 mm Md. 1880 aduse de peste Dunăre şi 

atelate tot cu boi, Maiorul Divary care a comandat acestor baterii îa după-amiaza de 23 Aug, şi în ziua 
de 24 Aug. în toate fazele luptei până la căderea cetăţii. 

La acest lucru S'a ajuns adăpostind cu îngrijire atelajele contra focului artileriei şi infanteriei ina- 
mice, şi punând soldaţi care să păzească ca pu cumva civilii bulgari să fugă. 

Sigur, a fost greu de realizat acest lucru, dar dacă ne punem pe tema că uin lucru este imposibil, 
atunci acel lucru nu va fi realizat niciodată; şi de aceia este cu atât mai mare lauda pentru cei carii l-au 
realizat, 

A 
S'a încercat, după cum am spus mai 'nainte, să se tragă bateriile de tunuri de 105 mm cu au- 

trotactoare, dar s'a renunţat la acest mijloc de tracţiune, pedeoparte din cauză că nu dispuneam de un nu- 
măr suficient de asemenea maşini,—iar pedealtă parte din cauză că pe teren accidentat (când coborau o 
pantă) şi la cotituri brusce tunurile se răsturnau având genuliera prea înaltă. 

Munitiuni. . 
Fiindcă pedeoparte nu ştim de ce număr de cartuşe a dispus infanteria, iar pedealta fiindcă în 

timpul luptelor infanteria nu a dus lipsă de muniţiuni, nu ne vom ocupa în acest capitol decât de chestiu- 
nea muniţiunilor artileriei, 

In acest scop vom lua fiecare baterie în parte şi vom arătă atât cât ne permite cunoştinţele şi 
informaţiile, de câte proectile a dispus fiecare baterie, şi dacă în vreun moment al luptei a dus lipsă de 
muniţiuni, Mă voiu folosi în prima linie de datele stabilite în R. Lt-C. S. 

1) Da.  
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— Bateria de tunuri de 150 mm dispunea de „165 lovituri de fiecare tun în baterie şi în depo- zitele din Turtukaia“ (R, Lt. C. S$.) 
Generalul Teodorescu afirmă în scrierea sa că bateria aceasta dispunea de 600 lovituri (adică 150 lovituri de fiecare tun), ceace revine cam acelaş lucru. 
Este drept că acest număr de proectile era mic; dar având în vedere puterea formidabilă a pro= ectilului acestor guri de foc, ar fi adus frumoase servicii fiind întrebuințate cu atenţie şi economie, ceace nu s'a întâmplat, deoarece proectilele erau deja terminate înainte de a se începe atacul serios al Capului de Pod. 

— Bateriile de tunuri de 105 mm. dispuneau de câte 400 lovituri de fie care gură de foc în baterie şi în depozitele din Turtukaia şi de câte 259 lovituri de fiecare gură de foc în Depozitul din Oleniţa, 
Era o cantitate considerabilă de muniţiuni de care dispuneau aceste baterii care aveau deasemenea un proectil foarte puternic şi care avea o bătaie foarte mare şi 0 tragere foarte precisă. 
Faţă de proectilele trase de artileria grea bulgară asupra Capului de Pod, masa de proectile de - care dispuneau aceste baterii (aproape 10600 de proectile) era formidabilă chiar. 

„Atunci când Căpitanul Apostolescu, noul comandant al bateriei Locot Jecu, mi-a spus că în ziua de 23 Aug. a tras cu bateria sa 2000 de proectile, am -apreciat această atirmaţiune ca exagerată ; faţă însă „de stocul de care a dispus bateria, lucru este posibil. 
Faptul că aceste baterii au dispus de muniţiuni suficiente, mi-a fost confirmat şi de Maiorul Du- mitrescu Petre, Comand. Art, Sect. [, care îşi avea postul de comandă la bateria de 105 mm. Sublocot, Stănescu. 

| 
De asemenea toţi ofiţerii de infanterie care au trecut prin bateriile de 105 mm. după ce ele au fost părăsite de personalul lor, mi-au declarat că au văzut în adăposturile bateriilor mari cantităţi de muni= ţiuni netrase, 

— Bateria de tunuri lungi de 120 mm. Lt. Chamond a dispus de câte 400 lovituri de fie care 
fun în baterie 

— Bateria de obuziere de 120 mm. Skoda a dispus de câte 300 de lovituri de fiecare gură de foc în baterie. | 
— Obuzierul de 210 mm. a avut la începerea operaţiunilor 640 lovituri. Cine cunoaşte puterea proectilului acestei guri de foc îşi dă seama ce putere formidabilă reprezeniă această gură. de foc. 
— Bateriile de tunuri de 87 mm. dispuneau de câte 236 lovituri de fiecare gură de foc în baterie şi în depozitele din Turtukaia, şi de câte 200 de lovituri de fie care piesă în Depozitul din Olteniţa. Trebueşte amintit că obuzul acestei guri de foc este foarte. puternic. 
— Bateriile de tunuri de 75 mm. Md. bulgar dispuneau de 240 lovituri de fiecare gură de foc în baterie şi în depozitele din Turtukaia, şi de câte 100 lovituri în Depozitul din Olteniţa, 

După cât se vede această gură de foc era prevăzută cu puţine muniţiuni. Cu toate acestea Sub- locot Pârvulescu Fulger, negreşit trăgând economicos, a avut cu ce trage atât în ziua de 23 Aug,, cât şi în ziua de 24 Aug. până la căderea Cetăţii. 
— Bateria de tunuri de 75mm. St. Chamond (de pe stânga Dunării) dispunea de câte 800 proectile de fie care gură de foc. 
— Bateriile de obuziere de 120m/m filnd singurele guri de foc de acest fel pe care le avea armata, cred că dispuneau de un număr limitat de proeciile,—dar în tot cazul destul de important şi mai presus de orice, probabil, toate aceste proectile erau aduse în depozitele de la Turtukaia şi Olteniţa, deoarece alte gur; de foc de acest fel nu inai existau în restul țării. 

— In ce priveşte bateriile de tunuri de 75m/m cu tragere repede Md. 1906 şi obuzierele de __105m/m, Lt.«C, S. afirmă în reconstituirea sa că aceste baterii dispuneau numai de muniţiunile care se găseau la baterii (ante-tren şi trenul de luptă) precum şi de un stoc oarecare (nu s'a putut afla din in- vestigaţiile făcute) la Depozitul de Muniţiuni Turtukaia. 
Să încercăm să stabilim prin deducție de câte proectlte au dispus bateriilc de obuziere de 105 min, Ambele baterii au avut la începutul operaţiunilor chesoanele şi antetrenurile bateriilor şi ale tre- nurilor de luptă complect încărcate cu câte 720 proeciile de fiecare baterie, ceace revine în total 1440 pro- ectile pentru ambele baterii. 

! Bateria Căpitan Costescu a pregătit în zilele de 21 şi 22 Aug. atacul satului Antimova de fiecare dată cu câte o întreagă încărcătură a întregei baterii, — ceace face iarăşi un al doilea total de 1440 proectile. 
| 

Ambele baterii şi-au împrospătat muniţiuoile în mod complect din depozitele dela Turtukaia în seara de 23 Aug. ceace dă un al treilea totai de 1440 proectile. 
Bateriile de obuziere de 105 mm., Căpitan Dumitriu şi Grigorescu, sosite în capul de Pod în seara de 22 August şi-au împrospătat complectul munițiilor la ora 13 din ziua de 23 AL g. iot din depozitul dela Turtukaia ceace ne dă al patrulea total de 1440 lovituri.
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Toate aceste 4 totaluri de câte 1440 ne dă un total general de 5760 proectile cel puţin care s'au 
găsit în Capul pe Pod pentru obuzierele de 105 mm. 

| Pe lângă acest număr de proectile au mai sosit în Turtukaia în ziuu de 22 Aug. bateriile Căpi- 
tanilor Dumitriu şi Grigorescu cu o încărcătură de 1440, iar în sera de 23 Aug. a sosit o întreagă secţie 
de muniţiuni pentru obuzierele de 105 mm., ceace ridică totalul proectilelor pentru aceste guri de foc ia mi- 

nimum 10,000 proectile, care constituesc iarăşi o masă enormă de fier. 

Bateriile de tunuri pe 75 mm Md 1906 aveau asupra lor încărcătura complectă adică câte 1280 
proectile de fiecare baterie, . | | 

Nu ştim de câte ori şi cu câte proectile şi-au reîmprospătat stocul acestei baterii, dar ştim că nu 

au dus niciodată lipsă de muniţiuni, . 

A mai rămas să cercetăm cantitatea de muniţiuni de care au dispus tunurile de 53 mm atât cele 
din turele, cât şi ce'e de pe aiete, precum şi tunurile de 37mm şi 57mm. 

Asupra acestor cantităţi nu am decât comunicarea Sublocotenentului Constantinescu Cezar, coman- 
dantul trenului de luptă al Reg-tului 79 Inf. şi şeful Remizei 3, în care se găseau depozitate muniţiunile 

trupelor şi gurilor de foc ale Sectorului 2. Acest ofiţer mi-a comunicat că fiecare turelă de 53 mm,, din sec- 

torul său era prevăzută în câte 2000 de proectile, obuze şi mitralii. 

Tot cu acelaş număr de proectile probabil că erau prevăzute şi turelele de 37 mm,, şi tunurile de 
57 mm, precum şi tunurile de 53mm care precum se ştie au fost scoase din turele şi puse pe afete, 

Nu am vorbit încă de tunul de 120mm. din cupola F. N. G. din spatele centrului 12, care pro= 
babil dispunea de cel puţin 600 de proectile, precum şi de cele două baterii de tunuri de 75mm Md. 1880 
aduse din stânga Dunării, şi care probabil dispuneau şi ele de acelaş număr de proectile, dacă nu mai multe 
ca şi bateriile de tunuri de 87 mm, 

Pentru a căpăta numărul total de proectile de care dispunea Capul de Pod trebue să se adauge 
şi muniţiunile cu care era prevăzută artileria de pe vasele Escadrei de Dunăre. 

Am avea astfel următorul tabel de muniţiunile care s'au găsit în Capul de. Pod în zilele de 
23 şi 24 Aug.: 

— Bat. de t. |. de 150mm'. .. . . . . . . . 600 pr. 

— o» nn» a l056mm. ,. . , . . . . 15800, 

-- n n n m St. Chamond de 120mm . . . . . 1600, 
— » „ob. Skoda de 120mm , . . . . . . . 1200, 

— Obuzierul de 210mm . . . . . . . . . . . 640 

Pa 

— Bat, de ob, de 105mm. . . . . . .circa . 10000, 
— Ba „pp 120mm. .. , . , . . , . 3600, 
— Tunul de 120mmdin cupola F.N.G. .... 600 , 
— Bat de tun. de 87mm Md. 1880 . . . . . . 3488, 
— Bat. „ „lung de 75 mm St. Chamond. .. 3200 „: 

„— Bat, „ „tr. r. de 75 mm Md, 1906 ... . . 7680, 
— » 5» nn » Mă. bulgar ... . 4080 , 
— n» » „de T5mm Md. 1880 . . . . , , . ., 3488; 

Total muniţiuni pentru guri de foc de 75 mm şi superioare 55976 , 
— Bat de tun. lung de 57 mm . . .circa . . . 4600, 
— tunurile (29). de 53 mm în turele, . . . . . . 58000, 
— tunurile (12) de 53 mm pe afet , . . . „ . . 24000, 
— tunurile (12) de 53 mm pe afet sosite la 23 Aug, 

ia Turtukaia 9600 , 
— tunurile (14) de 37 mm în turele e ue e 28000 
Total muniţiuni pentru guri de foc de 57 mm şi interioare "125600 

Total general. . 181.576, 
La acestea adăogându-se şi stocul de muniţiuni de care dispunea escadra, numărul total al pro- 

ectilelor se ridică fără îndoială la circa 200.000 
Cu un asemenea stok de proectile putem afirma că Cetatea putea susţine lupta 2—3 zile în cele 

mai bune condițiuni. Şi nu cunosc ca vreo baterie să fi dus lipsă de muniţiuni în zilele de 23 şi 24 Aug. 
atară de bateriile de obuziere de 105 mm., Căp. Dumitriu şi Căp. Grigorescu, şi aceasta nu pentru că nu 
erau în Capul de Pod, ci pentru să nu ştiau unde se află. 

Ce nu se putea face cu o asemenea masă de proectile ? . 
Dacă s'ar fi scos din luptă un soldat inamic cu 10 proeciile, sau cu 20 de proactile şi tot am fi 

avut 10—15000 de Bu'gari scoşi din luptă. Dar artileria noastră a tras de câteva ori în infanteria noastră;
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şi mare parte din purile foc au fost lăsate în mâna dușmanului înainte de a-şi fi dat tributul peniru patrie. 
Dealtfel este lucru notoriu că Cetatea s'a predat cu depozitele pline cu proectile de toate felurile.!) 

Depozite de Muniţiuni ; Improspătare. 
- Capul de Pod dispunea de un Depozit Central de muniţiuni lângă Cazarma Seremet, 

Pe lângă acest depozit fiecare sector îşi avea depozitele sale, | 
Astiel Sectorul I îşi avea depozitele sale la Remizele 1 şi 2 înapoia Liniei Centrelor. Pe lângă a- 

ceste depozite se mai găseă în acest sector depozitul de la Cantonul de Vânătoare şi depozitul provizoriu 
de pe valea de la Vestul satului Staro Selo. 

Sectorul II îşi avea depozitul la Remiza 3 de lăngă Centrala 2; va-să-zică numai un depozit faţă 
de Sectorul I, care avea 4 depozite, 

lar Sectorul III îşi avea depozitul la Remiza 4 în valea Braşului, înapoia Centrului 11.:In acest 
sector se mai găsea un mic depozit în cantonul de pe şoseana Turtukaia Silistra, precum şi un al treilea 
provizoriu instalat sub corturi (al trenului de luptă al Reg-tului 36 Int.) în depresiunea de teren din dreptul 
kilometrului 7 de pe şoseaua Silistrei. | ă 

Improspătarea munițiilor din aceste depozite se făcea cu trenurile de luptă ale unităţilor şi la 
nevoe s'ar fi putut face şi cu Convoiul de 'Trăsuri de care dispunea Capul de Pod. 

Deşi gurile de foc aflate în Capul de Pod erau foarte variate, cu toate acestea mubiţiunile în . 
depozite fiind aşezate în ordine, şi serviciul de distribuire fiind organizat sistematic, aprovizionarea s'a îiăcut 
în mod prompt şi nu am auzit nici o plângere în această privinţă. Şi ţin să afirm cu această ocazie că atât 
timp cât a durat luptele s'a distribuit muniţiu ni deajuns tutulor armelor 1). 

Afară de depozitele din raza Capului de Pod, Cetatea mai avea un depozit de muniţiuni şi la 
Olteniţa, 

Cavaleria. 
Capul de Pod Turtukaia nu a dispus decât de 1 ploton de călăraşi cu un efectiv de 28 călăreţi 

sub comanda unui sublocotenent. | 

z 

Garnizoana Capului de Pod Turtuliaia îaţă de Garnizoana 
Capuiui de Pod Silistra. 

lu comparaţie cu garnizoana Capului de Pod Silistra, care era formată din: 
— Reg-tul 23 Inf. a 4 batalioane, 
— Reg-tul 35 Inf. a 4 batalioane, 
— Reg-tul 63 Inf. a 4 batalioane, 
— Batal, IV din Reg-tul 38 Inf., 
— Batal. IV din Reg-tul 78 Int, 

— 4 baterii din Reg-tul 3 Art, 
” — 5 baterii din Reg=tul 20 Art,, 

„- — 2 baterii de 87 mm Md 1880, 

> — 2 baterii de tunuri de 105 mm, 
— 1 companie pioneri, 

şi 1 escadron de cavalerie, | 
adică : | 

— 8 batalioane categoria I—IIl din reg-te 1—40, 
— 3 batalioane categoria I—Ill din reg-te 41—80, 

— 3 batalioane categoria IV din reg-te 1—40, 

— 2 batalioane categoria IV din reg-te 41—80, 

— 9 baterii de câmp de 75 mm cu tragere repede, 
  

1) Muniţiuni de artilerie au fost suficiente. Dacă ar îi fost întrebuințate cu rost şi cu pricepere ! 
1) Eu am. informaţii dela ofiţerii de artilerie şi dela comandanții de sectoare că reîmprospătarea 

muniţiunilor s'a făcut foarte greu în zilele de 23 şi 24 August, că unele. baterii de obuziere au trebuit să-şi 
aducă muniţiuni noaptea deta Olteniţa unde rămăsese trenul lor de luptă. (Nu. Şi se va vedea. (Nota Aut.)
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şi numai 4 baterii de poziţie, de 87 mm şi 105 mm, 
şi o companie de pioneri, 
şi un întreg escadron de cavalerie, 

se observă că garnizoana cetăţii Turlukaia era formată din trupe de calitate mai inferioară şi mai puţin mobile. Probabil că constituirea aceasta a garnizoanelor era făcută intenţionat, având în vedere misiunea absolut defensivă a garnizoanei Turtukaia şi misiunea manevrieră ce avea să îndeplinească garnizoana Ca- pului de Pod Silistra atât faţă de Turtukaia cât şi faţă de grupul de unităţi dela Bazargic 1). 
” In tabelul alăturat comparativ se vede clar Superioritatea calitativă a infanteriei garnizoanei Silistra faţă de infanteria garnizoanei Turtukaia ; şi în acelaş timp se vede şi superioritatea calitativă a infanteriei: bulgare care a atacat Turtukaia. - 

s 

Servicii şi Formațiunile lor. 

Serviciul Geniului 2), 
— Legături Telefonice, 
Erau ca în schiţa alăturată. Fiecare sector, precum şi Linia Inaintată dela Staro-Selo îşi avea -câte o centrală unde se concentrau liniile telefonice dela toate centrele, batalioanele şi bateriile sectorului, 
— Staţia de telegrafie fără fir. 
Era constituită dintrun post de Campanie instalat pe platoul din partea de Sud a oraşului 

Turtukaia. | 

— Secția de Proectoare. . 
Compusă din 2 proectoare ; a fost distribuită Sectorului ] 5), unde a stat până în ziua de 23 Aug, când a fost adusă la Turtukaia. 
— Biroul Construiril Șoselelor. 
La început construirea şoselelor necesare Capului de Pod se făcea pria îngrijirea Ministerulu Lucrărilor Publice ; în urmă s'a lăsat în sarcina Comandamentului Capului de Pod. 
Pentru efectuarea lucrărilor de şoseluire şi în special pentru căratul pietrii, Capul de Pod a avut concursul Prefecturii Judeţului Durostor. 
In afară de marile şosele ce se concentrau la Turtukaia, care erau construite și încă de mult şi a căror stare se îmbunătăţise (şoselele Ruscivk, Razgrad, Daidir şi Silistra) au mai fost construite în interiorul Capului de Pod următoarele şosele : Ă o 
= două şosele care urcau dela cele 2 debarcadere (pontoane) din faţa portului Olteniţa, spre: Cazarma Şeremet; nu complect consolidate, 
— 0 şosea care duceă dela cantonul de pe şoseaua Silistra la cupolele dela Cenirul 15; era complet impietrită, dar nebătătorită ; 
— 0 şosea care ducea de la cazarma Şeremet la Remiza 2; complect împietrită şi consolidată ; — 0 şosea care ducea de la B'okhausul Şeremei pe dealul Şacalul la Centrul 1; şi de acolo în vale spre Remiza 1 şi la Cantonul de Vânătoare ; 
— 0 şosea car e pornea din valea Fotulului, suia în sus pe valea Boiangiului. spre Centrala 2 şi dedea în şoseaua Daidir în spatele liniei a doua de reculegere; 
— şoseaua Remiza 1 (Centrala 1) până în spatele Subcentrului 2-3; 
— Se proectase împietruirea drumului zis de rocada, sau drumul telegrafului, care ducea din valea dintre Centrele 1 şi 2, prin pădure şi parale! cu marginea pădurii prin spatele centrelor până la Centrala 3, 
Toate aceste şosele erau însă atât de strimte încât pe partea împietrită nu avea loc să se încru- . ciseze două trăsuri 4); piatra întrebuințată însă la construcţie fiind calcaroasă, consolidarea era foarte înaintată. 

Serviciul Sanitar 

Dispunea de: 

— 2 spitale stabile: 

  

1) De sigur ză da. 
2) Nu a fost organizat. Nu a avut aici şef, nici personalul cuvesit. 
3) Da. Sectorul presupus de atac. 
1) Greşeala mare, 

7 
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— unul în spitalul oraşului; 
şi al doilea în localul şcoalei primare de băieţi; 

— un spital de campanie instalat lângă Cazarma Seremet; 
şi un vas spital pentru transportarea răniților în portul Olteniţa, sau la Călăraşi. 

" Serviciul Intendenţii,; 

Dispunea de: 

— un depozit de alimente şi furaje; 

— o manutanţă lângă Cazarma Seremet; 
şi un convoiu de trăsuri compus din 500 de căruţe rechiziționate de la locuitori şi conduse de 

înşişi proprietarii lor. , 

Serviciul Astileriei 1) 

Dispunea de depozitele de care am vorbit la capitolul muniţiunilor. 

Serviciul transporturilor peste Dunăre, : 

Acest serviciu era asigurat de câteva bacuri (5) şi şlepuri amenajate (2) cu o punte de îmbarcare 

remorcate de câteva remorchere. 
Capacitatea de transport a - acestor vase sa dovedit suficientă; şi dacă personalul lor şi-ar fi 

făcut qatoria cu mai multă abnegaţie şi fără sa ţină seamă de orele de program,—când nici în timp de pace 

nu se poate ţine când este trebuinţă,—trecerea unor unităţi s'ar fi făcut cu un moment mai devreme şi-ar fi | 

adus mult folos în momentele critice ale luptei. | 

Pentru îmbarcare şi debarcare Cetatea dispunea de două pontoane militare corespunzătoare celor 

două şosele militare care coborau de pe platoul Şeremet la Răsărit de Turtukaia. Se mai găsea un ponton 

la gura văii Kusgunluk, care a servit la debarcarea materialelor celor două cupole F. N. G, de la Centrul 15,- 

şi un debarcader în portul propriu zis al Turtukaiei. , 

Este cu totul interesat să se stabilească numărul vaselor de transport care au deservit trecerea 

Dunării în zilele de 23 şi 24 Aug., precum şi capacitatea lor de transport. 2) 

Aviația 2) 

In ultimele momente ale luptei a sburat un aeroplan, probabil trimes de la Bucureşti ; n'a adus 

însă mari servicii în sensul recunoaşterii inamicului. 

Baloane 

Nu a avut Capul de Pod. 

Organizarea Comandamentului în Capul de Pod. 
Cercetând ordinea de bătaie a comandamentelor şi unităţilor în Căpul de Pod constatăm: 
a) Deşi garnizoana Capului de Pod era compusă din 19 batalioane infanterie, 169 guri de foc de 

toate calibrele şi Escadra de Dunăre,—şi care în timpul luptelor s'a ridicat la 34 batalioane, 190 guri de foc 

şi Escadra de Dunăre,—adică efectivul a 3-4 divizii, cu toate acestea Comandamentul a fost şi a rămas 

compus din: 
— 1 general comandant, 
— 1 maior de infanterie, şef de stat major, 
— 2 căpitani de infanterie, ofiţeri de stat major, 

— 1 locotenent de infanterie ofiţer de ordonanţă, şi şefii serviciilor. 

Considerând numărul de ofiteri care ştim că încadrează în prezent comandamentul unei divizii şi 

al unui corp de armată, ne putem da seama de ce a putut să facă numărul redus de ofiţeri, — şi aceştia 

  

1) Serviciu neorganizat: fără şei şi fără -personal. 
2) Vezi lucrarea Amirnlului Negrescu, Şlepuri erâu, remorchere nu. 
3) Nu a existat,
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numai de infanterie,—care compunea Comandamentul Capului de Pod Turtukaia. Putem spune de pe acuma: 

că fiind lipsiţi aproape complet de legături cu unităţile, s'au sbătut tot timpul în sforţări inutile 1), 

b). Comanda Sectorului | era puţin cam neclară. In acest sector se găsea şi Colonelul Mărăşescu 
Nicolae, Comandantul Brigadei 18 infanterie (compusă din Reg-tul 36 Iaf. (din Sectorul 1) şi Reg-tul 76 Inf. 

(din Sectorul IIl)— şi Lt.-Colonelul Nicolicescu Solomon, Comandantul Reg-tului 36 Int. 
Ofițerii cunoşteau ca Comandant al Sectorului | pe Lt. Colonelul Nicolicescu S., al cărui Regt, a 

ocupat siugur Linia Inaintată de la Staro-Selo-Siahlar. Dar dânsul a continuat să comande sectorul şi după ce 

linia înaintată a fost întărită cu Batalioanele 1V/75, 1V/40 şi 1V/80,—şi chiar după ce toate aceste unităţi s'au 

retras pe Linia Centrelor, unde Reg-tul 36 Inf. a mai fost întărit cu 2 companii din Bat, 47 Mil., Bat. 72 MIL., 

Companiile 1 şi 2 din Regtul 79 Inf., Bat. 1/75 inf. şi un divizion din Reg-tul 5 Ob.—acestea două din urmă 

unităţi sosite proaspete în Capul de Pod;—ceace revine în total 10 batalioane şi 14 bateril, 18 turele cu 

tunuri de 53m/m şi 18 mitraliere de poziţie franceze ; bine înţeles că în acest total nu am socotit apărarea 

barajului de la Kolimok, 

Intvadevăr în dimineaţa zilei de 22 Aug. după retragerea din Linia Inaintată de la Staro-Selo-Siahlar. 

Colonelul Mărăşescu a venii la Centrul 3 însoţit de Lt.-Colonelul Nicolicescu, şi în faţa trupelor de acolo 

a comunicat că Lt.-Col. Nicolicescu rămâne şi mai departe Comandant al Sectorului 1 şi că se bucură de 

toată încrederea Comandamentului 2). 
Atunci se pune întrebarea: ce comandă Col. Mărăşescu ?. — sau împărțeau împreună comanda ? 

Dar chiar dacă Col. Mărăşescu ar fi fost Comandantul Sectorului, cum ar îi, putut comanda atâtea 

unităţi (circa o divizie) fără să fie ajutat de un stat major? 3). 

c) In Sectorul Il chestiunea comenzii era şi mai încurcată, In acest sector înaintea mobilizării co- 

manda se definise în felul următor: Lt. Col. Dumitrescu 1, Comand. Reg-tului 79 Inf., luase comanda sec- 

torului, iar Lt, Col, Popescu Ion, Ajutorul Comandantului Reg-tului, î se dăduse comanda infanteriei sectorului.. 

La mobilizare însă a venit la Comandamentul Sectorului, la Centrala 2, unde era postul de co- 

mandă al sectorului, Generalul de brig. de rez. Drăgotescu, Comandantul Brigăzii 39 Inf., care era compusă: 

„din Reg-iul 79 Inf. şi Batalioanele al IV-a din Reg-tele 40, 75 şi 80 Inf,; ştim că aceste 3 din urmă batali- 

oane erau distribuite şi chiar ocupau poziţii în Sectorul |. 4), 
Nu ştiu cum îşi vor fi împărţi! şi exercitat rolul de comandanţi aceşti 2 ofiţeri; de fapt însă co- 

manda o avea Lt-Col. Dumitrescu [., şi era recunoscut ca atare de către ofiţeri, 
d) In Sectorul al iil-a a fost şi a rămas în tot timpul comandant Lt. Col. Marinescu AI., Camand 

Reg-tului 76 Inf., care a comandat în acelaş tiinp direct şi infanteria sectorului. 

instruirea oiițerilor şi trupei în vederea apărării Capului de Pod. 

S'a făcut prin aplicaţiuni pe hartă (joc de răsboiu) la Comandamentul Capului de Pod şi prin 
manevre, cu care ocazie se făceă aplicarea prescripţiunilor cuprinse în „Instrucţiunile asupra Apărării Capului 

de Pod“. 

-Aplicațiunile pe hartă. 

Se făceau odată pe săptămână cu ofiţerii superiori şi cu căpitanii comandanţi de batal. şi “baterii. 

Nu am putut să afiu în detaliu şi în mod precis cum se executau aceste .aplicaţiuni şi ce idei se 

__profesau, Am aflat numai următoarele: 
— Generalul Teodorescu se temea că va fi atacat în Sectorul 1 şi din această cauză 'a' întărit 

acest sector cu artilerie şi infanterie mai multă ca pe celelalte sectoare. La jocul de răsboiu i sa demonstrat 
însă de: multe ori că sectorul pentru atac era sectorul Antimovo-Daidir. 

— Generalul Teodorescu a propovăduit mereu defensiva pasivă. 
Cu ocazia unor mânevre care avea ca temă apărarea frontului Centrelor 10 şi 11, com. apărării 

eşind din interiorul răţelii de sârmă cu trupa de manevră a sectorului şi prinzând atacul în plină mişcare 

  

1). Comandamentul avea mijloace ca să organizeze complect aceste legături şi de sus în jos şi 
de jos în sus. Nu a făcut-o pentrucă ştiinţa comandamentului se învaţă practicând-o. 

*2). Trebue precizat bine : pe care din 2 îl învestise cu Comandamentul Sectorului 1 Comanda- 
mentul Apărării: pe Mărăşescu sau pe Nicolicescu. Aceasta este de mare importanjă, căci Col. Mărăşescu 
Du avea nici calitatea nici drepiul de a se demite şi a trece unui subaltern comandamentul sectorului. 

3). C-tul Sectorului puteă să-şi organizeze un mic cartier în raport cu importanţa luptelor: sale. 
4) Aceasta însemnează anarhia comandamentului.  



înspre Sud în valea Antimono, a fost felicitat de succes de către Comandantul Capului de Pod, dar în acelaş timp i-a pus în vedere că acest lucru nu este permis, deoarece un asemenea succes nu va putea fi obţinut în contra inamicului care probabil nu va face greşeala să se mişce de flanc în apropierea frontului cetăţii fără nici o măsură de precauţiune, cum făcuse adversarul său de manevră !), 
In această atitudine însă a Comandamentului nu trebuia văzută înclinarea acestui comandant către o defensivă pasivă, care nu putea să fie preconizată de un ofiţer cu cât de puţină ştiinţă militară, ci era o chestiune mult mai gravă care se punea,—şi anume, dacă se mai putea da un contra-atac în afara poziţiei trecând peste răţelele de sârmă, sau prin intervalele care erau proectate în aceste răţele, Ă Ne amintim că am spus că în rețeaua de sârmă care acoperiă Linia Centrelor nu erau lăsate decât vre-o câte-va intervale înguste prin care treceau drumurile care eşeau din Capul de Pod, spre deose- bire de reţeaua de sârmă care acoperiă frontul Liniei Inaintate Siahlar-Staro-Selo, şi în care intervalele pro- ectate în reţea erau mai mari, Şi am Spus că aceste din urmă intervale erau lăsate libere pentru a putea permite eşirea contra-atacurilor, 2) 
Tot în acest scop. la Silistra, unde Capul de Pod fusese acoperit la început de o reţea de sârmă continuă, mai târziu, în primăvara anului 1916 aceasta a fost demontată în intervalele dintre grupele de lucrări de batalion. La un moment dat reţeaua fusese demontată şi în dreptul intervalelor dintre lucrările companiilor, ba chiar şi în dreptul intervalelor dintre şanţurile de plotoane; dar a fost montată la loc. | La Turtukaia, în reţeaua de sârmă care acoperia Linia Centrelor, intervalele erau atât de înguste încât nici vorbă nu putea fi că prin ele ar fl putut eşi un contra atac, şi mai ales ca trupa eşită pe acolo la contra atac s'ar fi putut retrage după executarea contra atacului. 3) | De aceia cred că Comandantul Capului de Pod a arătat cu ocaza acelti manevre că nu este per- mis sau mai bine zis nu mai era posibil un contra atac dat în afara refelii de sârmă. 

Cu ocazia aplicaţiunilor pe hartă apărarea Capului de Pod, care 'se făcea în conformitate cu zln- strucţiunile de Apărare a Capului de Pod“, adopta obişnuit următorul dispozitiv şi următoarele norme de acţiune : 

— Fiecare sector trebuia să dispună de cel puţin .1 batalion ca rezervă 'a sectorului, corespun- zătoare rezervei de reg-t. 
| — Fie care subsector (circa 2 centre) care era apărat de un batalion, trebuia să aibă în rezervă 1 sau 2 companii, corespunzătoare rezervei de batalion. - — In caz când un sector hu era atacat, eră obligat să aibă în tot momentul un batalion dispo- nibil î) în afară de rezervele de sector şi de subsector, pe care să-l poâtă trimite în ajutorul sectoarelor vecine atacate. | | | 

— In caz când “un ceniru sau o porțiune de front ar îi fost cucerită de inamic, rezerva de sub- sector şi rezerva de sector trebuia să intervină, şi împreună cu unităţile, retrase din sectorul căzut, să ocupe linia de reculegere şi să oprească pe inamic în faţa atestei linii până la sosirea rezervei generale, şi cu toţii împreună, print”un contra-atac să reocupe lucrările pierdute 5), | . — Se recomandă o deosebită grije la racordarea liniei de reculegere cu linia centrelor laterale care ar fi rămas necucerite. 
| — Deşi contra-atacurile în afara reţelii de sârmă nu erau permise, totuşi se preconiză ca atunci când un sector era atacat prea puternic, rezervele sectoarelor vecine să execute ieşiri în afara. rețelii de sârmă spre a atacă pe inamic în flanc şi a-l forţă să slăbească atacul 6), | — Deşi aceste iucruri erau stabilite, şi mai mult sau mai puţin cunoscute, totuşi nu au fost apli- cate aproape de loc în timpul luptelor. 

b) Manevre (apiicaţiuni pe teren cu trupe). 
Cu toate că era mare nevoe ca trupele să-şi completeze lucrările de îortificațiune, nu s'a ne- glijat nici exerciţiile cu trupa pentru apărarea Capului de Poa. 

  
1) Dacă sar fi lăsat Turtukaiei numai garnizoana sa de Siguranţă, desigur că apărarea trebuia să îie pasivă. 

| 2) Dacă în judecata sa Comandantul socotea că va fi atacat în Sectorul 1, cum se face că tocmai în acest sector luase măsuri ca contra-atacurile să le dea prin acest sector? 3) Este posibi!, dar aceasta se face cu rost,—adică obstacolul din faţa frontului defensiv se orga- nizează astiel încât să nu împiedice luarea ofensivei. 4) De unde îl lua? (N. H.) 
5) Da. - 
6) Garnizoana, Său rezerva sectorului ? (Rezervele sectoarelor vecine N. A.)
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Singura vină ce se poate aduce acestor exerciţii este că ele nu au fost complete. Astfel, cele mai multe manevre au avut ca temă retragerea unităţilor din acoperire şi avanposturi şi rezistenţa pe Linia”. | de _Rezistenţă, „Această linie se socotea inespugnabilă; trupa moare pe po- ziţie, dar nu se retrage. 
Deşi la aplicaţiunile pe hartă se studia cum trebue să se procedeze în caz când inamicul ar reuşi să cucerească o parte din lucrări, toluş nu s'a făcut nici o aplicaţie pe teren cu această temă, adică cuce- rirea unei porţiuni din front cucerită de inamic. “Toate atacurile se opreau în faţa reţelelor de sârmă. Deasemenea nu s'a făcut nici odată aplicaţiuni pe teren cu trupa având ca temă operaţiuni ofensive în afara Capului de Pod executate cu o parte din garnizoana Cetăţii. Numai în vara anului 1915 s'a făcuto aplicaţiune având ca temă plecarea unui detaşament în ajutorul Capului de Pod Silistra. Cele mai multe exerciţii s'a făcut în sectoarele Antimovo şi Daidir ; probabil fiindcă în aceste sec- toare terenul nu era' acoperit cu culturi. 

| In primăvara anului 1915 s'au făcut des manevre în sectorul centrelor din faţa dealului Uzum Burum (Uzum-Burnu sau Uzum. Bair), căruia i se atribuia o mare importanţă. Comandantul de atunci al Ca- pului de Pod se exprimă adesea; că „pe aceste locuri va curge mult sânge“. Poate că de atunci a datat temerea că Cetatea va fi atăcată în Sectorul 1 Staro-Selo. Şi e de mirare că a putut să se emită şi să sub- ziste o asemenea părere, ba încă să se .ia şi măsuri pentru întărirea şi armarea la maximum a acestui sector, când se poate vedea uşor că un atac în acest sector era condamnat să se înfunde într'o pădure mare şi deasă pe care Bulgarii o ştiau foarte bine, Afară de aceasta un atac îndreptat dinspre Vest asupra Cetăţii, - chiar dacă reuşea, nu putea avea un rezultat decisiv, deoarece lăsa drum de retragere garnizoanei spre Silistra Nu mai vorbim că atacul pe aci avea flancul în tot timpul sub focul artileriei Escadrei de Dunăre. 

Recunoaşteri ; Adunarea Informaţiilor despre inamic 
Cavaleria nu a fost întrebuințată niciodată în nici un fel de recunoaştere. Şi nu-şi aminteşte nimeni ca să fi fost însărcinat cineva în mod expres cu recunoaşterea inamicului, 1) Rămânea deci ca fiecare în cercul său de acţiune să vadă ceace i se prezenta în faţa ochilor, sau să se adune ştiri prin patrule de infanterie şi să le raporteze, 
Şi dacă şi aceasta s'ar fi făcut şi mai ales dacă comandamentele ar fi ținut seama de ştirile ce în- tâmplător s'a cules şi s'a raportat, şi încă s'ar fi sesizat la timp atacul ce pregăteau Bulgarii, direcţia din - care acest atac avea să se pronunţe,—şi s'ar fi luat măsuri, 
Dar nu numai că nu s'a făcut acest lucru,—spun ofiţerii, ci, zic ei—/ucru de necrezut —că erau „terorizaţi“(?) dacă îndrăznea să raporteze că inamicul se apropie cu forţe superioare şi că Cetatea va îi atacată. Ofițerii care raportau aşa ceva erau taxaţi drept fricoşi şi producători de panică (2). Din această cauză ofiţerii nu-şi mai puneau interes ca să adune ştiri, ci aşteptau evenimentele într'o complectă pasivitate. 2) Astfel: 
Când Sublocot. Ionescu C-tin (Comp. 13/36 a raportat din avanposturi de 3 ori în ziua de 20 Aug, că Bulgarii se apropie în număr mare dinspre Rusciuk, a primit ordin dela Maiorul Dervescu „să nu mai ra- porteze ştiri care nu sunt îa contormitate cu informaţiile Capului de Pod“. 3), Acest lucru îl ştie şi Căpitanul Hârlescu Vasile, Comana. Comp. 2/36, sub ordinele căruia eră Sublocot. Ionescu C. „Ce va fi însemnat asemenea ordine, dacă au existat într'adevăr ? Acelaş ofiţer, când s'a retras în aceiaş zi cu compania din avanposturi în urma unei lupte cu forţe numeroase bulgare, şi a venit să raporteze Comandamentului Liniei Inaintate Staro-Selo că a reintrat cu compania în Capul de Pod în urma unei. lupte, a fost admonestat de comandantul Său că s'a retras fără luptă. Şi nu a fost crezut până când ofiţerul nu a invitat pe comandant afară din casă spre a vedea cum bateria de 105 m/m Locot: Dumitrescu Aurel este bombardată şi redusă la tăcere. In ziua de 20 August a fost văzut de către Sublocot, Andrei Vasile (Comp. 16/79 dela Centrul 6) balonul captiv bulgar „ca 0 foaie de porumb purtată de vânt pe deasupra culturilor de porumb“ ; îi fusese arătat de către soldaţi, — strajaicul ochiu al soldatului român! — Ofiţerul a raportat comandantului său de companie, Locot. Roziv, dar acesta a răspuns că aceasta nu are nici o importanţă ; a spus aceasta probabil spre a-şi încuraja Subalternul. 

1). Dacă această afirmaţiune este controlată ea ne ajunge ca să ne facem o ideie exactă de in- apâcitatea Comandamentului apărării. 
2) Nu cred că inconştienţa răspunderii să fi mers până acolo. Trebue controlat tot ce se afirmă. 3), 2.  
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Tot Sublocot, Andrei Vasile ştie că balonul capliv a fost văzut şi de Căpitanul Slăniceanu, Com. 
Bat. 11/79 şi Comandant al Centrului 9. Deasemenea ştie că acelaş căpitan a văzut în ziua de 22 August o 
coloană de 36 trăsuri de ariilerie spre Belica,,fapt pe care l-a raportat arătând temerea sa că Cetatea va fi 

atacată, dar nu s'a ţinut socoteală de raportul său. !). | 
Această din urmă relatare mi-a fost confirmată şi de Sublocot. Săndulescu C., adj. Bat. 11/79, 

“care a vorbit în dimineaţa zilei de 23 Aug. cu Căpitanul Slăniceanu, care i-a spus că dânsul a raportat. 

Lt. Colonelului Popescu Ion, Comand. Infanteriei Sectorului II cele arătate mai sus, dar că nu a fost crezut 

şi că nu S'a ţinut seamă de raportul său, ! 

In faţa Centrului 6 tot Sublocot. Andrei Vasile relatează că patrule foarte bine instruite şi cura- 

gioase au raportat că au văzut din posturile de observaţie, din copaci, infanterie bulgară în forţă de 3 re- 

gimente, adunate în văile din faţa centrului, dar nu a vrut nimeni să-l crează 2). Aceste ştiri au fost aduse 

de patrule în zilele de 20 şi 21 Aug. ” Ă | 
In urma bombardamentului de artilerie executat în ziua de 21 August asupra satului Antimovo de 

către Bateria Căpitanului Costescu, cercetaşii bateriei a prins în sat un soldat bulgar de !origină evreu cu 
numele Schmayer care a denunţat că divizia sa se adună la Belica şi că va ataca Turtukaia imediat ce va 

sosi arțileria grea care rămăsese în urmă din cauza drumurilor grele 2). Acest prizonier a fost înaintat 

erarhic Capului de Pod, dar nu se ştie ce s'a făcut cu el şi ce urmare s'a dat ştirii ce aducea, 

Această ştire a fost adevărată, deoarece acest fapt, al întârzierei artileriei grele bulgare în înain- 

tarea spre Turtukaia îl rejatează şi generalul Toşef în descrierea sa asupra atacului Turtukaiei. 

Tot Căpitanul Costescu mi-a mai comunicat că a văzut şi dânsul în ziua de 22 Aug. balonul 
captiv şi că a raportat. 4) 

Distribuirea forțelor în sectoare şi subsectoare și 
ocuparea poziţiei în aşteptarea atacului. 

Interiorul Capului de Pod, 

Era hotărât încă dinainte locul unde va lupta fiecare unitate pe Linia de Resistenţă a Centrelor, 

ce unităţi urmă să coustitue rezerva generală a Capului de Pod, precum şi ce unităţi urma ca să facă cu 

schimbul serviciul in avanposturi (acoperire) şi în rezervele de sectoare şi subsectoare, 
Pentru apărarea fiecărui sector se destinase câte unul din regimentele de care dispunea Capul de 

Pod, şi anume: | 
— Regetul 36 Inf.,: singurul regiment activ care se găseă în Cetate a fost destinat Sectorului I, 
— Reg-tul 79 Inf. a fost dat Sectorului II; ! 
— iar Regotul 76 Int, în Sectorul III. 

Celelalte unităţi şi anume: Batalioanele IV din Reg-tele 40, 75, 80 şi Batalioanele de Miliţii 47 
48 şi 72 formau rezerva generală a Capului de Pod. | 

Din rezerva generală făcea parte şi artileria mobilă a cetăţii şi anume: Divizionul de 75 mm, tr. 
repede, Divizionul de Obuziere de 120 mm, şi Divizionul de Obuziere de 105 mm. 

Batal. 76 miliții a fost destinat să ocupe sectorul Şpanţov din stânga Dunării împreună cu divi- 
zionul de 75 mm. Md. 1880. , . 

Sectoarele | şi Ill erau întărite şi cu bateriiie de tunuri de 53 mm, pe afete mobilizate de regi- 
mentele de infanterie care ocupau aceste sectoare (36 şi 76 inf.). 

In timp ce Reg-tul 36 Inf. avea să lupte pe Linia Inaintată de la Siahlar-Staro Selo 5), Batal. 1V/40 

  

a 1) Datoria Comandantului era să ordone o recunoaştere cu forţe suficiente în acea direcţiune. Era 
indispensabil, şi avea atunci trupe suficiente. Facă pentru ce am zis eu că înveslirea locului întărit s'a făcut 
de Bulgari cu iuţeala marşurilor forate. 

Intreaga răspundere cade asupra Comandamentului Turtukaiei. 
2) Aci nu era vorba de crezut, ci de controlat, 
3) Din ce în ce mai grav. 
4) Eu cred că toţi l-au văzut, dar că nimeni nu şi-a dat seama de misiunea ce îodeplinea. 
9) Această linie era acum considerată nu a linie înaintată, ci ca o linie principală de luptă. 

N
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care făcea parte din rezerva generală era însărcinat să ocupe linia Centrelor 1-5 corespunzătoare Sectorului 
I şi frontului Liniei Inaintate ; prin aceasta rezerva era micşorală cu un batalion. 

Deasemenea Batalionul 48 Miliţii fiind întrebuințat în gărzi şi corvezi în interiorul Capului de Pod, 
precum şi în porturile Turtukaia şi Olteniţa (în aceasta din urmă 2 companii) rezerva generală a Capului de 
Pod era redusă la 4 batalioane, şi anume: 2 batalioane din categoria IV din reg-te 41-80 şi 2 batal, de miliții. 

Din Batal. 72 Mil., 2 companii fiind însărcinate să formeze garnizoana de infanterie a apărării 

barajului de la Kolimok, rezerva generală era redusă de fapt la 3 batalioane şi jumătate dintr'un total de 19 

batalioane, adică !/;-1/; din efectivul garnizoanei care este o proporţie subnormală.!) 

Bateriile de artilerie mobilă numai cu numele au făcut parte din rezerva generală a Cetăţii, de- 
oarece din ziua de 19 Aug,, când abia începuseră ciocnirile cu trupele de acoperire, aceste baterii au fost 
distribuite celor 3 sectoare şi anume: 

— Divizionul de tunuri de 75 mm tr. r. în Sectorul |; 

— Divizionul de obuziere de 120 mm în Sectorul II; 
— şi Divizionul de obuziere de 105 mm în Sectorul III; 

Aşa că de fapt putem afirmă că rezerva generală a Capului de Pod nu avea artilerie în compo- 
ziția sa. Nu mai vorbim că şi rezerva generală de infanterie a fost întrebuințată, după cum vom vedea, aproape 
în întregime înainte de a se începe atacul Liniei 1 de Rezistență. 

Considerând calitatea unităţilor destinate să susţină lupta pe linia 1, faţă de unităţile destinate a 
formă rezerva, constatăm că cele mai bune unităţi au fost destinate să susţină lupta pe prima linie, pecât 
timp îu rezervă au fost reţinute cele mai slabe unităţi 2). . 

Din aceasta se deduce că se compta prea puţin pe o acţiune ofensivă a apărării Cetăţii, şi anu- 
me o acţiune prin care să se recucerească o porţiune de front care ar fi fost perdută, sau să execute o 
acţiune otensivă în afara Capului de Pod. 

S'ar fi putut prea bine ca auumite părţi ale frontului întărit, care ar fi fost mai puţin expuse, sau 
mai solid întărite să se fi ocupat cu unităţi de calitate inferioară şi să se fi păstrat în rezerva generală o 
unitate constituită de mai bună calitate şi bine încadrată. 

Cele 3 reg-te destinate să ocupe cele 3 sectoare trebuiau să-şi dispună unităţile în conformitate 
cu Instrucţiunile pentru Apărarea Capului de Pod, adică mai mult sau mai puţia după normele arătate în 
capitolul Instrucţiunea Ofiţerilor şi trupei Capului de Pod. 

De fapt aceste reg-te au ocupat fortificațiile în felul următor: 

Sectorul 1. 

Reg-tul 36 Inf. îşi dispusese unităţile astfel: 
— Batal. 1/36 ocupă jumătatea dreaptă a Subsectorului Staro-Selo cu companiile în ordinea îa- 

cepând dela stânga: 3, 4, 2 şi 1, cu flancul drept rezemat pe Dunăre, fără rezervă de batalion. 
Frontul acestui batalion era întărit cu 2 turele de 53 mm pe frontul Companiei 1/36 şi cu 2 secţii 

de mitraliere iranceze de poziţie: una încadrată în frontul Companiei 1/36 şi a doua în frontul Com- 
paniei a 4/36. 

— Batal. 11l/36 urma imediat la stânga şi ocupa întreaga jumătate stângă a aceluiaşi subsector, 
cu companiile în ordinea începând dela stânga: 9, 11, 12 şi 10; deasemenea fără rezervă de batalion. 

Frontul acestui batalion era întărit de o turelă de 53m/m încadrată în frontul Companiei a 10/36 
şi o secţie de mitr. franceze de poziţie încadrată în frontul Companiei 12/36, 

— Batal. [1/36 ocupă întreg Subsectorul Siahlar cu companiile în ordinea începând dela stânga : 
7, 5 şi 6, având Compania 8/36 în rezervă de batalion. 

Frontul acestui batalion era întărit cu 3 perechi de turele de 53m/m şi cu trei secţii mitr. 
îranceze de poziţie, adică câte o pereche de turele de 53 m/m şi câte o secţie de mitr. fr, de fiecare com- . 
panie din linia I-a. 

— Batal, IV/36 şi Compania de mitr. Maxim a Reg-tului 36 lof. constituiau rezerva Liniei Inaintate 
„dela Siahlar Staro-Selo, aşezată în bordeele de Ia liziera Nord a satului Staro-Selo. 

| Am spus că în timp ce Reg-tul 36 Inf. avea să lupte pe Linia Inaintată de la Staro-Selo, Batal. 
1V/40 era însărcinat să ocupe linia centrelor. | 

Acest batalion ocupa această linie cu companiile dispuse în modul următor: 
— Comp. 13/40 în Centrele 1 şi 2 şi în Subcentrul 2-3; 
— Comp 14/40 în Flancarea 3 şi Centrul 3; 

>” 1) Pentru o rezistenţă pasivă cum şi-o închipuia Comandantul Apărării această rezervă era su- ficientă numeric, dar calitativ de tot slab | | 2) Rău, 
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— Comp. 15/40 în Centrele 4 şi 5: 
iar Comp. 16/40, care înainte de mobilizare se ducea în fie care seară la Comp. 1/36 în sectorul acesteia, lângă şoseaua Rusciuk -Turtukaia, a fost oprită acolo odată „cu decretarea mobilizăriit în mod continuu. | Această companie în loc să fie oprită în rezervă înapoia liniei, deoarece întreg Batalionul 1136 nu avea nici o rezervă, a fost băgată şi ea pe liniea de luptă, 1). | 

Artileria mobilă disiribuită Sectorului 1 : 
— Divizionul de artilerie de câmp de 75m/m din Reg-tul 3 Art. a ocupat poziţie în aşteptare în- cepând de la 18 Aug,, pe dealul de la Sud-Vestul satului Staro-Selo ; a — Bateria de 53m/m a Reg-tului 36 Inf., mobilizată abia în timpul din urmă, a sosit în sectorul Liniei Inaintate Staro-Selo în ziua de 20, sau 21 Aug,, şi a fost oprită în rezervă în apropierea satului Staro Selo. 

Sectorul II, 
In acest sector Reg-tu' 79 Inf. îşi distribuise forţele în felul următor ; — Batal. 11/79 a fost distribuit în Centrele 8 şi 9, şi anume: , — Companiile 5/79 şi 7/79 ocupau Centrul 9 şi anexele sale sub comanda Căpitanului Slăniceanu, iar Companiile 6/79 şi 8/79 ocupau Centrul 8 şi anexele dintre acest centru şi Centrul 7, fiecare sub comanda comandanților respectivi Locot. Cârje şi Locot de rez. Drăgănescu. 
— Batal. IIl/79 era distribuit la Centrele 6 şi 7, care erau comandate de Căpitanul Vârnav şi anume : 
— Companiile 10/79 şi 12,79 ocupau Centrul 7 cu anexele sale, fiecare sub comanda separată a comandanților respectivi, Locot. Tironovici 'şi Locot. de rez, Aramescu ; 
— iar Companiile 9/79 şi 11/79 ocupau Centrul 6 sub comanda de fapt a Căpitanului Vârnav, Batal, 1/79 era "oprit în rezerva sectorului şi a fost aşezat la Centrala 2, probabil în bordeele de acolo, 

iar Bat. 1V/79 era însărcinat în întregime cu serviciul de avanposturi al. sectorului. Dar această distribuire a forţelor, —şi nici chiar dispozitivul batalioanelor (1 bat. în avp., 2 bat. pe linia centrelor şi 1 bat. în rezervă), care dealifel era ordonat prin planul de acţiune al Capului de Pod, nu a f.st păstrat pâcă în momentul începerii ztacului bulgar, | ! Astfel : 
— Batal. IV/79 după retragerea din avanposturi, unde a fost înlocuit prin Bat. 1|79 în după amiaza de 20 Aug., — în loz să fie oprit grupat în rezervă de sector, a fost distribuit chiar în noaptea de 20—21 Aug. şi în dimineaţa de 21 Aug. câte o compânie la fiecare din centrele Sectorului II în felul următor: — Comp, 13/79 înapoi şi în dreapta Centrului 7; 

— Comp. 14/79 la Centrul 6;. 
— Comp. 15/79 înapoia Centrului 8; 
iar Comp. 16/79 ia Centrul 9, 

| Acest batalion a fost distribuit aşa probabil pentruca companiile sale să constituiască rezerva centrelor cărora fuseseră distribuite. Dar parte din centre în loc să păstreze aceste companii în rezervă, le-au băgat imediat pe front, cum a fost cazul Companiei 16/79 la Centrul 9 şi al Companiei a 14/79 la Cen- trul 6 unde din întreaga companie a fost oprit în rezerva centrului numai 1 ploton, iar restul de 2 plo- toane,—căci companiile Batalionului 1V/79 erâu împărţite în 3 plotoane,—au fost băgate în linia de trăgători, sau întrebuinţaie la corvezi sau la căratul muniţiunilor pentru Companiile :97 şi 11|79, care ocupau centrul, - În fel acesta era lăsat tără rezervă şi sectorul, şi nici Centrele 6 şi 9 nu dispuneau de rezervă, care ar îi putut îndeplini în parte rolul rezervei de sector. 
| Şi Du numai atât, dar nici chiar Bat. 1/79 când â fost retras din avanposturi în noaptea de 20 la 31 Aug., nu a fost oprit grupat în rezerva sectorului, aşa cum prevedea planul de acţiune al Capului de Pod, ci a fost distribuit şi el în dimineaţa de 21 Aug. în felul uămător: 

— Companiile 1|79 şi 2/79 în Sectorul 1, pentru a ocupă Centrele 4 şi 5,—vom vedea în ce împrejurări ; 

„— Comp: 3/79 la Centrul 9, 
iar Comp. 4/79 în intervalul dintre Centrul 8 şi Centrul 7, Astfel sectorul a pierdut şi această ocazie de a-şi constitui o rezervă cel puţin din cele două companii (3/79 și 4/79). ce îi rămăsese după trimiterea Companiilor 1|79 şi 2/79 la Centrele 4 şi 5. Şi dacă Centrul 9 ar fi oprit cel puţin de rândul acesta această nouă companie (a 3/79) ce i sa 
  

1). Toate acestea nu erau controlate de Comandantul Subsectorului ?.
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| | = 4 
dat, în rezervă, tot s'ar fi remediat în parte lipsa rezervii de sector şi greşeala făcută cu Conigia to|16. 
dar a introdus şi această companie pe front oprind în rezerva centrului abia 2 plotoane dintrufftojal pa 
companii întărite cu 2 secţii mitr. fr. şi o turelă cu un tun de 53 mm, 

Nici Compania 4/79 n'a fost oprită în rezervă înapoia intervalului dintre Centrele 7 şi 8, ci a 

fost băgată şi ea pe front cu plotoanele intercalate printre plotoanele Companiilor 6/79 şi 8/79, care ocupa- 

seră poziţia la început. 

Odată cu intercalarea Companiei 4/79 între plotoanele Companiilor 6/79 şi 8|[79 comanda Cen- 
trului 8 şi a intervalului dintre Centrele 7 şi 8 a fost luată de Căpitanul Caftangioglu, Comand. Comp. 4/79. 

Afară de aceasta, dacă se observă: şchiţa de distribuire a unităţilor în fortificaţii, se constată că 
batalioanele suprapuse îşi aveau companiile amestecate. 

Şi nu numai atât, dar pe alocurea,—în special la Centrul 9,—Companiile 7/79 şi 16/79 îşi avea 
plotoanele şi chiar oamenii amestecați, 1) 

Şi trebue menţionat că acest amestec de companii, de plotoane şi de oameni nu se făcuse sub 
presiunea inamicului, ba din contră inamicul neatacând în acest sector în zilele de 21 şi 22 Aug,, trupele au 

avut tot timpul şi liniştea să se pună în ordine după ce luase în pripă şi fără să fi fost presaţi de inamic 
un dispozitiv amestecat. | 

Şi astfel s'a întâmplat că în Sectorul II atacul bulgar nu a fost aşteptat în dispozitivul hotărât 
prin Planul de Acţiune al Capului de Pod, adică cu un batalioa în revervă,—şi după retragerea avanpos- 

turilor cu două batalioane în rezervă.—ci dintrun total de 14 companii sectorul abia a dispus ca trupă de 
rezervă de 2 p!'otoane la Centrul 9, 1 companie (a 15/79) înapoia Centrului 8, o companie (a 13[79) îna- 

poia Centrului 7 şi 1 ploton la Centrul 6, — şi Comp. Mitr. Maxim care a fost ţinută la dânsul, singura în 
rezervă de sector, de către Lt. Col. Popescu I. Comand. Inf. Sectorului, înapoia Centrului 8. 2). 

Am descris mai amănunţit distribuirea trupelor în acest sector, deoarece acest lucru a avut o 

înrâurire considerabilă asupra mersului luptei în ziua de 23 Aug. 3) 

— Artileria Mobilă distribuită sectorului II. 
Divizionul de Obuziere de 120 mm a ocupat poziţie în aşteptare înapoia Centrului 9, în depresi- 

unea în care se construia bateria de mortiere dinapoia acestui centru, 

Sectorul II. 
In acest sector Reg-tul 76 Inf. adoptase următoarea distribuire a forţelor, distribuire care a fost 

păstrată şi în timpul luptelor din ziua de 23 Aug., până la retragerea de pe linia centrelor. 

Se împărţise sectorul în 3 subsectoare care fuseseră încredințate fiecare la câte un batalion 

-— Subsectorul Centrelor 10 şi 11 a fost încredinţat Batalionului IIl/76, care a ocupat: 

— cu Companiile 9/76 şi 11/76 Centrul 11: 

— cu Compania 10/76 intervalul dintre Centrele 10 şi 11; 
iar cu Compania 12/76 Centrul 10; 

fără să oprească în rezervă de batalion nici o unitate: 

Din această cauză Comandantul Subsectorului a cerut în ziua de 19 Aug. ca întărire 2 companii 
din Batalionul 1]/80 de la rezerva generală; 

— Subsectorul Centrelor 12 şi 13 a fost încredinţat Batalionului 1|76 care a ocupat: 
— cu Comp. 2/76 Centrul 12; 

— cu Comp. 3/76 Centrul 13 
iar cu Companiile 1/76 şi 4/76 intervalul dintre aceste centre, fără să-şi oprească în re- 

zerva de batalion nici o unitate, 

Fiindcă intervalul dintre Centrele 11 şi 12 era prea mare, se organizase la mijlocul acestui interval 
un Subcentru cu o secţie de mitraliere franceze şi cu câte un ploton din Compania 2/76 (plot Sublocot. 
Dragomirescu) şi din Compania 9/76 (plot. Sublocot Jeles). Acest subcentru nu se ştie sub a cărui comandă 
era: sub a Batalionului III/76 de la subsectorul din dreapta, sau a Batalionului 1/76 de la subsectorul 
din stânga. 4) 
  

___î) Ingrămădirea trupelor pe linia de luptă înainte de a se cunoaşte intenţiunile atacului şi de a în- 
cepe acţiunea e o mare greşeală. Greşeala devine şi mai mare dacă C-tul Sectorului, după ce şi-a secat 
rezerva, nu a avut grije să ceară trupe de întărire. 

2) De toate acestea C-tul Apărării nu a ştiut nimic? (Nu a ştiut. Nota autorului). 
3) Distribuirea trupelor trebuia arătată aşa cum era în noaptea de 18-19 Aug.. lar după începerea 

operaţiunilor să se fi arătat zilnic modificările aduse distribuirii. 
Nu e bine cum s'a făcut, 
4) Greşeală. Dar. nu trebue atribuită acestei greşeli pătrunderea frontului, ci Comandantului Sec- 

torului care nu a ştiut, sau nu a voit să-şi facă datoria, şi apoi Comandantului Apărării 

8
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Ori cum ar fi fost, trebue menţionat încă de pe acum, că atacul dat de Brigada  Nedelcoi din 
Divizia | Sotia, pe aci şi-a croit drum, a pătruns în Capul de Pod şi a făcut Cetăţii cel mai mare rău. 

— Subsectorul Centrelor 14 şi 15 a fost distribuit Batalionului IV/76 care l-a ocupat : 
— cu Compania 14/76 la Centrul 14. ” 
— cu Compania 15/76 la Centrul 15. . 

— cu Compania 16/76 în intervalul dintre Centrele 13 şi 14. 
iar cu Compania 13/76 în rezervă de batalion care făcea cu scimbul, 

Batal. ]I/76 a tost oprit în rezervă de sector şi a fost aşezat pe şoşeaua Silistrei în valea Anlimova 
(Kusgunluc) înapoia şi în imediata apropiere a liniei de luptă. Din această cauză acest batalion a suferit ac- * 
țiunea de artilerie şi de infanterie inamică în ziua luptei de la 23 Aug. în aceiaş măsură ca şi trupele din 
linia de luptă, fără aproape să poată răspunde. !). 

Din acest baţalion, Compania 7/76 care a ocupat în sistemul de avanposturi satul fortificat Anti- 
movo, la retragerea sa de acolo în ziua de 20 Aug. a fost însărcinată să ocupe tranşeele din dreapta şi din 
imediata apropriere a Centrului 12. In felul acesta rezerva sectorului a fost redusă la 3 companii. 

— Artileria mobilă distribuită sectorului III. 
— Divizionul de Obuziere de 105m/m a fost împărţit: 

— Bateria 1/5 ob. Subsectorului Centrelor 11 şi 11; 
iar Bateria 2/5 ob. Subsectorului Centrelor 14 şi 15; - 

— Bateria de 53mlm a Reg-tului 76 Inf. a fost oprită înapoia Batalionului 1176 pe dealul de lângă 
'cupolele de 120m|m. 

Dispozilivui avanposturiior. 

Nu cunosc ce anume unităţi erau destinate prin Iastrucţiunile Capului de Pod să execute serviciul 
„de avanposturi în fiecare sector, şi nici cum aceste unităţi trebuiau să se achite de misiunea lor 2), 

Din reconstituirea operaţiunilor. se deduce că nu s'a procedat la fel în această privinţă în toate 
sectoarele, Astfel în Sectoarele I şi il, fiecare subsector de batalion trimetea înainte câte o companie în 
gardă mare ca avanposturi proprii, pe cât timp în Sectorul II era însărcinat un întreg batalion cu serviciul 
de avanposturi peniru întregul sector 3). , - 

Pe lângă aceasta, în Sectorul 1, unele companiii rămase pe poziţie mai trimeteau înainte câte unul 
sau două posturi de câte o secţie sau ploton în intervalele dintre gărzile mari, câud aceste intervale erau 
prea mari. Afară de acestea toate unităţile care se aflau pe front dădeau patrule de siguranţă apropiate, 
înaintea lar. - 

Serviciul de avanposturi al Capului de Pod mai era complectat cu trupele de grăniceri care se 
găseau în imediată apropiere şi legătură înaintea avanposturilor, Aceste trupe de grăniceri fuseseră întărite 
de curând cu soldaţi de infanterie luaţi câte 100 din flecare batalion al IV-a din Reg-tele 36, 76 şi 79. 

Avanposturile Sectorului 1. | 
Batal. 1]36 avea în gardă mare Comp. 2]36 trimeasă înainte, pe şoseaua Turtukaia—Rusciuk până 

aproape de satul Turk-Smil, Această gardă mare eră acoperită înainte prin două posturi mici de câte un 
ploton: unul pe şoseaua Rusciuk, la o veche redută turcească înapoia pichetului 58,—şi al doilea pe liziera 
sud-vestică a satului Turk mil înapoia pichetului 56, 

In dreapta acestei gărzi mari, în intervalul dintre ea şi Dunăre, Comp. 1|36 trimetea şi ea un post 
de un ploton cam la 2000 m. de linia reţelii de sârmă, 

ap Bat, [11]76 avea Comp. 12]36 în gardă mare înapoia satului Senova, cu un post mic pe liziera de 
Sud-vest a acestui sat şi un alt post mic pe liziera de mord-vest a aceluiaşi sat. 

In ințervalul dintre gărzile mari arătate mai sus, Compania 1036 avea împinse înainte până 
aproape de pichetul 54 două posturi de câte o secţie. 

Deasemenea Comp. 11|36 trimetea şi ea înainte un post de o secţie spre a face legătura  diatre 
garda mare dată de Comp. de 12|36 şi avanposturile Subsectorului Siahlar. 

Bat. 11]36 din Subsectorul Siahlar avea trimeasă înainte pe şoseaua Turtukaia-Razgrad, la Sud de 
satul Siahlar, o companie care se acoperea înainte cu un post mic şi un post de trecere pe şosea, La a- 
ceastă gardă concurau pe rând la serviciu toate companiile batal'onului, 
  

1). Cine I-a ţinut acolo țintuit? | 
2). Instrucţiunile asupra atacului şi apărării locurilor întărite hotărăsc aceasta. 3). Acesta a făcut mai bine,



Avanposturile Sectorului II. 
In acest sector a fost însărcinat în mod permanent cu serviciul de avanposturi Bat. 1V|79 care 

ocupă fortificațiile de la Sud de satele Denisler şi Mesi Mahle cu câte o gardă mare deicâte o companie, 
acoperite şi ele înainte cu câte două posturi mici şi santinele, iar cu două companii ocupă satul fortificat 
Daidir ca rezervă a avanposturilor. 

Acest batalion, deşi era destinat să facă în permanenţă serviciul de avanposturi, schimbând pe 
pe rând companiile din gărzile mari, a fost înlocuit însă în acest serviciu în după amiaza zilei de 20 Aug, 
în urma unei lupte ce a avut loc în acea zi. | - 

Avanposturile Sectorului III. 
Bat. ]]l|76 (din sectorul Centrelor 10—11) avea trimeasă înainte o gardă mare spre Belica care 

ocupă o poziţie fortificată în acea direcţie acoperită cu două posturi mici şi santinele îndoite. 
Bat. 1]76 (Subsectorul Centrlor 12—13) avea garda mare la Viskioj, care era fortificat, având 

înainte un post mic la satul Ceauş Mahle, şi altul ceva mai spre Est. 
“Batal. IV|76 avea garda mare aşezată într'o poziţie fortificată înapoia satului Sarighiol, acoperită 

“fiind cu un post mic în satul Sarighiol şi altul mai spre Nord de valea Kosuy. Acest batalion mai avea un 
post de un ploton în satul Sarsânlar. | 

In timp ce avanposturile au ocupat poziţii înaintea Capului de Pod, satul Aatimovo a fost ocupat 
de Comp. 7|76 de la rezerva sectorului; nu ştiu, în înţeles de punct înaintat, sau ca o rezervă a avanpos- 
turilor. Această companie a părăsit acest sat în ziua de 20 Aug. seara, când s'a retras şi garda mare 
de la Viskioj, 

Inceperea actiunilor pe frontieră ; Retragerea unora 
din elementele avanposturiler 

(Noaptea de 18-19 Aug.). 

In noaptea de 18—19 Aug, (Joi spre Vineri) slabe unităţi de infanterie bulgară deschid focul' asu- 
pra pichetelor de grăniceri şi le resping înapoi peste avapposturile de infanterie ale Capului de Pod. 

Acest lucru s'a petrecut numai în faţa frontului de Vest al Subsectorului Staro Selo, adică pe în- 
tiaderea frontierii cuprinsă între satul Senovo şi Dunăre. Celelalalte posturi de grăniceri de pe restul îrontierii 
au fost atacate în noaptea următoare. ; 

Deşi unele posturi de infanterie şi gărzi mari s'au retras la alarma dată de grănicerii respinşi, !) 
totuşi este fapt cert că nici un post de infanterie nu a fost atacat în modefectiv de către infanteria bulgară; 
unităţile bulgare de atac,-după ocuparea pichetelor, s'au oprit acolo. | 

Lucrurile s'au petrecut în detaliu astfel ; 
— Postul dat de Comp. 1|36 între şoseaua Rusciuk şi Dunăre nu s'a resimţit de retragerea 

grănicerilor, ! 
— Deasemenea nici garda mare dată de Comp. 2|36 spre Turk-Şmil nu şi-a părăsit poziţia la 

alarma retragerii grănicerilor. : 
— La posturile date de Comp. 10|36 în spatele pichetului 54 şi care în aceea noapte erau co- 

mandate de Sublocot. Marinescu loan, lucrurile s'au petrecut astfei, povestite de însuşi acest ofiţer: 
„In cursul zilei am fost pe la pichet, şi Sergentul de grăniceri Chivu mi-a spus că nu se 

simte nimic. 

„Primele focuri s'au tras pe seară asupra pichetului de la stâuga mea; — apoi s'a tras şi 
asupra pichetului 54. Aci gloanţele ajungeau până la noi la posturi, dar nu se vedea nimic. Gră- 
niceri,—în număr de 15, 2)—s'au retras pe linia posturilor noastre şi ne-au spus că sunt urmăriţi. 
Am deschis focul şi am început să ne retragem pe eşaloane prin crâng. 

„Ajunşi într'o poiană cam la 300m. înapoi de la locul de unde plecasem, focurile au încetat din 
  

1) Retragerea fără luptă—părăsire de post. Şi totuşi acolo se găseau trupe dintrun regiment activ, . de mult adus acolo. Cum se botează aceasta ; trădare sau laşitate 2, 
2) Grănicerii nu erau întăriţi cu detaşamente de infanterie ? (Erau dar fără valoare N.A.). 
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partea Bulgarilor. Ne-am oprit acolo şi am raportat la companie !) cele întâmplate; era ca 2—3 
ore de când se înserase, După câtva timp ne-a venit răspuns de la Lt.-Colonelul Dumitrescu loan, 
prin care ne încuviința, să ne retragem 2), 

„Ajunşi ca la 1 kim. de reţelele de sârmă am fost întâmpinați de Lt.-Col. Dumitrescu loan 
care ne-a dat ordin să stăm acolo până a doua zi de dimineaţă. 

| „Acolo, în faţa reţelelor, am stat până a doua zi la ora 10% de dimineaţă, până am pornit 
înapoi cu alte trupe la atacul pichetelor, fără ca Bulgarii să fi apărut; patrulele trimise înainte 
spre pichete au raportat că au observat numai oare care mişcări prin satul Senova. 
— „La garda mare dela Senova care era dată de Comp. 12|36, acţiunea s'a petrecut astiel, po- 

vestită de Sublocot. Dumitrescu Romulus, ofiţer subaltern în această companie: 
„Joi seara 18 Aug. Bulgarii au atacat, şi au ocupat pichetele. De-pe-ziuă elementele avan- 

posturilor fuseseră apropiate unele de altele pentru serviciul de noapte. După atac unul din pos- 
turile mici s'a retras la garda mare conform unui ordin ce primise. Celălalt post mic nu s'a 
retras însă. 

„Compania s'a retras la ora 9 (21) în uvrajele sale de la Staro-Selo, unde după o oră şi 
jumătate a sosit şi celălalt post mic 2) sub comanda Sublocotenentului Duţu împreună cu vre-o 
30 de grăniceri de la pichetele 53, 53 bis şi 54. 

Avanposturile subsectorului Siahlar şi următoarele spre stânga nu au fost atacate, după cum am 
Spus, în noaptea aceasta, 

Atacul și recucerirea pichetelor ocupate de Bulgari 
în noaptea de 18-19 August. 

(ziua de 19 Ausust,vineri). 

Acţiunea de la pichetele 56-59 bis. 
Garda mare No. 1 dată de Comp. 2]36 care nu-şi părăsise poziţia în timpul nopţii trecute, fiind 

întărită de Comp. 13/36, primeşte la ora 8 de dim. ordin personal de la Generalul "Teodorescu, care venise 
acolo pe poziţie, să atace şi să recucerească pichetele 56, 57, 58 şi 58 bis. 

Companiile pornesc la atac, — Comp. 2/36 asupra pichetului 56, — iar Comp. 13/36 asupra pi- 
„_chetelor 57, 58 şi 58 bis, pe care reuşesc să le ocupe între orele 2 şi 4 după amiază. 

Comp. 13/36 a atacat fiecare pichet cu câte un pluton având al 4-a pluton în rezervă. 
Bulgarii s'au retras şi au ocupat o creastă ca la 200 m, înapoia frontierii. 
Seara Bulgarii au revenit la atac şi au reocupat pichetele 58 şi 58 bis respingând cele 2 plotoane 

ce ocupaseră aceste pichete, înspre satul Kolimok şi către o redută veche turcească dinapoia pichetului 58, 
Plotonul care cucerise pichetul 57 cu Sublocot, Roşioru s'a menţinut în tot timpul nopţii în acel pichet, 

Cu ocazia acestor acţiuni ambele companii nu au avut nici o pierdere în personal, 

| Acţiunea de la pichetul 54 
Postul Companiei a 10]36 comandat de Sublocot. Marinescu lon, care se retrăsese în timpul 

nopţii până la 1000 m. înaintea reţelii de sârmă de la Staro-Selo, este întărit” de restul Comp. 10/36 şi 
„de un ploton de grăniceri constituit din grănicerii retraşi de pe frontieră, şi cu toţii pornesc la atacul pi- 

chetului 54, 
Dopă o luptă vie cu slabe forţe bulgare care ocupau tranşeele dela pichetul nostru, pichetul este 

ocupat. 

La cucerirea acestui pichet a contribuit şi Comp. 16/76 întărită cu 2 plotoane din Comp, 15/36 şi o secţie de mitr. Maxim, care înaintând dinspre satul Senovo a ameninţat flancul drept al unitătii bulgare 
care ocupă pichetul. - 

1) Garda mare ? (Nu,—deoarece aceste posturi erau date direct de Comp. 10|36 care se găsea în interiorul frontului Staro-Selo), | - 2) ?, 
3) Bravo! Intâi s'a retras garda mare şi apoi postul mic,
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Comp. 10|76 cu ocazia acestei lupte a avut 10 soldaţi răniţi şi nici un mort. Plotonul de gră- 
niceri a avut un singur rănit, pe vrednicul sergent Chivu, 

La acest atac au asistat şi Lt-Colonelul Nicolicescu, Lt-Col. Dumitrescu, Căp. Turtureanu şi Căp. 
Bădescu dela Comandamentul Capului de Pod. 

După ocuparea pichetului venind ştirea că forţe numeroase bulgare de infanterie, artilerie şi cava- 
lerie înaintează pe şoseaua Hagifaclar-Siahlar, dinspre Razgrad, Lt-Col. Nicolicescu a dat ordin de retragere 
în uvrajele dela Staro-Selo, lăsând plotonul Sublocot. Dumitrescu Oreste din Comp. 10|36 în avanposturi în 
locul piotonului Sublocot. Marinescu |. 

Nu cunosc cine a adus această ştire, dar ea mu era adevărată, după cum se va vedea. 

Acțiunea Companiei a 12|36 spre Senova. 
Comp. 12|36, care se retrăsese în ajun din avanposturi dela Senova, primeşte ordin să atace şi 

să ocupe Senova. 
La ora 8 de dim. porneşte din uvrajele sale din Subsectorul Staro-Selo, şi pe la ora 1—2 după 

amiază reuşeşte să ocupe satul aproape fără luptă, unde se opreşte. | 
Pe la ora 4 d, a. Căpit. Chabert, Comand. comp., primind ordia prin sergentul David, dela Lt-Col, 

Nicolicescu, se retrage din nou în surajele sale dela Staro-Selo nelăsând pe teren nici un post. 
Căpit. Chabert spune că Lt-Col Nicolicescu contestă 1) că i-ar fi transmis ordin să se retragă cu 

toată compania. Probabil că Lt-Col. Nicolicescu nu a dat ordin să se retragă toate trupele in interiorul Ca- 
pului de Pod, ci numai trupele care concuraseră cu unităţile din avanposturi pentru recucerirea pichetelor, 
precum : Comp. 1636, Comp. 15|36, 3 plotoane din Comp. 10|36, secţia de mitr. Maxim, etc. deoarece dânsul 
personal, după recucerirea pichetului 54, a lăsat înapoia acestui pichet plotonul Sublocot. Dumitrescu Oreste 
în avanposturi înainte de a se retrage cu restul trupelor care concuraseră la atac, 

Dealttel un asemenea ordin, de retragere generală nu a fost primit nici de Comp. 2]36 şi 13/36, 
care cuceriseră pichetele 56—58 bis şi care au continuat să rămână pe poziţie până a doua zi, 20 Aug, 
când s'au retras fiind respinse de Bulgari. 

Tot aşa de probabilă poate să fie însă şi eventualitatea, că odată cu alarma că forțe numeroase 
înaintează dinspre Razgrad,—şi văzându-se în acelaş timp şi: retragerea în interiorul fortificațiilor a unităţilor 
care concuraseră la ocuparea pichetului 54, ordinul să fi fost transmis de către agentul de legătură în sensul 
că retragerea este generală, | 

In timpul când erau atacate pichetele 54, 56, 57, 58 şi 58 bis, Comp. 936 şi 14136 primiseră şi 
ele ordin ?) să atace pichetele 54 bis şi 95, dar când erau să pornească la atac, a venit Lt.-Col, Dumitrescu 
şi le-a contramandat ordinul de plecare 3). 

Retragerea Gărzii Mari a Subsectorului Siahlar. 
In faţa acestui subsector era în gardă mare Comp. 536. 
Aci nu s'a petrecut nici o acţiune până în ziua de 19 Aug. ora 5 d.a, 

| La această oră ofiţerii companiei pretind că au fost atacate posturile de grăniceri de pe frontieră şi apoi şi posturile mici, care s'au retras la garda mare ; şi apoi şi aceasta fiind atacată de forţe superioare S'au retras pe întunerec în uvrajele respective din Subsectorul Siahlar. 
Probabil că de aci a pornit ştirea ajunsă la Lt.-Colonelul Nicolicescu, că pe şoseaua Hagifaclar— Siahlar înaintează forţe numeroase de cele 3 arme, şi în baza căruia Lt.-Col. Nicolicescu a dat ordin de retra= gerea unităţilor care concuraseră cu trupele ce trebuiau să fie în avanpesturi, la cucerirea pichetelor. 
In realitate nu fuseseră atacate aici posturile de grăniceri şi cu atât mai puţin posturile mici ; aşa că retragerea gărzei mari de aci s'a făcut în urma unei ştiri falşe, care a alarmat degeaba şi trupele care atacaseră pichetele 54—58 bis, 
Se va vedea din acţiunea care a tost întreprinsă în acest sector, până pe frontieră de către Comp. 13 şi 14 din Bat, 1V|40, că nici posturile de gtăniceri din această parte nu au fost atacate decât noaptea târziu, 

Acțiunea Comp. 13140 şi 14140 inspre pichetele 50-51 din fața Subsectorului Siahiar. 
Fie în urma rapoartelor Companiei a 5|36, fie după exemplul acţiunilor din faţa Subsectorului Staro- 

1) Ordinul nu era înscris ? Curios! 
2). Ordine şi contra ordine ? 
3). Din ordinul cui ?
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Selo pentru recucerirea pichetelor ocupate de Bulgari, fie la ordinul Comandantului Liniei Înaintate Staro-Selo, — Maiorul Bălan, C-tul Batalionului [136 şi al Subsectorului Siahlar, a dat ordin în după amiaza zilei de 19 Aug. Comp. 13|14 şi 14140, care îi fuseseră trimise în ajutor, să pornească spre frontieră pe şoseaua Hagi- faclar şi să reocupe pichetele 50 şi 51, care erau crezute ocupate de Bulgari. 
Numitele companii au ajuns pe seară la pichete, unde au găsit pe grăniceri ocupând nişte tranşee înapoia pichetelor, au înaintat împreună cu grănicerii şi au ocupat pichetele pe care le-au găsit neocupate de Bulgari. . . 

| Nu a trecut mult şi a venit un călăreț cu un ordin ca companiile să se retragă la Siahlar, deoarce vor fi înlocuite cu alte unităţi. Companiile au plecat fără să aştepte sosirea unităţilor înlocuitoare,!) 
| După 15 dela plecare au văzut în urmă aruncându-se o rachetă şi strigâudu-se ura, fără să se tragă focuri. Bulgarii atacaseră pichetele. Companiile şi-au văzut de drum. 

In drum spre Staro-Selo companiile s'au întâlnit cu Comp. 7]36 care se ducea să-i înlocuiască pe graniţă. Nu cunosc ce o fi făcut această companie în noaptea aceia; probabil că s'a retras şi ea, căci în dimineaţa zilei de 20 Aug. se ațlă în Subsectorul Siahlar, la locul său. | 
Cu trimiterea Comp. 13]40 şi 14]40 pe frontieră se făcuse o greşeală. Aceste companii fuseseră trimise în Subsectorul Siahlar că să întărească Subsectorul în timp cât va dura operaţiunile pe graniţă ; dar Maiorul Bălan găsise cu cale să le trimeată pe graniţă pe ele2). Aflând acest lucru Lt.„Col. Nicolicescu a dat ordin să le recheme şi să le înlocuiască cu Comp. 7|76, 
Din acţiunea Comp. 13J40 şi 14]40 pe frontiera din faţa Subsectorului Siablar se deduce în mod neindoios, că nu a fost adevărată alarma, că trupe bulgare numeroase de cele 3 urme au înaintat pe şo- seaua Hagifaclar-Sinlar în după amiaza zilei de 19 Aug., alarmă care a provocat ordinul de retragere a tru- pelor ce atacaseră pichetele din fața subsectorului Staro-Selo precum şi retragerea Comp, a 5|36 din faţa Subsectorului Siahlar, 
Aşa dar şi lupta cu focuri pe care această din urmă companie pretinde că susţinut-o în retragere a fost dată probabil cu un inamic închipuit, 

Dislocarea şi întrebuințarea batalioanelor IVI36, IV|40 şi IV]80. 
Din descrierea luptelor din capitolele precedente s'a observat intervenţia în luptă a Comp. 13/36, 15]36 şi 16|36 din Bat. 1VI36 şi a Companiilor 13]40 şi 14140 din Bat. 1V|40. Să urmărim acţiunea în parte a fiecăruia din aceste batalioane. 
— Batal. 1V|36 ştim că se găsea în rezerva Liniei Inaintate Siahlar-Staro-Selo, aşezat lângă satul Staro-Selo. | _ 
In vederea luptelor pentru recucerirea pichetelor 54-58 bis acest batalion a fost distribuit îu felul următor pentru întărirea companiilor din Bat. 1|36 şi II][36, care aveau însărcinarea de a atacă şi cuceri . pichetele. 
— Comp. 13]36 a fost însărcinată ca împreună cu Comp. 2|36, care era în gardă mare la Turk- Smil, să atace şi să recucerească pichetele 56-38 bis, 
— Comp. 14]36 a fost ataşată pe lângă Comp. 9136 pentru ca împreună cu aceasta să atace şi să ocupe pichetele 54 bis şi 55;—dar ordinul acesta după cum am spus la capitolul respectiv, a fost contra= mandat şi compania a continuat să stea disponibilă în valea Depozitului cu Muniţiuni (valea cu pădure) de la Vestul Satului Staro-Selo. 
— Comp. 15|36 a fost împărţită în două şi distribuită în felul următor : | — 2 plotoane au fost ataşate Companiei 16/36 în acţiunea pe care această companie avea să o întreprindă. 

o 
iar 2 plotoane au primit îusărcinarea să ocupe uvrajele Comp. a 10|36 în timp ce această com- panie va atacă pichetul 54. 

— Comp. 16|76 întărită precum am spus cu 2 plotoane din Comp. 15|36 şi cu o secţie de mitr. Maxim (secţia Locot. Vasilescu) a primit însărcinarea ca să concureze la atacarea pichetului 54 atacând flancul drept al acestui pichet. Această companie înainte de a atacă flancul drept al pichetului numit mai sus, a 

In cursul descrieril acţiunei de la pichetele 54 s'a arătat că Comp. 16|36 era întărită cu o secţie de mitr. Maxim a companiei Reg-tului 36 Inf.. Mi s'a afirmat de către unii ofiţeri că şi restul acestei com- panii a fost întrebuințat în această acţiune; nu am putut însă controlă adevărul acestei afirmaţiuni, dar probabil că este adevărată. 
+ 

  1) Aceste companii nu erau comandate de ofiţeri ?—şi aceşti ofiţeri nu deschideau niciodată Regu- lamentul Serviciului în Campanie ? | 2) Ce sancţiuni s'a dat acestei afaceri ?
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Prin întrebuințarea la atacul pichetelor a Batalionului 1V|36 şi a Companiei de mitr. Maxim Liniă 
Inaintată Staro Selo-Siahlar rămânea absolut fără nici o rezervă ; ba ceva mai mult, se desgarnisise în parte 
şi frontul acestei linii prin trimiterea la atac şi a Comp, 236, 10|36, 12[36 şi chiar a Comp. 9136, a cărei 
acţiune a fost contramandată. 

- Dacă în acel moment Bulgarii ar fi atacat întradevar dinspre Hagifaclar, ar fi găsit Sectorul Staro 
Selo foarte slab ocupat şi ar fi căzut în spatele unităţilor care atacau pichetele, 

„Aceasta a fost probabil şi cauza pentru care Lt. Col. Nicolicescu, la primirea ştirei că forțe pu- 
ternice bulgare înaintează prin Hagifaclar spre Siahlar, a dat ordin ca trupele ce au concurat la atacul pi- 
chetor să se retragă în interiorul tortificaţiilor. 

Bat. IV!40 ocupă precum ştim cu 3 companii (13, 14 şi 15) linia centrelor, iar cu Comp. 16]40 
întăriă Comp. 1]36 în sectorul acesteia de pe şoseaua Rusciuk, ? 

In ziua de 19 Aug. primeşte ordin să lase Companiei a 15]40 în grije ocuparea Centrelor 3,4şi5, 
iar companiile 13|40 şi 14140 să le aducă în satul Staro Selo, unde au sosit înaintea prânzului. 

Dar aci, în loc să fie ţinute în rezerva sectorului spre a înlocui Bat. 1V-36 şi Comp. de Mitr. |36, 
au fost trimise imediat în Subsectorul Sianlar, unde au ajuns la ora 1 d. a... Acestea sunt companiile care 
au fost trimise de Maiorul Bălan, C-tul Sectorului Siahlar, înspre frontieră îu seara zilei de 19 Aug,, 

Pria trimiterea Comp. 13140 şi 1440 Ia Staro Selo, Centrele 1, 2, 2-3 şi îl. 3 rămăseseră neo- 
cupate (Centrele 3, 4 şi 5 fuseseră ocupate de Comp. 15140). 

Pentru umplerea acestui gol au fost detaşate 'de la rezerva generală a Capului de Pod 2 companii 
(13180 şi 14|80) din Bat. 1V/80, în felul următor: 

— Comp. 13180 la Centrul 1 
iar Comp. 14180 la Ceatrul 2, Subsectorul 2—3 şi Flancarea 3, 
la acelaş timp cu trimiterea Comp. 13|80 şi 14|80 în Sectorul I au fost trimise şi celelalte 2 

companii ale Bat. 1V|80 (a 15 şi a 16) în Subsectorul Centrelor 10 şi 11. 
In felul acesta rezerva generală a Cetăţii se micşoră cu 1 batalion, fără ca Capul de Pod să fi 

fost atacat câtuşi de puţin. 
Cu această ocazie reamintesc că Divizionul de tunuri de câmp de 75 mm.| R. 3 A. fusese distri- 

buit Sectorului I-din ajun, 18 Aug. 

Situația avanposturilor în Sectorul II în ziua de 19 August (Vineri). 
| Nici pichetele dc grăniceri, nici avanposturile acestui sector nu au fost atacate, nici în noaptea de 18-19 Aug,, nici în cursul zilei de 19 Aug. Ele au fost atacate în cursul nopţii de 19-20 Aug. odată cu pichetele de grăniceri din faţa Sectorului Siahlar, 

Acțiunile de avanposturi din Sectorul III în ziua de 19 Aug. 
Nici în acest sector nu au fost atacate, nici pichetele de grăniceri, nici avanposturile în” cursul zilei de 19 Aug., precum nu fuseseră atacate nici în cursul nopţii de 18-19 Aug. | la ziua de 19 Aug, însă Reg-tul 76 Inf,, după ordine superioare, sau din propie inițiativă, după ex= emplul acţiunilor din Sectorul [, a trimis în diterite direcţii spre graniţă plotoane izolate) comandate de fi. țeri, spre a respinge bandele de comitagii, care, se svonise, că au trecut graniţa. 
Astfel: J 

Bat. 1|76 a trimes un ploton sub comanda Sublocotenentului Popescu D. din Comp. 2|76 cu 
această însărcinare ; | 

— Bat. II|76 a trimes un ploton'subt comanda Sublocot. Zisu M, din Comp. 5|76 ; 
iar Bat 1V|76 a trimes un ploton sub comanda Sublocot. Pavlid din Comp. 16176. 

Aceste plotoane s'au întâlnit pe drum, şi seara au poposit întrun sat al cărui nume nu şi-l amintesc, 
Aci noaptea au sosit în retragere grănicerii, care le-au adus vestea că Bulgarii au trecut frontiera. La auzul acestei veşti, nesimţindu-se destul de siguri în sat, îl părăsesc, se retrag puţin înapoi şi bivuachează în câmp liber. . | 
In dimineaţa de 20 Aug. plotoanele întrunite îşi reiau marşul înainte protejaţi de patrule de si- gurânţă, reocupă satul părăsit în cursul nopţii, îl depăşesc şi înaintând către o pădure sunt primiţi cu focuri Atunci ofiţerii apreciind situaţia lor aventurată, se retrag către avanposturile Bat. 1|76, la Viskioj. 
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Situatia şi întâmplările pe întresul iront al avânposturilor în noaviea 
, de 19—20 Ausust. 

Sectorul 1, i | 
— Comp. 1|36 şi-a menţinut postul dintre şoseaua Rusciuk şi Dunăre; 
— Comp. 2|36 (garda mare No. 1) întărită cu Comp. 13|36 sa menţinut pe poziţie ocupând pi- 

chelul 57, Reduta Turcească din spatele pichetului 58 şi satul Kolimok ; 
— Nu cunosc dacă postul lăsat de Comp. 10]36 înapoia pichetului 54 cu Sublocot. Dumitrescu Oreste s'a menţinut pe poziţie în timpul acestei nopţi. - 
— Comp. 12]36 (garda mare No. 2) dela Senova, retrasă în după amiaza zilei de 19 Aug. în in- teriorul poziţiei, nu s'a înapoiat pe poziţia de avanposturi, lăsând frontul descoperit ; 
— Comp. 5]36 (garda mare No. 3) din faţa Sectorului Siahlar se retrăsese de asemenea de-cu- seară, şi în noaptea de 19-20 Aug. era mişcarea de du-te-vino a Comp. 13]40 şi 14|40şia Comp. a 7|36— - 

spre frontieră, | 

Sectorul 11. 
In faţa acestui sector frontiera a fost atacată în cursul acestei nopţi de Bulgari şi către ziuă a început şi posturile mici ale acestui sector să se retragă sub presiunea inamicului. 

Sectorul JI]. | | 
In această noapte au fost atacate posturile de grăniceri şi din faţa acestui sector, şi patrulele bulgare au venit în atingere şi cu avanposturile, 
Din cauza unei ciocniri a patrulelor bulgare cu elementele înaintate ale gărzei mari date de Comp. 

12|76 spre Belica, această companie s'a pus într'o urâtă debandadă din care nu şi-a putut reveni decât a doua zi (20 Aug.) după amiază. 
“Cu această ocazie se crezuse şi se raportase că întreaga companie fusese distrusă în luptă, pe 

cât timp în realitate avea 5 răniţi şi 4 dispăruţi. | | 
Până când s'a reconstituit, locul companiei în sector a fost ocupat de Comp. 6|76, adusă dela 

rezerva sectorului. 

O patrulă trimeasă de Comp. 6|76 înspre Belica s'a înapoiat a doua zi, 21 Aug., şi a raportat că a văzut trupe bulgare în regiunea satului sus numit, 
După ce Comp. 12|76 s'a retras din avanposturi, locul său nu a fost ocupat de altă unitate,—şi 

frontul a rămas descoperit. 
— Gărzile mari de la Viskioj şi Sarghiol, Comp. 7 dela Antimovo, precum şi postul detaşat de. Bat. 

1V|76 la Sarsâniar s'au menţinut pe poziţii în tot cursul nopţii de 19-20 Aug,, fără să fi avut vreo acţiune, 

„Evenimentele din ziua de 20 August (Sâmbătă). 
Acţiunile care au avut loc în această zi sunt o urmare a acţiunilor petrecute în ajun şi în cursul “nopţii de 19-20 Aug. | 

Sectorul 1. 
Deplasarea Batalionului 1V|75 în Sectorul |, 
Înainte de a povesti întâmplările petrecute în acest sector socotesc necesar să arăt că în urma alarmelor ce veneau de aci, cum că forțe numeroase inamice se apropie către această parte a Cetăţii, s'a hotărât şi a fost distribuit acestui sector şi Bat. 1V|75 dela rezerva generală a cetăţii şi care în cursul nopții de 19|20 Aug. şi în dimineaţa de 20 Aug. a fost împărţit şi a ocupat cu companiile următoarele poziţii 1): 
  1) Intunerecul şi pasivitatea domnesc pe întregul front al apărării.
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— Comp. 13|75 a ocupat poziţie între Comp. 2136 şi 4136; 
— Comp. 14175 a ocupat poziţie între Comp. 1136 şi 2]36; | 
— Comp. 15175 a fost oprită în rezervă a subsectorului Batalionului 1136 la gura vâlcelii care co- boară dinspre Comp. 4136 spre bordeele de la Nordul satului Staro-Selo; j iar Comp. 16]75 a înlocuit Comp. 16/40, care, precum am spus mai înainte, întărea Comp. 11361). Prin deplasarea acestui batalion spre linia înaintată Staro-Selo rezerva Capului de Pod a rămas “să fie formată numai din Bat. 47 Miliţii Prahova şi Bat. 72 Miliţii Mircea,—şi aceasta fără ca să se fi produs încă nici un atac asupra liniei principale de rezistenţă a Cetăţii. 
Şi dacă acest batalioa (1V|75) ar fi fost ținut grupat înapoia Liniei Inaintate dela Staro Selo, nu ar fi fost o pagubă prea mare pentru apărarea Cetăţii, dar, precum am spus mai sus, a fost imediat dis- - tribuit pe linia de luptă, afară de o siogură companie (15|75) care a fost oprită în rezerva Bat, 1136 dintr'un total de 8 companii şi 2 secţii de mitr. îr., de cât dispunea acest batalion pe frontul său 2) 

Batalionul 1V140 
Comp. 16|40 devenind liberă prin faptul că fusese înlocuită cu Comp. 16|75 a fost adusă la Staro Selo spre a intra în batalion; aci însă nu s'a putut adună decât cu Comp. 13]40, deoarece Comp. 14140 fusese. oprită în Sectorul Siahlar spre a întări acest sector,—iar Comp. 15140 se găsea încă dela plecarea batalionului de pe linia centrelor, lăsată acolo pentru a formă garnizoana Centrelor 3, 4 şi 5. 
Dar nici aceste două companii (13|40 şi 16140) nu au râmas multă vreme adunate, şi din nou au fost răspândite. | 

— Comp. 13140 a tost trimeasă să întărească Comp. 10136 care ceruse ajutor sub motiv că este ameninţată să fie atacată ; 
| , iar Comp. 16140 a fost trimeasă să ocupe Centrul 4, «care fusese părăsit de Comp. 15/40 care din proprie iniţiativă, dealtfel bine justificată, se grupase spre Centrul 5, lăsând în Centrul 4 numai o gardă, 

Batal. 1VI36. _ 
După ce am arătat dislocarea şi distribuirea Bat. 1VI75 şi IV/40, este tot aşa de interesant din punctul de vedere al: constituirii rezervelor, să vedem ce au făcut unităţile ce au luat parte la atacul piche- telor, şi în special Bat. 1VI36, tosta rezervă a liniei înaintate Staro Selo, după retragerea dela acel atac, Comp. 10136 şi 12136 (Bat. 11[36) şi-au luat locurile lor în fortificaţii, 
— Bat, 1VI36 nu s'a putut adună decât după amiaza zilei de 20 Aug. ; astfel: | 

— Comp. 13136 rămasă la garda mare No. 1 nu a intrat în Capul de Pod decât după retragerea acelei gărzi şi s'a raliat la batalion abia în seara de 20 Aug. 
— Comp. 16|36 cu 2 plotoane din Comp. 15|36 fuseseră oprite în rezerva Companiei 10136 după retragerea de la atacul pichetelor. 

iar celelalte 2 plotoane din Comp. 15136 fuseseră oprite spre a întări frontul Comp. a 10136; — şi nu au fost trimise la batalionul lor decâţ după ce s'a trimis în loc Comp. 13140, după cum am arătat mai sus. - 
— Singura Comp. 14136 care nu luase parte la atacul picheteior se găsea de Vineri 19 Aug. în satul Staro-Selo şi constituia rezerva unică a Liniei Inaintate Staro-Selo în seara de 19 Aug., noaptea de 19—20 Aug. şi în cursul zilei de 20 Aug. până la adunarea Batalionului 1VI36 în seara acestei zile. Astiel, deşi Linia Inaintată Staro-Selo-Siahlar atrăsese la sine două companii din Bat. 1VI40 care forma garnizoana liniei centrelor Sectorului I.—două companii din Bat. 1VI80 şi întreg. Bat. IVI75, nu şi-a putut constitui ca rezervă a sa cu începere din seara de 19 Aug. până în seara de 20 Aug., deşi se temea că va fi atacat, decât o siogură companie de infanterie şi probabil comp. Mitr. Maxim 36, care după cum vom vedea în acţiunile viitoare era purtată în toate părțile unde se simţia nevoia de a se asigura frontul, sau a se face faţă unei situaţii critice. 
Şi nu numai atât, dar tot la cererile de ajutor ale Sectorului 1, şi după ordinul Capului de Pod, Reg-tul 79 Int. din Sectorul II îi trimite în ajutor două companii (1179 şi 2179) în noaptea de 20—21 Aug, spre a ocupa Centrul 5 în locul Comp. 15140 care trece mai spre dreapta şi ocupă singură Centrul 4. 
Să vedem acum ce acţiuni au avut loc în timpul zilei de 20 Aug. la avanposturile şi pe frontut 

liniei înaintate Staro-Selo. 

Acţiunile de la pichetele 56 și 58 bis. i . 
Plotonul Sublocot. Roşioru din Comp. 13136 s'a menţinut toată noaptea la pichetul 57. | 
1) Nu înţeleg rostul acestor intercalări de unităţi din batalioane diferite. In cazul de faţă care a putut fi acţiunea Comandantului Batalionului 1VI75 ? | Ă 2) Aşa este. Rezerva locului întărit era considerată ca luptă de susţinere a liniei de luptă!! 

A 
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Restul Comp. 13136, Comp. 2136 şi un ploton de grăniceri cu Locot. Toniţă ocupau Reduta Tur- 
cească din spatele pichetului 58 şi satul Kolimok. 

In dimineaţa de 20 Aug., la ora 6,30 au început ciocnirile de patrule. 
Când s'a luminat de ziuă se vedea clar cum pichetele 58 şi 58 bis erau Gcupate aproximativ de 

câte un ploton de infanterie bulgară care au început focul. 
Inapoia frontierii se vedea în acelaş timp infanterie masată la eşirea de Nord-Vest a satului Kii- 

tuklii şi puţin după aceia trupe de artilerie şi cavalerie inamică au început să se scurgă prin spatele pădurii 
Breja. 

La ora 7,30 Bulgarii încep atacul contra Redutii Vechi Turceşii cu 2 batalioane în linia 1 şi cu 
batalion în linia II eşalonat la aripa lor stângă; se vedea o imensă linie de trăgători cu rezervele lor ce se 
întindea din dealul Kitiiktii până la Dunăre. | 

Infanteria noastră de la Reduta Turcească a deschis focul când linia bulgară s'a apropiat la 1500 
m. Plotonul Roşioru este respins de la pichetul 57. Bulgarii se opresc la 900 m. de redută şi deschid focul, 
după care înaintează în salturi susţinute cu focuri. 

Reduta Turcească fiind ameninţată cu învăluirea pe la dreapta este părăsită la ora 8-8,30 şi in- 
fanteria din ea se retrage şi ocupă poziţie în fortificațiile gărzii-mari No. 1 de pe şoseaua Rusciuk la Nord 
Est de satul Turk Smil. a 

Atunci artileria bulgară deschide focul şi încadrează perfect şanţurile fortificaţiei şi forţează infan- 
teria să se retragă în interiorul liniei înaintate Staro-Selo, unde companiile ajung pe la orele 11-12, 

După această acţiune Comp. 2136 îşi ocupă locul său în fortificaţii, iar Comp. 13136 merge la Staro- 
Selo spre a se aduna la batalion. a 

Imediat după respingerea avanposturilor artileria bulgară deschide focul asupra fortificațiilor. 
__ Bateria de 105 mm. Locot. Dumitrescu încercând să răspundă este repede încadrată şi redusă la 

tăcere. Seara această baterie este nevoită să schimbe de poziţie şi se retrage înapoia Centrului 2, în poziţia 
ce îşi avea pregătită acolo. 

Postul Comp. a 10136 precum şi gărzile mari No, 2 (e. 12136) şi No. 3 (c. 5136) fiind retrase încă 
dia ajun, nici o acţiune nu a avut loc în această parte. 

Acțiuni îndoeinice. 

Unii ofiţeri pretind că în afară de lupta de avanposturi descrisă mai sus, ar mai fi avut loc şi 
oarecare atacuri de infanterie asupra liniei întărite a Sectorului Staro-Selo. | 

Credinţa mea este că aceşti ofiţeri, sau confundă acţiunile ce au avut loc a doua zi cu cele din 
ziua de 20 Aug,, sau că au avut iluzia că au fost atacaţi!), | 

Cred câ este imposibil de fapt ca să se fi produs o acţiune pe frontul unei companii, fără ca acea 
acţiune să nu îi fost văzută de vecinii imediaţi şi nici chiar de ofiţerii de la mitralierele ce se găseau pe fron- 
tul sau înaintea frontului acelor companii, E , 

Astfel Sublocot. Antonescu. of. subalt. în Comp. 2/36 mi-a relatat că toată ziua Bulgarii au bom- 
bardat fortificațiile ocupate de compania sa, iar către seară s'a produs şi un atac de infanterie asupra inter- 
valului dintre Comp. 2/36 şi 13/75 ce urma imediat la stânga. a 

Acest ofiţer cred că confundă ziua de Sâmbătă (20 Aug.) cu ziua de Duminecă (21 Aug.), deoa- 
rece Comp. 2|36 din care el făcea parte s'a retras abia în după amiaza zilei de 20 Aug. pe la amiazi dia 
avanposturi, împreună cu Comp. 13|36 şi deci compania sa nu putea fi bombardată toată ziua în poziţia ce 
ocupa în Sectorul Staro-Selo. 

Afară de aceasta, un atac de infanterie între Comp. 236 şi Comp, 13|75 putea să fie văzut şi de 
această din urmă companie. Ori, Căp. Leca, Comp. 13|75 mi-a comunicat că în ziua de 20 Aug. a fost numai 
o uşoară bombardare asupra fortificațiilor pe la ora 10 de dim. 

Subl. Săulescu Sp.. of. subalt. în Comp. 4136 care urma imediat la stânga Comp. 13|75 mi-a co- 
municat de asemenea că după bombardarea care a țintit Bat. de 105 mm, Locot. Dumitrescu A,, şi Bat. de 
53 mm din spatele companiei sale, precum şi frontul companiei sale, infanteria bulgară a pornit la atac pe 
la ora 4 d. a. eşind din Turk-$mil şi a înaintat până la 800—1000 m de reţeaua de sârmă, de unde a fost 

" respinsă cu foc de mitraliere şi infanterie. - 
Această comunicare nu este nici verosimilă cel puţiv, deoarece Subi. Chiajna care se găsea cu 

o secţie mitr. îr. înaintea frontului Comp. a 4|36 în afara reţelii de sârmă mi-a comunicat că pânâ Dumi- 
necă, 21 Aug. ora 2 d, a. sectorul din care el făcea parte nu a fost atacat de nimeni. Probabil că Subl. 
Săulescu confundă ziua de 20 Aug. cu ziua de 21 Aug. Dealtfel bateria de 53 mm a venit la Staro-Selo 
Duminecă 21 Aug., şi deciinu se putea găsi de Sâmbătă pe poziţie. Da 
  

1) Şi eu cred că nu au fost alte lupte în aceste părţi.
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Afară de aceşii 2 ofiferi, nici un ofiţer din nici o companie, care a ocupat frontul Staro-Selo nu 
mai afirmă că infanteria bulgară a atacat acest front în cursul zilei de 20 Aug. 1). | 

Aşa că în ce: priveşte acţiunile ce au avut loc în Sectoarele Siahlar- Staro-Selo se poate afirmă 
că Bulgarii s'au mărginit în această zi să respingă unităţile de infanterie din avanposturi în interiorul forti- 
ficaţiilor şi să  bombardeze Bat. de . 105 mm de pe dealul Staro-Selo, cu care ocazie au căzut proectile şi 
asupra tranşeelor ocupate de Comp. 4]36, precum şi asupra terenului din spatele Bateriei de 105 mm, unde 
se găseau trenurile regimentare şi de luptă ale Reg-tului 36 Inf., care au fost puse în panică 2. 

Dealtfel Sublocotenenţii Costin Sava, Adj. Bat. 1136 şi Tănăsescu T., Adj. Bat 1VI40 mi-au comu- 
nicat că lucrurile s'au petrecut în acest fei. 

Alarma de pe frontul sudic al Sectorului Staro Selo in seara de 20 Aug. 
' In seara de 20 Aug. sentinelele de pe şoseaua Turtukaia-Siahlar au dat alarma că Bulgarii atacă. 

Plouă, şi lucrul a fost crezut, deoarece momentul unei Surprinderi părea favorabil. 
S'a trimes în grabă Bat. IV(36 care abia se adunase, împreună cu Comp. de Mitr. Maxim/36; 

s'a tras câteva focuri şi apoi totul a intrat în linişte; cu această ocazie au tras şi turelele de la flancul drept 
al Subsectorului Siahlar. | 

S'a afirmat de unii că Bulgarii au încercat acolo un atac bruscat; în realitate Căp. Ciocâlteu, 
Com. Comp. 6136 care ocupa. dreapta Subsectorului Siahlar, are credinţa că lucrul s'a mărginit la o acţiune 
îndrăsneaţă de patrule. 3) 

Sectorul 11 
lacă de dimineaţă (20 Aug.) posturile mici se găseau. retrase la gărzile mari, după acţiuni ce 

avuseră loc în timpul nopţii şi în care plotonul I dia Comp. 13179 ce tusese în post mic, a avut 6 
soldaţi răniţi. Ia 

In această dimineaţă gărzile mari fiind atacate mai ales cea dela Denisler.—sau numai cea dela 
Denisler, se retrag pe linia rezervii avanposturilor de la Daidir pe la ora 10; garda mare de'a Mesi Mahle 
S'a retras ceva mai târziu. 

La ora 11,00 a. m. Lt. Col. Dumitrescu, Com. Sect. II, nu cunosc din ce motive, sau în urma 
vreunui ordin din partea Capului de Pod,—a ordonat Batalionului IV|79, care se retrăsese la Daidir, să con- 
tra atace şi să reocupe satele şi fortificațiile de la Denisler şi Mesi Mahle, | 

Batalionul a executat întâi atacul asupra satului Denisler cu Comp. 13 şi 14179 de front, în timp 
ce Comp. 15179 le apăra flancul drept înspre Mesi Mahle, şi Comp. 16179 în rezervă. 

Atacul a fost pregătit şi sprijinit de Divizionul de Ob de 120 mm şi de o secţie de mitr. 
Comp. 13 şi 14|79 fiind primite cu un foc puternic de mitraliere şi infanterie din Denisler şi luate 

în flanc cu focuri dinspre Mesi Mahle, sunt nevoite să se retragă spre Daidir cu o pierdere de 15 soldaţi 
morţi şi răniţi 4), 

Cu această ocazie divizionul de obuziere a tras asupra propiilor noastre trupe. 
- Ia urma acestui atac nereuşit Bat. 1V|79 este schimbat din poziţia de la Daidir la ora 3% d. a 

de către Bat. 1|79 care a ocupat poziţia cu companiile în ordinea începând dela dreapta, 1, 2, 3, 4, de unde şi 
acesta A retras seara fără să fi fost atacat;—probabil în urma unor ordine primite de la Comand. Capului 
de Pod, | | 

După retragerea Batalionului 179 din poziţia de la Daidir, pază a urmat să fie tăcută prin patrule 
şi santinete îndoite date de fiecare unitate de pe front, în parteî, naintea sa. 

la felul acesta s'a încheiat şi în acest sector acţiunea avanposturilor, după care inamicul este 
aşteptat să atace linia princîpală de rezistenţă, fapt care a avut loc după 2 zile libere, la 23 August. 

  

1) Aşa a trebuit să fie. 
2) Da, căci scopul acestei demonstaţiuni la dreapta noastră a fost numai să mascheze mişcarea 

generală de învestire a locului întărit. - 
3) Constat că tot ce s'a întreprins până acum a fost rezultatul unor informaţiuni falşe, necontro- 

late de nimeni. 
, 4) Până acum aceasta este singura acţiune mai însemnată pe tot frontul. Lt.-Colonel Dumitrescu a voit să reacționeze. Bine a făcut, dar nu a ales bine mijloacele. Ar fi fost mult mai bine dacă Comandantul Apărării ar fi întrepins cu mijloacele sale această acţiune, care avea de scop să pipăie iotenţiunile şi mij- loacele adversarului, In zilele de 20 şi 21 Aug. acţiunea activă a rezervelor trebuia să se manifeste pe întreg 

roniul, 
5) A fost o greşală retragerea trupelor de la Daidir, fără să fie silite prin luptă.
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După retragerea Bat. 1V/79 şi 1|79 din avanposturi, ele sunt distribuite în sector după cum s'a arătat mai înainte. 

, 

7 

Sectorul Il. 
| — Garda mare a Batal. [1l]76 (Subsectorul Centretor 10 şi 11) se retrăsese încă din timpul nopţii aşa că la această gardă nu s'a produs nici o acţiune în cursul zilei de 20 Aug. | . 

— Garda mare de la Viskioj (Comp. 1176) primind în retragere plotoanele Sublocotenenţilor Po- pescu D., Zisu M. şi Pavlid care se retrăgeau de pe îrontieră, unde fuseseră trimişi în ajun, după cum am spus mai'nainte, şi carii antrenaseră în retragere şi postul mic al acestei gărzi de la Ceaus-Mahle (ora 12 a, m.), opreşte la sine pentru întărire plotonul Sublocot. Popescu D. şi aşteaptă pe poziţie ivirea inamicului, Ceilalţi Sublocotenenţi şi-au continuat retragerea mai departe spre companiile lor. 
După un timp de aşteptare Lt, Morărescu, Comandantul acestei gărzi, fiind inştiinţat că un batalion bulgar se apropie dinspre Belica, ocupă cu compania o poziţie nefortificată care făcea faţă în acea direcţie ; dar inamicul nu a apărut. 

a | Către seară Locot. Morărescu primind din partea C-tului Sectorului III ordin de retragere, sa reiras în interiorul Capului de Pod. . ! — Garda mare dinspre Sarighiol a Bat. 1V|76, retrăgându-se pe la orele 2-3 d. 3. fără luptă şi fără ordin, este trimeasă înapoi de către Căp. Ionescu C-tin, C-tul batalionului, dar pe drum este reche- mată de către C-tul Sectorului It, Lt-Col Marinescu. 
Odată cu retragerea gărzii-mari de la Sarighiol s'a retras şi postul detaşat de la Sarsânlar, — se zice, — atacat. 

| “ — Comp. 7|76 care ocupă satul Antimovo, fiind informată că trupe bulgare se apropie a ocu- pat fortificațiile satului gata de a primi pe inamic; dar până seara inamicul nu S'a ivit de loc. Pe la orele 6,30-7,00 d, a, compania primind ordin scris de retragere, sa adunat la Vest de sat, şi de acolo în coloană de marş s'a retras în interiorul Capului de Pod. 
| Precum se vede, şi în acest sector avânposturile au fost retrase în seara de 20 Aug. fără luptă 1), ca şi în Sectorul II, rămânând ca paza să fie făcută şi aci tot cu patrule şi sentinele date de unităţile de pe front. 

, 

Operațiunile din ziua de 21 August (Duminecă., 
Trageri de sperială în noaptea de 20-21 August, 
Nu pot trece la descrierea acestor operațiuni fără să relevez alarma şi focurile trase în vânt în cursul nopţii de 20-21 Aug. pe tot frontul Capului de Pod. ” 
S'a tras mult, S'a tras enorm, 1, 2: şi pe alocurea 3 ore incontinuu, cheltuindu-se cantităţi enorme de muniţiuni, S'a tras muniţiunea aflată asupra oamenilor, rezerva de muniţiuni de tranşee, şi unele unităţi şi-au împrospătat chiar muniţiuaile şi le-au tras şi pe acestea, până a dat Dumnezeu de s'a observat, că nu este inamic în faţă 2), nu trage, nu se văd clipiri de focuri de arme dinspre inamic şi bu se aud şuerături de gloanţe pedeasupra trăgătorilor noştrii. S'a tras neochit, s'a tras în sus; nimeni nu se uita la inamic să vadă ce este şi dacă trage şi el. 
La Comp. 10136 s'a tras cu intermitență 3 ore de se făcuse pe fundul şanțurilor un strat de tuburi: se încinsese armele şi s'au ars paturile, | 
Comp. 4136 a fost aceia care şi-a împrospătat muniţia. . 
In noaptea aceasta au tras şi mitralierele franceze ; au tras până şi turelele de 53 Mm,  Consu= mându-şi şi bruma de muniţiuni ce avea asupra lor, 3) - 

  
1) Foarte rău, 
2) Etectul panicei. Dar pe tot frontul nu s'a găsit nimene ca să pună frâu acestei nebunii? Pani- cele care se ivesc pe linia de luptă, nu sunt generale şi ele se stăvilesc fără multă greutate de către cei care răspund de situaţiune, 
3) Curată nebunie. Ce făceau în timpul acesta comandanții de sectoare şi C-tul Apărării.
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Subi. Constantinescu Cezar. c-tul trenului de luptă al Reg-tului 79 Inf.. şi şeful depozitului de la Remiza 3 al Sectorului II, mi-a comunicat că în ziua de 23 Aug. de dim. parte din turelele Sectorului [] i-au raportat la ora 6— 6,30, cu un moment înainte de începerea atacului celui mare, că nu mai au nici un obuz în baterie, deşi până atunci nu fuseseră atacați şi nu avuseseră nevoe să tragă. Probabil că îşi consuma- seră muniţia în noaptea de 20—21 Aug. 
| A tras şi artileria, şi anume Bat. de 87 mm din Sectorul II, trăgând în faţa Centrului 13, unde se zicea că Bulgarii atacă. - | 

In fine toată linia Capului de Pod s'a aprins şi a tras mai multsau mai puţin, după cum ofiţerul de pe front a ştiut să-şi stăpânească trupa şi să recunoască la vreme după indiciile despre care am vorbit mai Sus, că nu.este inamic în faţă,!) 
| Rezultatul a fost o consumaţie enormă de mubiţiuni dintr'un stoc mic de care dispunea Cetatea, omorârea tutulor vitelor ce Sau găsit în faţa frontului, şi a stârnit mirarea Bulgarilor, cari după căderea Turtukaiei întrebau pe ofiţeri : . „de ce trăgeaţi voi mă, focuri de infanterie şi artilerie noaptea fără să fi fost atacați 2*. 

, 
Şi nu s'a tras numai în această noapte ci şi în alte nopţi, restrângându-se tragerea la mici porţi- uni de front;—şi aceasta în afară de tragerile ordonate de Capul de Pod la anumite ore şi cu anumite baterii 

Operațiunile din Sectorul 1 în ziua de 21 Au. (Duminecă) 
Generalităţi. 
Trupele au păstrat acelaş dispozitiv ca şi în ajun, având adică în rezervă Bat. 1VI36 şi Compania de. Mitr. Maxim 136 în satul Staro-Selo. 
la această zi a fost atacat numai frontul de Vest al Sectorului Staro-Selo. Pe frontul de Sud al acestui sector, precum şi pe frontul Subsectorului Siahiar nu s'a petrecut absolut nici o acţiune. 2) la linii mari operaţiunile s'au petrecut astfel : înainte de amiază a avut loc asupra uvrajelor ocu- pate de Comp. 10136 un prim atac inamic, desfăşurat anemic cu forţe slabe şi care a durat de dimineaţă şi până la orele 12—1 d. a.—După amiază inamicul a desfăşurat un al doilea atac asupra frontului Companiei, a 13175, ceva mai puternic, început pe la ora 3 d. a. şi atingând maximum pe la ora 6 seara, când a şi fost respins. | 

- Ambele atacuri au fost. precedate şi însoţiie de o bombardare câre a căpătat o intensitate mai mare între orele 11 a. m. şi 4 d. a. Această bombardare, deşi executată cu artilerie grea şi de câmp a fost relativ slabă şi aproape fără efect, atât asupra reţelelor şi uvrajelor, cât şi asupra trupelor. - Deşi în mod normal ar trebui să vorbim mai întâi de desfăşurarea acţiunei artileriei inamice, precum şi de modul cum a răspuns artileria noastră, totuşi pentru că descrierea acestei acţiuni va fi făcută mai clar după ce vom vedea cum s'a desfăşurat acţiunea infanteriei, o vom face după aceasta. 

Atacul infanteriei bulgare asupra frontului Comp. 10136. 
Voiu descri desfăşurarea acestui atac aşa -cum mi-a fost relatat de ofiţerii carii au comandat tru- pele de pe linia noastră de luptă ; voiu cita textual relatările lor. | Comunicarea Sublocot. Marinescu IL, of. Subalt. Comp. 10136, care se găsea cu plotonul său la aripa stângă a companiei: 

| „Bulgarii au înaintat cu aripa lor dreaptă în dreptul meu. I-am aşteptat să se apropie şi am deschis foc la 500m. asupra lor. Nu cred să fi ajuns 7 bulgari până la 350m. de mine, In dreapia mea mi se pare că Bulgarii au înaintat mai mult folosindu-se de un făgaş de drum, ce era acolo, şi unde Bulgarii se adunau din ct în ce mai mulţi.“ 
- Sublocotenanţii Constantinescu Gh. şi Purcea, ofiţeri subalterni din Comp. 13140, care a întărit prin intercalare dreapta Comp. a 10136, povestesc astfel atacul bulgar din faţa lor. | „Duminică (21 Aug.) de dim,, pe la orele 6,00, se vedea bine cum infanteria bulgară, în coloană de marş, trecea pe după culme dinspre Turk Şmil spre. Senovo. 

„S'a cerut artileriei să tragă, dar artilieria nu era acolo. Au tras atunci turelele dia spatele nostru cu 2400 m, dar după câteva lovituri defectându-se (amândouă ?!) au încetat focul, „Bulgarii erau ca 2 batalioane. La primele lovituri trase de turelele noastre cu bun efect 

1) Nu am cunoscut acest episod al luptelor de la Turtukaia. El îmi arată halul în care căzuse şi trupele şi comandamentul. Soarta 'Turtukaiei era de atunci hotărâtă, 2) Aci nu s'a dat_un atac propriu zis, ci s'a făcut o simplă demonstraţiune,
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Bulgarii s'au desfăşurat în trăgătorii; apoi parte şi-au continuat drumul spre Senovo, iar parte ne-au atacat pe noi. Atunci a început şi artileria bulgară să tragă. 
„La ora 7-73, infanteria bulgară s'a prezentat în pădurea din faţa tranşeelor ocupate de Sublocotenenţii Purcea şi Dumitrescu Oreste, sub formă de patrule tari, care au stat aşa până la orele 2-3 d. a., când a început de fapt atacul. 
„Bulgarii pe care i-am văzut de dim. eşind din Turk-Şmil au atacat împărţiţi în 3 grupe : 

— un rup au venit prin Senovo, şi au apărut îa pădurea din faţă; 
„— al doilea grup a atacat de la Turk-Şmil direct către trânşeia ocupată de Subl, 

Constantinescu Gh.; 
iar al treilea grup, între primele două. 

„Primul grup a înaintat până la 400 m de reţele; celelalte până la 600 m; trăgea” numai grupul din centru. Pe la orele 3,30" grupul de la pădure s'a întărit şi a înaintat energic susţinut cu foc de celelalte două. Noi am deschis un foc puternic. | 
„In acest moment a venit în ajutor Comp, 13136 sosită nu pe şanţurile de comunicaţie, ci pedeasupra tranşeelor. Această companie a fost retrasă şi trecută mai la stânga, fiind înlocuită cu Compania 15/36. | 
„La dreapta noastră a sosit Comp. 15175 care a ocupat poziţie în plin câmp înapoia ploto- nului Subl. Constantinescu, pe deal, de trăgeă pedeasupra noastră, 
„Bulgarii au fost respinşi şi S'au retras sistematic pe grupe spre Senovo. 
„Pe la orele 4-4,30' totul era terminat, ” 

— Probabil că ambii aceşti ofiţeri greşesc orele când s'a produs şi respins atacul, deoarece este lucru sigur că Bat, 1VI36 a întărit Comp. 10|36 cu Comp. 13136 şi 15]36 înainte de prânz; aşa că atacul în această parte trebueşte socotit ca respins cel mai târziu la ora 1 d. a. - 
Faţă de comunicarea acestor ofiţeri. că artileria noastră nu s'a găsit pe poziţie spre a deschide focul la cerere asupra infanteriei bulgare, ce eşia de dimineaţă din Turk-Şmil, trebuesc spuse următoarele : 
Divizionul pe art. de 75 mm. tr. r. Md. românesc distribuit sectorului acestuia, nesimţindu-se destul de sigur în satul Staro-Selo încă de când cu alarma din seara de 20 Aug,, când a plecat val-vârtei din sat, era retias la Remiza 1 înapoia centrelor, în timpul nopţii, 1) Se pune întrebarea: când sa înapoiat de la Remiza 1 în dimineaţa de 21 Aug.. — şi dacă se găseă pe poziţie în momentul când coloana bulgară eşea din Turk-Şmil, şi i S'a cerut de infanterie să tragă, de ce nu ă tras? 
Căp. Leca, C-tul Comp. 13175, mi-a comunicat că artileria noastră a contribuit abiă pe seară la respingerea atacului bulgar. 
Din convorbirile foarte dese pe care le-am avut aţât cu ofiţerii de artilerie cât şi cu ofiţerii de infanterie, mi-am format convingerea că artileriştii noştri se fereau să tragă, şi în special artileria uşoară, de teamă să nu fie descoperită, mai ales când Ştiau că au în faţa lor artilieria grea bulgară. In acest din urmă caz nu trăgeau nici contra infanteriei bulgare. Aceasta îi făceau casă nu tragă aproape de loc. 

Să ascultăm acum comunicările ofiţerilor care au sosit cu compâniile de ajutor. Comunicarea Sublocot. Ionescu C-tin, C-tul Comp. 13/36: e 
„Inainte de a îi trimes pe linia de luptă, Bat. IV/36 a fost adus la Staro-Selo pe valea Depozitului de Muniţiuni şi desfăşurat în iotregime în trăgători înapoia pădurii, uade s'a dat companiilor porţiunea de front ce trebuia să întărească. 
„Dându-se înaintarea am traversat pădurea prin tir de baraj, şi din două salturi am ajuns la șaațuri. In acest timp Bulgarii erau ajunşi la sârme (?). Am deschis foc şi i-am respins în pădurea din faţă şi spre un porumb de la 900 m, în. jumătate la stânga. 
Comunicarea Subi. Capotă, of. subaltern în Comp. 14/36: 
„Duminică (21 Aug.) ora 10,00” a. m. am fost trimeşi împreună cu Comp. 13/36 în ajutorul Com= paniei 10/36 şi am ocupat tranşeele dintre Compania 10/36 şi Comp, 12/36. 
„Pe la ora 4 d. a. a trecut un aeroplan care venea dinspre Rusciuk; a mers la Turtukaia-Daidir şi apoi s'a înapoiat iar spre Rusciuk, 

„La venire nu am tras asupra lui, deoarece se anunţase că va trece un aeroplan de al nostru ; în urmă însă, la înapoere văzând că este inamic, am tras, dar fără efect, 
„De la ora 10.00 a. m. până la ora 3 d. a. artileria inamică a tras asupra noastră dar rar; trăgeau fuzant şi se spărgeau la 8—10 m deasupra fără să ne provoace pierderi; multe proectile nici nu se spărgeau. Artileria grea bulgară trăgea asupra Staro-Selului. 
  1) Bine, bine, dar de toate acestea nu ştia nimic C-tul Sectorului? Până acum nu văd nici un act de zomandament făcut de Col. Mărăşescu sau de Lt-Col. Nicoliceszu, Artileria se ascunde după remiză, bateriile . nu vor Să tragă, şi nici un factor corectiv nu intervine,
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„Infanteria bulgară a apărut pe la ora 4. d. a. în forță de câteva grupe de trăgători şi a înaintat până la un puț dinaintea poziţiei. Fiind bătută puternic de noi şi de mitralierele de poziţie din „spatele nostru, a fost respinsă. Sa 
—" Nepotrivirea dintre relatările acestui ofiţer şi relatările Subl. Ionescu C. sunt provocate pro- babil şi de faptul că Comp. 14136 a ajuns pe linia de luptă mult mai la stânga, aproape de Comp. 12/36. Comunicarea Subl. Filip Stan, of. subalt. Comp. 15|36, care a înlocuit Comp. 13136 în uvrajeie Comp. 10136 : . 

„Duminecă (21 Aug.) ora 10,30 a. m. am mers cu tot batalionul în sus pe vălcica de la Vest de satul Staro-Selo spre a ajuta frontul de acolo contra unui atac bulgar ce se desfăşură în acel timp. Ajuns în capul văii batalionul sa desiăşurat în trăgători; Comp. 15136 era cea mai de la dreapta. Am înaintat apoi până am ajuns într'un şanţ de comunicaţie unde se găsea Maiorul Der- vescu. Acesta oprind un ploton în rezervă, m'a trimes cu restul de 3 piotoane şi am întărit Comp. 10136. Am găsit în tranşeele ocupate pe Locot. Niţescu cu mitralierele Maxim şi soldaţi din diferite „_Teg=te. Subl. Mărăşeanu care era cel mai de la dreapta (la centru era Sublocot. Popescu Victor) a văzuţ în tranşeia de la dreapta sa o tranşeie ocupată de soldaţi din Reg-tul 75 Inf. cu un ofiţer. 
„la momentul când am ajuns în tranşee Bulgarii tocmai atacau şi ajunseseră la 800 m. Imediat am deschis focul şi Bulgarii s'au retras înapoi în pădure pe la ora 12,30—1 d. a. 
„Pe la ora 2.00 d. a. în urma unei discuţii ce a avut loc între Maiorul Dervescu şi Căp. Turtu- reanu, care spunea că compania mea să rămână acolo, căci Bulgarii acolo ar fi atacând mai cu diba= diusul, Lt. Col. Teodorescu Gh, C-tul Bat. IV/40, (se va vedea ce căută aci) a luat hotărârea ca Comp. 15176 să meargă în ajutorul Comp. 4136, unde Bulgarii începuseră un atac. 
„S'a dat ordin ca şi Locot. Niţescu cu Comp. Mitr. Maxim 36 să meargă la Comp. 4136 în ajutor; aceasta a plecat imediat şi direct într'acolo. După plecarea companiei de mitr, a plecat şi compania mea, dar noi am plecat prin Staro-Selo şi pe la bordeele Reg-tului 36 Inf,, uhde am stat puţin în re- zervă înainte de a ne duce la Comp. 4]36. “ Comunicarea Subl. Cristea Dumitru, of. subalt. în Comp. 16|36. 
„Duminecă înaintea prânzului am plecat. din Staro-Selo cu tot batalionul să ajutăm frontul Comp. a 10136. Am suit pe vălcica ce duce la Dopozitul de Muniţiuni, Aci Comp. 16136 a fost oprită la marginea pădurii înapoia unei baterii dia R. 3 A, Am stat acolo până Ia rele 2,30'—3,00' d. a. — Stând aci proectile de artilerie grea cădeau în dreapta mea iără să lovească pe nimeni. M-am dus de curiozitate spre tront în jumătate la dreapta prin nişte şanţuri de comunicaţie şi am dat de Comp. 15;75 care era fără ofiţeri şi fără plotonieri;—am vizitat toată compania, 
„Când mă duceam înainte, se trăgea dela Bulgari cu gloanţe ascuţite, şi soldaţii din Comp. 1575 începuseră să fugă; i-am întors înapoi. Apoi am fost chemat de Sublocot, Cerchez, C-tul Comp., care mi-a dat ordin să întăresc cu plotonul meu tranşeia vizitată, Am stat acolo ca o oră, când am fost chemat la loc. La înapoere am văzut şi pe Căpit. Popescu Gn., C-tul Bat. 1VI36, (înlocuit acum, după cum vom vedea, prin Lt-Col. Teodorescu Gh.). 
„După ajungerea la companie, am pornit cu toată compania spre Staro-Selo şi am mers la postul postul de comandă al Reg-tului 36 Inf. Acolo, în curtea postului de comandă trupa a luat masa cu un pahar de vin. In acel timp (5,30'—6,00) sbură pedeasupra noastră un aeropian, 
„După masă compania a primit un număr de soldaţi pentru complectarea efectivului; erau dis= pensaţi, amânaţi, reformaţi revizuiţi, carii ziceau că nu ştiu să încarce arma ;—li s'a spus că nu e ne- voe să ştie, căci vor avea să dea un contra-atac cu . baioneta, 
Comunicarea Subl. Ionescu Nicolae, of, subait,, din Comp. 15/75. 
„Duminecă am stat în gura vălceluşii ce dă la bordeele Reg-tului 36 Inf. până la ora 10,00 a. m, când am primit ordin şi am înaintat în sus pe vălcică până la bordeiul Maiorului Dervescu, „De aci Maiorul Dervescu ne-a condus în jumătate la stânga şi ne-a ordonat aă ocupăm nişte tranşee neocupate până atunci de nimeni. Piotonul meu formă dreapta companiei; celelalte plotoane erau desfăşurate înspre stânga şi ocupau poziţie în plin câmp în nişte mirişte unde au început să-şi construiască măşci individuale. 

| „Pe la ora 12 a început un bombardament întețit de artilerie, care însă nu a provocat pierderi decât câţiva răniţi la celelalte plotoane ; la mine nu a căzut nici un proectil. Trupa cu toate acestea a stat neclintită pe loc. 
| ! „Pe la ora 1 d. a. am primit ordin printrun plotonier din R. 36 |. ca să mă duc să ocup poziţie lângă celelalte plotoane ; m'am dus şi am luat loc între Sublocot. Toader Mihai, la dreapta mea, „şi plot. Plotonierului Nacu, la Stânga mea, Plot, Sergentului Sârbu, care fususe rănit, era amestecat cu plo= tonul meu şi al Plotonierului Nacu. Pe Locot. Ghiţescu, C-tul Comp., nu l-am mai văznţ nici acl şi nici până a doua zi după retragere, când l-am întâlnit la reconstituirea companiei la Remiza 1.
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„In noua poziţie ce am ocupat, în faţă şi în mijlocul nostru era o turelă care nu funcţiona. Mi-se pare că înaintea noastră şi în vale erau tranşee şi reţele de sârmă care însă hu Se vedeau, „De la ora 10,% a. m., de când am fost aduşi pe poziţie şi până a doua zi, când m'am retras cu plotonul meu nu a venit nimeni pe la noi să ne vadă şi să ne îndrepte, Imi pare că Sublocot. Toader Mihai, pe seară, a înaintat puţin în vale şi a ocupat nişte şanţuri, unde a fost găsit de agenţii de le- gălură, carii au comunicat noaptea ordinul de retragere ; eu însă am stat încontinuu în plin câmp. „In jumătate Ia stânga noastră cam la 700m era un Crâng, iar în jumătate la dreapta era o vale cu culturi de porumb şi mirişti, : - - „ln timpul atacului începând dela ora 10% a. m, şi până către seară am fost bătuţi de infanteria bulgară care trăgea din pădure, fără să o vedem, şi ne-a făcut pierderi ca 10 morţi şi 15 răniţi. A apărut infanterie bulgară şi în jumătate la dreapta, pe vale, ca la 1500 m depărtare, dar nu s'a apropiat mult şi nu ne-a provocat nici o pierdere. 1) 

După cât se vede din descrierile de mai Sus, atacul pare că s'a produs aşa cum a fost descris - de Sublocot. Constantinescu Gh. şi Purcea din Comp. 13/40 carii au fost pe poziţie de la începerea până la respingerea atacului bulgar, cu excepţia insă a orelor, aşa după cum am arătat la timp, | Nu este de crezut relatarea Subl, lonescu C-tin, care spune că în momentul cânda sosit cu com- pania în ajutor, a găsit pe Bulgari ajunşi la sârme, deoarece acest lucru nu mai este relatat de nici un ofiţer, nici Chiar de aceia cari au fost cu unităţile de la. începutul până la sfârşitul atacului pe front. . 

S'a observat îa cursul descrierii operaţiunilor intervenirea în ajutorul sectorului atacat a Bat. 1VI36 Care precum am spus mai "nainte reuşise să se adune în ajun şi să constitue rezerva liniei înaintate de la Staro-Selo. | 
Acest batalton fusese pus sub comanda Lt.- Colonelului Teodorescu Gh, C-tul Bat, IVI40, care ră- măsese fără comandă în urma împărţirii batalionului său încă din ziua precedentă. | 
lată cum relatează Subl. Tănăsescu lon, Adj. Bat, 1VI40, îotrebuinţarea acestui Bat, (1VI36): „Ia urma alarmei dinspre Siahlar Bat. 1VI36 a stat toată noaptea în ploaie pe şosea la eşirea sudică a satului Staro-Selo. Cu această ocazie se luase măsuri spre a se evacua postul de comandă al Regt, 36 inf. din Staro-Selo. 
„Duminecă de dim. batalionul a fost retras în Staro-Selo la postul de comandă al R. 36 [. „Pe la un timp începând să cadă şrapnele asupra satului batalionul a fost muta lângă cimitirul satului, 

„Nu a trecut mult şi a început să vină rapoarte de la Comp. 10136 că Bulgarii atacă şi se cerea ajutoare, La aceste cereri a fost trimis în ajutor Bat. 1VI36 care a plecat în pas alergător împreună cu Lt.-Col. Teodorescu Gh. Eu am rămas pentru un moment ca ofiţnr de legătură la p. c. al sectorului în Staro-Selo. . 
„După puţin timp fiind trimes să văd cum batalionul merge pe front, am găsit pe Lt.-Col. 'Teodo- rescu Gh. cu batalionul desfăşurat la capul văicelei şi înaintând spre front. Lt.-Col, Teodorescu a făcut cu acea ocazie un raport scris în care arăta Situaţia şi . măsurile luate, şi pe care mi l-a dat mie să-l duc la p. c. al sectorului. 

- „Fiindcă se raporta mereu că batalionul nu a sosit pe front, am fost trimes din nou. In bordeiul de comandă al Comp. 10136 am găsit pe Maiorul Dervescu, Căpit. Turtureanu, Lt.-Col. Teodorescu şi Locot, Stamate care era puţin cam bolnav. Se făcea confuzie; — Maiorul Dervescu aştepta să vie în ajutor Bat. 1VI36, şi când a văzut că a sosit Lt.-Col, Teodorescu, credea că a venit Bat. 1V/40. „Pe drum am văzut cum pădurea era bătută puternic de artilerie. Deasemenea am mai văzut cum soldaţii însărcinaţi cu 'cărarea muniţiunilor pe front în loc să se ducă până la tranşee, le depozită la capătul vălcelei; am luat măsuri ca toate muniţiunile găsite acolo să fie duse la trupe. „Am ajuns la bordeiul de comandă al Comp. 10136, am văzut cum începuse să fie aduşi răniţi de pe frent, carii pe măsură ce erau pânsaţi erau evacuaţi. a „Până spre seară lucrurile sau liniştit şi s'a raportat, .că atacurile au fost respinse, „După ce s'au liniştit lucrurile la Comp. 10136 LtCol. Teodorescu s'a înapoiat cu mine la p. c.. Aci a găsit pe Lt-Col. Dumitrescu lon, deoarece Lt-Col, Nicolicescu era plecat pe îront. In urma unei discuţii asupra dreptului de comandă, ce a avut loc între Lt.Col, Teodorescu care era mai vechiu şi Lt.-Col. Dumitrescu [., şi după ce sa cerut lămuriri dela brigadă (Col. Mărăşescu) prla telefon, eu cu Lt-Col. Teodorescu am plecat la Centrul 3 unde se găsea Comp, 16/40. 
„= 1). Toate aceste amănunte şi declaraţiuni care se contrazic Sunt de prisos; nu trebuiau citate, Ele trebuiau să servească numai la stabilirea verosimilă a acţiunii zilei în acea parte a sectorului. (Este just, dar redă în mod fidel şi complect ambianța în care s'a petrecut acţiunea.—N. A), 
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„Pe drum spre Centrul 3 Lt-Col. Teodorescu mi-a spus că degeaba ne sbatem și se frimit trupe 
„ de-colo-până-colo, căci atacul se va dă pe la Daidir; şi dacă vor merge lucrurile tot 0$0, în curând 
vom fi sau morți, sau prizonieri. 

Ia acelaş timp cu Bat. 1V/36 a fost băgată pe front şi Comp. Mitr. Maxim|36 şi Comp, 15|75 pe 
care le-am înlâlnit în cursul descrierii acţiunei pe frontul dintre Comp. 10136 şi 3136. 

Cu băgarea pe front a acestor unităţi se consuma întreaga rezervă a liniei înaintate dela Staro- 
Selo. Din această cauză, pedeoparte s'a cerut noi întăriri dela Capul de -Pcd, iar pedealta, atunci când Bul- 
garii au pronunţat al doilea atac asupra Comp. 13175, sectorul nedispunând de nici o rezervă, s'a luat de pe 
front unităţi, sau părţi de unităţi Spre a se întări această din urmă companie. 

Afară de aceasta, din povestirile înşirate mai sus s'a putut observă că atât companiile Batalio- 
nului 1VI36, cât şi Comp. Mitr.' Maxim, cât şi Comp. 15175, imediat ce au fost aduse în ajutorul frontului 
atacat, au fost introduse aproape în întregime pe linia de luptă, neoprindu-se in rezerva liniei de trăgători 
decât ua pioton din Comp. 15136 şi 3 plotoane din Comp. 16136,—și aceasta fără ca linia de luptă să îi 

„fost atacată ă fond. | 
Prin această băgare pripită a rezervelor pe linia de luptă se lua putinţa de a se putea execută 

vreun conira-aiac, în caz când inamicul ar fi atacat cu forţe mari şi ar fi răuşit să pătrundă în vreun punct | 
“în poziţie. Precum se vede era aceiaşi tendinţă, observată în Sectorul II, de a se ocupa cu cât mai multe 
forţe linia de luptă, sacrificând rezervele. | 

Dacă prin această tendinţă se-călcă în mod flagrant priucipiul înmulabil şi etern al constituirii 
rezervelor, apoi trebue să avem în vedere că şefii erau împinşi la această măsurâ dia cauza fronturilor 
mari pe care aveau să le ocupe şi să le apere cu unităţile lor; li se părea că au linia de luptă prea slabă, 
Ori, în asemenea împrejurări ştiinţa militară prescrie că decât să ocupi slab o poziţie pe toată întinderea ei, 
este mai nemerit să se păstreze rezerve puteruice la îndemână, care să fie duse acolo unde inamicul atacă - 
cu forţe superioare şi pătrunde în poziţie, şi să fie folosite pentru a da cu ele contra atacuri prin care să 
respingă pe inamic; în acest caz însă apărarea trebue să dispună de un serviciu vigilent de siguranţă şi 
observare. 

Atacul infanteriei bulgare asupra frontului ocupat de Comp. 13/75 

Voi proceda şi la descrierea. acestui atac ca şi la descrierea atacului precedent, adică dând cu- 
vâtul ofiţerilor carii au “comandat trupele de pe linia de luptă. 

Voiu începe de la exirema dreaptă. | - 
— Comunicarea Căpit. Anghel Florea, C-tul Comp. 1136. 
„Duminecă până la ora 1 d. a. nu am avut decât slabe împuşcături pe îront, 
„Pe la ora 1,30—2 d. a. trupe bulgare în forţă de 2 batalioane au început să se mişce prin po-. 

rumbul din faţa frontului companiei mele îndreptându-se spre aripa stângă a companiei, încotro au 
pronunţat un atac apropiindu-se-de reţeaua de sârmă în linii dese de trăgători până la distanţa de 
400 m, Acest atac a durat până la ora 2,30, când trupele bulgare au început să schimbe de front în 
direcţia Comp. 2[36 ce se găsea la stânga mea, încotro s'a încins o luptă puternică cu focuri, 

„De la ora 4.00 la 6,30 am avut în faţă slabe lanţuri de trăgători, . 
„Artileria nu ne-a bătut deloc în această zi, 
„La ora 7.00 era încetată orice acţiune pe întreg frontul, 
— Comunicarea Subi. Marin Gheorghe, of. subalt. în Comp. 1/36: 
„Duminică nu s'a pronunţat nici un atac asupra sectorului ocupat de Comp. 1/36. 
— Comunicarea Subl. Oprea lop,:oî. subalt. în Comp. 16/75, şi care ocupa cu plotonul său tranşeia 

din dreapta şi imediata apropiere a şoselei Rusciuk, ! 
„Duminică, în tot cursul zilei, şi apoi noaptea până când ne-am retras, frontul ocupat de Compa- 

niile 1/36 şi 16175 nu a fost atacat. Se auzeau. focuri de armă înspre stânga, dar la noi nu a fost nimice 
| In faţa a două comunicări care se contrazic inclin a crede că mai uşor se poate alteră adevă- 

rul în' sensul de a afirma pe nedrept că o unitate a avut de susținut o luptă, decât să se conteste de 
cineva o luptă la care a luat parte, 

Deci înclin a socoti ca verosimile comunicările ultimilor doi ofițeri suballerni, 
„ Comunicarea Subl. Pravătz Nicolae, C-tul Comp. 14/75, care ocupă poziţie imediat la stânga 

Comp. 1/36: A 
„Duminică pe la ora 6 a. m.a început artileria să bombardeze. Pe la ora 2 d, a. au apărut în 

îaţa frontului companiei mele. patrule bulgare, apoi infanteria bulgară, care a înaintat inspre stânga 
| 10
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mea, adunându-se într'o vâlcea ce se găsea în faţa intervalului dintre Compânia mea şi Comp. 2/35, 
Pe la ora 3.00' d. a., când se adunase acolo ca un batalion, am deschis foc în flancul lor şi au 
fugit. Atât. 

Comunicarea Subl. Antonescu Panait, of., subalt, în Comp. 2/36. 
„Duminică de dim. s'au produs două atacuri: unul pe la ora 9 a. m. şi altul pe la ora îl a. m, 

dar au fost respinse înainte de a ajunge la reţeaua de sârmă. | | 
„Duminică seara sau mai produs alte atacuri pe la orele 8-9, dar au fost respinse de focul nos- 

tru şi al altei companii care a ocupat poziţie între compania noastră şi Comp. 1/36. 
Pentru a doua oară acest ofiţer mi-a făcul o comunicare care este în discordanţă cu relatările 

ofițerilor cari au comandat unităţile vecirie cu compania sa: o redau totuşi numai din datoria ce mi-am 
impus de a da în întregime comunicările ce mi-au făcut toţi ofiţerii. 

Comunicarea Căpit. Leca Toma, C-tul Comp. 13/75. 
„Duminică a fost bombardare toată ziua; mai întărită între orele. 12 şi 4 d. a.cu tunuri de 150 mm. 
„Pe seară (orele 6,00'.6,30') a avut loc un atac bulgar cu trupe în forţă ca un batalion, care s'a 

apropiat de reţelele de sârmă. 
„Artileria noastră nu a concurat decât pe seară la respingerea atacului bulgar. 
„Nu am fi putut respinge pe Bulgari, dacă nu venea în ajutor Comp. Mitr,Maxim|36 şi Comp. 16/36 

care mi-a adus şi 3 plotoane ale mele care părăsiseră poziţia 
Comunicarea Subl. Săulescu Sp.,.of. subalt. în Comp. 4136: 
„Duminică bombardarea s'a repetat din nou. Infanteria bulgară a apărut pe la' prânz. Pe la ora 

3,00' d. a. a ajuns aproape de piciorul pantei, la punctul ce se găsea la 4-500 m. de reţeaua de sârmă, 
„Intâi a deschis focul Sublocot. Chiajna cu mitr, îr., care se găsea într'o poziţie înaintea reţelelor 

de sârmă. 
| „Bulgarii înaintau având mitralierele cu lanţul de patrule ; infanteria bulgară înainta înapoia pa- 
trulelor şi mitralierelor. 

„Atât infanteria, cât şi mitralierele bulgare au fost bătute cu bun efect de către Bat. 53mlm (Locot, 
Măinescu) a Reg-tului 36 Inf., care se afla în spatele companiei noastre pe deal ;—dar în urmă această 
baterie a fost contra bătută de artileria bulgară şi silită să înceteze tocul şi să se retragă. 

„Seara infanteria bulgară s'a retras în porumb la 800m departe de reţeaua de sârmă. 
„Pe la orele 5%*—6, un proectil a lovit în adăpostul mitralierelor Sublocot. Chiajna stricându-i o 

mitralieră şi forțându-l să se retragă, 
„Pe la orele 8%%—9 ne-am; retras şi am ocupat cu parte din companie Subcentrul 2—3 (probabil 

flancarea 3) şi cu cealaltă parte valea din dreapta centrului pe drumul ce cobozră spre Staro-Selo în 
marginea pădurii. Acolo am stat toată noaptea, 

„Când am sosit la subcentru, era acolo un ploton cu Sublocot. Vlădescu din Comp. 16/40 (Comp, Locot. Longin); dar în urmă nu l-am mai văzut. Tot acolo am mai văzut şi pe Locot. Popescu Vasile, locţiitor de comandant al Companiei 10/36, pe care l-am văzut şi a doua zi, Luni, tot acolo, 
Retragerea Companiei a 4/36 este cea mai suspectată. !) Ea a fost prima trupă care a ajuns în retragere pe linia centrelor în seara de 21 Aug., după cum vom vedea. 2 
Comunicarea Subl. Chiajaa, C-tul Secţiei Mir. franceze de poziţie, care erau aşezate . în faţa in- tervalului dintre Comp. 13/75 şi 4/36 în afara reţelei de sârmă. 
„Până Duminecă ora 2 d. a. nu am avut de susţinut nici o acţiune, La această oră am respins două mitraliere bulgare care se apropiaseră până la 500 m şi deschiseseră focul prin Surpriudere, 
„Duminecă seara pe la orele 6.% Bulgarii au inaintat în forţă de batalion, au defilat prin faţa mea îndreptându-se Comp. 13/75. Eu am deschis foc în flancul lor dela o distanţă de 400m. Ei au făcut faţă cu 0 parte din forțe spre mine, iar cu alte forţe s'au îndreptat spre tranşeia ocupată de Sublocot, Du- mitrescu din Comp. 4136, care era înapoia şi la dreapta mea. Pe mine cred că Bulgarii nu mă vedeau. „Bulgarii înaintând spre plot. Sublocot. Dumitrescu îmi amenințau retragerea. Din această cauză eu m'am retras spre a doua mea poziţie care se atla în interiorul reţelii de sârmă. 
„Ajuns acolo am văzut cum plotonul Sublocot. Dumitrescu se retrăgea luptând spre Staro Selo. Văzând că poziţia este părăsită, m'am retras şi eu mai departe spre Turtvkaia, având cu mine o mi- tralieră fără afet, 
„Ajungând la Parcul de Vânătoare am întâlnit pe Locot. Niţescu, C-tul Comp. Mitr. - Maxim a Reg-tului 36 Inf., şi m'am pus Sub comânda sa. 
Să ascultăm acum relatarea Subi, Costin Sava, Adjutantul Maiorului Dervescu, C-tul Bat, 1/36 şi C-t al Sectorului atacat: : 

  
1 Da. 
2) ?.
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„Duminecă pe la orele 4. d. a începe să pice asupra lucrărilor obuze pe tot dealul Staro-Selo 
şi care se înteţeau din ce în ce. A urmat apoi un atac demonstrativ pe tot frontul sectorului ocupat 
de Bat. 1/36 şi 1VI75 (afară de frontul Comp. 1136 şi 16/75. 

„Lovitura decisivă au dat-o asupra celor 4 uvraje ocupate de Comp. 13/75, Căp. Leco "Toma. 
_ Soldaţii acestei companii au început să iasă din şanţuri şi să se retragă spre Staro Selo. 

„S'a raportat la Comandamentul din Staro Selo cerându-se ajutoare. Până să sosească ajutoarele 
Maiorul Dervescu, în fruntea soldaţilor din Comp. 13/75, carii se retrăseseră şi pe carii îi oprise şi 
adunase, porneşte la contră atac şi restabileşte linia pe la ora 6,30. Bulgarii ajunseseră chiar în şanţuri, 
se suiseră chiar pe deal şi băteau razant toată suprafaţa piatoului spre Staro-Selo. 

„După aprecierea mea, toate trupele bulgare care au atacat, au fost cel mult două batalioane, dar 
cu multe mitraliere ;—fiecare uvraj al nostru era bătut de câte o mitralieră bulgară. 

„Reg-tul fiind înştiinţat că e nevoe de ajutor, a tiimes Comp. 16/36, care a sosit în amurg şi a 
ocupat cu parte din soldaţi şanţurile Comp. a 13/75, şi cu altă parte şanţurile Comp. 2/36. 

„In acelaş timp au mai fost aduse în zjutor Comp. Mitr. Maxim a Reg-tului 36 Inf., care a ocu- 
pat uvrajul No. 3 -al Comp. 2]36. precum şi Comp, 15136. 

„in timpul cât Maiorul Dervescu dedea contra atacul, eu am fost trimes la Staro-Selo 1) spre a 
cere şi aduce ajutoare spre a îi la îndemână. Acolo Lt-Col. Nicolicescu m'a trimes să aduc personal 
Comp. Căpitan Dimiu (Comp. 11/36) care era înspre frontul Siahlar. Am găsit-o în marginea de Sud (2) 
a satului Staro-Selo unde lua masa; era numai plotonul Subl. Chiriacescu, Am luat acest ploton şi pe 
drumul cel mai scurt l-am dus la bordeele Bat. 1V/36 (Nord Staro-Selo). Celelalte plotoane ale acestei 
companii nu ştiu unde se găseau. 

„La bordee am găsit pe Locot. Perieţeanu, Adjutantul Reg-tului 36 Inf. cu Comp. 8/36. Locot. Pe- 
rieţeanu -a destăşurat în trăgători atât Comp. 8I36, cât şi plotonul Chiriacescu şi le-a dat ordin să îna- 
inteze în direcţia Comp. 2/36 şi 13175, după care am plecat amândoi spre Staro-Selo 2, 

Să vedem acum ce unităţi au fost aduse în ajutorul sectorului atacat,—de unde au fost luate, pe 
unde au fost aduse şi când au sosit. Voiu de cuvântul, caşi până acum ofiţerilor carii au comandat aceste 
unităţi. i 

— Comp. 16/36, care fusese adusă cu întreg Batalionul 1V/36 în ajutorul Comp. 10/36, şi avusese 
angajat numai un ploton pe linia de luptă, fusese retrasă de pe front încă de la ora 4 d. a. în Staro-Selo, 
unde a luat masa şi şi-a complectat efectivul; acum era gata şi era singura companie la îndemână, 

Să vedem cum povesteşte Subl. Cristea D-tru, of. subalt. în companie, modul cum a mers în aju- 
torul frontului atacat: | o 

„A venit Locot. Perieţeanu, Adj. Reg-tului 36 Inf., şi ne-a spus să mergem la Comp. 2/36 spre a 
contraatacă. Am ajuns la bordeele Batalionului 1V/36. Deacolo am suit pe vălcică spre locul unde erau 
aşezate proectoarele ; plotoanele Sublocot. Popescu G. loan şi Plotonier Ioniţă erau în linia [; cu eram 
în linia II şi am primit ordin să întăresc dreapta plotonierului loniţă şi să ţin direcţia spre proector. 

„Așa am înaintat până am rupt legătara prin porumb, am trecut nişte şanţuri, şi am ajuns la o 
tranşee în care era Căpit. Hârlescu, care m'a oprit acolo. Nu am putut să îac legătura cu restul com- 
paniei care era cu Subl, Cerchez spre stânga, căci sergentul trimes nu l-a găsit. 

„Focul care se trăgea pe front în timpul cât compania se apropia de front, a încetat şi Căpit, 
Hârlescu a dat ordin oamenilor să se culce, lucru pe care l-am făcut şi eu cu plotonul meu, după ce am 
luat măsuri de siguranţă. 

„După 30 minute a sosit şi Locot. Munteanu cu compania sa (c. 8/36) care a fost reţinută de 
Căpit. Hârlescu, aşezând-o în rezervă într'o tranşee din urmă, 

Se va vedea că Subl. Cerchez cu restul companiei a ajuas în şanţurile Comp. 13/75 unde sosise 
mai dinainte Locot. Niţescu cu Comp. Mitr. Maxim /36! | 

Subl. Filip Stan, of. subalt. în Comp. 15/75 continuând povestirea întâmplărilor după retragerea de 
pe frontul Companiei 10/36, unde fusese dus cu compania în ajutor, relatează următoarele: a 

„Am mers mai întâi la bordeele. Bat. 1V|36, unde am stat puţin în rezervă. Se făcuse seară şi a 
început să se audă împuşcături spre frontul Comp. 13/75 şi 2|36. Atunci am primit ordin şi am suit 
vâlceaua spre adăpostul de comandă al Maiorului Dervescu, care ne-a dat ordin să ocupăm nişte şan- 
țuri care nu erau ocupate de nimeni, în partea dinspre dreapta a bordeiului de comandă al Comp. 4/36, 

„Acole am găsit pe Locoi, Niţescu cu mitralierele sale şi pe Locot. Cerchez, carii stăteau în pi- 
cioare pe parapet, deoarece nu se mai trăgeau focuri. 

  

1) Nu era livie telefonică ? 
2) Astfel înaintează trupele de întărire spre linia de foc?
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„Subl. Cerchez mi-a spus că la dreapta mea are un ploton din compania sa (16]36) cu Subl. Po- pescu Ioan. | | | | „Ajunşi acolo am început să tragem foc rar; proectorul din . spatele nostru lumina coasta din fata tranşeelor; dar dela inamic nu se primea focuri. | 
„Am stat aşa acolo până la-ora 9 seara, când a venit ordin de retragere, 
Această companie a ocupat probabil tranşeele din stânga ale Comp. 13/75, dacă nu chiar trangeele - din dreapta ale Comp, 4/36 care după cum a spus mai sus Subl, Chiajna, fuseseră părăsite încă pe înserate de compania respectivă, | | 
Comunicarea Subl. Hogaş loan, of. subalt. în Comp. 8]36, care după cum a spus mai sus Subl, “Costin Sava, a fost adusă în ajutor de Locot. Perieţeanu. “ 
»Duminecă, pe la ora înserării, am fost trimeşi în ajutorul Comp. 336, unde am ocupat un şanţ - de comunicaţie înapoia Comp, 2|36. | | 
„In timpul cât am stat în şanţul -acesta de comunicaţie se auzeau focuri pe front, dar noi nu am intervenit în luptă, căci Căpit. Hârlescu ne-a spus că nu are nevoe de noi. 
Probabil că focurile despre care vorbeşte Subl. Hogaş se trăgeau la altă companie, deoarece - atunci când a sosit aci Subl. Cristea (C. 16136) care ajunsese mai devreme, focul încetase, 'Locot. Niţescu, C-tul Comp. Mitr.  Maxim|36, în memoriul său de prizonier, arată că atunci când a sosit cu compania sa în ajutor, Bulgarii pătrunseseră în poziţie între Comp. 2]36. şi 4136, — adică la Comp. 13|75, — i-a respins şi apoi a ocupat tranşeele Comp. a 4|36 care lipsea; şi că tot acolo a venit mai în urmă şi Comp. 16]36 cu Sublocot, Cerchez, 
A primit ordin şi Căpit. Turtureanu să meargă în ajutorul Comp. 2/36 cu ce va avea disponibil pe frontul său, | 

. Acest ofiţer, C-tul Sectorului ocupat de Bat. I111|36, arată în memoriul său de prizonier, că pe ia „orele 5.00'-6,00' d. .a. a fost chemat de Lt-Col. Nicolicescu să ajute Comp. 2/36. . | . - Ia acest scop spune că s'a dus la "companiile 13/36 şi 14/36 şi le-a ordonat să-l urmeze, dar când a ajuns la cuptoarele de Campanie din spatele Comp. 2]36, nu ajunsese nimeni acolo. Subi. Berdan, C-tul Comp. 14]36 arată că pe la ora 9 seara (?) a primit ordinul Căpitanului Turtu- reanu ca să-l urmeze spre Comp. 2/36, dar neputând să se ţină prea aproape de dânsul, 's'a rupt legătura şi i-a pierdut urma. L-a găsit însă mai târziu îu satul Staro-Selo puţin înainte de a se ordonă retragerea trupelor din linia înaintată din Staro-Selo. 
Acelaş ordin din partea Căpit. Turtureanu. arată că l-a primit şi Subl. Ionescu Constantin, C-tul Comp. 13/36, şi iată ce spune: o “ „In dreapta- mea se găsea Plot. Comănescu cu 1 ploton din Comp. 10/36, — iar în stânga mea se găsea Comp. 14/36 cu Subl. Berdan şi o secţie de mitr. cu Plot. Baicu. - | „La ora 4,30 Căpit. Turtureanu mi-a trimes ordin ca să-i pun la dispoziţie un ploton, dar eu nu i-am putut trimete decât 2 grupe, deoarece efectivul companiei mele era de. 136 oameni. . - „Le ora 7,30" Căpit. Turtureanu mi-a cerut un alt ploton şi atunci eu i-am trimes restul ploto- nului, din care trimesesem primele două grupe, cu Sublocot, Mihăilescu Al. De atunci eu am rămas cu 106 oameni, în care intra şi Plot, Comănescu, pe care l-am luat sub comanda mea, »Subl. Berdan, C-tul Comp. 14|36 de la stânga mea, plecase de-vreme, chemat în ajutor de Căp. Turtureanu, (sau chemat spre a merge în ajutorul Comp. 4]36). Am aflat în urmă că acest ofițer ducân- : du-se la bordeiul de comandă al Căpit. Turtureanu, nu l-a găsit acolo, ci a găsit trupele de acolo în reira- gere, şi s'a retras odată cu acele trupe. 
SubL. Mihăilescu Alexandru, of. sub. în Comp. 13/36, trimes cu plotonul său la cerere Căpit. Turtureanu comunică următoarele : ” 

” „Când am sosit în ajutor la Comp. .10|36 nu am găsit pe Căpit. Turtureanu ; nu ştiu unde era dus; era acolo numai Locot, Popescu Vasile. 
„Am stat acolo până a sosit ordinul de retragere pentru Comp. 10/36 şi am plecat cu această compania spre linia cenlrelor. * 

” Pe când Căpit. Turturepnu se ducea în ajutorul Comp. 2|36 sau a 4]36, s'a întânit la eşirea de de Nord a satului Staro-Selo cu Lt-Col. Nicolicescu. Aa Această întâlnire este "astfel relatată: de Subl, Costin Sava adj. Maiorului Dervescu, Şi care se înapoia. cu Locot, Perieţeanu, Adj. Reg. 36 1., dela bordeele Reg-tului 36.1., unde dusese Comp. 836 şi plot. Subl. Chiriacescu. în ajutorul Comp. 13]75: a „Apoi eu cu Locot, Perieţeanu coborâm în vale şi mergem spre intrarea satului Staro-Selo. La intrarea satului întâlnim pe Maiorul Sahim cu Batalionul IV/80. Era întuneric binişor. Batalionu aşteptă ordine aci. 
Se 

]
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„In acest timp Lt-Col. Nicolicescu plecase singur călare la Comp. 2/36 fără să spună unde se 
duce, şi i se pierduse urma !); se spunea că s'a dus într'acolo pentru ca cu vreo trupă (Comp. 1|36, sâu 14175) să dea un contra-atac în flancul stâng al Bulgarilor carii atacau Comp. 13/75, 

„Locot. Perieţeanu a trimes după dânsul pe un caporal călăraş, agent de legătură ai reg-tului 
să-l caute; şi pe când eram împreună cu Maiorul Şahim, caporalul îl aducea jinându-i calul de dâr- 
logi. A fost repede pus la curent cu cele întâmplate şi s'a liniştit. | 

„Nu mult după aceasta a sosit şi Căpit. Turtureanu urmat de o trupă oarecare (cam 1 ploton). 
Lt-Col. Nicolicescu îl întrebă cu surprindere că ce caută acolo; !a care dânsul a răspuns, că a primit 
ordin să meargă în ajutorul Comp. 2/36. , 

__ „Nu a trecut mult şi a sosit şi Locot. Popescu : Vasile, C-tul Comp. 10/36, cu ştirea că a tost 
atacați şi daţi peste cap. | : 

Acest episol având o deosebită importanţă în legătură cu hotărârea de a părăsi Linia Inaintată 
Staro-Selo-Siahlar, vom vorbi despre el la capitolul rezervat acestui eveniment. 

Din descrierile citate mai sus, se deduce că al doilea atac bulgar executat în ziua de 21 August 
(Duminecă) spre seară a ţintit uvrajele Comp. 13,75 şi intervalul dintre Comp. 13/75 Şi 4/36. Acest atac a 
fost executat cu un total de forţe de maximum 2 batalioane. . 

Unitatea însărcinată cu executarea atacului de pătrundere a frontului îşi avea flancurile ' asigurate 
prin unităţi anume însărcinate să pareze contra-atacurile apărării care S'ar fi dat în flancurile atacului. 

Unitatea care apără flancul stâng al atacului s'a observat bine dela C. 1[36 şi 14/75; pornită dela 
1500-2000 m din faţa Comp. 1/36 s'a scurs prin faţa acestei companii şi prin fața Companiei 14/75 şi s'a adunat în vâlceaua din faţa Comp. 2/36, de unde a fost respinsă cu foc de flanc de Comp, 14[75 şi probabil "şi cu foc de front de Comp. 2|36. 

Unitatea însărcinată cu apărarea flancului drept al atacului a făcut aceiaşi mişcare prin fata Comp. 4]36 şi prin faţa mitralierelor franceze Sublocot, Chiajna; şi când a văzut că mitralierele precum şi flancul drept al Comp. a 4-a se retrag, s'a folosit de împrejurare, a trecut rețeaua de sârmă şi a pus mâna pe tranşee. In acelaş timp. s'a retras şi o parte din Comp. 13/75, şi anume aripa stângă a acestei companii. | „__ Unitatea bulgară însărcinată cu atacul de pătrundere nu a reuşit să treacă rețeaua de sârmă fiind oprită de centrul şi dreapta Comp. 13|75 şi stânga Comp. 2136, care au stat pa poziţie. - 
Unitatea bulgară care a pătruns. în poziţie a fost respinsă prin contra atacul dat personal de Maiorul Dervescu. cu oamenii din Comp. 13/75, carii- părăsiseră poziţia şi pe care singuri-a oprit, i-a adunat şi i-a întors la luptă 2). 
Toate celelalte ajutoare afară poate de Comp. Mitr. Măxim!36, au sosit după respingerea atacului. Cu aceasta se sfârşesc atacurile 3) date de Bulgari asupra Sectorului Staro Selo în ziua de 21 Aug, " “ . 

- s Nu poate fi deci vorba, precum se vede, de 10 sau 11 atacuri respinse prin  contra-atacuri sângeroase şi de mormane de cadavre lăsate de Bulgari în fața rețelelor de sârmă, aşa precum s'a svonit, s'a crezut și chiar s'a raportat, şi se susține, 7 | Se remarcă, după. cum am atras atenţia mai'nainte modul defectuvs şi netactic cum s'a făcut faţă situaţiei şi cum a fost respinsă unitatea care a pătruns în poziţie. | 
Sectorul fiind complectamente lipsit de rezervă care fusese consumată în mod inutil pentru a face faţă atacului pronunţat de Bulgari asupra frontului Comp. 10[36 a fost nevoit să 1ecupereze companii şi chiar plotoane de pe întregul front, spre a le trimite în ajutorul Comp. 13[75, unde cum era natural, au sosit prea târziu, adică după ce situaţia fusese restabilită, ÎN 
lar Subsectorul Bat. 1[36 fiind complect lipsit de rezervă, C-tul Subsectorului a trebuit să adune Soldaţii care se retrăgeau de pe front, să organizeze cu ei o unitate cu care să poată contra-atacă, A fost un act de mare Curaj, precum şi un mare noroc că Maiorui Dervescu a putut să realizeze acest lucru. Și de aceia fapta Maiorulut Dervescu trebue să servească drept exemplu pentru viitorime în sensul că comandanții nu trebue să se descurajeze, sau să creadă că contra atacurile se dau numai cu trupe proaspete din rezervă. 

Acţiunea Artileriei. | 
„„.. „Acum, după ce am văzut cum s'a desfăşurat acțiunea infanteriei in Sectorul Stare zilei de 21 Aug., să vedem şi partea pe care a luat-o artileria la aceste acţiuni, 

1) Se perduse urma C-tului de Sector? | 
2) Dacă acestea toate sunt riguros controlate, da. - 3) Atacuri propriu zise nu, ci demonstraţiunl serioase pentru a atrage aci torţe vrăjmaşe şi atenţia 

„Selo în cursul” | 

Com-tului Apărării. 
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Vom studia mai întâi modul: cum a pregătit şi susţinut artileria bulgară atacul infanteriei proprii,— şi apoi modul cum a răspuns artileria noastră artileriei bulgare şi cum a sprijinit apărarea executată de in- fanteria proprie 

Acțiunea Artileriei bulgare. 
Deşi grupul de unităţi care a atacat frontul de Vest al Cetăţii a fost prevăzut şi cu artilerie grea (două baterii grele (2) şi două de obuziere) efectele bombardării au fost însă Slabe, atât asupra reţelelor de sârmă, cât şi asupra uvrajelor şi trupelor. 

| Astiel Comp. 14|36, 10[36 şi 13/40, în tot timpul cât au ocupat îrontul dintre Comp. 12/36 şi 3]36, adică frontul asupra căruia sa produs primul atac, nu au suferit absolut nici o perdere din cauza bombar- dării artileriei inamice, în timpul întregei zile, deoarece artileria bulgară trăgeă rar, iar şrapnelele se spăgeau Sus, sau nu se spărgeau deloc. | 
Pierderile dela Comp. 10|36 (12 soldaţi morţi şi răniţi) singurele din această zi, au fost provocate de o grenadă Savopol rău aruncată de un sergent!) care voise să facă un exerciţiu de tragere; iar cei 2 soldaţi de la Comp. 13J40 au fost răniţi de glonţ de armă. Numai Comp, 13]36, când a venit în ajutorul Comp. 10|36 pe la ora 92%—10% a avut oarecari pierderi, printre cari Sublocot. Mihăescu şi Sergentul Olte- niceanu, răniţi la traversarea pădurii din spatele uvrajelor, asupra căreia se execută în acel timp un tir de baraj. 
Nici Divizionul de Art. de 75 mm cu tr. r. care ocupă poziţie înapoia frontului atacat, nu a avut nici o pierdere, deşi bateria Locot, Constantinescu Toma a fost încadrată pe la ora 3.00 d. a. Comp. 15/75 care, după cum am văzut a ocupat poziţie în câmp deschis, bine reperat, între Companiile 10|36 şi 3]36 n'a avut piedici provocate de artilerie decât câţiva răniţi uşor. - Comp.3]36 nu a fost bătută de artilerie cum daaltfel nu a fost nici atacată de infanterie, şi nu a avut deci nicio pierdere. | 

” La Comp. 4/36 bombardarea a fost ceva mai puternică, stricând ici-şi-colo reţeaua de sârmă şi provocând şi oare care pierderi trupei; asupra acestei companii au căzut şi loviturile scurte trase asupra Bat- 53 mm ce ocupase poziţie în spatele său. 
Comp. 13|75, care a fost ținta principală a atacului bulgar de după amiază a avut în tot timpul zilei atât din cauza focului artileriei, cât şi a focului de infanterie 4 morţi şi 20 răniţi. La Comp. 2|36 un proectil de artilerie a lovit în plin şanţ şi a omorât un sergent şi 6 soldaţi şi a rănit 2 soldaţi, plus 4 soldaţi răniţi de foc de armă, slugurele pierderi din tot cursul acestei zile, La Comp. 14/75, neavând loc decât slabe acţiuni de infanterie, şi slab bombardament n'a fost nici o pierdere. 
De asemenea şi la Comp. 1[36 şi 16175 | 
Afară de baterea frontului de Vest al Sectorului Siaro Selo şi executarea tragerii de baraj în spatele frontului ocupat de Comp. 10/36, artileria bulgară a bătut şi satul Staro Selo cu câteva şrapnele. 

Cum a răspuns artileria noastră. 
Personal nu am putut să capăt decât foarte puţine relatări asupra acţiunei bateriilor noastre ; din această cauză voiu face uz în largă măsură de concluziile Rec. Lt. Gî.S. pentru stabilirea contribuţiei pe care au adus-o aceste baterii în luptă. 

| Gurile de foc care au putut lua parte la lupta destăşurată pe frontul de Vest al Sectorului Staro Selo se pot împărţi după felul şi poziţiunea ce ocupau, în patru categorii ; | — Artileria uşoară care se găsaa pe însăşi poziţia înaintată de la Staro Selo; — Artileria grea de pe frontul Centrelor 1—5; | 
— Artileria afectată apărării barajului de mine de la Kolimok;—atât gurile de foc din ostroave cât şi cele din stânga Dunării; ' 
şi Artileria Escadrei de Dunăre, E Vom lua fie care categorie în parte şi vom cerceta cum a acţionat, . În 

Artileria ușoară de pe frontul Staro Selo 

Divizionul de tunuri de 75 mm tr. r. Md. românesc. , Bateriile acestui Divizion ocupau poziţiei încă din ziua de 18 Aug. (Joi) pe dealul de la Sud-Vest - de satul Staro Selo şi anume : Ă 
— Bateria 1, Locot, Vretos. înapoia Comp. 9/36, imediat deasupra şoselei Turtukaia Razagrad, 

1). Da? | PI
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pe dealul Pădurea Nea 
Turtukaia-Razgrad ; 

— iar Bateria 2, Locot. Constantivescu Toma, ceva mai la dreapta pe acelaş deal lângă pădure. Nu cunosc dacă această baterie era plasată în vreun uvraj, şi în ce anume direcţie era îndrepțat acest uvraj. Aşezarea acestor baterii, chiar de- la sosirea lor în sector, pe poziţie, ba încă una din aceste baterii într'o fortificaţie din care nu putea irage decât în direcţia Sud,—ne dă măsura de a apreciă în ce fel iuţelegea C-tul Sectorului să se folosească de aceste baterii mobile. In loc să le fi pregătit 3-4 poziţii cu reperele, observatorii şi hărţile de tragere respective, pe care să le îi putut ocupă fără întârziere faţă de punctul în care S'ar fi produs atacul inamic, ele până atunci fiind ținute disponibile întrun loc ascuns şi în măsură de a se deplasă acoperite către poziţia ce trebuiă să Ocupe,—bateriile au fost cocoţate pe un deal unde puteau fi văzute cu uşurinţă şi de unde nu ar îi putut schimbă de poziţie fără să fie descoperite, Şi barem dacă ar îi fost aşezate într'un punct de unde ar fi putut interveni cu focul lor normal pe direcţia cea mai probabilă de atac, adică în faţa eşindului pe care îl formează Linia Înaintată Staro Selo înspre Turk-Şmil şi eventual spre Sud - Vest şi Nord-Vest, tot ar fi fost ceva ; dar au fost aşezate într'un punct şi îndreptate într'o direcţie (Sud) de unde nu puteau interveni aici spre Vest nici spre Sud-Vest. Să vedem fiecare baterie în parte . | 
— Bateria 1|3 Art. Locot. Vretos. - 

lată cum descrie acţiunea acestei baterii Lt-Col. S. în reconstituirea sa : Ă „Bateria de 75 mm tr. r. (Locot, Vretos) trage asupra infanteriei inamice care înaintează spre Staro Selo. (dincotro ? (N. A.) ” 
„Un al doilea atac inamic dat după amiază asupra sectorului Sud Staro-Selo şi Sud Sianlar este respins prin contra-atacul trupelor noastre şi prin tirul acestor două. baterii, — Va să zică această baterie a tras în cursul zilei de 21 Aug. (Dumineca) înspre Sud, respingând atacurile pe care inamicul le-a dat în această direcţie. ! Ori noi ştim că inamicul nu a atacat în această zi, nici Sectorul Siahlar nici Sectorul Staro-Selo din această direcţie. : Ă 
lată dar cum această baterie a concurat la res de Vest al Sectorului Staro-Selo, 

— Dar să ascultăm şi pe Subl, Zăvoianu, of. subalt. în baterie : „Joi (18)., Vineri, Sâmbătă şi Duminecă (21 Aug.) am luat poziţie la Vest de kim. 12. (podul mobil) de pe şoseaua Turtukaia Razgrad. Eram pe deal; aci nu am avut obiective, „Bateria Locot. Constantinescu T. era mai la: dreapta bateriei noastre. Ia timpul când s'a dat atacul de infanterie (Duminecă sau Luni) bateria această a fost încadrată şi a avut pierderi în atelaje. Bateria Lt. “Constantinescu a tras mult în obiective bune şi cu bun succes. Această baterie a fost descoperită şi înca- drată de Bulgari pe la ora 3 d. a. în ziua atacului, | „Bateria mea a tras Sâmbătă (20 Aug.) seara în satul Siahlar vre-o 10 proectile spre-a-l aprinde. — Din această comunicare pare a reeşi că bateria Lt. Vretos nu a avut obiectiv în ziua de 21 Aug. (Dum.), adică nu a tras. Este greu de crezut aşa ceva; trebue că a tras şi în această zi câteva proectile probabil tot în Siahlar, încotro îşi avea îndreptat frontul, 
— Bateria 2-a Locot. Constantinescu Toma 
Tot din Rec. Lt-Col, S. 
„Bateria de 75m/m tr. , (Locot, C-tinescu T.) ia parte la această luptă trăgând asupra infanteriei care înainta spre Staro-Selo (Versantal de Vest) ora 8%” a. m; tragere cu înălţător fics. Bateria însă este re- perată de aeroplanul inamic, după care 2—3 baterii inamice deschid tocul asupra ei, Bateria find neutralizată schimbă de poziţie tun cu tun, dispărând în pădurea din apropiere şi ocupând o altă poziţie către orele 9a, m. pe liziera de Sud a pădurii Neagra, de unde atât de dimineaţă cât şi după amiază trage în diferite obiective : infanteria inamică care înainta dinspre Senovo spre Staro-Selo, apoi o baterie inamică şi apoi spre seară 2 mitraliere, 

— Şi această baterie nu a acţionat decât 
asupra căruia au fost îndreptate cele două atacuri 
pădurii Neagra la ora 9, de unde a tras spre S 
Staro-Selo a fost lăsat fără Susținere de artilerie 
dim. de reţeaua de sârmă din faţa Comp. 10]36 şi 
şi 4136 1). 

| 

gră (cota 105) într'un uvraj de baterie îndreptată cu faţa înspre Sud în direcţia şoselii 

pingerea atacurilor date de Bulgari asupra frontului 

foarte puţin în partea de Vest a Sectorului Staro-Selo , şi anume numai dela 8!a 9, şi apoi a ocupat poziţie la Sudul enova. Aceasta înseamnă că frontul de Vest al Sectorului tocmai în momentul când infanteria bulgară se apropia de când a atacat după amiază frontul Comp. 2]36, 13]75 
Socotesc că această lipsă a artileriei noastre dela datoria sa, se datoreşte în primul rând lipsei complecte de legătură între infante rie şt artilerie,—şi în al doilea rând greşitei întrebuinţări. date artileriei de 
1) Da.
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către C-tul sectorului câre nu a ţinut-o disponibilă, pentru ca în urmă să-i poată da ordin să intervină acolo 
unde era nevoe |), | 

— Bateria de tunuri de 53 mm Locot. Măinescu. 
„Bateria de 53 mm pe roate Lt. Măinescu acţionează foarte puţin asupra infanteriei inamice care 

înainta spre dealul Staro-Selo Sud, ora 12-1 d. a. 
„Când se produce atacul infanteriei inamice după amiază, în primul moment se retrage împreună 

cu infunteria, dar revine din nou în poziţie (probabil după ce prin contra-atacul dat de Maiorul Dervescii 
s'a restabilit frontul. N. A.) fără însă a mai acţiona până Seara. . . 

„Către orele 7-8 seara se retrage la Subcentrul 2-3, unde petrece noaptea, 
„Această baterie ocupase mai întâi poziţie cu 2 secţii (4 tunuri) pe dealul pe care se găsea ba- 

teria Lt. Vretos, iar cu o secţie la colţul Nord-Vest al pădurii Neagra. 
_»lh ajun (20 Aug.) a tras cu cele 2 secţii de lângă bateria Lt -Vertos asupra satului. Siahlar (Rec. Lt.C.-S.) _ | 

. Din concluziile Lt-C,-S. redate mai sus s'ar părea că această baterie a păstrat aceleaşi poziţii din 
care a acţionat în aceiaşi direcţie ca şi în ajup, adică asupra infanteriei inamice care înainta spre dealui 
Staro-Selo Sud, în care direcţie nu s'a produs însă nici un atac in ziua de 21 Aug., după cum am arătat - 
la descrierea acţiunei infanteriei. | 

Lucrul pare că nu a stat tocmai aşa. | 
In comunicarca Sublocot. Săulescu Sp., of. subalt. în Comp. 4]36, am. văzut că bateria de 53 mm 

a ocupat în timpul atacului bulgar poziţie în spatele acesteigcompanii şi a tras cu bun efect asupra infan- 
feriei şi mitralierelor bulgare care înaintau la atac. In urmă însă această baterie a fost contrabătută de arti- 
leria bulgară şi silită să înceteze focul şi să se retragă. E - 

Cred că aşa s'a petrecut lucrul cel puţin cu secţia de tunuri care ştim că a ocupat poziţie la 
colțul Nord-Vest al pădurit: Neagra, dacă nu cu întreaga baterie, care a venit probabil după amiază şi a o- 
cupat poziţie înapoia Comp. 4|36; deoarece companiile care au luptat pe-lângă colţul pădurii, nici una nu 
spune că a văzut această baterie pe acolo; nici chiar Subi. Zăvoianu of. subalt.; în Bat. Locot, Vretos, nu 
arată că Bat. de 53 mm. a ocupat poziţie lângă bateria sa, deşi nu scapă din vedere a vorbi de bateria 
vecină a L-tului Constantinescu T. | | 

Şi cred că lucrul s'a petrecut aşa, deoarece însuşi L(.-C, S. arată că bateria Sa retras un mo= 
ment în timpul luptei odată cu retragerea infanteriei şi apoi a revenit în poziţie odată cu revenirea  infante- 
riei. Ori acest epizod nu a avut loc decât pe frontul ocupat de Comp. 4]36 şi 13|75, în spatele cărora afir- 
măm că bateria a ocupat poziţia. | ” 

Bateria de tunuri de 75 mm. Md. bulgar, Sublocot. Pârvulescu Fu!'ger, 
Rec. Lt.-C. S.: . | 
„Bateria de 75 mm. Md. bulgar (S.-Lt. Pârvulescu F.) trage asupra infanteriei inamice ce înainta 

spre Balta Staro-Selo dinspre Turk-Şmil ora 9 a. m. până la ora 1,00' .d. a.; tragere directă intermitentă, 
De dimineaţă între orele 7,00 şi 8 deschisese focul asupra unor miiraliere inamice aşezate cam în dreptul 
Cantonului 7 de pe şoseaua Turtukaia-Rusciuk ; tragere directă, efet vizibil. După amiază bate terenul din 
faţa rețelelor. de sârmă către care se dirijau atacuri parţiale inamice, care sunt respinse. 

Tragerea acestei baterii, în felul arătat aci, este în perfectă concordanţă cu mersul acţiunei infan- teriei şi cu necesităţile trupei, | 
Turelele de tunuri de 53 mm. 
Nu cunosc decât acţiunea turelelor de pe frontul Comp. 10|36, astfel cum este arătată în comu- 

nicarea Sublocotenenţilor Purcea şi Constantinescu P,, of. subalt. în Comp. 13|40 şi anume: _ 
„Lipsind artileria de câmp, au tras turelele din Spatele nostru cu 2400 m., dar după câteva lo- 

vituri defectându-se, au încetat focul, | | 
„La primele lovituri Bulgarii carii înaintau în coloană de marş din Turk-Şmil spre Senovo s'au 

desfăşurt în trăgători. .. , etc. 
Fste ciudată detectarea acestor turele,—şi mai ales defectarea deodată a ambelor turele. Nu cumva 

vor fi încetat focul după ce vor fi fost descoperite de artileria bulgară, sau spre a nu fi descoperite, după 
cum bătea un vânt în concepţiiie artileriştilor noştrii înainte de răsboiu ? 

Artileria grea de pe linia centrelor 
(Bat. de 150 mm; Bat. ob. 120 mm Skoda; Bateriile de tunuri de 105 mm Lt, Drăghicescu, Lt. 

Dumitrescu Aurel şi Sublocot. Stănescu, şi Obuzierul de 210 mm). | 
Toate aceste baterii au tras cu intermitenţă îa tot cursul zilei în obiectivele pe care fiecare le-au putut observă între poala dealului Staro-Selo şi Duuăre, i 
  1) Da. Conducerea tactică a acţiunei artileriei a lipsit Cu totul.
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Neavând observatori pe linia infanteriei şi nici legătură cu comandanții acesteia, tragerea s'a exe- 
cutat pe propriul compt al bateriilor, şi deci nu pentru îndeplinirea unei însărcinări în legătură cu lupta 
infanteriei. 

Lt-C. S. afirmă în reconstituirea sa că. Obuzierul de 210 mm a tras asupra unei baterii inamice 
care ocupase poziţie la Nord de saitul Senova la 6009—6500 m., între orele 11 şi 12, şi apoi asupra satului, 
până seara. > 

Se pune întrebarea: cine i-a comunicat existenţa şi poziţia acelei baterii, tine i-a comunicat efec- 
tul loviturilor, şi prin ce mijloc ? Dar asupra sâtului la distanța de 6500 m.de ce a tras? ! 

După cum se vede infanteria luptă singură, iar artileria o ajută aşa cum ea înţelegea să o ajute, 
adică trăgând în obiectivele în care ea găsea de cuviință: încă una din concepţiile de dinainte de răsboiu 

“ale ofiţerilor de artilerie relativ ia nodul cum înţelegea să sprijine infanteria în luptă, adică nu acolo unde 
şi în momentul în care cerea infanteria, ci acolo unde şi în momentul în care putea şi găsea de cuviinţă 
arlileria. 

Dau mai jos comunicarea Locotenentului de marină Paraschivescu, C-tul Bateriilor de Tunuri de 
150 mm şi Ob. 120 mm. Skoda, spre a se vedea cum au acţionat aceste baterii : 

„Bateria de 150 mm avea superioritate asupra tunurilor de 159 mm bulgare, deoarece avea pro- 
ectilul greu de 52 kgr., faţă de cel bulgar care avea 35.38 kgr,, şi trăgea şi mai lung. Dar era inferioară 
arțileriel bulgare pentru că nu era mobilă. Dacă nu cădea Linia Înaintată dela Staro-Selo păstram superio- 
ritatea, căci artileria bulgară nu ne-ar fi ajuns. 

„Duminecă (21 Aug.) am gonit bateria bulgară de 150 mm care se instalase aproape de malul 
Dunării; după aceia s'a instalat însă după dealul Staro-Selo şi nu am mai putut-o găsi. 

„După căderea dealului Staro-Selo bateria bulgară s'a apropiat şi nici nuo puteam găsi, deoarece 
trăgea din poziţii adăpostite şi îşi schimba des locul. 

„Şi astfel Luni (22 Aug.) şi Marţi (23 Aug.) ne-a scos treptat tunurile din serviciu, iar Marţi după 
amiază am fost nevoiţi să ne reducem la Bateria de Ob. de 120m/m Skoda care a concurat mereu la tragere, 
deoarece era mai acoperită. 

Artileria afectată apărării barajului de la Kolimok. 
Nu ne vom ocupa decât de bateriile de 120mjm şi 75m|m St.-Chamond, Singurele care puleau 

concură pe câmpul de luptă al liniei înaintate Staro-Selo. 
Rec. Lt-Col. $.: 
„Bateriile de 120m|m şi 75m|m tr. r. St.-Chamond de pe maiul stâng al Dunării acţionează asupra 

malului drept, trăgând intermitent toată dimineaţa asupra irupelor inamice care voiau să înainteze către satul 
Kolimok ; bătând asemenea coloana de trăsuri adăpostită în pădurile de pe malul drept al Dunării, 

„Când infanteria bulgară a pornit la atacul frontului Staro-Selo, aceste baterii au continuat să 
tragă asupra infanteriei inamice care înainta spre Balta şi Dealul Staro-Selo, cu înălțătoare variabile, inter- 
mitent, direct. şi indirect, 

Deci şi aceste baterii au sprijinit infanteria în acelaş fel ca şi bateriile din Capul de Pod, adică 
nu în legătură şi la cererea infanteriei. , 

Tot e bine că a făcut şi aşa; şi mai ales trăgând direct e de presupus că a tras cu efect, 
Dar de ce a tras în infanteria inamică numai când aceasta a pornit la atacul Cetăţii, şi nu a tras 

asupra acesteia şi în punctele unde ea s'a adunat înainte de a fi pornit ia atac ? 

Artileria de pe vasele Escadrei de Dunăre. | 
Se afirmă că la respingerea atacurilor bulgare asupra liniei înaintate Staro-Selo ar fi concurat şi 

artileria de pe monitoare, dar afirmaţia nu are nici nn temeiu, 
Dealtel. Lt-C. S. în reconstituirea sa afirmă că artileria de pe monitoare a concurat la lupta de pe 

uscat în ziua de 22 Aug. (Luni). 

Concluziune 
_ Din cele arătate mai sus se constată următoarele : 

a) Aproape toate bateriile aflate în cuprinsul Sectorului I, sau în preajma acestui sector, au acţi- 
onat în mod independent de lupta infanteriei, alegându-şi obiectivele şi trăgând pe propriul lor compt, fără 
a avea vre-o legătură cu intanteria. 

b) Cele două baterii de tunuri de 75 mm, tr. r. ale sectorului aşezate din zilele precedente în 
poziţie pe îrontul de Sud al sectorului Staro Selo, nu a intervenit în lupta ce se da de către infanterie pe 
frontul de Vest decât în mică măsură cu bateria Lt. Constantinescu T. 

1  
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c) Numai Bateria Subl. Pârvulescu Fulger şi o parte din Bateria de 53 mm se pare că au dât un un ajutor direct şi eficace infanteriei. 
Ia felul acesta se poate afirmă că infanteria amică a fost lăsată să: lupte aproape  sibgură cu in- fanteria şi artileria inamică, 1) 

Deplasarea Bai. 1Y/80 în Sectorul 1. 
Ia comunicarea Subl. Costin Sava dată mai Sus, S'a observat apariţia în reglunea satului Staro Selo a Bat. 1V]8O sosit pe seară la intrarea de Nord a acestui sat, 
Ce căuta acolo acest batalion ? - | Faţă de mişcările de infanterie ce începuseră să se observe în faţa Sectorului Staro-Selo, C-tul Sectorului | a cerut din nou ajutoare, şi Com. Capului de Pod a ordonat trimiterea Batalionului 1V/80, In consecință s'a luat măsuri ca să se adune acest batalion cât mai repede la Remiza 1, înapoia Centrului 2. Şi fiindcă Comp. 13|80 şi 14|80 ale acestui batalion erau dislocate la Centrul îl, sa trimes acolo spre a le în'ocui Companiile 1 şi 4 din Batai. Miliţii Przhova No. 47. 
La orele 10.00—11.00'a. m. companiile erau schimbate, şi la orele 2.00—3,00 d. a. erau sosite la Remiza 1, unde s'au adunat şi Comp. 15|80 şi 16]80 care ocupau Centreie 1, 2, şi 2—3. La orele 6 d. a, batal'onui a luat masa şi apoi pe înserate a plecat la Staro Selo unde a ajuns pe întunerec, oprindu-se la marginea nordică a satului. Di 
Acolo a fost întâmpinat de Lt-Col. Nicolicescu, 
In acest moment s'au petrecut noi evenimente, care zu provocat părăsirea Liniei Înaintate Siahlar Siaro-Seio, părăsire pe care o voiu trata în capitolul următor. 
Odată cu retragerea Comp, 15180 şi 16]80 din Centrele 1, 2 şi 2-3, aceste centre rămânâed fără „garnizoană, au fost trimise dela rezerva generală Comp. 3 şi 4 dia Bat. Miliţii Mircea No. 72 spre a le ocupă : Comp. 3]V|72 la Centrul 1, iar Comp, 4]V|72 la Centrele 2 şi 2-3. Ceielalte companii ale acestui ba- talion au fost trimise la satul Kolimok spre a forma garnizoana apărării de uscat pe dreapta Dunării a ba-. rajului de mine de acolo. | 
Witrarea acestui batalion pe Linia Centrelor a avut loc la ora 1%; iar sosirea la Koliimok a celor două companii s'a săvârșit la orele 40% d, a. | . 
După trimiterea Comp. 1 şi 4 din Bat. Miliţii Prahova No. 47, la Centrul 11 celelalte două compa- nii (2 şi 3) ale batalionului au fost trimise şi ele în Sectorul [. Aceste două companii sunt singurele a căror activitate nu am putut-o urmări în luptele de la Turtukaia, din cauză că ofiţerii acestor companii nu au fost în captivitate în Bulgaria, iar ofițerii celorlaite unităţi nu mi-au putut da nici o informaţie asupra lor. Din această cauză nu ştiu unde au fost distribuite, ce poziţie au ocupat, şi ce au făcuț., | Prin distribuirea acestor companii Capul de Pod rămânea fără nici o unitate în rezervă generală; cele 2 companii din Batal, Miliţii Buzău No. 48 erâu întrebuințate în întregime în gărzi şi pentru poliţia portului. o | i 
Şi trebueşte remarcat că încă nu se produsese un atac serios asupra liniei fortificate a Cetăţii. 

Părăsirea liniei înaintate Siahlar Staro-Sele 
Cum s'a hotărât şi cum sa dat ordin de retragere. 
Atacul în faţa Comp. 10136 fusese respins de mult şi Bulgarii nu mai întreprinseseră nimic în faţa acestui punct. 

- 
Deasemenea la Comp. 13175 Bulgarii fuseseră respinşi şi Maiorul Dervescu raportase aceasta, Un concurs problematic de împrejurări şi hotărârea de a părăsi linia înaintată este luată. Am văzut în expunerea de mai 'nainte (comunicarea Subl. Costin Sava) cum odată cu sosirea Bat. 1V|8O în marginea de Nord a satului Staro-Selo a sosit acolo şi Lt-Col. Nicolicescu, Nu mult dnpă aceasta a apărut acolo şi Căpit. Turtureanu cu 1 ploton de infanterie (comandant de batalion cu un ploton 
  1) Concluziune: !) Acţiunea artileriei slabă şi fără efect din cauza lipsei mijloacelor de a se des- coperi obiectivele şi de a-şi da ssama de efectul focului său; 2) slabă, din cauză că i-a lipsit conducerea tactică a acţiunei, lăsată în sarcina comandanților de baterii, cărora nu le revine decât conducerea tactică a tragerii ; slabă, din cauza lipsei de legătură cu acţiunea infanteriei,
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de infanterie !) zicând că a primit ordin să meargă în ajutorul Comp. 4|36. Nu a trecut mult şi a sosit şi Locot. Popescu Vasile, C-tul Comp. 1036 (singur?) ; acesta a raportat că au fost atacați de Bulgari şi daţi peste cap. 
lată cum povesteşte mai departe Sublocot. Costin Sava desfăşurarea evenimentelor : 
„Odată cu acesta (Locot. Popescu V.) au sosit şi soldaţi carii confirmau acest lucru, şi adăogau, că abia au putut scăpa cu fuga fiind goniţi de Bulgari, carii au alergat după ei cu baioneta prin pădurea „din spatele poziţiei Comp. 10/36. _ 
Bazat pe această informaţie Lt-Col. Nicolicescu a luat Bat. IV/80 şi împreură cu Locot, Perie țeanu am mers în sat la postul de comandă zi Reg-tului 36 Inf. De aci trimite batalionul împreună cu Locot, Perieţeanu' ca să restabilească- froatul la Comp. 10|36. _ | 
„Mergem pe uliţa din vale până aproape de gura văii ce duce la Depozitul de Muniţiuni. Acolo în marginea satului ne-am oprit; şi deşi aveam ordin ca batalionul să se desfăşoare în trăgători (cum pro- cedase de dimineaţă Batal. 1V|36 ?) şi să ocupe frontul unde pătrunseseră Bulgarii,—găsindu-se că acest lucru ar conduce la risipirea batationului prin locuri necunoscute, ne-am oprit acolo cu batalionul în coloană de -marş!). 

: 3) „După puţivă discuţie am lăsat batalionul în repaos, şi noi câteșei trei,—Maiorul Şshim, Locot. Perieţeanu şi eu—am mers la postul de comandă din Staro-Sclo. Acolo Li: Co'onel Nicolicescu era la tele- jon ; vorbise cu Com. Capului de Pod şi acum se încercă să vorbească cu Bat. 1136 din Sectorul Siah'ar, care nu răspundea. | 
„După câteva minute stabilindu-se, nu ştiu în ce fel o legătură telefonică, Maiorul Bălan, C-tul B. IIl36, a raportat că se găseşte la Centrul 4, unde s'a retras conform ordinului Generalului “Teodorescu. „Atunci Lt. Col. Nicolescu a zis: „sunt descoperit la stânga prin retragerea Bat. 1136 7 la Comp. 10136 Bulgarii au spart frontul; în consecință eu dau ordin de retragere pe a mea răspundere 2) „Ordinul de retragere a fost comunicat verbai (2) prin agenţii de legătură ai batalioanelor carii erau de faţă; era 8,46—9.00. Ă - „Pentru Bat. 1|36 eu am primit ordinul verbal şi tot verba! l-am comunicat Maiorului Dervescu prin sergentul de legătură al batalionului cu reg-tul, şi direct (?) la companii prin agenţii de legătură ai companiilor pe care îi aveam lângă mine pentru orice eventualitate urgentă (? ). 

N „Agenţii de legătură au plecat imediat ; iar eu am mai stat puţin spre a vedea ce situaţie se mai creiază *), | 
„S'a dat ordin şi Maiorului Şahim ca să se retragă cu batalionul său. 
„După puţin timp m'am dus după Maiorul Dervescu pe care negăsindu-l la bordiul de-comandă, l-am căutat peste câmp şi l-am întâlnit pe coasta“ de la Comp. 2]36; se ducea spre Couip. 1|36 să vadă dacă i s'a comunicat ordinul de retragere. -Era supărat +); credea că retragerea a fost provocată de ope- raţiunile din sectorul său, şi zicea că par fi fost nevoe de retragere, deoarece dânsul restabilise frontul prin contra-atcul ce dăduse. . i | 

- „Dâasul nu-şi închipuia că alte cauze provocase. ordinul de retragere, întru cât nu auzise alte acţiuni în alte puncte. Atunci i-am expus “situaţia şi s'a lămurit, 5) 
„După aceasta ne-am despărţit ;—eu m'am dus la Comp. 1|36, spre a vedea dacă s'a retras, iar dânsul s'a dus la Centrul 1, spre a se întâlni acolo cu Lt.-Col. Nicolicescu, 

„— inainte de a da ordinul retragere Lt-Col Nicolicescu a avut o corivorbire la telefon cu Locot, Stamate, C-tul Camp, 13]40 care întărise frontul Comp. 10136 şi care se găsea sigur la bordeiul de co- mandă al Comp. 10|36 şi al Bat. IIll36, după plecarea Căpit. Turtureanu şia Locot, - Popescu Vasile, Com. Comp. a 10/36. 
— lată cum povesteşte Subi. Costin Sava această convorbire telefonică: 

„IO momentul convorbirii se găseă în camera teletonului un soldat din Comp. 13|40 care spuneă că a văzut cum Locot, Stamate a fost prins de Bulgari. 
_„Locot. Stamate fiind întrebat la telefon, ce este pe îront, a răspuns că este linişte, 
  1) Acesta poate fi considerat ca un modei tip : de modul cum se execută un Ordin de luptă ; de conducerea batalionului pe câmpul de luptă; şi de tocul sacru care împivgea pe ofiţeri ca să-şi îndepli- nească dutoria, Dar,:. eu nu cred în sinceritatea acestei informaţiuni,—(Este exactă. N. A.), 2) Cum, C-tul Sectorului, fără să cunoască bine situaţia momentului, fără să ceară abrobarea Comandantului locului întărit, se hotărăşte să părăsească poziţia ? 

Ordin de retragere verbal? - 
La postul de comandă nu se găsia carnete de ordine? 
3) Foarte rău. 
4) Da. Maiorul Dervescu a avut dreptate. 
5) 2.— 
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„Această afirmaţie a ofițerului nu a fost crezută ; — se presupunea că el este prins, că vorbeşte 
Sub ameninţarea Bulgarilor, şi că Bulgarii acum întind o cursă ), 

— Cu această ocazie nu s'a încercat măcar să se facă atent ofiţerul asupra bănuelii ce planează a- 
supra situaţiei lui, — căci uşor star fi aflat adevărul. S'ar fi putut să fie chemat să vie ofiţerul în persoană 
spre a confirmă cele ce raportase; dar nu s'a încercat nimic, şi soidatul a fost crezut pe cuvânt. 

După această convorbire Locot. Stamate a primit ordin telefonic de retragere (comun. Sublocot. 
Costin Sava). 

Aceste lucruri mi-au fost confirmate şi de Subl. Tufcea şi Bărbătescu, Adjutanţii Bat. [11|36 şi 1V|36 
lată cum povesteşte Locot. Stamate acest episod al luptelor: 
„Pe înserate am constatat lipsa Căpit. Turtureanu şi a Locot, Popescu Vasile. carii plecaseră fără 

să-mi transmită comanda. | $ 
„Văzându-i că lipsesc, am început să-i caut cu agenţii-mei de legătură, prin şanţurile de  comu- 

nicaţie, pe front, pe la postul de comandă, etc. DI 
„In acest timp, pe front se trăgeau focuri foarte puternice; se părea că este un atac mai puter- 

nic ca cel de dimineaţă. 

„Crezând că cei 2 ofiţeri sunt la companiile vecine am întrebat la telefon la aceste companii, dar 
mi S'a răspuns că nu se găsesc acolo, | 

„Voind. să raportez cazul Lt-Colonelului Nicolicescu, mi s'a răspuns că dânsul nu se găseşte la 
postul de comandă, ci este dus pe front. | | 

„Atunci a apărut la telefon Locot. Popescu Vasi'e,—credea că eu sâni telefonistul ;—mi-a spus 
cum îl chemă şi m'a întrebat ce mai este pe front. Fără să-i spun cine sânt, i-am reproşat, de ce a plecat 
şi m'a lăsat Singur; dânsul a închis telefonul şi nu mi-a dat nici un răspuns; 

„Pe la: orele 10,30—11,00* noaptea am fost chemat îa telefon de Lt.Col, Nicolicescu. L-am în- 
trebat cine este, şi apoi i-am spus şi eu cine sânt. Ma întrebat ce mai este pe front şi eu i-am răspuns 
că mai "nainte a fost un atac, dar acum sunt doar împuşcături izolate. 

„Din convorbirea pe care am avut-o nu am constatat că este surprins de cele ce îi raportam, 
şi nu a arătat că se îndoeşte de adevărul spuselor mele. Imi aduc aminte numai că atunci când l-am în- 
trebat, cine este, mi-a pretins că trebue să-l recunosc după voce fără să-mi mâi spve numele. 

— Tot aşa de interesantă este şi comunicarea Subl. Uzum Dumitru, Adj. Bat. 1V|75: 
„Duminecă, ora 2,00' d, a. m'am înapoiat la bataiion dintro misiune” pe care am avut-o. Imediat 

am fost trimes la postul de comantlă delia Staro-Selo. In acest timp se auzea un foc de artilerie puternic. 
„ID momentul când am ajuns la postul de comandă dela Staro-Selo Lt-Col. Nicolicescu primise 

un raport telefonic dela Maiorul Dervescu prin care acesta îl încunoştiința că Bulgarii au spart frontul la 
Comp. 13175. Pentru un moment Lt-Col. Nicolicescu zicea ca să plece pe front; noi însă îl întrebam ce 
facem. Dânsul nu a mai plecat, şi a dat ordin ca să se trimeată Comp. de Mitr.[36 în ajutorul punctului 
atacat - . . 

„Pe înserate Lt-Col, Nicolicescu ne-a dat ordin să ne ducem la batalioane, și să spunem (?) că 
dacă inamicul presează mai mult, să ne retragem. . 

„M'am dus spre postul de comandă al! Batalionului 1VI75. In drum am găsit trenurile de luptă 
ale Reg-tului 36 Inf. retrăgându-se în învălmăşeală pe şosea. Am ajuns la postul de ccmandă al batalio- 
nului, la Maiorul Mărunţeanu, la bordeiul dinapoia Bălții Staro-Selo, lângă şoseaua Turtvkaia- Ruscivk, la 
Nord de şosea, i-am comunicat ordinul, iar dâcsul mi-a comunicat că nu e nimic, | 

„După aceasta m'am înapoiat la Staro Selo; era ora 9.00—Pe drum m'am întâlnit cu un divizion 
de artilerie, care se retrăgea spre Turtukaia. Apoi m'am întâlnit cu Lt.-Col. Nicolicescu care mi-a ordonat 
să-l urmez; era singur. Am mers împreună ia Maiorul Dervescu pe care l-aim găsit la bordeiul său de 
comandă, şi care a raportat că frontul a fost restabilit; amândoi se arătau buni-bucuroşi. 

„Am plecat de acolo spre Staro Selo cu Lt.-Col. Nicolicescu. Pe drum mi-a dat ordin ca să mă 
duc să caut Bat. 1VI80, care se anunţase că vine în ajutor, şi să-l conduc la Staro Selo. Nu l-am găsii şi 
m'am înapoiat la Lt-Col. Nicolicescu pe care l-am găsit plimbându-se cu 2 călăreţi pe la bordeele Batali- 
onului 1V|36. Aci dânsul mi-a spus să mă duc la trenul regimentar ca să mănânc şi apoi să mă duc la 
Remiză 1. 

„In acest timp la spatele frontului torfotiau soldaţii. 
„Nu ştiu nimic de darea ordinului de retragere. 

  

„ 1) Pe această poziţiune totul se petrece în întunerec şi subt presiunea unor nervi nestăpâniţi. 
Până acum constat că Com. Sectorului nu a ştiut să-şi. facă datoria. Atunci de ce nui sa luat 

comanda şi nu l-a pus în locu-i pe Col. Mărăşescu. 
(Generalul Teodorescu arată în lucrarea sa că i-a luat comanda Şi l-a înlocuit prin Col. Mără- 

escu, dar în realitate a comandat Lt,-Col, Nicolicescu până la sfârşit. N. A.).
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„Pe când mergeam spre Remiza 1 am întâlnit pe Maiorul Săvulescu, Şeful de Stat Major al 
Capului de Pod, cu automobilul; venise să vadă unde s'a spart frontul. Mi-a spus ca să-l conduc ;—dar 
fiindcă automobilul era defect, mica dat ordin ca să-mi caut de drum şi să mă duc unde am ordin. 

„Ajubs la Remiza 1 am găsil acolo pe Lt.-Col, Nicolicescu şi pe ceilalţi adjutanţi de batalioane, 
„Batal. IV|75 s'a adunat în timpul nopţii la puţul din dosul pădurii de la Cantonul de Vânătoare 

aşa că în zori de zi, Luni, când a venit Colonelul Mărăşescu era tot batalionul adunat acolo“, 

Cum s'a primit ordinul de retragere şi cum s'a executat retragerea. . 
In momentul când s'a dat ordinul de retragere, după cum am văzut, nu numai că Comp. 10|36 

şi 13140 nu erau respinse, dar nici Bat. [136 nu era retras, după cum raportase Maiorul Bălan, ci se retră- 
sese numai Maiorul Bălan; comandanții de companii nu voiseră să-l urmeze neavând ordin scris, şi au stat 
mult timp la îndoială, dacă trebue, sau nu, să se retragă, Ă 

Să dăm cuvântul ofiţerilor din companiile care au ocupat acest sector, spre a vedea cum au 
primit ordinul de retragere şi cum s'au retras. Ă 

— Comunicarea Subl. Furtună, of. subit. din Comp, 5136, 
„Duminecă noaptea, pe la orele 8,30—9,00 a venit ordin verbal! de retragere adus de bicielistul 

companiei. Căpit. Ionescu Atanase, C-tul Companiei, nu a voit să se retragă fără ordin scris, şi am stat pe 
poziţie până la orele 12 noaptea, când văzâud satul Staro Selo arzând şi venindu-ne ştirea că Sectorul Staro 
Selo e părăsit, ne-am retras şi noi la Centrul 4. Acolo am găsit Comp. 6136 şi 7136 cu Căpitanii Ciocâlteu 
şi Arion care se retrăseseră mai”nainte. Compania noastră a rămas la Centrul 4, iar celelalte două companii 
au plecat, una (a 7136) la Centrul 5, iar cealaltă (a 6136) la Centrul 3. 

— Comunicarea Locot. Drăghicescu Azdrubal, of. subalt. în Comp. 636: 
„Duminecă seara am primit ordin de retragere. După puţină ezitare ne-am retras pe la ora Il 

la Centrul 4, unde am ocupat cu două plotoane şanţurile din stânga turelii ce se afla între Centrele 4 şi 3 
şi cu două plotoane în rezervă; acolo se găsia în acel timp şi Comp. 2179 cu Locot. Hagiescu Corneliu, 

— Comunicarea Subl. Simionescu, of. subalt, în Comp. 7|36. | 
„Duminecă noaptea pe la orele 8,30—9,00 a venit la şaoţul ce eu ocupam cu plotonul la extrema 

stângă a Sectorului Siahlar, o patrulă din Reg-tul 79 Inf. (Comp. 1179 care. ocupa Centrul 5) care ne-a co- 
municat ordinul Căpit. Iroftescu Florea, C-tul Comp. 1|79 ca să ne retragem la Centrul 5, căci dacă nu ne 
retragem se va trage în noi. Această patrulă ne-a comunicat că la Centrul 5 se află şi un căpitan din Reg- 
tul 36 Inf.. (Căpitanul Arion). 

„M'am consultat cu Subi. Gheorghiu C., ce se afla în aceiaşi trauşee cu mine cu un ploton din 
Comp. 14140, şi am conchis că nu trebue să ne retragem, căci poate să fie o' trădare. 

| „Pentru ca să mă încredințez, mam dus cu patru so!daţi mai întâi la turela companiei şi nu am 
găsit pe nimeni acolo; deasemenea nu am găsit nici pe Subl. Pârvu Atanase în tranşeele de lângă turele, 
Am mers apoi la postul de comandă al companiei şi nu am găsit pe nimeni. Deasemenea postul de comandă 
al Batalionului şi tranşeele Companiei 6|36 le-am găsit tot părăsite. li 

„Apropiindu-mă de Staro-Selo am auzit ropot de trupă în marş pe şosea, 
„Văzând aceasta m'am înapoiat la ploton, Pam luat şi am mers la Centrul 4. Acolo am găsit pe 

Căpit, Arion, care îşi frângea mâinele când i-am spus că nu am primit ordin de retragere dela dânsul, 
— Comunicarea Subl. Gheorghiu C-tin, of. subalt. din Comp. 14140, care precum ştim a fost tri- 

measă să întărească Sectorul Siahtar incă din ziua de 19 Aug. : 
„Incă de Sâmbătă. (20 Aug.) după amiază am fost trimis de Maiorul Bălan dela rezerva Secto- 

rului Siahlar că să întăresc Compania 736 care ocupa. flancul stâng al sectorului. Căpit. Arion, C-tul Comp, 
7]36, ma dat ca susţinere a mitralierelor franceze comandate de Sublocot, Stoica. Acolo era şi Sublocot, 
Simionescu. _ | 

„Duminecă noaptea am văzut cum s'a dat foc satului Staro-Selo şi s'a ordonat retragerea pe linia 
centrelor, Căpit. Ariton a plecat mai'nainte 'şi ne-a lăsat pe noi acolo. 

„După câtva timp a venit un soldat trimes de Căpit. Iroftescu (Comp. 1170) care se găsia la Cen- 
trul 3 şi ne-a comunicat ordinul de retragere, căci va începe bombardarea Sectorului Siahlar care este 
ărăsit, Ia E i 

P „Temându-ne ca nu cumve- să fie vre-o trădare am trimes un caporal la Centrul 5 spre a ne 
încredința. Am plecat apoi la Centrul 3 împreună cu plotonul şi am găsit acolo şi celelalte plotoane ale com- 
aniei“,. - - 

P „Duminică pe ia ora 4. d. a. Maiorul Bălan a ordonat şi Comp. 15/40 să părăsească linia centrelor 
şi să vină să întărească batalionul său (1]|36). Două din plotoanele acestei companil au fost trimise din 
ordinul Maiorului Bălan ca întărire la Comp. 7|36, iar două piotoane au fost oprite în rezervă lângă bordeiul 
de comandă. , 

„Pe la orele 83%—9% noaptea a venit Maiorul Bălan la plotoanele de rezervă susţinuţ de braţ de    
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„2 telefonişti,—părea foarte emoţionat,—şi mi-a spus că Generalul Teodorescu i-a dat ordin plângând (2), la telefon să se retragă căci totul este pierdut. Mi-a spus apoi ca să-l conduc la Centrul 4, ceace am şi făcut.) „De la Centrul 4 m'am dus apoi călare la Centrul 3 şi am raportat Lt-Colonelului Teodorescu cele ce s'a petrecut. Lt-Col. Teodorescu mi-a dat ordin să comunic Maiorului Bălan, ca să se ducă înapoi 2). Maiorul Bălan sa Supus, şi pe când mergeam, am fost întâmpinați la traversarea reţeli de sârmă de unităţi din Bat, 11|36 care se retrăgeau în dezordine din Sectorul Siahlar. 
„Văzând aceasta am lăsat pe Maiorul Bălan ia reţeaua de sărmă, iar eu m'am dus din nou la Lt-Col. Teodorescu şi îi am spus că Bat. [1/36 se retrage în dezordine şi că este imposibil de reocupat Sec- torul Siahlar în cursul nopţii. După acest raport s'a permis Batalionului II|36 să-şi continue retragerea şi să fie primit în interiorul liniei cenirelor, iar eu mi-am adunat compania şi am ocupat intervalul dintre Centrele 3 şi 4. ” | 
„Celelalte două plotoane ale companiei mele au venit la Centrul 4 cu Sublocot, Niger. „Mi am adunat compania şi am ocupat cu ea intervalul dintre Centrele 3 şi 4, cu 3 plotoane în linia | şi un plotou în rezervă (comunicarea Subl. Drăgulinescu, C-iul Comp. 15/40, - 

Să vedem acum în ce fel a fost primit ordinul de retragere de diferite unităţi şi cum a fost executat, 
e lacepem de la fizncul stâng al Sectorului Staro Selo. 

— Compania 9|36 | 
Na ştiu cum a primit şi cum a executat ordinul, 

— Compania 11|36 
„Ştim că plotonul Subl, Chiriacescu al acestei companii a fost găsit de Subi. Costin Sava, Adi. Bat. 136, la marginea de sud a satu'ui Staro Selo şi fiind luat de acest ofițer încă decuseară a fost adus în ajutorui Comp. a 13|75; celelalte plotoane ale acestei companii nu ştiu unde 'au fost, cum au primit ordinul de retragere, şi cum s'au retras. 

Căpit. Dimiu, C-tul Comp. 11]36 povesteşte astfel operaţiunile acestei companii în această seară în memoriul său de prizonier: ” | „Am fost trimes personal de Lt. Col. Nicolicescu să iau Comp. 16/75 de la extremul flanc drept al Sectorulu: Staro-Selo şi să dau un contra atac; dar ajuns la această companie nu am mai dat contra atacul deoarece Căpit. Anghel Florea, C-tu! Comp. 1136, în sectorul căruia se afia Cemp. 16175, m.-a spus că Lt-Col Nicolicescu va veni să dea un contra atac cu un' batalion: 
„La Comp. 16|75 am mers împreună cu Lt-Col Dumitrescu Ion. 
„lăâpoindu-mă la Staro-Selo am găsit acolo Bat. 1V|80 cu Maiorul Sahim, iar în interiorul Ssatulu; am găsit întreaga Comp. 11136,—a mea,—cu ofiţerii săi, care mi-au comunicat că au destinaţia să ajute Compania 2]36, sau a 4136. 

| „Mi-am luat compania şi m'am dus de mi-am ocupat locul în sector. unde după puţin timp am primit ordin de retragere, şi anume să mă adun întâi la batalion la cimitirul satului Staro Selo. | „Aiuns la cimitir, am . primit ordin de la Lt-Col Dumitrescu Ion să susțin retragerea batalionului şi apoi să mă duc la Centrul 3, cea ce am şi făcut, ocupând loc în rezervă iozpoia centrului. —Faţă de cele arătate mai sus se pune întrebarea : pentru care motiv Com. Sectorului a luat un comandant de companie de la flancul stâng al sectorului,— fără compania sa, şi l-a trimes la flancul drept al Sectorului, la 7 km depărtare, pentru ca să dea ua contra atac cu o companie de acolo ? Oare acest ofiţer _ se dovedise expert în contra atacuri ? Oare acolo nu se găsea ofițeri destul de destoinici ca să dea un contra atac ? 
- 

Acolo se găseau Căpitanii Anghel Florea, (Com. Comp. 1 [36) Mihăilescu Valeriu (Com. Comp. 1675 precum şi Căpit: Mărunţeanu lon (Com. Bat, 1VI75). 
Afară de aceasta ce căută cu dânsul Lt-Col Dumitrescu Ion? Ce comandă acest ofițer în acel moment ? Ori ce ar fi comandat acest ofițer în acel moment,—Bat, 11136,—sau întreg  Subsectorul Staro- Selo,—nu putea să-şi părăsească postul de comandă spre a se duce să asiste (Sau să comande) la darea unui contra atac la extrema dreaptă a sectorului său. . In orice caz măreă forfota de ofiţeri care părăsindu-şi unităţile şi posturile de comandă umblau de-colo-până-colo în spatele îrontului, mergând să ajute, dar fără că ajungă acolo unde trebuiau să ajute. Compania 1236 | 

i Sub. Dumitrescu Romulus, of. subalt. în această compânie, povesteşte astfel retragerea: 
    1). Ce trist tablou! 

2) Acest ofiţer pare a fi avut simţul datoriei,
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„Duminecă seara pe la ora 8,30 am primit ordin de la Căpit. Chabert, C-tul Comp, prin sergentul biciclist al companiei ca să ne retragem. Am luat toată muniţia şi am mers la cimitirul Satului Staro Selo, unde am găsit tot batalionul adunat împreună cu. Lt-Col Dumitrescu. De aci âm mers în coloană de marş pe şosea spre Turtukaia. 
„Pe drum compania noastră s'a despărţit de batalion şi am mers prin valea dintre Flancarea 3 şi Subcentrul 2-3, pe la cupolele în construcţie dinapoia Subcentrului 2-3, şi am ocupat poziţie în irapşeele din dreapta şi din stânga turelelor, cu 3 plotoane în linia | şi un ploton în rezervă la 200 m. înapoi în marginea pădurii, 
In ce priveşte modul cum s'a retras această companie, iată ce povesteşte Subl. Cristodulo, care se găsia cu o secţie de mitr. franceze pe îroatul său : 
„Poziţia mitralierelor era înaintea reţeli de sârmă la 150 m. | 
„La 19 Aug. am primit ca susţinere un ploton cu Sublocot. Tereuzescu, 
„Câna cu atacul de Duminecă de la Comp. 10|36 noi nu am avut nici o acţiune ; mam fost bătuţi nici de artilerie. 

" „Aci am stat până Duminecă seara la orele 6—7, când am primit ordin de la Căpit. Chabert să ne retragem pe linia uvrajelor Companiei 12|36, — cu o miiralieră N linia | şi cu o mitr. la rezerva companiei, | Ă - „Lă ora ll noaptea am primit ordin să ne retragem pe linia centrelor. Am împărţit parte din cu- tiile cu muniții şi o mitralieră asupra soldaţilor Companiei a 12|36; dar pe drum soldaţii au aruncat 39 cutii cu cartuşe şi o mitralieră,—rămânând astlel numai cu o mitralieră şi cu 5 cutii pe care le purtau servanţii mei.! | „Am continuat retragerea împreună cu Comp. 12:36 şi am ocupat poziţie cu mitraliera rămasă între tureleie de la Subcentrul 2—3, 
— Compania' 9,36. 

Probabil că împreună cu Comp. 11/36 şi 12/36 s'a adunat la cimitirul satului Staro Selo şi Comp. 9]36, şi tot împreună s'a retras la linia centrelor, unde a ocupat Centrul 2, unde, după anumite mărturii, o găsim în ziua următoare, N 
— Compania 10136. 

- Sa retras cu piotoanele izolate şi treptat; astfel: 
— Plotonul Sublocot. Dumitrescu Oreste s'a retras probabil cu Căpit. Turtureanu şi Locot, Popescu Vasile ; şi îl găsim împreună cu aceştia în ziua următoare la Subcentrul 2-3 ; 
— Piotonul Piotonier Comănescu a fost luat după cum vom vedea, sub comandă de către Sublocot. lonescu C-tin, C-tul Comp., 13136 şi s'a retras împreună cu această companie a doua zi, | — Plotonul Locot. Tereuzescu, care fusese dat ca Susţinere secţiei de mitr, Sublocot, Cristo- dulo, s'a retras astfel, după cum povesteşte însuşi c-tul său.: | „Din poziţia ce ocupau la început înaintea reţelii de sârmă, m'am retras pe înserate împreună cu secţia de miiraliere. | | 

„la poziţia din interiorul reţelii am fost încadrat între plotoanele Companiei 12136. „Noaptea a venit Locot. loachimescu cu un pioton divspre dreapta şi mi-a spus că S'a dat ordin de retragere. Comp. 12136 s'a retras întâiu şi apoi m'am retras şi eu Singur cu plotonul meu. Am ocolit satul Staro-Selo pe la Sud, pe la cimitir, şi am mers la centrul cu cupola neterminată (Subcentrul 2-3) unde am găsit restul Companiei 10|36 cu Căpit, Turtureanu, Sublocot. Dumitrescu Oreste şi Sublocot. Mari- nescu lon, 

„Tot aci am văzut a doua zi şi pe Lt-Col. Dumitrescu L., Căpit. Dimiu şi pe Căpit. Chabert. De remarcat în această comunicare două fapte : o a) o secţie de mitr, plasată înaintea rejelii de sârmă; de altfel ca şi secţia de mitr. Subi, Chiajaa plasată de asemenea înaintea rețelii din faţa Comp. 4136 şi 1375; deci era o normă în Capul de Pod Tur- tukaia acest fei de a plasă mitralierele, Era prima încercare de a flanca' reţeaua de sârmă, Astfel de încercări s'au făcutşi în Capul de Pod Silistra ; şi fiindcă reţeaua de sârmă nu avea traseul frânt care S'ar fi putut flancă cu mitraliere plasate în interiorul poziţiei, s'a scos şi în acel Cap de 

şi b) faptul cu totul ciudat de a se lua unităţi din sectoarele vecine spre a se protejă o unitate de” mitraliere plasată pe frontul altei unităţi; şi ceace este mai straniu, după ce unitatea de mitraliere a fost retrasă în interiorul poziţiei şi deci nu mai avea nevoe de protecţie, unitatea însărcinată cu protecţia nu a fost înapoiată unităţii din care făcea paite. | - Această măsură me edifică complet asupra normelor cu totul netactice după care erau dispuse şi folosite unităţile pe front. - 

  1) Asta nu se mai chiamă retragere ordonată, ci fugă epurească. 
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— Plotonul Subi. Marinescu loan. 
lată cum povesteşte însuşi C-tul plotonului, cum s'a retras acest ploton. 

, „Duminecă pe seară, sergentul magazioner al Companiei 10136 a venit şi mi-a spus că e ordin de retragere dat de Căpitanul Turtureanu ; nu am voit să mă retrag cerând ordin scris. 
„Plecând la postul de comandă ca să văd dacă întradevăr este ordin de retragere, m'am întâlnit cu Subl. Ionescu C-tiv, C-tul Comp. 13/36 care şi el venise în acelaş “scop. Aa „La postul de comandă am găsit pe Locot. Stamate, C-tul Comp. 13140, care vorbia la telefon cu Generalul Teodorescu (?!). 
„Din convorbire am înţeles că i se dădea ordin ca să stea pe poziţie, căci s'a: trimis ajutoare. 
„Am căutat împreună cu Locot. Stamate prin telefon la companiile vecine pe Căpit. Turtureanu, da: nu l-am găsit. | 
„Din înştiinţarea că ne vin ajutoare, înțelegând că nu este vorba de retragere, am plecat la ploton. 
„La un timp răspândindu-se priatre Soldaţi vorba că celelalte trupe sau ietras, am căutat la dreapta şi la Stâpga mea să văd dacă svonul este adevărat. Negăsind pe nimeni, m'am întricoşat şi m'am retras şi eu, mai ales că vedeam arzând -Staro-Selul, ceace trebuia să se întâmple numai în urma unei fe- trageri a trupelor. | | 

„Am mers la Remiza 1, unde am găsit pe Căpit. Turtureanu. căruia i-am teproşat că m'a lăsat singur pe. poziţie ca să mă pierd. Am adormit acolo, şi dimineaţa când m'am sculat, n'am mai văzut pe . Căpit. Turtureanu; eram singur cu plotonul meu. 
— Compania 13140. i | 
Această companie întăria prin intercalare frontul Comp. 10/36. 
Spre a vedea cum a fost primit ordinul de retragere la această companie şi cum s'a exacutat, va „frebui să ascultăm pe fiecare ofiţer în parte: 
— Comunicarea Locot. Stamate, C-tul Companiei : 
„Primisem ordin de retragere prin telefon dela Lt-Coi, Nicolicescu; am dat ordin să se adune compania înapoia postului de :omandă îatr'o poeniţă. 
„Plotonul Sublocot. Constantinescu G. ştiind că adunarea se face în vederea retragerii, şi ajun- gând cel dintâiu în poeniţă, s'a retras „Singur la Centrul 1, crezând probabil că ceilalţi s'au retras mai înainte, 
„Eu şi plotoanele Sublocot. Purcea şi lacob ne-am retras coborând spre Staro-Selo în coloană de marş. | 
„La eşirea din pădure am fosi primiţi cu focuri de pe dealul din stanga. Tot acolo am auzit pe Locot. Tereuzescu care strigă de pe dealul din dreapta: „măi, Comp. 10, unde sunteţi ?“ L-am chemat la mine,—a venit şi l-am văzut că era cu un grup de soldaţi; dar nu a mers cu mine. 
„Am trecut prin Staro-Selo care ardea, şi am văzut cum locuitorii stingeau focul. „Am ajuns la Centrul 2, uade am găsit pe Locot. Brighiu cu Comp. 9136. Aci compania mea a stat afară din centru şi a executat serviciul de siguranţă, iar Comp. 9|36 ocupa însuşi Centrul 2. „Luni de dimineaţă Lt-Col. Nicolicescu mi-a dat ordin şi m'am dus la Centrul 3. Acolo Lt-Col, Teodorescu mi-a dat ordin să ocup şi să întăresc o poziţie între Centrul 3 şi FI. 3. | — Comunicarea Subl. Purcea, of. subalt. în Comp. 13/40. 
„Pe la orele 7,30'—8,00 a început să se audă focuri de mitr, şi arme la stânga şi p'a trecut mult timp şi au şi fost aduşi răniţi doi soldaţi ai mei care erau daţi ca susţinere la mitraliere, iar un soldat este omorât de gioanțele care veneau dinspre flancul stâng. Am început şi eu să trag rar. „Trimiţând un om la bordeiul de comandă spre a aduce ordine, acesta mi-a comunicat din par- tea Locot. Stamate ordinul ca să mă adun cu plotonul la bordeiu, deoarece este ordin din partea Generalului Teodorescu ca să ne retragem. ÎN 
„Ajuogând la bordeiu am fost trimes Singur înapoi ca să aduc mitralierele care se găseau la Stânga mea. Când m'am înapoiat nu am găsit pe Locot. Stamate acolo; plecase cu plotonul. M'am retras Singur la Centrul 2, unde l-am găsit. 
„Inainte de a se însera bine, a venit la mine un om de legătură din partea Căpit., Turtureanu şi mi-a comunicat că Bulgarii vor ataca în timpul nopţii, şi dacă vom reuşi, scăpăm definitiv. 
— Comunicarea Subl, Constantinescu Gh., subalt. în Comp. 13140. 
„Pe la orele 7,30 după ce plotonul a luat masa am auzit dinspre stânga că este ordia de retra= gere, deoarece Bulgarii au pătruns în poziţie şi ne-au înconjurat. 
„Din cauza acestui svon s'a produs o învălmăşeală, soldaţii dând unii peste alţii spre a eşi din şanţuri şi a se retrage. Am părăsit astfel şanţurile atât plotonul meu cât şi plotonul Sublocot. Iacob care se afla la dreapta mea. -
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„Ambele plotoane ne-am retras spre dreapta și am ajuns la postul de comandă al Comp. 3136, 
unde am găsit pe Locot. Brătan, C-tul Companiei.. Iatrebându-i dacă este ordin de retragere mi-a răspuns 
că nu este adevărat şi că Bulgarii sunt respinşi. 

„De aci ne-am îndreptat prin nişte şanţuri de comunicaţie spre postul de comandă al Companiei 
10136, unde am găsit pe Locot. Stamate care deasemenea ne-a spus cu o atitudine foarte linişiită că nu este 
nimic şi că să ne înapoem pe poziţie. Am plecat imediat şi ne-am instalat în vechile poziţii; după aceasta - 
m'am culcat. 

„Pe când dormiam a venit ordin de retragere. Plotoanele plecând în pripă am fost lăsat dor- 
mind !) împreună cu Locot. Dumitrescu Aurel, C-tul Turelelor de 53 mm. Constatându-se lipsa noastră a 
fost trimes un soldat ca să ne anunţe. 

„Mergând la bordeiu cu Locot, Dumitrescu A., am găsit acolo (ora 10, 45') câţiva răniţi care se 
plângeau că au fost părăsiţi. Le-am promis că vom trimite să-i ridice ;—şi îm p'ecat spre Turtvkaia. 

„La podul dela eşirea nordică a Staro-Selului am întâlnit pe Maiorul Dervescu însoţit de 4 sol- 
daţi : mergea. călare lăsat pe gâtul calului ; părea obosit şi distrat, M'am prezentat, i-am spus ce caut, şi 
mi-a răspuns că nu ştie de nici un ordin de retragere. Ne-am despărţit: Maiorul Dervescu a plecat spre 
posiui său de comandă, iar eu mi-am continuat drumul spre Centrul 1. 

„La Cantonul de Vânătoare am întâlnit pe Lt-Col. Nicolicescu;—incrimină şi se adresa soldaţilor 
carii se retrăgeau cu cuvintele : „ce aţi făcut mişeilor !—aveţi să fiţi împuşcaţi ca nişte câini“ ;—dar puhoiul 
îşi vedea de drum. 

„Ajungând la Centrul 1, am afiat că Locot. Stamate se găseşte la Centrul 2. Mam dus acolo şi 
l-am găsit cu restul companiei. Tot acolo am văzut pe Subl. Dumitrescu Oreste din Comp. 10136 împreună 
cu alţi ofiţeri. 

—Să vedem cum povesteşte întâmplările Subl. Ionescu C-tin, C-tul Comp. 10136, care neprimind ordin 
de retragere precis şi categoric, nu s'a retras, 2) ci a stat pe poziţie până a doua zi de dimineaţă. 

„La ora 93% seara inamicul a deschis focul asupra poziţiei; în acelaş timp se vedea în spatele 
nostru arzând satul Staro-Ssio. Incedierea satului St. S. trebuia să se petreacă după retragerea din Linia In- 
naintată de la St. S.: car eu neprimînd nici un ordin, am rămas pe poziţie. 

„Am luat sub comanda mea şi Comp. 14136, care se afla la Stânga mea cu Subl. Capota, ofiţer 
subaltern în acea companie, deoarece Subl. Berdan, C-tul Comp. era plecat fiind chemat cu un pioton de: către Căpit. Turtureapu. Mi-am făcut socoteala efectivului şi am constatat că împreună cu Comp. 14/36, cu plotonul Plotonierului Comănescu din Comp. 10|36, care a rămaspe poziţie, şi cu mitralierele Plotonierului: 
Baicu. dispuneam de un număr de 204 soldaţi. . 

„La ora 11% iar au început împuşcături, la care am răspuns energic; şi inamicul a încetat focul, 
„Pe la ora 123% aud la reţelele de sârmă care erau la 50—60 m. înaintea mea nişte sgomote, la care deschizând focul, am auzit cum inamicul s'a retras. 
„Pe la ora 1%%-13% am trimes pe Plotonierul Comănescu la postul de comandă spre a-mi aduce cartuşe şi mi-a adus 10 lăzi pe care le-am distribuit asupra soldaţilor. La înapoere Plot. Comănescu mi-a comunicat că reg-tul s'a retras, şi răniții pe care i-a găsit în bordeiul postului de comandă i-au spus că ceva mai'naințe au venit la bordeiu o patrulă gerinană. Eu îusă am continuat să rămân pe poziţie deoarece mi-am închipuit că eu am fost lăsat acolo pe poziţie întrun scop tactic. 3) 
„Luni (22 Aug.) de dim. la ora 5% am recunoscut că Comp. 12|36 de la stânga mea se retră- sese şi ea, | 

„La ora 6% a apărut o patrulă de cavalerie cam la 900 m de uvrajele ce ocupam, 
„Văzându-mă sigur şi fără nici o însărcinare dată în mod precis, am hotărât să mă retrag. 
„M'am îndreptat cu compania spre St. S., am mers la cimitir, de unde am luat raniţele pe care le lăsasem acolo în ajun, şi m'am îodreptat spre Subcentrul 2—3, unde am ajuns la ora 8%, şi unde am găsit pe Sub!. Mihăilescu AI., care mi-a raportat vă s'a retras decuseară cu Căpit. Turtureanu. Am găsit acolo şi pe sergeniul Ioniţă cu secţia care se rupsese de companie încă din lupta dela pichete şi astfel mi-am re- constituit întreaga companie. | a 
„La ora 12 din zi am luat masa şi apoi am primit ordin dela Lt-Col, Dumitrescu să ocup anexele dela Flancarea 2—3, 
— Comunicarea Subl. Mihăilescu Alex., of. subalt. în Comp. 13136, care a fost trimes, la ordin Căpi- tanului Turtureanu : | i 
  

1) Ce scene triste, nedemne de brava noastră armată ! . Dacă toate acestea sunt adevărate, Turtukaia era virtual pierdută din acea zi; căci cu asemenea ofiţeri ea nu se putea apără. 
2). Foarte bine a făcut. ” 
3). Bietul ofiţer! Cine se gândea la el şi la scopui tactic. 

! 12  



„Când am ajuns la bordeiul de comandă al Căpitanului Turtureanu am găsit acolo pe Subl. Berdan 
cu o parte a companiei sale, care mi-a spus că are ordin de la Căpit. Turtureanu să se retragă. Tot el mi-a 
spus că Staro-Selo este ocupat de Bulgari, 

„După puţin timp m'am retras şi eu cu Compania 10/36 pe la Nord de Staro-Selo spre eşirea de 
Nord a satului. Acolo am găsit mai multe companii retrase, printre care era şi Comp. 11/36, şi de acolo ne-am retras spre Subcentrul 2—3, unde m'am pvs sub ordinele Căpitanului Clabert, 

„A doua zi pe la orele 5%—6% a sosit şi restul companiei şi am reconstituit compania. 
— Comunicarea Subl. Capotă, of. subalt. în Comp. 1436, care a rămas pe poziţie cu parte din com- panie şi a fost luat sub comandă de Subl. lonescu C-tin. 
„Pe la ora 9 seara s'a primit ordin de retragere, dar noi nu ne-am retras, căci nu am primit 

ordin direct. 

„Subl. Berdan plecase la ora 7 seara cu un ploton în ajutorul Comp. 12/36 (2) la Căpit, Turtu- reanu, dar mi-a spus a doua zi că a găsit trupa în retragere şi că s'a retras şi el la Staro-Selo la reşedinţa reg-tului. Restul Comp. 14/36 şi cu Comp. 13|36 a rămas acolo pe poziţie până a doua zi, Luni, 22 Aug.. Noaptea ardea satul St.-S. în spatele nostru, dar nu ne-am închipuit că este retragere generală şi că s'a pă- . răsit sectorul Liniei Inaintate de la Staro-Selo. | 
„A doua zi de dim. văzând că toate trupele care ne încadrau s'au retras, ne-am retras şi noi pe la orele 9—9,30. Am mers pe ia cimitirul satului Staro Selo, de unde ne-am luat raniţele şi am mers şi ne- am retăcut la încrucişarea şoselelor Staro Selo—Rusciuk, şi de acolo am fost trimeşi la Subcentrul 2-3 sub comanda Li-Col. Dumitrescu, ca rezervă a Subcentrului 2—3, unde am stat până seara, în valea de la Nord 

de cupola în construcţie, în pădure; aci a venit Sublocot Berdan şi am reconstituit întreaga companie. Acolo. 
cu noi se găsia şi Sublocot. Stoicescu cu o Comp. de Miliţieni din Bat. V/72, 

— Comunicarea Subl. Ionescu N. of. subati, în Comp. 15|75, care a întărit, precum ştim, frontul în intervalul dintre Comp, 10|36 şi 3/36. 
„Eu şi Plotonierul Nacu am stat toată noaptea pe poziţie. La noi nu a sosit ordinul de retragere pe care i l-a adus Sublocotenentu'ui Toader Mihai în tranşeele pe care el le ocupa, un om de legătură pe la orele 10 noaptea. , 
„Seara trimesesem ua om de legătură înapoi şi mi-a adus vestea că a venit în ajutor un batalion din Reg-tul 80 (Bat. 1V/80) şi că va ocupă nişte şanţuri la stânga unde s'a auzit focuri, 
„Noaptea am văzut pe valea din faţa noastră mişcându-se nişte felinare. 
„Pe la orele 11—12 au încetat focurile ce se auzeau în stânga noastră. 
„A doua zi de dim, am trimes o patrulă către şanţurile pe care le ocupă Sublocot. Toader Mario, 

dar nu l-am găsit acolo. După aceasta am plecat singur spre bordeiul de comandă al Maiorului Dervescu ; 
era întunerec ; în bordeiu era o lampă apriusă întrun felinar şi hârtii (ordine şi rapoarte) risipite pe jos; 

"telefonul lipsea. 

„Am eşit din bordeiu şi mam îndreptat spre ploton pe care'! lăsasem cu Plotonierul Nacu. In drum o patrulă germană (?) a tras în mine ; eu mi-am continuat drumul spre plotoane. Germanii le văzuseră şi pe ele, căci erau în câmp liber, şi au tras şi aSupra lor, - 
„Am luat plotoanele şi m'am îndreptat cu ele spre Staro Selo, iar de acolo spre Centrul 2 şi Remiza 1, unde am găsit batalionul şi pe Sublocot. "Toader Mihai şi pe Locot, Ghiţescu A., C-tul Companiei, cu care am reconstituit compania. 
—Din relatările de mai sus se poate conchide în mod sigur următoarele : 
Comp. 11/36, 9]36 şi 12136 s'au retras în urma ordinului dat de Lt. Col; Nicolicescu, 
Parte din Comp. 10/36 cu Căpit. Turtureanu, Locot. Popescu V. şi Sublocot. Dumitrescu Oreste s'a retras de vreme: mai întâi Căpit. Turtureanu, probabil cu plotonul S-lt Dumitrescu Oreste, s'a retras atunci când a primit ordin să meargă în ajutorul Comp. 4|36; şi curând după aceia a plecat şi Locot, Popescu Vasile. 

Retragerea acestora a atras după sine retragerea plotonului Sublocot. Mihăilescu Al. din Comp 13/36 şi a Sublocot Berdan, ambii chemaţi de Căpit. Turtureanu spre a merge în ajutorul sectorului atacat al Bat. 1|36. 
Momentul când aceştia s'au retras cred că e momentul când s'a răspândit svonul de retragere la plotoanele Sublocotenenţilor Marinescu I.(C. 10|36) Constantinescu Gh. şi Purcea (C. 13/40) şi când s'a pro- dus învălmăşeala la aceste plotoane. 
la urmă comunicându-se ordinul de retragere, s'a retras Comp. 13140 în întregime împreună 

cu plotonul Sublocot. Marinescu ., care rămăsese din Comp. 10|36, şi plotonul Sublocot. Toader Marin din Comp. 15|75. 
Comp. 13/36, parte din Comp. 14]36, plot. Plot. Comănescu din Comp. 10/36 şi plotoanele Sublocot.
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lonescu N. şi Plotonier Nacu din Comp, 15/75, neprimind ordinul de retragere, au rămas pe poziţie până a 
doua zi de dim. 

4 

Să vedem acum, cum s'a comunicat și cum s'a executat ordinul de retragere la companiile din 

subsectorul Batalionului 1]36. 
— Comp. 3136, care urma imediat la dreapta companiei a 15/75, sau era cea mai din stânga 

companie a Bat. 1/36, fie că a primit, fie că nua primit ordinul de retragere, nu s'a retras decât după 

miezul nopţii pe la orele 3,30 (22 Aug.) şi sa dus la Remiza 1, unde a sosit pe la ora 6 de dim., după 

cum mi-a comunicat Locot. Ungureanu Preda, ofiţer subaltern în această companie. 
— Compania 4|36.—S'a retras probabil încă din timpul atacului bulgar îndreptat contra aripei 

sale drepte şi contra Companiei 13/75 de la dreapta sa; aşa că în momentul când s'a dat ordinul de re- 

tragere, ea era deja retrasă. Se va vedea mai târziu cum această companie a ajuns la linia centrelor, 

Companiile 13/75 şi 2|36 s'au retras împreună cu unităţile care le veniseră în ajutor, în urma 
ordinului de retragere ce au primit, 

Să ascultăm pe rând pe ofiţerii acestor unităţi. 

— Comunicarea Căpitanului Leca “Toma, C-tul Comp. 13/75. 
„Duminecă noaptea m'am retras cu compania pe la orele 12—12,30' noaptea, în urma ordinului 

ce am primit, la Centrul 1, unde am stat restul nopţii. 
— Comunicarea Subl. Filip Stan, of. subalt. în Compania 15/36, care precum am văzut mai'nainte 

- Venise în ajutor şi ocupase probabil tranşeele din stânga ale Comp, 13|75 şi poate chiar tranșeele din dreapta 

m 

ale Comp. 4/36: 

„Am stat pe poziţie până la ora 9 seara, când a venit caporalul de legătură al companiei pe 

lângă Maiorul Dervescu şi ne-a comunicat ordinul de retragere cu direcţia la Centrul 1. Eu nu am crezut 
deocamdată, | 

„De la mine caporalul s'a dus mai departe ca să comunice Ia trupele vecine ordinul. 
„Nu a trecut mult şi caporalul a venit din nou şi ne-a spus: ce mai staţi?, Auzind acestea am 

scos soldaţii din tranşee şi am pornit cu compania spre bordeele Reg-tului 36 Int, trecând pe la bordeiu 

de comandă al Maiorului Dervescu, care nu mai era acolo;—şi proectorul se retrăsese. 
„Eram cu 3 plotoane, deoarece un ploton rămăsese în şanţul de la bordeiul de comandă când am 

sosit în ajutor. Am coborât în valea Bălţei Staro-Selo şi apropiindu-ne de şosea am văzut soldaţi carii se 

retrăgeau răsleţi şi întrebau unde trebue să se ducă, 

„Din Staro-Selo, am văzut cum o căruţă care fugea nebuneşte şi cineva din ea ne spunea că de 

ce mai stăm, căci toată lumea s'a retras, 

_ „Am intrat pe valea care sue la Centrul 3, şi de acolo am văzut cum satul Staro-Selo ardea. 

Am strigat la santinelele centrului, dar nu ne-a răspuns nimeni; am coborât înapoi la şosea, şi de acolo am 

mers la Centrul 1. Până să ajungem la Centrul 1 soldaţii s'au împrăştiat (toţi?). 
„La Centrul 1 era zăpăceală şi soldaţi au petrecut noaptea care cvm au putut. 
„Luni de dim. s'a strigat adunarea regimentului. Din compania mea s'au adunat ca 70 de soldaţi 

"Am fost însărcinat să formez susţinerea artileriei de câmp care ocupase poziţie în crângul de lângă Cantonul 

de vânătoare, 

„Pe la ora 1 d. a, au fost aduşi acolo:un convoiu de soldaţi care fugiseră în Turtukaia în timpul 

nopţii. l-a adus Căpit. Bădescu şi mi i-a dat mie ca să îngroş rândurile companiei; dar a venii Locot. Ni 

jescu şi i-a trimes pe fiecare la companiile din care făceeu parte. 

— Comunicarea Subl, Antonescu P., of. subalt. în Comp. 3/36: 
„Pe la ora 11—11.30' noaptea s'a dat foc satului Si. S. şi patrulele dinspre Stânga ne-au adus 

vestea că tranşeele din partea aceia sunt goale. 
„Ne-am retras cu toată compania după ce sergentul Dragnea ttimes la Maiorul Dervescu ne-a 

adus ştirea că este ordin general de retragere ;—şi ne-am dus la Centrul 1. 

— Comunicarea Subl. Cristea D., of. subalt. in Comp. 16I36, care a venit în ajutor şi care a îne- 
„merit în tranşeele Comp. 2]36: 

„Nu a trecut mult timp de la sosirea noastră la Comp. 2136 şi a sosit un soldat cu ordin scris 

de retragere, căci Bulgarii ar fi pătruns în poziţie la Comp, 10|36. Din acel moment nu am mai văzut pe 
Căpit. Hârlescu. 

„Soldaţii nu au putut săfie anunţaţi toţi, deoarece dormeau prin șanțuri, şi parte au rămas acolo 

până a doua zi. De la mine au rămas 2 soldaţi (?). Trupa s'a risipit (2), 

„Pe drum în retragere m'am întâlnit cu Plot. loniţă, care era cu plotonul său. 
"Am ajuns la Centrul 1, unde am găsit acolo pe Căpit, Hârlescu, care se culcase. In miezul nopții
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am auzit pe Subl. Cerchez, C-tul Comp. 16/36, strigând adunarea companiei, M'am dus la dânsul şi încetu, cu încetul s'a adunat întreaga companie cu toţi comandanții de plotoane. | „După aceasta am ocupat cu compania bordeele care ne-au servit ca dormitor înainte de mobi- mobilizare şi unde am dormit până a doua zi. 
| — Comunicarea Subl. Hogas, of. subalt. în Comp. 8|36, câre deasemenea a sosit în ajutorul Comp, 2/36. 

„Dându-se foc satului St, S. s'a retras Comp. 2136, şi după aceia s'a retras şi compania noastră, „Din cauza învălmăşeli plotonul meu şi alt Subl. Vlad R.Luţă s'a rupt de companie şi s'au alipit de Comp. 2136 cu care am mers până în dreptul Centrului 1; celelalte 2 plotoane s'au retras spre Centrul 4 la batalion. 

„De la Centrul 1 am mers la Remiza 1, unde am stat până s'a făcut ziuă, | „De dimineaţă a venit acolo Generalul Teodorescu, care mi-a dat ordin să mă duc la Subcentrul 2—3 !) unde am găsit pe Căpit. Chabert care m'a luat sub ordinele sale. „Pe la ora 9 Căpit. Chabert m'a trimes peste vâlcea la Flancarea 3, unde am fost luat sub Co- maândă de Căpit. Marinescu V., C-tul Comp. 4/36. Aci. era, împreună cu mine şi Subl. Vlad şi Plot. Ichim cu parte din plotoanele lor,—şi am “ocupat poziţie în rezerva pe marginea pădurii din spateie Flancării 3. : Compania 14/75. - ia Comunicarea Subi. Pravăţ N., C-tul Companiei 14175. 
Pe la orele 8—8,30* am primit ordin de retragere printrun ofițer de la Reg-tul 36 Iaf., pe care nu-l cunosc. 2) 

7 „Eu m'am retras la orele 2 noaptea, când se retrăseseră toate irupele din dreapta şi din stânga mea, 
„Două din plotoanele compânei mele cu Subl. Lăzărescu C. şi. Popescu Al. se retraseră înainte contrar ordinelor ce le dădusem. Eu m'am retras cu celelalte 2 plotoane pe şoseaua Rusciuk-Turtukaia până în dreptul Centrului 1, unde a doua zi âu venit şi plotoanele care se retrăseseră mai'nainte şi unde s'a adunat întreg batalionul, 
Compania 1[36. 
Comunicarea Căpit. Anghel Florea, C-tul Comp. 1136. 
„Pe la ora 1,30 noaptea am primit ordin de retragere. A venit întâi un soldat cu ordin verbal de retragere ; l-am trimes înapoi ca să aducă ordin scris, 3) 

- „Puțin după aceasţa am tost înştiințat că compania din stânga, care era sub comanda mea se în- grămădeşte să se retragă, dar i-am adus din nou pe poziţie. Cu toate acestea p'a trecut mult şi mi s'a ra- portat că un ploton din această companie sa retras, 
„Peste 10' a venit din nou soldatul, care îmi adusese ordinul de retragere, şi mi-a Spus, că este 

cerând relaţii tot prin telefon, mi-a comunicat că s'a dat într'adevăr ordin de retragere. „Am ordonat plotoanelor să se retragă în poziţia dinapoia Bălţei Staro-Selo. „Pe la ora 1 retragerea era terminată şi podul de peste Balta St. S. al şoselii Rusciuk a fost arun- cata în aer. 
| „Am aşezât compania în trapşeele din dreapta şoselii şi în vreo 5 tranşee din Stânga şoselii. „Am stat acolo până înspre ziuă când m'am retras înspre Centrul 1. „A doua zl pe la orele 6—6,30 s'a adunat întreg batalionul împreună cu alte companii din Regi- mentul 36 Inf., şi din Bat, IV/75 la încrucişarea şoselelor dela Sud de Centrul I, la pod. De acolo am ple- cat cu întreg batalionul şi am Ocupat poziţia dinapoia Bălţei Staro-Selo. — Comunicarea Subl, Gheorghe Marin, of. subalt. din Comp. 1/36: „Duminecă noaptea ne-am retras în urma unui ordin. Am mers la Remiza 1, A doua zi s'a re= constituit batalionul. - 

- După cum se vede, comunicarea acestui ofiţer este în contradicţie cu a C-iului său de companie care Spune că compania sa a ocupat în cursul nopţii mai întâi poziţie înapoia Bălţei St. S. şi apoi a venit la podul dintre Remiza 1 şi Centrul 1, 

Maiorul Mârunţeanu, despre care se vorbeşte în comunicarea Căpit. Anghel Florea, era C-tul Bat. 1VI75 şi îşi avea postul de comandă întrun bordeiu înapoia Comp. 1/36. Nu am putut să mă editic asupra 
  1). Generalul Teodoresci împărţia ofiţerii subalterni la companii ? 2). Ordin de retragere verbal primit dela un necunoscut? 3). Foarte bine. 

4) Aşa trebuia să facă toţi.
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sectorului ce comanda acest ofițer, din acest loc. Probabil că comanda sectorul ocupat de Comp. 1/36, în care erau înglobate şi Comp. 16/75 şi Comp. 14175 din batalionul Său; dar această comandă era de fapt nominală, deoarece Căpit* Anghel Florea pretinde că acest Sector era comandat de dânsul, lucrând direct sub ordinele Maiorului Dervescu. In orice caz această anomalie era unul din efectele amestecării şi încăle- cării unităţilor pe front, care era aproape regulă la Turtukaia şi în special în Sectorul 1 şi II, Retragerea prematură a Comp. 14165 despre care vorbeşte Căpit. Avghel Florea, probabil pri- veşte numai retragerea plotoanelor Sublocotenenţilor Lăzărescu C, şi Popescu AI., pe care şi Subl. Pravăţ le dă ca retrase mai 'nainte, - 
— Să vedem acum cum povestesc ofiţerii subalterni ai Comp. 16/75, retragerea acestei companii. Comunicarea Sublocot. Oprea loan: 
„Duminecă noaptea pe la ora 3 ne-am retras în dreptul Centrului 1 unde cu compania întreagă am format susţinerea bateriei de coastă (21). 
— Comunicarea Sublocot. ' Dragomirescu M. : 
„Duminecă spre Luni noaptea ne-m retras cu compania pe şoseaua Ruscivk-Turtvkaia înapoia Centrului 1 (Bateriă de Coastă), 
Asupra modului. cum s'a efecutat retragerea Comp. 1136 avem şi relatările Subl. Costin Sava „Adi. Bat. 1136, care precum ştim mai dinainte, fusese trimis de Maiorul Dervescu ca să vadă dacă acea com= panie s'a retras. Iată ce spune: 
„Căpit. Anghel Florea avertizase de retragere numai plotoanele din dreapta şi stânga din imediata apropiere a şoselii, şi se retrăsese cu ele în poziţia dinapoia Bălţei Staro-Selo ; însă plotoanele comandate de Subl. Gheorghe Marin şi de un plotonier, care erau la extrema dreaptă a companiei rămăseseră dincolo de baltă. Căpit. Aughel FI. crezuse că plotoanele se vor înştiinţa reciproc. 
„Văzând că ordinul de retragere a fost primit, m'am înapoiat, m luat-o pe sub deal şi am eşit în şoseaua Staro-Selo, şi de aci am luat-o pe drumul de care, ce merge spre Centrele 2 şi 1. Pe acest . drum era o harababură de nedescris, 
„Am mers la Centrul 1 şi apoi la Remiza 1, la postul de comandă de acolo. Aci am întâlnit pe Locot. Perieţeanu (Adj. R. 36 1.) pe Locot. Niţescu (Com. Comp. Mitr. R. 36 I.) pe Lt- Col. Nicolicescu şi pe Maior Dervescu. Le-am raportat cele ce făcusem, şi aducându-și !) aminte de Bateria de 75 mm Md. bulgar Subl. Pârvulescu Fulger, Lt-Coi Nicolicescu a dat ordin Maiorului Dervescu să o anunţe să se retragă M'am oferit eu să mă duc să o anunţ, | 
„Inainte de a ajunge la pod am întâlnit din nou pe Căpit. Anghel Florea, cu care am mers îm- preună,—eu ca să anunţ bateria, iar dânsul ca să-şi anunţe plotoanele. Bateria însă se retrăsese, „M'am înapoiat la Remiza 1 ; şi fiindcă nu dormisem de 3 nopţi, m'am culcat şi am adormit M'am deşteptat când răsărise soarele. Atunci am văzut Comp. 1/36 cu 2 plotoane pline de noroiu ; probabil rătăciseră drumul prin bălți. 

" „In acest timp se adunase Bat, 136, dar fără Comp. 4/36. 
—ln ce priveşte Bateria Subl, Fulger, Elevul Grosu care comandă o secţie din această baterie, mi-a comunicat că s'a retras -pe şoseaua Rusciuk-Turtukaia până în dreptul Bateriei de Coastă de 150 mm. —Printrg trupele ce trebuiau să se retragă din Linia Inaintată de la St, S, ştim că era şi Bat. 1VI80 sosit decuseară în ajutor. Cum şi unde s'a retras acest batalion ? 
Să ascultăm povestirea Subl, Mateescu Petre, of. subalt. în Comp. 15/80, „La Staro Selo am sosit pe întunerec, Acolo erau mai mulţi ofiţeri din Reg-tul 36 Inf., printre 

“ 

ocupă,—mai ales că nu erau nici ordine, 2 
„Am aşteptat acolo pe şosea în coloană de marş, şi soldaţii au aţipit. Nu ştiu cât am stat, Două companii din coada coloanei (cum stam cu faţa la inamic) primind ordin de retragere încet, au făcut stânga împrejur şi au plecat, ! 
» Târziu (orele 11—12 2) am primit şi noi ordin şi ne-am înapoiat de unde am venit, adică la Remiza 1, unde am găsit şi restul batalionului. 
„Pe drum am întâlnit soldaţi răsleţi şi căruţe care se retrăgeau val-vârtej. Am văzut retrăgându- se şi proectoarele. - 
„La Remiza 1 s'a tormat tot batalionul, Acolo într'o casă era Căpit. "Țăranu, Locot. Bădescu, Ma- ior Şahim şi alţi ofiţeri, discutau ce este de făcut. 3) 
„Locot. Bădescu a venit şi a vorbit batalionului; ne-a spus că „Suntem Singura trupă în ordine 
1) O baterie uitată pe poziţie, părăsită ? 
2) Sfat de ofiţeri departe de trupa lor lăsată în părăsire. 3) Alt sfat de ofiţeri. 7
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că speranţa este în noi şi în tine că acum e momentul,—etc. Să fi fost orele 1 sau 2 noaptea. 
„După aceasta batalionul a plecat să ocupe poziţie. Compania mea (15]80) a ocupat poziţie înapoia 

Bateriei de Coastă. Comp. 13/80 mi se pare că era la dreapta Centrului 1 pe coastă înspre Dunăre ; iar 
Comp. 14180 şi 16/80 spre Centrul 2 şi Subcentrul 2—3. Era noapte; am aţipit puţia şi când m'am deştep- 
tat era ziuă. Era acolo cu noi şi Maiorul Sahim;—eram cam în vale. Compania a primit ordin să se desfă- 
şoare în trăgători şi după aceia a înaintat până în stânga Centrului 1, unde s'a adunat. 

„De acolo vedeam cum se adună în vale spre Rem. 1 Bat. [V|75; era ca o oră şi jumătate după 
„„» ce se luminase de ziuă. In acel. tinip a trecut un aeroplan şi S'a ordonat ca să nu tragem ca să nu ne 

demascăm.(?) 
„După aceia am primit ordin să ocupăm Centrul 1, unde am găsit o companie (a 3-a) din Bat, 

Mil. Mircea No. 72 cu Maiorul Becky, care era comandant al centrului. - | 
Distribuirea Comp. 1380 şi 14|80 este arătată în mod precis de către Subl. Stoenescu L., Adj. 

Bat. 1V|80; iat-o: . 

" „Luni de dim. Comp. 15]80 a trecut în Centrul 1; Comp. 13]80 pe şoseaua Rusciuk în dreptul 
Centrului 1; Comp. 14180 la Centrul 2; iar Comp. 16180 în intervalul dintre Subcentrul 2-3 şi FI. 3. 

Această distribuţie după cum vom vedea este confirmată şi de alte mărturii. 
In ce priveşte poziţia pe care a ocupat-o Comp. 16180 după retragerea de la Staro Selo, iată ce 

spune Locot. Dumitrescu Gh., C-tul acestei companii. 
„După retragerea de la St. S., am mers la Remiza 1, şi de acolo aproape de ziuă am ocupat a- 

anexele dintre Subcentrul 2-3 şi FI. 3; eram postați în 2 anexe care băteau capul unei văi în dreptul căreia 
reţeaua de sârmă era întreruptă. 

„Fiindcă de acolo nu se băteă bine câmpul din faţă am postat un ploton ca la 100 m înainte. 
Acolo am stat până Marţi, 23 Aug., la retragerea generală. 

Artileria, 
— Divizionul de tunuri de 75 mm tr. r. Md. românesc S'a retras de vreme ca şi în seara prece- 

dentă, deoarece nu se simţea destul de sigur la Staro Selo. Dealtfel nici nu avea pregătită tragerea în 
timpul nopţii. 1) 

— Bat. de 75 mm Md. bulgar am văzut mai sus cum şi unde s'a retras, 
—Bat. de 53 mm. Locot. Măinescu nu ştiu cum S'a retras şi unde a ajuns. 

Deoarece prezintă un deosebit interes din punct de vedere al comandamentului, am ţinut să dau 
la sfârşitul tutulor comunicărilor, relatarea faptelor făcută de Locot, Perieţeauu Adj. Regetului 36 Inf. 

„După ce am condus Companiile 15 şi 16 din Bat. 1VI36 în ajutorui Comp. 2136, m'am îndreptat 
spre Staro-Seio, unde la intrarea satului am întâlnit Bat. 1V|80 sosit în ajutor, şi unde a sosit şi Căpit. 
Turtureanu. . | 

„După câtva timp a sosit şi Lt-Col. Nicolicescu şi apoi cu toţii am mers la postul de comandă 
al reg-tului în Staro-Selo. 

„De aci am fost însărcinat să conduc Bat. 1VI8O pe frontul Comp. 10/36," spre a restabili 
Situaţia. " 

„Pe drum apreciind situaţia acestui batalion nesigură, ne-am înapoiat la postul de comandă 2), 
Acolo au sosit Sub-ţii Berdan şi Dumitrescu Oreste speriaţi şi spun că Comp. 10/36 a fost atacată şi dată 
peste cap. | 

„A urmat darea ordinului de retragere. 
„Eu am fost însărcinat să conduc Bat. 1V/80 la Centrele 1. şi 2. ln drum am luat şi Comp. Mitr, 

Maxim/36. a | 
„La Remiza | am vorbit la telefon cu Capul de Pod, căruia i-am raportat cele întâmplate. “ 
„La telefon am auzit cum Maiorul Bălan fiind. întrebat de Generalul Teodorescu, de ce s'a retras, 

a răspuns că dânsul i-a dat ordin. La această afirmaţie G-lul Teodorescu a contestat, şi i-a ordonat să 
reocupe poziţia părăsită. 

„Puțin după aceasta m'am întâlnit cu Locot. Niţescu (C-tul Comp. Mitr. Maxim) cu Maiorul Der- 
vescu şi în fine cu Lt-Col. Nicolicescu, | 

„In cursul nopţii Lt-Col. Nicoliceacu a dat ordin Maiorului Dervescu şi Locot. Niţescu să ocupe 
  

1) Nu înţeleg cum arţileria aceasta nu era pregătită să tragă în timpul nopţii. Nu aceasta e cauza 
ci neîncrederea în ajutorul infanteriei. 

2) Un adjutant de reg-t, care apreciază şi nu execută ordinul comandantului de 'reg-t. Cine a 
mai văzut asta? ” |
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poziţia Bălţei Staro-Selo, şi apoi împreună cu mine am mers la Centruj 3, unde am găsit pe Lt-Col. Dumi- 
tiescu [., Lt-Col. Teodorescu Gh. şi Căpit. Dimiu. Aci am ordonat Lt-Col. Teodorescu să ocupe cu trupele 
de acolo (care ?) Centrele 3, 4 şi 5, care se pun sub comanda sa,—iar Lt-Col. Dumitrescu să ocupe şi să 
comande Centrele 2, 2-3 şi FI. 3. 

Din comunicarea de mai sus a Locot. Perieţeanu reese că Subl. Dumitrescu Oreste nu a sosit 
odată cu Căpit. Turtureanu. | | 

Dacă acest Căpitan nu a sosit la Staro-Selo nici cu Sublocotenenţii Berdan şi Mihăilescu Al. şi 
nici cu Locot. Popescu V., după cum am văzut mai 'nainte, se naşte întrebarea: care a fost plotonul cu care 
dânsul se dusese în ajutorul Comp. 436? 

Deşi nu dispun decât de 2 comunicări ale ofiţerilor: ce se găseau cu unităţile pe linia Centrelor în 
momentul retragerii, totuşi sunt suficiente spre a redă modul cum au sosit trupele care se retrăgeau şi cum 
au fost primite : Astfel: 

— Comunicarea Subi. Tănăsescu I., Adj. Li-Colonelului Teodorescu Gh., C-tui Bat. 1V|40, care precum 
ştim a sosit la Centrul 3 încă de-cu-seară şi luase comanda întregei linii a Centrelor 1—5: 

„La Centrul 3 am sosit pe seară. De acolo am fost trimes la Remiza 1, spre a aranjă nişte acte 
şi rapoarte întârziate. Am asistat acolo la plecarea Bat. 1VI80 spre Staro-Selo şi apoi m'am reîntors la Cen- 
trul 3, unde am luai masa împreună cu Lt-Col. Teodoreszu. După masă Lt-Teodorescu s'a culcat; era linişte. 

„Nu a trecut mult timp şi o santinelă vine şi îmi raportează că soldaţi răzleţi din Reg-tul 36 Inf. 
vin şi Caută să intre printre sârmei. Am raportat Lt-Colonelului Teodorescu faptul şi au şi fost aduşi 10—12 
soldaţi cu un sergent; au declarat că sunt din Comp. 4136 şi că în urma unei lupte au fost respinşi şi că 
abia au putut să scape. Repede au fost prinşi cu minciunea, deoarece nu trecuse mult timp de când se 
auziseră ultimile focuri pe front în direcţia Comp. 4136. Tot aceşti soldaţi ne-a comunicat că şi Staro=Selo 
este ocupat de Bulgari. 

„Puțin după aceştia a sosit foarte surescitat Căpit. Marinescu, C-tul Comp. 4|36, cu chesonul 
companiei, Lt-Col. Teodorescu a dat ordin ca să-i ţinem departe de compania noastră (16140) iar eu am fost 
trimes la Centrul 4 ca să vorbesc cu Staro-Se!o la telefon, căci telefonul dela Centrul 3 nu funcţiona. 

„Am raportat cazul Lt-Colonelului Nicolicescu, care supărat a dat ordin ca sub ameuinţarea cu 
moartea să-i trimitem înapoi, căci dânsul nu ştie de ordin. de retragere. Am raportat că trupa este risipită şi 
demoralizată, şi că o vom trimite la Subcentrul 2—3 şi FI. 3 ca să se reconstitue, 

„Abia reîntors la Centrul 3 şi ni s'a raportat că soldaţi din Bat. 11/36 s'au prezentat cu ofiţerii lor 
la reţeaua de sârmă şi cer să fie lăsaţi să intre. 

„Lt-Col. Teodorescu nu ştia ce să mai creadă. 
„M'am dus din nou la Centrul 4. Acolo am găsit pe Subl. Drăgulinescu, C-tul Comp. 15|40, care 

mi-a spus că a venit acolo cu Maiorul Bălan care a primit ordin de retragere. Venise şi Căpit. Arion, Cotul 
Comp. 7136 şi alţi mulţi ofiţeri. Le-am spus cazul dela Centrui 3 cu Căpit. Marinescu precum şi cele ordo- 
nate de Lt-Col. Nicolicescu, şi am căutat să-i convingem, şi eu şi Locot. Hagiescu, Cotul Comp. 2179, care 
ocupa Centrul 4, ca să se înapoeze, dar nu s'a putut, deoarece trupa era risipită şi amestecată. 

„Am raportat din nou Lt-Colonelului Nicolicescu cele de mai sus,—la care dânsul arătând semne 
de disperare a repetat aceleaşi ordine. | 

„Pentru controlul, dacă s'a dat, sau nu ordin de retragere, am cerut prin centrala de la Staro= 
Selo legătura cu una din companiile Sectorului Siahlar (cu care?); telefonistul era la aparat şi mi-a comunicat 
că nu ştie nimic de ordinul de retragere, şi nici nu ştia dacă compania sa, sau companiile vecine, S'au retras, 

„Sergentul Velescu care a adus ţinând de braţ pe Maiorul Bălan, spunea că a asistat cum Ma- 
iorul Bălan spunea că a asistat cum Maiorul Bălan a primit ordin direct de la Generalul Teodorescu, care 
plângând i-a spus ca să se retragă căci situaţia este pierdută. 

„Am vorbit din nou cu Lt-Col. Nicolicescu care din nou mi-a dat ordin să-i trimit înapoi. Maiorul 
Bălan nu pulea să creadă că este ordin să se ducă înapoi. In acest timp Lt-Col. Nicolicescu a părăsit cabina 
telefonică şi puţin după aceasta am anzit un smomot la telefon, o fluerătură şi comunicaţia s'a întrerupt. 

„Trupele continând să vină în număr din ce în ce mai mare, am plecat la Centrul 3, lăsând ordin 
Locotenentului Hagiescu şi Sublocot. Drâgulinescu să le adune în ordine şi să le ficseze la un loc unde să 
se odihnească. | | 

„Pe când mă duceam la Centrul 3 am văzut satul Staro-Selo arzând. 
„la cursul nopţii a sosit la Centrul 3 şi Lt-Col. Dumitrescu şi Căpit. Dimiu cu Comp. 11|36. Aceştia 

după ce au cerut să mănânce, s'au culcat. Comp. 11|36 a stat şia doua zi toată ziua în valea dinapoia Cen- 
trului 3, ! 

„Spre ziuă a sosit la Centrul 3 şi Comp, 14140. 
Subl. Tocitu Ion, of. subalt. în Comp. 16/40, care a ocupat încă dela 20 Aug. Centrul 3, mi-a co-
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municat că nu ştie cum Sau retras trupele de pe linia înaintată, deoarece pe acolo unde compania sa ocupă poziţie, nu a venii nici o trupă, nefiindu-le drumul pe acolo. 
| Subl, Iliescu E., C-tul Comp. 3 din Bat. V Mil. Mircea No. 72, care ocupa Centrul 1 după tri- miterea Bat, 1V|80 la Staro-Selo, dă următoarele relaţii : 

„Duminecă noaptea după ora 9 s'au retras aci părţi din Reg-tul 36 Inf. şi din Bat. 1V/75 cu Căpit. Leca, Subl. Cerchez, etc. Locot, Popescu Gr., C-tui Comp, 13180, a venit în cursul nopții pe la Cen- trul 1, dar nu a rămas acolo, ci s'a aşezat în vale spre dreapta, 
| „Luni de dim. toate trupele care au venit în cursul nopţii la Centrul 1, au părăsit centrul 

Concluzie. 
Din povestirile înşirate mai sus se deduce următoarele : 
1) Operaţiunea retragerii trupelor care :ocupau Linia Inaintată Sihlar. Staro-Selo nu a tost întru nimic organizată; adică nu a fost însărcinate anumite unităţi care să rămână pe poziţie spre a susţiue re- tragerea !); şi deci nu s'a dat un ordin în acest sens. 
2) Retragerea s'a executat pe companii şi chiar pe plotoane, care la primirea ordinului au pără- sit pur şi simplu poziţia cu mai multă sau mai puţină ordine 2; şi s'au îndreptat spre linia centrelor ; ex- cepție dela această regulă pare a fi făcut Comp. 9/36 1236 şi pa:te din Comp. 11136, dar nu. la plecarea de pe poziţie, ci numai după ce au plecat dela cimiatirul dela Staro-Selo, unde se adunase înainte de a pleca spre linia centrelor, a 
3) Ordinul de retragere la marea majoritate a unităţilor a fost comunicat verbal, deşi situaţia nu era de loc presantă, şi deşi toți comandanții de unităţi ştiau că retragerea trebuia să fie ordonată prin ordin Scris. Aceasta a provocat o mare confuziune.; şi comandanții de unităţi au stat la îndoială dacă trebue să execute, sau nu, ordinul 3). 

, | 4) Din cauză că ordinul nu sa comunicat scris şi din cauză că la unele unităţi nu s'a comunicat în mod precis şi chiar de loc, S'a întâmplat că unele companii sau plotoane izolate au rămas pe poziţia părăsită în tot cursul Bopţii, riscând să fie capturate, dacă inamicul ar fi pătruns pe poziţie 4). 5) In ce priveşte ordinul de retragere primit de Bat. [1/36 din pârtea G-lului Teodorescu direct dacă nu a fost rea credință la mijloc, probzbil a fost o iluzie, sau vreo înşelătorie pusă ia cale de vreun telefonist- spion bulgar 5). 
| In orice caz un maior nu trebuia să cadă victimă atât de uşor unei atari greşeli, mai ales că era voiba de o retragere. 

6) Ordinul de retragere dat de Lt-Col Nicolicescu nu a fost prin nimic justificat. Bat. 11|36: tre- buia şi putea să fie trimes înapoi spre a-şi reocupă poziţia ; iar ştirea falşe adusă de soldaţi şi chiar de unii ofiţeri cum că Bulgarii au pătruns în poziţie la Comp. 10|36 putea să fie verificată, —dar ce zic ?—era chiar verificată şi stabilită ca falşe în urma convorbirii care a avut loc între Lt-Col Nicolicescu şi Locot. Stamate, care raportă că este stăpân pe poziţie şi că pe front e liaişte. _ Dar se pare că mai de grabă Lt-Col. Nicolicescu se uită înapoi la linia centrelor pe care voia să continue rezistenţa, decât avea voinţa să menţină cu orice preţ poziţia pe care lupta. 7) Am dat atât de amp!e relaţii -asupra modului cum s'a hotărât, cum s'a ordonat şi cum s'a exe- cuiat această retragere, şi am citat în întregime toate relaţiile pe care le-am adunat asupra acestei opera- țiuni, în scopul ca ofiţerii de toate treptele să poate scoate învăţăminte asvpra modului cum trebue să se comporte în viitor în asemenea împrejurări. 
8) Deşi nu s'a dat un ordin de retragere în care să se arate pe unde să se retragă fiecare uni- tate şi ce poziţie să ocupe pe linia centrelor, totuşi vedem că companiile şi plotoanele retrase izolat, în: majoritatea lor s'au grupat mzi mult Sau mai puţin pe batalioane, ocupând anumite poziţii ; astfel: | — Bat. 1136, afară de Comp. 4]36, care sa retras prematur şi S'a adunat la FI,. 3, celelalte companii s'au setras spre Centrul 1 şi Rem. 1, unde batalionul s'a reconstituit a doua zi de dim; — Bat. 1/36, mai puţin plotoanele Subl, Hogaş, Subl. Vlad şi Plot. Ichim din Comp. 8136, care fusese dusă în ajutorul Comp. 2136, s'a retras spre Centrul 4; " — Bat. IIl36 sa retras spre Centrul 2, Subc. 2—3 şi FI. 3, pe care le-a ocupat. Din acest ba- talion. lipsea Comp. 11136 care s'a retras cu Lt-Coi. Dumitrescu şi Căpit. Dimiu la Centrul 3, precum şi plotonul Subl, Marinescu lon din Comp. 10|36 care de la Rem. 1, unde se retrăsese, a fost dat de Maiorul Dervescu ca susţiuere Companiei de Mitr. 36. 

- 
  1) Rău. 

2) Adică în dezordine, 
3) Nu trebuia executat un ordin verbal relativ la o operaţiune cu urmări atât de grave, -4) Mare răspundere şi-a luat cel care a dat un asemenea ordin. 1) Se poate, -
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—Bat. 1V|36, fiind deja împărţit cu două compânii (13 şi 14) pe front în intervalul dintre Comp, 12136 şi 10136, şi cu alte două companii (15 şi 16) pe frontul Companiilor 436, 13175 şi 2|36, s'a retras cu totul risipit şi amestecat în direcţia Centrelor 2, 2-3 şi FI. 3, şi spre Rem. 1, unde s'a adunat şi reconstituit abia în după amiaza zilei de 23 Aug. (Luni). 
—Comp. Mitr.: Maximl36, s'a retras spre Remiza 1. 
—Bat. 1V!40 s'a adunat în jurul Centrului 3, unde se găsia Comp. 16 a acestui batalion încă din ziua de 20 Aug. şi unde venise în seara de 21 Aug. Lt-Colonel Teodorescu, comandantul său, Comp. 14140 şi 15140, care fuseseră date ca întărire Batalionului 1]]36 în Subsect. Siahlar, s'au retras întâi cu acest batalion 

“la Centrul 4, şi de acolo s'au raliat la Batalion la Centrul 3. Comp. 13/40 care fusese dată ca ajutor Com- 
paniei 10(36, s'a retras întâi cu plotoanele izolate la Centrele 1 şi 2, s'a reconstituit în cursul nopţii la Cen- 
trul 2, şi apoi a doua zi de dim. s'a adunat la batalion la Centrul 3, , 

Bat. IV/75 care îşi avea companiile răspândite pe tot frontul Bat, 1136, de la Dunăre până la 
Comp. 10|36, sa retras cu companiile izolate una de alta la Centrul 1, Bateria de Coastă de 150mlm şi la 
Remiza 1, unde batalionul s'a reconstituit a doua zi. 

| —Bat. 1V|80, retras la Remiza 1, şi fiind socotit ca Singurul batalion complect şi în ordine este 
distribuit chiar în cursul nopţii pe frontul dintre şos. Turtukaia-Rusciuk şi Flancarea 3. 

Deci Bat. 1/36, 11/36, 11136 şi 1V|40 s'au retras şi au ocupat mai mult sau mai puţin anumită pore 
fiuni dia frontul liniei Centrelor 1-5;—Bat. IV|36 s'a retras risipit şi amestecat şi a ocupat prin suprapunere 
peste Bat. 1|36 şi 111|36 frontul Centrelor 1—FI. 3; iar Bat, IV|75, retras cu companiile risipite, a ocupat cu 
parte din companii (13 şi 14) Centrul 1 şi dreapta acestui centru, iar cu restul spatele acestui centru. 

După cum se vede, cea mai mare parte a unităţilor au ocupat linia de luptă a Liniei Centrelor, şi * numai 1 sau 2 companii, şi vre-o 2-3 plotoane răsleţe, s'au adunat înapoia acestei linii, 
Dă aceia mi se pare foarte stranie împărţirea şi a Bat. 1V/80, care era Singurul batalion grupat, tot pe linia de luptă a centrelor, !) | 
Cu împărţirea acestui batalion pe linia de luptă se desfiinţa singura unitate de care sectorul dis= punea ca rezervă pentru orice eventualitate în noaptea aceia. | 
Cine a luat această măsură, probabil că nu a .cunoscut Situaţia celorlalte batalioane; şi mă gân- des? la cuvântarea pe care Locot, Bădeszu, Adj. C-tului Capului de Pod (ce căuta acolo la Remiza 1) a jinut-o acestui batalion, când i-a spus că în el este nădejdea, etc. Fără îndoială că ofiţerii carii au ţinut 

sfatul dela Rem. 1, înaintea împărţirii acestui batalion pe frontul Centrului 1—FI. 3, nu ştiu că acest front 
era deja ocupat de diferite unităţi, aşa precum am arătat: mai sus. Şi erau poate îndreptăţiţi să nu ştie acest lucru când vedeau dezordinea în care se retrăgeau unităţile. 

Cum sa făcut că Bat. 1136, 111/36, 1V/40 şi 11]36 au ocupat anumite sectoare din Linia Cen- trelor, după retragerea lor de pe linia înaintată. 
Această distribuţie a liniei centrelor între batalioanele numite mai sus era ficsată mai dinainte prin planul de rezistenţă al Sect. 1; şi dacă nu toate unităţile au executat acest plan !), aceasta s'a întâmplat din cauza dezordinei în care s'a făcut reiragerea. 

“Şi dacă Bat. 1V|36 şi 1VI75 s'au amestecat şi S'au suprapus peste celelalte batalioane, aceasta s'a întâmplat din cauză că lor nu li se licsase sectoare de ocupat, ele fiind destinate a constitui rezerve şi anu- me : Bat. IV/36 rezervă a Sectorului I.—iar Bat. 1VI75 făcând parte din rezerva generală a Capului de Pod. Singur, de sectorul ocupat de Bat. 1VI40 ia Centrul 3 mă îndoesc că era ficsat mai dinainte spre a fi ocupat, deoarece la Centrul 3 a fost trimeasă Comp. 11136 de către Bat. III|36, care deci trebuia să ocupe frontul dintre Centrul 2 şi Centrul 3 inclusiv. 
“Ia felul acesta Bat. IVI40 care fusese la început destinat a. ocupa linia centrelor în timp ce Reg-tul 36 laf. luptă pe linia înaintată, ar fi. urmat să treacă tot în rezervă după retragerea Reg-tului 36 1. de pe acea linle. 

| 
Şi astfel S'au terminat operaţiunile din ziua de 21 Aug,, Duminecă, în Sect. 1, Linia Inaintată de la Siahlar-Staro-Selo. 

lo urma acestor operaţiuni Com. Sect. | a raportat Capului de Pod, şi Capul de Pod a raportat Marelui Cartier General că Bulgarii au atacat cu mari forţe Capul de Pod de 11 ori, şi că au fost respinşi cu mari pierderi, Faptul a fost considerat ca un mare succes al armatei şi a fost trecut şi în comunicatul oficial al zilei de 22 August. 

  
1). Toate batalioanele trebuiau să se adune înapoia liniei de luptă şi să steie la dispoziţia C-tulu Turtukaiei, care Singur ştia ce arc să facă cu ele. 

2) Un plan preconceput-Erezie, 

13
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Dar din nefericire lucrul nu era de loc aşa cum Sa raportat, şi se va vedea cât de mare rău a 
provocat acest. raport falş în conducerea viitoare a operaţiunilor întregei armate !). 

Operațiunile din Sectorul II în ziua de 21 August, —Duminecă. 

In acest sector nu a avut loc decât acţiuni de patrule. 

Pentru a ne face o ideie mai clară” de natura acestor acţiuni voiu da cuvântul câtorva ofiţeri carii 
mi-au făcut comunicări asupra acţiunilor din această zi, 

Voiu începe cu Centrul 9. a 
— Comunicarea Locot. Constantinescu Cristea, C-tul Comp. 3179: 

„Duminecă am stat cu trupa în acelaş fel ca şi în ziua precedentă, şi s'a trimes patrule puternice 

înainte şi s'a recunoscut trupe de artilerie inamică în Denisler, Mesi Mahle, şi infanterie masată în valea ce 

"vine dinspre Belica, 
„la această zi s'a auzit bombardare în. Sectorul 1. 

Fără îndoială că se vor fi găsit trupe de artilerie şi infanterie în punctele arătate mai Sus; dar 

este de mirare cum au putut să pătrundă patrulele noastre să ajungă să vadă artileria bulgară din Debisler 

şi Mesi Mahle, când se ştie că satul Daidir era ocupat de Bulgari din ajun, iar satele Denisler şi Mesi 

Mahle se găsesc la circa 3 kim. de reţeaua de sârmă şi sunt situate pe pantele coborânde spre Sud, adică 
„spre inamic, ale unor văi şi deci fiind imposibil de a se vedea cuprinsul lor de pe vreo înălțime, sau din 
"vreun pom, ci numai mergând până la ele. In ce priveşte cele 2 văi ce vin dinspre Belica, Eschi Dere şi 

Daptac Culac, cuprinsul primei văi se putea vedea aproape în întregime de pe linia centrelor,—iar cuprinsul 

celei de a doua se putea vedea de pe dealul din faţa Centrului 9, care eu cred că nua scăpat dea fio- 

cupat de Bulgari care au concentrat aci în vederea atacului de a doua zi patru batalioane âle unui regiment; 
dar cum terenul în această pate era acoperit cu mase compacte de porumb, patrule isteţe s'au putut strecura 

şi recunoaşte cuprinsul văii. In orice caz ştirea, chiar născocită, era adevărată, şi putea fi folosită în interesul 
apărării Cetăţii, 

— Comunicarea Locot. Dulii, C-tul Comp. 16|79. 
„Am ocupat Duminecă după amiază tranşeele din stânga Centrului 9, Plotonul Subi. Vorobkievici 

a fost trimes mult la dreapta spre Centrul 8, iar celelalte plotoane au ocupat poziţie amestecate cu plotoanele 
Comp. 7|79. 

„Am cerut Căpitanului Stăniceanu, C-tul Bat. 11|79 şi a! Centrului 9, să nu-mi amestece compania 
„cu alte companii, dar nu am fost ascultat, şi m-a amânat pe a doua zi. l-am spus că a doua zi poate bate 

artileria şi nu am să pot să mă descurc, dar nu m'a ascultat nici atunci, şi am rămas cu compania suprapusă 
peste Comp. 7|79. 

— Comunicarea Subl. Toma Panait, of. subalt. în Comp. 7119. 
„Nam avut lupie până Marţi 23 Aug. dimineaţa. 

— Comunicarea Subl. Andrei Vasile, of. subalt. în Comp. 11|79, care a ocupat Centrul 6: 
„Sâmbătă spre Duminecă noaptea a fost un foc de sperială, 

„Până Marţi, 23 Aug., nu a avut loc nici o acţiune. 
„Patrule foarte bine instruite. şi curagioase au observat din posturile lor stabilite în copaci, şi au 

raportat că Bulgarii în forţă ca de 3 regimente se găsesc în văile din faţa centrului, dar nu au fost crezute 2). 
— Comunicarea Subl. Constantinescu Ahil, Adj. But. 1V/79: 

„Duminecă pe ziuă a fost foc Slab de artilerie şi angajamente de patrule şi mitraliere. 
— Comunicarea acestui ofiţer cu privire la focul de artilerie nu pare verosimilă, deoarece nu este 

relatată nici de ofiţerii de artilerie cărora nu le-ar fi scăpat, şi de nici un alt ofiţer; probabil că confundă 
ziua de 21 Aug. cu ziua de 22 Aug. 

In această zi companiile Bat. 1V|79 şi. 1]79 retrase din avanposturi au contiauat să se ducă şi să 
ocupe poziţiile ce li s'au destinat pe la diferite centre ale sectorului, aşa precum s'a arătat mai "nainte; şi 
deşi inamicul nu a întreprins nici o acţiune contra acestui sector, totuşi C-tul Sectorului nu a luat nici omă- 

„Sură ca să-şi descurce unităţile, şi comandamentele de subsectoare (centre sau batalioane) şi să-şi constituiască 
rezerve. 

Amintesc cu această ocazie cele ce am spus deja, că în cursul nopţii de 20-21 Aug. şi în dimi- 
neaţs de 21 Aug. au fost trimise în Sectorul I la Centrele 4 şi 5 Comp. 1]79 şi 2|79spre a ocupa acele cen- 
  

1) Lipsă de pricepere în conducere, lipsă de scrupule în dările de seamă, lipsă de curaj în recu- 
noaşterea greşalelor. 

2) De cine nu au fost crezute ? 
(De Locot. Rozim C-tul companiei N. A.)



tre care erau părăsite încă de Vineri, 19 Aug., de către Bat. 1V|[40 care întărise cu Comp. 13|40 şi 14140 Linia 

Inaintată de la Siahlar. | 

Operațiunile din Sect. III în ziua de 21 Aug., — Duminecă. 

Ca şi în Sectorul II,.şi în acest sector nu a avut loc nici o acţiune, 
Se hotărâse la un moment dat.—nu cunosc însă în ce spop.—atacarea şi reluarea satului Antimovo, 

care de altfel nu fusese ocupat de inamic. 
Atacul trebuia să aibe loc la ora 2 d. a,, şi a fost pregătit timp de două ore de către Bateria de 

Ob. de 105 Căpit. Costescu, care a tras în acest scop 860 proectile:—dar atacul a fost contramandat. 
Tragerea de pregătire a acestui atac precum şi micile schimbări care au avut loc în acest sector 

în cursul acestei zile (21 Aug.) se vor vedea în extrasele din comunicările ofiţerilor redate mai la vale. 

— Comunicarea Căpit. Costescu, C-tul Bat. 1IR. 5 Obuziere: 
„Sâmbătă spre Duminecă am stat în baterie cu servanţii la posturi supraveghind Antimova şi zona 

dintre Aatimova şi Belica. 
„Duminecă, 21 Aug., am propus Maiorului Popilian C-tul Bat. [1l|76 şi al Centrelor 10 şi 11 să 

ocupăm Antimovo spre a stăpâni valea de la Est de sat care era periculoasă pentru Capul de Pod. 
„S'a hotărât atacul la ora 2 d. a. Inainte de această oră am tras cu bateria mea circa 860 pro- 

ectile asupra satului spre a pregăti atacul; dar atacul a fost contramandat, !) deoarece trupa era obosită. 2). 
„Din sat cercetaşii bateriei mi-au adus un prizonier, pe soldatul Schmayer Iosif, care mi-a spus 

că Divizia din care face parte se concentrează la Belica şi că ne va atacă imediat ce va sosi artileria. L'am 

înaintat erarhic Capului de Pod; dar nu ştiu ce s'a făcut cu el. 
„Noaptea am bivuacat la 4-500 m Nord Vest de postul de comandă al Maiorului Popilian. 
„După masa de seară am primit ordin din partea Capului de Pod printr'un servant al Bat. Locot. 

Feraru ca să mă duc la Şeremet. 3) Ajungând la postul t. î. î. Căpit. Ţăranu mi-a comunicat prin telefon 

ordinul că dacă până la ora 3,30 a. m. (noaptea) nu primesc alt ordin, să mă duc pe vechea poziţie. 
—lată o pregătire a unui atac cu întreaga încărcătură de muniţiuni'a unei baterii. Pentru sprijinul . 

şi protecţia eventuală a atacului ce mai rămânea ? Şi încă a unui sat neocupat de inamic. 
Mai observăm şi o încercare de regrupare a artileriei faţă de atacurile bulgare asupra Sectorului: 

1; dar după cât se vede tardivă. Dealtfel afară de trecerea la Turtukaia a Diviz. de tunuri de 15m|m Md. 

1880 de la Spanţov, este singura dislocare de guri de foc a” artileriei ce sa găsit în Capul de Pod. i 

— Comunicarea Subl. Stănescu N,, of. subalt. în Comp. 6176, care precum ştim a ocupat Centrul 
10 în urma risipirii Comp. 12|36 din avanposturi: | 

„Sâmbătă, ora 10 a. m. Comp. 6|76 a mers ca să ocupe Centrul 10 pentru a înlocui Comp. 12/76 
care se debandase într'o întâlnire cu nişte patrule în avanposturi. 

„La apropierea de Centrul 10 compania a luat formaţia de luptă, t temându-ne ca-nu-cumva centrul 

să fi fost ocupat de Bulgarii. 4). 
„Acolo am ajuns la ora 12 din zi. In centru erau puţini soldaţi bolnavi (congestionaţi) şi cu ochii 

plini de sânge din cauza fugii; la unii le curgea sânge şi din urechi, 

„Compania. a ocupat cu 3 plotoane (Subi. Zamfirescu, Gheorghiu şi Stănescu) anexele din faţa 
centrului; iar un ploton rămăsese la Centrul îl. 

„Până seara nu sa simţit nimic. Soldaţii Comp. 12|76 sau adunat încetul cu încetul; aveau 4 

dispăruţi şi 5 răniţi, carii aceştia din urmă au fost ridicaţi de pe câmp până la ora 5 d. a. Tot de pe câmp 

a fost ridicat rănit şi Subl. Livianu care fusese părăsit în retragere tot în cursul nopţii precedente. 

„In noaptea de 20-21 Aug. sa încins un foc de sperială pe toată linia şi care a durat ca 15 
minute. | 

„Duminecă pe la ora 10 a. m; am trimis o patrulă spre Belica cu ordin ca să nu se înapoieze 
până nu.va da de inamic. Şeful acestei patrule a venit a doua zi, 22 Aug,, şi a raportat că a văzut trupe 

inamice spre Belica, 

„Am plecat dela Centrul 10 Dum,, 21 Aug,, la orele 1-3 d. a. şi am ajuns la ora 4 d. a. la reşe- 
dinţa batalonului. 

  

1). Cine hotărâse atacul satului, cine la contramandat ? Este interesant să se ştie. 
2). De ce era obosită ? 
3). Comandanții de baterii primeau ordin direct de la Comandamentul locului întărit. 
4). Comandantul companiei credea deci că frontul liniei principale fusese spart? Este colosal ! 
(Cred că precauţiunea era justificată. Dacă nu ar fi luato şi ar fi dat peste inamic în centru, ar 

fi fost acuzat că de ce nu a luat măsuri. (N. A.). |
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„Când am trecut pe lângă postul de com. al Maiorului Popilian, am auzit cum acesta făcea la telefon mustrări aspre Comandantului Comp. 12|76, că de ce a raportat că toată compania îi fusese distrusă în noaptea de Vineri spre Sâmbătă (19-20 Avg.). 
„Duminecă şi Luni noaptea a fost iarăşi foc de sperială, 
— Comunicarea Subl. Stan S. Radu, of. subalt. în Comp. 7|76: 
„Comp. 7176, dela mobilizare am fost în avanposturi la Antimovo. 
„Sâmbătă, 20 Aug. toată compania a fost înşirată în fortificațiile satului cu toate plotoanele în linia |, gata de luptă. Aşa am stat până seara la ora 6,30-7, când în urma unui ordin scris compania s'a adunat la Vest de satul Antimovo şi de acolo am mers în coloană de marş la anexele din dreapta Cen- “irului 12. La plecare am dat foc satului, 
„Ajungând lângă Centrul 12 am început să ocupăm tranşeele şi adăpostul blindat dinapoia cen- trului, dar, probabil în urma unui ordip, compania şi-a continuat drumul spre aşa numita Pădue a Mitra- lierelor, unde am staționat 'în cursul nopţii;— soldaţii sub corturi, jar ofiţerii: în bordeele de acolo. Aci am Stat până la ora 3 noaptea când am plecat la Statul Major Reg-tului 76 Iof. 
„Duminecă de dim. pe la orele 10-11 am fost trimeşi să ocupăm anexele din dreapta ale Cen- trului 12. Ajunşi aci am ocupat mai întâi tranşeele cu 2, plotoane, iar cu alte 2 plotoane prelungind linia tranşeelor în cămp deschis până în fundul văii; mai în urmă plotoanele din câmp deschis au fost retrase în rezervă, 

„In această poziţie am stat până a doua zi, Luni, 22 Aug. orele 3-4 d. a, când am pornit la atacul satului Antimovo, | | i | — Comunicarea Subl. Popescu P. D., of. subalt. în Comp. 2|76, care ocupa Centrul 12. Voiu da întreaga comunicare a acestui ofiţer începând dela 19 Aug., Vineri, seara, deoarece des- crie operaţiunile plotoanelor trimise de Reg-tul 76 Inf. spre graniţă precurn şi retragerea gărzii mari a Comp. 1]76 dela Viskioj : 
„Vineri seara abia ne întorsesem din schimb din garda mare dela Viskioj şi eram cu compania în valea Pădurei Mitralierei din faţa stat: majorului reg-tului, când pe Ja ora 6 d. a. am primit ordin să plec cu plotonul spre graniţă. în direcţia pădurii Salihler cu însărcinarea de a alunga bandele bulgare, care se Svonise că au trecut graniţa. 
„Pe drum m'am întâlnit cu Sub-ţii Zisu şi Pavlid care şi ei erau trimeşi cu plotoanele lor în ace- laş scop şi în aceiaşi direcţie. Am pornit câte-şi-trei şi ne-am oprit de am poposit noaptea la primăria unui sat, care era goală, evacuată; şi am dispus serviciul de pază. 
„Pe la ora 1 noaptea au sosit în sat Soldaţi grăniceri, carii ne-au spus că Bulgarii au trecut graniţa, Imediat am adunat soldaţii, şi Subl. Zisu a ordonat să ne retragem ceva mai "'napoi, spre a vedea ce se petrece. 

| 
„Ne-am oprit astfel pe o poziţie mai înapoi unde eram mai siguri şi am stat acolo până s'a făcut ziuă, - 

a 
„In zori am înaintat din nou peste satul părăsit în cursul nopfii şi am mers spre pădurea Salih- ler. Înaintam cu plotoanele în linie de plotoane prin flanc la iaterval de 3-400 m acoperiţi cu patrule în- nainte şi pe flancuri şi bine legaţi înte noi, 
„La un moment dat am fost primiţi cu focuri puternice. Văzând că avem de-a-face cu trupe re- gulate bulgare ne-am retras spre Ceauş-Mahle, unde se găsia un post mic al Companiei 1|76 care forma garda mare dela Viskioj, şi împreună cu acest post ne-am retras la garda mare !), „De aci Sublocotenenţii Zisu şi Pavlid şi-au continuat retragerea mai departe cu plotoanele lor, iar eu am fost oprit de Locot. Morărescu, C-iul Comp. 1176, pentru a-l întări; să fi fost orele 12 din zi. Aci am fost însărcinat să ocup cu plotonul un şanţ pe care chiar eu îl lucrasem cu oamenii mei mai înainte, 

! 
„După câtva timp Locot. Morărescu a primit un raport prin care era auunţat că un batalion bulgar se apropie dinspre Belica. Atunci Locot. Morărescu, a dat ordin de retragere către nişte poziţii de laj Viskioj care făcea faţă în acea direcţie 2); poziţia noastră nu era fortificată. In această poziţie am stat până către seară fără ca trupe inamice să fi apărut, şi când primind ordin de retragere de la Lt-Colonei Marinescu, am plecat la compania mea la Centrul 12. Acolo am găsit compania, din „care lipsea Subl. Dragomirescu cu plotonul său, care era la Subcentrul 11—12, 
„Duminecă toată ziua şi în noaptea de Duminecă spre Luni (21—22 Aug.) am dormit la Centrul - 11 şi a fost linişte; deasemenea şi Luni (22 Aug). toată ziua. Compania mea nu a luat parte la atacul de la Antimovo, 

  1) Postul mic fusese atacat ? 
2) Dece s'a retras fără să fie silit?
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— Comunicarea comună a Locot. Pătraşcu şi a Subl. Moldoveanu, of. în Comp. 376: 
„Din ziua mobilizării am ocupat cu compania Centrul 13; un ploton ocupa anexa din. dreapta şi singura ce avea centrul, cu două plotoane Ocupâm centru, iar un ploton era postat în rezervă înapoia 

centrului, Ă 
„La Centrul 13 m'a avut loc nici o acţiune până Marţi 23 Aug. 
Comunicarea Locot, Morărescu, C-tul Comp. 1]76: 
„De la mobilizare am alternat în avanposturi la Vischioj. 
„De Sâmbătă seara, 20 Aug,, când m'am retras definitiv din avanposturi, am ocupat cu compania 

anexele din stânga Centrului 12, unde până Marţi, 23 Aug, nu am avut nici o acţiune. 
— Comunicarea Subi. Voiculescu Ion, of. subalt. în Comp. 4|76: 

„Compania noastră a făcut pe rând în avanposturi la Viskioj până Vineri spre Sâmbătă (19—20 
Aug.) noaptea, când a fost atacată garda mare (C. 12|76) dinspre Belica şi când ne-am retras definitiv din 
interiorul Capului de Pod. 

„Atunci am ocupat locul destinat pentru companie, călare pe şos. Turtukaia-Silistra între 
Centrele 12 şi 13, şi anume : plot. Ploi. Mihail pe versantul opus versantului ocupat de Comp. 1176 ; plot. 
Subl. Videscu imediat peste vălcica de la Nord de şosea dominând şi bătând şoseaua; urmă apoi o 
mitralieră, după care venea plotonul meu ;—al patrulea plot. (Subl. Drăguşoiu A!) era în rezervă înapoi. 

„In această poziţie am stat până. Marţi (23 Aug,) ora 2 d. a., când am primit ordin de retragere 
de la batalion. 

— Comunicarea Subl. Dumitrescu D-tru, of, subalt. din Comp. 8|76, care împreună cu Comp. 5|76 şi 6|76 formau rezerva Sectorului III. 
„Compania mea împreună cu Comp, 5|76 şi 6176 a ocupai poziţie de la mobilizare înapoia pin- tenului din faţa postului de comandă al Regetului 76 Int. | 
„Duminecă şi Luni noaptea (21—22 Aug.) toată compania a fost însărcinată să facă poliţie în Turtukaia ; fugiseră mulţi soldaţi din reg-tele Sectorului I; şi am văzut şi ofiţeri, 1) 
„In zorii zilei compania s'a înapoiat în vechea sa poziţie. 

— Comunicarea Sub!. Ştefănescu Atanase, of. subalt. în Comp. 13176: 
„Până Sâmbătă, 20 Aug,, companiile Bat. 1V|76 au făcut cu rândul serviciul de avanposturi la Sarighiol. 
„După retragerea avabposturilor companiile au fost distribuite astfel : 
— Comp. 14176 ia Centrul 14; 
— Comp. 15,76 la Centrul 15; 
— Comp. 16176 ocupă tranşeele dintre Centrul 13 şi Centrul 14, în faţa bateriei bulgare de 75 mm; | 
iar Comp. 13/76 în rezervă întrun găvan dinapoia Centrului 14. 
„Duminică (21 Aug.) la ora 8a. m. Căpit. Ionescu C., Cotul Batal. 1V/76 a trimes o secţie din Comp. 13/76 cu Subl. Zambra şi Subl. State în recunoaştere spre Sârsâalar. După o scurtă desfăşurare constatându-se că satul este ocupat de inamic, secţia s'a retras. (N'a fost ocupat până la 23 Aug.) „Tot Duminică pe la ora 7 d.a,, pe înserate, Comp. 13176 a fost trimeasă ca să ocupe Satul Kosuy cu scopul ca să împiedice pe inamic de a-l ocupă în cursul nopții în caz când ar fi încercat acest lucru. 
„Pe la orele 3 noaptea s'a auzit în sectorul de la dreapta focuri de armă şi grenade ; cu această ocazie s'a auzit şi atileria trăgând. 
„Luni, 22 Aug., la ora 7 de dim. compania s'a retras înapoia Centrului 14 în vechiul său loc, conform ordinului ce primise la plecare. 

După cum se vede din comunicările înşirate mai sus, în Sect, III nu a avut loc nici o acţiune în ziua de 21 Aug. afară de bombardarea zadarnică a satului Antimovo în vederea atacului contramandat şi | recunoaşterea dinspre satul Sarsânlar 
| . In această zi companiile retrase din avanposturi şi-au ocupat locurile destinate prin Planul de Rezistență al Capului de Pod şi al Sectorului II]. | 

La descrierea operaţiunilor din Sectorul 1 am văzut cum Bat, 1V|80 care avea două companii în Subsect. Centrelor 10 şi îl, şi două companii la Centrele 1, 2 şi 2-3. s'a adunat pe la orele 2-3 d, a. la Rem. 1, şi de acolo a plecat pe înserate în ajutorul Liniei Inaintate Staro-Selo. | Ă Companiile dela Subsect. Centrelor 10 şi 11 au fost schimbate de către Comp. 1 şi 4 din Bat. MII, Prah, No. 47. 
Voi da mai la vale comunicările ofiţerilor, atât din companiile Bat. IVI8O, cât şi din companiile 1) Tot Sectorul 1? |
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Bat. Mil. No, 47, care au fost la Centrele 10 şi 11, spre a vedea serviciul pe câre aceste companii lau în- 
deplinit acolo, | i 

— Comunicarea Subl. Mateescu Petre, of. subalt. în Comp. 15|80: 
| „Până la mobilizare Bat. IVI8O a stat în Turtukaia, în oraş, unde era însărcinat cu gărzile gar- 

nizoanei şi cu lucrările pieţii şi grădinei publice (?) a oraşului, Ă 
„In noaptea de Vineri spre Sâmbătă (19:20 Aug.) Comp. 13]80 şi 14]80 au plecat înspre Staro- 

Selo cu Maiorul Şshim şi cu tot bagajul batalionului. Celelalte doua companii (15180 şi 16180) au pornit 
Sâmbătă de dim. spre Autimovo. E | 

„Aceste din “urmă două companii ajunse le Centrul 11 au primit ordin dela Maiorul Popilian să 
taie porumbul din jurul bordeiului de comandă, 

„Sâmbătă (20 Aug.) seara plotonul meu a fost însărcinat să păzească deschiderea din reţeaua de 
sârmă a drumului ce duce la Antimovo. Acolo, noaptea am făcut o tranşee ; celelalte plotoane ale Comp. 
15|80 îmi pare că erau la Centrul 10. In cursul acestei nopţi a fost alarmă pe îront şi s'a tras focuri; am 
tras şi eu. - 

„Duminecă de dim. am fost schimbaţi şi am venit la postul de comandă al Batal. I1l|76, unde 
S'au întrunit ambele companii. | | - | 

„Pe la oreie 10-11 venind două companii din Bat. Mil. No. 47, ne-am schimbat şi am ple- 
cat la Remiza 1, unde am ajuns pe la orele 2-3 d.a, 

— Comunicarea Subl. Teodorescu V., C-tuil Comp. 1IV Mil. No. 47: 
„Până Duminecă, 21 Aug. am fost cu batalionul la Cantonul 2, kim. 4 de pe şoseaua Silistrei ; 

acolo lucram la gropile de lup ale liniei a 2-a a Capului de Pod, 
„Eram veniţi la Turtukaia dela 23 Iulie 1916, - 
„Duminecă, 21 Aug., pe la ora 2 d. a. am mers la postul de comandă al Maiorului Popilian, 

C-tul Bat. IIl|76, şi am sfhimbat 2 companii din Bat. 1VI8O; era cu compania mea şi Comp. 4 cu Subl. 
Nişulescu, - 

„Compania mea a fost oprită la postul comandă pentru corvezi. Seara am ajutat să se care mu- 
Diţiuni Bat. Locot, Feraru la noua sa poziţie din spatele postului de comandă, | 

„Duminecă noaptea am stat la postul de comandă. Incă decuseră plot, 1 din companie îmi fusese 
luat şi dus să ocupe tranşeele din linia | din faţa postului de comandă. o 

„Luni de dim. mi-a fost luat al doilea ploton şi a fost trimis să ocupe nişte anexe înainte şi la 
dreapta bordeiului de comandă; al treilea ploton incomplect,—căci parte era în gardă (?) a fost aşezat sub 
comanda mea în nişte tranşee de reculegere la 150 m înaintea postului de comandă. | 

— Comunicarea Subl. Nişulescu, C-tul Comp. a 4-a din Bat. V Mil. No. 47. 
„Duminecă şi Luni (21 şi 22 Aug.) compania mea a fost împărţită asttel « 

— un ploton la tranşeia anexă în care se găsia Locot, Petre Şt., C-iul Comp. 10176. 
iar restul de 2 plotoane se găsiau cu mine la Centrul 10 sub ordinele Locot, Crăciunescu M., 

C-tul Comp. 12176. 
După cum se vede din aceste comunicări, atât companiile din Bat. 1V|80, dar mai ales companiile 

din Bat. V Mil. No. 47 puse la dispoziţia Batalionului III/76 nu a fost păstrate” în rezerva Subsectorului 
apărat de. acest batalion, deşi, după cum am arătat mai "nainte, ar fi fost nevoe de a se constitui o rezervă, 
deoarece toate companiile batalionului fuseseră băgate pe linia de luptă,-ci şi aceste companii au fost băgate 
pe front, şi Subsectorul tot fără rezervă a rămas. : - 

Acţiunea Artileriei în Sect, II şi III în ziua de 21 Aug,, Dum, 

Deşi în cursul zilei de 21 Aug. nu a avut loc în Sectoarele II şi III nici o acţiune de infanterie, 
.şi aceasta din cauză că avanpusturile Capului de Pod se retrăseseră şi lăsase liberă apropierea infanteriei 
şi artileriei inamice de frontul întărit al Cetăţii,—artileria însă a avut obiective din belşug. 

Apropierea de frontul întărit a coloanelor de infanterie şi artilerie i-a oferit prilejul unor trageri 
cu mare efect şi cu mare folos pentru Cetate ; !) şi dacă ar fi urmărit cu mare atenţiune prin observatori 
ofiţeri, suiţi în arbori şi prevăzuţi cu benocluri, în lipsa altui mijloc mai perfectionat de observare, ar fi 
putut vedea cum diviziile bulgare se apropie de Cetate, se instalează şi se pregătesc de atac,—şi le-ar fi 
împiedicat prin fozul său. a 

Dar am văzut deja din povestirile de mai'nainte care-a fost vigilența comandanților de baterii şi 
  

1) Este foarte dreaptă observaţiunea aceasta, şi toată răspunderea cade asupra C-tului Sectorului, 
asupra C-tului Art. Sectorului, care nu şi-a făcut datoria ; şi la urma urmei asupra C-tului Apărării a cărui 
pasivitate este revoltătoare, |
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cât de anevoe se foloseau de prilejurile bune de tragere care li se prezentau. Aşa că ne putem da seama 
mai dinainte de activitatea desfăşurată de artileria noastră în această perioadă de operaţii (a marşurilor de 
apropiere) a atacului Cetăţii. . 

Pentru descrierea acestei acţiuni mă voi folosi în mare măsură de concluziunile la care a ajuns 
R. Lt. C. S. în reconstituirea ce a făcut asupra activităţii artilieriei Capului de Pod. 

Artileria Sectorului 1 

| Bateria de tunuri de 87 mm Md. 1880 Locot. Chico „pe trage asupra infanteriei din valea Nord 
Vest Mesi Mahle şi în satele Daidir şi Siahlar (Rec. Lt-C. $S) | 

Ia vale. şi în sate, fără îndoială, nu puteau trage decât la întâmplare şi în obiective bănuite. 
Cred că dacă s'ar fi studiat terenurile şi drumurile din faţa Cetăţii, s'ar fi putut stabili anumite 

puncte obligate de trecerea dintro vale într'alta ;—şi dacă S'ar fi observat cu atenţie aceste puncte, s'ar 
fi putut surprinde coloanele inamice în momeniul când ele treceau prin aceste puncte şi le-ar îi bătut, nu 
pe ghicite, ci în mod real. i 

Asemenea treceri se găsesc în următoarele puncte: | 
— la Nord de Belica, între valea Belica' şi sorgintea văii mari care trece prin faţa liniei 

centrelor. - | Ă 
- — la Nord Est de Denisler, între Valea Denisler şi sorgintea vălcelei Daptac Culac ; 

— la Sud de Daidir, între valea Denisler şi satul Daidir ; | 
— la Nord de Mesi Mahle între valea Mesi Mah!e şi satul Daidir ; _ 

_— la Nord Vest de Mesi Mahle, între valea Mesi Mahle şi valea care duce dela Daidir 
la Siahlar. ” | 

Aceste două din urmă treceri, deşi se părea că se puteau evita ocolind prin Siahlar, lucrul nu 
era posibil deoarece confluenţa văii care vine dinspre Belica, Denisler şi Mesi Mahle, cu valea care coboară 
dinspre Daidir şi pe care sar fi putut strecura inamicul nevăzut între sus zisele localităţi, era sub focul 
artileriei şi infanteriei de pe dealul de la Sud la Staro Selo. 

Aceste puncte bine observate şi reperate, şi observatorii” bine legâţi cu bateriile, ar fi înleşnit în 
mod real tragerea bateriilor şi prin aceasta ar fi împiedicat cel puţin în cursul zilei apropierea coloanelor 
inamice de Cetate. Dar. lucrul nu a iost făcut şi artileria a tras prin văi şi prin sate pe unde bănuia că se 
găseşte inamicul. !) | 

— Bateria de tunuri de 105 mm Căpit. Șendrea 
„Trage în artileria de la Sudul satului Daidir şi la Conacul Daidir (Chermencet) unde se instalase 

observatoare inamice şi mitraliere ; tragere pe zone, intermitenl. (Rec. Lt-C. $.) 
Nu cred că artileria inamică se va fi găsit în ziua de 21 Aug. la Sudul satului Daidir. Dar să 

presupunem că a “fost, şi dacă a tras în ea trebue că a văzut-o; şi dacă a văzut-o, de ce a tras pe zone? 
Sau a bănuit că este acolo ? In orice caz, asupra Armânului Chermencef, unde cred că Bulgarii îşi aveau 
observatoarele nu cred că a tras tot pe zone ;—şi ţin cu acest prilej să afirm că de îndată ce avanposturi!e 
noastre au fost retrase şi infanteria bulgară. sosită în faţa Cetăţii, Armanul Chermencetf trebuia ras de pe 
fața pământului ; ori, acest arman şi astăzi este în fiinţă aşa cum a fost şi înainte de răsboiu, cu foarte mici 
stricăciuni şi reparaţiuni. | 

— Bateria de tunuri de 105 mm Locot. Jecu. 
A „+. trage în valea dintre Belica şi Denisler şi asupra Moarei Racagiu unde se concentrau trupe 
inamice ; tragere pe zone intermitent“. (Rec. Lt-C. S$.) 

Primul obiectiv e tot în vale,—vale foarte mare şi cu multe ramificații şi întortocheturi la 6-7 klm, 
distanţă ; nu se putea trage decât tot la sentiment, deoarece bateria nu avea observatori carii să descopere 
obiectivele ascunse în acea vale şi să observe efectul focului. | 

Al doilea obiectiv, deşi tot în vale,—în partea Superioară a văii mari care trece prin fața liniei 
centrelor,—era însă mai apropiat şi oferea putinţa de a fi observat de pe botul de deal cota 124 din faţa 
Centrului 10. Dar este întrebarea dacă observatorul Bat. Locoi. Jecu, care îşi avea postul la această cotă, 
nu se retrăsese şi el odată cu retragerea avanposturilor. Imi pun această întrebare deoarece chiar după retragerea 
avanposturilor putea să fie menţinut aci un post de observaţie protejat de un ploton pe infanterie întărit cu 1-2 

1) Pentru aceste cuvinte am spus totdeauna că este o mare deosebire între ofiţerul de artilerie de câmp şi cel de cetate; şi că ofiţerii de artilerie destinaţi unei cetăţi trebuesc trimişi din vreme Cetăţii pentru a avea tot timpul ca să studieze nu numai poziţiile de luptă ale unităţilor lor, dar încă terenul din faţă pe care adversarul va călcă, se va mişcă se va adăposti, îşi va instala artileria sa... 
Statul Major al nostru, Comandantul Turtukaii trebuiau să ştie aceasta şi să intervină la Minister, cum am făcut eu, pe când eram Inspectorul General al Fortificaţiilor Ţării. Ă
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grupe de mitraliere, deoare-ce botul de deal de care vorbim se găsea foarte aproape de reţeaua de sârmă 
şi putea să fie sprijinit din anexele liniei centrelor şi în special de anexele din stânga Centrului 9. Dar nu 
cunosc ca vre un observator de artilerie să se fi menţinut pe vre un post de observaţie din afara reţelii de, 
sârmă după ce s'au retras avanposturile în interiorul Capului de Pod. In special okservatorii acestei baterii 
ştim sigur că au fost retraşi, după cum vom vedea imediat. Deci bateria nu a avut cum să-şi conducă focul. 

Să ascultăm şi comunicarea pe care mi-a făcut-o Subl, Eremia, of. subalt în această baterie, 
„Primele focuri le-am tras Vineri sau Sâmbătă (19 sau 20 Aug.) 
„Noaptea (care ?) s'a tras în Belica, “ 
„Aveam observator la Denisler legat prin telefon ; ceilalţi observatori erau legaţi prin agenţi. 
„Când infanteria s'a retrzs în' centre observatorii s'au retras şi ei pe linia cenirelor, legaţi 

fiind cu telefon (telefonul infanteriei) sau prin agenţi, acolo unde posturile de observare erau aproape. 
„Până Marţi (23 Aug.) am tras într'o baterie care. se găsea la morile din Daidir şi asupra altei 

baterii din valea Denislerului. - 
Ambele relatării nu concordă şi nu ştim ce să conchidem. 

Artileria Sactorului. III. 
— Bateria de tunuri de 105m3m Locot. Feraru. 
„+ «+ + deschide focul la ora 10 a, m. asupra unei cavalerii inamice care înainta diuspre satul 

Viskioj; distanţa 5—6000 m ; tragere pe zone intermitent până la ora 12 a. m. 1);—apoi trage asupra dife- 
ritelor obiective, ce i se semnalau de către infanteria sau artileria vecină amică. 

„La ora 12 deschide focul asupra unor trupe inamice într'o pădure Est Belica (6000m). 
„La ora 3 după amiază deschide focul (în urma unei informaţii de la Bateria Locot. Jecu) asupra 

unei baterii inamice ce S'ar fi aflat între Belica şi Daidir. 
„Toate aceste trageri pe zone, diferite înălțătoare, neputând controla tragerea prin nici un fel de 

observare (Rec. Lt.-C. $.) “ i 
Nu ştiu de unde şi în ce fel îşi va fi procurat Lt-C. S. datele relativ la această baterie, deoarece 

Locot. Feraru, C-tul bateriei a căzut mort în luptă, şi deaceia nu ştim ce temeiu să punem pe ele; şi nici direct nu au putut căpăta vre-o cunoştinţă asupra acestei baterii 2) 
“Luând aceste date aşa cum ni se dă, ne întrebăm: în ce fel a putut să tragă o baterie grea, cu 

tragere înceată (1 lovitură la 3 minute), la circa 6000 m., într'o cavalerie, timp de 2 ore? Oare acea cava- 
lerie a stat să se joace de-a-baba-oarba cu bateria ? 

| la ce priveşte celelalte obiective Lt-Col. S. are grije şi se întreabă şi se miră singur cum au 
putut să fie alese şi bătute, " 

Este întradevăr de mirare ca o baterie grea în poziţie pe un front fortificat să recurgă la infan- 
terie să-i aleagă obiectivele, şi să-i conducă tragerea, când bateria putea să aibă observatorii săi în pomi, 
de unde ar fi putut vedea mai bine ca infanteria. Nu mai vorbim că însuşi C-tul bateriei ar fi trebuit să se 
găsească aproape de linia infanteriei instalat întrun pom de unde putea să vadă şi obiectivele care interesa 
direct infanteria, dacă ar fi vrut să o sprijine în lupta contra infanteriei inamice care o ataca. 

Dar aceste metode nu erau încă introduse în practicele artileriei noastre. 
—. Bateria de 37 mm Locot. Andronescu, aşezată înapoia Centrului 12. 
„ „+ deschide focul asupra părţii de Sud a satului Antimovo la ora 8-9 a. m; tragere pe înăl- 

țătoare variabi'e, intermitent (pregătirea atacului) 3 (Rec. Lt-Col. S.) 
Bine-bine, tragere pentru pregătirea atacului asupra satului Antimovo,—atac care dealtfel după 

Cum ştim nu s'a mai dat,—dar orele nu se cam potrivesc, Căpit. Costescu; în comunicarea citată mai *na- 
inte arată că atacul asupra satului Antimovo era hotărât pentru ora 2 d. a. Ori, pentru pregătirea acestui 
atac, artileria trebuia să înceapă tragerea la orele 8-9 şi să o termine la ora 122. Ar fi avut tot timpul 
să se anihileze efectele pregătirii în intervalul de timp de la ora 12 până la ora 2 d. a. Este oare o gre- 
şeală de ore, sau aşa se va fi ordonat? 

Să ascultăm acum şi pe Subi. Georgescu C., of. sub. în baterie. 
„Sâmbătă d, a. am tras în Aotimovo, unde ni s'a comunicat de Maiorul Divary că au apărut patrule (2) inamice 4), şi că să tragem. Am tras cu 2000 si 3000 m, 

Duminecă, am tras în dreapta (Vestul) satului Antimovo. 

1) A tras dela -orele 10 până la 12 asupra unei cavalerii bulgare care inainta ? Greu de crezu ca şi restul relaţiunii. 
2) Atunci ce temeiu se poate pune pe reconstituirea Lt-Col. S.?. 3) Atacul Antimovului ordonat de cine? De C-tul Art. Sect. ? 
4) Nu le cred reale.
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Este de necrezut că Maiorul Divary, Cotul Art, Sect., III a putut da ordin ca artileria să tragă în patrulele inamice ; am dat însă comunicarea aşa cum mi s'a făcut cu titlul de curiozitate. Şi apoi,—cine ştie ? nu văzurăm mai sus artileria grea cu tragere încetată, trăgând 2 ore în cavaleria care înaintă ?—De ce artileria uşoară nu ar fi tras în patrule ? - 
In ce priveşte tragerea de Duminecă, deşi nu se arată orele când s'a executat, este sigur vorba de tragerea de pregătire a atacului asupra satului Antimovo tragere la care, iată, avem confirmarea că a luat parte şi Bateria de 87 mm. 

— Cupola tun. de 120 mm F. N. G. 
„„irage asupra satului Antimovo cu înălțătoare variabile, intermitent, de la 8 la 12 a. m (prepa- rarea atacului) Rec. Lt-C. S.) 

— lată şi comunicarea Subl, Săveanu Nic., C-tul cupolei. , 
„Duminecă, 21 Aug, la ora 2,15 d. a. s'a tras primul foc în Antimovo, la mori, unde se zicea că Sunt concentrate trupe inamice ; am tras vreo două ore, vreo 50—60 proectile ; apoi am încetat focul şi până seara nu am mai tras, 
Deci ofiţerul spune precis, — lucrul pe care l-a ţinut minte bine, că primul foc l-a tras Ja 2,15 d. a. Deci nu poate fi vorba de tragerea de pregătire a ataculului asupra satului Antimovo, care trebuia să înceapă la ora 2 d, a., după cum afirmă în- mod precis şi categoric Căpit. Costescu. Dar cum a putut să dureze acest foc 2 ore asupra unor trupe care erau concentrate acolo ?-Oare acele trupe stăteau concentrate acolo în sat fără să se mişce ? lată chestiuni care ne arată lămurit cum era organizată şi cum se executa tragerea artileriei din Capul de Pod; ba încă întrun sector al cărui comandant de artilerie am arătat că şi-a condus focul bateriilor. 

— Bateria de tunuri de 75 mm. Md. bulgar, Subl. Atanasiu. | 
pu. deschide focul asupra părţii de Nord şi a terenului de la Nordul satului Aotimovo, de la ora 8,30 până la amiază; tragere pe înălțătoare variabile, interminent.“ (Rec. Lt-C. $). , 
lată a treia baterie care ține să afirme că a luat parte la pregătirea atacului asupra satului Anti- MOvo, ba încă arată şi în care anume parte a satului a tras şi tot de la ora 8 (recte 8,20) până la ora 12. Dar este o chestiune: putea această baterie să tragă în satul Antimovo ? 
Ştim că această baterie era plasată într'o fortificaţie. 

| Pe planşa 1|20.0C0 originală cu fortificațiile, axul acestei baterii este îndreptat exact sub un upghiu de 900 faţă de direcţia Antimovo; adică satul Antimovo se găseşte exact pe flancul bateriei. 
Pe harta anexată la lucrarea Generalului Teodorescu axul acestei baterii este dirijat subt un unghiu de 580 faţă de direcţia satului Aotimovo | a Deci chiar dacă această din urmă hartă este cea exactă, bateria nu putea trage în Antimovo. Va fi fost scoasă din fortificaţie şi va fi fost. îndreptată spre Antimovo spre a putea trage ? Nu se spune şi nu se ştie. Eu cred mai de grabă că a afirmat acest lucru spre a se face vrednică de partici- parea la această acţiune. Şi nu cred că C-tul Art, Sectorului a putut da această misiune acestei baterii, câud avea la îndemână Bateria de Tunuri de 105 mm Lt. Feraru,—Bat. de Ob. de 105 mm, Căpit. Costescu —Bat. de tun. de 87 mm Locot, Andronescu şi Cupola de tun 120 mmF.N, G,, care toate erau dispobibile şi care puteau că tragă normal în Antimovo. 

14
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Evenimentele petrecute în ziua de 
| 22 August (Luni) 

Generalități. 

loamicul în această zi sa abținut de la orice întreprindere asupra Capului de Pod; — probabil a 

întrebuințat timpul, spre a-şi grupă forţele şi pentru a-şi distribui şi recunoaşte obiectivele. 

Astfel stând lucrul garnizoana Capului de Pod a avut liniştea necesară şi timp liber suficient, spre 

a-şi pune în ordine unităţile şi spre a-şi corecta distribuirea şi gruparea forţelor, 

După cum se.vaă vedea însă din descrierea ce va urmă, nimic din toate acestea nu s'a făcut ;— 

nici Capul de Pod nu şi-a retras nici una din unităţile din rezerva sa, pe care le-a angajat în zilele prece- 

dente în Sect. 1, spre a-şi reface rezerva, şi nici sectoarele nu şi-au degajat şi nu şi-au reconstituit unităţile 

care trebuiau să le servească ca rezerve de sector; ba ceva mai mult, unităţile au continuat să ocupe linia 

de luptă în aceiaş stare de amestecare în care le-am văzut. 

Vom proceda la descrierea faptelor întâmplate în această zi tot pe sectoare. 

Operațiunile din sectorul 1 

In acest sector operaţiunile mai de seamă care au avut loc în cursul acestei zile (Luni, 22 Aug.) 

au fost: reocuparea Subsectorului Sianlar şi a Liniei Bălţei Staro-Selo şi apoi părăsirea definitivă a Subsec- 

torului Siahlar. 

Reocuparea Subsectoruiui Size hlar. 

A fost săvârşită de companiile Bat. IV/36. 

Acest batalion ştim că se retrăsese în cursul nopţii precedente la Centrul 4, unde se adunase 

în întregime afară de plot. Subi. Hogaș şi Vlad R. Luţă din Comp. 8136. 
Aci companiile au staționat în timpul nopţii astfel: 

— Companiile 5136 şi 7136 în interiorul centrului: 
— Compania 6|36 ocupa: 

„— cu 2 plotoane anexele dintre Centrul 4 şi turâlele din dreapta sa 

. — iar celelalte două plotoane în rezervă înapoia celor dintâi. 

— Restul din Comp. 8[36 nu am putut află unde a staționat în cursul nouţii. 

Subl. Drăgulinescu, C-tul Comp. 15|40, pretinde că în cursul nopţii a primit ordin dela Lt-Col, 

Teodorescu, C-tul Bat. 1V|40, să ducă o companie din Bat. Il:36 la Centrul 5, şi că a dus Comp. 5/36. 

Lucrul acesta nu numai că nu e confirmat de ofiţerii din Comp. 5]36, dar aceştia mi-au comunicat că au 

petrecut noaptea la Centrul 4, în incinta de sârmă a acestui centru. 

Afară de aceasta tot Subl. Drăgulinescu mi-a mai comunicat că a doua zi de dim,, Luni, a mal 

primit ordin să ducă încă o companie la Centrul 5 şi că de astă dată a dus Comp. 7136. Dar nici acest lucru 

nu e confirmat de către ofiţerii acestei din urmă companii, carii mi-au spus că noaptea au petrecut-o în 

Centrul 4, de unde a doua zi au plecat să reocupe Subsect. Siahlar. | 

Din toate cercetările pe care le-am făcut nu am putut să aflu în mod cert în urma cărei hotă- 

râri şi în urma cărui ordin Bat. [136 a plecat şi a ocupat Subsect. Siahlar. 

lată cum povesteşte Sublocot. Tănăsescu I., Adj. Bat. 1V|40 (Lt-Col. Teodorescu). 

„Luni (22 Aug.) de dim. au venit la Centrul 3 cu automobilul Col. Mărăeşscu şi Lt-Col. Nicoli- 

cescu. Col. Mărăşescu ne-a comunicat că comanda Sect. | o are mai departe tot Lt.-Col. Nicolicescu care 

se bucură de întreaga încredere a comandamentului superior. 1) Acest lucru a fost rău privit, deoarece subt 

aceiaşi comandă se suferise eşecul din ajun. - 

” „Inainte de a pleca Col. Mărăşescu de la Centrul 3, a fost o discuţie între Lt-Col, Nicolicescu, 

Lt-Col. Dumitrescu şi Lt-Col. Teodorescu, cine să se ducă să ocupe Subsect. Siahlar.-Lt-Col, Nicolicescu 

doria za acest lucru să se facă ca_un act de devotament, de curaj si de iniţiativă particulară. Lt-Col. Teo- 

1). Atunci ce rost a avut Col. Mărăşescu la Turtukaia ? Probabil că C-tul Apărării nu a voit să-l 

întrebuinţeze. Şi atunci mă întreb: de ce? 
2). Sunt foarte nostime scenele acestea. Dar aşi voi să ştiu: în discuţia aceasta nu a intervenit 

Colonelul Mărăşescu cu autoritatea gradului său?
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dorescu a cerut Lt-Col. Nicolicescu să dea ordin scris în acest sens, ceace acesta nu a voit, susținând prima 

părere. 2) In fine au rămas de acord ca linia centrelor să fie apărată până la moarte. 

„Inainte de a veni Col. Mărăşescu şi Lt-Col. Nicolicescu la Centrul 3, vorbind Ia telefon la Bri- 

gadă (Rem. 1, postul de comandă al Cotonelului Mărăşeacu), Maiorul Săvulescu, Şeful de Stat Major at 

Capului de Pod, a întrebat dacă Maiorul Bălan a reocupat Subsect. Siahlar. Raportându-i că nu a -plecat şi 

că se găseşte la Centrul 4 mi-a dat ordin ca să-i comunic să plece, ceeace nu s'a putut face. (2). 

In timp ce aceste lucruri se petreceau la Centrul 3, companiile Bat. 11|36 ocupau Subsect. Siahlar.!) 

Voiu da cuvântul, pe rând, oriţerilor acestor companii spre a vedea cum fiecare din ele au pro- 

cedat la această înapoere pe poziţiile părăsite în cursul noptii. 

—Comunicarea Subl. Furtună, of. subalt. în Comp. 5]36: 

„Luni, 22 Aug. la orele 4 dimineaţa, în zorii zilei, am ocupat fără ordin sectorul părăsit, unde: 

am prins o patrulă bulgară. . ă 

„Eu am îost trimes la Com. Capului de Pod spre a duce patrula capturată şi un raport din partea 

Căpitanului Ionescu Atanase, Cotul companiei. In raport se arătă că compania a reocupat Subsect. Siahlar pe 

care l-a găsit neocupat de Bulgari; şi în acelaş timp se arătă modul cum Subsectorul fusese părăsit. 

— Comunicarea Subl. Radu Alexandru, of. subalt. în Comp. 6I36: 

„Din Subsect, Siahlar ne-am 'retras pe la ora 1 noaptea de Duminecă spre Luni, la Centrul 4, 

„Am revenit în poziţie Luni de dim. 

— Comunicarea Locot. Drăghicescu A., of. subalt. în Comp. 636: 

„Luni de dim., cum s'a luminat de ziuă, s'a ocupat locul respectiv din Subsect. Siahlar. 

„Imediat s'a tras cu turelele, care au fost găsite intacte, asupra uuui escadron german care eşea 

din Siahlar. 

— Comunicarea Căpit. Ciocâlteu S., C-tul Comp. a 6|36: 

„Luni de dim. până să plecăm să reocupăm Subsect. Siahlar se dedea fel de fel de ordine şi 

contra-ordine. Imi aduc aminte că după plecarea Comp. a 5/36, care a plecat cea dinţâi din proprie iniţia- 

tivă, s'a raportat Generalului Teodorescu, cerându-i părerea asupra acestui aci, 

— Comunicarea Subl. Simionescu, of. subalt. în Comp. 7Bl6: 

„A doua zi, Luni, pe la ora 410,30” am ocupat locurile respective din Subsect. Siahlar. ln locul 

plotoanelor din Comp. 14140 (Subl. Gheorghiu) a venit Locot. Munteanu, C-tul Comp. 8136, cu plotonul cu 

care mai rămăsese. 

Din comunicările de mai sus se deduce ca Subsect. Siahlar a fost reocupat de către companiile 2) 

Bat. 11|36, fiecare individual, din proprie iniţiativă şi revenind pe rând începând din zorii zilei până pe la 

ora 10.30. | 

Căpit. Ciocâlteu, C-tul Comp. 6136, mi-a mai comunicat că după ce Subsect. a fost reocupat, a 

venit la postul său de comandă şi Maiorul Bălan, C-tul Bat. 11/36. - 

La înapoerea batalionului toate turelele au fost găsite intacte. 

Mitralierele franceze (3 secţii) au fost readuse şi ele în subsector odată cu înapoierea infanteriei, 

Ocuparea poziției dinapoia păâlţei Siaro-Seio. 

Această poziţie a fost ocupată de Bat. 1136 (fără Comp. 4136) şi Bat. IV|75, după ce ele s'au a- 

dunat în dimineaţa zilei de 22 Aug. (Luni). 
Să vedem cum s'au adunat aceste batalioane şi cum au ocupat poziţia. 

— Batal, 1136. Ă 

— Comp. 1]36. 

— Comunicarea Căpit. Anghel Florea, C-tul Comp.: | 

„După ce batalionul sa adunat la podul dintre Centrul 1 şi Remiza 1, am plecat să ocupăm tran- 

şeele dinapoia “satului şi Bălţei Staro-Selo. 
„Compania mea a ocupat tranşeele din dreapta şoselii ce duce la Staro Selo, cu 3 plotoane în,linia 

l (în tranşee) şi cu al 4-lea ploton în rezervă înapoi aproape de şosea. 

„An stânga companiei mele, în stânga şoselii, era Comp. 14|75 Subl. Pravăţ, iar în dreapta era un 

ploton din Comp. 10136 cu Locot. Tereuzescu. Mai departe la dreapta se întindea Comp. 1375 cu Căpit. 

Leca Toma. Aa Sa . 

| — Comunicarea Subl. Gheorghe Marin, of. Ssubalt. în aceiaş companie. 

„Luni de dimineaţă la constituirea batalionului compania noastră era complectă. 

  

-1). S'a mai vorbit de aceste lucruri. De ce se repetă? (Nu s'a mai vorbit. N, A.) 

2). Subt a cui comandă ? :
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„Pe la ora 9—10 a. m. am ocupat poziţie dincoace de Balta Staro-Selo în dreapta şoselii Staro- Selo cu 3 plotoane în iranşee în ordinea începând dela Slânga 1, 2, 3,—şi cu al 4-lea ploton în rezervă. Aveam cam în faţă bordeele Reg-tului 36 Inf. de pe dealul Staro-Selo. 
— Compania 2|36. | 

—Comunicarea Suul, Antonescu P., of. subalt, în companie, 
„Luni de dim. pe la ora 9 sa adunat batalionul la Remiza 1. „După aceasta am mers şi am ocupat poziţie călare pe şos. Turtukaia-Rusciuk înapoia Bălţei Staro Selo ; plotonul meu fiind aşezat imediat în dreapta şoselii, 

| „Nu ştiu nici cu cine se învecinea compania în dreapta şi în stânga, nici cât se întindea frontul companiei, şi nici dacă compania îşi păstrase în rezervă vreun ploton. 
— Comp. 3136 

— Comunicarea Locot, Ungureanu Preda, of. subalt, în companie: i „După o jumătate de oră de la sosirea din linia înaintată de la Staro Selo batalionul s'a adunat la Rem. 1 şi apoi compania noastră a fost trimeasă ca să ocupe tranşeele de la Est de Balta Staro Selo la stânga Comp. 2/36, care ocupă poziţie călare pe şos. Turtukaia—Rusciuk, având numai un ploton în stânga şoselii. 
, 

| „La stânga companiei noastre îmi pare că erau trupe din! Reg-tul 75 |, sau din Reg-tul 80 1. (2) „Aceasta s'a petrecut între orele 7 şi 8 dim. 
— Comp. 4/36. - , Nu cunosc din ce motive, a continuat să ocupe poziţie la Flancarea 3, unde se retrăsese în cursul nopţii, fiind răsleţită de batalionul său. După unele versiuni Maiorul Dervescu ar fi refuzat să o mai primească Sub comandă în urma întâmplării din seara precedentă. 
Se va vedea lia capitolul respectiv, ce a făcut această companie, acolo unde a rămas. — Batalionul 1V!75,- 
— Comp. 13175. - 

— Comunicarea Căpit. Leco Toma, C-tul acestei companii : 
„Luni de dim. sa adunat întreg batalionul la Remiza 1. 
„De acolo fără să fim prevestiţi despre ceace aveam să facem, am luat formaţia de manevră, şi am coborât în vălcica dia spateie Cantonului de Vănătoare. 

| | „Acolo  G-lul Teodorescu ne-a dat direcţia spre Staro Selo. In acest timp artilieriile se bombardaui. a 
| „Am înaintat şi am ocupat tranşeele din faţa bordeelor Reg-tului 36 Inf. de pe coasta dealului Staro Selo. La dreapta mea era o companie din Reg-tul 36 Inf., iar la stânga mea era Comp. 10/36 (toată?) „Dincolo de şos, Staro Selo era Comp. 14|75 cu Subl, Pravăjţ, iar pe şosea înapoia noastră era Comp. 16|75 în rezervă. 

| — Comp. 14/75. 
— Comunicarea Subl. Pravăţ, C-tul Companiei : 

„Luni de dim. după adunarea batalionului am ocupat poziţie pe Linia Bălţei Staro Selo la stânga şoselii care duce la Staro Selo, până subt dealul centrelor. La Stânga nu mai aveam alte trupe afară de trupele care ocupau sus pe deal, centrele. 
| . — Comp. 15]75, 

— Comunicarea Subl. Ionescu Nicolae, of. subalt. în companie: 
„După ce compania Sa reconstituit şi batalionul s'a adunat la Rem. 1, am luat repede formaţiu- nea de luptă şi am înaintat spre St. Selo. Eu cu Compania am stat în rezervă pe şosea la vre-o 800 m înapoia liniei de luptă. 

. 
»De aci pe seară plot. Subl. Toader Mihai.a fost trimis să întărească linia de luptă. — Comp. 1675. | 

— Comunicarea Subl. Oprea lon, of. subalt. în companie: | , „La Bateria de Coastă am stat până Luni la orele 9 seara, când am primit ordin să ne ducem să ocupăm tranşeele din valea din dreapta (?) satului St. Selo, şi am luat loc în dreapta Comp. Căpit, Leca T. - „Bateria de Coastă a tras mereu Luni şi a primit şi ea lovituri, 
Din această comunicare ar reeşi că Comp. 16|75 nu s'a adunat la batalion în dimineaţa de 22 Aug., şi că ea a venit pe poziţia ocupată de batalion în seara acestei zile. Lucrul nu pare verosmil îosă, deoarece toate comunicările înşirate mai nainte, precum şi cele ce vor urma sunt unanime să arate că ba- talionul s'a adunat cu toate companiile sale şi apoi a plecat să ocupe poziţia. Nu este însă mai puţin ade- vărat că faptul relatat este prea precis şi ofițerul nu s'a putul înşela ; de aceia trebue ținut în seamă. — Comunicarea Subl, Dragomirescu M,, of. subalt. în aceiaşi companie :
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„Luni de. dim. am susținut o: baterie de artilerie avâud înainte Batal. Maiorul D noastră era plasată înapoia bateriei de artilerie care nu a tras deloc, „Toată ziua de Luni şi noaptea de Luni spre Marţi am stat acolo. „la spre ziuă (Marţi) am primit ordin şi am ocupat tranşeele de dincoace de Balta St. Selo cu 

toată compania la dreapta şos. St. Selo. 
- Comunicarea acestui ofiţer este aproape cu totul diferită de comunicarea precedentă a Subl. Oprea 

Ion. Bateria este cu totul alta, şi anume una care nu a tras şi care se afla în spatele batalionului Maior Der- 

ervescu. Compania 

Elevul Grosu, subaltern în Bat. Subl, Fulger mi-a comunicat că îşi aduce aminte că „Luni toată 
ziua a văzut staționând înapoia bateriei Sale oarecare unităţi din Bat. 1V|75. Această baterie ocupase poziţie 
în ziua de 22 Aug., Luni, în dreapta (nordul) şos, Turtukaia-Rusciuc în Parcul şi Cant. de Vănătoare,) în 
imediata propiere a vălcelei ce curge printre Centrele 1 şi 2 şi se varsă în Balta St.-Selo; iar unităţile de 
infanterie ocupau poziţie jos în vălcea€, 

par a fi de acord cu această Supoziţie. 
— Comunicarea Subl, Costin Sava, Adj. Bat. 1/36. : | „Luni de dim. după adunarea Bat. 136 şi 1V|75 s'a dat Maiorului Dervescu subt comandă şi Bat, 

1V/75; dar era ceartă, căci Maiorul Mărunţeanu, C-tui Bat 1V|75, zicea că este mai -Vechiu şi nu voia să 
execute ordinele?) 

| „Maiorul Dervescu a primit ordin ca să ocupe cu ambele batalioane poziţia dinapoia Bălţei St.- 
Selo. Această poziţie a fost ocupată în modul următor: Comp. 1/36 în dreapta şos St.-Selo; Comp. 3|36 la 
jumătatea distanţei dintre şoselele Rusciuk şi St.-Selo ; Comp, 2136 călare pe şos. Rusciuk. La dreapta şi 
înapoia Comp. 2136 a fost postată în rezervă de aripă Comp. 16/36, „Bat. 1V|75 a fost distribuit astfel: două companii la aripa stângă a liniei sub comanda directă a 
Maiorului Mărunţeanu, iar celelalte două companii în rezervă înapoia Comp 2,35 şi 16136. Ocuparea era gata 
la ora 11—11,30. 

" 
„Poziţia era cu totul dominată de Deatul St.-Selo, „Dispozitivul trupelor nu a rămas aşa, căci cele două companii din Bat. 1VI75, dinapoia aripei drepte 

au dispărut dela locul lor, probabil chemate la sine de Maiorul Mărunţeanu, fără să comunice cel puţin 
aceasta Maiorului Dervescu2). 

| 

dâusul aşezase mitralierele în vălceaua de la Nord Estul Cant. Vânătoare şi venise personal la Maiorul Der- 
Vescu ca să primească ordine; Maiorul Dervescu însă i-a ordonat ca să stea acolo, căci deocamdată nu are 
nevoe de ajutor. 

— Comunicarea Subl. Uzum D-tru, Adjut. Bat, IV:75: „Bat. 1V;75 s'a adunat la puţul din spatele Cr. de Vânătoare, aşa că în zorii zilei, când a venit 
Col. Mărăşescu era complect constituit. Aci am primit ordin ca cu două companii să ocupăm Stânga poziţiei 
Bălţei St.-Selo, iar celelalte două companii să ocupe poziţie în dreapta şos. Rusciuk, „Mi se pare că cele două companii din dreapta şos. Rusciuk au fost chemate de Maiorul Mărun- 
țeanu lângă dânsul: eu am văzut a doua zi de dim. (Marţi, 23 Aug.) Comp. 15|75 şi 16/75 lângă dânsul în 
marginea Cr. -de Vânătoare, unde îşi avea postul de comandă. i Din aceste relatări reese că Comp. 15:75 şi 16/75 au ocupat poziţie la început în dreapta şoselii | 
Rusciuk, sau cel puţin aşa a primit ordin Maiorul Mărunţeanu să le distribue, şi că mamai în urmă au fost 
ridicate de acolo. 

Probabil însă că Maiorul Mărunţeanu a luat cu sine încă de la început la postul său de comandă 
1) Cine a provocat cearta ? C-tul Sectorului. ? “ 2)-O asemenea afirmare trebue susţinută cu dovezi, (Se confirmă mai jos de Subl. Uzum D-tru N, A.).
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din marginea Cr. de Vânătoare !) pe şoseaua St.-Selo la 800 m. înapoia liniei de luptă Comp. 15175, lăsând 

. în dreapta şos. Rusciuk numai Comp 16|75, pe care a chemat-o mai în urmă,,în cursul nopții şi pe aceasla 

la sine. | 

In comunicarea Subl. Costin Sava am văzut că la dreapia şi înapoia Comp. 2136 afost postată în 

rezervă de aripă Comp. 16136, şi mai departe, în seara zilei de 22 Aug., în urma luării de către Maiorul Mă- 

runțeanu a celor două companii (recte una, 16|75) din dreapta şos. Ruscink, Maiorul Dervescu a înlocuit a- 

ceste două companii cu Comp. 15136. 
— Să ascultăm şi pe ofiţerii acestor companii. 

— Comunicarea Subi, Cristea D-tru, of. subalt. în Comp. 16/36: 

„Luni de dim. am plecat cu compania şi am ocupat poziţie lângă Balta St. Selo, la dreapta şi 

înapoia Bat. Maior Dervescu. 

Ă „Aci am făcut şanţuri eşalonate şi am stat toată ziua. Seara a fost orânduit serviciul de 

avanposturi. | 

— Comunicarea Subl. Filip Stan, of. subalt. în Comp. 15|75: . 

„Luni de dim. compania mea s'a reconstituit abia cu vreo 70 soldaţi, iar. dintre ofiţeri eram nu- 

“mai eu; Subl, Giurculescu C-tul Comp. era bolnav încă de mult; Subi. Popescu V. fusese evacuat bolnav 

îacă înainte de mobilizare ; iar Sub!. Mareşeanu T. se îmbolnăvise de friguri în ajun câud compania mergea 

de la Comp. 10|36 în ajutorul Comp. 4136 şi 13/75. i 

„După ce compânia s'a reconstituit a fost lăsată în rezervă şi în susținerea artileriei de câmp 

care luase poziţie în Cr. Vânătoare; ocupasem poziţie în vălceaua cu puț dintre Centrul 1 şi Cant, 

Vânătoare, 

„După prânz am trimes pe un plotonier la Maiorul Dervescu spre a-i cere ordine. Pe. la ora 6, 

d. a. Sa înapoiat plotonierul şi mi-a comunicat ordinul că trebue să: merg cu compania la Rem. 1, unde se 

adună tot batalionul, . 

„La Rem. 1 am găsit batalionul adunat, dar nu era întreg. Am văzut acolo pe Subl. Berdan (C- 

tul Comp. 14/36) Subl. lonescu C-tin şi Mihăilescu Alex. (din Comp. 13/36) Subl. Mareşeanu T. care se 

însănătoşise şi se înapoiase la companie; şi îmi pare că era acolo şi Subl Popescu G. lon din 

Comp. 16136. 
„Până să se adune batalionul, s'a întunecat bine. 

„După adunare, batalionul a pornit pe şosea înspre St. Selo. Când era apioape să o apucăm la 

'stânga spre St. Selo, un cornist călare a luat compania mea şi ne-a dus la Maiorul Dervescu, pe malul 

Bălţei St. Selo, la sud de şos. Rusciuk. Aci compania a fost pusă în rezervă în spatele Bat. Maior Dervescu 

pe grupe în trăgători. Soldaţii au făcut măsci şi au stat aşa până dimineaţa. Mai în urmă a venit tot act şi 

compania Subl, Ionescu C-tin (C. 13/36) care a luat aceiaşi formaţie. 

Din această comunicare se constată că în locul Comp. 15/75 şi 16/75 care trebuia să întărească 

aripa dreaptă a Bat. 1136, nu a fost adusă numai Comp. 1536 ci şi Comp. 13/36 pe lângă Comp. 16/36 care 

se găsea aci de dimineaţă. Lucrul este adevărat şi iată ce relatează în această privință Subl. Ionescu C-tin, 

C-tul Comp, 13]36. 
„După retragerea dela Staro-Selo în dimineaţa de 22 Aug. (Luni) compania a ocupat din ordinul 

Lt-Col, Dumitrescu anexele din faţa Subcentrului 2-3. Aci am stat până la 4 d. a, când am fost schimbaţi 

-de Comp. 9/36 (Lt. Brighiu) şi am primit ordin să mă adun cu compania la batalion, la Remiza 1. 

„După adunarea batalionului, la ora 6,30', Companiile 15/36 şi 16|36 (?) au plecat la podul Staro 

Selo ca să întărească Bat. 1|36, iar Comp. 13]36 şi 14|36 au rămas aci până Ja ora 10 noaptea când am 

primit ordin să mergem şi noi la Bat. 1/36, la podul St.-Selo, împreună cu o secţie mitr. Maxim cu Locot, 

Niţescu. Acolo am ocupat poziţie în linia II-a. ” 

Aşa. dar Comp. 13/36 nu a plecat odată cu Comp. 15/36; aceasta pe cât se pare a fost singură. 

Deşi din comunicarea Subl. lonescu C-tin reese că Comp. 14]36 a mers împreună cu Comp. 13|36 

încă decuseară în ajutorul Bat. 1|36, cu toate acestea, din relatarea Subl. Capotă, of. subalt. în Comp. 14/36, 

pe care o redau mai j s, reese că această companie a mers în ajutorul Bat. 1]36 a doua zi, Marţi, 23 Aug, 

„După retragerea de la St. Selo (împreună cu Comp. 13/36) am mers la Subcentrul 2—3 unde am 

intrat subt comanda Lt-Co!, Dumitrescu. Acolo am stat Luni pană seara în păduricea de la Nord de cupo- 

lele în construcţie, când ne-am întâlnit cu Subl. Berdan, C-dul Companiei, şi s'a completat compania. Tot 

acolo era şi Subl. Stoicescu C. cu o companie din Bat. V Mil. Nr. 72. 

: „Luni seara pe la ora 7 am primit ordin să mergem la Rem. 1, unde am stat ca două ore, după 

care am primit ordin să mergem înapoi la Subcentrul 2-3 (?); Comp. 13136 a fost trimeasă în ajutorul Bat. 

1[36, Maior Dervescu. Noaptea am petrecut-o la Subcentrul 2—3. 
  

1) Ce comandă exercita Maiorul Mărunţeanu ? (C-da Bat. 1V/75 N. A.)
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| „Marţi, 23 Aug., am fost trimeşi cu: Comp, -Subl. Stoicescu .V|72 Mil, ca întărire la Bat, 1136 şi am 
ocupat poziţie înapoia batalionului acestuia la Nord de şoseaua Rusciuk. 

Prin urmare în afară de Bat. 1136 şi IV|75 a mai fost destinat să ocupe poziţia Bălţei st. „Selo şi 
Bat. 1VI36. Dar acest batalion nu a fost adunat şi triines deodată ci a fost trimes pe companii şi anume: 

„— Comp, 16135, care se reconstituise incă de-cu-noapte, a fost trimesă în dimineaţa de 22 Aug. 
(Luni) împreună cu Bat, 1136 şi 1V/75; 

— Comp. 15136 a fost trimeasă în seara de 22 Aug,, imediat ce batalionul s'a adunat la Remiza 1; 
— Comp. 13136 a fost trimeasă 3-4 ore mai târziu, la ora 10 noaptea ; 
iar Comp. 14/36 a fost trimeasă a doua zi. 

Intrey acest batalion a fost grupat şi dispus călare pe şos. Rusciuk înapoia aripei drepte: a po- 
ziţiei Bălţei St. Selo. 

Bănuesc că Comp. 14136 a primit şi ea ordin ca să meargă să întărească încă în timpul nopţii 

Bat. 1/36, dar probabil din cauza unei interpretări greşite a ordinelor, s'a înapoiat la Subcentrul 2-3, de 
unde a doua zi a plecat la locul unde se găsia batalionul. 

Din comunicarea Subl. Capotă s'a văzut că odată cu Comp. 14/36 a plecat de la” Subcentrul 2-3 
în ajutorul Bat. 1/36 şi Comp. Subl. Stoicescu din Bat. VI72 Mil. Nu ştim ce poziţie a ocupat această com= 

"panie, dar probabil alături de Bat, 1V/36, şi anume la Nordul şos. Rusciuk, unde în desfăşurarea luptelor 

viitoare vom întâlni oarecare trupe de milițieni, care nu poate îi decât această companie. 

Acestea cred că sunt toate unităţile care au ocupat poziţia Bălţei St. Selo. 

Poziţiile ocupate de celelalte unităţi (Bat. 11/36, — Bal. Uil/36, — Bat. 1V/40, — 
Bat. 1V/80, — como. 2 şi 3/V/47 Mil, — Comp. 3/V/22 Mil. şi Artileria) din Sect. 

l, care au râmas pe Linia Centrelor; — şi ce au îăcut aceste unităţi. 

! Vom lua centrele începând de la stânga, adică de la Centrul 5, şi.vom arăta pe cât posibil pe 

batalioane, de ce trupe au fosi ozupate şi ce schimbări s'au produs în cu'sul zilei de 22 Aug. (Luni). 
— Centrele 5 şi 4 au continuat să fie ocupate de Comp. 1/79 şi 2/79 şi după plecarea Bat. 11/36 

pentru a ocupă Subsect. Siahiar. 
| — Iatervalul dintre centrele 4 şi 3, Centrul 3 şi intervalul dintre Centrul 3 şi FI. 3 au fost Ocu- 
“pate de Bat. 1V[40 în felul următor: ă 

— Comp. 15)40 a ocupat trontul dintre Centrele 4 şi 3, având două plotoane în anexele dintre 

aceste două centre şi 1 ploton înapoi în rezervă; aci compania a stat în permanenţă în tot cursul zilei 

de 22 Aug., precum şi în ziua de 23 Aug. (Marţi) până la retragerea de pe linia centrelor“. (Comunic. Subl. 
Drăgulinescu, C-tul Comp.). 

— „Comp. 14140 a ocupat  tranşeele din jumătatea din stânga a Centrului 3, cu 2 plotoane în 

linia l în anexe şi plotonul meu în rezervă (Comunic. Subl, Gheorghiu C. of. subalt. în companie). 

„Comp. 16140 a ocupat anexele din faţa sa din dreapta Centrului 3, şi anume: plotonul meu 

ocupa 2 anexe din faţa centrului, iar spre dreapta mea urmau plotoanele Subl. Manolescu şi Subl. Vlădescu. 

Compania noastră ca şi celelalte companii ale batalionului avea numai 3 plotoave. (Comunic. Subl. Tocitu 
of. subalt, în companie.) 

— „Comp. 13140 a petrecut noaptea la Centrul 2. „ 

> „Luni de dim. am primit ordin de la Lt-Col. Nicolicescu ca să mă duc la Centrul 3, unde am 

sosit la ora'8. Aci Lt-Col "Teodorescu mi-a dat ordin ca să 'ocup cu compania şi să întăresc o poziţie între 

Centrul 3 şi FI. 3. In această poziţie am stat Luni toată ziua şi noaptea de Luni spre Marţi. La dreapta 

mea la FI. 3 se găsia Comp. 4/36 cu Căpit. Marinescu (Comunicarea Locot. Stamate, C-tul Comp.) 
— In Centrul 3 ocupase poziţie Plot, Sonda cu secţia sa de mitr. fr. de poziţie. lată ce spune 

comandantul Său, | 
„Luni spre seară am ocupat poziţie cu secţia mea de mitraliere la Centrul 3, chiar în centru de 

unde băteam foarte bine St. Selo. 
Tot la Centrul 3, după cum'am arătat mai sus, -a venit şi Comp. 11/36, care a ocupat poziţie în 

rezervă înapoia centrului, unde a stat toată ziua de Luni 22 Aug. —lată: cum relatează acest fapt Subl. Tă- 

năsescu loan adj. Bat. 1V/40: 
„In noaptea de Duminecă spre Luni-a sosit la Centrul 3 Lt-Col Dumitrescu 'şi Căpit. Dimiu cu | 

Comp. 11136 ;—au cerut să ia masa şi apoi s'au culcat, 
„Comp. 11136 a stat toată ziua de Luni acolo în rezervă înapoia centrului în vale. 

-— Bat. 111136, cel puţin nominal, a ocupat poziţie pe frontul Centrelor 2, 2—3 şi FI, 3, bineînțe= 

sel mai puţin Comp. 11|36, care am văzut că în tot cursul zilei de 22 Aug. a rămas la Centrul 3.
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| — Comp. 9/36 a ocupat încă din timpul nopţii Cenitul 2, astfel precum relatează Locot. Stamate 
C-tul Comp 1340, şi a rămas la acest centru în tot cursul zilei de 22 Aug.. Luni, şi chiar în ziua de 23 
Aug. până la părăsirea liniei centrelor. 

Subl. Ionescu C., C-tul Comp. 13/36 cred că face confuzie între Centrul 2 şi Subcentral 2-3., cari 
sunt aproape unul de altul, când spune ca Luni, 22 Aug., pe seară a. fost schimbat de Comp. 9/36 (St.Bri- 
ghiu) de la Subcentrul 2-3. Probabil ca Subl. Ionescu C., ocupase cu compania sa Centrul 2, sau anexele din Stâoga acestuia, de unde a fost schimbat de Comp. 9/36, 

— Comp. 10136, precum am arătat la descrierea retragerii, s'a retras răsleţită şi a rămas şi în cursul 
zilelor următoare tot răsleţită ; astfel : 

i — Plotonul Subl. Marinescu 1, care a fost dat de Maiorul Dervescu ca susţinere Comp. de Mitr. Maxim |36, a rămas pe lângă această companie până la sfârşitul luptelor ; — Plotnul Locot. Tereuzescu, după comunicarea Căpit Anghel Florea, a ocupat poziţie pe linia Bălţei St.-Selo între Comp. 1136 şi Comp. 13175, unde a stat până la retragerea după această linie. — Plotonul Subi. Dumitrescu Oreste, şi probabil şi plot. Plot. Comănescu a ocupat poziţie în anexele Subcentrului 2-3 unde a fost văzut de Subl. Pravăţ şi Subl, Georgescu P. când aceştia s'au retras acolo Marţi. 23 Aug. cu Comp, 14175, 
— Comp. 11136, care a stat toată ziua de 22 Aug. (Luai) în: rezervă înapoia Centrului 3 până la ora 12 noaptea de Luni spre Marţi, când a primit ordin să se ducă la Centrul 2, de unde apoi în urina 

unui ordin primit de la Lt-Col, Dumitrescu a ocupat poziţie îatre Centrul 2 şi Subcentrul 2-3; — Comp. 12136, care în cursul nopţii de 21-22 Aug. Ocupâse poziţie în anexele din dreapta şi Stânga turelelor de 53 m|m de la Subcentrul 2-3, cu 3 plotoane în lina | şi un ploton în rezervă „a stat aşa 

a ocupat poziţie între turelele de 53 mlm de la Subcentrul 2-3, a continuat să ocupe şi mai departe această poziţie. 

- — Plotoanele Subl. Hogaş şi Vlad şi al Plot. Ichim din Comp. 8|36, care s'au răsleţit de compania: lor încă din timpul retragerii de la St.-Selo, şi care Luni de dim. au intrat sub comanda Comp. 4|36, a con- tinuat să rămână cu această companie la FI. 3; deci 2 Subunităţi răsleţite de unităţile lor se regăsesc într'un colţ al câmpului de luptă şi stau împreună. 
! „— „Comp. Mitr. Maxim 136 a stat în tot cursul zilei de 22 Aug. la Parcul de Vânătoare şi pe la Rem. 1“ (Comunic. Subl, Chiajoa). | | Centrul 1 a continuat să fie ocupat şi mai departe de Comp. 3/V/ Mil, No. 72 care a format gar- nizoana permanentă de Siguranţă a acestui centru până la căderea Cetăţii, — Bat. 1V]80, ale cărui companii au fost distribuite, după cum am văzut la descrierea retragerii, pe frontul Centrelor 1—FI, 3, a continuat de asemenea să păstreze aceiaşi distribuţie pe care am arătat-o cu ocazia acestei descrieri, Singura modificare pe care a suferit-o dislocarea acestui batalion este trimiterea a două plotoane din Comp. 14/80 de la Centrul 2 la Subcentrul 2-3, după cum am văzut din comunicarea de mai sus a Subl. Dumitrescu R. 

— Companiile 2 şi 3 din Bat, Miliţii No. 47 care au fost distribuite Sect. 1, şi de a căror urmă nu âm putut da, propabil că au ocupat poziţie pe malul de Nord al vălcelei care se găseşte între Centrele 1 şi 2, la aşa numitele vărzării. Acolo îşi aminteşte Elevul Grosu, subaltern în Bat, Fulger, că a văzut în cursul zilei de 22 Aug. nişte companii de milițieni, pe când bateria ocupă malul de Sud al acelei vălcele. Comanda unităţilor era distribuită in modul următor: — Centrele 5, 4 şi 3 erau comandate de Lt. Col, Teodorescu ; — Linia Îaaintată de la Sichtar (Bat. 136) era comandată de Maiorul Bălan; — Unităţile care ocupau poziţia Bălţei St.-S. erau comandate de Maiorul Dervescu; — Unităţile care ocupau Centrele 2, 2-3 şi FI. 3 erau sub ordinele -Lt-Col. Dumitrescu ; „— Centrul 1 era comandat de Maiorul Bechy, C-tul Bat, V|72 Miliţii ; . — lar acest centru împreună cu împrejurimile sale erau comandate de Maiorul Sahim, C-tut Batal. 1V|80, 
Concluzie. 

| Din observarea crochiului cu dislocarea unităţilor şi din descrierile înşirate mai sus se deduce următoarele :
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— Batalioanele ocupau poziţiile cu companiile aproape complet amestecate. | 
— Afară de Bat. 11]36 din Subsect. Siahlar, căruia şi lui îi lipseau 3 plotoane din Comp. 836, 

nici unul din batalioane nu-și avea companiile complect grupate şi neamestecate cu companii din alte batalioane. 
„„— Numai Luni, 22 August către seară, Bat, 1VI36 a reuşit să-şi grupeze 3 companii, iar Marţi, 

23 Aug. toate companiile pe şos. Rusciuk înapoia aripei drepte a Bat. 1|36. 
— De asemenea Bat. 1V[40 prin plecarea Companiei 11|36 în noaptea de Luni spre Marţi a rămas. 

să ocupe un front unic, şi fără să aibă printre companiile sale alte companii din alte batalioane. 
— Dar aceasta după cum vom vedea nu a durat mult, căci după retragerea Bat. 1136 din Subsect.. 

Siahlar în cursul aceleiaşi nopţi, i se distribue încă o campanie (4|75) în dimineaţa de 23 Avg. 
— Unităţile nu sunt dispuse după nici un sistem sau principiu tactic ; astfel: 

— Din circa 9 batalioane câte forma garnizoana Sect. | (4 bat.. din Reg-tul 36 Inf.—Bat. 
1V|49,—Bat. 1V/75,—Bat. 1VI8O,—Bat. V:72,—2 companii V/47 şi 2 companii din Reg-tul 79 Inf.), sectorul nu 
dispunea de nici o unitate strânsă în rezerva sectorului, | 

— Bat. 11|36 din Subsect. Siah'ar, faţă de Bat. 1V]40 şi Comp. 1 şi 2179 din Centrele 3, 4 
şi 5 ocupau două linii succesive de rezistenţă, 

— De asemenea Bat. 1136, Bat. 1V|75 şi Bat. IVI36 de pe Linia Bălţei St.-Selc făţă de restul 
trupelor care ocupau linia Centrelor 1—FI, 3, ocupau tot două linii succesive de rezistenţă. | 

— Afară de aceasta situaţia Bat. 11136 în Subsect, Siahlar, izolat, şi cu flancul drept descoperit 
era cu totul critică, şi menţinerea acestui batalion acolo nu avea nici un sens, ci cel mult a dovedit că pă- 
răşirea Liniei Inaintate St. Selo-Siahlar s'a făcut fără motiv, | | 

Şi acest amestec de unităţi şi acest dispozitiv falş nu decurgea dintr'o acţiune de luptă şi nu era 
menţinut din cauza vreunei presiuni continue a inamicului, 1) ci fusese luat în urma unei retrageri făcute dia 
proprie iniţiativă şi în voe, şi fusese menţinut, deşi inamicul, după cum vom vedea, nu a întreprins nici o 
ăcţiune. în cursul zilei de 22 August, Luni. 

— Artileria Mobilă a Sect. 1 (Diviz. de t. de 75 mm tr. r. din Reg-tul 3 Art, şi Bat. Fulger) 
care se retrăsese în timpul nopţii înapoia liniei centrelor, au ocupat poziţie călare pe şoseaua Rusciuk la 
înălțimea Cr. Vânătoare: „Bat. Lt. Constantinescu T. în Crâng în stânga şoselii, iar Bat. Lt. Vertos în 
dreapta şoselii în plin: câmp. Bateriile nu puteau ocupa poziţie îo vălceaua dinapoi, deoarece era strimtă şi 
adâncă, Bat. Fulger a ocupat poziţie la drezpta Bat. Lt. Vertos“ (Comunic. Subl. Zăvoianu şi Elev Grosu)2) 

— Bat. t. de 53 mm pe afet, Locot. Măinescu a ocupat poziţie prin apropiere de Subcentrui 2-3. 

Acţiuni de luptă petrecute în Sect. | în cursul zilei 
de 22 Aug,., Luni, 

Subsectorul Siahlar ; Batal, 1136. 
Luăm companiile în ordinea de ia flancul drept. 
— Comp. 6/36. 

— Comunicarea Subl, Drăghicescu A,, of. subalt. în coinpanie : 
„Imediat ce am reocupat locul nostru în sector S'a tras cu turelele de 53 mm întrun escadron 

german care eşea din Siahlar, şi a fost respins. 
„La ora 12,30 a început bombardarea poziţiei de către artileria bulgară, care a durat până la 

ora 4 d. a.. Infanteria bulgară nu a atacat, 
„Pe la ora 8-9 seara am primit ordin de retragere şi ne-am retras la Centrul 4, unde am găsit 

încă ocupând centrul Comp. 279. 'Tot aci s'au retras şi Comp. 5136 şi 7[36. precum şi Locot, Munteanu cu 
o parte din Comp. 8/36. : 

- „ID cursul nopţii compania noastră a fost trimeasă la Centrul 3, unde Lt:-Col Teodorescu ne-a 
dat ordin să ocupăm poziţie în rezervă în valea dinapoia centrului în spatele Obuzierului de 210 mm, Căpit. 
Chiriceanu. E 

— Comunicarea Subl. Radu Alexandru, of. subalt. în Comp. 6/36: 
m... Pe la ora 10 noaptea a venit Subl, Niger din Bat. 1VJ40 şi ne-a comunicat că este ordin de 

retragere, Chiar în noaptea aceia am mers în spatele Centrului 3 în valea din dreapta Ob. Chiriceanu, unde 
  

. 1). Toate acestea pun în evidenţă lipsa de capacitate, de voinţă şi de iniţiativă a C-tului de Sector, şi lipsa de control şi de autoritate a C-tului Apărării, Cum, la Cartierul General nu se trimetea zilnic situaţia trupelor fiecărui sector ? Cartierul nu inspecta sectoarele prin agenţii săi? 
2) Aceste baterii trebuiau să aparţină rezervei mobile a Turtukaiei. 

15
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am stat restul nopţii, şi am adâncit nişte şanţuri ale liniei a doua, care băteau valea care venea dinspre 
Cimitirul St. Selo. Ş 

— Comunicarea Căpit, Ciocălteu Sergiu. C-tul Comp. 636: 
„Bombardarea ne-a surprins asupra mesii. Ne-a bombardat câtva timp cu artilerie grea, dar nu 

ne-a făcut nici o pierdere, - 
„Artileria inamică pusese în baterie într'o vale ca la 2000 m înaintea noastră, Am descoperit-o 

prin patrulele noastre şi am cerut Ob, Căpit. Chiriceanu să tragă regulându-i eu tragerea, După câte-va 
lovituri a fost redusă la tăcere, : | 

„in cursul zilei am raportat de câteva ori că Subsect, St. Selo nu este ocupat de inamic. Am 
văzut pe după p'âuz cum se strecurau timide trupe inamice spre sat cu ajutorul unor. turme care făceau 
naveta între deal şi satul St, Selo. | 

„S'ar fi putut reocupă şi Subsect, St. Selo, dar nu s'a încercat nimic. D, 
— Comp. 5136. 

— Comunicarea Subi. Furtună, of. subalt. în companie: | 
„Când m'am înapoiat pe la ora 2 d. a. de la Turtukaia, unde fusesem trimes cu patrula pe care 

o prinsesem la reocuparea Subsect. Siahlar, am găsit una din turelele de 53 mm. şi o  mitralierâ franceză 
distrusă. Fusese bombardare şi. rănise şi pe Subl. Moisescu. Acţiune de infanterie nu fusese. 

„Pe la ora 9 seara, primind ordin de retragere, am luat tot materialul şi ne-am retras la Centrul 
4, pe care l-am ocupat împreună cu alte trupe (Comp. 2|79) pe care le-am găsit acolo. 

— Comp. 7|36. 
— Comunicarea Sub!. Simionescu, of. subalt. în companie, 

„După masă compania noastră a început să fie bombardată grozav, Căpit. Arion a dat ordin de 
retragere la toate plotoanele, zicând că GI, Teodorescu a încuviințat să nu se mai reocupe Subsect. Siahlar. 
lucru pe care l-am făcut noi singuri; şi acum când suntem atacați de forțe superioare (?) trebue să ne retragem. 

„Ne-am dus la Centrul 5. Acolo am stat până la ora 6 seara, câud am primit ordin2) ca să reocu- 
păm din nou poziţia ce avusesem în Subsect. Siahlar. 

„Am revenit în sector. Comp, 5136 nu se mişcase de la locul său, şi nici Bulgarii nu se vedeau 
de loc, 

„Pe la ora 10 noaptea am primit ordin de retragere. Retragerea s'a făcut în dezordine. Sublt. 
Stoica, în învălmăşeală şi-a pierdut mitralierele franceze, fiind dat peste cap de oamenii Companiei 8:36 care 
se îngrămădeau ca să iasă din tranşee, 

„Am mers la Centrul 5 unde am găsit Comp. 1179 (Căpit. Iroftescu) care mi se pare că a plecat 
Chiar atunci, Plot. meu a fost aşezat în două tranşee dintre Centrele 5 şi 6, unde erau două turele. Plot. 
Subl. Pârvu a fost aşezat chiar în interiorul Centrului 5. Plot. Subl. Petcu,—fără comandant (?)—în anexele 
din fața centrului. lar Plot. Popescu în anexele din dreapta. Plotonul meu apără valea dintre Centrele 5 şi 6: 

„A doua zi de dim. (Marţi, 23 Aug.) am mers în Subsect. Siahlar şi am ridicat oare care lucruri 
uitate acolo, precum şi mitralierele franceze ale Subl. Stoica M. 

— Comp. 8|36. - 
S'a retras la Centrul 5 împreună cu Comp. 7|36 căreia se ataşase, deoarece nu mai dispunea 

aci decât de un ploton, celelalte 3 plotoane fiind pe la FI. 3. 
Turelele de 53 mm nu au fost retrase nici de data aceasta, precum nu au fost retrase nici ia 

seara precedentă. i 

Să vedem acum în ce fel au fost retrase mitralierele franceze de poziţie, | 
| — Secţia Subl. Stoica M,. care se găsea în poziţie la flancul stâng al Subsect. Siahlar pe frontul 

Comp. a 7]36; 
„Luni de dim. la ora 10 am ocupat poziţia mea din Subsect, Siahlar împreună cu Comp. 7/36, 

dar l-am părăsit imediat şi am mers la Centrul 5 împreună cu Comp. 7136, care/nu se retrăsese împreună cu 
noi. În urmă a venit şi Comp. 7136. 

„După vre-o oră Comp. 7136 şi 8]36 retrăgându-se precipitat şi în dezordine, m'am retras şi eu la 
Centrul 5, unde am găsit Comp. 1179, Căpit. Iroftescu şi îmi pare şi Comp. Locot, Zaharescu Valeriu (Comp. 
2175 din Bat. 1175 sosit atunci în Capul de Pod şi repartizat acestui sector) care venise acolo în timpul a- 
celei nopţi, , 

„Marţi de dim. m'am aşezat întrun şanţ în stânga Centrulni 5, (Comunic. Subl, Stoica, C-tul a- 
cestei secţii). i 

— Secţia Subl. Alexandrescu, care ocupă poziţie în intervalul dintre Comp. 6136 şi 5136: 
„La prima retragere din Subsect. Siahlar Secţia Mitr. Fr. Subl. Al. a fost cărată de Comp. 6;36, 
  

1) Da. Dar Comandantul Sectorului a preferat pasivitatea. 
2) Ca în poveşti,
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Luni d. a., Subl. Al. era sănătos; am auzit în utmă că a fost rănit, dar nu ştiu unde şi în ce împrejurare, 
La retragerea de Luni seara probabil că mitralierele au fost părăsite pe poziţia lor. (Comunic. Căpit. Ciocâl- teu “S,. C-tul Comp. 6:36). | | 

— Secţia Subl, lovcea, care ocupă poziţie între Comp. 5:36 şi 7:36. 
„Duminecă noaptea Secţia Mitr. Subl. lovcea s'a retras fără să-şi ia mitralierele pe care i le-a 

cărat Comp. 5136. Luni la reocuparea Subsect. Siahlar a revenit pe poziţie. In timpul bombardării scoţându-i-se: 
o mitralreră din serviciu Subl. lovcea a plecat, iar mitralierele şi muniţia au rămas ca să fie cărate din nou: 
de Comp. 5136. (Comunic. Subl. Furtună, of. subalt. în Comp. 5136). 

Se va vedea mai la vale, la descrierea operaţiunilor din ziua de 23 Aug, cum Locot, Zaharescu, 
C-tul Comp, 2:75, care sosise în ajutor cu Bat. 1175 (Lt-Col. Ţinţu) şi fusese - repartizat aci, ducându-se în 
recunoaştere (ce-a căutat un Locotenent comandant de companie în recunoaştere pe terenul din faţa pozi- 
ției ?) in Subsect. Siahlar, a adus de acolo pe lângă-oarecare efecte şi muniţiuni părăsite, şi 2 mitr. fr. 1); 
probabil ale Sub!. Stoica, sau Subl. Alexandrescu. 

Şi astfel a fost părăsit din nou Subsectorul Siahlar. 
Dealtfel prezenţa Bat, 1:36 în acest subsector nu corespundea nici unei necesităţi, întocmai cum 

faptul reocupării nu a avut la bază nici un scop; şi înclin a crede că relatarea Subl. Simionescu, cum că 
G-lul Teodorescu nu a încuviinţat reocuparea acestui subsector este verosimilă 2); căci ce ar fi putut însemnă 
reocuparea Subsect. Siahlar atât timp cât nu era reocupat şi Subsect, St.-Selo ? Şi dacă s'ar fi incuviinţat 
Sau S'ar îi dat ordin ca să se reocupe Subsect. Siahlar, cred că s'ar fi dat ordin ca să se reocupe şi Subsect, 
St.-Selo, ceace nu s'a întâmplat, 

Bat. 11:36, odată retras din Subsect, Siahlar, a fost împărţit la Centrele 5, 4 şi 3, care erau ocu- 
pate de Comp. 1 şi 2:79 şi de Bat. 1V:40; în felul ncesta mărind amestecul de unităţi, care există dejă într”o 
mare măsură între trupele Sect. 1, 

„Ar fi fost mult mai nemerit ca acest batalion să fi fost adunat şi să se fi constituit cu el rezerva 
sectorului; şi dacă se intenţionă ca să se trimeată la locul lor cele două compani din Reg-tul 79 Iaf., ar îi 
fost mai bine să se dea acestui batalion în primire în mod excluxiv Centrele 4 şi 5, fără a-l mai amesteca 
şi la Centrul 3 unde ar fi rămas numai Bat. 1V:40; — şi în acest caz Bat. 1|75, nou sosit în Capul de Pod, 
şi trimes în acest sector în cursul nopţii de 22—23 Aug., ar fi fost reţinut în rezervă de sector şi nu ar mai fi fost băgat şi acesta tot pe front. 

Dar se pare că o fatalitate împingeă la măcinarea unităţilor şi băgarea lor pe linia de luptă în 
disprețul celor mai elementare priucipii de conducere 3). Şi aceasta aducea nu numai prejudiţiul tactic ce 
rezultă din lipsa de rezerve, dar toate unităţile fiind băgate pe linia de luptă, se excludeă prin aceasta putinţa 
de a schimba unităţile între ele spre a se odihni. | 

Din această cauză oboseala ajunsese la culme şi odată cu oboseala, şi întregul cortegiu de ele- mente morale de disoluţiune a unităţilor. ' | 

Cum au petrecut ziua irupele ce ocupau poziţia Bălfei St. Selo. 
Vom îiucepe de la stânga: 
— Comp. 1475. . 

| „Luni (22 Aug.) până seara şi noaptea de Luni spre Marţi n'am avut nici o acţiune (Comunic. 
Subl. Georgescu P., of. subalt. în compânie). | „Până Marţi de dim, a tost linişte (Comunic. Subl. Pravăt, C-tul Comp. 14:75. 

— Comp. 1:36: 
„Luni a fost bombardament fără să ne provoace pierderi. A fost şi oarecare acţiuni de infanterie 

de recunoaştere ; mitraliere bulgare suite pe acoperişul caselor din St. Selo au deschis focul în câteva rân- 
duri asupra noastră, ' 

„Luni spre Marţi noaptea a fost linişte“, (Comunic. Căpit. Anghel Florea, C-tul Comp. 1:36). 
— Comp. 13175. 
„Până Marţi 23 Aug, la orele 2 d. a. am avut numai schimb de focuri rari cu Bulgarii de peste 

Baltă“ (Comunic. Căpit. Leca T,; C-tul Comp. 13|75). o 
  

1) Aşa dar trupele când părăseau poziţiile îşi părăseau şi materialul: armamentul şi muniţiunile, Şi totuşi părăsirea poziţiilor nu se făcea subt presiunea vrăjmaşului din faţă. Un alt vrăjmaş îi stăpânea: teroarea contra căreia ofiţerii nu puteau reacţionă. | 
Cred că în privinţa aceasta Reg-tul 36 Int, poate fi dat ca model. 
2) Ca să fie autorizată, a trebuit să fie cerută. Intrebarea este: de cine ?, de C-tul Sectorului, sau de Sublocotenent? 
3) Nu fatalitatea împingea. ci o nepricepere neînchipuită,
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— Comp. 336: . | 
„Aci am stat Luni 22 Aug. toată ziua şi Marti până la ora 12, când a venit ordin să ne retra- 

gem. (Comunic. Locot. Ungureanu Pr., of. subalt. în companie). 
— Comp. 2|36. 
„Am stat acolo (în linia Bălţei St. Selo) aproape nesupăraţi până Marţi 23 Aug. la ora 2 d.a,, 

când ne-am retras.“ (Comunic. Subl. Antonescu P., of. subalt. în Comp. 2]36. 
! — Comp. 16136. 

„Acolo am stat Luni 22 Aug. toată ziua. Seara am pus pază. Noaptea de Luni spre Marţi ne-au 

supărat mitralierele bulgare.“ (Comunic. Subl. Cristea D., of. subalt. în Comp, 16136,) 
— Comp. 15136, sosită pe poziţie Luni pe seară. 

„Acolo am stat până Marţi de dimineaţă“ (Comunic. Subl. Filip Stan, of. subalt. în Comp. 15136.) 
"— Comp. 1336, sosită pe poziţie în cursul nopţii. 

„Lupta a contiouat cu intermitenţă toată noaptea“ (Comunic. Subi. Ionescu C, C-tul Comp. 13136) 
— Comp. 14436 a sosit abia Marţi de dimineaţă pe poziţia Bălţei St. Selo. 

— Comp. 15175 * | 
„Luvi şi noaptea de Luni spre Marţi a fost linişte.“ (Comunic. Subl. Ionescu N. of. subalt. în 

Comp, 15175). 
— Comp. 16175, sosită în tranşeele liniei Bălţei Si. Selo în cursul nopţi de Luni spre Marţi. 

„Proectoatele noastre luminau peste noi şi Bulgarii trăgeau cu mitralierele de pe dealul din faţă“. 
(Comunic, Sublt. Oprea lo, of. subal. în Comp. 16(75.) 

Ia general deci putem conchide că atât Luni cât şi Luni spre Marţi noaptea, pe frontul Bălţei 

st. Selo a fost linişte, întreruptă pe alocurea de acţiuni de patrule şi de focuri de mitraliere trase cu 
intermiteaţă. 

Unităţile care au ocupat Linia Centrelor, ocupând poziţia înapoia şi subt protecţia trupelor din 

Subsect. Siahiar şi Linia Bălţei St. Selo. negreşit s'au resimţit şi mai puţin şi chiar deloc de micile acţiuni 

de patrule sau focuri de mitraliere care au neliniștit unităţile de pe poziţiile înaintate. 

Numai Subl. Săulescu Sp., of. subalt. în Comp. 4136 (FI. 3) relatează că „Luni inamicul coborând 

de pe Dealul St. Selo în sat a fost bătut de artilerie, turelele şi mitralierele noastre, iar noaptea au fost 
hărţueli de patrule pe vale“. | 

la definitiv putem conchide că în Secl. 1 a fost linişte în ziua de 22 Aug. (Luni), fapt care ar fi 

- permis comandamentului să-şi pună în ordine unităţile, să adopte un dispozitiv a forțelor în conformitate cu 

principiile tactice şi chiar să retragă batalioanele care fuseseră trimise de la rezerva generală subt amenin- 

area unui atac decisiv asupra acestui sector. 

După cum am văzut, nimic din toate acestea ou s'a făcut, ba încă amestecul unităţilor a fost mărit 

. şi mai mult după retragerea Bat. 11136 din Subsect, Siahlar. . 
Faptul că Bulgarii nu au coutituat să atace frontul sectorului a fost apreciat de unii ofiţeri, şi 

după cum vom vedea şi de către Comandamentul Capului de Pod 1) în sensul că Bulgari au renunţat de a 

atacă Turtukaia. Poate că şi din această cauză s'a neglijat să se ia măsurile dictate de împrejurari. 

Operaţiunile din Sectorul 1 

In acest sector nu a avut loc nici o acţiune, şi nu s'a făcut nici o schimbare în distribuirea 
forţelor. 

A fost oare care lupte de patrule, şi se zice că au fost şi ciocniri cu civili bulgari înarmaţi. 

Către seara zilei de 22 Aug. (Luni) artileria bulgară a tras câteva proectile asupra unor anumite 

puncte ale frontului; —probabil spre a-şi regula tragerea pentru atacul de a doua zi. 

Din tot totalul de relatări ale ofiţerilor Reg-tului 79 Inf., care au luptat în acest sector, nu am 

putut află dacă satul Daidir a fost sau nu ocupat de Bulgari cu forțe mari încă în cursul acestei zile, 

In ce priveşte ştirile ce se avea despre inamic, am vorbit asupra acestui lucru la capitolul cores- 

punzător, unde am văzut că nu au fost luate în seamă ori de unde ar fi venit şi ori care ar fi fost ele. 
| Mai trist decât ori-şi-ce este faptul că şi în acest sector, ca şi în Sect, [, deşi a fost linişte 

„completă, nu S'a procedat la descurcarea unităţilor şi la constituirea unei rezerve de sector şi a rezervelor 
- parţiale de subsectoare 2) (batalioane.) 
  

1) Nu. Comandantul Capului de Pod (?) cerea necontenit trupe de ajutor. 
El era încredințat că va fi atacat, dar tot prin Sectorul |. 
2) Foarte rău. A lipsit comandanților de sectoare călăuze, şi lipsindu-le au căzut din greşeală 

în greşeală.
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Nu ştiu cărei cauze se datoreşte acest fapt. Unii ofiţeri spun că băgarea Bat. IV/79 şi 1J79 pe 
linia de luptă încă din ziua de 21 Aug. după retragerea lor din avanposturi, a fost ordonată de către Com, 
Capului de pod. Afirmaţia aceasta nu pare verosimilă; ba eu cred că Com. Capului de Pod nu a ştiut deloc 

„de acest lucru, deoarece Generalul Teodorescu în descrierea ce face asupra luptelor de la Turtukaia, arată 
că Sect. ÎI a avut în toate fazele luptei cel puţin 1 batalion în rezervă de sector, plasat în apropierea pos- 
tului de comandă (centrala 2) al sectorului, 

Operajiunile din Sectorul II 

Inamicul nu a întreprins nimic nici asupra acestui sector. In schimb însă trupele acestui sector 
au făcut două eşiri ofensive 1); una înspre Sarighiol executată sub conducerea Căpitanului Ionescu C., C-tul 
Bat. 1V:36.—şi alta asupra satului Antimovo executată sub conducerea  Maiorului Popilian, C-tul Batal. III;76 

Nu am putut afla din a cărui iniţiativă, sau- din ordivul cui S'au făcut aceste eşiri. 
Căpit. lonescu C-tin îşi atribue lui propunerea acestor acţiuni, „care ar fi dat roade frumoase dacă 

ar fi fost conduse până la sfârşit“. „Am propus în totdezuna,—spune acest ofiţer, — să se fortifice şi să se 
stăpânească satele Antimovo şi Viskioj 2), spre a înipiedică pe inamic să ne închidă complet în Cetate şi 
spre a ne protejă o comunicaţie spre Silistra, dar nu am fost ascultat;—şi Sâmbătă, 20 August, s'a dat ordin 
pentru retragerea tutulor unităţilor din avanposturi şi părăsirea Antimovului, Am fortificat aproape fără voia 
Comandamentului satul Antimovo şi movila cota 123 din faţa Centrului 10, crezând că am să decid Comanda- 
mentul să apere aceste puncte, dar nu am răuşit 3). 

Căpit. Costescu, C-tul Bat. 1:5 ob. mi-a comunicat că atacul asupra satului Antimovo s'a făcut 
dupi propunerea sa, în scopul de a stăpâni valea de la Estul acestui sat, care, zice dâosul, era periculoasă 
pentru Capui de Pod. 

Oricine. ar fost propunătorul, fapt este că atunci când operaţiunea era pe siârşite, şi încă pe punctul 
de a-şi ajunge scopul, s'a primit ordin de la C-tul Sectorului III să se înceteze acţiunea şi trupele să reintre 
în Capul de Pod. 

Vom descri cum s'a produs aceste eşiri. 

Eşirea ofensivă înspre Sarighiol şi Viskioj. 
„Luni ora 9 a. m. Căpit. Ionescu C-tin, C-tul Bat. 1V|36, execută cu Comp. 16176 o recunoaştere 

ofensivă spre Sarghiol pe care îl ocupă la ora 10 a. m. după o' scurtă acţiune. Pentru a da mai multă în-. 
făţişare atacului, Căpit. lonescu desfășuraşe compania pe un front foarte întins. | 

| „După ocuparea satului, Căpit. Ionescu C-tin se înapoiază în sectorul său, ia Comp. 13:76, mai 
cere o companie de la rezerva Sect. III,—Comp. 5;76,—şi cu câte-şi-trele Companii îşi continuă acţiunea 
înspre Viskioj. Comp. 16;76 atacă direct de front pe drumul care duce dela Sarghiol la Vischioj, — Comp, 
13:76 atacă având stânga rezemată pe valea care ocoleşte satul pe la Est şi se îndreaptă spre Nord, — iar 
Comp. 5|76. eşalonată înapoi şi spre stânga apăra flancul exterior al atacului, urmând versantul vestic alvăli 
denumite mai sus, - | 

„Se vedea clar cum Bulgarii din Antimovo se retrăgeau în grabă spre Belica spre a nu fi încon- 
juraţi, iar cei din Viskioj îşi pregăteau o linie de rezistenţă la Nord ae sat precum şi la Sud-Est de sat. 

„Soldaţii noştrii înaintau cu un minunat avânt la atac, văzând cum Bulgarii se retrăgeau pripit din 
faţa noastră şi se grăbeau să-şi prepare poziţii pentru apărare. | 

„Când acţiunea era în deplină desfăşurare şi linia de luptă ajunsese ca la 600 m. de Viskioj Căpit. 
lonescu a primit ordin ca atacul să îie oprit şi trupele să reintre în Capul de Pod. Căpit. Ionescu neînţele- 
gând rostul acestei contramandări a atacului, a continuat acţiunea. Dar repetându-i-se ordinul, a încetat lupta 
şi a reintrat în Capul de Pod pe la ora :5 d. a.“ (Comunicarea Subl. Ştefănescu A,, of. subalt. în Comp. 
1 3:76).. | 

Acacul descris mai sus a fost pregătit şi sprijinit de Cupola de tun de 120 mm FE.N.G. şi de 
Bateria de 87mim Locot. Andronescu. 

Să ascultăm pe ofiţerii acestor baterii. 

  

1) Acestea nu au fost contra atacuri, ci schiţări de contra atacuri. Eşiri ofensive? Aga, se fac ele2 
2) Da? Ce greşite idei aveau ofiţerii noştrii! Nu prin ocupare de poziţii se împiedică învestirea, 

ci prin lupte şi hărţueh necontenite se întârzie învestirea dacă apărarea nu este în stare să alunge pe atacator. 
3) lacă un căpitan care îşi pusese în minte să decidă Comandamentul la apărarea unor puncte, - 

Asemenea comunicări nu se înregistrează. Aa .
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— Comunicarea Subl, Săveanu N., C-tul Cupolei. 
„Luni 22 Aug. făcându-se o eşire spre Sarighiol, Viskioj şi Antimovo, am tras întâi în Sarighiol, şi după ce acest sat a t>st ocupat, am tras în Viskioj. Tot Luni d. a. am tras într'o baterie inamică sem= nalată lângă mica pădure din faţa Centrului 10 şi am obligat-o să se retragă, 

— Comunicarea Subl. Georgescu C,, of. sub alt. îa Bat. de 87 mm: 
„Luni îacepând de la ora 10-10,30' s'a făcut o eşire spre Sarighiol şi Viskioj; am susţinut întâi înaiatarea infanteriei spre Sarighiol şi apoi spre Viskioj până la bătaia maximă (6400 m). 

Atacul satului Antimovo, 
Nu cunosc cum a fost proectat să se desfăşoare acest atac; în fapt a fost început cu Comp. 9176 şi 11|76 şi apoi acestea fiind retrase, a fost continuat de Comp 7:76 ajutată în urmă de Comp. 6:76!) Atacul a fost pregătit din nou de Bateria de Ob. de 105 mm, Căpit. Costescu. 
Nu am putut să reconstitui modul cum s'a desfăşurat atacul Comp. 9:76 şi 11:76, deoarece nu s'a găsit în captivitate nici un ofiţer din aceste companii, şi nici vreun alt ofițer care să fi pulut să-mi a- rate acest lucru, 

Si ascultăm acum ofiţerii celorlalte unităţi care au fost părtaşi ai acestei acţiuni. 
— Comunicarea Căpit. Costescu, C-tul Bat. ob. 105 mm : | 

„Luni 22 Aug. am eşit pe poziţie la dreapta Bat, Lt. Feraru. Am încercat observator la lucrările Comp. a 10176 Locot. Peire Şt. spre a bate valea Esky Dere (valea cu puţul) ce vine dinspre Belica, şi unde se semnalase trupe bolpare, dar nu au isbutit. | 
„Primind ordin să pregătesc şi să susţin din nou atacul Antimovului 2) am ocupat vechea poziţie, Până la ora 2 d. a. am tras alte 800 de proectile asupra satului, după care infanteria a pornit la atac. 
„Pentru a încuraja infanteria am eşit din reţeaua de sârmă şi am ocupat poziţie în valea din fața Centrului 11. Dar nu a trecut mult şi infanteria a primit ordin să se reiragă în interiorul Capului de Pod. Odată cu ordinul de retragere se sună retragerea şi către nişte cornişti de la Centrul 11. „Maiorul Popilian ceruse ajutoare (?) şi Lt-Col. Marinescu dăduse ordin de retragere. 
„In timp ce Comp. 976 şi 11(76 se retrăgeau împreună cu bateria mea, am văzut cum venea dinspre stânga o companie, sau două, de infanterie, care au continuat atacul după retragerea noastră. 
„Pe când ne retrăgeam, soldaţii infanterişti, spuneau că au văzut cum o trupă numeroasă de infanterie bulgară s'a retras din fortificațiile de la Est de sat şi s'au îndreptat pe vale în sus spre Belica. „Tot atunci eu am descoperit în direcţia Belica ca la 10—13 Kim depărtare un balon capliv, — Comunicarea Sub!. Stan S. Radu, of. subalt. în Comp. 7176. | 
„ Luni, 22 Aug., pe la orele 3—4 d. a. Comp. 7176 a primit ordin ca să atace satul Antimovo. 
„Inainte de a veni noi, satul fusese atacat şi dinspre Centrul 11 cu 2 companii şi o baterie, care însă Când am sosit noi, ele se retrăgeau. 
„Căpit. Pârvulescu când a văzut acele companii şi bateria că se retrag, se mira şi nu putea înţe- lege ce înseamnă aceasta; dar cânda văzut că ne vine din urmă în ajutor Comp. 6176, a-mers înainte. 2). 
„La atac compania a pornit cu toate plotoanele desfăşurate într'o Singură linie de trăgători, La un moment dat plotonul meu (al 3-a) şi plotonul 4 au înaintat şi au trecut dincolo de sat;—plotoanele 1 şi 2 rămăseseră înapoia satului. 
„Fiind rupt de companie şi primit cu focuri, m'am retras şi eu înapoia Satului, unde compania refăcându-se a pornit din nou la atac şi am ocupat fortificațiile de la Est de sat, 
„La a doua înaintare am fost ajutaţi de Comp, 6,76 care a înaintat la dreapta noastră. 
„la faţă cred că am avut cel puţin un batalion bulgar, căci se vedeau mişcări de trupe prin luminişurile de culturi spre Viskioj. 
„ln amurg au primit ordin de retragere şi ne-am retras neurmăriţi de inamic, în vechea noastră oziţie. 

- pozi „In timpul luptei a fost rănit Subi. Ionescu Tr., Cotul plotonului 1-iu. 
— Comunicarea Sub'. “Stănescu N, of, subalt, în Comp. 6176: 

_ „Luni Comp. 7;76 cu o secţie de mitraliere a atacat satul Antimovo. Comp. 6:76 i-a venit în ajutor şi s'a desfăşurat la dreapta Companiei a 7!76. 
„Când noi am intrat în luptă, companiile care atacaseră dinspre Centrul 11 se retrăgeau impre- 
  ăi 1) Cum, atacul a fost început cu două companii şi continuat de alte două, după ce cele dintâiu au fost retrase? Nu pricep şi nu cred. (Aşa a fost, N. A). 

2) Mai fusese un atac? (Da în ajun. N. A.) 
3) Imposibii de crezut toate acestea,
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ună cu artileria. Noi am continuat atacul, şi Comp. 7:76 a ocupat satul, iar Comp. 6:76 a ocupat pătratul 
înconjurat cu şanţ de la Sud-Vest de sat, | 

„Pe seară am primit ordin să ne retragem, dar nu ne-am retras decât după ce ordinul a fost 
repetat de 3 ori, deoarece nu înţelegeam în ce scop s'a dat atacul, dacă primim ordin să părăsim terenul 
cucerit 1). - 

„La atac am fost încontinuu ajutaţi de artilerie; probabil Bat. de 105 mim. Locot. Feraru. | 
„Compania noastră nu a avut pierderi, dar Comp. 7:76 a avut pe Subl. Ionescu Tr. şi câţiva 

soldaţi răniţi. 
„După retragere compania a ocupat vechiul loc la rezerva generală a sectorului. 

— Probabil că satul nu a fost puternic ocupat de Bulgari nici când s'a desfăşurat atacul Comp 9:76 
şi 11176, şi nici când a fost atacat de Comp, 7:76 şi 6176, deoarece nici rezistenţa întâmpinată nu a fost 
mare, şi apoi, după cum am văzut mai înainte, trupele bulgare ce ocupaseră Antimovo se retrăseseră subt 
ameninţarea atacului desfăşurat asupra satelor Sarighiol şi Viskioj 2). | 

Nu am înţeles, şi nimeni nu mi-a putut explică ce a însemnat atacul repetat al satului Antimovo, 
întâi de Comp. 9 şi 11;76 şi apoi de Comp. 7 şi 6:76. | - 

Dacă Comp. 7/76 şi 6;76 erau venite în ajutorul Comp. 9 şt 11176 care au atacat la început, şi 
dacă aceste companii sosiseră prea târziu, puteau să fie rechemate la timp, spre a nu mai fi expuse la o- 
boseli şi pierderi zadarnice 3), Şi după cât se pare, se renunţase la atacul şi cucerirea satului Autimovo, 
atunci când s'a ordonat retragerea Comp. 9 şi 11:76 şi a bateriei Căpit Costescu. 

Ori se băgase de seamă că atacând cu Comp. 9 şi 11:76 care formau garnizoana Centrului 11, 
pedeoparte se ocupa satul Aatimovo, dar în acelaş timp Centrul 11 rămânea neocupat şi deci expus unui 
atac bulgar ? 

| Nici scopul ce s'a urmărit prin atacarea şi cucerirea satiilui Antimovo, nu mi-a putut fi arătat în 
mod precis de nimeni. 

Dacă acest atac s'a făcut la propunerea Căpit. Costescu, şi în scopul arătat de acest ofiţer, se 
naşte întrebarea : de ce satul nu a fost păsrtat, după ce a fost cucerit, spre a se stăpâni valea de la Est 
de sat? 1) | Ă 

Dacă atacul satului Antimovo, precum şi al satelor Sarighiol şi Viskioy s'a făcut din ordinul Com, 
Capului de Pod, sau din iniţiativa Com. de Sector, atunci ce scop urmăreau aceştia >? 

— O eşire în scopul de a atrage forțele bulgare în această parte şi a descongestiona celelalte 
părți ale frontului nu a putut fi, deoarece în cursul acestei zile (Luni 22 Aug.) nu a avutloc nici un atac 
bulgar pe restul frontului Cetăţii; ba încă se credea ca Bulgarii au renunţat la atac. | 

— Nici recunoaştere ofensivă nu pare a fi fost deoarece asemenea operaţii se fac cu unităţi con- 
stituite, cărora li se dă anumite obiective de atins şi care nu se retrag decât după atingerea acestor obiective. 

Şi din mersul ambelor acţiuni s'a văzut că ele au fost prevăzute, începute şi conduse şi sfârşite - 
cu totul în alte condițiuni: astfel: 

— Acţiunea dela Sarghiol-Viskioj a fost începută cu o companie având ca scop numai cucerirea 
satului Sarghiol, iar în urmă s'a mai adăogat 2 companii cu care Sa condus acţiunea spre Viskioj ;—şi când 
acţiunea era în plină destăşurare, a fost întreruptă fără a-i îngădui să-şi ajungă obiectivul. 

— Şi acţiunea de la Antimova a fost începută şi s'a sfârşit aproape în aceleaşi condițiuni. 
— In orice caz comandanții, atât ai primei acţiuni, cât şi a celei de a doua erau prea puţin edi- 

ficaţi asupra scopurilor ce se urmărea ; şi ca probă e că atunci când li s'a ordonat să se retragă, ei s'au 
arătat surprinşi, ba încă au refuzat în primul moment să execute ordinul de retragere, 

Ori care ar fi fost scopul acestor două operaţiuni cred că din modul cum ele sau executat se 
poate trage un învățământ şi anume: „unităţile româneşti de la Turtukaia s'au prezentat mai bine în atac 
decât în apărare până acum. 

Acţiunea artileriei în cursul nopţii de 21—22 Aug. şi în cursul zilei de 22 Aug. în 
întreg Câpul de Pod, i 

In ziua de 22 Aug. se prezenta aceiaşi situaţie pentru artilerie ca şi în ziua de 21 Aug., şi anume: 
culcaiei 2 1) Bieţii ofiţeri, cum să priceapă acest joc de a răsboiul, care se juca pe întregul front al Tur- ukaiei 2 

2) Da. Aşa a şi fost, | 
tace 2 3) Se vede că C-tul Sectorului încercă o nouă tactică de luptă, Ce nu face omul, când nu are ce face 7 

4). Probabil că tocmai atunci C-tul Sectorului, sau al Apărării, a aflat ce se petrecea în Sectorul 1, şi a ordonat încetarea acţiunei.—(In acest timp în Sectorul | nu se petrecea nimic important; părăsirea îniei înaintate Siahlar Staro-Selo s'a produs în ajun. —(N.- A.)
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infanteria apărării nu susţine nici o luptă şi deci nu are nevoe de sprijinul direct al artilieriei amice, căreia îi revine numai misiunea de a împiedică marşurile de apropiere pe care au continuat să le execute diviziile inamice în vederea atacului de a doua zi. 
Inamicul continuând să se apropie şi mâi mult de Cetate, se impunea ca să se observe şi cu mai multă atenţiune câmpul din faţa frontului spre a se descoperi mişcările inamicului, precum şi punctele unde inamicul îşi masă infanteria şi îşi instala bateriile în vederea atacului. 
Este de prisos să mai spunem că intenţiunea inamicului de a atacă Cetatea a doua zi nua fost sesizată decât de foarte puţini ofiţeri, 1) carii au rămas izolaţi faţă de marea majoritate a ofiţerilor care ră- măsese inertă în faţa pericolului ce amenința Cetatea ;—şi astfel observarea câmpului din fata frontului Cetăţii s'a făcut în mod obişnuit,—adică fără atenţie,—iar Bulgarii au coutinuat să se apropie şi să se instaleze a- proape în bună voe în imediata apropiere a Cetăţii, în aşa fel încât a doua zi, după două ore de pregătire de artilerie, infanteria bulgară a putut porni la asalt şi după câteva sărituri a pătruns în Cetate. 
După cum vom vedea nici Cotul Cetăţii 2) nu a sesizat iminenţa pericolului, ba îocă socotea pe Bulgari respinşi şi din această cauză nn a luat nici o măsură pentru activarea observaţiei şi pentru adoptarea unui dispozitiv al trupelor mai propriu pentru preîntâmpinarea unui atac ; aşa că a rămas ca fiecare să-şi facă serviciul mai departe după cum îi dicta conştiinţa şi priceperea. | 
Voiu trece în revistă toate bateriile Corpului de Pod spre a vedea cum au acţionat ; şi din aceasta să ne dăm seama în ce măsură şi-au îndeplinit misiunea în acest moment al luptei, când artileria trebuia să lupte fâră a colabora cu infanteria. | 

Artileria Sectorului 1 și a Apărării Dunării, 
Ne amintim activitatea infanteriei în acest sector: pedeoparte se părăscă, -se ocupă şi iar se părăseă fără luptă Subsect. Siahiar, şi pedealtă parte s'a părăsit tot fără luptă Subsect. St, Selo şi apoi s'a ocupat linia Bălţei St, Selo. 
După părăsirea Liniei Înaintate de la Siahlar St.-Selo inamicul probabil intrigat de părăsirea fără 

nici un motiv a acestei linii, a înaintat cu foarte multă precauţiune, — pot zice chiar cu timiditate, — pentru 
a ocupă poziţia părăsită de noi; aşa că infanteria noastră nu a avut de susţinut nici o luptă cu infanteria 
bulgară şi deci nu a avut nevoe să ceară Sprijinul direct al artileriei amice. Din această cauză artileria noastră 
a avut toată libertatea de acţiune în lupta sa cu artileria inamică. - 

In cursul nopţii de 21—22 Aug. dintre bateriile acestui sector nu a tras, — afirmă Lt-C. S$. în 
reconstituirea sa, decât Bat. de 105 mlm. Locot. Drăghicescu şi anume „de la ora 11 la 12 noaptea în 
direcţia Est satul St, Selo, tragere pe zone cu înălţătoare variabile“, De ce va fi tras această baterie asupra 
zonei de la Est de satul St. Selo, adică asupra interiorului Subsect. Siahlar, nu-mi pot da socoteala, şi nici 
Com. Bat. nu cred că a avut motive serioase 3), 

Afară de aceasta nu înţeleg cum această baterie a putut trage în direcţia arătată, întrucât forti- 
ficaţia în care era aşezată bateria avea îrontul îndreptat înspre Dunăre, ceace revine că zona Est St.-Selo se găsea pe flancul său ; şi după cât ştiu tunurile aşezate în locaşurile lor pe platforme cu cadran la coada a- fetului nu pot trage decât subt un anumit unghiu la dreapta sau la stânga faţă de linia capitală a bateriei, In plus că bateria fiind aşezată pe pantele de Nord (dinspre Dunăre) ale dealului pe care era aşezat Centrul 2, pante care aci are iuțeala de 1/,, bateria nu putea fi scoasă din uvraje şi îndreptată spre St.-Selo şi chiar dacă ar fi fost prin imposibil scoasă, tot nu ar fi putut trage deoarece corpul dealului i-ar fi împiedicat tragerea. 4) | 

Se pune întrebarea : ce ar fi putut face artileria în cursul! acestei nopţi 2 
Râspund ; în situaţia de nepregătire a tragerii pentru timpul nopţii, în care se găseau bateriile noastre, ele nu puteau face nimic. Şi în special în noaptea de 21-22 Aug., câad nici comandanții infanteriei nu ştiau unde le sunt unităţile (vorbesc de Sectorul 1), era un pericol a încerca o tragere, mai ales în inte- riorul fortificațiilor, astfel cum spune că a tras Bat. Locot. Drăghicescu, era o adevărată primejdie ; căci ne amintim că pe la ora Il chiar se aduna la Estul Satului St.-Selo, la cimitir, Bat. 1ll/36 spre a se retrage spre linia centrelor. Cred că bateria nici nu a tras, nu numai că S'a găsit în imposibilitate - materială de a trage, după cum am arătat mai sus, der socotesc că C-tul Bateriei nu şi-a luat o asemenea răspundere, 

Să vedem cum au acţionat bateriile în cursul zilei de 22 Aug. (Luni). | 
— Bateriile de 120mlm şi de.75 m|m Lt- Chamond de pe malul stâng al Dunării 

  
1) Unul singur era deajuns să vadă,—C-tul Apărării—şi toţi atunci ar fi văzut, 2) Acesta este marele vinovat. 
3) Da observaţiunea este justă. 
4) Intreb: Lt-C, S. nu a controlat rapoartele ofiţerilor cercetaţi? .
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mis. CONCUrĂ trăgând toată dimineaţa cu înălţătoare variabile asupra versanților de Vest şide Est 
ai dealului St.-Selo. | 

„La acest bombardament asupra dealului St.-Selo concură şi artileria a două monitoare care se 
găseau la coada din aval a Ostrovului Kolimok“, (Rec. Lt. C. S.). 

— Bat. din tunuri de 150 mlm şi Bat. de ob. de 120 m|m Skoda: 
mu ÎTâg asupra crestei, şi versantului vestic al dealului St..Selo; tragere pe înălțătoare variabile, 

intermitent, toată dimineaţa.“ (Rec. Lt. C. S.). | « 
— Bateria de tunuri de 105 mm, Locot. Drăghicescu : 
pe» trage asupra trupelor de infanterie care înaintau spre St.- Selo (versantul Nord. Vest) toată 

dimineaţa ; distanţe variabile, 4-5000-m, intermitent. (Rec, Lt. C. $.). 
Faţă de obiectivul în care spune că a tras această baterie iarăşi se pune chestiunea dacă a putut 

trage îndreptând gurile de foc în uvrajele lor subt un unghiu de 70 de grade spre stânga, căci acest unghiu 
îl formează capitala uvrajelor cu direcţia, pantelor de Vest ale dealului St.-Selo. 

— Bateria de tunuri de 105 mlm Locot. Dumitrescu Aurel, | 
mu. trage asupra infanteriei care înaintă pe versantul de Vest al dealuiui St.-Selo, precum şi asu= 

pra artileriei inamice care din informaţiuni ocupase poziţii la Nord Vest de Păd,. Neagra; tragere pe zone 
intermitent, toată dimineaţa, (Rec. Lt. C. S.). 

Din poziţia în care se găsea această baterie a putut trage în obiectivele arătate, 
— Bateria de tunuri de 105 mm. Subl. Stănescu. 
pm. trage asupra trupelor inamice care coborau pantele de Est ale Dealului St. Selo, către sat, 

între orele 10 şi 12; tragere directă, cu înălțătoare variabile, intermitent, cu obuze şi apoi cu şrapnele. 
(Rec. Lt. C. S$.). 

„Şi acestă baterie a putut trage în obiectivele arătate mai sus. 
— Obuzierul de 210 mm Căpitan Chiriceanu. 
musa trage asupra infanteriei inamice care coboră pantele Est ale dealului St. Selo, către sat, între 

orele 10 şi 12; tragere directă, cu înălțătoare variabile, intermitent, (P. Lt-C. S$.). 
— Bateria de 75 mm. Md. bulgar Subl, Castrişanu. 
pouue rage asupra morilor de vânt din satul Daidir, pe unde se scurgea coloane de infanterie 

inamică între orele 12 şi 1; apoi asupra văii care traversează de la Vest la Est satul Daidir, între orele 3 
şi 4 d. a., unde dia informaţii se află artileria inamică ; iar la ora 7 asupra satului Daidir; toate aceste tra- 
geri cu înălțătoare variabile, direct şi intermitent. (R. Lt-C. $.). ” Asupra acţiunei baterii avem şi comunicarea Subl, Castrişanu : 

„Bateria a tras în Siahlar şi înainte şi după retragerea infanterie; din linia înaintată. 
„Duminică, 21 Aug. ora 9 seara, Maiorul Paplica ne-a anunţat că artileria inamică se adună 

între Daidir şi Mesi Mahle, iar infanteria bulgară ocupă satele Belica, Denisler, Mesi Mahle şi Daidir, şi ni 
s'a dat ordin să tragem, şi eu şi Locot, Chicoş, | 

„A doua zi, Luni, 22 Aug., am început tragerea, dar Bat. Locot. Chicos a fost încadrată repede ; 
eu însă am urmat să trag; rezultatul l-a văzut cei de la Centrul 5. Eu am tras în artileria de la morile de 
la Daidir şi în cimitirul de la spatele morilor, unde Maiorul Paplica mi-a comunicat că este o baterie inamică, 

Ambele relatări concordă în linii mari. Dar nu văd cum această baterie care era aşezată în uvraje 
în spatele Centrului 4 şi cu capitala îndreptată exact spre Vest a putut trage la morile de vânt din Daidir şi 
la cimitirului satului care se găsesc spre Sud şi Sud Est de baterie,—adică nu numai pe flancul bateriei dar 
chiar subt un unghiu de 120 grade la stânga şi înapoia acestei baterii. Sau va fi fost scoasă din uvraje şi 
îndreptată în acea direcţie ? 

| Şi apoi ce căută această baterie să tragă în acea direcţie când obiectivul arătat se află în Sectorul 
II, unde se găseau 4 baterii care puteau trage. . 

— Divizionul de tunuri de 75 mm tr. r. din R. 3 A. | 
„a tras din poziţia de lângă Cantonul de Vânătoare toată dimineaţa asupra trupelor de infanterie 

inamice de pe dealul Viilor şi deaiul Mieilor (St, Selo) ce căutau să înainteze spre Est; tragere pe înălțătoare 
variabile (R. Lt-C. S$.) 

Asupra acţiunii acestor baterii am şi comunicarea Subl. Zăvoianu, of. subalt. în Bat. Locot. Vretos : 
„Luni de dim. mergând să ocupăm pozitie (bateriile se retrăsese în cursul nopţii la Rem, 1) am 

întâlnit la încrucişurea (Sud Centrul 1) în vale la podeacul cu puț ca două companii de infanterie care se 
retrăgeau în dezordine. Acolo era şi Col. Mărăşescu cu automobilul şi se încerca să-i oprească. Am sărit eu 
călare şi cu un sergent şi cu câţiva agenţi şi i-am oprit. 

„n această dimineaţă am ocupat poziţie de luptă la Est de Cr. de Vânătoare: 
— Bateria Locot. Constantinescu T. în Crâng, la stânga şoselii. | 
— iar Bateria Locot, Vretos în plin câmp în dreapta şoselii, 16



| „Bat. Locot.: Constantinescu a tras ..în St. Selo foarte mut şi în infanteria bulgară care 
cobora în sat. | A 

„Bat. Locot. Vretos, nu ştiam ce trupe aveam înainte şi am tras în porumbul din. faţă din lungul 
Dunării unde se vedeau mişcări la 4 kim, distanţă ; în urmă vi s'a spus că acolo este infanteria noastră, şi 
am încetat focul 1). Apoi am primit ordin să tragem în cantonul din faţă -unde spunea că sunt Bulgari. După 
prânz, pe la ora 2,30—3, am tras în St. Selo. . | o 

Aşa dar numai Bat. Locot,. C-tinescu T. a tras încontinuu: înspre St. Selo, probabil şi asupra 
dealulului St. Selo, iar cealaltă baterie numai după amiază a tras în această direcţie. 

— Bateria de tunuri de 75 mm Md. bulgar Subl. Fulger: 
„care a ocupat poziţie în dreapta divizionului precedent a tras din ordin verbal al Comandantului 

Capului de Pod asupra Dealului Viilor unde se semnalase infanterie inamică, (R. Lt-C. S$.). 

Dia ce!e expuse mai sus deducem următoarele : 
Majoritatea artileriei Sect. 1 a tras asupra infanteriei inamice care urca pantele vestice ale dea- 

lului St, Selo şi coboră pantele estice ale aceluiaşi deal în înaintarea ei spre St, Selo. 
Obiectivele însă pe care le prezentă aceasiă infanterie erau cu totul neînsemnate din cauza nu- 

mărului mic al trupelor care au atacat din această drrecţie, precum şi din cauza spaţiului prea mare pe 
care aceste trupe înaintau 2). . 

Ne amiatim cum Căpit. Ciocâlteu, C-tul Comp. 6:36, care ocupă cu compania sa flancul drept al 
Șect. Siahlar deasupra satului St. Selo, de unde se vedea foarte bine acest sat precum şi toate coastele 
estice ale dealului St. Selo, ne comunică că a văzut pe după prânz cum se strecurau timide trupe inamice 
spre sat cu ajutorul unor turme care făceau naveta îatre deal şi sat. 

Ne putem dar face o ideie în ce fel de obiective au tras bateriile noastre în dimineaţa de 22 
Aug.; nu mai vorbim de puţinul efect pe care îl au gurile de foc cu tragere înceată când trag asupra mici- 
lor grupe de infanterie care înaintează în formaţii rărite. | | 

Aci era rolul tunurilor de 53 mim. din turele şi de pe afete şi al artileriei uşoare de câmp cu 
tragere repede să urmărească şi să bată aceste ţinte atât cât ele se găseau în afara focului infanteriei, 

Iachipuiţi-vă obuzierul de. 210 mlm. care trăgea un proectil la 3—4 minute, urmărind cu focul său 
micile grupe de infanterie care coborau de pe deal în satul St. Selo. _ | 

Mai repede cred cele ce relatează Căpit. Ciocâlteu relativ la această baterie şi anume că a tras 
“asupra unei baterii care pusese în baterie într'o vale ca la 2 klm. înaintea liniei, infanteriei care reocupăâse 
Subsect. Siahlar. | E 

Numai Bat. tun, de 105 mim. Locot, Dumitrescu A. şi Bat. Subl. Costrişeanu au avut ca obiectiv 
artileria inamică, când de fapt grija de căpetenie a artileriei noasţre şi în special a artileriei grele trebuiă să 
fie artileria inamică precum şi infanteria masată în faţa frontului fortificat sau coloanele de apropiere ale 
armatei asediatoare 3), 

Artileria Sectorului II. | | 
In acest sector urmă să se dea atacul principal de către armata bulgară atacatoare. 
Să vedem ce au observat organele de observare ale artileriei noastre şi cum au acţionat bateriile. 
— Bateria de tunuri de 87 mm Locot. Chicos. A 
m„„«trage asupra infanteriei ce debuşă din satul Daidir. spre centre ; tragere directă, intermitent, de 

dimineaţă până seara. (R. Lt-C, S.). - | 
| Nu înţeleg cum comandantul sau observatorii acestei baterii au putut vedea în ziua de 22 Aug. 

(Luni) infanterie bulgară eşind din Daidir şi înaintând spre centre, când ofiţerii de infanterie carii au ocupat 
cu unităţile lor tranşeele din faţa satului Daidir, nu au văzut acea infanterie bulgară în care bateria aceasta 
a tras de dimineaţă până seara 4), căci iată ce ne spune Sublocotenenţii Teohari şi Olaru, ofiţeri carii au 
ocupat aceste tranşee, 

„Luni a fost slabă bombardare şi luptă cu civili bulgari înarmaţi“. 
şi aceşti ofiţeri ocupau anexele dintre centrele 7 şi 8 din fața satului Daidir. 

  | 1) Bravo |! Neştiind ce trupe sunt în faţă a tras în infanteria noastră. Aceasta se chiamă legătură 
în acţiune. — 

2) Da, dar lumea se aştepta să vadă pornind de acolo grozavul atac al Bulgaro.-Germanilor. - 
3) Aceasta nu este o regulă generală. Artileria îşi alege obiectivele după iminenţa pericolului. 
4) Nu poate fi exact,
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„Mă tem că bateria a tras nu într un obiectiv văzut, deşi spune că a tras direct, ci la cererea 

Sau la spusa altora !). 

Nu mai vorbim că şi această baterie îşi avea capitala uvrajelor în care era aşezată, dealungul 

frontului Siahlar, iar satul Daidir, în care zice că a 'tras, se găseă exact pe flancul săustâăg ; dar în fine 

să admitem că a eşit din uvrajele sale din intervalul dintre Centrele 5 şi 6 şi a ocupat uvrajele din spatele 

Centrului 6, de unde ar fi putut trage ; dar acest lucru nu trebuia să omită să-l spună. 
=— Bateriile de tunuri de 105 mm Căpitan Șendrea şi Locot. Jecu. 
» „ trag asupra infanteriei inamice ce debuşă din Daidir peste dealul Nord Daidir spre centre, 

precum şi asupra artileriei din valea ce traversează satul Daidir ; tragere directă şi indirectă (pe zone) înălță- 

toăre variabile intermitent de dimineaţă până seară. (Rec. Lt-.C. $). | 
lată şi aceste baterii, — şi aceasta, nota bine, artilerie grea,—zic că au tras în aceiaşi infanterie 

în care a tras şi Bat. Locot. Chicos. Din nou afirm că în ziua de 22 Aug. unităţi de infanterie inamică 

nu a eşit din Daidir şi nu au înaintat spre Cetate, Lăsăm că acestea ar fi putut să fie văzute de unitățile 
noastre, de infanterie care ocupau anexele dintre Centrele 7 şi 8, dar infanteria bulgară nu avea nici un 

interes să iasă din Daidir, ci cel mult cred că Bulgarii au ocupat aşa cum am mai spus şi mai înainte 

Ferma Chermencef cu câte va mitraliere, sau pusci mitraliere, pentru a-şi proteja observatorii pe care îi 
avea probabil în această fermă. 

De aceia înclin a conchide că aceste baterii au avut ca obiectiv în ziua de 22 Aug. numai artileria 
inamică care a ocupat poziţie în valea dela liziera sudică a satului Daidir aşa cum de altfel spune şi Subl, 

Eremia, of. subalt. în Bat. Locot. Jecu, în comunicarea pe care am dat-o deja, şi anume: | | 

„Până Marţi (23 Aug.) am tras într'o baterie ce se găsea la morile din Daidir, şi asupra altei 
baterii din stânga (Fst) Denislerului 

— Divizionul de obuziere de 120m|m Maior Motaş. 
»+... a tras ia aceleiaşi obiective caşi bateriile de tvnurl de 105m|m (Rec. Lt-C. S$.), 

Aceasta dovedeşte că organele de observare ale artileriei, astfel cum au fost organizate, nu aw 

putut descoperi pe terenul din faţa Sectorului II, pe care se apropiau de cetate 17 batalioane şi circa 20 de 

baterii, decât 1 sau 2 baterii, care ocupaseră poziţie în preajma satului Daidir. 
Nu ştim cărui fapt se datoreşte acest lucru: slabei noastre observaţii sau apropierii îngrijite a. 

unitaţilor bulgare. 

Artileria Sectorului III 
Şi în faţa acestui sector se pregătea-un atac puternic şi anume atacul Brigadei Colonel Nedelcof 

(8 batalioane) asupra Centrului 11 şi asupra intervalului dintre Centrele 11 şi 12, Să vedem ce au putut să 

vadă şi cum au acţionat bateriile acestui sector: 

„In dim. zilei de 22 Aug. orele 7—7,30' C-tui Art. Sect. lil primeşte ştirea de la C-tul Sect. că 
trupe inamice de diferite arme continuă să se adune la Belica şi împrejurimi; alte trupe s'ar atla în satele 

Antimovo şi Sarighiol. In consecinţă dă ordin: 

— Bat, de 105m/m Locot, Feraru să deschidă focul asupra Belicei; 
— Bat. de 87m/m Locot. Andronescu să tragă asupra părţei de Sud a satului Antimovo ; 
— Cupola de 120m/m să deschidă focul asupra satului Sarghiol; 
iar Bat. de 75m|m Ma. bulgar să tragă asupra părţii de Nord a satului Antimovo. | 
„Toate bateriile au executat ordinele pe care .le-au . primit afară de Bat. 105 mm Locot. Feraru, 

care a fost mereu întreruptă în acţiunea sa de către C-tul Sect, care prin intervenţii dese o obligă să 

schimbe obiectivele înainte de a fi putui execulă o tragere de efect asupra vreunui obiectiv. Dealtfel bateriile 

fiind legate direct prin telefon cu C-tul Sect. primea adesea ordine de la acesta fără a pune în cunoştinţă pe 
C-tul Art. Sect, 

„Artileria inamică la rândul ei a bătut locul unde fusese prima poziţie a  Bateriei Locot, Feraru . 
ceace dovedeşte că această poziţie era reperată din aeroplan, : 

„ID după amiaza zilei având loc eşirile ofensive de la Sarighiol şi Antimovo Bat. ob. 105 Căpit. 

Costescu susţine această eşire împreună cu Bateriile de 87 mm şi 105 mm, Cupola de 120 mm precum şi 
Bateria Md. bulgar. (Rec. Lt. C. $.) 

Asupra activităţii desfăşurate de artileria Sectorului III arătate mai sus avem de observat 
următoarele : 

1) C-tul Art. Sectorului trebuia să se găsească lângă C-tul Sectorului, unde se găsea şi centrala 
telefonică, şi unde se concentrau firele telefonice de la toate bateriile ; aceasta peniru ca funcțiunea de co- 
mandant al artileriei sectorului să se poată exercită mai cu înlesnire, şi pentru ca C-tul Sect. să nu fie pus 
în situaţia de a da ordine bateriilor fără să se consulte cu C-tul Art. 

1) Cred că aşa a fost,
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Este drept că de la Cupola de 120.mm unde era instalat postul de comandă al artileriei sectorului se supraveghia mai bine acţiunea artileriei din sector, şi postul era-mai ferit, dar de aci legătura cu bateriile şi consultarea cu C-tul Sect. se făcea mai anevoe, Sau aproape de. loc. i 2) De unde ştia C-tul Sect. că infanteria inamică se adună la Belica, Sarighiol şi Antimovo ? In- cursul atacurilor care sau dat asupra acestor din urmă două sate s'a dovedit că nu a fost ocupate decât de unităţi foarte slabe. 
In tot cazul, dacă C-tul Capului de Pod sau al Sectorului avea o asemenea ştire nu putea da ordin artileriei să tragă asupra acestor sate fără ca ele să fi fost supuse unei amănunțite observaţii !) spre a se verifica dacă într'adevăr sunt ocupate de inamic. Şi măsura normală ar fi fost aceasta : după ce s'a sesizat apropierea inamicului de Cetate., trebuia să ia măsuri ca să 'se intensifice serviciul de observare spre a se descoperi în mod precis pe unde se apropie şi unde se masează coloanele de infanterie şi unde ocupă poziţii bateriile inamice spre a se deschide focul asupra lor ;—nu să se ordone tragerea asupra unor obiec= tive (sate) unde se svonise că se găseşte inamicul, sau unde se găsise numai temporar. 
3) Din cele expuse mai sus se constată : 
a) Nu s'a sesizat apropierea inamicului de Cetate şi pregătirile de atac pe care el le-a făcut ; b) Artileria Cetăţii nu a intensificat observarea terenului din faţa Cetăţii. spre a prinde mişcările inamicului şi a-i împiedică prin tragere apropierea de Cetate şi pregătirile de atac; 
C) Artileria Cetăţii a executat totuşi trageri, dar în obiective -rău alese, adică nu s'a lovit părţile vitale ale inamicului, 2) din care cauză inamicul nici nu a răspuns focului nostru ; căci iată ce spune G-lul Toşet, C-tul Armatei a III-a Bulgare, în descrierea ce el a făcut asupra operaţiunilor acestei armate, „Inamicul în toată ziua de 4 Sept, (22 Aug.) a continuat să tragă în poziţiile noastre dar ai noştrii nu au răspuns“. 
d) Deci artileria Cetăţii nu şi-a îndeplinit misiunea ce avea să îndeplinească în faza marşurilor de apropiere şi a aşezării inamicului pe baza de plecare la atac, 

Trageri de artilerie în cursul nopţii de la 22 la 23 August, 
la urma crdinului dat cred de Cetul Capului de Pod aproape toate bateriile Capului de Pod au executat „trageri de hărţuială“ asupra satelor şi văilor în care se avea ştiri (?) că sunt aglomerate trupe precum şi asupra comunicaţiilor de care sar fi folosit inamicul, 
Zic, cred că acest ordin a provenit de la C-tul Capului de pod, deoarece asemenea trageri au fost executate de către artileria tutulor sectoarelor. | Să trecem în revistă pe sectoare toate bateriile Cetăţii. 

Artileria Sectorului I şi a Apărării Dunării. 
— Bateria de Ob. de 120 mm Skoda. 
„la timpul nopţii de 22-23 Aug. numai Bat. ob. de 120 mm Skoda (dintre bateriile Apărării Du- Dării) a tras pe la orele 9—10 asupra satului (liziera de Vest) St. Selo“. 7R, Lt.C. S.). „In timpul nopţii de 22—23 Aug. bateriile Sectorului 1 fac trageri de hărţuială din ordinul C-tului Sectorului între orele 11 şi 3 noaptea şi anume: 
—„Obuzierul de 210 mm asupra grupului Siahlar ; 
—„Bateria de tunuri de 105mm Subl, Stânescu deasemenea asupra grupului Siahlar: —„Bateria de tunuri de 75mm Md. bulgar asupra satului Daidir ; „Toate aceste trageri cu înălţătoare variabile, intermitent (R. Lt-C. S$.) Celelalte baterii probabil că nu au tras, 

| Nici Subl. Castrişeanu, C-tul Bat. Md, bulgar nu vorbeşte nimic în comunicarea sa despre o a- semenea tragere ; dealtfel satul Daidir nici nu cade în sectorul său şi nici nu ar fi putut executa tragerea a- » Supra acestui sat după cum am arătat deja. 
Prin cuvintele „Grupul Sianlar* trebuesc înţelese lucrările de fortificaţie ale Subsect. Siahlar, Asupra acestui grup s'a tras însă degeaba deoarece avem ştiri sigure că lucrările acestui grup nu au fost ocupate de Bulgari nici a doua zi până la orele 12. ui 
Artileria Sectorului II 
„In noaptea de 22—23 Aug. bateriile sectorului au executat între orele 1 şi 4 trageri de hărţuială asupra satelor şi văilor, în care se aveau ştiri (de unde ?) că sunt aglomerate trupe, precum şi asupra co- municaţiilor inamice,—asttei : Mi 

1) Foarte drept, 
2) Risipă zadarnică de muniţiuni.
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—„Bat. de 87 mm Locot. Chicoş, trâge asupra satului Daidir“; 
-—„Bat. de 105 mm Căpit. Şendrea, a tras asupra satelor Daidir şi Mesi Mahle“; 
—„Bat. de tunuri de 105 mm Locot. Jecu, trage asupra satului Daidir“; - 
—„Divizionul de Ob. 120 mm Maior Motaş, a tras tot asupra satului Daidir“; 
„Toate aceste trageri cu înălţătoare variabile, intermitent. 
„Bateriile acestui sector au consumat în această zi (22 Aug.) aproximativ câte 500 de lovituri de 

fiecare“. (R. Lt-C. $.). 
Ne amintim că aceste baterii se spune că au tras în cursul zilei asupra infanteriei inamice care 

eşea din Daidir; şi ne amintim ce am spus asupra acestui lucru. lată cum au fost întrebuințate câte 500 
de proectile de fiecare baterie ceace revine la 5 baterii, 2500 de proectile dintr'un stoc, de care se plângeau 
că e mic, 

Sunt în drept Bulgarii să afirme că în zilele anterioare atacului Cetăţii artileria noastră a tras un 
mare număr de proectile, pecât timp în ziua atacului a răspuns slab artileriei bulgare. 

Artileria Sectorului III. 
In ce priveşte artileria acestui sector nu se arată în R. Lt.-C. S. că ar îi luat şi ea parte la tra- 

gerile de hărţuială în cursul nopţii de 22—23 "Aug.; — se vorbeşte numai de tragerea executată de câteva 
baterii pentru a ajută Centrul 13 despre care se comunicase că este atacat ; astfel: 

„Pe la orele 9 noaptea de 22—23 Aug. Centrul 13 începe să tragă focuri de armă, şi în acelaş 
timp se primeşte ştirea telefonică de la Sect, III că Centrul 13 fiind atacat de infanteria inamică, artileria să 
deschidă focul. 

„In consecinţă C-tul Art. Sectorului dă ordin să se deschidă focul asupra terenului de la Estul 
acestui centru: Bat. 87 mlm., — Cupola de 120 mim, — Bat.75 m|m. Md. bulgar, precum şi Bat. 53 mm.[76 
pe roate care ocupase poziţie la Nordul sos. Silistra-Turtukaia, cam în dreptul kim. 61. După o tragere care 
a durat 20” încontinuu (?!) cu înălțător fics (baraj) se aude nişte fluerături şi strigăte să se înceteze focul 
că nu a fost nimic!?! (R. L(-C. S$.). 

In realitate şi bateriile acestui sector au executat trageri de - hărţuială, căci iată ce spun Subl, Saveanu N. de la Cupola de 120 mlm. şi Subl. Georgescu C,, of. subalt. în Bat. 87 mlm.: 
„Duminecă noaptea (în realitate Luni spre Marţi noaptea N. A.) patrule inamice încercând să se 

apropie de Centru 13 şi aceasta deschizând focul, am primit ordin şi am tras în faţa acestui centru, unde 
direcţia ne era arătată printrun felinar aşezat în mijlocul centrului; distanţa o ştiam. Aceasta s'a petrecut 
pe la orele 12—12,30. | 

„Luni noaptea s'a tras între orele 11 şi 1 salve cu bătaia maximă spre valea Est Antimovo“, 
(Comunic. Subl. Georgescu C.). 

„Lubi noaptea la orele 11 şi 3 am tras fără obiectiv cu bătaia maximă“ (Subl. Săveanu), | 
Aşa dar a executat trageri de hărţuială şi Bat, 87 mim, şi Cupola de 120 mim, şi ca acestea 

cred că au tras şi celelalte baterii ale sectorului. 
Ce rost şi ce scop aveau aceste trageri? 
Vrea să se arate inamicului că suntem vigilenţi? 
Se urmărea efecte materiale ? In acest din urmă caz nu trebuia să se tragă fără obiectiv şi cu distanța maximă sau să se tragă în văi şi sate unde se svonise că sunt masate trupe bulgare, ci în puncte alese cu multă chibzuială dacă nu se avea ştiri precise. 
Toate aceste trageri însă a avut un rezultat Sigur : consumarea de muniţiuni şi întărirea tendinței de a consuma mubiţiunile fără rost;—iar mirarea Bulgarilor, că de ce trăgeam noi noaptea fără nici un motiv, era justificată, 

Sosirea şi întrebuințarea primelor ajutoare. 

In după amiaza zilei de 22 Aug. (Luni) se petrece. un eveniment foarte important pentru situaţia forţelor de la Turtukaia, şi anume sosirea primelor ajutoare. Au sosit astfei: Bat. 175 şi Diviz. II|5 ob.!) Aceste prime unităţi făceau parte din Divizia 15-a, care conform planului de concentrare al armatei, trebuia să formeze împreună cu alte unităţi rezerva generală a armatei, în regiunea Periş. 2) 

1). Să se noteze că până la această dată nici un atac mai însemnat nu avusese loc. 2), lacă dar la ce putea servi rezerva generală a armatei: ca să alimenteze garnizoana de Sigu= ranţă a Turtukaiei.
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Se va vedea mai la vale că treptat în cursul nopţii de 22-—23 Aug., şi în ziua de 23 August au 

sosit la Turtukaia şi restul trupelor acestei divizii (Reg-tele 75, 80, 34 şi 74 lut.) precum şi alte trupe (Reg-tele 
84 Int. şi 2 Gr.) aduse de pe frontul Dunării dinspre Giurgiu. 

C-tul Capului de Pod a cerut probabil ajutor subt presiunea evenimentelor petrecute în zilele de 
19 şi 20 Aug. (Vineri şi Sâmbătă) şi mai ales subt presiunea atacurilor executate de Bulgari asupra Sect, 
St.-Selo în ziua de 21 August (Duminecă) şi care fuseseră raportate Marelui Cartier General subt o formă 
mult mai gravă decât se petrecuseră în realitate. 1), 

Toate trupele venite în ajutorul Cetăţii au primit ordinele de pregătire şi de plecare Duminecă 
(21 Aug.) după amiază şi Duminecă seara. Unele (cele din sectorul Giurgiu) au venit pe jos, altele (cele din 
Bucureşti, Reg-tul 80 Inf.) au tost aduse cu automobile-camioane,—iar trupele Diviziei a 15-a, care se con= 
ceniraseră în jurul Perişului, sau erau în curs de concentrare, 2) au fost aduse cu trenul. 

Când li s'a dat ordinele de plecare —când au plecat şi cum au mers,—cum au fost transportate cu 
trenul, —când au ajuns la Olteniţa,—când si cum au trecut Dunărea,—cine le-a primit atât la Olteniţa, cât şi 
la Turtukaia şi ce destinaţie li s'a dat,—formează um complex de chestiuni, din care va reeşi, dacă trupele 
trimise în ajutorul Turtukaiei au fost întrebuințate cu cel mai mare folos, 

Reg-tele 74, 34 şi 75 venite de la Periş, de unde au plecat în noaptea de Duminecă spre Luni 
(21-22 Aug.) nu au putut intră în luptă decât Marţi 23 Aug.) de dim, şi chiar Marţi după amiază. 

„Col. Răşcanu, C-tul Brig. 29 Int, mi-a comunicat „Că trenurile au avut întârzieri nejustificate, iar 
trecerea la Turtukaia Sar fi putut face mai repede, dacă serviciul de transporiuri al marinei pu şi-ar fi re- 
zervat repausuri ca în programele de lucru de timp de pace“, 

Deasemenea Reg-tul 84 Inf. sosit din direcţia Giurgiu în marş forţat penibil, ar fi putut trece mai 
repede ; este o chestiune de cercetat, când a sosit acest reg-t la Olteniţa, dece mijloace de trecere a Dunării 
se dispunea în acel moment şi de ce şi-a întârziat trecerea la Turtukaia, după cum vom vedea. 

Oricând sar îi primit ordinele, şi oricum s'au făcut transporturile, sosirea ajutoarelor a câştigat o 
zi, din cauză că Bulgarii neavând artileria grea la îndemână, au întârziat cu o zi atacul decisiv al Cetăţii, 
care a avut loc Marţi 23 Aug., în loc de Luni 22 Aug.. i 

Care a fost necesitatea strategică care a impus Marelui Cartier General hotărârea de a trimite 
trupe în ajutorul Turtukaiei şi încă într'o măsură atât de mare (17 batalioane şi 4 bateril) rupte de la re- 
zerva generală a armatei? | 

Am văzut la începutul capitolului asupra Garnizoanei Capului de Pod, că garnizoana locului întărit 
Turtukaia era o garnizoană numai de siguranţă, care avea menirea de a preîntâmpină cucerirea acestui loc 
întărit printrun atac bruscat, de a proiejă trecerea primelor trupe peste Dunăre în cazul unei ofensive din 
partea noastră îa Estul Bulgariei şi de a rezista şi păstra Capul de Pod atât cât va fi posibil în cazul unei 
defensive din partea noastră pe acest front. 

La intrarea noastră în campanie în August 1916 se hotărâse cel puţin pentru un moment ca pe 
frontul dobrogean trupele noastre să stea în defensivă ;—era cazul deci, ca garnizoana locului întărit să 
reziste şi să păstreze Capul de Pod atât cât îi va fi posibil, şi apoi să se retragă, fie spre Silista, fie peste 
Dunăre spre Olteniţa. 

Cum Bulgarii au luat ofensiva pe frontul dobrogean atacând cu majoritatea forţelor lor 'Turtukaia 
se pulea socoti ca imposibilă menţinerea Capului pe Pod, şi urma deci părăsirea lui, spre a nu se expune 
trupele şi materialul la o distrugere sau capturare sigură. Cu toate acestea vedem că, contrar planului de: 
campanie s'a dat ordin garnizoanei să reziste „în extremis“, şi în acelaşi timp S'au trimes şi ajutoare în 
scopul de a păstra cu orice preţ Capul de Pod. Ce factor nou a intervenit ca să decidă modificarea planului 
de campanie ? 

Generalul X care a jucat un mare rol în luarea acestei hotărâri, mi-a declarat următoarele în 
această privinţă : 

„La Marele Cartier General se ştia perfect că Bulgarii vor lua ofensiva pe frontul dobrogean cu 
forțe superioare şi se ştia şi puterea de rezistenţă a Cetăţii Turtukaia, 

„La primirea primelor rapoarie operative şi informative s'a văzut că Bulgarii şi-au ales ca prim obiectiv cucerirea acestei Cetăţii ; se impunea deci părăsirea Turtukaiei conform planului. 
„Primindu-se însă rapoartele asupra luptelor din ziua de 20 Aug.. Sâmbătă, şi mai ales rapoartele asupra luptelor din ziua de 21 Aug., Duminecă, prin care se arată că deşi Bulgarii au atacat cu forţe supe- rioare, de 10 ori, şi cu toate acestea au fost respinşi în mod victorios, — s'a produs un reviriment la Marele Cartier General, care şi-a zis : „dacă garnizoana de siguranţă a Cetăţii a fost în stare să respingă atacurile Armatei Bulgare mult superioare şi repetate de 10 ori, iată prilejul de a reveni asupra planului de părăsire 

    1). Nu atacurile Bulgarilor, ci o frică inexplicabilă. 
2). O falşă panică pe un mic front, transformată în dezordine în întreaga nrmată.



a. Capului de Pod. şi a câştiga o victorie defensivă, 1), Vom trimite deci ajutoare în aşa măsură încât să 
asigurăm în mod absolut rezistenţa Cetăţii, în fâţa căreia trupele atacatoare bulgare! să fie măcinate în acelaş 
fel în care au fost măcinate armatele germane în faţa Verdun-ului ;—de aci şi numele de „Micul Verdun“ 
care i s'a. dat Turtukaiei în mod prematur. Ş | | a e 

| Din nefericire însă rapoartele asupra luptelor din zilele de 20 şi 21 Aug. erau departe de realitate 2). 
Astfel în ziua de 20 Aug. Capul de Pod nu tusese atacat de loc, iar în ziua de 21 Aug. avusese loc după 
cum am văzut două atacuri slabe, a căror respingere nu putea da măsura puțerii de : rezistenţă a Cetăţii, cu 
toate că pentru cei ce fuseseră la faţa locului şi avuseseră ochi. să vadă, însemna, „Că dacă merg lucrurile 
tot aşa, în curând vom fi sau morţi sau prizonieri“. 

Şi astfel Marele Cartier General a hotărât trimiterea în ajutorul Turtukaiei a Diviziei a 15-a şi a 
altor trupe de pe îrontul Dunării dinspre Giurgiu 3), 

Faţă de modul cum s'au desfăşurat evenimentele,— data la care au sosit trupele de ajutor şi 
modul cum ele au fost folosite, am împărţit aceste trupe în 3 categorii : ! 

— 1-a categorie, trupele sosite şi debarcate la Turtukaia înainte de.a se începe atacul decisiv 
-bulgar,— adică înainte de ora 6—6,30' dimineaţa zilei de 23 Aug., Marţi ;—aceste trupe sunt în ordinea sosirii: 

— Batal. 1[75 lnf.; 

— Divizionul II] ob. de 105 mm.; 
— Batal, 1180 Inf.; 
— Batal. Ill|75 Inf.; 

şi Batalioanele. [1(74 şi I1l|74 Int. ; 
N — a l-a categorie, trupele sosite în ziua de 23 Aug., între orele 6,30 dimineaţa şi ora 5,00 
după amiază, şi care au fost băgate în luptă în cursul acestei zile şi au susţinut lupta pe Linia Il-a de Re- 
zistenţă a. Cetăţii până seara ; aceste trupe au fost în ordinea sosirii: i 

— Batal. [1]75 Inf.; 

— Batal, 1ll84 Inf.; 

— Batalioanele 1134 şi 11134; 
— Batal. 1:84 cu Comp. 1:74; 
— Companiile 2, 3 şi 4 din Reg-tul 74 Infant. 
—Bat. 111|34 
şi Divizionul de tunuri de 75mjm Md. 1880 de la Spanţov sosil împreună cu Comp. 7|80; 

Odată cu Comp. 1|74 a trecut Dunărea şi Bat. 53m|m mobilizată de Reg-tul 74 Inf. 
| și a Ill-a categorie, trupele sosite în seară zilei de 23 Aug, şi în noaptea de 23-24 Aug.; 
aceste trupe sunt în ordinea sosirii: 

—Batal. V Miliţi No. 76 Vasile Lupu; 
—Batal. 1/2 Grăniceri ; 

—Batal. [1/2 Grăniceri ; 
— Coloana de Muniţiuni distribuită Reg-tului 5 Obuziere ; 
—Batal. 11|80 Inf. ; 
si în fine Comp. 11/80. 

Dintre trupele din prima categorie, au sosit, după cum am arătat la începutul acestui capitol încă 
de Luni 22 Aug. seara Batal. 1|75 şi Div. 115 Ob. de 105 m|m. 

Aceste trupe au fost distribuite imediat Sectorului 1, 
„Nu cunosc motivul şi scopul pentru care aceste unităţi au fost distribuite acestui sector. 
Având însă în vedere ordinul care a fost dat Col. Răşcanu, C-dul Brig. 29 Inf. în dimineaţa de 

23 Aug,, înainte de a se începe atacul bulgar, ca cu trupele cu care vine în ajutor (Reg-tele 34 şi 74 Int.) 
să schimbe trupele din Sect. 1 care ocupau Centrele 1, 2, 2-3, FI. 3 şi Centrul 3, şi linia Bălţei St.-Selo, 
“presupun că Bat. 1/75 cel puţin, a fost trimis în Sect. 1 cu scopul de a înlocui unităţile ce ocupau frontul 
Centrelor 4 şi 5 şi în special Comp. 1|79 şi 2179, care trebuiau degajate şi trimise regimentului respectiv. 

Se va vedea însă că acest batalion trimes pe frontul centrelor arătate mai Sus, deşi a degajat cele 
2 companii din Reg-tul 79 Inf., nu a procedat la schimbarea şi a celorlalte trupe (Bat. []l36 şi 1V|40) care 
ocupau acest front, ci s'a amestecat pur şi simplu cu acestea mărind şi mai mult amestecul de unităţi de aci, 

In ce priveşte Div. [l/5 Ob,, care a fost trimes la Centrele 3 şi 4, a ocupat poziţie în apropierea 
acestor centre poate pentru a împlini. golul lăsat de cele 6 obuziere F. N, G. pe -afet dintre Centrele 3 şi 4 
  

1) Dacă M. C. G. dădea Turtukaiei o importanţă mai mare de cât i se cădea, de ce nu a deta- 
şat în -permanenţă acolo un ofiţer de stat major informator şi observator ? Aceasta este cea mai însemoată 
întrebare ce trebue pusă. | 

2) Se poate ca rapoartele falşe ale Comandantului Turtukaiei să fi indus în eroare M. C. G.? 
.3) Da, dar. acolo era .Jofire la M. C. G. şi Petain la Verdun. La noi 1. şi T. tot una este? 

-
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care nu aveau muniţiuni; în tot cazul măreau numărul deja mare al gurilor de foc distribuite acestui sector, 
Să vedem acum în ce fel au debarcat aceste unităţi la Turtukaia, când au fost trimise pe poziţie, 

cum şi când au sosit ia locul destinat şi cum au ocupat poziţia. 
| Voiu da cuvântul pe rând ofiţerilor acestor unităţi, precum şi ofiţerilor unităţilor care ocupau mai 

dinainte poziţia. 

— Batal, 175, 
Dela Comp. 1|75 nu am nici o comunicare, deoarece nici un ofiţer din această companie nu a 

fost în captivitate. 

— Comp. 275. 
— Comunicarea Locot. Zaharescu Valeriu C-tul Comp. 2]73. 

„In noaptea de 22-23 Aug. pe la orele 12-2 am ajuns la Centrul 5. Aci ne-a întâmpinat Căpit, 
Iroftescu, C-tul Comp. 1179, care a luat Comp. 1175 (Căpit. Dimitrievici) şi s'a dus cu ea; de atunci nu am 
mai văzut această companie, 

„Apoi Lt-Col. Nicolicescu a dat ordin ca încă o companie să fie distribuită la Centrul 5, şi aîost 
desemnată compania mea; iar dânsul şi Lt.Col. Ţânţu, C-tul Bat. 1/75, şi cu celelalte două companii (3175 şi 
475) a plecat probabil la Centrul 4. | 

„La Centrul 5 am ocupat până dimineaţa două anexe din dreapta centrului în capul unei văi cu 
două plotoane (al 3-a şi al 4-a);—iar cu celelalte două plotoane eşalonate înapoi, cu armele încărcate şi cu 
baionetele la arme gata a respinge orice atac care se spunea că e probabil. 

„Fiind încă noapte a venit la mine Subl. Pârvu A. (din Comp. 7136 care ştim că se răsleţise de 
compania sa) cu vre-o 15 soldaţi, şi s'a pus subt ordinele mele, luând loc în anexa ocupată de plotonul 3; 
dânsul mi-a dat toate lămuririle asupra poziţiei şi situaţiei. ! 

„Aşa am stat până a doua zi, Marţi, 23 Aug., de dimineaţă având şi un post de trecere în inter- 
valul din răţeaua de sârmă din faţă. 

— Comp. 3175. 
— Comunicarea Subl. Stănescu Ion, of. subalt. în companie: 

„Luni, 22 Aug., ora 4 d. a. am debarcat la Turtukaia. Până la ora 6 d. a. am stat pe malul Du- 
nării, în timp ce Lt-Col. Țânţu s'a dus la ordine la C-tul Capului de Pod!). 

„După ora 6 am plecat la Centrul 4 cu tot batalionul, unde am sosit la ora 11—11,30. Până 
acolo am urmat drumul prin valea cu cişmele (v. Fotul, sau Fotulul, sau v. Turtukaia) şi prin pădure. Pe 
drum ne-am întâlnit cu trupe din Reg-tul 36 Inf. care se retrăgeau, a 

„Până aproape de Centru! 4 ne-a condus o călăuză. Aci însă nu era nimeni care să ne primească 
şi care să ne călăuzească. Pe când căutam siuguri Centrul 4, o mitralieră, probabil românească a deschis 
focul asupra noastră ; aoi am luat culcat, dar totuşi ne-a rănit un sergent şi 3 soldaţi. 

„In acest timp Lt.-Col. Ţânţu s'a întâlnit cu Lt.-Col. Nicolicescu cu care am căutat Centrul 4 
de la ora 12 până la ora 2,30, când Lt„Col. Nicolicescu ne-a spus că este dezorientat şi a plecat fără să 
dea de Centrul 4 2). 

„Eu cu compania mea am ocupat un şanţ găsit pe întuneric; eram încredințat că în acel loc nu 
sunt trupe româneşti şi că Reg-tul 36 Inf. părăsise lucrările. 

„După plecarea Lt-Col, Nicolicescu am întâlnit un sergent de la Bat. Subl. Castrişanu (75 mm 
Md. bulgar) care împreună cu Subl. Castrişanu, venit şi el mai în urmă. ne-a condus la postul de comandă 
al Maiorului Bălan. Acolo era o trupă ca preţ de două plotoane, care dormea pe iarbă înveliţi cu foi de 
cort, Maiorul Bălan ne-a spus că el nu are ordin relativ la sosirea noastră. Vorbind însă la telefon Lt.-Col. 
“Țânţu cu Comandamentul (care?) a luat înțelegere ca să rămânem acolo. 

„La ora 3,30 noaptea Comp. 3:75 a fost despărțită în două: plotonul meu şi plotonul Subl. Mogoş 
am fost trimişi să ocupăm anexele din jumătate la stâuga ale Centrului 4, iar celelalte două plotoane au 
fost oprite cu Locot. Voinescu, (C-tul Comp. 3|75) ca rezervă la centru. 

„Comp. 1|75 şi 2175 mi se pare că au fost detaşate către Centrele 5 şi 6. 
„la anexele pe care le-am o:upat am înlocuit pe Subi. Stănescu P. din Comp. 2/79. 
„Până la ziuă ne-am păzit cu santinele. 
„Subl. Mogoş era la stânga mea, şi amândoi ocupam şanţurile din capul unei vălcele ce se strimtă 

mai la vale. In şanțul ocupat de mine se găsea o mitralieră franceză comandată de un ofiţer. 
— Pentru a complecta tabloul de mai sus voiu reda şi câteva părţi dia comunicarea Subl. Mogoş, 

of. subalt. din aceiaşi companie: 
  

| 1) La debarcadere nu pe găseau ofițeri de la Cartierul general carii să comunice trupelor sosite ordinele Comandzmentului şi să le indrepte spre locul ce li se destinase ?, 
2) Comandant de Sector care nu-şi cunoaşte sectorul, deşi era de mult la Turtukaia.
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se» în drum spre Centrul 4 am văzut venind înapoi trupe în neregulă spunând că ei sau bătut 
şi că acum este rândul nostru; şi că vom vedea noi ce mizerii avem să îndurăm. 

„Noi nu ştiam ce este înainte şi ne feream chiar să fumăm spre a nu îi văzuţi de inamic. 
„Inainte de a intra în tranşee am luat pe-loc repaos în picioare ; în acest timp s'a tras din spatele 

nostru. câteva lovituri de tun. | 
„După ce am căutat câtva timp tranşeele împreună cu Lt,„Col, Nicolicescu, acesta pe-a zis: 

„intraţi şi dumneavoastră unde veţi înemeri, căci eu m'am desorientat“,—şi apoi a plecat, 
„Când am ocupat tranşeele, soldaţii din Reg-tul 79 Inf., pe care i-am schimbat, ne povesteau vi- 

tejii mari pe care le făcuseră în luptele mai dinainte. 
„De dimineaţă necunoscând terenul înainte am auzit strigăte în porumbul din faţa noastră de 

peste vale; erau 3 soldaţi diu Bat. 1Vi75 (9); i-am adus în interiorul sârmelor şi ne-au spus că au fost ră- 
niți de un sergent care a aruncat între ei o grenadă care nu luase foc; acest lucru se întâmplase în ajun, 
şi ce este mai suspect, este că ei se găseau în afara reţelii de sârmă şi chiar şi în afara Subsect. Siahlar, 

— Comunicarea Plot. Gândac din aceiaşi companie. 
__ „Plotonul meu împreună cu al Subi. D-tru Petre au fost aşezate în nişte tranşee înapoia Cen- 

trului 4, în stânga unui: bordeiu din marginea pădurii, unde am stat toată noaptea. Inapoia noastră se găsea 
un ploton: din Comp. 1;75 cu Plot. Ivaşcu; dar acesta a fost luat de dimineaţă şi dus la compania sa. 

— Comp. 4175. 
— Comunicarea Plot. Tinza Coman, com. de ploton în această companie, 

| „In noaptea de Luni spre Marţi (22-23 Aug.) compania noastră a fost aşezată cam la 50 m. în 
stânga şi mai jos de tunul cel mare (obuzierul de 210 mm, dinapoia Centrului 3.) 

Aşa dar Batai, 1175 a fost distribuit în felul următor: 
— Comp. 1/75 probabil înapoia Centrului 5. în rezerva acestui centru. 
Deşi nu ştim sigur unde a ocupat poziţie aceasta companie, dar din comunicarea Locot. Zaha- 

rescu , C-tul Comp, 2/75, care spune că Căpit. Iroftescu a luat Comp. 1175 şi s'a dus cu ea, se poate de- 
duce că această companie a fost dusă la Centrul 5 unde şi avea compania numitul căpitan, Dealtfel din mersul 
ulterior al evenimentelor se constată cu mare probabilitate de adevăr că această companie a fost aşezată 
înapoia Centrului 5, în rezervă în marginea pădurii 

— Comp. 2:75 la Centrul 5, ocupând poziţie în dreapta centrului ; 
— Comp. 3:75 la Centrul 4, ocupând poziţie în stânga centrului; 

ambele companii cu câte 2 plotoane în linia |, în anexe, şi 2 plotoane în rezervă în linia de reculegere din 
marginea pădurii ; 

iar Comp. 4|75 în valea dinapoia Centrului 3 în rezervă, 
Prin această distribuire a companiilor, Bat, 1;75 era amestecat complet cu Bat, 1[36 şi 1V:40, iar 

Lt.-Col. Țânţu rămânea în mod absolut fără comandă, întrucât companiile batalionului său se găseau risipite 
pe un front de aproape 2000 m. şi sub comanda altor ofiţeri (Maiorul Bălan şi Lt.-Col' Teodorescu) cari 

 comandau subsectoarele în care au fost înglobate aceste companii. 

Să vedem acum, când a sosit pe poziție Diviz. 115 Ob. ce poziție a ocupat, şice a făcut. 
— Comunicarea Subl. Mihăescu, of, subalt. în Bat. 3:5 ob., Căpit. Dumitriu |. 

„Div. Ili5 a debarcat în Turtukaia Luni, 22 Aug. pe la ora 6d.a. 
„Când am ajuns la centre se întunerase. 
„Pe la orele 12-l noaptea am pornit ca să ocupăm poziţie la Centrele 3 şi 4, în faţa satului 

St. Selo. Pe poziţie am intrat când s'a luminat puţin de ziuă. Bateria 4-a a ocupat poziţie în dreapta bate- 
riei a 3-a şi ambele aveau misiunea de a bate satul St. Selo, care era în faţa noastră, 

— Comunicarea Subl. Viţianu, Adjutantul Divizionului II:5 ob. 
„La Centrul 4 am sosit aproape de ziuă. 

— Comunicarea Subl. Tănăsescu 'ton, Adjutantul Batal. IV:40. 
„Luni d. a. am văzut venind la Centrul 3 pe Col. Grigorescu, Catul Regimentului. 5 ob., căruia i 

s'a arătat unde să ocupe poziţie. i | 
— Comunicarea Subl. Castrişanu -C-tul Bateriei Md. bulgar de 75 mm. 

„Pe la orele 2-3 noaptea de 22-23 Aug, soseşte Col. Grigorescu cu 2 baterii de obuziere de 105 
mim. fără hărţi 1) şi fără să fie orientat, Eu le-am eşit înainte pe vâlceaua de la Vest de Remiza 2, Le-am 
dat hartă şi i-am condus la” Centrul 4 unde a aşezat Bat. Căpit. Dumitriu (B. 3) în locul unde se construia 
mortierul dinapoia acestui centru; iar Bat. Căpit. Grigorescu lângă Centrul 4, 

„Aceste baterii au stat acolo până s'a luminat bine de ziuă, când Căpit. Dumitriu a tras câteva 
lovituri spre Daidir. | . 

1) Hărţi aveau Bulgarii. 

17
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Aşa dar bateriile acestui divizion au ocupat poziţie probabil,— Bat. Căpit, Dumitriu în escavaţiu- 

nea de teren din spatele Centrului 5,— iar Bat, Căpitan Grigorescu în capul vâlcelei din spatele Centrului 4. 
Prin trimiterea Bat. 1:75 şi a Div. Il:5 ob. în Sect. I şi prin băgarea acestor unităţi pe linia de: 

luptă, aşa cum am arătat mai sus, atât Capul de Pod, cât şi Sect. | pierdeau ocazia de a-şi constitui re- 
zervele respective consumate în întregime. 

Chiar dacă s'a intenţionat la un moment dat schimbarea unităţilor din Sect. | prin unităţi proas- 
pete, acest luzru nu mai putza fi imperios în după amiaza şi mai ales în seara de 22 Aug., deoarece Bul- 

garii neatacând în această zi, trupele s'au putut odihni iar comaudamentele de toate treptele au avut timpul 
şi răgazul necesar pentru remanierea dispozitivului. 

Şi dacă trimlterea Bat. )|75 în Sect. | spre a schimbă anumite unităţi de infanterie de acolo, nu 

văd ce unităţi de artilerie avea să schimbe Div. II|5 ob. trimes tot în acest sector, unde se găsea artilierie 
suprasuficientă ; aşa că trimeterea acestui divizion în acest sector nu putea să însemne altceva decât în- 

tărirea şi mai mult a acestui sector asupra căruia se credea că Bulgarii au îndreptat atacul lor principal, 

când acum suutem pe deplin editicaţi ce fel de atacuri au dat Bulgarii asupra acestei părţi a Cetăţii, şi cât 

de puţin justificată a fost trimiterea unităţilor din rezerva generală a Capului de Pod în Sect. |; şi cu atât 
mai puţin justificată deci a fost îndreptarea tot aci şi a trupelor de ajutor sosite în Capul de Pod. 

In faţa acestei măsuri luată de Com. Capului de Pod în prima linie şi apoi de Com. Sect, 1 în 

a doua linie, nu pot decât să repeti cele ce am spus cu ocazia retragerii a doua a Bat. 1!:36 de la Siahlar şi 

a distribuirii lui la Ceutrele 3, 4 şi 5,— şi anume că o fatalitate pare că împingea la măcinarea unităţilor şi 
băgarea lor pe linia de luptă. 

Inapoerea Companiilor 1|79 şi 2179 la reg-tul lor. 
Voiu cită comunicarea Subl. Stănescu P. of. subalt. în Comp. 2|79, care redă chestiunea clar şi 

în întregime, 
„In noaptea d& Luni spre Marţi (22-23 Aug.) am primit ordin ca imediat ce vine un batalion din 

„Reg-tul 75 Inf. să-i dăm în primire şi să ne înapoem la Centrala 2 (p. c. Reg. 79 Inf.); 
Bat, 175 a sosit în zori ; i-am dat în primire şi noi am plecat după răsăritul soarelui. Am mers 

pe drumul cu telefon de pe marginea pădurii până în dreptul Ceotrului 6. Aci Locot. Hagiescu, C-tul Comp,, 

a intrat la Centrul 6 şi după puţin timp s'a înapoiat împreună cu Maiorul Mihăilescu, Com. Bat. 1|79. 
Nouă, comandanților de plotoane, ne-a dat ordin ca să ne conducem plotoanele prin spatele 

Bat. Căpit. Şendrea prin pădure, iar dânşii (Maior Mihăilescu şi Locot. Hagiescu) şi-au continuat drumul 

călări mai departe pe marginea păduii spre Centrala 2, spre a primi ordine, 
„la acest timp lupta începuse deja de mult la Centrala 2 unde se auziau împușcături groasnice. 
„Aproape de Bateria Căpit, Şendrea ne-a eşit din nou înainte: eram însă numai eu şi Subl. 

Hangan cu plotoaneie noastre, căci plotoanele Subl. Muşetescu şi Plot. Lungulescu se rupsese de companie. 

Aci Locot. Hagiescu a comandat: „după mine“, iar-eu am rămas în coada companiei spre a su- 

praveghea trupa. 
„Pe când ne strecuram câte unul prin pădurea deasă, Locot. Hagiescu cu Subl., Hangan şi cu 

capul companiei s'au rupt şi s'au dus înainte, iar eu mi-am continuat drumul cu 40—50 de soldaţii ; am 

trecul pe la spatele Bateriei Căpit. Şendrea, care în acel moment trăgea—am traversat Centrala 2 . şi am 

ajuns în spatele Centrului 8 în vâlceaua care se găseşie îutre liniile I-a şi a II-a de reculegere. Pe Locot. 
Hagiescu nu l-am mai văzut. loaintea mea în linia de reculegere se găsea Comp. 1179 Căpit. Iroftescu, care 

fusese schimbată mai de dimineaţă şi ajunsese mai'nainte de a începe atacul bulgar. 
—Fapt este deci că Comp. 2|79 în drumul său spre Centrala 2 s'a îmbucătăţit complet şi aproape 

nu a mai contat în luptele ce au avut loc în cursul zilei de 23 Aug. 
In ce priveşte cele 2 plotoane ale Subl. Muşetescu şi Plot. Lungulescu vom vedea 'mai târziu 

unde au înemerit. 
- Intâmplarea Companiei a 279 merită să ne reţie un moment atenţia. 

Compania primise ordin ca imediat ce va îi schimbată de Bat. 1l75 să se ducă. la Centrala 2, 
care era postul de comandă al Reg-tului 79 Int. 

Din comunicarea Subl, Stănescu [,, of. subalt, în Comp. 3|75, ştim că această companie a ocupat 

tranşeele din stânga ale Centrului 4 care erau ocupate de Comp. 2179 (căci Centrul 4 şi anexele din dreapta 
lui erau ocupate de Comp. 536 şi 15]40) încă de la ora:3—3,30 noaptea. 

Se pune întrebarea: de ce compania nu a plecat imediat la Centrala 2? Poate îşi va fi zis că 

nu e nevoe, deoarece nu se va fi aşteptat că în urma liniştei din ajun care a făcut pe mulţi să creadă că 

Bulgarii nu numai că nu vor atacă, dar că s'au şi retras, C-tul Companiei îşi va fi zis că Bulgarii nu vor 

“atacă. Lucrurile s'a întâmplat însă altfel şi prezenţa acestei companii la postul de comandă al Sectorului II 

era foarte mult simțită, deoarece, după cum vom vedea, acest sector nu dispunea direct de nici o rezervă
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până la venirea Companiei 1/79 Căpit. Iroftescu; şi sosirea târzie şi risipirea unei a doua companii care 

trebuia să între în compunerea acestei rezerve a costat pătrunderea şi menţinerea Bulgarilor în Centrul 8 în 
primele momente ale luptei. | 

Mai departe văzurăm că Locot. Hagiescu, în drumul către Centrala 2, s'a oprit la Centrul 6, spre 

“a lua de acolo pe Maiorul Mihăilescu, Com. Bat. 1/79. 

Lăsăm la o parte faptul că o oprire acolo a companiei însemnă o sosire cu întârziere a acestei 
companii acolo unde trebuia să se ducă imediat, şi unde luptele începuseră deja, dar se pune întrebarea: ce 

căută Maiorul Mihăilescu la Centrul 6, unde nu se găsea nici o unitate din batalionul său? — şi de ce nu 
a stat la Centrul 5, sau la Centrul 4, unde se găseau Comp. 1|79 şi 2|79 care făceau parte din batalionul 

său ? Şi la urma urmei omeneşte vorbind, dacă la Centrul 6 era mai convenabil de stat, de ce, când a aflat 

“că companiile sale au ordin să fie schimbate şi să plece imediat la Centrala 2, de ce nu s'a dus la companii 

spre a stărui să fie schimbate mai repede, şi apoi să le adune şi să le ducă personal acolo unde era ordin? 

Lipsa sa de acolo a însemnat plecarea companiilor pe rând, sosirea lor cu întârziere şi risipirea aproape 

complectă a uneia din aceste companii, care a avut ca consecinţă răul arătat mai sus şi care va fi arătat în 

lumină mai completă cu ocazia descrierii operaţiunilor care au avut loc în ziua de 23 Aug. în jurul Centralei 2, 

In mersul către Centrala 2, în timp ce lupta îucepuse, am văzut cum Locoi. Hagiescu în loc să-şi 

conducă personal compania care mergea spre un câmp de luptă groasnic şi mai ales printr'o pădure din cauza 

căreia nu mai putea avea cel puţin legătură din vedere cu compania, a plecat înainte; şi acest felde a con- 

duce compania l-a repetat de două ori: odată cânda plecat cu Maiorul Mihăilescu spre Centrala 2 pe marginea 

pădurii sau pe drumul cu telefon (drumul de rocadă) trimițând compania prin pădure pe la spatele Bateriei 

Şendrea, cu care ocazie a pierdut două plotoane; — şi-a doua oară, după ce a întâlnit cele 2 plotoane care 

îi mai rămăsese, în loc să le grupeze şi să le conducă pe un drum convenabil, s'a aşezat în fruntea lor, 

le-a comandat „după mine“, a apucat-o printr'un desiş de pădure şi fără să se uite înapoi cum oamenii se 

înşirue prin flanc câte unul, a pornit-o spre Centrala 2; iar când a sosit acolo a constatat că pierduse din 

nou jumătate din ce îi mai rămăsese. Aceasta l-a costat că în loc să sosească cu compania întreagă chiar 

cu întârziere, a sosit abia cu un sfert din companie, lipsind reg-tul de o compânie întrun punct al câmpului 

de luptă unde era foarte mare nevoe. 

- Ofiţerul care era dealtfel foarte inimos şi foarte brav ' şi-a spălat greşeala cu prețul vieţei, deoarece 

reproşându-i-se de către Lt.-Col. Popescu I. risipirea companiei, şi-a luat soldaţii cari îi mai rămăsese, după 

cum vom vedea, s'a îndreptat spre învălmăşagul luptei şi a murit în mod brav, dând un exemplu clasic de 

expierea unei greşeli pe câmpul de onoare.
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Evenimentele din ziua de 23 August; Marţi 
(Atacul decisiv al Cetăţii) 

Dispozitivul (rupelor in momentul atacului. 

Dispozitivul în care unităţile au aşteptat şi primit atacul decisiv dat de Bulgari în ziua de 23 

Aug., Marţi, este cel rămas din ziua precedentă, cu foarte mici modificări ; astfel : iai E 

Sectorul 1 

Linia Băljei Staro Selo. 
Batalionul 136. 

Comp. 1|36, 2/36 şi 3/36 aie acestui batalion au continuat să păstreze fără nici o modificare po= 

ziţiile ocupate în ajun. 

Comp. 4136 a continuat să rămână răsleţită de batalion, după cum ştim, şi după cum vom vedea. 
Batalionul 1VI75. 

De asemenea şi Comp. 13|75 şi 14/75, care au fost intercalate printre companiile Bat, 1|36, au păstrat, 

aceleaşi locuri, 

Comp. 15175 care se găseă pe şoseaua St, Selo în rezervă înapoia poziţiei şi care trimesese de-. 
cuseară plot. Subl. Toader Mihai în ajutorul liniei înaintate (în ce loc ?), „Marţi de dim. a trimes şi plotonul 

Plot. Nacu subt coasta centrelor într'un crânguleţ, unde s'a dus şi Locot. Ghiţescu, C-tul Comp. (Comuntc, 
Subi. Ionescu N, of. subalt, în comp). 

Comp. 16;75 chemată din dreapta şos. Rusciuk la postul de comandă al Maiorului Mărunţeanu în - 
cursul nopţii de 22-23 Aug. „a fost trimeasă în zorii zilei să ocupe tranşeele din dreapta Comp. Căpit. Leca 

(Comp. 13/75), (Comunic. Subl. Oprea T., Of. subalt. în Comp. 16/75), sau „tranşeele de dincoace de Balta 

St, Selo în dreapta şos, St. Selo, după cum afirmă Subl.Dragomirescu M, of. subalt. în aceiaşi companie. 
Faţă de comunicările contrazicătoare ale acestor doi ofiţeri şi având în vedere că nicl un ofiţer 

din Comp. 1:36 şi Comp. 13/75 nu a văzut această companie ocupând poziţie în apropierea lor, nu am: 
putut să fixez locul pe care această companie l-a ocupat pe frontul liniei Bălţei St. Selo. 

Bat. 1VI36 a continuat să ocupe poziţie grupat călare pe şos. Rusciuk înapoia Comp. 2/36, 

Inapoia acestui batalion, la Nord de şos. Rusciuk a continuat de asemenea să stea şi Comp, 472 

MII. sosită aci împreună cu Comp. 1436 în dimineaţa de 23 Aug., după cum am arătat mai'nainte. 

Diviz, de Art. de 75 mm tr. r. Md. românesc, care se retrăsese în timpul nopţii la Rem. 1, şi 
Bat. de 75 mm Md. bulgar Subi, Pârvulescu Fulger, care se retrăsese pe şosea spre Turtukaia până subt 

poala Centrului 1, au reocupat poziţiile din ajun cu siogura deosebire că divizionul numit mai sus a ocupat 

poziţie ceva mai înapoi ca în ziua precedentă, şi anume aproape de şoseaua care duce la Rem. 1. 

Liniă Centrelor. 

— La Centrul 5, Comp. 7136, 8:36, 2175 şi 1175 au păstrat neschimbate poziţiile ce am arătat că 

au ocupat în timpul nopţii. 

— La Centrul 4, Comp. 5/36 fiind destinată ca rezervă a centrului, s'a adunat şi a ocupat poziţie 

în vălceaua dinapoia centrului, având la oarecare distanţă în dreapta o companie (4/75), din Bat. 1/75 Lt- 
- Col, "Țânţu, (Comunic. Subi. Furtună, of. subalt. în Comp. 5136.) 

Comp. 3;75 nu şi-a modificat poziţia ocupată în timpul nopţii. 

— La Centrul 3, Companiile 15140, 14:40 şi 16140 nu şi-au modificat cu nimic dispozitivul în 
care au ocupat poziţiile dejă descrise, 

Comp. 13:40 a fost trecută pe la ora 10 a. m. mai spre FI. 3; iar locul său a fost ocupat de 
Comp. 6136, 

"Com. 4|75 a continuat să ocupe poziţia ocupată în cursul nopţii. 

— FL..3 a continuat să fie ocupată de Compania 4136, iar plotoanele Subl-ţilor Hogaş şi Vlad şi 

al Plot. Ichim, din Comp. 8:36 au fost destinate de Căpit. Marinescu V., C-tul Comp. 4:36, să formeze 
rezerva Flancării, şi au fost postate înapoi în marginea pădurii. 

— Restul trupelor care ocupau Centrele 1, 2 şi 2—3 nu şi au schimbat cu nimic poziţiunile ce au 

ocupat în ajua.
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Sectorul II 
Reg-tul 79 Inf. a continuat să ocupe fortificațiile asttel precum am arătat, fără absolut nici o mo= dificare. Arătarea amănunţită a modului cum acest reg-t îşi avea dispuse unităţile se vede destul de Clar în crochiurile respective. 

| Singura modificare ce s'a adus dispozitivul a fost ocazionată de sosirea Com. 1 [79 şi 2[79 de la Centrele 4 şi 5, care s'au Srupat împreună cu Comp. Mitr. Maxim|79 înapoia Centrului 8, formând rezerva sectorului. Socotesc necesar a reaminti că Comp. 2/79, Locot. Hogiescu aproape că nu mai există. Aci la rezervă îşi. avea postul comandă şi Lt.-Co!onel Popescu I., Ajut. C-tului Reg-tului 79 Inf, şi Com. al Iuf. Sect, II, 
Asupra sosirii Comp. 1/79 şi 2179 la Centrul 8, constituirea rezervii sectorului, şi asupra stabilirii postului de comandă ai infanteriei Sect. II înapoia Centrului 8 voiu da cuvântul Subl, Săndulescu, Adj. Bat. 179, care face cu această ocazie şi o introducere în descrierea evenimentelor ce au survenit în ziua de 23 Aug. „Din ordinul Lt.- Colone!ului Popescu 1. toţi adjutanţi de batalioane ai reg-tului am stat lângă dânsul!). Subl. Goraş, Adj. Bat. 1179, a fost însă reţinut din anumite motive de Lt.-Col. Dumitrescu [., C-tul Reg-tului 79 Int., şi Com. ai Sect. II, la Centrala 2. | 

| „In noaptea de 22-23 Aug. am dormit pe câmp lângă Lt.. Col.- Popescu [, în faţa Centralei 2 în marginea pădurei îatr'o linie provizorie de reculegere. ă „Toată noaptea a fost foc nebun de infanterie spre: Centrele 9, 10 şi 112). „La ora 2 noaptea Lt.-Col, Popescu ne-a dat ordin şi ne-am deplasat cu toţii, dânsul, Comp, de Mitr. şi noi, şi ne-am dus spre Centrul 9 şi ne-2m aşezat în valea dintre Centrele 8 şi 9, şi am intrat întro linie de reculegere. Acolo am stat până la ziuă; aveam cu noi şi un telefon portativ. „De dimineaţă pe la Ia ora 5, am fost trimes la Centrul 9 spre a mă informă ce a fost cu focul de cu noapte3). (De ce nu s'a cerut relaţii telefonice sau prin agent de legătură chiar în cursul nopţii 2— sau, de ce nu a raportat însuşi C-tul Centrului 9 fără să fie întrebat ?) 
„M'am dus călare, am lăsat calul la locul unde se construiă mortierele şi am ajuns la şanțul de comunicaţie al Centrului 9. Acolo am găsit o parte die Comp. 3:79, Locot. Constantinescu Cr., lucrând la ua şanţ de comunicaţie spre a-l completa (ora 5-5,30-5,45 ?) 
„Fiind acolo în gura centrului vedeam cur vin gloanţe rari, rătăcite, trase diaspre Daidir sau De- nisler ;—bombardarea de artilerie era rară, 
„Am vorbit cu Căpit, Slăniceanu; mi-a spus că focul din timpul nopţii a fost o nebunie. 4) Tot atunci mi-a spus că dânsul a raportat în ajun că a văzut o coloană de ariilerie care se deplasă spre Belica, dar nu a fost crezut de Lt-C. Popescu 1. (?)). 

„ „După 30 mam înapoiat. la drum spre Centrul 8 am văzut cum atelajele Diviz..de Ob., Maior Motaş au venit marş-marş, au luat tunurile şi au plecat înapoi.5) Abia am putut trece printre proectile spre Centrul 8, unde am găsit pe Lt-Col. Popescu în linia de reculegere dinapoia centrului împreună cu Comp. Mitr. Maxim Căpit. Popescu. Cr. şi cu Comp. 1/79 Căpit. [. care sosise şi ea. 
„Lt-Col. Popescu văzând lupta care se încinge a trimes după Locot. Hagiescu ca să vină cu com= pania. La un moment dat acesta vine şi se prezintă singur ; Lt-Col, Popescu îi dă ordin ca să vină cu com= pania. Locot. Hagiescu îmi ia calul meu şi după vre.o 30' vine cu un ploton pe care îl mâna pas alergător din urmă printrun foc groasnic de artilerie. Parte din soldaţi s'au oprit în şanţurile de reculegere. prelungind dreapta noastră, iar parte au trecut cu dânsul călare înainte spre liniile de fortificaţie din faţă. „A fost strigat de Czpit. 1. să vie la noi, dar el nu a zuzii, a mers înainte şi după câtva timp a căzut rănit mortal, 
„La toţi ne-a făcut impresia că singur şi-a căutat moartea, spre a nu mai da ochii cu Lt-Col. Po- pescu, care îi dăduse ordin să vină cu compania, dar el nu putuse aduce decât un ploton 6). „In urma sa se vedea venind altă parte din companie, care s'a oprit la înălțimea noastră. 

  1) Agenţi de legătură cu batalioanele ? 
2) Foc de infanterie ? Nu şi de artilerie? 
3) Dar până atunci nu se informase nimeni ? 4) O nebunie care a ţinut toată noaptea ? 
5) laapoi sau schimbare de poziţie ? * 6) Agonia începuse.
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Sectorul III. Ă | 
In acest sector nu s'a petrecut absolut nici o schimbare în dispozitivul “trupelor adoptat după re- tragerea unităţilor din avanposturi şi care a fost reluat şi după reiatrarea în Capul de Poda unităţilor în- sărcinate cu acţiunile diaspre Viskioj şi Autimovo. - 

A Î0st, sau nu, aşteptat atacul dat de Bulsari asupra Cetăţii 
in ziua de 23 Aus, Marţi? 

Ştim ce informaţii se putuse adună despre inamic şi cum erau privite şi folosite, Unii ofiţeri spun că ei aveau credinţa că Bulgarii vor atacă, având în vedere rezuliatul recu- noaşterilor făcute de patrule şi mai ales cele ce văzuseră personal, 
Faptul că Bulgarii au lăsat o zi pauză (Luni 22 Aug.) din cauză că nu le putuse sosi artileria grea, fâcuse pe unii ofiţeri să creadă că Bulgarii au renunţat la atacarea Turtukaiei. Această credinţă pro- babil că era împărtăşită şi de către Comandantul Capului de Pod; şi această supoziţie o întemeiez pe con= vorbirea care a avut loc între Generalul Teodorescu şi Lt.-Col. Ignat, C-tul Batal. 1180, sosit în cursul nopţii de 22-23 Aug, la Turtukaia, convorbire care mi-a fost relatată „de călre Sublocot, Pătărlăgeanu I, Adj. Bat. 180; iat-o: | 
„Bat. 1:80 a debarcat la Turtukaia la ora 12 noaptea de Luni spre Marţi (22-23). Am aştepta la debarcader ca o oră pentru a veni un căpitan de jandarmi ca să ne recunoască (2). Acesta ne-a dat o călăuză care să ne ducă la Şermet şi la Blokhaus,— postui de comandă al Cetăţii. 
„Am mers acolo nu prin Turtukaia, şi am făcut ca o oră şi jumătate. Trupa sa dus spre Ca- zarma Şeremeţ, iar eu cu Lt.-Col. Ignat am mers la Blokhaus, 
„Aci era Locot. Bădescu care ne-a vorbit de isbânzi mari ale trupelor din Turiukaia şi de gră- mezi de cadavre ce zac în îaţa reţelelor de sârmă. 
„G-lul Teodorescu a venit ceva mai târziu şi ne-a confirmat cele spuse de Locot. Bădescu !) -a- dăogând că poate nu va mai fi nevoe de ajutorul Reg-tul 80 Int, deoarece Bulgarii au tost respinşi, şi că probabil acest regiment va fi rechemat în ţară. | 
„La acestea Lt-Col. Ignat sa grăbit să propună G-lului "Teodorescu că va fi pecesar ca să se a- saneze câmpul de luptă, ridicând şi îngropând cadavrele.. 
„Apoi G-lul 'Tedodrescu a expus Lt-Col. Ignat principiile tactice în apărarea Cetăţii, şi anume că trupa trebue să moară pe poziţie şi să nu se retragă fără ordin. 2). | „+. Am plecat de acolo târziu şi am mers la Cazarma Seremet, unde Lt-Col, Ignat sa culcat, Mie mi-a dat ordin să mă duc să cer alimente de la Intendenţa Capului de Pod. Aci lat. Căpit. Ioanid voia să-mi dea bani; eu i-am refuzat şi în urmă mi-a dat un bon pentru pâine şi brânză pe care le-am adus la batalion şi le-am împărţit trupei, i 

„Modul cum au sosit celelalte batalioane pe care le-am denumit de prima categorie,—cum au trecut Dunărea şi mai ales ce s'a făcut cu ele după ce au trecut Dunărea şi până când au fost băgate în foc, va dovedi pe deplin că atacul bulgar a Surprins Comandamentul Capului de Poq. | Aceste batalioane ca şi Bat. )]80 nu au fost întâmpinate de nimeni nici la Olteniţa, nici după tre cerea Dunării la Turtukaia ;—şi misiunea ce li s:a dat, de a schimba trupele Sect, ], ceace nu se putea face 'subt presiunea atacului bulgar, cred că este concludentă în această privinţă. - Voiu da cuvântul ofiţerilor comandanţi ai acestor batalioane, sau ofiţerilor adjutanţi respectivi, în . „lipsa acestora. | 
— Comunicarea Subl., Mihăescu Alexandru (Titi), Adj. Bat. 1/75: 

„Bat. 11/75 a trecut Dunărea la ora 1 noaptea de Luni spre Marţi (22-23 Aug.). Bat. a rămas Subt comanda Căpit. Todicescu, care să-l ducă la Şeremet călăuzit de un jandarm. Eu şi Maiorul Negrutzi am me:s la ordine la Comandament, la Cercul Militar, 
„Acolo G-lul Teodorescu ne-a dat o hartă şi ne-a recomandat să mergem la Blokhaus. De acolo ge-a dat un sergent călare ca să ne ducă la Vechiul Câmp de Tragere. | „In acest timp venea cu batalionul Căpit. Todicescu, şi am mers împreună întvo vale (valea Fotulului) unde erau nişte cişmele şi unde era şi Maiorul Frank cu o ambulanţă; — să fi fost ora 7 de dim, „Nu ne dedeam deloc seama de situaţie şi ne gândeam să ne instalăm acolo temeinic. Se auzea . foc de artilerie, dar nu bănuiam că vom plecă aşa repede; şi am trimes în oraş pentru a târgui alimente pentru popotă. Puţin timp de la sosire a trecut ua aeroplan pedeasupra noastră, 
1) Da. Acestea fac parte din minciunele convenţionale cari câteodată sunt foarte necesare, 2), Dacă cunoştea acest principiu, de ce şi-a părăsit trupele ? Poate-că se credea necesar în altă parte pentru a-şi pune din nou în aplicare princiipiile sale tactice privitoare la apărarea Cetăţii.
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— Căpitanul Popescu C., C-tul Comp. Mitr. Maxim 179 mi-a comunicat că ştie că acest batalion era 
aşteptat să sosească la Centrala 2, unde era destinat să formeze rezerva Seci. II; şi se trimesese chiar un 
sergeni călare spre a-l cătăuzi, dar: sergentul s'a înapoiat în zorii zilei raportând că i s'a spus la Blokhaus 
că batalionul nu a sosit. 

Chestiunea aceasta nu am putut-o clarifica; — dacă lucrul ar fi adevărat, ar însemna ca Coman- 
dantul Capului de Pod ştia că Sect. II este lipsit de rezervă 1), 

— Comunicarea Colonelului Răşcanu, C-tul Brigadei a 29 Inf.: 
„Cu Reg-tul 34 Inf,, aveam misiunea să ocup Mulciova şi să fac legătura între Silistra şi flancul 

drept al Dataşamentului General! Arghirescu, care trebuia să lupte pe liniile de la Caraomer şi Hairankioi, 
" „Am sosit acolo, şi la 18 Aug. am primit ordin să mă îmbarce la 19 Aug. la Cernavoda. Am ajuns 

la Cernavoda în noaptea de 18 spre 19 Aug,, am îmbarcat şi am ajuns la Cocioc la 21 August, unde am 
luat Comanda Brigadei ; — Reg-tui 74 Inf., care făcea parte dia Brigadă era sosit acolo mai dinainte, 

„La ora 1 d. a. (21 Aug) 2m primit ordin de plecare la Turtukaia şi am plecat cu Reg-tul 74 
laf. la gară, unde am ajuns la ora 2, noapiea de 21 —22 Aug. 

„Până la ora 6 de dim. 22 Aug. abia am putut îmbarcă Bat. IIl|74 cu care am pornit la ora 
8 de dim. | 

„La Chitila am stat ca 2 ore şi ne-a trecut înainte un tren de persoane, precum şi Bat Ill|75 şi 
Bat. 11/74 care a pornit în urma noastră. 

„Şeful staţiei ne-a spus că maşina cere apă dar protestând, ne-a dat drumul şi am ajuns la ora 
1 noaptea de 22-—23 Aug. la Olteniţa. 

„Aci nu ne-a primit nimeni ; şi deşi ne-am fi putut îmbarca repede, spre a trece Dunărea, nu am 
putut, deoarece conductorii remorcherelor trecuseră la repaos. Astfel nu ne-am putut îmbarca decât la ora 
6 de dim,, iar la orâle 6,45 terminasem debarcarea la Tutukaia, 

„Am lăsat batalionul să se ducă la Şermet iar eu m'am dus la Comandament, unde am ajuns la 
ora 7 de dim. Acolo telefonul sbârnâia ; cereau ajutoare şi Lt.-Col. Nicolicescu şi Lt. Col. Dumitrescu, 
G-lul Teodorescu își pierduse puţin liniştea şi spunea Lt. Colonelului Dumitrescu să se liniştească. 

„Mie mi-a dat ordin ca să ocup cu brigada şi să schimb Reg-tul 36 Inf,, care era în luptă de 
mult pe frontul Centrelor 1, 2, şi Fi. 3 şi ceva (Linia Bălţei St. Selo) dinspre St. Selo. Am însemnat pe hartă, 
dar la telefon cerându-se mereu ajutor, ordinul s'a contram-andat şi Generalul Teodorescu m'a luat : în au- tomobil şi am mers la Bat. 11174 şi II1|74. cari se găseau la Şeremet şi a dat ordin Lt-Colonelului Petrescu, 
C-tul Reg-tului 74 Inf., să se ducă în ajutorul Centrelor 8 şi 9 spre Daidir. - 

„După aceașta eu m'am dus în cantonament şi mam culcat, dând ordin să fiu deşteptat când 
vor sosi celelalte trupe ale brigadei mele, | * — Comunicarea Lt- Col, Petrescu loan, C-tul Reg-tului 74 Inf. : 

„Am sosit la Olteniţa cu Bat. 11|74 Luni, 22 Aug, la ora 6 d. a.. Deşi plecasem în urma Bat. 
IIl74, însă îi luasem înainte pe drum. Până la ora 10 noaptea ne-am învârtit pe acolo fără rost, fără să ne 
primească nimeni şi fără să ştie nimeni unde mergeam : rămânem la Olteniţa, sau trecem la Turtukaia. 

„Nici un ofiţer din Olteniţa nu a putut să-mi dea nici o lămurire şi nu am putut avea nicio 
legătură cu Turtukaia, unde dealtfel nu ştiam că există un Cap de Pod, etc.. 

„Abia la ora 4 a. m. (adică după 10 ore) în ziua de 23 Aug. am trecut la Turtukaia ; dar nici 
acolo nu ne-a primit nimeni spre a ne spune ce facem şi unde mergem. Am luat batalionul şi m'am suit la 
Şeremet, unde am fost informat că s'au dus şi alte trupe. 2) 

„Pe când suiam pe şosea spre Şermet, s'a auzit prima lovitură de tun. Sosit sus la cazarmă am! 
orânduit să se dea trupei ceaiul, iar eu m'am suit pe o căpiţă de fân, de unde se vedea bombardamentul 
deasupra pădurii, . 

| 
„Pe la ora 8 de dim, a venit G-lul Teodorescu împreună cu Col. Răşcanu şi mi-a dat ordin să 

mă duc în ajutorul Centralei 2. 
Erau deci sosite în Turtukaia înainte de a începe Bulgarii atacul şi se găseau la îndemâna Co- 

mandamentului Capului de Pod 4 batalioane, afară de Batal. ]]75. şi Diviz. 1:|5 Ob.venite în ajun şi dis- 
tribuite Sect. |, care le si angajase pe froni. 

Dacă C-tul Capului de Pod ar fi primit cu îngrijire aceste unităţi ele ar fi putut trece Dunărea 
mult mai de vreme, le-ar fi putut grupa şi ar fi putut să constitue cu ele rezerva generală a Cetăţii, care 
se consumase, De aceia zic că atacul Cetăţii din ziua de 23 Aug. nu a fost prevăzuut. 

In rezumat atacul decisiv dat de Bulgarii asupra Cetăţii în ziua de 23 Aug. a găsit Cetatea cu 
unităţile dispuse aproape pe o singură linie,—pot zice că pe o linie de trăgători, cu slabe, foarte slabe re- 
  1) Se putea să nu ştie? 

(Da, se putea, deoarece în scrierea sa Generalul Teodorsscu arată în. schiţele No. 3 şi No. 4 că Sectorul Ii a avut în zilele de 21, 22 şi 23 Aug. Batalioanele 1 şi II în rezervă. 
2) Din ce îa ce se consolidează mai mult vina criminală a Comandantului Apărării.
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zerve de sector şi de subsector şi cu o rezervă generală de 4 batalioane sosite cu puţin înainte de a se 
începe atacul, 

Destăşurarea luptei. 

Pentru a înţelege mai uşor descrierea operaţiunilor de atac şi apărare care ău avut loc, socotesc 
„necesar să arăt de la început în linii generale cum s'au desfăşurat aceste operaţiuni; — astfel: 

— Atacul dat asupra Cetăţii în ziua de 23 Aug. a fost precedat de o scurtă bombardare care a 

țintit în special porțiunile de front asupra cărora avea să se îndrepte atacurile decisive ale diferitelor unităţi. 
— Intreg frontul Centrelor 6-12 a fost chiar de la început angajat de slabe unităţi de infanterie 

şi mitraliere, şi chiar pe alocurea numai cu patrule. 

— A urmat apoi: 
— un atac dat de grosul (8 batalioane) al Diviziei a 4-a Preslav, şi anume de Reg-tele 7 

Preslav şi 31 Varna ale Brigadei | Preslav din această divizie, asupra sectorului constituit de dreapta Cen- 
trului 9, intervalul dintre Centrele 8 şi 9, Centrul 8 şi anexele din dreapta ale Centrului 8, pe un front de 
circa 2 kilometri, 

— un atac dat de Brigada III Preslav (Reg-tul 19 Şumla a 4 batalioane şi Reg-tul 48 Inf.a 
3 batalioane) cu Reg-tul 19 Şumla în linia | şi Reg-tul 48 Inf. în linia II-a, supra dreptei Centrului 7 şi 
asupra intervalului dintre Centrele 6 şi 7 

— şi un atac dat de Br. | (Reg-tul 1 Sofia a 4 batalioane şi Reg-tut 6 Târnova a 4 bata- 
“lioane) din Div. 1 Sofia asupra stângei Centrului 11 şi asupra intervalului dintre acest centru şi Centrul 12 

Aceste atacuri au avut loc în dimineaţa de 23 Aug. până pe la ora 12 30—1.00' după amiază şi 

li s'a făcut faţă cu trupele care se găsezu în fortificaţii, ajutate de trupele de ajutor de prima categorie şi 
anume: Bat. 1/80,—Bat. II şi IIl/74 şi Bat. I[1l|75. 

Atacurile îndreptate asupra Liniei Centrelor 6-9 s'au oprit în marginea de Sud a pădurii. Atacul 

Br. Nedelcof însă, care a răuşit să pătrundă printre Centrele 11 şi 12 a înaintat imediat spre Turtukaia ajun- 
gândia orele 1,30—2.00' d. a. la colţul nord-estic al Pădurii Daidir-Turtvkaia (Bobla) în faţa Liniei a II-a 
de-Rezistenţă unde a angajat lupta cu trupele de ajutor de a doua categorie şi anume: Bat. 11/84,—Bat. 1|74,— 
Reg-tu! 34 Inf.,—Bat. 1|84,—şi Bat. 1112 gr. 

Inaintea celor trei atacuri arătate mai sus s'a observat de la Centrele 5 şi 6 o mişcare de mase 
mari de trupe de iufanterie dinspre Siahlar spre Daidir; era Reg-tul 19 Şumia urmat de Reg-tul 48 Inf. care 

executau un marş de flanc prin faţa acestor centre spre a merge să atace dreapta Centrului 7. 
„Deasemenea s'a observat îa acelaş timp din tranşeele din dreapta ale Centrului 11 o altă mişcare 

de infanterie în_masă care defila prin faţa Centrelor 10 şi 11 dinspre Belica spre Antimovo; era Reg-tul 1 

Sotia care executa un marş de flanc prin faţa frontului acestor centre spre.a merge să atace stânga Cen- 

trului 11, 

— Centrul 7 a căzut prin căderea anexelor de la drenpta sa şi prin pătrunderea Reg-tul 19 
Şumia, prin valea dintre Centrele 6 şi 7 precum şi printr'o întoarcere care venea dinspre Centrul 8 după 

căderea acestui centru şi a anexelor din dreapta sa. 
— Centrele 6 şi 4 au căzut prin întoarcerea flancului lor stâog după căderea Centrului 7. 

— Centrele 9 şi 10 au căzut prin întoarcerea flancului lor drept în urma pătrunderii atacului bul- 

gar -prin intervalul (valea) dintre Centrul 9 şi Centrul 8. 

— Centrul 8 ne putând să îie cucerit prin atac de front a căzut prin înconjurarea sa de către un 
batalion din Reg-tul 7 Prestav care a pătruns printre Centrele 8 şi 9 şi care cred eu că a fost prima spăr- 

tură făcută în frontul Capului de Pod, 
—lIn timp ce Centrele 9, 8, 7 şi 6 erau strâns angajate şi cucerite, “trupele disponibile ale Secto- 

rului | dintre Centrele 3-5, şi anume rezervele batalioanelor care ocupau frontul acestor centre au încercat 

un contra-atac neisbutit în direcţia Centrului 6 şi prin intervalele dintre Centrele 6 şi 5, şi 5 şi 4.—!). 

_—Subt impresia ştirilor defavorabile ce veneau din Sectorul Îl s'a dat ordin pe Ja orele 
12—1, şi a fost părăsită fără lupta Linia Bălţei St. Selo. 

— Pe la orele 3 d.a. trupele bulgare din faţa Sect. | a dat un al treilea atac decisiv asupra 
liniei centrelor acestui sector, având ca obiectiv principal Centrul 3 şi FI. 3. Acest atac a grăbit căderea 

Centrelor 5, 4 şi 3, etc., al căror flanc stâng rămăsese descoperit prin căderea Centrelor 8, 7 şi 6, de 

la stânga lor. 

  

1). La ce oră ?—Acest contra-atac ca să reuşească trebula să se dea cu trupe numeroase prin. 
intervalul dintre Centrele 3 şi 4 cu direcţia N.-V. S'ar fi putut face ceva. 

18



— 138 — 

— Odată cu căderea Centrului 11 flancul drept al liniei Centrelor 12—15 rămânând descoperit, 
Cotul Sect, III a ordonat retragerea Bat. 1/76, 1V/76 şi 11/76, care ocupau aceste centre, pe Linia a l-a de 

"Rezistență a Cetăţii. j i 
„.— Linia | de Rezistență fiind pierdută, rezistenţa a fost transportată pe Linia II-a de Rezistență, 

pe care au fost angajate în luptă în după amiaza zilei de 23 Aug. şi ajutoarele de a doua categorie, şi unde 
trupele au petrecut noaptea de 23—24 Aug. 1). 

— Către sfârşitul zilei de 23 Aug. trupele care părăsiseră Linia Bălţei St. Selo, au executat un 
contra atac având ca scop recucerirea (?1) acestei linii. 

Descrierea amănunţită a operaţiunilor zilei de 23 Aug. o voiu face descriind în parte episodele 
enumerate mai sus circumscriindu-le în spaţiu Ja porțiunile de front pe care ele s'au desfăşurat 2). 

Angajarea frontului Centrelor 6—9 şi atacurile decisive asupra Centrelor 8 şi 7. 

Pregătirea cu Artlierie a atacului. 
Voiu da cuvântul pe rând începând de la stânga, de la Centrul 9, soldaţilor, gradaţilor şi otiţe= 

rilor care se găseau pe front (pe linia de luptă sau în rezervă) spre a arăta ei înşişi cum şi când au fost 
bombardaţi de artileria inamică. 

Centrul 9. | 
— Comunic. Sold. lon Gr. din Comp. 16|79, care se găsea în tranşeia cea mai din stânga a Cen- 

trului 9: 

„Pe noi nu ne-a bătut artileria de loc, . 
— Comunic. Locot. Dulii, C-tul Comp. 16479, care ocupă tranşeia imediat următoare spre dreapta: 

„Marţi, 23 Aug. nu am fost bătuţi de artilerie de loc, 
— Comunic. Plot. Dumitrescu din Comp. 1679, care ocupă tranşeia următoare spre dreapta acelei precedente : NE 

„Bombardarea a început de dimineaţă la ora 5. La noi au căzut ca 15-20 de proectile. In şanţ 
însă nu a înemerit nici un proectil, dar ne-a făcut vreo 3 răniţi. 

— Comunic. Subl. Toma P., of. subalt. în Comp. 17]79, care ocupă aceiaşi tranşee cu Plot. 
Dumitrescu: 

„Marţi, 23 Aug. pe la ora 6,30 a. m. a început bombardarea, dar în anexa în care mă  găseam 
cu nu a căzut nici un proectil. Spre anexele din dreapta au căzut mai multe ; bătea artileria mai tare; 

— Comunic. Soldatului Muşat C. din Comp. 5|79, plot. Sub. Poptscu D. Ocheşelu : 
„De dimineaţă ne-a luat cu bombardamentul ; ne a bombardat foarte tare. Nu ştiu câte bombe 

Sâu spart asupra noastră ; şanţul a fost lovit la două colţuri. Nu ştiu câţi soldaţi au fost omorâţi din 
bombardare. Sârma din faţa noastră nu a fost bombardată şi deci nu a fost stricată. E 

— Comunic. unui soldat de la turela de 53 mm de la Centrul 9 (numele acestui soldat îl cunoaşte 
Sub!. Eremia de la Bat, Jecu, care mi l-a prezentat). 

- „Bombardarea a început întâi la tranşeele ocupate de Comp. Locot. K. (Centrul 8). Centrul nostru 
(9) nu ştiu dacă a fost bombardat. Turela mea a fost lovită târziu de tot, când a fost aproape să fim înocon- 

“juraţi şi prinşi pe la ora 1. d. a. 
” 

— Declaraţia Căpit. Slăniceanu, Cotul Bat. [1|79 şi al Centrului 9, făcută cu ocazia cercetării asupra 
luptelor de la Turtukaia în anul 1918: 

| 
„La ora 6 de dim. artileria bulgară a deschis focul asupra Centrului 8 şi asupra spatelui acelui 

centru. Asupra Centrului 9 şi asupra anexelor Centrului 9 focul a fost slab. 
„Pe la ora 10-10,30, după distrugerea Centrului 8 5), artileria bulgară a bombardat puternic ŞI. Centrul 9 şi anexele sale. | 

— Declaraţia Căpit. Popilian, C-tul Comp. 579, care ocupă dreapta Centrului 9, declaraţie făcută 
în aceleaşi împrejurări ca şi a Căpitanului Slăniceanu : | 

„La ora 5,30' a început bombardarea. S'a tras întâi asupra anexelor şi Centrului 9. 

  

1) A căzut linia principală fără ca apărarea să reacționeze, fără ca rezerva generală alimentată de atâtea trupe de ajutor să fi încercat o contra ofensivă în stil mare. Ce greşeală neertată | . 2) De ce s'a împărţit expunerea ? (O descriere amănunţită nu se poate face decât pe părţi N. A). 3) Ce fel de distrugere: totală sau parţială ?
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— Comunic. Locot. Consiantinescu Cr., C-tul Comp. 3|79, care cu un ploton ocupă dreapta 

extremă a Centrului 9 la sorgintea văii dintre Centrele 8 şi 9, iar cu două plotoane formă rezerva Centrului 9 
„Marţi de dim. a început bombardarea la ora 5 şi a continuat din ce în ce mai puternică până la 

ora 9, când a început atacul infanteriei, 

— Comunic. Subl. Iremia, of. subalt. în Bat Locot. Jecu: 
„Marţi de dim. la ora 6 bateria noastră deschizând focul asupra balouului captiv am fost imediaţ 

încadraţi de o baterie inamică dintre Daidir şi Denisler. In acest timp se vedea cum este încadrat şi Diviz. 
Maior Motoş, care s'a retras pe la ora 7-7,30'. Am răspuns trăgând asupra bateriei care ne luase în pri- 

mire;-dar nu a trecut mult şi am avut tunul 4 scos din serviciu şi tunul 1 cu frâna deteriorată dib. 

cauza tragerii. 
— Comunic. Locot. Vernescu, C tul Bat, Mort., care se instală în spâtele Centrulwi 9, şi care în 

dimineaţa de 23 Aug. se găsea în bordeiul de la locu! "unde se iostală mortierele : 

„Marţi de dimineată a început bombardarea pe la orâ 6-6,30'. 
„Nu mult după începerea bombardării soldaţii mi-au adus în bordeiu un proectil de 150 mm. cu 

focos neexplodat, zicând: lată Domnule Locot, cu ce trage în noi“. 

„Pe la ora 7 eşind din bordeiu am văzut cum era bombardat Centrul 8, care era întrun nor de 

prat şi fum; deasemenea şi spatele său. 

„Diviz. Maior Motoş era în poziţie între mine şi şoseaua Daidir. Pe la ora 8 am văzut acest 

divizion încadrat ; dar repede au fost aduse atelajele şi s'a retras sub un foc viu de şrapneie, fără însă să 
îi tras din acea poziţie şi fără să fi avut vre-o pierdere !). 

„ladreptându-mă spre Centrala 2, am văzut cum asupra acestei centrale se execută un puternic: 
tir de baraj.“2) 

Centrul 8. 

Sold. Ion Gr. din Comp. 16/79 fiind în sptal (rănit) s'a întâlnit cu un fin al său, Bogdan Moise, 

care a luptat la Centrul 8, şi care i-a declarat următoarele asupra mersului luptei la acest centru. 

„Pierderile cele mai mari le-am avut din cauza bombardamentului, care ne-a rărit de tot, 

„Am luptat ce am luptat şi căzând o bombă lângă Locot. K. şi Subl. Licseanu, — Locot. K. a 

dispărut 5) şi a rămas cu noi numai Subl. Licseanu. In timpul luptelor aceasta ridicându-se să vadă 

peste parapet, dacă Bulgarii au ajuns la sârme, a căzut mort în şanţ. 
„Soldaţii care au mai rămas,—ca vreo 25,—am fugit în adăpostul centrului. 
„Bulgarii au intrat în centru şi au început să ne omoare; dar a venit un , German, care ne-a 

scăpat, şi ne-a dus spre Daidir, * 

Se va vedea mai la vale cum Locot. K., după ce a plecat de la Centrul 8 împreună cu Locot. 
Drăgănescu, C-tul Comp. 8179, care a petrecut noaptea în Centrul 8, şi zu fost surprinşi de bombardament 

acolo, au apărut la bordeiul Locot. Vernescu. 

— Comunic. unui soldat din Comp. 479 plot. Subl. Penciu Profir, soldat rănit la mână şi cu care 
m'am întâluit la înapoerea din captivitate în gara Tulovo, şi pe care îl cunoaşte Căpit. Popescu Cr., 
C-tul Comp. Mitr.|79: 

„Ne aflam cu plotonul într'o anexă nouă din dreapta Centrului 8; între noi şi Centrul 8 maiera o 
tranşee ocupată de plotonul Subi. Găzdoiu. 

„Bombardarea a început de dimineaţă foarte puternică; au căzut bombe şi în şanţul în care 
ne aflam. 

— Comunic. comună a Sublocotenenţilor Teohari şi Olaru, of. subalt. în Comp. 479, care ocupă 
anexele din intervalul dintre Centrele 8 şi 7: 

„Marţi bombardarea a început dintr'odată intens. Intâi au fost bătute anexele şi Centrul 8, şi a durat 

până la ora 8. La noi a fost lovit şanţul blindat ocupat de plotonul Subl, Martinescu, şi l-a astupat pe jumătate 

peste oameni. Şi şanțul de comunicaţie a fost lovit şi era astupat pe alocurea. Reţeaua de sârmă a fost 

lovită şi ea. şi spartă din loc în loc. In plin a fost lovit şi şanţul ocupat de secţia Serg. Coja. Deasemenea 

a fost lovită şi secţiă de mitrăliere a Serg. Vlăduţ Dedu. 

„ln total în jurul nostru a căzut ca 45—50 de proectile până la apariţia infanteriei bulgare, când 
a început foc de baraj înapoi. 

Inainte de a trece mai departe şi a ascultă şi alţi martori oculari ai luptei, mă simt dator de a 

remarcă acum că comuni carea acestor ofiţeri este una din cele mai rezervate ca expresii şi foarte exactă. 
  

» Atunci de ce s'a retras şi nu a început lupta cu adversarul? 

3) Mort, rănit, sau fugit ?
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Din cercetările pe cari le-am făcut la faţa locului am constatat pesfectul adevăr ce conţine această comunicare, lucru care de alitel se poate constată din confruntarea comunicării cu harta pe care sunt arătate loviturile de obuze şi unde se văd foarte bine loviturile căzute asupra reţelii de sârmă, asupra şanţurilor de. trăgători, inclusiv locaşul mitralierelor, asupra şanţurilor de comunicaţie, precum şi tirul de baraj cu obuze 
trase asupra capetelor şanţurilor de comudicaţie, 

Chiar numărul lovilurilor, — 32, — afară de tirul de baraj este apropiat de cel redat de aceşti ofiţeri. 
Aceasta dovedeşte că aceşti ofiţeri nu s'au lăsat copleşiţi de pericol şi că şi-au putut păstră stăpânirea de sine, dându-și seama de tot ce s'a petrecut în tot timpul luptei, lucru de care ne vom con- vinge în viitor, cu ozazia citării restului comunicării lor asupra mersului luptei. o 

— Comunic, Subl. Săndulescu C., Adj. Bat. 11/79, care se află cu Lt.-Col, Popescu Ion înapoia Centrului 8. 
„Când m'am înapoiat de la Centrul 9 (6,30'-7) abia am putut trece printre proectile (probabil tirul de baraj tras asupra spatelui Centrului 8). 
„In drum am văzut cum atelajele Divizionului Maior Motaş au venit „marş-marş“ şi au luat tunu- rile şi au plecat înapoi. 
„Sosit înapoia Centrului 8 artileria bătea groaznic; — se cutremurau şanţurile în care stăteam. „Artileria noastră răspundeă bine şi era urmărită cu satisfacţie de către soldaţii noştrii. 
„Inspre Centrul 8 era fum mare şi nu se mai vedea nimic; se auzea numai un haos de foc care urlă ca o mare. 

— Comunic. Subl. Stoian, of, subalt. în Comp. Mitr. Maxim/79. 
»Marţi de dim. a început bombardarea cu un foc de uragan în spatele centrelor (2), şi după o oră şi jumătate a început asupra centrelor, şi în acelaş timp trăgând şi în spate. 

— Comunic. Subl. Constantinescu Cezar, C-tul: Trenului de Luptă al Reg-tului 79 Int. şi Şeful De- pozitului de Muniţiuni al Sect. II, Remiza 3 de lângă Centrala 2: 
„Marţi de dim, a început bombardarea centrelor şi a artileriei. | 
„Pe la ora 7 Căpit. Şendrea a cerut (cui?) boii şi s'a mutat în poziţia a doua. 
„Pe la ora 7,30—8 a început tragerea de baraj înapoia centrelor care s'a extins până în spatele Centralei 2. La centrală veneau rari proeztile de calibru mare. 

— Asupra modului cum Bulgarii au pregătit şi susţinut cu artileria, atacul asupra Centrului 8, vom mai vorbi şi cu ocazia descrierii sosirii şi intrării în luptă a trupelor care au venit în ajutorul acestei părţi de front, traversând barajul executat asupra marginii pădurii şi asupra Centralei 2, . 

Centrul. 7. 
— Comunic. Subl. Homoc D,, of. subalt, în Comp. 10|79 care a-ocupat anexele din dreapta ale Centrului 7: | - : 

„Marţi bombardarea asupra Centrului 7 a început odată cu bombardarea centrelor vecine. 
„Intâi a bătut: înapoia anexei ocupate de plotonul meu,—probabil Centrul 7. Pe la ora 9a început 

să bată puternic şi anexele care mainainte fuseseră bătute dar foarte puţin. 
„In anexa, în care mă găseam eu cu plotonul meu, nu a lovit în plin aici un proectil —a fost lovit în plin numai şanţul de comunicaţie unde au fost răniţi vreo câţiva soldaţi de legătură şi aducători de muniţiuni. 

„Când a apărut infanteria bulgară, artileria a început să bată puternic creasta de foc a anexelor 
spre a împiedică pe soldaţi să tragă. 

Centrul 6. 
—Comunic. Subl. Andrei V., of. subalt. Comp. 1179, care ocupă anexele de la extrema dreaptă a Centrului 6: 

„Marţi de dim. pe la orele 6,30—7 a început bombardarea peste tot deodată cu artilerie grea, cât şi cu artilerie uşoară. La început au fost bătute anexele şi partea dinapoi a Centrului 6 până în marginea pădurii; total 3-400 m, adâncime. Proectilele cădeau des. Artileria grea demoraliza. 
„Soldaţii în timpul bombardării au stat în şant pe banchetă. Şanţul în care mă găseam eu şi cu plotonul meu a fost lovit numai de un proectil într'o traversă omorând 2 soldaţi şi rănind 3. O anexă vecină unde erau 2 grupe ale mele a fost lovită în plio, şi de acolo abia au scăpat vre-o 5 soldaţi, 
„Anexele din stânga,—3, 4, 5 şi 6 unde se găsea restul companiei au fost bătute chiar mai puternic de către artilerie, 

_ | 
—Comunic. Sold. Dimache (soldat invalid ciung) din Comp. 9|79, care ocupa anexele din jumătatea stângă a Centrului 6: 

„Bombardarea a început Marţi de dim., cum s'a ivit de ziuă, şi a ținut ca 2 ore, după carea pornit la atac infanteria bulgară,
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„In şânţul în care mă găseam eu, nu a lovit nici o bombă. [n centru nu ştiu dacă a lovit, deoa- rece era ca la 400 de m. în spatale nostru. | 
—Comunic. Subl. Răduzanu, of. subalt. în Comp. 14/79, care a fost distribuită Centrului 6 şi a ocupat poziţie în anexele centrului : 

„Bombardarea a început de dim. In şanțul meu nu a căzut nici un proectil de artilerie, dar din plotonul meu au fost răniţi 2 Soldaţi carii se găseau pe şanţul de comunicaţie ; dar mi se pare că aceşti soldaţi au fost răniţi de soldaţi de ai noştrii carii se găseau în tranşeia dinapoi (Centrul 6). 
„Bombardarea a durat tot timpul cât am stat în şanţuri. 

—Comunic. Subl. Ionescu Bârzea, of. subalt. în Comp. 14179, comandant de ploton oprit înapoia cen- trului în rezervă, 
. 

„Bombardarea pe care inamicul a executat-o asupra Centrului 6 ne-a ajuns şi pe noi, dar nu ne-a provocat nici o pierdere, deoarece soldaţi sieteau în şânțurile liniei de reculegere jos pe banchetă şi nici un proectil nu a lovit şanţurile în plin. | 
— Comunic. Subl. Cernescu, Adj. Bat. II|76, care îşi avea postul de comandă la Centrul 6: „Bombardarea Centrului 6 şi a anexelor sale nu a provocat pierderi mari. 
— Din comunicările înşirate mai sus putem conchide următoarele ; : 

Artileria bulgară a deschis focul de dimineaţă între orele 6 şi 6,30 cu cea mai mare intensitate asupra Centrului 8 şi a anexelor dintre Centrele 7 şi 8 şi asupra spatelui acestor fortificaţii, În scurt timp focul s'a întins pe tot frontul Centrelor 7 şi 6, şi asupra jumătăţii din dreapta a Centrului 9, însă cu o in- tensitate mult mai mică. 
Artileria care trăgea asupra acestor din urmă fortificaţii fiind probabil puţin numeroasă, a fost ne- voită să-şi plimbe focul ţintind pe rând anexele, centrele, şi spatele adestora, şi din această cauză efectele tragerii au fost mai slabe. | 
Din cercetările pe care le-am făcut la faţa locului şi al căror rezultât este consemnat în harta respectivă, am constatat că Centrul 8, despre care se spune că -a fost cel mai puternic bombardat, nu a 

Suterit în realitate de bombardarea inamică cât a suferit anexele dintre Centrele 7 şi 8 şi în speclal anexele din faţa vălcelei ce debuşează la Cişmelele Daidir, şi pe unde Bulgarii şi-au îndreptat, după cum vom vedea 
atacul unui întreg regiment de infanterie. 

După cum se vede şi din schiţa iespectivă, cele mai multe lovituri de toate. calibrele au fost trase 
asupra acestor anexe, 

La Centrul 8, deşi loviturile au atins părţi esenţiale ale fortificațiilor, reţeaua de sârmă şi postul telefonic al centrului, în schimb numărul lor este foarte redus,—circa 40. 
Şi dacă apărătorii centrului şi în special trupele vecine, sau cele ce se găseau înapoia centrului 

au avut impresia că asupra acestui centru s'a deslănţuit bombardamentul cel mai puternic, aceasta se dato- 
reşte faptului că acest centru se găseşte aşezat pe partea cea mai înaltă a platoului şi toate loviturile 
trase asupra lui au fost văzute, pe cât timp loviturile trase. asupra anexelor dintre acest centru şi Centrul 7 
nu au fost văzute de către trupele dinapoi, deoarece aceste anexe se găsesc aşezate pe pantele coborânde 
spre inamic ale văii mari din faţa centrelor. 

Preciziunea cu care au fost bătute atât fortiticaţiunile Centrului 8, cât şi anexele din fața văii - cişmelelor Daidir este cu adevărat surprinzătoare, şi dacă în cea mai mare parte aceasta se datoreşte po- zițiunii pertect vizibile a lucrărilor, trebue: în acelaş timp să recunoaştem că artileria grea bulgară a dat do- vadă cu această ocazie de o tragere foarte economicoasă. în ce priveşte consumul de muniţiuni, precum şi 
de o bună tecnică. 

Cu circa 200 de proectile a făcut 3 breşe mai mult sau mai puţin complecte în reţelele din faţa 
anexelor din dreapta acestui centru, şi în acelaş timp a atins în mod simţitor părţile cele mai vitale ale 
acestor fortificaţii. 

Şi loviturile trase au fost aşa de bine grupate, încât privind harta nu ne vine a crede că în reali- tate s'a putut ajunge asemenea rezultate ; căci trebue să se ştie că în afară de loviturile arătate pe hartă nici o altă lovitură nu se mai găseşte pe teren pe distanţă de circa 200 m. depărtare de zona bătută, aici 
in direcţie, nici în bătaie, | | 

Lucrările bătute precum şi locurile alese pentru a face breşe în reţeaua de sârmă au fost toarte bine alese şi calculate. Astfel sa ales Centrul 8, deoarce din acest punct se putea flancă foarte bine faţa anexelor laterale şi conștituia un foarte bun punct de sprijia al liniei fortificate. 
Nu au fost de loc bătute lucrările din cuprinsul văilor din dreapta şi din stânga acestui centru, 

deoarece aceste lucrări erau cu totul slabe, iar reţeaua de sârmă în dreptul acestor văi avea deja breşe îă-
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cute în ele pentru a lăsa să treacă drumurile ce urmau fundul acestor vâlcele, precum şi şoseaua care urcă dealul dinspre Daidir şi traversa linia ceutrelor prin stânga Centrului 8 1), A 
In cuprinsul Centrului 9 şi al anexelor sale nu am văzut decât foarte rari lovituri (obuze) ale 

arțilieriei grele inamice; mai interesantă se obsearvă o lovitură căzută asupra unui adăpost de ganizoană 
al acestui centru, care a descoperit, şi a îndoit chiar şinele de cale ferată care acopereau adăpostul şi sus- 
țineau masa de pietriş şi pământ ce era depusă deasupra şinelor. 

La Centrul 7 se obsearvă ceva mai multe lovituri de cât la Centrul 9 plasate în jurul centrului, 
anexelor şi pe lângă şanţurile de comunicaţie. 

Din cauză că atunci când am vizitat lucrările în avii 1920 şi 1922 cuprinsul acestui centru era 
acoperit complet de culturi de porumb, nu am putut să ridic sau să înumăr toate gropile de obuze care au 
căzut asupra întregului cuprins al acestui centru. 

Mai interesantă este aci de notat o coroană de 7 lovituri care înconjoară la mică distanţă (7-10 
metri) turela de 53 mm. dia Stânga centrului; probabil că în urmă a fost lovită şi turela care fără îndoială 
în timpul luptelor jenă atacul infanteriei bulgare trăgând în flancul unităţilor bulgare care au atacat Centrul 8. 

Asupra modului cum a fost executată tragerea de baraj asupra spatelui Centrului 8 vom insista 
cu ocazia descrierii acţiunii trupelor care au venit în ajutorul acestui centru. | 

Cum a răspuns arțileria noastră. - 

Pentru a stabili acţiunea pe care a desfăşurat-o fie care baterie în parte mă voiu folosi în primul 
râud de concluziunile Rec. Lt.-C. S, pe care le voiu confruntă. cu datele ps care le posed şi le voiu apre= 
cia faţă de modul cum ştiu că s'a desfăşurat atacul inamic. 

Bateria de tunuri de 105 mm. Locot. Jecu, 
museum. trage către orele 7 a. m. pe zone intermitent în direcţia satului Belica, şchimbând  focu 

asupra Moarei Racagiu, către orele 8-9 a. m., unde din informaţiuni se află artileria inamică. 
„Pe la orele 10-12 a. m. trage asupra văii Belica (trupe inamice masate) cu înălţătoare variabile 

pe zone, intermitent. (R. Lt..C. S.), 
Ştim că artileria noastră trăgea mai mult la sentiment, sau asupra unor obiective despre care se 

svoniă că se găsesc în anumite puncte; dar după ce artileria bulgară a deschis focul în masă asupra Cetăţii 
şi deci se putea vedea de unde. trage această artilerie, şi după ce infanteria bulgară a pornit la atac în 
vederea tutulor, a fost o crimă ca să se mai tragă aşa cum a tras această baterie. | 

Ce a căutat „în direcţia satului Belica“, sau „asupra văii Belica“, când masele infanteriei inamice 
„stăteau gata să dea asalt Cetăţii, şi când însăşi rezerva armatei atacatoare (Reg-tul 47 lat. bulg.) se găsea 

la Denisler ? | | 
Nici artileria grea bulgară nu se găsea atât de departe. După informaţiunile sigure pe care le am 

de Ia locuitorii din satele Denisler, Mesi Mahle şi Daidir, artileria grea bulgară a ocupat poziţie în. ziua de 
23 Aug. în valea satului Denisler şi în valea dintre satele Denisler şi Mesi Mahle 2), 

Aşa că această baterie trăgând înspre Belica sau asupra văii Belica n'a tras în nici un fel 
de inamic. Ma 

Oare îşi va fi închipuit Cotul Bateriei că între orele îl şi 12, când inamicul dedea asalt Cetăţii, 
S'ar îi putut găsi trupe masate în valea Belica, la 7000 m. departe de Cetate ? Din nenorocire nici în valea 
de la Moara Racagiu nn s'a găsit îa cursul atacului din dimineaţa zilei de 23 August infanterie sau arti- 
lerie bulgară. 

Pare mai apropiată de adevăr şi mai în cadrul realităţii faptelor acţiunea aşa cum mi-a fost des- 
crisă de Subl, Eremia, of. subalt. în baterie, — şi anume: | 
  

1) Din această expunere constat: 
— Că tragerile artileriei bulgare asupra Centrului 8 şi întăririlor din intervalul 8-7 fusese bine studiate şi că ţintele fusese bine reperate. 
Rezultatul nu mă surprinde, fiindcă cunosc atâtea cazuri, unde prin tragere indirectă ţintele au fost complect distruse (în înţelesul Strict a! cuvântului). 
— Că Centrul 8 nu a fost distrus, adică scos din luptă. 
El putea prea bine duce lupta cu infanteria bulgară când apropierea acesteia a impus artileriei bulgare să-şi lungească tractoria. Ă 
— Că Centrul 8 a căzut fără să fi luptat. Garnizoana sa fără ofiţeri a fost făcută prizonieră în adăposturile blindate ale centrului. (Dar după 3-4 ore de luptă, şi după ce a fost înconjurat N. A.) şi Că după căderea Centrului 8 nici o încercare de a-l reluă nu s'a făcut de apărare. 
2) Da Just. Ofiţerul e vinovat. Dar acţiunea tactică a artileriei e condusă de Comandantul Arti- leriei Sectorului. Acesta nu a dat semne de viaţă ? Ă



— 143 — 

„Marţi de dim. la ora 6 bateria noastră deschizând focul asupra balonului captiv inamic am fost imediat încadraţi de o baterie dintre Daidir şi Denisler. Am răspuns trăgând asupra bateriei care ne luase în primire; dar nu a trecut mult şi am avut tunul 4 scos afară din serviciu şi tunul 1 cu frâna deteriorată din cauza tragerii. 
, „Când ni sa comunicat din centre că infanteria bulgară se apropie pentru atac am tras cu o secţie contra infanteriei în intervalul dintre Centrele 9 şi 10, şi cu o secţie contra artileriei 1), „Pe la ora 12 Căpit, Apostolescu mergând la stânga la depozitul de muniţiuni al bateriei a văzut infanteria noastră retăgându-se pe la stânga bateriei. S'a înapoiat şi ne-a dat ordin să demontăm tunurile şi să ne retragem.2) 

| „Ne-am retras drept înapoi, şi când am ajuns pe şosea la colțul pădurii Daidir, am întâlnit pe Căpit. Popilian nerănit însoţit de câţiva soldaţi. 
„In timpul luptei nu am primit nici un ordin, aici o cerere de ajutor, sau concurs, „Atelajele cu bivoli care se găseau la dreapta în marginea pădurii, nu s'a putut apropia, căci au fost bombardaţi şi risipiţi. 

| „Incă de la ora 10,30—11 au sosit din centre observatorii şi ne-a spus că infanteria din centre este nimicită şi că Bulgarii se apropris. 
— la această comunicare se denumeşte mai bine direcţia artileriei bulgare, cu care bateria a luptat. Nu se spune clar dacă şi tunul 4 a fost din serviciu din cauza iragerii, sau fiindcă a fost lovit de artileria iuamică, ' 

Bateria a fost greşit informată cum că atacul infanteriei inamice se produce printre centrele 9 şi 10, deoarece printre aceste centre nu s'a produs nici un atac bulgar, ci în faţa acestei porți a frontului s'au prezentat numai câteva patrule, iar grosul infanteriei bulgare a atacat pe valea Daptac Culak şi pe valea care coboară pe la Est de Daidir la cişmelele din faţa Centrului 8, 
Dacă Cotul Bat. sar fi găsit la Centrui 9, sau pe un alt punct dominant din faţa bateriei şi mai aproape de linia infanteriei, ar fi văzut acest lucru, şi nu ar fi tras între Centrele 9 şi 10 şi spre Moara Racagiu, ci ar fi tras acolo unde întradevăr se găsea inamicul, 
Nu e de mirare că bateria în tot timpul nu a primit nici un ordin, şi nici o cerere de ajutor, când ştim cât de slab era legată cu infanteria dia faţa sa, iar agenţii de legătură erau recrutaţi dintre gradele inferioare.) 

| “ Cred că atelajele bine adăpostite şi bine păzite, nu sar fi risipit din cauza bombardării, Nu ştiu dacă bateria avea observatori la Centrul 8; nu înțeleg cum observatorii de la Centrele 9 şi 10 au putut veni la ora 10,30' la baterie cu ştirea că infanteria este nimicită, când lucrul nu era adevărat, după cum am văzut la expunerea efectelor tragerii artileriei inamice. Probabil că observatorii s'au retras prematur şi au declarat falş, spre a acoperi părăsirea fără motiv a posturilor. 4) Bateria de tunuri de 105 mm Căpit. Șendrea. 
mutrage cu distanță maximă asupra balonului captiv către orele 6—7 a m. fără a obţine vreun rezultat, 

| „Schimbă focul asupra satului Daidir, trăgând pe zone intermitent, orele 7.8 a. m, „Către orele 8-9 a. m. trage asupra satului Denisler pe zone intermitent, iar de la ora 9 la [1 trage asupra infanteriei inamice care inainta dinspre dealul Nord Daidir spre Centrele 7 şi 8; tragere pe înălțătoare variabile, intermitent. (R. Lt+-C. $), 
In primul rand în această expunere nu se arată dacă bateria a schimbat poziţia, astfel cum mi-a comunicat Locot, Constantinescu Cezar. Ar fi interesat de ştiut dacă s'a produs acest fapt şi anume în ce moment al luptei şi cât timp i-a trebuit pentru aceasta, - In lipsă de obiective precise, bateria trăgând asupra satelor Daidir şi Denisler de sigurcă a putut atinge părţi sensibile ale dispozitivului inamic ; dar - după cum am arătat mai sus Bulgarii nu şi-au aşezat artileria grea în satul Denisler, ci în văile laterale, 
In ce priveşte tragerea între orele 9 şi 11 asupra infanteriei inamice care înaintă dinspre Daidir 

„__1) Greşeală, 11 oate gurile de foc trebuiau îndreptate asupra obiectivului cel mai periculos, care în momentul acela era infanteria. . | 2). Rău. 
3). Comandanții de baterii nu ştiau să-şi aleagă postul de comandă, Dacă cel puţin ar fi trimis acolo un bun observator! 

| - Cum văd aici ofiţerii de artilerie nu studiase terenul, Cum Dumnezeu puteam să ne batem cu Bul- garii instruiți şi călăuziţi de Germani ? A a 4) De sigur că aşa a fost. Scenele de la Sect. 1 se repetă şi aci. Dacă Sar fi executat câţiva purtători de ştiri falşe, nu S'ar fi întâmplat atâtea panice, cărora se datoreşte în parte dezastrul de la urtukaia,
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peste dealul Nord Daidir spre linia centrelor, trebue să se ştie că infanteria care a îuaintat pe aci a fost 
cu totul puţină, deoare ce grosul infanteriei bulgarc a atacat pe la Est de acest sat; în plus că infanteria 
care a atacat dinspre Daidir a străbătut repede spaţiul până a ajuns în fundul văii, nu timp de 2 ore. 

Bateria de tunuri de 87 mm Md 1850 Locot. Chicoș. 
: » „deschide focul la ora 7—8 a. m. asupra satului Mesi Mahe ; tragere pe zone, intermitent 
„Schimbă focul la ora 9 asupra infanteriei care înainta spre Centrul 8 şi pe care o observă chiar 

din baterie ; tragere directă, înă!țătoare variabile, intermitent. o 
„Revive cu focul său asupra satului Daidir şi trupelor care debuşau spre dealul Nord Daidir către 

Centrul 7 ; trage direct şi indirect pe înălțătoare variabile intermitent de la orele 10,30 până la 12. (R. Lt-C. $). 
| — După cum am arătat şi mai'ainte această baterie era aşezată în uvraje în intervalul dintre 
Centrele 5 şi 6 şi îşi avea linia capitală a fortificaţiei (direcţia normală de tragere) îndreptată spre satul 
Siahlar, iar satul Daidir îi venea exact pe flancul său stăng. Din această poziţie este arătată că a acţionat 
atât în lucrarea G-lului Teodorescu cât şi în lucrarea Marelui Stat Măjor, planşa No. 29 cu organizarea de- 
fensivă a Capului de Pod Turtukaia, 

In stânga şi înapoia Centrului 6 se mai găseă construit un uvraj de baterie îndreptat cu frontul 
exact spre Sud, spre Daidir. Dacă Bat, Locot. Chicoş a schimbat de poziţie şi a acţionat de aci, ea ar fi 
putut vedea şi trage înspre Daidir. 

Este chestiunea, din care dintre aceste două poziţii a acţionat în ziua de 23 Aug. 
Ia ori ce caz cel care a dat relaţiunile de mai sus văd că ține morţiş să afirme că a participat 

cu focul său la marea luptă care se destăşură la Centrui 8, parcă bateria nu ar fi avut destule obiective în faţa sa. 
Intr'adevăr nu mă pot opri de a-mi exprima mirarea că cel care a văzut chiar din baterie infanteria 

care atacă Centrele 7 şi 8, nu a văzut infanteria bulgară care defilă prin faţa Centrelor 5 şi 6, adică prin 
faţa bateriei, pe platoul de peste vale, în direcţia Centrului 7 şi chiar spre Daidir !). 

Această infanterie a fost văzută de toţi ofiţerii de infanterie carii ocupau frontul Centrelor 5 şi 6, 
numai de c-tul, sau de către observatorii acestei baterii nu a fost văzută. In plus că infanteria care a cucerit 
Centrul 7 nu a inaintat după cum vom vedea dinspre Daidir, ci dinspre Centrul 8, după căderea acestui 
centru, şi pe vâlcelele din dreapta şi din faţa dreptei Centrului 7 ; şi trupele care au atacat prin această din 
urmă parte erau din acelea care defilase pe platoul din faţa Centrelor 5 şi 6. - 

Divizionul de Ob. de 120 mm. Maior Motaş. 
m. trage asupra văilor dinspre satele Denisler și Daidir de la ora 7 la 8,80; trageri pe zone, 

intermitent, | 
„Divizionul schimbă de poziţie către orele 9,30. Una din baterii (Bat. Căpit. Gheorghiu) ocupă 

poziţie în valea Başului; cealaltă baterie urmează un drum prin pădurea Turtukaia către Nord spre Tutu= 
kaia, fără a mai acţiona până la ora 2 d. a. (R. Lt. C. S.). 

Asupra acţiunei acestui divizion se pun mai multe chestiuni: 
— Este problematic dacă a tras din prima poziţie dinapoia intervalului dintre Centrele 8 şi 9. 

Locot Vernescu, C-tul Bateriei de Mortiere, ce se instala înapoia Centrului 9, afirmă categoric că 
acest divizion nu a tras în ziva de 23 Aug. din poziţia pe care o ocupă între locul de instalare a mortierelor 
şi şoseaua Daidir. | 

Subl. Eremia, of. subalt. în Bat. Locot, Jecu, afirmă ca Diviz. Maior Motaş „a răspuns“ la bom- 
bardamentul bulgar. , 

Dacă întradevăr a tras, aşa cum conchide Lt. C. S. asupra văilor dintre Daidir şi. Devisler, pri- 
vind harta constatăm că între aceste două localităţi nu se găseşte nici o vale şi nu se vede în ce ar fi 
putut trage. Dealtiel nici în concluzia de mai sus nu se specifică în ce anume obiective a tras. 

Şi ce splendidă ocazie de tragere ar fi avut aceste guri de foc cu traectoria lor curbă. Dacă aceste 
bateri şi-ar fi păstrat poziţiunea din depresiunea din spatele Centrului 9, şi de aci ar fi trimes observatorii, 
sau ar îi mers înşişi comandanții de baterii la Centrul 9 sau 8, ar fi putut descoperi în toată amploarea lor 
atacurile bulgare care erau îndreptate prin Valea Daptac Culac şi prin valea Est Daidir asupra Cetăţii, şi le 
ar fi bătut cu cel mai bun efect, lucru pe care bateriile de tunuri de 105 mm. ori câtă bună voinţă ar fi pus, 
nu ar fi putut-o face din cauza traectoriei lor întinse. ” 

Dar aceste baterii nu numai că nu au făcut acest lucru, dar la prima încadrare au înhămat şi 
au plecat. 

| 
— La ce oră au plecat? 
Subl. Eremia (din Bat. Jecu) afirmă că diviz. Maior Motaş s'a retras pe la orele 7—7,30;—Locot. 

Vernescu (Bat. Mortiere) apreciază că retragerea acestui divizion s'a produs la ora 8; — iar Subl. Săndulescu, 
  

1). Poate că acest ofiţer nu comandase până atunci nici secţia de tunuri. Nu cumva făcea şi el parte din împrovizaţii ofiţeri de artilerie fără nici o pregătire prealabilă ?.
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Adj. Bat. 1l|79, care ştiam că a fost trimis de dimintaţă la Centrul 9,—crede, că atunci când a trecut înapoi 
spre Centrele 2 şi a văzut Divizionul Motaş retrăgându-se, era ora 5,30—6. 

Din aceste relatări putem deduce că divizionul s'a retras cel mai târziu la ora 8, 
— Unde s'a retras? ! 
Lt.-C. S. afirmă că una din baterii s'a retras şi a ocupat poziţie în valea Başului. Se poate ca. 

această baterie să fi ocupat poziţie în treacăt în valea Başului, dar în urmă a ocupat poziţie mai'napoi, 
deoarece am comunicarea precisă a Sub!ocot. Pârvulescu, care conducând spre Centrul 8 pe şoseaua Daidir 
Bat. 1/74 şi 11l/74, a văzut înapoia lizierii porumbului din stânga şoselii Daidir (kim. 7) o baterie în poziţie 
de tragere; aceasta pe la cra 9. 

Aşa dar Diviz. Maior Motaş, după o scurtă luptă S'a retras pe la ora 8 înapoia văii Başului, la 
circa 5000 m. înapoia frontului infanteriei pe care îl părăsise. 

Din această din urmă poziţie nici vorbă nu putea fi de un ajutor pe care l-ar fi adus infanteriei; 
nici legătură cu infanteria nu putea să aibă şi nici observarea loviturilor nu ar fi putut să facă de la o aşa 
de mare distanţă. Prin urmare a devenit absolut nefolositor !). | 
| Din cele arătate mai sus asupra acţiuuei fiecărei baterii se poate deduce următoarele : 

— Nici una dintre baterii nu a prins direcţiile pe care au înaintat coloanele inamice la atac, şi 
nu a tras asupra lor; astfel nici una dintre baterii nu a tras asupra terenului de la Estul satului Daidir şi 
în special asupra văilor Daptac Culac şi valea din dreptul Cişmelelor Daidir prin care au înaintat la atac 
8 batalioane al Diviziei a 4-a Bulgare Preslav. 

— Afară de Bat. Jecu care a tras între orele 8 şi 9 în direcţia Moarei Racagiu unde din infor- 
maţii se aflase că se găseşte artileria inamică şi care de dimineaţă a răspuns bateriei inamice care o înca» 
drase, nici o altă baterie a sectorului nu a avut ca obiectiv artileria inamică, nici înainte de pornirea infan= 
teriei inamice la atac, nici după aceasta. 

— Nici coloanele bulgare de infanterie care au înaintat prin faţa Centrelor 5 şi 6 spre Centrul 7 
şi spre Daidir nu au fos: bătute de artileria sectorului, | 

Aşadar putem afirmă că infanteria noastră a fost lăsată să lupte singură cu infanteria bulgară, 
fiind în acelaş timp înecată subt focul artileriei bulgare care trăgea în voe | 

latrucâtva lupta de artilerie în acest sector a fost susţinută de Diviz. II/5 Ob, care, sosit în 
timpul nopții şi distribuit Sectorului 1, a fost pus la dispoziţia Sect. II în dimineaţa zilei de 23 Aug. 

Acţiunea acestui divizion, o vom arătă la descrierea acţiunei trupelor de ajutor. 

Desfşăurarea atacului infanteriei bulgare şi cum s'a executat apărarea de către trupele 
ce ocupau fortificațiile şi de către rezervele lor. 

Voiu proceda şi aci ca şi la descrierea acţiunei artileriei, adică voiu da cuvântul pe rând începând 
de la stânga de la Centrul 9, soldaţilor gradaţilor şi ofiţerilor, cari se găseau pe front (pe linia de luptă şi 
în rezervă), spre a arăta ei însişi cum şi când au fost atacați şi cum au răspuns la atac. 

Centrul 9 - 
— Comunic. Sold. lon Grigore 2) din Comp. 16|79 şi care ocupa trauşeia cea mai din stânga a 

Centrului 9: | a 
„Pe noi nu ne-a bătut artileria şi nici infanteria bulgară ou ne-a atacat de front. 
„Deodată vine Sergentul |, şi ne spune că suntem înconjurați, şi că la dreapta noastră Bulgarii 

omoară cu baioneta pe soldaţi în tranşeie. Am sărit din tranşeie să fugim, dar Bulgarii au tras după noi, şi 
ne-a lovit, care ici, care colo, 

„Eu cu un alt soldat am stat răniţi pe câmp până Dumivecă, 28 Aug., când am fost ridicaţi şi 
duşi la Turtukaia la spital. Inainte de a fi ridicaţi, zm fost adunaţi la o fântână şi acolo mi-au spus soldaţii 
răniţi, carii fuseseră în tranşeia de la dreapta noastră, că au văzut cum au fost omorâ în şanţ Subl. Rotaru 
şi cum a fost luat prizonier Locot. Dulii, C-tul Comp. 16/79. 

„După ce am fost rănit, am văzut cum a fost spânzurat de Bulgari un gradat, pentru că fusese 
prins trăgând după ce linia de trăgători bulgară trecuse peste noi spre Turtukaia; era îmbrăcat cu manta 
neagră şi se vedea de departe două galoane pe mânecă; l-au spânzuratde un pom cu beteliile de la capişon. 

„Până Duminecă ne-am hrănit cu frunză de mărăcini şi cu 2m băut deloc apă. 
„Marţi spre seară am auzit cum s'a dat un atac dinspre 'Turtukaia la spatele nostru ; gloanţele 

ajubgeau până la noi; o bombă trasă dinspre ai noştrii a lovit la câţiva paşi de mine. 
  

1) Atunci, Maiorul Motaş nu şi-a făcut datoria. Din ce cauză? Nu găsesc alta decâi frica. 2) Se poate pune vreun preţ pe comunicările soldaţilor asupra unor chestiuni atât de delicate ? (Se va. vedea că şi ei dau unele relaţii de detaliu, dar destul de interesante, în special în ce pri- veşte redarea moralului trupei, N. A). 
19
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— Comunicarea Locot. Dulii, C-tul Comp. 16/79. 
„In faţa noastră a apărut infanterie slabă cu ceva m'traliere care se apropiau pitulate prin porumb; 

era un atac demonstrativ, | 
„Din când în când mitraliere bine ascunse trăgeau prin surprindere şi rădeau creasta de foc a 

parapetului ; dar noi le descopeream, şi le vâvam cu bubii trăgători şi le goneam ; întrun cuvânt stăteam 
boereşte şi nici capul ou ne durea, , | 

„Când deodată am fost prinşi fără de veste pe la spate de Bulgari carii ne înconjuraseră. 
„Am dat să fugim pe şanţul de comunicaţie, dar am fost lovit şi am căzut rănit la eşirea din şanţ. 
„Sublocotenenții Rotaru lon și Vasilescu Cristea, carii erau în şanţ cu mine, când s'au văzut 

înconjurați, au continuat să lupte trăgând din șanț, şi au luptat până când Bulgarii s'au coborât în şanţ 
pe la capătul şanțului, şi i-au cmorât cu baioneta. * - 

„Subl. Cristescu N, din Comp. 7|79 care fusese tot în şanţ cu mine, fusese uşor rănit ceva mai 
înainte şi a. îost evacuat. RE | 

„Serg. Instr. Dumitrescu, care se -găsea în tranşeia din stânga mea, probabil a prins de veste mai 
înainte şi a reuşit să se retragă. | 

„Apreciez că înconjurarea noastră s'a produs pe la ora 12. 
„Nici Centrul 10 nu a fost serios atacat, dar probabil că a fost părăsit fără luptă; căci dacă nu 

ar fi fost părăsit, nu am fi fost înconjurați, i ” 
„Bulgarii carii ne-au atacat pe la spate erau puţini, dar noi nu am putut lupta, deoarece ne prin- 

sese îa şanţul de comunicaţie şi eram înconjurați. 
„ln tot timpul cât am stat în şanţ şi până am căzut rănit nu am auzit să se fi dat în spatele 

nostru vreun contra-atac de către unităţile din rezerva centrului spre a respinge trupele bulgare care ne 
încurajase. “ 

„Când âm fost evacut şi am traversat platoul din aţa Centrului 9 spre Denisler, câmpul era ca 
ca o mare de răniţi, carii erau aduşi şi evacuaţi acolo .de pe front; era un vaer îngrozitor. 

. — Ofiţerul se înşală, dacă crede că trupele bu'gare care l-au înconjurat, au venit dinspre stânga, 
pe unde ar fi pătruns în urma părăsirii Centrului 10. Se va vedea mai la vale că aceste trupe  pătrunse- 
seră prin ințervalul dintre Centrele 8 şi 9. De altfel otfiţerui spune singur că Centrul 10 nu a fost atacat 

„serios; şi deci nu a putut pătrunde pe acolo trupe atacatoare atât de numeroase încât să susțină şi lupta 
de îront spre interiorul Cetăţii şi să aibă şi cu ce înconjura Centrul 9. Deja din comunicarea soldatului Ion 
Grigore se vede clar că Bulgarii întâi au înconjurat şi au pătruns în tranşeia din dreapta tranşeei în care 
se afla Lo:ot. Dulii, - 

— Comunic. Subl. Toma P., of. subalt. în Comp. 7/79, care ocupă tranşeia următoare imediat 
la dreapta: | 

„După începerea bombardării a trecut vre-o 4 ore până să apară infanteria bulgară la atac. 
„ln faţa mea infanteria bulgară s'a apropiat până la 400-450 m. şi a stat acolo după o sprân- 

ceană de teren, care se afă în fundal! văii; era numai o linie de trăgători fără rezerve. 
„la faţa Centrului 9 propriu zis şi în faţă anexelor din dreapta ale Centruiui 9 se vedea însă 

cum infanteria bulgară coboră în valuri de -pe dealul opus fiind bombardată de artileria noastră. | 
„Pe când mă luptam cu inamicul din faţă şi atenţia îmi era aţintită acolo, văd că primesc gloanţe 

din dreapta. In acest timp vine un soldat din anexa dia dreapta de la Sub!. Comârzan, C-tul Companiei 
care se retrăsese mai'nainte şi îmi comunică ca s'a dat ordin de retragere, ” 

„Eu m'am retras în regulă, dar când să ajung la capătul şanţului de comunicaţie care se termină 
ca la 300 m. de Centrul 9, şi când am voit să es afară, am fost primit cu focuri trase de o linie slabă de 
trăgători carii ocupaseră poziţie lângă Centrul 9. 

" „Soldaţii s'au împrăştiat care cum au putut fugând spre linia de reculegere -din spatele centrului. 
Eu am fost rănit şi am căzut ca la 100 m. de capătul şanţului lângă un boschet de mărăcini. Acolo am stat 
până pe la ora 5d.a. | 

„Uitându-mă spre Centrul 9 am văzut cum Centrul era ocupat de un grup de 10—12 soldaţi 
carii au stat acolo tot timpul (până la ora 5),cât eu am stat rănit pe câmpul de luptă. 

„Pe la ora 5 d. a. a venit la mine un grup de sanitari carii m'au pansat şi m'au trimes subt es- 
cortă la Daidir unde am ajuns pe înserate, 

„Pe drum până la Daidir am văzut mulţi soldaţi morţi; erau şi de ai noştrii, şi Bulgari. 
„Pe când mă găseam rănit la Centrul 9 se auzea luptă la Centrala 2, şi: proectile de artilerie 

cădeau în jurul meu cu efect puternic. | , 
| „Când am traversat valea din faţa Centrelor 8 şi 9 am văzut la nişte cişmele înfanterie bulgară 

în repaos şi o coloană tot de infanterie: venea dinspre Staro-Selo.
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„La Daidir am văzut soldaţi de ai noştrii cu fes şi fără fes, cari când m'au văzut se piteau de mine, - 

— Comunic. Plot. Dumitrescu din Comp, 16|79 care se găseă în aceiaşi tranşee cu subl. Toma P. 
„Ca 3 ore după începerea bombardării a apărut la atac infanteria bulgară. 

„latâi a început să vină pe valea (Dapiac Culac) care dă în valea mare la grădina de zarzavat 

dela cişmea. Apoi a apărut pe dealul din faţă ca 6 linii de trăgători care treptat intrau în vale unde nu se 
mai vedeau. 

„Din vale apoi au pornit la asalt şi au dat să intre pe gura de drum din refeaua de sârmă. Noi 
trăgeam bine, dar veneau mulţi. 

„la timpul acesta am primit ştire că Subl. Comârzan se retrăsese; cănd deodată ne vedem nă- 
pădiţi de trupe bulgare dinspre dreapta. 

„Cred că Subl. Toma P. a plecat mai de vrema pe şanțul de comunicaţie. Eu am sărit afară din 

şanţ şi am apucat-o cu vre'o 10 soldaţi spre Centrui 10, încotro nu se vedeau Bulgari,—şi de acolo spre 
Turtukaia, unde am intrat subt ordinele Căpit. Vârnav. 

— Comunic. Sold. Muşat C. din Comp. 5|79, plot. Subl. Popescu Ocheşeiul: 

„Am fost atacați de front, şi de infanterie, şi de mitraliere, care au înaintat şi s'au ascuns în 

fundul văii din faţa sârmelor, unde nu se mai vedeau. De sârme nu s'au putut apropiă căci trăgeam puternic, 

„In timpul cât Bulgarii coborau coasta din faţă cred că le-am făcut pierderi mari, căci erau deşi. 

iar noi trăgeam bine ochit. 

„Pe când noi trăgeam în inamicul din faţă, am fost cuprinşi fără de veste pe la spate dinspre 
dreapta, căci s'a spart frontul la valea dintre Centrele 8 şi 9 şi au intrat Bulgarii pe acolo. 

„Bulgarii veneau mulţi şi pe valea -care dedea la cişmelele din față, şi de acolo se împărţiau:. 
parte o apucau spre stânga, şi parte spre dreapta pe valea mare. 

„lafanteria din faţă nu ne-a făcut nici o pierdere. Bulgarii însă carii ne-au înconjurat s'au oprit. 
ca la 50 m, în spatele nostru şi au început să tragă în noi. Aşa a fost omorât Subl. Popescu Ocheşelul şi 
mulţi soldaţi din plotonul nostru, Soldatul Turcu Vasile, care se găsiă în tranşeia de la stânga, mi-a spus. 
că tot aşa a fost omorât şi Subl. Marinescu, comandavtul său de ploton. 

„Când ne-am văzut înconjurați, am dat să fugim pe şanţul de comunicaţie, dar l-am găsit ocupat 
de Bulgari. Atunci ne-am înapoiat şi am eşit pe la capătul stâng al şanţului; dar când am ajuns în dreptut 
Centrului 9 am căzut rănit. 

„După ce am fost rănit a trecut peste mine ca 2 rânduri de trăgători, 

„Bulgarii au pus apoi artileria între Centrul 8 şi Centrul 9, lângă locul unde se săpa pentru 
tunul cel mare. (bateria de mortiere ?). | 

„Până a nu ne retrage, a sosit în şanţul nostru în ajutor soldaţi din Regimentul 75 Int. numai 
cu plotonieri, fără ofiţeri. 

„Cred că a ţinut lupta « ca 4 ore, până pe la ora Il. 

"Am văzut cum un soldat bulgar omoră pe răniţi; m'a înţepat şi pe mine cu baioneta, dar nu 
m'â pătruns Tău, 

„N'ar fi pătruns Bulgarii dacă nu ne distrugea turela şi mitraliera. 

„Sârma din faţă nu a fost bombardată !). 
— Comuaic, soldatului servant de la turela de 53 mm de la Centrul 9. , (Numele acestui soldat îl 

cunoaşte Subl. Eremia de la Bat. Jecu). 

„Infanteria bulgară a început atacul ca la o jumătate de oră după începerea bombardării, Intâiu a 
apărut prin porumb pe vălceaua care dă la grădina de zarzavat de la cişmeaua din faţa noastră. De acolo, 

parte mergeau spre stânga noastră, iar parte spre dreapta. Apoi a apărut infanterie şi pe podişul din faţă 

şi s'au îndreptat spre tranşeele ocupate de Locot. K. (Centrul 8). 

„De când a apărut infanteria bulgară noi am tras mereu cu turela şi cred că le-am făcut pierderi, 
deoarece înaintau deşi. La urmă am tras cu mitralie la 400 m. şi apoi la 200 m. 

„Când Bulgarii au ajuns la reţele şi noi trăgeam în ei, am fost înconjurați deodată dinspre dreapta 
şi din spate. Pe mine 'm'a făcut prizonier împreună cu 7 infanterişti carii se găseau în şanţul adăpostului 

turelii, 

„După ce am fost făcuţi prizonieri am fost duşi pe dealul din faţă. Pe drum până acolo şi acolo 

sus erau culcaţi la pământ prăpăd mare de morţi şi răniţi. 

„Cred că Bulgarii au spart frontul pe la mitraliera din dreapta noastră care păzea gura de dium 

din valea dintre Centrele 8 şi 9 şi care a încetat tocul de vreme de tot. 
„Nu ştiu dacă în spatele nostru au venit ajutoare, sau dacă s'au dat lupte între Bulgari şi trupele 

noastre de rezervă. 

1) Rău a mai fost organizată apărarea centrelor, cari dispuneau de toate mijloacele ca să împie- 
dice intoarcerea şi pătrunderea pe la gâtul lor. :
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„Ia timpul captivităţii când eram în Macedonia îa oraşul Drama m'am întâlnit cu soldaţi carii au 
atacat Turtukaia şi ne spunea că dacă noi mai ţineam frontul până seara ei s'ar fi retras, căci au avut 
pierderi mari. i 

„In timpul luptei am tras aproape toată muniţia care se găsea asupra turelii. 
— Comunic. Locot. Constantinescu Cr., C-tul Comp. 3/79: 

„Comp. 3|79 ocupa încă din ziua de 20 Aug., Sâmbătă, cu un ploton tranşeia din spatele turelii 
de 53 mm şi care păzea gura din reţeaua de sârmă din valea dintre Centrele 8 şi 9; ua ploton se afla 
între Comp. 7|79 şi 5]59; iar restul de 2 ploteane se aflau în rezervă în valea dinapoia Centrului 9. Cu 
Plotonul care păzea intervalul dintre Centrele 8 şi 9 mă găseam și eu. 

„Căpit. Slăgiceanu bănuise că vom fi atacați. 
„De la Centrala 2 s'a ordonat ocuparea anexelor. 
„Pe la ora 9,30 infanteria inamică a atacat la început cu direcţia spre Cenfrul 8 şi apoi şi înspre 

Centrul 9, dinspre Daidir. Infanteria noastră a deschis focul şi a tras până la ora 11,30. 
„ln acest timp a fost atacat direct şi Centrul 9 prin valea dintre Centrele 9 şi 10. Inamicul fiind 

superior a trecut linia de sârmă, distrusă de artilerie înconjurând Centrul 9, după care ne-am retras ocupând 
poziţie înaintea Bat. Locot, Jecu; şi numai pe la orele 3—3,30' ne-am retras în linia de reculegere şi de aci în 
valea Boiangiu (vrea să zică valea Başului, sau valea Remizei 4), la Est de pădure, unde am găsit soldaţi 
din reg-te diferite. 

Comunicarea acestui ofiţer este cu totul în desacord cu comunicările celorlalţi ofiţeri; în special 
este suprinzător cum acest ofiţer, care deşi s'a găsit în punctul unde s'a produs, pot zice prima, dacă nu 
Chiar siogura spărtură a trontului, nu face nici o amintire despre acest lucru, sau despre peripeţiile 
lupiei care a premes:s pătrungerea frontului pe aci, 

De asemenea afirmaţia că Bulgarii au pătruns frontul prin valea dintre Centrele 9 şi 10, după care . 
a înconjurat Centrul 9 dinspre siânga este dirăct neadevărată.!). 

—Decl. Căpit. Popitiao C-tul Comp. 5|79, dată cu ocazia cercetării operaţiunilor de la Turtukaia, 
, „Comp. 5|79 ocupa cu câte 4 plotoanele tranşeele (anexele) Centrului 9, între turela de 53m|m şi 
Comp. 7179, de care eram despărțiți prin drumul de care, ce mergea la Denisler. 

„Centrul 9 propriu zis nu era ocupat de nici o trupă. | 
„Introducerea tutulor plotoanelor pe linia de foc s'a făcut din ordin superior.2) 
„La ora 7,30 a fost rănit grav şi evacuat Cztul Plot. 2 (Sub!. Marinescu ?) | 
„Mergând în şanţul ocupat de acest ploton, am văzut înaintând la atac infanteriă bulgară în 11 

valuri de trăgători în direcţia Centrelor 8 şi 9. 
„A venit în ajutor 40 de soldaţi din Regimentul 75 Inf. fără ofiţeri şi gradaţi. 
„La ora Il am raportat că inamicul este oprit prin foc. 
„A apărut o baterie pe dealul din faţă care a tras şi distrus plotoanele 3 şi 4 aproape în întregime, 
„La ora 12 Bulgarii au început înaintarea în legătură cu cei ce atacau Centrul 8. Din valea din 

faţă parte din ei s'au strecurat prin vâlceaua dintre Centrele 8 şi 9. In faţă Bulgarii au fost din nou opriţi, 
„La ora 12,30 inamicul a spart frontul prin vâlceaua dintre Centrele 8 şi 9, unde tranşeele erau 

ocupate de altă companie, (Comp. 379). 
„Din trupele care au spart frontul printre Centrele 8. şi 9, o parte s'au îndreptat spre Centrul 9 şi ne-au încojurat. Abia am putut scăpa făcându-mi loc cu baioneta împreună cu 30 de soldaţi, 
„In retragere am găsit în marginea de Nord (cred că a vrut să zică de Sud) a pădurii Turtukaia o companie de mitr. distrusă de artileria inamică. 
„La poziţia II (Linia II de Rezistență 2) m'am pus subt ordiăele Reg-tului 84 Inf. (cărui ofiţer s'a prezentat ?) cu care am luptat până la ora 19,15', când am fost rănit. | 

— Deci. Căpit. Slăniceanu, C-tul Centrului 9, dată în anul 1918 cu ocazia cercetării asupra opera- țiunilor de la Turtukaia, 
. „Puțin timp după începerea bombardării a apărut infanteria bulgară în porumbul din faţa Compa- niilor 5|79 şi 779, şi este respinsă. | 
„Am dat ordin ca 2 plotoane din Compania Locot. Constantinescu Cr. să ocupe locul plotoanelor I şi II din Comp. 5/79 împreună cu vreo 40 soldaţi din Reg-tul 75 Inf. care veniseră în ajutor. 
„La ora 12 Bulgarii au înaintat de la turela de 53 mm spre Centrul 9. Am dat ordin de retragere. „După aceasta am adunat ca 160 soldaţii cu Plot. Jeran din Reg-tul 74 Int. şi cu Subl. Mihaiu lon (Comp. 3|79) şi am atacat cu Reg-tul 84 Inf. în direcţia Centrului 9, ajungând până la tranşeele de la marginea sud-estică a pădurii, unde am fost rănit, 

  1). Curioase mi se par aceste contraziceri, 
2). De ce ? Scris şi semnat?
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Dia ambele declaraţii se confirmă că atacul bulgar a pătruns în poziţie pe valea dintre Centrele 8 şi 9, unde se găsea numai un ploton din Comp. 3|79 împreună cu C-tul acestei companii Locot, Constantinescu Cr. 
Nu văd motivul imperios pentru care Căpit. Slăniceanu a băgat pe front şi cele 2 plotoane din Comp. 3/79, singura rezervă de care dispunea Centrul 9. Greşeala comisă prin această masură s'a arătat imediat, deoarece atunci când Bulgarii au pătruns în poziţie pe la dreapta centrului, comandantul centrului nu a mai avut nici cu ce să-şi apere flancul şi spatele, nici cu ce să şi contra-atace spre a respiuge uni- tăţile bulgare pătrunse în primul moment în poziţie, contra-atac care s'ar fi putut executa în cele mai bune condiţii cu flancul stâng rezemat pe Centrul 9 şi pe tranşeele de lângă turelă şi ascuns de vederile şi focul „atacului inamic ce se desfăşura de froni. 
Nu cunos? în ordinea de bătae a Reg-tului 74 lat, un plotonier cu numele de Jeran sau Jerău. Bat. 11/74 şi 1l![74, care fuseseră trimise în ajutorul Centralei 2, au sosit şi au ocupat poziţie pe la ora 10,30—11 linia de: reculegere de Ia liziera sud-estică a pădurii, şi Căpit. Sloniceanu a putut întâlni în retragerea: sa un plotonier din acest regiment în acest loc. Afirmaţiunile Căpitanului Slăniceanu însă că a atacat împreună cu Reg-tul 84 Inf. în direcţia Centrului 9 şi că a ajuns cu acest reg-t până la tranşeele din marginea sud-estică a pădurii (adică până la linia II-a de reculegere) nu pare a fi exactă, deoarece Bat, ]]]84 Inf. care a iuptat pe şoseaua Daidir şi a intrat în luptă la ora 2 d. a., iu â atins în înaintarea sa mai mult decât colţul Nord-Est al pădurii, unde s'a isbit de avangarda Br. Nedelcof, care pătrunsese printre Centrele 11 şi 12, 

„Aşa dar putem conchide că atacul infanteriei bulgare asupra Centrului 9 şi a anexelor sale s'a produs în felul următor : 
— Aproape imediat după începerea bombardării întreg frontul a fost angajat de o slabă linie de trăgători întărită cu mitraliere. 
— Aproximativ pe la ora 10,00 infanteria buigară în masă a pornit la atac asupra . porţiunei de iront cupriasă la stânga până în drumul ce merge la Denisler, iar ia dreapta în legătură cu trupele care atacau Centrul 8. | | 
— Partea cea mai mare a infanteriei care a atacat frontul Centrelor 8 şi 9 s'a apropiat pe văl- ceaua Dartoc Culac a cărei parte mijlocie fiind paralelă cu frontul Capului de Pod a. tost probabil întrebuințată ca bază de plecare la atac de către trupele Diviziei a 4-a Bulgare însărcinate cu atacul decisiv, — Din gura acestei văi parte din trupe se îndreptau spre dreapta, parte spre stânga pentru a lua poziţie în fundul văii Esky Dere, de unde au pornit la asalt. In fundul acestei văi infanteria bulgară era în mare parte în upghiu mort. - 

| Imediat ce infanteria bulgară a apărut la atac, infanteria noastră, mitralierele şi turelaj'au deschis „un foc violem provocând mari pierderi Bulgarilor, carii înaintau în rânduri dese, , Pe la ora 11 infanteria bulgară pornind la asaltul tortificaţiilor a fost oprită în faţa reţelelor de sârmă de tocul puternic ai apărătorilor şi respinsă înapoi în vale. 
La această oră se pare că au fost Dbăgate pe linie 2 plotoane din Comp. 3/79, singura rezervă de care dispunea Centrul 9, şi odată cu aceasta, şi cei 40 oameni din Reg-tul 75 Int, sosiți în ajutor. Noi încercări ale inamicului de a lua cu asalt fortificaţiile de front sunt din nou respinse până către ora 12. La această oră Bulgarii răuşesc să treacă reţeaua de sârmă în valea dintre Centrele 8 şi 9 şi să cadă în spatele apărătorilor anexelor, pria surprindere. 
Apărarea ne mai dispunând de absolut nici o rezervă înapoi cu care să oprească sau să res- pingă prin contra-atac inamicul ce pătrunsese în poziţie, şi care dealtiel nu era în număr mare, apărătorii sunt-prinşi în şanţuri şi în mare parte măcelăriți, 
Prea puţini apărători, scăpaţi cu fuga, nu am putut încercă nici o rezistenţă, nici în prima, nici în a doua linie de reculegere, fiind cu totul risipiţi 1), 

FR Centrul 8, — şi anexele din dreapta sa. 
Să urmărim acum lupta de la Centrul 8 şi anexele sale din dreapta dând în acelaş fel cuvântul celor ce au luat parte la această luptă. | 

— Comunic. Locot. Vernescu, C-tul Bat. de Mortiere care se instală în spatele Centrului 9 şi care „a văzut cum s'a desfăşurat lupta de la Centrul 8: | 
„Inainte de a se retrage Diviz, Maior Motaş (7,45'—8) am văzut cum o trupă de infanterie în trăgători a înaintat dinapoi înspr& Centrul 8 şi a dispărut acolo subt un foc groasni: de artilerie, 

1) Comandatul apărării nu ştia nimic de cele ce se petrecea în acest sector >? El nu a fost solicitat de C-tul Sectorului ca să-i trimeată ajutoare puternice ? (Da. N, A,). El nu avea o rezervă mobilă constituită din trupele ce îi sosea de la Olteniţa (Da, a avut, dar se va vedea cum le-a folosit, N. A.). -
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„Tot înainte de plecarea divizionului acestuia au venit la mine la bordeiul de comandă Locot. K, C-tul Comp. 6|79 şi Locot. Drăgănescu, C-tul Comp. 8|79 de la Centrul 8, unde, spuneau ei, că s'a stricat telefonul din cauza bombardamentului ; şi venise în scopul de a raportă situaţia de la Centrul 8 şi pentru a cere ajutoare !). | 
„Locot. Drăgănescu a dispărut de lângă mine înainte de a se retrage Divizionul Maior Motaş şi nu ştiu unde s'a dus 

- „Locot. K. a mers cu mine spre Centrala 2, după retragerea Divizionului Motaş ;—era foarte abătut că şi-a parăsit unitatea, şi la sfatul meu s'a îndreptat spre câmpul de luptă spre a intra în luptă cu unităţile de ajutor. 

„Locot. Drăgănescu, deşi avea postul de comandă înapoia anexelor dintre Centrele 8 şi 7, mi se, pare că a dormit noaptea la Centrul 8, unde a fost surprins de bombardare. 
„Ia drumul meu spre Centrala 2,—aproximativ pe la ora 9,—am întâinit o companie de infanterie Subt comanda unui maior cărora le-am arătat drumul spre Centrală, Imi aduc aminte că în acel moment Cen- 

trala se găsia subt un puternic tir de baraj. : 
Fiind interesantă şi din punctul de vedere al luptei infanteriei, şi fiind singură comunicare pe care o posed asupra celor întâmplate la Centrul 8, voiu reda din nou şi în întregime comunicarea Sold. lon Gr. asupra celor ce i-au fost comunicate de finul său Bogdan Moise, care a luptat la Centrul 8: 
„Pierderile cele mai mari le-am avut din cauza bombardamentului, care ne-a rărit de tot. O bombă a căzut lângă Locot. K. și Subl. Lixeanu Nedelcu, după care Locot. K. a dispărut?) şi am rămas numai 

cu Subl. Licseanu. N 
„Bulgarii cării ne au atacat erau muiți şi i-am dat înapoi de câteva ori, dar ei au venit din nou la atac. 
„Pe când iuptam, Subl, Licseanu ridicându-se ca să vadă peste parapet, dacă Bulgarii au ajuns 

la sârme, a căzut mort in şanţ.3) | 
„Soldaţii carii au rămas în şanţ, ca vre-o 25 am fugit în adăpostul centrului. 
„Bulgarii au intrat în centru şi au început să ne omoare; dar a venit un german care ne-a 

scăpat şi ne-a dus spre Daidir. 
„Valea din faţa centrului era plină de morţi şi de răniţi, 

— Locot. K a fost îmbrăcat în ziua luptei cu bluza de camgar de vară şi cu chipiu alb; îşi lăsase 
de câtva timp şi barbă. Când vom descri intrarea în luptă a Bat. [II:75 vom vedea cum Locot. K., despre 
care se răspândise vorba că este ofiţer rus, a întâmpinat acest batalion şi a spus oamenilor şi ofiţerilor ca 
să inainteze că el le va aduce muniţiuni. 

— Comunic, soldatului rănit la mână, din plotonul Subl, Penciu Profir din Comp. 4:79: 
, „Subl. Penciu plecase de dimineaţă cu 2 soldaţi ca să aducă ceaiul şi nu sa mai înapoiat; aşa că am rămas sivguri cu un sergent, - , 

„ln Stânga noastră era o  tranşeie ocupată de plotonul Subl. Găzdoiu, dincolo de care era Centrul 8. 
„Noi ocupasem un şanţ făcut de curând, 
„După începerea bombardării infanteria bulgară a pornit la atac. Nu pot să-mi dau seama câtă infanterie ne-a atacat. Noi am început să tragem, dar repede a venit sergentul care rămăsese cu noi şi ne-a spus că Bulgarii ne-au căzut în spate. 

| „Ne-am retras pe şanţul de comunicaţie şi am înemerit în stânga Centralei 2 tocmai în momentul când o artilerie care era pe şosea se ducea la Turtukaia prin pădure. 
— Nu este adevărat că tranşeia ocupată de plotonul Sub'ocot. Penciu avea şanţ de comunicaţie ; am vizitat-o personal am ridicat-o topograficeşte -cu îngrijire şi am constatat că nu avea. - Artileria de care vorbeşte acest soldat poate fi, sau Bat. Căpit. Alexandrescu din Divizionul Maior Motaş, care s'a retras cel mai târziu la ora 8 prin pădure spre Turtukaia, sau Diviz. 1l]5 Ob, Maior Chili- man care a tost trimis după cum vom vedea în ajutorul Sect. II şi ocupase poziţie lângă Centrala 2 pe şo- seaua care vine de Ja Remiza 2. Acest divizion S'a retras prin pădure la Turtukaia pe la ora 12, 

Dacă artileria văzută de acest soldat a fost Bateria Căpit Alexandrescu, ar însemna că oamenii plotonului Subi. Penciu s'au retras din tranşeia lor înainte de ora 8, lăsând neapărate cele 2 guri. din re- țeaua de sârmă din faţa lor, ceace nu-mi vine a crede, deşi soldatul afirmă că repede a venit sergentul şi le-a spus că Bulgarii le-au căzut în spate, 

  
1)..Cum văd pretutiodeni ofiţerii îşi părăseau trupa şi o lăsau la voia întâmplării în împreiurări grele 2). Pentru a reapare ? | 
3). De ce se repetă? (Pentru motivul arătat mai sus, N. A.).
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Dacă însă artileria văzută de acest soldat este Diviz, II|5 Ob. Maior Chilimav, înseamnă că oamenii 
au stat şi apăra! tranşeia ocupată de ei, până aproape de ora 12 şi că deci înconjurarea dinspre stânga 
dinspre Centrul 8, s'a produs în jurul acestei ore, ceace este foarte interesant pentru rezistenţa Cetăţii. 

Din descrierile ulterioare se va clarifică cred şi această chestiune, 
—Comunic. Subl. 'Teohari asistat de Subl. Olaru, ambii of, subalt. în Comp. 8179 care a ocupat ane- 

xele dintre Centrele 8 şi 9, | | 
In timpul bombardării noi observam terenul dinainte priatr'un soldat, care avea capul deasupra 

parapetului, şi care era schimbat din cinci în cinci minute. 
„Infanteria bulgară a apărut pe la 8,30—9, când artileria a început foc de baraj înapoi, 
„intâiu a apărut infanteria bulgară în faţa Centrului 83 la Est de Daidir. Am eşit la creastă 

și am tras cu 800 m. foc de voe rar în jumătate la stânga bine executat. Am văzut cum trăgeau mitra- 
lierele care erau cu Subl. Vântu înaintea Centrului 8. 

„Bulgarii înaintau în linii succesive de trăgători ia 10—30 de paşi una de alta. 
»xCând infanteria din faţa Centrului 8 a început să coboare în vale, a apărutşi în fața noastră 

dinspre Daidir infanter:e într'o linie slabă susținută de mitraliere. Am schimbat focul asupra acestora ci 900'm. 
Pe măsură ce linia de trăgători s'a apropiat, a apărut în spatele ei alte linii mari dese. In 

înaintarea sa. prima linie de trăgători s'a oprit la cișmelele din fundul văii la 4—500m şi-a început focul. 
„in acest timp am trimes ordonanță la Locot Drăgănescu, C-.tul Comp., spre a-i cere ajutor, 

deoarece începusem să am pierderi, dar nu t-a găsit nici la primul, nici la al doilea adăpost. Dealtfel de 
Luni 22 Aug. seara nu l-am mai întâlnit. 

„Când ordonanța s'a înapoiat mi-a spus că nici la mitralierele franceze nu este nimeni. Du- 
cându-mă personal să văd, am constatat că nici în şanțul unde ora o secție a mea cu Sergentul Coja nu 
era nimeni. i | 

„Când mam înapoiat am găsit şi soidaţii mei fugind. I-am adunat şi i-am băgat în adăpostul 
mitralierii. i 

| “in adăpostul Locot. Drăgănescu am găsit 2 soldaţi din plotonul Subl. Oiaru şi pe Caporaiul Hagi 
_ Dumitru ochitorul unei mitraliere a Sergentului Vlăduţ Dedu. Am mers cu el până la mitraliere şi am tras 
împreună. Din soldaţi mei mai aveam 4. 

„La Centrul 8 Bulgarii ajunseseră la sârme. Am tras cu mitraliereie în flancul lor. (De ce nu 
“a continuat să tragă în faţa sa). Caporalul Hagi D tru fiind rănit, a fost evacuat, iar eu am trecut în şan- 

țul Subl. Olaru, unde am găsit soldaţii trăgând bine şi în linişte. Aci am găsit şi soldaţi de ai Subl. Marti- 
nescu a căror tranşee se surpase. Sub!, Martinescu nu ştiu unde era. - 

„la lături nu ştiu ce se petrecea, căci era foc şi fum. 
„Impreună cu Subl. Olaru am stat ca o oră. Deodată un soldat ne arată că o secţie bulgară a 

apărut în siânga noastră lângă locaşul mitralierelor franceze. Imediat am dat ordin de retragere. 
„Subl. Olaru s'a retras pe la Centrala 2, unde nu mai era nimeni; iar eu pe la Bat. Căpit. Şen- 

drea, care era părăsită, şi de acolo spre Turtukaia. 
— Să vedem acum în ce fel au văzut trupele, care se găseau înapoia Centrului 8, că s'a desfăşurat 

acţiunea spre acest centru şi spre anexele din dreapta sa. 
Inapoia' Centrului 8, în prima linie de reculegere ştim că se găsea Lt.-Col. Popescu lon, C-tul 

In. Sect, II, împreună cu Comp. 1179, Căpitan 1., parte din Comp, 2|79 Lt. Hagiescu şi Comp. Mitr. Max- 
im|79 cu Căpit. Popescu Cr.; iar ceva mai 'napoi în marginea pădurii se găseă Maiorul Holban cu 3  plo- 
toane din Comp, 15|79. 

Pe lângă Lt,-Col, Popescu se găsea şi Subl. Săndulescu C. şi Constantinescu A., Adj. Bat. 
II/79 şi 1V/79. 

Să-i ascultăm, - 
— Comunicarea Subl, Săndulescu C-tin, Adj. Bat. I|79: 

„Inspre Centrul 8 era fum; nu se vedea nimic; se auzea numai un haos de foc ce urla ca o mare, 
„In acelaş timp cu sosirea Comp. 2|79 cu Locot. Hagiescu S'a văzut venind. dinspre Remiza 3. 

Bat. 11175. Soldaţii veneau în dezordine, osteniţi, şi mai mult dând în brânci; şi aproape fără ofiţeri, :Ei ve- 
neau în genera! la dreapta noastră (la dreapta locului unde se află Lt.-Col, Popescu Î. cu reverva Sect, Ii), 

„Parte s'au oprit şi au făcut măsci la dreapia noastră, iar parte s'au dus înainte spre linia 
principală de rezistență. | 

„Inainte de a sosi Bat. [11|75, Lt.-Col. Popescu a dat ordin Locotenentului Stăncescu, C-tul Comp. 
15179, care fusese. adusă în linia de reculegere în stânga Companiei de Mitr., să ocupe anexa din stânga 
Centrului 8. Această tranşeie era ocupată de Subl. Constantinescu Paul (Comp. 6179) şi se găsea într'o 
poziţie foarte importantă, deoarece de acolo se bătea Spărtura făcută de şos. Daidir în reţeaua de sârmă, 
precum şi spărtura din fundul văii dintre Centrele 8 şi 9. toi în această reţea. Tot la această tranşeie era ş 

1
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un adăpost de mitraliere blindat, dar care nu a fost ocupat pe timpul luptelor. Comp. Locot. Stăncescu a piecat şi a dispărut în direcţia tranşeiei arătată mai sus, 
„După ce a plecat această companie, Lt.-Col. Popescu mi-a dat un raport către Lt.-Col. -Dumitrescu Ion, C tul Sectorului, Ik şi mi-a dat ordin să-l duc. Ajuns la Centrala 2, am găsit în uşa bordeiului de co= “mandă pe Lt.-Col, Dumitrescu ; — în fundul bordeiului îmi pare că se găsea G-lul Drăgotescu. — Lt.-Col, Dumitrescu era foarte enervat şi m'a îatrebat: „vi de pe front2%, Na putut citi raportul sibgur şi mi-a ordonat mie să-l citesc. 
„Raportul suna cam astfel: „Este nevoe de contra-atac în acest moment, deoarece Centrul 8 este aproape să cadă !); — dar nu am decât Comp. de Mitr. şi Comp. 1179, etc.“ Lt.-Col. Dumitrescu, fără să se gândească mi-a răspuns: „să dea contra atac“, l-am atras atenţia că Lt.-Col. Popescu raportează că nu are cu ce. Atunci dânsul mi-a dictat un ordin prin care prescria ca să se dea contra-atacul cu Comp. Mitr., Comp. 1|79, etc,, deoarece ajutoare nu crede că vor mai sosi 2), 
„Mai "nainte însă, la întreruperea mea câ Lt.-Col, Popescu raportează că nu are cu ce să dea contra-atacul, Lt.-Col. Dumitrescu îmi răspunsese că dacă nu are cu ce să dea contra-atacul, să se reziste. | „M'am înapoiat la Lt.-Col. Popescu, care a citit ordinul înspăimântat şi chiar cu totul descon- certat, deşi era ua om foarte calm, S'a gândit puţin şi a dat următorul ordin către Căpit. L.: „Cu compania d-vs., Comp. de Mitraliere şi cu elementele disponibile dia Comp. 2]79 şi din Bat. II75, sosit acum, veţi contra-atacă în direcţia Centrului 8, | 
„M'am dus la Căpit. [.. Până acolo am trecut printr'o tranşeie unde o traversă era surpată peste 5-6 soldaţi. In acest moment cred că Bulgarii ocupaseră. Centrul 8, deoarece gloanţele de infanterie, care mai înainte şuerau rare pe deasupra noatră, se indeşiseră, 
„Căpit. l. a râmas foarte contrariat la citirea ordinului si a început să facă obiecţii asupra mo- dului cum trebue să execute ordinul; îmi amintesc că zicea, că îi trebue un ordia special pentru a putea părăsi tranşeia unde se aftă, pentru a porni la contra-atac. Eu itam spus ca să-mi iscălească de primire şi apoi să facă ce va voi, | 
„Mai întâi a ezitat să semneze, dar apoi a semnat ; şi în loc să execute ordinul, a mers cu mine să ceară explicaţii de la Lt. Col. Popes-u. 

| „in acest timp auzeam în Spatele tranşeiei noastre Strigâad ; era Maiorul Holban care fusese rănit. Atunci Căpit. [. mi-a spus ca eu să stau acolo pentruca să se ducă dânsul la Lt. Col, Popescu spre a vorbi. Abia a trecut Căpit. |. îa îraşeia în care se găsea Lt. Col. Popescu şi s'a răspâudit svonul ca Lt. Col. Popescu e mort. Toţi ne-am înspăimântat. După aceasta văd pe Căpit. [. că se înapoiază. Contra-atacul a întârziat de a se da. 
„In acest timp a încetat focul şi artileria care trăgea din spatele nostru, cea ce a descurajat complet pe soldaţi, 

| „Căpit. 1. rămânând mai mare în grad, m'am ataşat pe lângă dânsul. 
„Acum am văzut că au apărut linia de trăgători bulgari deasupra Centrului 8 şi focul a devenit foarte puternic. | . 
„Lt.-Col, Ropescu a fost grav rănit oprind să au fugă soldaţii din Compania Locot. Stăncescu. 2). „Tot acum am văzut retrăgându-se soldaţii din Reg-tul 75 Inf., carii înaintaseră pe la dreapta noastră, „Căpit. 1. a dat ordin ca Comp, 1|79 să iasă din şanţuri şi să facă măşci înaintea şanţurilor, pentruca de acolo apoi să pornească la contra atac, Comp. Mitr. Maxim|/79_a îost însărcinată să susţină contra-atacul cu foc. 
„Comp. 1|79 abia pornită, şi contra atacul eşuiază, după care cu toţi suntem nevoiţi să ne reira- gem îa linia a doua de reculegere la marginea pădurii, unde companiile s'au refăcut, „De aci companiile au pornit din nou la contra-atac, dar şi de data aceasta fără succes, | „După aceasta ne-am retras la şoseaua strategică (şos. spre Remiza 2) unde am întâlnit pe Subl. Stoian din Comp. Miir.:79, care se căsnea să tragă cu o mitralieră fără afet. Trupa era în foarte mare de- zordine. S'au reconstituit unităţile împarte şi încercând al treilea contra-atac deasemenea fără aici un rezultat, soldaţii s'au risipit şi Sau retras prin pădure spre 'Turtukaia. | — Comunicarea acestui ofiţer este de toarte mare valoare pentru clarificarea lucrurilor ; şi multe din afirmaţiunile sale se confirmă prin comunicările citate mai'nzinte, sau vor fi citate mai la vale, 
Am căutat pe teren să văd dacă există vre-o tranşeie în stânga Centrului 8, care fusese ocupată de Subl. Constantinescu Paul âin Comp. 6:79, dar am constatat că în această parte nu există decât tranşeia 
  

1) Da. Era mare nevoie de un contra-atac, singurul mijloc ce mai rămăsese, pentru a îndrepta situaţia. Era lesae, căci trupe proaspete venise de ajuns. Dar, fatalitatea hotărâse alfel, 2) Ceruse ajutoare Comandantului Apărării ? i 3) Da. A fost o pierdere pentru reg-tul său,
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care bară vălceaua. dintre Centrele 8 şi 9 şi care ştim că a fost ocupată de un ploton din Comp. 3|79 şi 
unde s'a găsit şi Locot. Constantinescu Cr., C-tul acestei companii. Astfel fiind trebue să conchidem că 
Comp. 15/79, îndreptată spre Centrul 8, nua fost însăfcinată să ocupe vre-o tranşeie din stânga Centrului 8, 
ci a avut ordin, sau să dea un contra-atac spre a respinge unităţile inamice care ar fi pztruns în acest 
punct ai frontului, sau să întărească Centrul 8 care suferise oarecare defecţiuni prin sustregeri de :soldaţi 
carii se vedeau din ce în ce mai întețit în spatele acestui centru. Dintr'o comunicare pe care o vom da 
mâi la vale, se va vedea că a fost vorba pur şi simplu de un contra-atac. 

Postul de comandă al Lt-Col. Popescu lon, în calitate de Ct. al Inf. Sect. II, plasat în traușeele 
liniei întâiu de reculegere din spatele Centrului 8, era prea înaintat acolo, pedeoparte fiind supus prea mult 
acţiunei de pe front, iar pe de altă parte legându-se prea greu cu celelalte centre. Dacă acest post de 
comandă ar fi fost aşezat mai înapoi, de exemplu chiar la Centrala 2, pe lângă că aci zr fi avut legături 
bune cu toate centrele sectorului și ar fi putut să-şi schimbe cu uşuiinţă păreri cu Cotul Sect, şi ar fi putut 
cunoaşte cu uşurinţă situaţia, dar fiind aci, ar fi primit în completul său Bat, îll/75 (Maior Negruţi) când a 
sosit în ajutor, şi nu l-ar fi lăsat să intre în acţiune risipit în trăgători după cum vom vedea, ci l-ar fi folosit 
grupat, spre a se da cu el un contra-atac în orice punct ar fi voit; căci, slavă Domnului, orice sar zice, 
C-tul Capului de Pod a trimis acestui sector ajutor suficient şi la timp,—nu numai_ acest baialion, ci şi alte 

două batalioane, şi anume: Bat. 11/74 şi II(74. Sau dacă şi-ar fi aşezat postul de comandă pe marginea păduri; 
Daidir în apropierea şoselii Daidir, aci ar fi putut avea un observator foarte bun al câmpului de luptă aşezat 
îotr'un pom dia marginea pădurii, şi mai presus de orice găsindu-se în acest loc, ar fi primit personal cele 
două batalioane din Reg-tul 74 laf., care au sosit în ajutor în acest loc cam pe la ora 10 de dimineaţă. Şi 
dacă Lt-Col. Popescu s'ar fi găsit în acest loc, nu ar fi permis Divizionului Motaş să se retragă prematur, 
şi în orice caz nu atât de departe înapoi, ci l-ar fi obligat să ocupe o poziţie de circumstanţă mai în apropiere; 
şi astiel frontul atacat al Centrelor 9 şi 8 nu ar fi rămas în momentele cele mai critice lipsit de sprijinul 
acestor baterii. 

Chestiunea contra-atacului ce trebuia să fie dat de Căpit. [., este foarte discutată şi controversată, 
O părere asupra sa nu o vom putea avea decât după ce vom ascultă toate comunicările ce vor urma, 

—Comunic. Subl. Constantinescu A., Adj. Bat. 1VI79, care, după cum am spus mai sus, se găsea 
tot pe lângă Lt-Col. Popescu: 

„După câtva timp dela începerea bombardării a venit un serg-nt rănit din Ceatrul 8 care a ra- 

portat că Centrul 8 este distrus cu tot ce este în el.!) Atunci Locot. Stăncescu a primit ordin să execute un 
'contra-atac cu compania sa (Comp. 15/79) spre Centrul 8. 

„Comp. 15/79 a eşit din pădure şi după ce a trecut ca 200m dincolo de linia | de recu'egere. 
Locot. Stăncescu a căzut mort, iar Subl. Viad Tănase şi Băitărescu, răniţi. Cempania a continuat să înain- 
teze, şi a dispărut înspre Centrul 8, de unde nu s'a mai înapoiat. 

„După ce Comp. 15|79 (Locot. Stăncescu) a plecat la contra-atac m'am dus la Maiorul Hoblan 
care rămăsese singur şi i-am comunicat cele ce raportase sergentul rănit, venit de la Centrul 8. Dânsul m'a 

trimes la Centrala 2, pentru a conduce ajutoarele care ar putea sosi acolo. 
„La Centrala 2 am găsit pe Lt.. Col. Dumitrescu, căruia i-am comunicat cele raportate de; sei- 

gentul rănit. iar dâasul m'a trimes ca să întâmpin şi să conduc batalionul din Reg-tul 75 lInf. care venia 
în ajutor. 

„Când m'am dus la Maiorul Holban am văzut cum Diviz, Motaş era încadrat de artileria inamică, 
jar atelajele au venit, au luat tunurile şi au plecat 2). 

„Maiorul Holban, după ce i-am comunicat cele raportate de sergentul rănit, rămânând singur îm- 

preună cu un soldat cornist s'a adresat către acesta, şi i-a zis: „Măi Nicolae, să mergem şi noi spre luptă“ 

Mergând puţin a fost rănit la ambele picioare, şi a fost evacuat de doi soldaţi din Comp. 2/79, carii au 
dat peste dânsul rănit, când s'au retras. 

| „Puțin înainte de a se da ordin Comp. 15|79 ca să contra-atace, fiindcă şanţurile liniei | de 
reculegere în care se afla Comp. 1:79, Comp. Mitr.|79, etc, erau reperate şi băiute de artileria bulgară, şi 
fiiodcă un obuz căzuse chiar în şanţ, Lt„-Col. Popescu a dat ordin ca trupa să iasă din ş=nţ şi să meargă 
în găvanul din spate, unde să se adăpostească înapoia malulului din partea de dinainte a găvanului. 

„Eu ducându-mă apoi la Maiorul Holban şi la Centrala 2, nu ştiu ce au mai făcut aceste com- 
pânii ; iar când am venit cu Bat. [li:75 am nimerit la stânga locului de unde plecase, şi unde lăsasem 
companiile. 

— Dacă Comp. 15/79 a fost îndreptată spre Centrul 8 în urma "raportului sergentuiui rănit că 

  

1). Ştire neexactă. 
2) S'a mai spus de două ori. (Da, de alţi ofiţeri, şi acum se confirmă. N. A.). 

20
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Centrul 8 a fost distrus cu tot ce a fost în el, atunci trimiterea acestei companii a avut înţelesul de întărire 
sau de înlocuire a unităţilor, iar nu de contra-atac, care nu S'ar fi dat decât dacă acest centru ar fi fost 
ocupat de Bulgari, | | 

| După cât se pare trimiterea acestei companii spre Centrul 8,a avut loc de dimineaţă, de vreme, 
adică „câtva timp de la începerea bombardării“, adică înainte de a începe atacul infanteriei bulgare; acest 
lucru trebue reţinut. 

lar Bat. [Il;75 se pare de asemenea că a sosit în linia | de reculegere tot de vreme, şi anume 
înainte ca Bulgarii să fi cucerit Centrul 8, fapt de care Subl. Constantinescu A, nu face menţiune în mo- 
mentul sosirii cu acest batalion. | 

— Comunic, Subl. Stoian, of. subalt. în Comp. de Mitr. Maxim|79: 
„Marţi de dimineaţă ni s'a dat ordin să ozupăm linia de reculegere din spatele Centrului 8 ; acolo 

a venit şi Căpit. [. cu compania sa (1]79) ; tot acolo se găsiă şi Lt. Col. Popescu I. 
„După aceasta infanteria şi mitralierele din centre şi Qin anexe au deschis focul asupra Bulgarilor - 

carii înainlau în linii dese. Din Centrul 8 nu am văzut pe nimeni retrăgându-se. 
„La un moment dat nu s'au mai auzit împuşcături : Bulgarii probabil cuceriseră fortificațiile din faţa 

noastră. intr'adevăr n'a trecut mult şi a apărut deasupra Centrului 8 o linie de trăgători buigari asupra că- 
rora am deschis focul şi Com. Mitr., şi Comp. 1/79. Bulgarii se opresc, deschid şi ei focul, şi apoi continuă 
să înainteze pri salturi ; Dar noi copleşindu-i cu foc, îi respingem, şi ei sa retrag în Centrul 8. 

| „ln acest moment Lt. Col. Popescu a dat ordin de contra-atac nouă şi Căpitanului |. cu direcţia 
spre Centrul 8. Tot cam în acelaş timp se vedea venind dinapoia noastră în ajutor o linie de trăgători. 
Când i-au văzut Bulgarii au deschis focul asupra lor şi i-a risipit sau i-a țintuit la pământ în aşa fel încât 
puţini au sosit până la noi. 

„După acezsta Bulgarii au eşit iar din centru ; înaintau rar şi susţinut bine cu focuri. Ai noştrii 
au început să se sustragă din luptă, Contra-atacul nu s'a mai putut da. Lt. Col. Popescu şi ofiţeri se stră- 
duesc să oprească pe soldaţi să nu iugă, dar este în zadar. Li. Col, Popescu cade rănit mortal şi este eva- 
cuat. Buigarii se opriau din ce în ce. 

„Deodată s'a auzit „ordin de retragere“ şi ne-am retras Susţinându-ne alternativ, . mitralierele cu 
Comp. 1|79 până la pădure. De aci am mers la Centrala 2 unde nu am mai găsit pe nimeni; iar de aci 
spre Turtukaia, !) | | 

— lată o descriere cronologică, completă şi pare apropiată de realitate. Dealifel ofiţerul, prezent pe. 
câmpul de luptă de la început şi până la sfârşitul acţiunii a avut putinţa să vadă întreg şirul evenimentelor 
petrecute aci, nu ca cei doi adutanţi carii fiind trimeşi cu repoarte şi ordine au lipsit din câud în când, 

Un iucru este inexplicabil, şi anume : de ce nu vorbeşte nimic despre trimiterea Companiei 
15/79 spre Centrul 8, S . 

— Comunic. Căpit, 1. C-tul Comp. 1[79: 
„Lt-Col. Popescu cu compania mea şi Comp. de Mitr;79 a ocupat dela început linia doua de re- 

culegere între Centrul 8 şi Centrul 7, unde această linie era ceva mai înaintea pădurii. 
„Comp. Locot. Stăncescu (15/79) a fost însărcinată să întărească Centrul 8 înainte de venirea Bat, 

III75; dar când a apărut pe platou dincolo de linia 1 de reculege.e a îost spulberată. 
„Când infanteria bulgară a înaintat la atac, artilcria bulgară a executat numai tir de baraj înapoia 

noastră; la început a bombardat şi centrele şi spatele forţiticaţiitor. 
„Când a sosit Bat. I]l]75 Centrul 8 era căzut şi acest batalion a fost însărcinat să înainteze şi să 

ocupe linia 1 de reculegere. Probabil că în acest timp au sosit şi Bat. 3 şi 415 Ob. cu Colonelul Grigorescu, 
„Bat. 1il/75 a înaintat ca să ocupe linia 1 de reculegere, dar a fost respins. 
„După ce Bat. 1Il/75 s'a retras în linia |! de reculegere noi am continuat să rezistăm, până când. 

am Simţit că la stânga lupta s'a depărtat, şi am socotit că am putea îi înconjurați. - 
„Noi acolo făceam o rezistență splendidă, şi am fi rezistat mult timp, deoarece această linie era 

mai tare ca linia centrelor. | | 
„Pe la ora 12 a încetat artileria noastră să tragă şi aceasta a fost semnalul sfârşitului. rezistenţe; 

noastre; rezistenţa noastră a slăbit şi Bulgarii au devenit din ce în ce mai îndrăzneţi. 
„Lt-Col. Popescu, la un timp, mi-a trimis ordin să contra-âtac, dar fără să-mi dea obiectiv. Am 

mers. şi i-am cerut direcţia de contra-atac, şi cu această ocazie întrebându-mă ce părere am, i-am răspuns 
că este mai bine să rezistăm acolo, ceace a aprobat şi mi-a admis ca să nu plec la contra-atac, 

„Puțin după aceasta când soldaţii Reg-tului,75 Inf. se retrăgeau peste noi, Lt-Col. Popescu eşind 
din şanţ ca să-i oprească a fost rănit, . | ” 

Această expunere pare a îi şi mai verosimilă; chiar locul din linia Il de reculegere, în care se 
  

1) Nu a mai fost retragere şi fugă în regulă.



— 155 — 

găsea Comp. 1|79 şi celelalte unităţi din rezerva sectorului împreună cu Lt.-Col, Popescu, pare mai potrivită 
cu mersul evenimentelor. Se pare că se lămureşte şi chestiunea contra-atacului pe care trebuia să-l dea Căpit. 
L. din ordinul Lt-Col. Popescu. 

—Comunic. Căpit. Popescu Cr., C-tul Comp, Mitr. Maxim |79. - 
In timpul luptei de la Centrul 8 noi am trimes la centru un soldat care s'a arătat foarte curagios, 

şi s'a dus târâş până la creasta, de unde se vedea centrul, şi ne-a adus ştirea că centrul este spulberat de 
artilerie. . 

— Comunic. Subl. Caragea Vasile, captiv în Bulgaria, căzul pe frontul dobrogean: 
„Căpit. |. mi-a spus mie şi Locotenentului lacobescu că ajungând la Turtukaia şi găsind acolo pe - 

Lt.-Col. Popescu rănit, acesta. i-a reproşat cu următoarele cuvinte: „Ce aţi făcut? Ruşine! Să fugiţi! 2* 
„Căpit. 1. se plângea în mod sincer de aceste reproşuri din partea Lt.-Colonelului Popescu pe 

care le socotea absolut nedrepte; şi spunea că acele cuvinte Lt-Col. Popescu le-a spus probabil nu refe- 
rindu-se la nişte fapte precise, ci fiindcă îl văzuse la Turtukaia, de unde el ştiă -că îl lăsase rezistând şi cu 
ordin de a nu părăsi poziţia. . 

„lotr'o convorbire pe care am avut-o cu Subl. Stoian, oi. subalt. în Comp. Mitr. Maxim [79, acesta - 
mi-a spus că la plecarea sa când a fost evacuat rănit le-a Spus : „căutaţi băeţi de luptaţi, nu fugiţi, căci râd 
Bulgarii de noi şi e ruşine“ 1), | 

— Comunic, Subl. Stănescu Petrache, of. subalt, în Comp, 2|79, Locot. Hagiescu: 
„Când am ajuns cu plotonul meu în găvanul dia spatele liniei de reculegere în care se află Lt.. 

Col. Popescu cu Comp. 1|79 şi Comp. Mitr. |79, am găsit acolo un maior care sta culcat după un scut şi 
care mi-a ordonat ca nu să mă opresc acolo. | 

„După 5 minute am întărit Como. Căpit. 1. La stâaga era Comp. Mitr.|79 şi tot acolo se găseau 
şi soldaţi din Reg-tul 75 Inf.. Lt.-Col. Popescu lu care m'am dus, mi-a ordonat ca să stau acolo. Pe Locot. 
Hagiescu nu l-am mai văzut şi nici pe Subl. Haogan din Compania noastră (2179). 

| „Nu pot să-mi dau seama cât am stat acolo. La un moment dat văzui două linii de trăgător : 
una în jumătate la stânga şi alta în jumătate la dreapta; — ambele înaintau înspre flancurile noastre. Au 
fost recunoscuţi ca Bulgari, s'a tras asupra lor şi au dispărut înapoi. 

„După puţin timp am început să primim focuri dinspre flancul drept din direcţia bateriei Şendrea.; 
şi soldaţii de acolo începând să fugă ne-am retras şi noi. | 

„Pe mine Lt Col. Popescu m'a trimes ca să adun oameni la Centrala 2, der ou am pulut. După 
puţin a venit şi dânsul rănit şi a fost evacuat cu o căruţă. După el a plecat şi Lt-Co!. Dumitrescu ; și apoi 
m'am retras şi eu spre Turtukaia. 

| Din comunicările înşirate mai sus putem conch'de că lupta dela Cestrul 8 s'a desfăşurat astfel: 
— Chiar, dela inceput Centrul 8 a fost supus unui puternic bombardament împreună cu anexele sale 

din dreapta, şi în special acestea din u'mă. Totuşi apărătorii rămaşi în viaţă, conduşi de Subl. Licseanu Ne- 
deicu la Centrul 8 şi de Subi, Teohari şi Olaru în anexe sau la posturile lor şi aşteaptă apariţia infanteiiei 
bulgare spre a o primi cu toc. 

—Pe la ora 7,30 infanteria bulgară inaintează în masă pe la Est de Daidir asupra Centrului 8. Nu 
mult după aceasta alte unităţi de infanterie bulgară înaintează dinspre Daidir asupra: anexelor din dreapta 
Centrului 8. Lupta cu foc începe aprigă. 

—Pe la orele 7,45—8 Li-Col. Popescu sesizând, cred, direcţia şi obiectivul atacului bulgar şi apre- 
ciind că Centrul 8,—singurul care dealtfel se vedea dela postul său de comandă, deoarece celelalte fortificaţii 
toate se aflau aşezate pe pantele coborânde spre inamic ale versantului sudic ale văii Eschy-Dere Daidir,— 
este slăbit prin pierderi şi defecţiuni, ordonă Companiei 15|79 să înainteze şi să întărească acest centru. 
Compania se desfăşoară, înaintează şi dispare către obiectivul ordonat subt un foc groasnic de artilerie care 
o decimează ; în special ofiţerii cad toţi: morţi sau răniţi de la prima înaintare.2) 

Lipsa unor şanturi de comunicaţii suficient de lungi, cere să lege anexele cu depresiunile de teren 
dinapoi se simte şi se plăteşte amarnic cu vieţi scumpe, şi aproape cu imposibilitatea de a şti ce se petrece 
acolo şi de a se trimite ajutorul trebuincios părţii de front atacate. Centrul 8 în special lipsit cu fotul de un 
şanţ de comunicaţie, şi cu legătura telefonică distrusă, rămâne complect izolat, Nu se poate şti nici situaţia 
în care el se găseşte, nici mersul atacuiui bulgar îndreptat asupra lui, Se auzea doar focul groasnic de pusci 
şi mitraliere pe care apărătorii îl deslănţuise asupra maselor de infanterie inamică care venea să-i năpădească.. 
  

1) Nu a fost via în ultima analiză, nici a ofiţerilor, nici a soldaţilor, ci numai a Comandantului 
care a încurcat unităţile, le-a luat din mâinele şefilor răspunzători, şi a arătat complectă lipsă de cele mai 
elementare reguli ale conducerii trupelor în acţiune. ” 

2). Nu aceasta este cauza, ci neştința ofiţerilor de a se strecura subt focul de baraj pentru a 
ajunge la obiectiv. Eram la începutul răsboiului şi toate acestea erau lucruri noui pentru ofiţerii noştrii. Cazuri 
de acestea s'au petrecut la început şi în Armata Franceză şi în cea belgiană. e cunosc bine.
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Un sergent rănit, mesager parcă venit de pe lumea cealaltă, vine să spună că Centrul 8 
este distrus. 

Pe la orele 8 8,30 Lt..Col. Popescu raportează că Centrul 8 este aproape să cadă şi că este 
nevoie să se dea un contra atac, — dar nu are cu ce, In acest timp probabil Centrul 8 era şi căzut deoa- 
rece Bat. Ill/75 care a venit cu ajutor este primit cu focuri de infanterie trase din direcţia Centrului 8, 
Despre sosirea acestui batalion, modul cum a fost primit şi modul cum a fost b*gat în aciţune şi aportul 
ce a adus apărării vom vorbi la capitolul respectiv, . 

La cererea Lt.-Colonelui Popescu de a i se trimite ajutoare pentru a executa un contra-atac, ' 
îi vine răspuns ca să dea contra-atacul cu trupele pe care le are la dispoziţie, deoarece alte trupe nu are 

“şi ajutoare nu crede că îi vor mai sosi. 
Ce se putea face cu o companie de puşcaşi şi o companle de mitraliere în faţa unui atac dat cu 

mase de infanterie ? Şi chiar dacă s'ar îi putut face ceva, prinzând în momentul imediat după - cucerirea 
centrului, când trupele lui erau în desordine, totuşi acest moment a fost perdut cu schimburi de păreri, o- 

” biecţiuni şi explicaţii 1), — iar Bu'garii apar gata de a continua atacul asupra ilniilor de reculegere. 
Cum apar însă deasupra Centrului 8 Bulgarii sunt primiţi cu foc de către companiile care ocupau 

liniile de recu'egere dinapoia centrului, şi sunt 1espinşi scurt înapoia crestei pe care era aşezat centrul, şi 
dincolo de care se găseau anexele din dreapta centrului. 

Să fi fost orele 10 sau cel mult 10.30'. 
Cu atacul şi cucerirea Centrului 8 şi a anexelor sale din dreapta, Bulgarilor le-a mers relativ 

uşor. Centrul 8 construit pe creasta topogratică a versantului nordic al văii Esky-Dere-Daidir, şi mai ales 
anexele din dreapta acestui centru, construite pe pantele înclinate spre inamic ale acestei văi, au fost repe- 
sate şi bătute de artiieria inamică ca nişte ţlate întrun câm> de tragere; ba îacă mai uşor şi mai bine. 2 
Liniile de reculegere însă erau construite pe un teren înclinat uşor înapoi şi artileria încă nu ie luase “ în 
primire spre a deschide drumul infanteriei ; şi încă nu le putea lua în primire atât de uşor fiind nevoie de 
de o schimbare de poziţie a observațorilor. De aceia infanteria bulgară nici pu a mai încercat să le îm- 
îrunte, ci a procedat ia cucerirea anexelor care închideau intervalul dintre Centrele 8 şi 7, care au căzut una 
câte una fiind luate pe flanc. Acest lucru le-a fost uşor Bulgarilor deoarece aceste anexe fiind aşezate pe 
panta coborândă spre inamic nu puteau fi văzute şi bătute nici chiar din prima linie de reculegere, aşa că 
Buigarii au procedat la cucerirea ior fără să fie supăraţi deloc de unităţile noaste care se găseau în liniile 
de reculegere. . | 

După ce Bulgarii au terminat cu cucerirea liniei de anexe au continuat înaintarea pe flancurile 
grupului de unităţi care se găseau în liviile de reculegere dinapoia Centrului 8, forțându-le să se retragă . - 
ceace era terminat înainte de orele 12, când avem ştire precisă că orice luptă încetase în jurul Centralei 2, 
şi totul intrase într'o linişte misterioasă asemănătoare liniştei ce precede sau urmează după furtună, 

intrarea în luptă şi acţiunea trupelor de ajutor care au fost trimise să întărească frontul atacat 
al Centrelor 8 şi 9, o vom descri, după ce vom trece în revistă acţiunea de infanterie de la Centrcle 7 şi 6. 

Centrul 7 şi anexele sale. 
Asupra desfăşurării luptei ja acest centru pu posed decât comunicarea Subi. Homoc D,, of. subalt. 

în Comp. 10/79 care a ocupat jumătatea din dreapta a anexelor Centrului 7, 
De aceia o voiu da în întregime acum: 
„Comp. 10;79 a ocupat încă din noaptea de 18—19 Aug. poziţie la Centrul 7, cu 3 plotoane în 

anexe şi cu un ploton în Centrul 7, unde şi Locot, Tironovici, C-tui Companiei, îşi avea postul de comandă 
şi observatorul sâu, "a 

in ziua de 23 Aug., Marţi, pe la ora9a fost trimes să ocupe poziţie în anexe și plotonul de 
rezervă, și a luat loc în tranșeia ocupată de plotonul meu. | 

„Din șanțul meu nu se vedeau abatisele și nici rețeaua de sârmă nu se vedea în întregime. 
Deasemenea fundul văii mari din faţa frontului era în unghiu mort în fața anexei pe care 0 ocupam. 
Nu ştiu dacă acest unghiu mort era bătut prin încrucișare (de flanc) de către uvrajele vecine. 

Botui de deal dintre valea mare din faţa fortificațiilor şi vălceaua care coboră înspre Daidir era 
acoperit cu porumb retezat numai deasupra ştuleţilor. D), 

„Bombardarea a început odată cu bombardarea centrelor vecine. La început a fost bombardat te- renul din spatele meu, probabil Centrul 7. Pe la ora 9 a îaceput să bată puternic şi anexele pe care înainte 
  1) Da. Ordinele dz operaţiuni se discutau şi apoi nu se executau. 

2) Nu tocmai aşa, Centrul nu a suferit mult. Putea să reziste năvalei infanteriei, dacă apărătorii nu-l părăseau înainte de asalt. (Da, în parte aşa este, N. A.). 
3) Aci stă tot răul. Ofițerii sectorului nu cunoşteau de loc întăririle şi terenul pe care luptau. Aceasta nu se mai chemă luptă de poziţiune, ci luptă de întâlnire pe un teren necunoscut decât din hartă.
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le bătuse puţin. In şanţul de tragere în care mă aflam eu nu a lovit nici un proectii; a fost lovit în plia numai un şanţ de comunicaţie unde au fost răniţi câţiva soldaţi de legătură şi aducători de muniţiuni, „Soldaţii carii erau destinaţi să ocupe linia de tragere au fost în tot timpul bombardării până la apariţia infanteriei inamice în adăposturi.. 
„Când a Apărut infanteria bulgară în faţa noastră, artileria inamică a început să tragă puternic asupra anexelor spre a împiedică infanteria noastră să iasă la creastă şi să tragă. „Infanteria bulgară a atacat pe tot frontul, dar grosul atacului a fost spre Centrul 8 şi anexele dintre Centrele 7 şi 8, 
„Intâi infanteria inamică a apărut pe marginea platoului de dincolo de valea care coboară de. la Daidir, în forţă ca de 2—3 companii şi am deschis focul asupra ei la 1000 m. De acolo infanteria bulgară a înaintat, a trecut vălceaua care coboară dinspre Daidir şi a ocupat poziţie pe botul de deal dintre această vălcea şi valea mare, în porumbul despre care am vorbit mai 'nainte şi unde repede s'au adunat mai multe | forţe şi au deschis focul asupra noastră. - 
„In acest moment îmi aduc bine aminte că artileria inamică trăgea puternic asupra noastră spre a ne împiedică să eşim la creastă şi să tragem. 
„Mitraliere nu am auzit să fi deschis focul asupra noastră, 
„Turela din dreapta mea a tras în tot timpul în flancul infanteriei care se vedea că atacă în rânduri dese: (16 rânduri) Centrul 8, până când, ca cu o jumătate de oră înainte de a ne retrage a fost lovită şi scoasă din serviciu, | | | 
„De la un timp Bulgarii carii ocupâu boiul de deal din faţa noastră, au început să coboare în valea mare, unde se ascundeau în unghiu mort. 
„Nu a trecut mult după aceasta şi un caporal din plotonul meu a venit la mine şi mi-a spus că pe dealul din stânga unde se găseau anexele ocupate de Comp. 12/79, au -apărut Bulgarii, „Mai'nainte trimesesem doi oameni de legătură la Locot. Tironovici la ordine, dar cu S'au mai înapoiat. 
„la momentul când caporalul mi-a arătat că Bulgari au ocupat ânexele Companiei a 12[79 am primit ordin de la Locot Tironovici să mă retrag. | 
„Sosit lă Centrul 7 am găsit pe Locot. Tironovici rănit la faţă şi scoţându-l un soldat de subt un talus de şanţ pe care bombardamentul îl tăsturnase peste el. 
„Cu mine erau puţini soldaţi. Ne-am retras mai departe şi ne-am oprit un moment în linia de reculegere din faţa Centralei 2 (2), unde ne-am întâlnit cu Locot. Aramescu, C-tul Comp. 12:79. „Bulgarii înaintau încet şi cu precauţiune. 
„Acolo am rezistat câtva timp ; primeam foc viu ce infanterie, iar artileria bătea groasnic Centrala 2. In stânga noastră se vedeau trupe din alte companii din Reg-tul 79 Inf.. Din cauza focului puternic şi a „infanteriei care înainta în număr mare, ne-am retras spre Turtukaia. | „Plotonierul Vişan care ocupa anexa cea mai din dreapta a Centrului 7 mi-a spus la Sliven (la- găr de prizonieri în Bulgaria) că el împreună cu - Sublocot. Huber Anton s'au luptat şi cu grenada - şi cu baioneta cu infanteria bulgară care l-a atacat în număr mare şi că a avut. pierderi serioase. De Sublocot. Huber nu ştia nimic ;—se crede că a murit în anexa în care a luptat, sau în timpul retragerii. Din această comunicare deducem următoarele : 

| 1). Locot. Tironoviei a băgat pe linia de foc şi plotonul al patrulea din Corp. 10179 pe care îl avea în rezervă piasat în Centrul 7. Prin această măsură Comp. 10179 şi Centrul 7 au rămas absolut fără nici o rezervă; din care cauză atunci când au îost atacați atât dinspre stânga prin întoarcerea care venea din această parte după căderea Centrului 8 şi a anexelor. dintre acest centru şi Centrul 7, cât şi atunci când au fost atacați dinspre dreapta în urma pătrunderii Reg-tului 19 Şumia: pe valea dinire Centrele 7 şi 6, nua avut cu ce face faţă, şi a trebuit să se retragă ; ba chiar atunci când Comp. 13/79 din spatele Centrului 7 precum şi Comp. 1479 din rezerva Centrului 6 a voit să-i vină în ajutor, după cum vom vedea, nu a avut pe ce să se sprijine, şi acţiunea ior a eşuat. 
- 2). Subi, Homoc nu a văzut cum a coborât în valea mare (Daidir- Staro. Selo) masele de infanterie ale Reg-tului 19 Şumla în faţa tranşeelor ocupate de plot. Subi. Huber Anton şi Plot. Vişan, ci acest ofiţer a văzut numai 2-3 companii care coborau dinspre Daidir, deoarece el se găsea cu plotonul său pe partea de Răsărit a botului de deal din dreapta Centrului 7, în timp ce plotoaneie Subi. Huber Anton şi Plot, Vişan se găseau pe partea de Apus a acestui bot de deai, dincotro atacă Reg-tul 19 Şumia. De aceia şi afirmă cele - ce dealtfel a văzut şi anume că grosul infanteriei bulgare a atacat înspre Centrul 8 pe care el o vedea fiind îndreptat cu faţa în această parte, după cum se vede foarte bine pe schiţa respectivă cu curbe de nivel, 3). Se confirmă că porumbul în faţa liniei fortificate - fusese tăiat numai de dinsus de ştuleţi. 4). Cred că ofiţerul afirmă în mod greşit că turela din dreapta sa (adică din dreapta Centtului 7 a tras în tot timpul în flancul infanteriel bulgare care atacă în rânduri dese (16 rânduri) Centrul 8, până a
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fost scoasă din serviciu, deoarece această turelă fiind plasată pe pantele de Apus ale botului de deal de care 
am vorbit mai sus, nu putea trage în fața Centrului 8, după cum foarte bine se vede pe hartă locul acestei 
turele la dreapta tranşeiei Subl. Homoc. Cred că a voit să spună că turela din Stânga a tras înspre Centrul 
8; şi lucru este verosimil deoarece la recunoaşterea pe care am făcut-o pe teren, am constatat aceasta 'la . 
faţa locului ; în plus că locaşul turelei din stânga l-am găsit lovit de artilerie, pe când locaşul turelii din 
dreapta i-am găsit neatins. 

5) Intrucât Subl; Homoc D. afirmă că el s'a retras atunci când i s'a raportat că Bulgarii îi în- 
conjoară dinspre stâng=, dovedeşte că Reg-tul 19 Şmula a întâmpioat o rezistenţă foarte puternică în faţa 
plotoanelor Subi. Huber Anton şi Plot. Vişan, din care cauză nu au putut pătrunde în tranşeele apărate de 
aceşti ostaşi şi prin valea dintre Centrele 7 şi 6 decât târziu, şi anume după ce întoarcerea care venea 
dinspre Centrul 8 ajunsese la Centrul 7. 

6) Şi trebue remarcat că deşi Subl. Homoc nu arată că a văzut masele de infanterie ale Reg- tului 
Şumla coborând în vale şi atacând tranşeele de la dreapta sa, totuşi comunică în mod cinstit că Plot. Vişan 
i-a spus că aceste tranşee au fost atacate de infanteria bulgară în număr mare şi că acolo sau dat lupte 
şi cu grenade şi cu baioneta, ceeace dovedeşte că acolo a fost o rezistenţă foarte îndârjită şi eroică dusă 
până la ultima extremitate. 

7) Se va vedea şi din comunicările de mai la vale că atunci când frontul din dreptul văii care 
desparte Centrul 7 de Centrul 6 a fost străpuns infanteria bulgară, a pătruns prin această vale în număr 
foarte mare. o 

In special comunicarea Soldatului Dimache din Comp. 9|79 care a fost făcut prizonier rănit la 
„Centrul 6 este cu totul interesantă şi edificatoare, când spune că atunci când a fost dus ca prizonier pe 
valea mare din faţa centrelor spre Daidir, a văzut pe această vale în faţa intervalului dintre Centrele 7 şi 6 
un număr atât de mare de morţi şi răniţi de parcă se dăduse ruperea rândurilor şi. repaos unui regiment 
îatreg, cum atât de plastic s'a exprimat acest ostaş. ă 

Şi după cum se va vedea în Anexa 1 de la sfârşitul acestei lucrări, cele mai mari pierderi dintre 
toate reg-tele bulgare care au atacat Turtukaia, şi anume peste 1500 de morți şi răniți, le-a avut Reg-tul 
19 Şumla, şi trebue remarcat că acest regiment nu a mai dat nici o luptă la Turtukaia după atacul care l-a 
dat aci, şi deci toate pierderile le-a suferit numai în acest atac, | 

lată ce a însemnat a rexista pe poziţie şi cum putea să reziste orice unitate pe frontul fortificat 
Turtukaiei. Onoare acestor luptători ca şi apărătorilor Centrului 8. 

Şi pentru ca să se dea fiecăruia onoarea pe care o merită pentru faptele sale, trebue spus încă 
de pe acuma că ofiţerul adjutant al Reg-tului 19 Şumia, fiind rănit, şi întâlnindu-se în spital cu Locot. 
Popescu G. lon, C-tul Comp. 4/74, a spus acestuia că tunurile de poziţie au făcut reg-tului său foarte mari 
pierderi. Prin tunuri de poziţie eu cred că acel ofiţer a voit să îaţeleagă turele'e de 53 mm., şi în cazul de 
faţă turela de 53 mm. din dreapta Centrului 7 care singură putea trage în direcţia de unde înaintă la atac 
Reg-tul 19 Şumia. 

„ Este ciudată retragerea companiilor, care au apărat Centrul 7, înspre Centrala 2 care se găsea 
mult la stâog:; — poate numai valea care se găseşte între Centrul 7 şi Centrala 2 i-a atras în această 
parte, poate şi marginea pădurii i-a atras înspre Centrala 2, părăsind linia de reculegere care se găsea 
înapoia Centrului 7, peste vale în marginea pădurii. In orice caz nu-mi explic cum a fost posibil ca o trupă 
întoarsă dinspre stânga, îa loc să se retragă înapoi, sau înspre dreapta unde avea calea liberă, s2 retrage 
înspre stârga, dincotro venea întoarcerea. 

Prin părăsirea fără rezistenţă a liniei de reculegere din spatele Centrului 7, ultima în acest loc, 
Bulgarii au avut putinţa să pătrundă în voe pe valea dintre Centrele 7 şi 6 şi apoi să cadă nu numai în 
flancul Centrului 6, dar chiar în spatele acestui centru, grăbindu-i căderea, Şi nu numai atât, dar a permis - 
Bulgarilor, ca de unce fiancau fortificzţiile liniei anexelor dinspre Centrul 8 spre Centrul 7, Să se înapoeze 
flancând liniile de reculegere dinspre Ceatrul 7 spre Centrala 2, după cum mi-a comunicat Sublocot. Stă= 
nescu Petrache care spune că găsindu-se în jurul Centralei 2 s'a pomenit deodată că primeşte focuri dinspre 
dreapta dinspre Bateria Căpit. Şendrea, 

In ce priveşte Comp. 13:79 care ştim că se găsea în rezervă înapoia intervalului dintre Centrele 
"6 şi 7, Căpit. Vârnav, C-tul Bat. II1|79, care avea sub! comanda sa Centrele 6 şi 7, mi-a comunicat că Comp. 

13/79 (Locot. Ianculescu), când a voit să o întrebuinţoze, i s'a comunicat că â fost luată la Centrala 2 
dându-i-se ordin să reziste până la extremitată. cu ce forțe are. 

Este cred locul de a spune aci că linia Centrelor şi a anexelor sale şi liniile de reculegere erau 
în aşa fel construite încât căderea unei părţi din aceste linii nu aducea numai decât căderea totală a acestor 

„linii. Astfel observând pe hartă traseurile liniilor de reculegere faţă de Linia Centrelor, se deduce următoarele : 
Linia | de reculegere din spatele Centrului 8 se racordează cu anexele Centrului 7, putându-se 

continua pe noua linie rezistența, după căderea Centrului 8 şi a anexelor din dreapta acestui centru,
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—Linia de reculegere din spatele Centrului 7 se racordează cu Centrul 6 şi auexele acestui centru în aşa fel incât să se poată continua rezistenţa în caz când Centrul 7 şi anexele sale ar fi căzut împreună cu Centrul 8. 

— Centrul 9 se racordează cu prima linie de reculegere putând să continue rezistența după că- derea Centrului 8 ;—etc, 
Dacă apărarea s'ar fi condus în acest fel după avantajele pe care le procurau fortificațiile, nu s'ar fi produs deşirarea la care am asistat şi pe care o vom întâmpina şi de acum înainte. 1) Dar acest lucru nu se putea realiza decât dacă acţiunea ar fi fost condusă, adică în concepţiunea comandanților să fi existat acest plan, ei să fi cunoscut Situaţia tactică în orice mement şi Să fi întrebuințat rezervele în acest scop. 

, - 

— Centrul 6 şi anexele sale. 
Sa ascultăm şi aci şi soldaţii şi ofiţerii carii au tost părtaşi ai acţiunei de la acest centru. — Comunic. Sold. (ciung) Dimache din Comp. 9]79 care a ocupat jumătatea din Stânga a anexelor acestui centru : 
„In timpul bombardării, înainte de a apărea infanteria bulgară la atac, a venit la noi în şanţ Subl, Ifrim, ofiţer în compania noastră şi ne-a spus că Bulgarii vor ataca pe la stânga (2?) şi să fim vioi. „După ce artileria a încetat focul, a început să înainteze infanteria bulgară, coborând prin po- rumbul de pe dealul din faţă, 

| „Cum în faţa noastră dealul avea o râpă, Bulgarii când ajungeau la ea, parte se întorceau îna- poi, iar parte o ocoleau pe la stânga şi coborau în vale, unde se adunau în făgaşul unui drum adâncit, aşa incât nu-i mai puteam vedea, 
„Din dreptul nostru spre dreapta nu se mai vedea infanterie bulgară atacând. „la timpul cât Bulgarii coborau coastele din faţă, noi am tras în ei făcându-le pierderi câţiva morţi şi răniţi. Bulgarii au început focul numai după ce am ajuns în vale, după care noi am început să tragem fără să vedem unde şi în ce anume tragem 2). 

| „la timpul acestei lupte a fost omorât un caporal şi apoi am fost şi eu rănit la mână, „După ce am fost rănit, mam dus întrun adăpost de pansament de pe şanţul de comunicaţie, 

„Cănd am fost prins, soldaţii bulgari vorbiau între ei: „Oe rusky, samo romanţi“, (nu numai români), 
| 

„In afara reţelii de sârmă şi în apropierea ei, îuspre Centrul 5, mam îatâlntt cu ali vre-o 9 răniţi grav, carii spuneau că ei au căzut răniţi acolo. Am rămas şi eu cu ei. „După câtva timp a venit un soldat bulgar răslej, care i-a omorât cu baioneta; — eu am scăpat rostogolindu-mă într”o crăpătură de teren şi în nişte bălării, 
„Mai târziu au venit sanitari bulgari cu butoiaşe de apă şi coşuri cu pansamente pe samare şi m'a pansat şi mi-a dat să beau apă şi să fumez. Am stat cu ei de, vorbă şi i-am întrebat dacă ei omoară pe răniţi, povestindu-le cele ce am văzut, Ei mi-au răspuns că cine ştie ce lichea a fost acela, vre-un fugar care nici în luptă nu merge şi nici nu dezertează, şi se ține între luptători şi trupa de poliţie, şi face vitejii omorând pe răniţi. (Nu este adevărat, deoarece şi în alte părți ale câmpului de luptă s'a procedat la fel, adică însărcinând soldati anume care să omoare răniţi inamicti netransportabili N.A.). „După prânz am fost dus pe valea mare în sus spre Daidir. Trecând prin faţa vâlcelei care des- parte Centrul 6 de Centrul 7 am văzut valea plină de morţi şi răniţi bulgari de parcă se dăduse ruperea rândurilor şi repaos unui reg-t întreg. Morţii erau înveliți cu foi de cort şi mantăi; răniții uşor erau ridicaţi şi imediai duşi, iar răniții greu erâu îngrijiţi mai cu deamănuntul pe loc şi au fost ridicaţi a doua zi, „Pe înserate a trecut de la Daidir pe vale o baterie de Câmp spre Staro-Stelo. “ „La două ceasuri din noapte am ajuns la Daidir în faţa Centrului 8 unde era un alt câmp de morţi şi răniţi tot aşa de mare ca şi cei de la Centrele 6 şi 7. 

— Cei 9 soldaţi români răniţi, găsiţi de soldatul Dimache în afara reţelelor din faţa Centrului 5 au fost probabil soldaţi rămaşi de la un contra-atac dat de trupele din Subsect. Centrelor 5-3 pe subt reţelele de sârmă şi în ăfara reţelelor, după cum vom vedea. - — Comunicarea Subl. Răducanu, of. subalt. în Comp. 14179. 
„Am fost în aceiaşi anexă cu Locot. Rozin şi Subl. Condruţ din Comp. 1179. 

ruşi, 

a 1) Aşa este. Dar pentru ca aceasta se cerea ca acţiunea să nu fie lăsată în mânile Comandan- daaţilor de Compănii' şi baterii, ci să fie condusă de Comandanții de Sectoare şi de Comandantul Apărării, Ori, până acum singurul care pare a-şi fi dat seama de datoria sa, este Lt-Col. Popescu, 2) Tragere indirectă şi fără obiectiv. Am înţeles.
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„Eram numai cu 8 soldaţi din plotonul meu, deoarece restul plotonului meu fusese trimis .să în- tărească pe grăniceri pe frontieră, şi nu s'au mai înapoiet. - „Celelalte p'otoane ale companiei cu Subl, Ionescu Bârzea şi Popot au fost păstrate în rezervă înapoia Centrului 6. 
„Plotonul Subl. Popof a fost întrebuințat la cărarea muniției în şanţurile de tragere şi a fost ni- micit şi risipit în timpul luptei, deoarece anexele nu au fost legate înapoi cu şanţuri de comunicaţie, şi oamenii erau deci nevoiţi să care muniţiuaile pedeasupra pe teren deschis. „Infanteria bulgară nu a apărut în faţa tranşeiei noastre, ci am văzut-o numai cum înainta pe platoul din faţă în jumătate la. stânga prin faţa Centrului 7 spre Daidir. Noi ne-am mulţumit să tragem focuri oblice de la distanţă mare asupra ei. In şanțul nostru se găseă şi elevul Grosulescu cu mitraliere franceze, şi îmi aduc aminte că a tras atât de mult încăt a fost nevoe să-i dăm toată apa din bidoane spre a-şi răci mitralierele. 

„Nu ştiu când s'au retras Locot. Rozin şi Subl. Condruţ. 
* „Pe la ora 11—11,30' Soldaţii mi-au spus că au văzut so'daţi bulgari îa spatele nostru, dar eu nu i-am crezut (?). | 

| »După vre-o oră au apărut soldaţi bulgari spre capătul stâng al anexei, pe care o ocupam, tră- gând focuri asupra noastră. Atunci am dat ordin de retragere. | „Câad am trecut pe la tranşeia care fusese ocupată de Subl. Andrei V., nu am găsit pe ni- meni acolo, 
o , „In drum spre Remize am întâlnit Soldaţi din Reg-tul 75 Inf. 

— Comunic. Subl. Andrei Vasile, of. subalt. în Comp. 11|79, şi care a ocupat tranşeia cea mai din dreapta a centrului 6: 
| 

„Ca după 2 ore da la începerea bombardării a apărut pe platoul din faţă infanteria bulgară care înaintă în mase către în jumătate la Stânga noastră înspre Centrul 7. A fost luată în primire de artileria noastră şi se vedea cum se spărgeau asupra lor proectile'e. Odată cu artileria a deschis un foc groasnic şi infanteria -şi mitralierele din anexele Centrului 6, — eu am tras cu 1300 m. pâaă când infanteria bulgară a dispărut înspre stânga. 
„După aceasta infanteria bulgară a îvaintat lă ztacut Centrului 6, dar în faţa micei vâlcele pe care o bătea anexele ocupate de plotonul meu nu au apărut Bu'gari; aşa că eu nu am putut lua parte la luptă în ultimele momente. | i 
„latr'un timp a fost o pauză, când nu se trăgea foc nici deoparte, nici de alta, şi se credea că Bulgarii au fost respinşi; dar deodată artileria bulgară ges:hide focul mai puternic ca la început şi infanteria bulgară a pornit din nou la atac; dar acum înainta numai către Centrele 7 şi 8. „In acest timp a sosit la Centrul 6, în spatele anexei pe care eu o ocupam, trupe din Reg-tul 75 Inf. cu Subl. Popescu Barbu (Comp. 2/75) şi Lt-Col. Ţînţu. Cred că artileria bulgară a deschis focul de astă dată anume ca să împiedice aceste trupe care sosiau în ajutor, de a înainta. | | „Pe la orele 3,30 am văzut cum soldaţii din anexele din stânga mea au! început să se retragă; 

„La Centrul 6 erau 9 mitr. fr, (2). Toate erau aşezate în anexele 6 şi 7, care erau ocupate de un ploton din Comp. 11:79 Subt. comanda Plot. Dogaru. Poziţia mitralierelor era în fundul (sorgintea) vâlcelei care despărţi Comp. 11|79 de Comp. 9|79, şi descoperea bine terenul înainte până la sârme şi chiar fundul văii principale. ă = 
„In Spatele şi în jumătate la stânga mea se găsia şi turela de 53mjm, „De dimineaţă a apărut un lanţ puternic de trăgători, în ordine, pe versantul din faţă la o distanţă “de 6—700m. L'am primit cu foc de turelă, infanterie şi mitraliere şi l-am spulberaț. Puţini dintre ei, carii au Scăpat, au început să înainteze în grupe răzlețe către fundul văii, 
„Rezerve nu se vedeau îuaintând înapoia lanţului de trăgători, dar probabil că au avut şi au ră- mas pe muchia platoului din faţă în porumb, de unde priniam focuri fără să vedem de cine sunt trase, Cu aceasta atacul la noi încetase şi ne simţeam siguri, 
„Pe la ora "11 au sosit în tranşeile pe care le ocupam, un număr Oarecare de soldaţi din Reg-tul 36 lof, în ajutor, “ 
„Pe la ora 1l am văzut cum eşeau din Daidir infanterie bulgară care înainta la atacul centrelor în liii succesive de trăgători, 
„Pe la ora 1,30” ne-a venit ştire că ne năpădesc Bulgarii dinspre Centrul 7; după aceasta am dat ordin de retragere. ,
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„In tot timpul cât am stat în tranșeie până la retragere nu am văzut înaintând infanterie bulgară 
pe platoul din faţă dinspre Siahlar înspre Daidir. 

„Mitralierele au fost părăsite în şanţuri la retragere şi nu S'a putut lua decât un afet, 
Din comunicarea citată mai sus se vede modul rudimentar în care era înţeleasă folosirea  mitra= 

lierelor, şi anume 9 mitraliere aşezate toate în două trauşeie la un cap de vale şi ocupate în acelaş 
timp de încă un ploton de puşcaşi. Ce distanţă până la modul de folosire actual | 

— Comunic, Subl. Ionescu Bârzea, of. subalt. în Comp. 14179, aflată în rezervă înapoia Centrului 6: 
„Din cele 2 plotoane,—al meu şi al Subi. Petrof, ale Comp. 14:79 oprite în rezervă înapoia 

Centrului 6, rămăsese abia vreo 70 de oameni, deoarece vreo 30 au fost 'întrebuinţaţi pentru cărarea muni- 
țiunilor pe linia de luptă. 

„De la noi din marginea pădurii din linia de reculegere, unde ne aflam, nu s'a putut vedea cum 
au înaintat Bulgarii, nici asupra Centrului 6, nici asupra Centrului 7. 

„Pe la 10,30'—11 Locot. Apostol a primit ordin ca cu compania să execute un contra-atac 
contra Bulgariior earii pătrunseră printre Centrele '6 şi 7. Inainte de a ajunge la „tranşeia cea mare“ 
din capul văii care desparte Centrul 6 de Centrul 7, am văzut cum Bulgarii pedeoparte ocupaseră Cen= 
trul 7, iar pe dealtă parte înaintau în număr măre în sus pe vaiea dintre Centrele 6 și 7: | 

„La început mi se păruse că Bulgarii, carii ocupaseră Centrui 7 sunt Români, carii se _retră- 
eau. Atunci noi ne-am oprit şi ne-am desfășurat în trăgători pe muchia dealului de deasupra tranşeier 
celei mari şi am deschis focul asupra Bulgarilor carii înaintau pe vale în susul vâli. Bulgarii de aci 
sau oprit şi ezitau să înainteze. Cei de ia Centrul 7, cum ne-au văzut, au înaintat şi ne-au luat pe flanc. 

„Văzând aceasta ne-am retras şi am ocupat tranşeele liniei de reculegere din spatele nostru, de 
pe marginea pădurii. Pierdusem oameni mulţi şi ne gândeam ce să facem. Atunci Locot. Apostol s'a dus la 
Centrul 6 spre a lua ordine. S'a inapoiat şi mi-a spus că e rănit grav şi că îmi lasă comanda companiei 
Era într'adevăr rănit grav la picior şi a fost evacuat cu o căruţă. 

„Bulgarii de la Centrul 7 au continuat să înainteze şi să ne cadă în flanc, şi în linia de recule= 
gere. Văzând aceasta ne-am retras spre Centrul 6 şi de acolo spre 'Turtukaia, 

— Această comunicare mi se pare clară şi conformă cu ansamblul sifuaţiei. In plus este singura co- 
municare în care se arată mersul luptei la Centrul 7 şi în valea dintre Centrele 6 şi 7 după retragerea a- 
părătorilor de acolo. Prin această comunicare se confirmă că apărătorii Centrului 7 şi din anexele acestui 
Centru S'au retras spre Centrala 2, nu în linia de reculegere din spatele centrului, căci numai aşa se expli- 
că cum Bulgarii carii au ocupat Centrul 7 au putut înainta spre Nord spre Pădure (unde era linia de re- 
culegere) şi de acolo au ameninţat flancul Comp. 14|79 silind-o să se retragă, şi apoi să întoarcă întreaga 
apărare a Centrului 6 şi mai departe a Centrelor 5, 4şi 3, 

— Comunic. Subl. Cernescu, Adj. Căpit. Vârnav, C-tul Bat. III:79, şi C-tul efectiv al Centrului 6: 
„In Centrul 6 propiu zis nu era nici o trupă. 
„Centrul 6 nu a fost atacat direcl nici de front nici de flauc; şi trupele de acolo s'au retras spre 

a nu fi înconjurate în urma căderii Centrului 7 1), 
„De la Centrul 6 se vedea cum mase mari de trupe bulgare atacau dinspre Denisler şi Daidir în 

direcţia Centrului 8. 

„In fața noastră nu a apărut trupe mai de loc; iar cele ce au apărut în faţa Centrului 6 aveau 
direcţia spre Centrele 7 şi 8, 

„Turela de la Centrul 6 a tras puţin și a terminat muniția de vreme, . 
„Căpit. Vârnav nu ştiu când s'a retras; el s'a dus mai de vreme în anexe, şi probabil că sa 

retras cu trupele de acolo. 
„Când eu m'am retras, am găsit în marginea pădurii la Bat. Locot, Chicos pe Lt.-Col. Țânţu cu 

o trupă; i-am comunicat cum stă situaţia la Centrul 6 şi când dânsul a dat ordin acelei trupe să ia forma- 
ţia pentru contra-atac, soldaţii s'au răspândit în pădure şi au dispărut, 

„Lângă Lt-Col. Ţânţu era şi Căpit. Arion (Cotul Comp. 7[36, care ocupase Centrul 5; făcuse o 
eşire dia Centrul 5, şi rămăsese fără companie. 2) . 

„In retragere am găsit la Reiniza 1 pe Col. Mărăşescu, Subl, Ioanid, Ajut, Col. Mărăşescu, şi pe 
Subl. Tănăsescu [., Adj. Bat. 1V|40. 

— Comunic. Căpitanului Vârnav, C-tul Bat. I11|79 şi al Centrului 9: 
„In rezerva centrului nu am avut decât 1 ploton din Comp. 14/79 cu Sub!. Popof. 
„Centrele 6 şi 7 au căzut în urma mişcării înconjurătoare executată de Bulgarii după căderea 

- Centrului 8. . 
  

1) ?. 
2) Se verifică această declaraţiune de altele ? Eacă ce înseamnă fărâmițarea trupelor de ajutor pe 

frontul de luptă şi amestecarea lor cu trupe desorganizate şi demoralizate. 21
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Din comunicările citate până acum putem conchide că Centrul 6 a fost atacat de front, şi anume numai jumătatea stângă a anexelor sale 1) de o linie slabă de trăgători, carii au coborât în fundul văii, şi de acolo au continuat lupta cu focuri, fără însă să asalteze de front centrul, ci aşteptând ca mişcarea încon= jurătoare dinspre Centrul 7 să-şi producă efectul. 
! Aproape în tot cursul dimineţii, în timp ce Centrele 7 şi 8 erau atacate, s'a observat de la Cen- rul 6 mişcări de trupe de infanterie, care treceau dinspre Siahlar spre Daidir pe platoul din fața Centrului 6. - 

Atât asupra acestor trupe, cât şi asupra lanţului de trăgători care a atacat anexele din stânga 
centrului, atât infanteria din anexe, cât şi mitralierele şi turela de 53 mm au deschis un foc violent. 

Asupra trupelor de infanterie bulgară, care defilau pe platoul din faţă spre Daidir, a deschis focul şi artileria din spatele” centrului, dar numai Bat. Subl. Castrişanu. Si 
Pe la ora 1l primindu-se ştirea că trupe numeroase bulgare atacă pe valea dintre Centrele 6 şi 7, Căpit. Vâraav a dat ordin Locotenentului Apostol să execute cu Compania sa (1479) un contra-atac pe a- ceastă vale spre a-i respinge. Etectivul acestei companii fiind redus la abia 60-70 oameni 2) acţiunea ei s'a mărginit la ocuparea liniei de reculegere dinapoia intervalelor dintre: Centrele 6 şi 7, de unde se putea bară 

înaintea Bulgarilor pe acolo. 
După ora 12, subt ameninţarea înconjurării, companiile ce apărau centrul, s'au retras risipite 

spre 1 urtukaia. 
Am văzul în comunicarea Subl, Vasilescu că pe la ora 11 au sosit în tranşeele ocupate de mi- 

tralierele pe care le avea subt comandă, un număr oare care de soldaţi din Reg-tul 36 laf. în ajutor. Dea- semenea Subl. Andrei Vasile arată că tot pe la aceiaşi oră au sosit în spatele anexelor sale trupe dia Reg- tul 75 Inf. cu Lt.-Col. Țânţu. Se va vedea mai târziu că aceste trupe făceau parte din unităţile disponibile 
ale Sectorului 1 (Rezervele Centrelor 3, 4 şi 5) trimise la contra-atac în.direcţia. Centrului 6 3), 

Bombardarea de care vorbeşte Subl. Andrei V. că sa produs în acest timp, era tragerea de baraj de artilerie prin care Bulgarii au făcut faţă oprind acest contra-atac. Bănuesc că contra-atacul, care trebuia 
dat de Comp. 14|79 în iotervalul dintre Centrele 6 şi 7, făcea parte tot din ansamblul acestui contra-atac. 

| Şi la apărarea Centrului 6 se pune în evidenţă greşeala făcută şi la Centrele 9 şi 7, de a nu se constițui.o rezervă a centrului. 
Şi aci parte din unităţile care ocupau anexele (Comp. 11|79), neangajate de loc pe front, au stat în completă inacţiune, în timp ce partea stângă a anexelor centrului este atacată, în timp ce Centrul 7 este cucerit, şi Bulgarii trec linia de reculegere din spatele Centrului 7, intră în pădure şi cad în spatele Cen- 

trului 6. | 
Comp. 14:79, trimeasă spre a constitui rezerva centrului, este redusă la 60-70 de oameni, fiind întrebuințată în mod culpabil cu căratul muniţiunilor pentru un front care nu a fost atacat aproape de loc, iar câud e trebuit să intre în rolul său de trupă de rezervă, nu şi-a putut îndeplini misiunea. Aceiaşi fatali- tate, măcinarea şi băgarea fără nevoe a unităţilor pe linia de luptă, prezida peste tot la soarta nenorocitei Cetăți. 
Apreciez că nu trebue să trec mai departe fără a remarcă faptul că Subl, Cernescu, Adj. Bat. III;79, în retragerea sa a găsit în marginea pădurii, la Bat. Locot. Chicoş..... etc. Ori, acest ofiţer retră- gându-se înspre Centrul 5 în spatele căruia se găsea Lt-Col. Tâuţu şi găsind Bat. Chicoş în marginea pă- durii, îuseamnă că această baterie s:a găsit în uvrajele care aveau capitala îndreptată înspre Vest, nu în uvrajele din pădure dinapoia şi stânga Centrului 6, de unde ar fi putut trage înspre Daidir. Deci această baterie nu a ocupat în timpul luptelor ce descriem, poziţia din care putea trage spre Daidir, după cum îi place probabil comandantului său să afirme. Aşa că e de mirare de ce această baterie nu a tras în masele „de infanterie care defilu prin faţa sa pe platoul din faţă mergând dinspre Siahlar spre Daidir. Cu toate acestea eu cred că şi această baterie, nu numai Bat. Subi. Castrişeanu, a tras în aceste mase de infanterie 

bulgară ; şi omiterea de a arăta acest lucru se datoreşte dorinţei pe care a avut-o cel ce a făcut expunerea în faţa Lt-C. S., de a arătă că a participat la lupta de la Daidir. 

Cu aceasta se termină descrierea apărării 'executate de trupele care ocupau fortiticaţiunile Centrelor 9—6, şi de rezervele lor. " 

  
1) Cenţrul 6 nu a fost atacat şi ocupat. 
2) Contra-atac cu 60-70 oameni ? Unde erau numeroasele trupe de ajutor trimese de M. C. G.? Ce făcuse cu ele G-lul Teodorescu ? | 
3) Frânturi de trupe luate de la Sestorul 1 şi trimise la Sectorul II ca să contra atace? In !oc ca ajutoarele să vină dinapoi înainte, ele vin dealungul frontului de luptă, pentru a se desirămă, a suferi focul şi a se demoraliză înainte de a ajunge la destinaţie.
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Pentru complectarea descrierii nu aş mai avea de adăopat decât următoarele : 
—lIn tot timpul luptelor nu a existat absolut nici o legătură pentru coordonarea acţiunei, nici între 

comandanții de centre, nici între aceştia şi C-tul Sectorului ;—fiecare a luptat pe propriul său compt,!). 
| — Retragerea din linia centrelor nu s'a executat în urma unui ordin al C-tului Sectorului ; ci ofiţerii 

şi soldaţii singuratici s'au retras când au vrut, sau când au văzut că sunt în primejdie de a fi înconjurați. 2) 
Dacă după căderea Centrului 8, şi după pătrunderea Bulgarilor prin intervalul dintre Centrele 8 şi 9, 

văzându-se imposibiliiatea de a se recuceri fortificațiile pierdute, s'ar fi ordonat retragerea unităţilor de pe linia 
centrelor pe linia de reculegere, pe care s'ar fi adus şi trupele de ajutor, s'ar fi putut continua rezistenţa pe 
această linie, şi S'ar fi evitat în felul acesta măcelărirea unităţilor, care apărau Centrul 9, iar unităţile care apărau 
fortificațiile de la dreapta Centrului 8 nu sar fi retras forţate şi risipite, ci deodată şi în ordine, şi ar fiputut - 
în felul acesta să se mute în foarte bune condițiuni de rezistenţă pe linia de reculegere. Dar ordinul de re- 
tragere nu s'a dat, şi ofiţerii şi trupa s'au retras risipiţi direct spre Turtukaia, 3) 

Mica rezistenţă, pe care unii ofiţeri însoţiţi de câţiva soldaţi au făcut-o. în treacăt pe linia de 
reculegere, a fost atât de eficace, îricât a forţat pe Bulgari să se oprească în faţa acestei linii chiar după ce 
a fost părăsită definitiv; — şi g-lul C-t al Arm. Ill-a Bulg., care a atacat frontiera dobrogeană, a spus în 

„descrierea ce a făcut asupra luptelor de la Turtukaia, că Arm. Bulgară s'a oprit în faţa pădurii unde Ro= 
mânii erau puternic fortificaţi. In faţa acestei afirmaţii, — şi vom vedea că Bulgarii nu au intrat în pădure 
decât a doua zi, — înţelegem uşor ce ar fi însemnat retragerea trupelor pe linia de reculegere şi apărarea 
acestei linii. | 

„ŞI rezistând pe această linie, C-tul Capului de Pod ar îi avut putinţa să aducă rezerve în spatele 
ei, spre a da un contra-atac cu trupe numeroase, spre a recuceri linia centrelor. | 

— Nu ştim sigur ora rănirii Lt.-Cotonelului Popescu low, şi mai ales nu putem şti ce cunoştinţe 
avea acest distins ofiţer despre mersul luptei în momentul când a fost rănit, spre a se putea aprecia dacă 
ordinul de retragere trebuia dat înainte de a fi rănit; dar putem presupune că lipsa conducerii luptei în 
Sect. II în ultimul moment se datoreşte rănirii şi evacuării Lt.-Colonelului Popescu, precum tot rănirii acestui 
ofiţer se datoreşte slaba rezistenţă făcută de trupe după evacuarea sa. 

— Cum s'au retras ofiţerii şi trupa Reg-tului 79 inf. şi cum s'a refăcut reg-tul se va arătă la 
luptele desfăşurate pe Linia Il de Rezistență dinapoia pădurii. 

Venirea şi intrarea în luptă a trupelor de ajutor în Sect, II. 

Batalionul 11175. 
Am văzut deja cum acest batalion a sosit în cursul nopţii şi a primit ordin ca să staţioneze în 

valea Fotulul lângă vechiul câmp de tragere. Abia sosit la locul ordonat şi a şi primit ordin să meargă în. 
ajutorul Reg-tului 79 Inf. 

Asupra acţiunii acestui batalion nu am decât comunicările Subl-ţilor Mihăescu Alex şi lonescu 
Panait şi a Elevului Cârlan Vasile, singurii carii au căzut prizioneri, şi după cât se spune, singurii carii au 
scăpat în viaţă şi nerăniţi din acest batalton. 

Să-i ascultăm pe fie care în parte. 
— Comunic, Subl. Mihăescu Alex:, Adjut. Bat. 11175: 

„Am primit ordin să ne suim pe dealul cu pădure dinspre Sud de valea cu cişmele (v. Fotulul). 
şi să mergem în ajutorul Reg-tului 79 Inf.. Nu ştiu cum s'a primit acest ordin ; novă ni l-a comunicat Ma- 
iorul Negruţi, C-tul Batalionului, Am pornit în coloană de marş numai cu chesoanele. Fiindcă panta era grea 
un cheson n'a mai putut Sui dealul şi a provocat o întârziere în înaintarea cozii coloanei şi ruperea coloanei 
în două (71). | 

“„lbaintând prin pădure ne-am întâlnit cu G-lul Drăgotescu ; să îi fost orele 8 sau 9. G-lul Drăgo- 
tescu a dat ordin ca batalionul să lepede raniţele, să se desfăşoare în trăgători, şi să înainteze către o re- 
miză de muniţiuni (?) care se vedea, . 

„Fiindcă coada coloanei rămăsese în urmă, eu am primit ordin să comunic ordinul dat de G-tul 
Drăgotescu, şi cozii coloanei, şi apoi să supraveghez ca soldaţii să nu rămână în urmă pria pădure. 

„»Companille s'au desfăşurat în întregime pe o singură linie de trăgători în ordinea companiilor 
începând de la stânga 12, 11, 10, 9, călare pe drumul pe care venisem, în poiana din spatele Centralei 2. 

„In acest timp se execulă asupra Centralei 2 un tir de baraj foare puternic, 

  

1). Da. 
2). Da. 
3). Aci stă răul: C-tul Apărării nu a putut ţine în mâinele-i slăbănoage conducerea operaţiilor.
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„Până a nu ajunge la Centrala 2, Reg-tul 79 Inf. intrase în debandadă şi soldaţi din acest reg-t se vedeau retrăgându-se în număr mare ; să fi fost orele 10—10,30. 
| „La traversarea Centralei 2 prin tirul de baraj batalionul a avut pierderi mari. !) După ce am trecut de centrală şi am ajuns la marginea pădurii, am găsit Reg-tul 79 Inf. în retragere, şi eu însumi am văzut pe Locot-Col. Popescu încercând să oprească pe soldaţi cu revorverul în mână ; l-am văzut apoi cum a fost rănit şi a fost evacuat susţinut de 2 soldați. 

„Mitraliere!e Reg-tului 79 Iof. erau la marginea pădurii. 
„Noi ne-am amestecat cu Reg-tul 79 Int, şi am pornit în retragere cu el. „Infanteria bulgară nu se vedea înainiând ; dar asupra noastră se trăgea un foc puternic de artilerie şi infanterie. 

_ „In retragere nu ne-am mai oprit, nici la marginea pădurii, nici nicăeri, deoarece trupa se 'rătră- gea risipită şi batalionul nu a mai reuşit să se reconstitue, 
— Comunic. Subl. Ionescu Panait, of. subait. în Comp. 9|75: 
„In valea Poligonului Vechiu de Tragere am stat ca 2 ore după revărsatul zorilor (ora 5). De acolo am pornit în coloană de marş pe drumul de care, ce de acolo sue la deal prin pădure. „In pădure la o răscruce de drumuri ne-a întâmpinat un călăreț care ne-a spus: „după mine“ şi apoi a dispărut înainte, : 

| „Mai nainte ne întâlaisem cu G-rul Drăgotescu, care s'a informat cine Suntem. „Am mers în coloană de marş până la marginea de dincolo a unei poeni, unde am lăsat răniţele, „După lăsarea răniţelor am primit ordin să ne desfăşurăm în trăgători, şă batalionul s'a: desfăşura într'o singură. linie de trăgători. Am înaintat puţin şi am ajuns la Cenirala 2; eu am înaintat pe la rezer- vorul de apă; să fi fost ora 9, | | „Focul de artilerie era foarte puternic, şi deja aci am observat că soldaţii mei se răriseră, La eşirea din pădure artileria bulgară trăgeă încă tare şi am început să primim şi focuri de infanterie. „Aci am văzut înainte şi la stânga pe Căpit. Todicescu Gh. înaintând cu vre-o 15—20 de sol daţi. Am mers la dânsul şi mi-a ordonat să rămân acolo; eram cu 'vre-o 40—50 de soldaţi; cu noi am observat şi soldaţi din Reg=tul 74 Int, insă fără ofiţeri, i „Inaiote nu vedeam nimic, şi Căpit. Todicescu nu ne-a lăsat să tragem, probabil de teamă ca să nu tragem îatr'ai noşirii. 
„Ofițerii carii mai erau cu mine, — Locot. Manolache şi Subl. Bontescu, — s'au retras. Eu am stat acolo până când am văzut apărând o patrulă bulgară ; am tras în ea şi mam retras la nişte şanţuri ande am găsit vre-o 5—6 soldaţi din Reg-tul 74 inf, Dinainte nu am văzut retrăgându-se nici o trupă românească. 

| | „La un moment am început să primim focuri de mitraliere, după care m'am retras la Centrala 2, şi de acolo spre Turtukaia 2) unde am găsit Bat. 1I;75 sosit chiar atunci şi care ocupase poziţie în  fortifi- câţiile dinapoia pădurii. | | „la timpul cât m'am găsit cu Căpit. Todicescu am văzut un ofițer cu bluză şi cu barbă ; semâna a rus; vorbise cu Căpit. Todicescu şi trecând pe lângă noi ne-a spus ca să înaintăm, căci el ne va îm- prospăta muniţiunile. In urmă nu l-am mâi văzut, 
Ofiţerul în chestiune era probabil Locot, K. care după cum am spus mai'nainte era îmbrăcat aşa „în ziua de 23 August, 

—Comunic. Elevului Cârlan Vasile, Comandant de ploton în Comp. 9/75: 
„Când mergeam spre valea de Ssubt pădure a început bombardarea. 
„lo valea aceia am stat vre-o 2 ore, până pe la ora 9, când am fost chemaţi la ordine de Ma- iorul Negruţi şi ne-a comunicat că mergem spre Daidir, | 
„Am intrat în pădure în coloană de marş. latr'un luminiş am luat în linie de plotoane şi am mers aşa până la şoseaua de dincolo de bordeele Centralei 2. Aci era un foc de baraj foarte puternic, şi a căzut rănit Locot. Mihalache, C-tul Comp. Eu eram la flancul drept al companiei, şi la dreapta mea nu mai erau alte trupe din batalionul nostru. 
„Când am intrat subt focul de baraj unităţile au început să încline către Stânga şi să intre în pădurea care era într'acolo. La dreapta mea era o baterie care trăgea din câmp liber din spatele unei şiri de pae pe care se găseau observatorii bateriei, 
„După traversarea tirului de baraj am ajuns într'o tranşeie unde era un ofiţer din Reg-tul79 inf, un învăţător, de statură mijlocie, cu mustaţa mică, părul blond, voinic şi înaintat în vârstă, Acesta mi-a spus că ei au fost respinşi de Bulgari, carii au ocupat tranşeele dinainte. 

  1) Cine i-a pus să meargă drept spre baraj ? Barajul se putea ocoli. 2) Cred şi eu; tugea înapoi în linie de trăgători,
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„De acolo din tranşeia în care ajunsesem se vedea în jumătate la dreapta la 400 m, patru tunur de lemn: până la ele era o vale uşoară. Acolo am fost bătuţi de artilerie care a făcut pierderi 2—3 soldaţi din -Regt. 79 Inf; apoi a încetat focul de artilerie şi a început să vină gloanţe rari de infanterie. „in stânga noastră era foc viu. de infanterie şi mitraliere. Eu şi cu ofițerul din R. 7 L. am eşii din şanţ şi am mers la tunurile de lemn. M'am uitat de aci spre inamic şi nu am putut să disting nimic, După aceia ne-am înapoiat la tranşeia unde lăsasem Soldaţii ; parte din ei plecaseră, (Păi vezi dacă lăşi plotonul Sigur | N. A.) 
„Până acum nu deschisesem focul. In acest moment am văzut cum bateria din spatele nostru a înhămat şi a plecat ; să fi fost ca o oră după ce ajunsesem la tranşeie. După aceasta a început foc din faţă şi din stânga şi ne-am retras fără să fi deschis focul, deoarece nu se vedea de loc inamicul, „In retragere am ajuns la cazărmile Şeremet, 
— Rezultă cred destul de clar din povestiriie de mai sus, modul cum Bat, III/75 a plecat din valea Fotulul, a intrat în pădure, s'a desfăşurat în trăgători în întregime (sau mai întâi în bine de plotoane pria flanc) în poiana din spatele Centralei 2, unde au lăsat raniţele, şi apoi a înaintat spre spatele Centrului 8, O chestiune mai dificilă însă este cum şi unde au ajuns frânturile liniei de trăgători a acestui batalion, după ce au traversat tirul de baraj 
Ne amintim de la descrierea acţiunei de infanterie de la Centrul 9, că vre-o 40 de soldaţi din Reg-tul 75 laf. au sosit acolo şi au fost întrebuinţaţi la întărirea frontului ocupat de Comp. 579 ; este pro- 

baraj au înaintat drept înainte fără să se oprească şi au inemerit la Centrul 9, Partea cea mai mare a acestui batalion a ajuns în Spatele şi la dreapta grupului de unităţi de rezervă din spatele Centrului 8 întărind acest grup, sau înaintând mai deparie spre a întări trupele aflate în anexele centrelor, sau a ocupat linia 1 de reculegere din spatele Centrului 8, după cum afirmă Căpit, I. FI, C-tul Comp. 1/79. 
| In definitiv asupra acţiunii acestui batalion, un lucru este cert şi anume că s'a risipit ca făina orbului, că ajutorul său nu s'a resimţit nicăeri, şi că a avut pierderile cele mai mari în ofițeri şi deci şi trupă dintre toate batalioanele care au luptat în Capul de Pod 1), 

| — Se zice că atunci când în trecere pe la Centrala 2 Maiorul Negruţi, Cotul Bat, III[75 s'a pre- zentat Lt.-Colonelului Dumitrescu, C-tul Sectorului II, ca sosit în ajutor, acesta întrebându-l unde este bata- lionul, Maiorul Negruţi a arătat trupa răspândită în trăgători; — la acest răspuns, Lt.-Col. D-trescu ar fi zis: „ce să fac cu el în starea asta ?. 
Ori, cum desfăşurarea batalionului în trăgători fusese ordonată de G-lul Drăgotescu, se naşte întrebarea: G-lul Drăgotescu a luat această măsură fără să se fi consultat cu Lt.-Col. D-trestu asupra destinaţiei ce trebuia să se dea acestui batalion şi asupra formei în care trebuia să se producă intrarea lui în iuptă? — Sau destăşurarea în trăgători s'a făcul numai pentru traversarea zonei barajului de artilerie?, — cea ce nu era dealifel nici tecniceşte bine, — în plus că batalionul nu ar mai fi putut să fie adunat după trecerea barajului. Barajul putea să fie trecut în formaţii prin flanc, prin părţile lui mai slabe. Afară de aceasta am văzut în comunicările Subl. Mihăescu A, şi Ionescu Panait că batalionul s'a întâlnit cu G-lul Drăgotescu în înaintarea sa prin pădure, Ce căuta G-lul Drăgotescu acolo ? — Oare eşise anume în întâmpinarea batalionului ?—Atunci de ce nu a luat îuțelegere cu Lt-Col. D-trescu şi de ce nu s'a înapoiat cu batalionul upre a-l călăuzi, ? 2) 
In privinţa activităţii G-ralului Dragotescu în acest timp avem comunicarea Subl. C-tinescu Cezar, C-tul Trenului de Luptă al Reg-tului 79 Inf., care a însoţit pe G-ralul Dragotescu în acel moment al luptei şi până la retragerea spre Turtukaia, 
„Batalionul Maior Negruţi a venit puţin în urma Diviz. I]|5 Ob. Maior Chiliman, „Acest batalion se oprise la Centrala 2;—am venit (de unde?) după 45 de minute, dar ei trecu= seră prin altă parte înainte. 

! „Eu m'am retras cu G-lul Drăgotescu pe la ora 12—12,30 şi am mers la cişmelele din valea Fotulul, unde am ajuns pe la ora 2 d. a. ; ne oprisem mai'nainte înaintea Centralei 2. „Pe la ora 1,30 a apărut Subl, Muşetescu spunând că s'a rătăcit cu plotonul;—G-luţ Drăgotescu l-a trimes ca să ocupe Linia Il de Rezistență călare pe şoseaua Rem. 2, dar când l-am căutat acolo nu l-am mai găsit, 
| 

— Din această comunicare reese că G-lul Drăgotescu după plecarea sa dela Centrala 2 s'a înapoiat după 45 de minute, iar a doua oară a plecat la ora 12—12,30. 
Asupra acestei ore ofițerul se înşeaiă, deoarece la ora 12 avem date precise că nu mai era ni- meni la Centrala 2 şi cu atât mai puţin dânsul; iar între orele 12 şi 1 se găsea la Cazarma Şermet, 1) Un batalion de ajutor prefăcut în carne de tun din ordin superior, 2). Activitatea Generalului Drăgotescu nu trebue discutată aci,
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Dealtfel Subl. Muşetescu se rupsese de Comp. sa (C. 2/79, Locot, Haglescu) încă de dimineaţă, şi probabil că s'a întâlnit cu G-lul Dragotescu înainte de ora 12; şi dacă mai ținem seamă că G-lul Drăgo- tescu s'a oprit un moment înapoia Centralei 2 şi apoi în valea Fotulului, şi mai ţinând seamă şi de timpul necesar parcurgerii distanței de la Centrala 2 până la Cazarma Şeremet (6 kim.) putem conchide că a plecat dela Centrală cel puţin la ora 11. 1) 
—Nu pot termina descrierea acţiunii Bat. [ll]75 fără a atrage atenţiunea asupra comunicărilor ofi= țerilor acestui batalion asupra situaţiei găsite pe front la sosirea lor şi asupra mersului luptei după sosire. 
Astfel Subl. Mihăescu Al. spune că încă înainte de a ajunge la Centrala 2 a văzut soldaţi din Reg-tul 79 Inf. în plină retragere fără că infanteria bulgară să se fi văzut înaintând, 
Mai semnificativă este comunicarea Subl. Ionescu Panait, acolo unde arată că s'a retras după a- pariţia unei patrule bulgare şi când a început să primească focuri de mitraliere, dar fără să vadă de unde suut trase. 

Şi cu totul ciudată mi se pare povestirea, pe care de altfel o socotesc perfect adevărată, a Ele- vului Cârlan Vasile, despre ocuparea tranşeelor din marginea pădurii (linia | de reculegere) unde a găsit soldaţi din Reg-tul 79 Inf. retraşi de pe linia înaintată,—mergerea la tunurile de lemn (din prima poziţie a 
Bateriei Căpit. Şendrea), de unde uitându-se înainte ma văzut nlmic,—şi apoi reîntoarcerea în tranşeele ocu- pate,—şi în fine retragerea fără să fi deschis focul, 

—La sosirea Bat. 1175 Centrul 8 şi anexele din dreapta acestui centru erau căzute şi toate uni- tăţile Reg-tului 79 Inf. erau retrase în linia || de reculegere din marginea pădurii. 
—iInfanteria bulgară nu a mai înaintaţ spre a atacă în forţă liniile de reculegere din faţa Centralei 

2, ci a trimes înainte patrule întărite cu mitraliere, care, ascunse cu îngrijire în teren, au deschis focul asupra 
unităţilor noastre de infanterie, care mai rămăseseră pe poziţie şi le-a alungat.2) 

—Se confirmă presupunerea ce am făcut mai "nainte că linia de reculegere din marginea pădurii 
a căzut fiind intoarsă dinspre Centrul 7. 

—ŞI în fine că Lt-Col. Popescu a ocupat chiar dela început împreună cu mica rezervă de sector 
de care dispunea, linia II-a de reculegere din marginea pădurii şi anume în dreptul intrândului pe care mar- 
ginea pădurii în făcea în faţa Centralei 2, Și din acest loc Lt-Col. Popescu nu a putut vedea sosirea la 
stânga sa a Bat. 1N74 şi 11174 care au ajuns pe la ora 10 Ia linia 2 de reculegere având flancul lor 
drept la colțul sud estic al pădurii, 

Venirea în ajutor a Diviz. 11|5 Ob. Maior Chiliman, 
Acest divizion fusese trimis, după cum ştim, în cursul nopţii, şi a ocupat poziţie în apropierea 

Centrelor 5 şi 4. De aci, în urma pronunțării atacului decisiv bulgar asupra Centrelor 8 şi 9, a fost trimis: 
în Sectorul Îl şi pus la dispoziţia C-tului acestui sector, 

Cum a primit ordin, cum a plecat, cum a ajuns la Centrala 2, cum a ocupat poziție şi cum a 
acţionat se va vedea din povestirile de mai la vale ale ofiţerilor carii au făcut parte din acest divizion. 

— Comunic. Sublocot. Viţianu, of. adjut. al divizionului : | 
„După ce divizionul a ocupat poziţie la Centrul 4, Col. Grigorescu, C-tul Reg-tului a plecat pentru 

a se pune în legătură, cred, cu C-tul Sect. [, sau cu C-tul Inf. Sect, | | 
„Nu a trecut mult, şi de acolo de unde se găsea a chemat la telefon pe Maiorul Chiliman, C-tut 

Divizionului, şi i-a dat ordin ca să se ducă cu divizionul la Centrala 2. Eu am fost trimes în recunoaşterea 
drumului şi a situaţiei cu câţi-va agenţi. la urma mea a fost trimes şi Subl. Mastero, dar el s'a întors re- 
pede înapoi. Am recunoscut în direcţia Centralei 2 fum şi bombardament puternic. Am venit şi am raportat 

„Maiorul Chiliman apreciase înaintarea în acea direcţie ca foarte periculoasă, şi ezită să pornească 
A venit însă Col. Grigorescu şi a ordonat plecarea, aşezându-se în capul coloanei. 

„Am ajuns la Centrala 2 şi la Rem, 3; aci încă nu începuse să se spargă proectile. Divizionul a 
ocupat poziţie cu Bateria 4-a aproape de bordeiul cu telefon (Centrala 2), iar Bateria 3-a mai spre dreapta 
aproape chiar de şoseaua pe care veniserăm. 

„De când am sosit pe poziţie 3) şi până când am plecat, nu am văzut şi nu am constatat în 
nici un fel prezenţa altei baterii (Bat, Căpit. Şendrea ?) acolo care să fi tras înainte sau după ce am sosit. In tot timpul cât am stat aci Divizionul a tras numai proectile aflate asupra bateriilor şi la trenul de luptă al bateriilor ; bateriile pu şi-a împrospătat de loc muniţiunea 4). 

  
1). G-lul Drăgotescu ar fi putut face mult, dacă i S'ar fi definit atribuţiunile şi nu i Sar fi legat mâinile, El e o victimă a fatalitaţii care l-a făcut în urmă să se exileze şi să moară pe pământ streln, 2). De sigur că Comandamentul bulgar se aştepta la o reacțiune a rezervelor noastre. 3) La ce oră? 
4) De ce? -
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„Artileria bulgară nu a răuşit să lovească în bateriile noastre, în tot timpul cât am stat acolo ia Centrala 2. Este drept că ne-a încadrat un moment, dar furca era prea mare şi loviturile cădeau, sau 
„In timpul tragerii Col, Grigorescu a stat între tunul 1 şi tunul 2 al Bateriei a 4-a !), după o şiră de pae împreună cu mioe ; Maiorul Chiliman a stat înapoia Rem, 3, Ă „Ibainte nu se vedea, deoarece vederea ne era închisă de copaci. Tot timpul cât am stat aci nu am văzut infanterie venindu-ne în ajutor. Gloanţele de infanterie au început să vină în baterie puţin timp după începerea tragerii. 
„După aproximativ o oră de tragere a început să vină dinainte în retragere grupe răsleţe şi soldaţi izolaţi, printre carii erau şi răniţi. Infanteria în retragere se vedea că este urmărită cu îoc de artilerie ; şi atunci au fost încadrate şi bateriile noastre, însă în furcă mare, după cum am spus, „Acest moment coincizând şi cu terminarea muniţiunilor divizionul s'a retras. 2) Retragerea  pria pădure s'a făcut în trap. In drum în retragere am întâlnit un ofiţer cu o ladă ; acesta ne-a declarat că este cu arhiva unui reg-t, şi a fost luat pe Chesoane ; era Subl, Petrescu Cezar, Adj. Reg-tului 79 Inf. „Aproape de a da în şoseaua de la eşirea din pădure, Bateria Căpit. Grigorescu a luat pe trăsuri un ofiţer gras, care abia mergea, şi care zicea că este rănit ;—era Căpit. Simionescu, Cotul Comp. 5174, după cum vom vedea. 
„La Şermet am ajuns pe ia prânz,—ora 12, maximum 1. 
„Cât timp divizionul a stat la Centrala 2 Maiorul Paplica, care cunoştea situaţia acolo, a dat indi- caţii asupra obiectivelor, 

— Comunicarea Subl. Mihăescu Paul, of. subalt. în bateria 3-a : 
„De dimineaţă am încercat să tragem în balonul captiv cu 6800 m, dar în acelaş timp a început să tragă şi o altă baferie de la stânga noastră, şi balonul s'a depărtat la 8000 m. In faţa noastră nu eta nimic. 

„Pe la ora 7 am desehis cu bateria Joc asupra flancului stâng al infanteriei inamiee care în- nainta spre Centrele 7 şi $ pe coline în mase mari şi în formațiuni strânse ; am tras numai vreo 2-3 saive de şrapnele cu bun efect şi am primit ordin să plecăm la Centrala 2. | „Aci am ajuns şi am ocupat poziţie pe la orele 8—8,30. Am urcat spre Centrala 2 pe o şosea nouă petruită ; mergeam la pas. In timpul drumului am fost bătuţi de artileria inamică, dar tragerea era de- fectuoasă : trăgeă când în urma, când înaintea noastră, dar se vedea să ne urmăreşte pe noi. „Ajuaşi la Centrala 2 bateriile au ocupat poziţie astfel: Bateria 3-a în dreapta şoselii pe care am venit, imediat înapoia Remizei, având frontul aproape paralel cu şoseaua, cu spatele la şosea ; iar Bateria 4-a în stânga şoselii, 200 m dincolo (înaintea) de Remiza 3, având frontul =proape paralel cu şoseaua, cu faţa la şosea, 

„Bateria 4-a avea în Stâaga şi înaintea sa la 100 m. o şiră de pae pe care se urcase Căpit. Gri- gorescu, C-tul Bateriei, iar înapoi şi la dreapta se găseau bordeele Centralei 2 
„Am cheltuit toată muniţiunea aflată asupra bateriei, din care ştiu că -am împrumutat şi Bateriei a 4-a care a tras mai mult; chiar eu cu secţia mea am tras după datele care le-am prins de la Comandantul acestei baterii ; cealaltă secţie nu ştiu cum a tras, A „Cât am stat pe poziție am fost bătuți numai de artiieria inamică ; gloanțe de infanterie nu am primit. Pierderi am avut în total vreo 7 răniţi, ambele baterii, IE | „Ordinul de retragere sa dat pe la ora 11—11,30'. 3) Bateriile Sau retras lăsând fiecare pe po- ziţie câte un tun şi un cheson pentru susţinerea retragerii, comandate de Subl. Mastero la Bateria 4-a şi de mine la Bateria 3-a. Celelalte 3 tunuri din bateria mea plecate întâiu s'au retras pe şoseaua pe care am venit subt comanda Sublocot. Buniş, deoarece Căpit. Dumitriu plecase mai'nainte 1) probabil spre a recu= noaşte o nouă poziţie de tragere pentru baterie. Eu cu tunul al 4-a mam retras prin pădure pe drumul de care pe unde am ajuns din urmă Bateria 4-a. 
„În tot timpul tragerii nu am. auzit nici O altă baterie din partea noastră trăgând. (Bateria Căpit. Șendrea ?.) Sa | | 
„Ajunşi la Turtukaia G-lul Teodorescu ne-a adunat şi ne-a. spus,—mie, Maiorului Chiliman, Că- pitanului Dumitriu şi Sublocotenentului Buniş,—să adunăm infanterie şi să ocupăm nişte tranşee pe care ni le-a arătat pe hârtă 5). Maiorul Chiliman a protestat contra acestei măsuri, 

    1) Da. Acest Comandant de Reg't şi-a făcut bine datoria, 2) Unde era trenul de luptă al divizionului ? 
3) Totul se petrece în regulă. 
4) Părăsire de post ? 
5) G-lul Teodorescu dădea ordine prin ofiţerii de artilerie de la baterii ! Biata |
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„Când am eşit însă de la G-lul Teodorescu ne-a întâmpinat Subl. Cornea, care ne-a spus să ne ducem la baterie, căci s'a„găsit proectile. 
— Comunicarea Căpitanului Grigorescu. C-tul Bateriei a 4-a. 

„Cred că pe la ora 10,30' eram sosiți cu divizionul la Centrala 2, 
„Când am sosit, infanteria noastră forma o linie subţire care făcea mişcări de înaintare şi retra- gere în faţa noastră, 
„Nu mult după sosirea noastră, am văzut sosind în ajutor infanterie; dar această infanterie mai mult se retrăgea decât întăria linia de trăgători. După sosirea acestui ajutor linia noastră mai uuult a reculat, 

: „Ajunşi la Centrala 2, mai întâi am tras asupra unei artilerii inamice care se afla în poziţie în spatele satului Daidir la 3500 m. Apoi au tras în infanteria care înainta şi apoi coboră într'o vale care era între noi şi satul Daidir. | 
„In timp când linia noastră reculă, am văzut apărând o linie continuă de trăgători bulgari care înainta cu un elan irezistibil la o distanță de 1300—1500 m. de baterie. Am luat-o în primire, — dar golu- rile ei erau repede umplute şi linia continua să înainteze până când în cele din urmă înaintarea se executa fără oprire. Iu acest timp linia noastră se anemiase de tot D, 
„In fine am terminat muniţiunile şi ne-am retras pe la ora 12, 
„Ia retragerea noastră, linia noastră de infanterie încă se ţinea ca la 400 m. înaintea noastră, dar era risipită şi se vedea cu ochii cum este distrusă. 
— Comunicarea Subl, Mastero, of, subalt, în Bateria 4-a: 
„Am sosit pe poziţie la Centrala 2 pe la ora 8,307—9 şi am stat pe poziţie ca 2—2,30' ore, „Până am sosit pe poziţie nu am avut pierderi, deşi se încercă să ne încadreze. „Când am ocupat poziţia nu era bătut locul pe care l-am ocupat, dar era bătut terenul din faţa şi din stâuga noastră cu obuze şi cu srapnele de artilerie uşoară. 
„la tot timpul cât am tras, bateria noastră nu a fost lovită, deşi eram perfect încadraţi. „Am început tragerea de la 3000—3500 m. şi am scăzut-o până la 900 m,, trăgând numai în infanterie. 
„Pe inamic eu nu l-am văzut tot timpul cât am tras; numai la urmă când am rămas cu un tub ca să susţin retragerea, am văzut grupe izolate de Bulgarii înaintând ca la 900 m, Trupa noastră nu am văzut-o cum lupta înainte, 
„Pe când tiăgeam am văzut trecând pe lângă baterie soldaţi din Reg-tul 74 Int, al căror număr (forţă) nu mi-l pot aminti. 
„Improspătarea muniției de la trenul de luptă o făceam cu servanţi, căci trenul de luptă era aproape. 

prosp „S'a tras toată muniţiunea de la chesoane şi de la ante-trenurile tunurilor. 
„Când am sosit la Turtukaia în retragere, Căpit. Grigorescu vrea 'să ne retragem (unde ?) 2), dar un ajutant al Domului General Drăgotescu, ne-a spus că se găseau muniţiupi la depozitele Căpitanului Tolmide şi Locot. Bureţia, de unde ne-am umplut din nou bateria, 
„Nu ştiu de intenţia Generalului Teodorescu de a ne pune să comandăm unităţi de infanterie în lipsă de muniţiuni. 

— Comunic. Sublocot. Cornea, Adjutantul Reg-tului 5 Obuzierie : Ă „Când eu cu Colonelul Grigorescu şi Sublocot. Viţianu am sosit pe poziţie la Centrala 2, tocmai atunci un grup de infanterie ca de 300 de soldaţi se rătrăgea; nu ştiu din ce regiment făceau parte. l-am oprit dar ei s'au retras prin altă parte pe după un bordeiu, 
„Eu am stat cu Col. Grigorescu la observatorul Căpit. Grigorescu până când s'a consumat toată muniţiunea, 

| „După ce s'au retras bateriile, şi am revenit pe poziţie, eu cu Col, Grigorescu am rămas pe urmă spre a ridică nişte răniţi ai bateriilor noastre. I-am ridicat, i-am evacuat, şi apoi ne-am retras. „In momentul când ne-am retras, tot focul încetase şi era o linişte mormântală. Liniştea sa făcu ca 30' după plecarea bateriilor ; şi zic 30, căci nu cred să fi întârziat mai mult ca o jumătate de oră cu revenirea pe poziţie şi ridicarea răniților. 
„la drum prin pădure. am luat pe un cal, pe Locot, Racoviţă (C-tul turelelor de la Centrul 7) care părea că este îngrozit, (Avea de ce, căci turela unde avea postul de comandă (stânga Centrului 7) tu- sese lovită în plin. N.A,) 
„lo retragere am mers la pasul. cailor spre a nu demoraliza mai rău infanteria ; şi cred că am 

  1) Ce nu ar fi făcut infanteria dacă ar fi fost bine condusă şi mai bine încordată. 2) Uode? La Olteniţa ?
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ajuns la Şeremeţ după o oră, o oră şi jumătate de la sosirea bateriilor, care găsiseră muniiuni în depozitele 
de acolo şi se aprovizionaseră. 

Din comunicăriie înşirate mai sus reese cred destul de clar, aproape până în cele mai mici amă- 

nunte acţiunea şi rolul pe care l-a îndeplinit Diviz. I|5 Ob. în lupta dela Centrala 2. 
Probabil divizionul a sosit la Centrala 2 între orele 9 şi 9,30.—In acest timp după cum am con- 

chis şi mai'nainte infanteria noastră luptă în retragere. 
In ce priveşte obiectivele pe care şi l-ea ales şi pe care le-a bătut, se pare că infanteria inamică 

a fost principala sa ţintă, şi anume infanteria care coboră în valea din faţa Centrului 8 şi care apoi a apărut 

deasupra Centrului 8 exact la 1300m,—după cucerirea acestui centru. 
Daaltfel poziţia ocupată de aceste baterii precum ne-o arată foarte lămurit Subi. Mihăescu, este 

orientată exact în această direcţie. : 
| Bateriile au continuat focul aproape timp de 2 ore până pe la orele 11—11,30, când s'au retras, 

fie din cauză că au terminat muniţiunile, fie că infanteria noastră era slăbită şi în plină tragere. 

Sfârşirea muniţiunilor de către acest divizion şi retragerea sa' este o chestiune foarte delicată, căci 

a fost semnalul sfârşirii ultimei sforțări de rezistenţă în jurui Centralei 2, după cum se pronunţă destul de 

categoric şi conştient Căpit. 1. lInfanteriştii noştrii au sesizat imediat momentul când artileria noastră 

a tăcut; şi această artilerie nu era decât obuzierele, care singure au susţinut lupta, deoarece celelalte guri 

de îoc ale Sectorului Il de mult nu au mai fost auzite. 

(Se pune întrebarea: de ce a încetat focul Bateria Căpit. Şendrea, când poziţia sa (a doua) era cu 
mult mai bine adăpostită decât poziţia pe care o ocupase Diviz. Ill5 Ob. ;—şi ce a făcut Maiorul Paplica când; 
a văzut că această baterie a încetat focul ?), 

Din comunicările ofiţerilor s'a văzut că sfârşirea muniţiunilor nu a însemnat altceva decât sfârşirea 
muniţiunilor pe care bateriile le aveau. asupra lor, nu şi sfârşirea muniţiunilor respective care se găseau în 

depozitele Cătăţii.!) In Capul de Pod, după cum ştim, se mai afla un divizion de obuziere de 105m|m de 

acelaş fel, dislocat aci încă de multă vreme, şi Cetatea se aprovizionase pentru e! cu muniţiune destulă. 

In privinţa muniţiunilor de care dispunea depozitele Cetăţii pentru acest divizion, mă socotesc da- 

tor să repet că Bateria Căpit. Costescu trăsese în zilele de 21 şi 22 Aug. cu ocazia preparării atacului asu- 

pra satului Antimovo 1680 de proectile fără folos şi fără să fie nevoe. (După ocuparea satului nu s'a găsit 

în sat nici un mort şi nici un rănit). —Chiar cu această consumare zadarnică de muniţiuni, care este o sumă - 

destul de frumoasă faţă de stocul de muniţiuni de care ţara dispunea pentru fiecare gură de foc la intrarea 

în răsbolu, Capul de Rod încă dispunea de muniţiuni pentru obuzierele de 105 mm, dar noul divizion de 

obuziere sosit în Capul de Pod a pierdut din vedere să se Apună în legătură cu serviciul de artilerie at 
Capului de Pod spre a trimite în timpul luptei să-şi împrospăteze muniţiunea din chesoane pe măsură ce 
se goleau ;—şi atunci când muniţiunile ce se găseau asupra divizionului s'au sfârşit, s'a socotit fără muni-- 
țiuni, şi s'a retras. Acest divizion îşi pusese nădejdea în Coloana de Muniţiuni ce urma să sosească cu Lt- 

Col. Păncescu, care â trecut Dunărea abia în Seara zilei de 23 Aug. 

Tot din comunicările ofiţerilor acestui divizion. semnalez cu țitlul de curiozitate următoarele : 

— In tot timpul cât bateriile au acţionat la Centrala 2, deşi ele nu şi-au schimbat de loc poziţiile 
timp de 2 ore, nu au putut să fie încadrate de aproape şi bătute de artileria bulgară ; şi se va vedea că 
acest noroc cu adevărat surprinzător l-au avut aceste baterii până la căderea Cetăţii ;—şi aceasta în compa= 
raţie cu celelalte baterii şi în special cu Bateria Căpit. Şendrea, care deşi era mai bine adăpostită în plinul 
pădurii, a fost găsită (2) şi redusă la tăcere de vreme,—pe la ora 9—9,30', la sosirea Divizionului IIl5 Ob.— 
sau poate chiar mai de vreme. 

— Căpit. Grigorescu, C-tul Bateriei a 4-a spune că a văzut şi a tras întro linie puternică 
de irăgători bulgară până când această linie a ajuns la 900 m de poziţia sa, şi când această linie ibaintă 
cu ua avânt irezistabil şi încontinuu. O comunicare de acest fel nu mi-a mai făcut nimeni; ba din contră, 
Sublocot. Mastero care a susţinut pe poziţie retragerea aceleiaşi baterii, spune că nu a văzut înaintea sa 
decât grupe izolate de Bulgari înaintând la distanță de 900 m de baterie. Este posibil ca Căpit, Grigorescu 
să fi văzut linia de trăgători bulgari de sus de la observatorul său care avea o vedere mai întinsă. 

— De ce bateriile la plecarea lor nu şi-au luat răaiţii, pe care, a fost nevoe ca Col. Grigorescu 
să se inapoeze şi să-i evacueze ?—Oare să fi fost hevoia retragerii atât de presantă, ? 

Venirea în ajutor a Batalioanelor [l|74 și []l|74 şi intrarea lor în luptă la Centrala 2. 
Ne amintim cum aceste batalioane au trecut Dunărea în dimineaţa zilei de 23 Aug., cum ele s'au 

adunat şi au luat ceaiul lângă Cazarma  Şeremet subt comanda Lt-Colonelului Petrescu Ion, C-tul Reg-tului, 
şi cum la cererea de ajutor a Lt-Colonelului Dumitrescu, C-tul Sectorului II, G-lul Teodorescu şi Col. Răş- 
  

1). A cui este vina că coloana de muniţiuni a divizionului nu trecuse Dunărea la aceea oră. 
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canu, C-tul Brig. 39 Iof, au venit cu automobilul la Cazarma Şeremet şi au dat ordin Li-Colonelului Petrescu să se ducă cu batalioanele în ajutorul Centralei 2, 
Pentru a arăta cum aceste batalioane au primit ordinul de plecare, cum au mers şi cum au acţi- onat, voiu da cuvântul pe rând la ofiţerii respectivi, 

— Comunicarea Lt-Colonelului Petrescu lon, C-tul Reg-tului 74 Inf.: „Aranjasem pentru ceaiul trupei, când, pe la ora 9 vine G-lul Teodorescu şi Col, Răşcanu cu automobilul, şi îmi dă ordin să merg la Centrala 2 spre a mă pune subt ordinele Lt- Colonelului Dumitrescu. „Arăt că nu ştiu ce este Centrala 2, şi cer să-mi spună misiunea şi cu ce trupe lupt acolo. Mi s'a răspuns că trebue să plec repede şi voiu vedea eu acolo, !) 
„Mi s'a dat ca ofiţer călăuză pe Subl. Pârvulescu ;—dar acesta m'a părăsit după intrarea în pădure. 

„Inaintea mea cu 10 minute trec! se spre Centrul 11 Bat, [:80 cu Lt-Col. Ignat. „Am îoaintat în coloană de marş pe şosea până aproape de pădurea Daidir, De aci batalioanele au luat în linii de companii prin flanc şi anume Bat, III|74 călare pe şoseaua cu Comp. 10, 9, 12 în linia [1 şi cu Comp. 11 în rezervă de batalion ;—iar Bat. [1l74 cu Comp. 5 şi 6 prelungea dreapta Batalionului II şi cu Comp. 7 şi 8 în rezervă de îeg-t. 
„lu timpul înaintării prin pădure m'am întâlnit întâi cu un ofiţer din Reg-tul 79 Inf,, înalt, rotund ia faţă şi cu mustaţa neagră ; era în cămaşe şi grav rănit. 
„După aceia am văzut soldaţi din Reg-tul 79 Iaf., carii se retrăgeau în dezordine strigând ; „ne-a prăpădil fraţilor.“ 

| „lntun loc, înteo râpă, am destoperif ca 150 de so!daţi din acelaş regiment. Când le-am  ordo- mat să se întoarcă la luptă împreună cu reg-iul meu, nu S'au supus: şi dacă i-am ameninţat că-i împuşc, mi-au răspuns că şi ei au arme să iragă în noi. La aceste vorbe am rămas înmărmurii şi i-am lăsat văzându- mi de drum. , 
„După aceasta am trecut prietrun foc de baraj îugrozitor, dar care nu avea aproape nici un efect, deoarece şrapnelele se Spărgeau sus deasupra pădurii, 
„la timpul când eu îraversam zona tragerii de baraj, companiile din linia | ajunseseră la linia de tranşee din margina de Sud a pădurii, o ocupase ŞI se angajase în luptă cu inamicul. „Fiindcă lupta se auzia mai puternică în partea stângă, am trimes în acea parte pentru întărirea şi preluagirea liniei de luptă şi Comp. 7 şi 8, şi Comp. de Mitr.]74. „Lupta a durat până la 2 după amiază, când batalioanele s'au retras din cauza pierderilor . şi din cauză că flancul stâng începuse să fie înconjurat. 

“ „in retragere m'am întâlnit cu Maiorul Marcovici, cu care, împreună am mers şi ne-am refăcut înapoia tranşeelor dinapoia pădurii, şi subt protecţia unui batalion din Reg-tul 84 Inî., care atunci sosise în ajutor subt comanda Maiorului Protopopescu, 
— „Comunicarea Subl. Pârvulescu, şeful serviciului telefoanelor din Capul de Pod, şi care a fost în- sărcinat să conducă la Centrala 2 batalioanele din Reg-tul 79 Inf,: - - „Am fost însărcinat să conduc la Centrala 2 Bat. 11|74 şi III]74. Am ales şoseaua Daidir deoarece în direcţia aceia se vedea fumul şi praful cel mai puternic ridicându.se. „Ajunşi la linia de traoşee de dincoace de pădurea Daidir, am fost întâlniți de Maiorul Săvulescu, Şeful de Stat Major al Capului de Pod, care venea” dinspre Antimovo, şi care mi-a reproşat întrun mod iritat că de ce am apucat acest firum care duce la Antimovo; voia adică să zică că trebuia să urmez drumul prin pădure. l-am explicat, şi m'a lăsat să-i conduc mai departe. „Cam în acest moment a început să apară fugari răzleţi cin Reg-tul 79 Inf., carii spuneau că Cen- 

, „Am convenit şi eu să tămân acelo şi să ocupăm o poziţie înapoia pădurii spre a întâmpina acolo pe Bulgarii. in consecință batalioanele s'au dispus pentru luptă. | „Am stat aşa ca vre-o 3 sferturi de oră, şi eu văzând. că Reg-tul 79 Int. nu se retrage şi că lupta continuă să se desfăşoare tot la centre; am propus Lt-Col. Petrescu să înainteze cu batalioanele, dar dânsul s'a opus. Atunci eu m'am, oferit să mă duc înainte pe şosea pentru a recunoaşte,2) „Ducându-mă şi negăsind nimic, am revenit, şi batalioanele au hotărât să înainteze, „Astfei am pornit în două coloane în formaţie. contra artileriei, 

  1) Eacă cum ştică C-tul Apărării să-şi orienteze trupele. ce-i veneau în ajutor. , 2). Reg-tul mergea spre poziţiunea ce i se indicase fără Să trimeată înainte patrule de ciclişti, 
care să-i lumineze drumul şi să recunoască, ? 

” ,



— 171 — 

„Incă de când am sosit cu batalioanele am văzut Diviz, Maior Motaş în poziţie înaintea noastră - 
înapoia unei margini de porumb din siârga şoselii. Ra 

„Conducând înainte batalioanele am văzut în stânga şoselii în marginea unui porumb, un batalion 
(Bat. 1:80) masat stând în poziţia în genuchi. M'am dus îuspre ei şi i-am dirijat înspre Centrul 11 : au pornit 
şi au mers în pas negrăbit şi ezitând. | 

„Revin la Regt. 74 Inf., pe care iarăşi l-am găsit oprit. L'am împins din nou înainte spunându-i 
că eu trebue să mă duc să raportez rezultatul la Comandament. In fine a pornit din nou şi s'a dus pe linie“ 

„Eu m'am despărţit de ei şi m'am abătut spre Centrul 11. 
— Pentru descrierea acţiunei în amănunţime voiu da cuvântul ofiţerilor începâcd cu Bat. [!1|74. care 

la plecare s'a găsit în capul coloanei, iar după luarea formaţiei de luptă a fost luat ca batalion de bază. 
— Cumunic. Sub!. Bârzan Ion, of. subalt, din Comp. 9|74. Acest ofiţer a fost făcut prizonier pe poziţia 

ajuosă,—linia îl de reculegere lângă şoseaua Daidir. | 
De la Şeremet am plecat la ora 8—8,30'. Dincoace de pădure ne-am desfăşurat, şi am cercetat 

pădurea înaiute de a pătrunde în ea. | 
„ln pădure am intrat în linie de companii prin flanc pe 2 linii; îo linia | 3 companii în ordinea 

de la stânga, 10, 9, 12, iar în linia Il-a Comp. 11174, Comp: 9|74 era de bază şi urma şoseaua. 
„După ce am mers mult prin pădure, am intrat întrun tic de baraj pe care l-am trecut cu com= 

paniile rupte în plotoane şi în secţii. In timpul mersului prin pădure o luasem pe un drum de care în jumă= 
tate la dreapta, dar aproape de a eşi din pădure, am apucat-o în jumătate la stânga şi am ajuns din nou 
şoseaua pe care am continuat apoi a înaintă; plotonul 2 cu Elevul Hurmuzi mergea pe dreapta şoselii, iar 
plotoanele 1, 3 şi 4 pe stânga. Din plotoanele 1, 3 şi 4 mai rămăseseră vre-o 40—50 de oameni, 

„Tupă ce am eşit din pădure am dat peste o linie de tranşeie pe care am ocupat-o în aceiaşi” 
ordine îa care am înaintat. Tirul artileriei a continuat şi după sosirea în tranşeie; şanţul însă nu a fost 
lovit în plin; singurii doi răniţi pe care i am avut în tot timpul luptei au fost răniţi de foc de mitraliere. 

„oc de infanterie am început să primim când în înaintarea noastră am ajuns aproape de mar- 
ginea pădurii; dar în tot timpul am fost bătuţi mai ales de foc de mitraliere. Trupele bulgare cu, care ne-am 
luptat erau presărate prin lăstărişul din faţa tranşeielor pe care le ocupam, şi au stat acolo până seara, 
când am fost făcut prizioner fără să se primească ajutoare. | ă 

„Pe la ora 4 d. a. o baterie bulgară a ocupat poziție pe o coastă ce se află ca la 1200 m. în 
jumătate la dreapta mea şi a tras în mitralierele noastre care se aflau la stânga mea şi pe care le-a scos 
din serviciu, , 

„Pe seară s'au predat la stânga mea vre-o 34 de soldaţi bulgari, turci, evrei şi nemți ; eu crezând 
că ei merg la asalt, am mers în partea aceia, şi am fost făcut şi eu prizioner; era o companie bulgară şi 
în acelaş timp o altă companie bulgară înainta la dreapta în linie de plotoane. 

„De când am sosit în tranşee până când am fost făcut prizonier n'am văzut retrăgându-se trupe 
româneşti din faţa noastră ; în jumătate la stânga nu am putut vedea deoarece nu aveam câmp de vedere 
îu această parte. Insă când am sosit la tranşeie am văzut trupe numeroase româneşti retrăgându-se în ju- 
mătate !a dreapta ca la un klm. depărtare, | 

__ „Sublocot. Iordan Ivanciu s'a retras înainte de a ajunge la tranşeie ; îa înaintare se spărsese un 
obuz mare aproape de el, dar fără să-l lovească. 

— Comunicarea Elevului Piot., Hurmuzi C, c-t de ploton în Comp. 9]74. 
„Tirul de baraj a fost traversat ta 300 m înapoia marginei pădurii. Comp. 10/74 a întărit batali- 

onul la stâsga Companiei de Mitr,, care şi ele erau la stânga companiei noastre. - 
„Comp, 12|74 care pentru un moment se găseă ia dreapta mea, în înaintare rupsese legătura la 

tirul de baraj şi rămăsese în urmă ; după câtva timp am văzut pe Maiorul Marcovici cum o ducea prin 
spatele nostru prin pădure spre. stânga, unde probabil a destăşurat-o şi a băgat-o pe linie. 

„Comp. 11|74 era în rezervă înapoia noastră pe şosea, şi dacă a intrat în luptă,a intratia stânga 
noastră. 

„Inainte de a eși din pădure am traversat o şosea în construcţie. După eşirea din pădure com- 
pânia noastră a ocupat nişte tranşee care se găseau ca la 200 m. de marginea pădurii. 

„In faţa tranşeelor şi în stânga şoselii terenul era acoperit de lăstăriş. 
„Cred că la tranşeie am ajuns la ora 9,30'—10, Compania a ocupat poziţie cu plotonul meu (al 

2-a) în dreapta şoselii, iar celelaite plotoane cu Sub!. Bârzan şi Plot. Opescu în stânga şoselii. 
„Când am ajuns în marginea pădurii am fost primiţi cu focuri de infanterie. 
„Pe la ora 11 a apărut un automobil blindat cu mitraliere care a tras în Comp. 10/74. Automo- 

bilul venise pe şosea ; apoi s'a înapoiat şi s'a reîntors mai la stânga. In faţa Companiei 10/74 s'a văzut 
trăgând mitraliere bulgare, 

„După apariţia dintâiu a automobilului blindat, a apărut la dreapta automobilului infanterie bulgară 
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în ordine strânsă în forță ca 2 companii, care fiind primite cu foc s'au oprit ca la 300 m de noi, După ce s'a oprit această infanterie, artileria bulgară a început un foc puternic asupra noastră. „Pe la ora 1. d. a. am fost rănit şi evacuat. | „la tot timpul cât am stat în tranşeie nu am văzut nici o trupă românească, nici înaintând nici retrăgându-se la dreapta mea. 
„Incă de când am sosit la tranşeie, înălțimile din faţa mea erau ocupate de infanterie bulgară, care coboră de pe ele şi de la care am primit focurile de infanterie imediat ce am eşit din pădure ; această infanterie se găsia ca la 500 m de tranşeiele pe care le-am ocupat. 

— Comunicarea Soldatului Creţu Petre din Comp. 10|74: 
„Comp. 10/74 a înaintat în tot timpul peste câmp şi s'a ţinut ca la 200m pe stânga şoselii. Şi când am străbătut pădurea, tot la 200m de şosea ne-am ţinut, ! 
„După ce 'am eşit din pădure am ocupat o tranşeie care se afla tot cam la 200m de şosea, „Când am ajuns la tranşee Subl. Seimery şi Locot. Ghica erau acolo cu mitralierele într'o tranşee lângă un tufiş şi trăgeau, iar noi am ocupat poziţie la dreapta lor. | „Aproape de eşirea din pădure am fost bătuţi de foc de artilerie, care se Spărgea sus deasupra pomilor şi între crăci; bătea des şi ne-a făcut pierderi, 

| „Când am înaintat către tranşeie nu am fost întâmpinați de nici o trupă românească care să se îi retras dinainte. Când am ajuns îusă la tranșeie se vedea înainte ca la 100m infanterişti români în trăgă- tori în forţă ca un ploton, carii după ce noi am ocupat tranşeele au venit la noi ; mi se pare că aceşti soldaţi erau din Reg. tul 79 Inf., sau din 80 Lof,. 
“ „In faţa tranşeelor pe care le-am ocupat de la 100m. depărtare începea lăstăriş. In acest lăstăriş şi pe după pomii cu care era presărat, se găseau Bulgarii, carii trăgeau fără să-i vedem, dar trăgeau destul de des. După ce noi an început focul, Bulgarii au mai tras ce au mai tras şi au încetat focul, sau trăgeau rar, „După ce am eşit din pădure nu am mai văzut ofiţeri; numai după vre-o două ore am văzut pe Maiorul Marcovici trecând prin Spatele nostru spre stânga. , “ „După puţin timp iarăşi s'a îatreţit lupta şi ai noştrii au început să se rărească; mai rămăsesem în iranşeia mea vre-o 20 de soldaţi. Cartuşele deasemenea se terminaseră şi am început să adunăm de pe ia morţi şi răniţi cartuşe spre a avea cu ce trage. 

»Căutând prin tranşee la Stânga am dat de Subl. Bârzan şi Vinkler; acesta din urmă sta jos pe bancheta tranşeiei ; era cam bolnav şi după puţin timp nu l-am mai văzut, . „Pe la ora 1,30—2 au venit Bulgarii mai cu putere şi au întărit focul, Incet, încet focul nostru a „_Slăbit şi n'a trecut mult şi a încetat focul şi Mitr. Subl. Seimery de la stânga. „Acum focul Bvigarilor era atât ce des că era peste putinţă să scoatem capul deasupra parapetu- lui şi să tragem. Am întrebat pe Subl. Bârzan ce facem, iar dânsul imi-a răspuns că trebue să rămânem acolo şi să tragem, căci nu este ordin de retragere. 
„Ca după o oră şi jumătate am auzit ura la stâvga ; (în faţă încetase focul) ; atunci am eşit din tranşeee şi am dat să fug şi să scap spre pădure, dar după vreo sută de metri am fost rănit în plcior şi am căzut jos. Uitându-mă în tranşeie am văzut cum cei rămaşi în tranşee au fost făcuţi prizonieri ; erau vreo 30 ; să fi fost ora 3 d. a, 
„După ce am fost rănit a venit o linie de trăgători şi a făcut tranşee la răsărit de pădure şi apoi au venit alte trupe care au ocupat tranşeele şi au aşezat avanposturi, 
Răniții pe care Bulgarii i-au găsit în tranșee şi pe câmp i-au omorât. Pe mine şi pe alți 5 răniți ne-a găsit niște sanitari români de prin părțile Vidinului şi ne-au pansat şi ne-au scos la şosea. Aceştia ne-au spus că ei au ordin să omoare pe râniții cari nu pot merge, dar că pe noi ne iartă, căci şi ei sunt tot Români şi că au mâncat multă vreme Pâine în România. Tot aceștia ne-au mai spus că Bulgarii au avut pierderi mari la Daidir şi că dacă noi mai rezistam ca două ore, ei s'ar fi retras, sau sar fi predat (21). 
„După ce Bulgarii au aşezat avanposturi au luat masa şi după aceasta, parte au continuat ia iucrul tranşeelor, iar parte au început să despoaie pe soldaţii NOștrii morţi. „Miercuri (24 Auy.) de dimineaţă, când mai era un ceas până la ziuă, a început foc de patrule, şi după acea sta Bulgarii au pornit înainte, şi a început luptă puternică spre Turtukaia, N'a trecut mult şi a venit şi artileria germană şi a pus în baterie în spatele micu şi trăgea pedeasupra mea. „Ia timpul luptei, Miercuri, şi a doua zi Joi au trecut mereu trupe bulgare înspre Turtukaia. „Am fost evacuat Duminică (28 Aug.) spre Denisler ; au venit nişte căruţe şi ne-au ridicat. Când am înaintat prin pădure soldaţii s'au amestecat, şi deaceia şi în tranşee companiile erau amestecate, 

— Comunicarea Căpit. Bursănescu V., C-tul Comp. 12174.
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„Şi când am Ocupat poziţie în tranşeele dinapoia pădurii, şi când am înaintat prin pădure, com= 
pânia mea a fost la dreapta batalionului, 

| „Dela tranşeele dinapoia pădurii am plecat înainte fără a mai aşteptă să se înapoeze patrulele pe 
care le trimesesem să recunoască pădurea. Am înaintat prin pădure până la tirul de baraj. Aci am observat 
că se rupsese legătura cu batalionul spre Stânga şi odată cu ruperea legăturii se rupsese şi trei plotoane, 
eu rămânând izolat cu Plotonul din dreapta, la care mă găseam. Am trecut atunci tirul de baraj, am luat-o 
spre stânga şi am ajuns la şosea. 

„In timpul înaintării prin pădure am întâlnit un cornist călare pe-de-șelate care avea un bilet 
de ia Lt-Col, Popescu loan, câtre Lt.-Col, Petrescu Ioan, prin care îl ruga să vină mai repede deoarece 
îl năpădesc Bulgarii, 

„Ajuns la şosea se vedea puţini luptători şi o linie Slabă de infanterie inamică care înainta. In 
acest timp patrulele îmi aduc Ştirea că Reg-tul 79 de Ia dreapta noastră se retrage. Văzându-mă izolat, m'am 
tetras prin pădure Ia linia de trânşee din spatele pădurii unde m'am întâlnit cu Lt.-Col, Petrescu, cu care 
am procedat la refacerea batalioanelor D. 

Deoarece Companiile 5/74 şi 675 s'au răsleţit de batalioane, comunicările ofiţerilor acestor com- 
panii le voiu da la urmă, 

" — Comunic. Locot, Coloenescu Dobre, C-tul Comp, 7|74. „La tranşeele dinapoia pădurii Bat, II74 a ocupat poziţie cu Comp. 5/74 şi 6/74 în dreapta şoselii 
cu Comp. 7|74 'pe şosea şi în stânga şoselii, iar Comp, 8/74 înapoi pe şosea în rezervă de reg-t la dispo- 
ziţia Lt.-Col. Petrescu. 

„Nu aveam nici. o desluşire, nici noi, nici C-tul Batalionului ; ştiam numai atât că Mergeam să 
ocupăm nişte tranşee. 

„Dela tranşeele dinapoia pădurii am înaintat spre nişte porumb unde am întâlnit soldaţi din Reg- 
tele 79 şi 76 lof.. De aci Comp. 5|74 şi 6|74 au intrat în Pădure şi nu le-am mai văzut; iar Comp. 7|74 
şi-a continuat înaintarea şi a ocupat poziţie în dreapta mitralierelor Subl, Seimei y, „Artileria inamică a început să ne bată când am traversat prima vale (?); focuri de infanterie am 
primit înainte de a ocupa poziţie la dreapta mitralierelor Subl. Seimery, „La retragerea de aci mitraliereie au fost părăsite pe poziţie, deoarece se defectaseră 2), 

— Comunic. Subl. Melinte Pericle, of. subalt. în Comp. 8|74: „Ajunşi înapoia pădurii Comp, 5]74 şi 6/74 s'au desfăşurat la dreapta şoselii ; Comp. 7174 s'a des- 
făşurat călare pe şosea, iar Comp. 8/74 a rămas în rezervă în dreapta şoselii la 100 m. îoapoia celorlalte 
companii, la dispoziţia Lt.-Colonelului Petrescu; aci eram în linie de plotoane prin flanc, „ln acest dispozitiv am înaintat spre câmpul de luptă. Comp. 5:74 şi 6/74 au dispărut în pădure 
şi nu le-am mai văzut; deasemenea şi Comp. 7|74 a dispărut în stânga în porumb | şi iarăşi. nu am mai 
întâlnit-o ; Comp. 8/74 a înaintat prin porumb printre şosea şi pădure; apoi a intrat în pădure şi a înaintat 
pe marginea pădurii. 

„De la un loc am părăsit şi pădurea şi am intrat întrun lan de porumb prin care am mers ca 
vre-o oră şi jumătate—două ore, In timpul cât am mers prin porumb am tr 

„Inainte de a eşi din pădurea aceasta am trecut printr'un de care nu am Scăpat decât la eşirea din pădure 4), „La 150 m. de pădure am intrat întrun lăstăriş în care am găsit o baterie de tunuri 
teria Locot. Jecu) părăsită cu muniție netrasă şi cu bagaje Ofifereşti. Bateria ace pământ şi acoperită cu crăci verzi, spre a nu fi descoperită din aeroplan. Compani Şurată în trăgători, ” 

„Când am sosit în baterie am găsit un ofițer adăpostit după scutul unui tun, văzut că ne apropiem a trecut spre stânga. 
„Ajunşi aci am fost primiţi de focuri de infanterie, N'am stat mai mult de 5 minute şi ne-am retras,. 
„In pădurea mare am întâlnit din nou pe Lt-Col Petrescu cu Care venisem şi pe Locot, Panaitescu, 

C-tul Comp. 8:74. 
„In angajarea de la baterie au fost răniţi Subl-ţii Moţoiu şi Mihăilescu, şi au fost evacuaţi, 

foc de baraj de artilerie foarte puternic, 

mari (Ba- 
asta era în fortificaţie de 

care cum ne-a 

  1) Căpit. Bursănescu şi-a părăsit compania, şi S'a retras prin pădure ca să ajute pe Lt.-Col, 
Petrescu la refacerea batalioanelor. (A fost posibilă şi o rupere accidentală a legăturii. N, A). 

2) Se defectaseră toaţe? 
- | 3) Şi cei carii mergeau spre liniă de luptă şi cei carii veneau de la linia de luptă tot în de- 

bandadă erau, 
” 4) Câţi oameni a pierdut ?
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„Ne-am retras pe acelaş drum şi âm ajuns la tranşeele dinapoia pădurii, unde compania sa re- făcut cu Locot, Panaitescu, eu, şi Plot. Banciu şi cu 150 de oameni, şi am intrat subt ordinele  Maiorului Protopopescu, C-tul Bat. 1184 subt a cărui protecţie ne-am refăcut, | — Declaraţia Locot. Ghica N., Cotul Comp. Mitr.[74, dată cu ocazia anchetării acţiunei de la Turtukaia, 

„Comp. de Mitr. a înaintat pe şosea. în linia Il. Ajunşi la linia de tranşee de dincolo de pădure Compania a ocupat poziţie în tranşeele de la stânga drumului de care ce mergea parzlel cu şoseaua la 250 m. Est de şosea. 
„Când am intrat în tranşee Bulgarii erau la 400 m. înainte. Am deschis imediat focul şi i-am respins pe creasta din faţă la 8-900 m. distanţă, de unde nu a mai îndrăsoit să înainteze iimp de. 7 ore, cât am stat pe poziţie, 
„Treptat au venit şi au ocupat poziţie: Subl. Panaitescu C-tin, C-tul Comp. 10;74 la dreapta secţiei Seimery în dreapta drumului de care numit mai sus ; Subl. Papadopol (Comp. 12/74) între secţia Subl. Seimery şi secţia Subl. Manday care se găsia mai la Stânga ; Subl. Bălăşescu C-tin (Comp. 12:74); Subl. Lepădatu Vasile (Comp. 7|74) înapoia secţiei Subl. Seimery, 
„Tot înapoia secţiei Seimery se mai găseau în rezervă Subl-ţii Dan Aurel şi Panait lon din Comp. 10/74 cu parte dia plotoanele lor ; acesta din urmă zăpăcit şi aiurit din cauza bombardamentului, „Lă un moment Subl. Seimery mi-a raportat că plotonul cu Subl. Panaitescu de la dreapla sa s'a retras fără motiv, 

- „Pe la ora 1,30—2 am primit ordin (de ia cine ?) să mă retrag, | | „La ora 3 am raportat că suntem încadraţi de artileria amică (obuziere de 105 mm, sau tunurile de 87 mm carii O-upaseră deja poziţie înapoia Liniei a ll-a de Rezistență ?) 
„La orele 4,30—5 m'am retras | 

- — Declaraţia Subl. Viokler, ofițer subaltern în Comp, 1/74, dată cu aceiaşi ocazie : „După eşirea din pădure am ocupat poziţie in tranşeele din stânga şoselii, 
„In înaintarea până acolo avusesem pierderi simţitoare. In această poziţie am stat până la ora 5, deşi ordinul de retragere se dăduse dela ora 2,30, 
„in momentul retragerii inamicul înaintă în valuri; şi mitralierele ne-au susţinut retragerea la mar- ginea porumbului care era la spatele tranşeelor. | - - —Deci. Locot, Panaitescu' A., C-tul Comp. 8/74 dată cu aceiaşi ocazie ca şi precedentele două; „La eşirea din pădure Bulgarii se găseau la 600m. 
„a ora 3 d. m. am fost rănit, 

— Redau acum comunicările ofiţerilor din Comp. 5]74 şi 6;74, care după cum am spus s'au răsleţit complect de batalioanele lor. | 
— Comunicarea Subl, Petre D-tru, of. subalt. în Comp. 5/74. | - „Am părăsit şoseaua luând în linie de companii prin flanc; compania noastră era cea mai de la dreapta. Am ocupat în treacăt nişte tranşee dintre şosea şi o pădurice tânără. Am părăsit aceste tranşee având ordin ca să ocupăm altele dincolo de pădure. i 

„Am pornit înainte şi ne-am rupt de celelalte companii. Ne-am înapoiat spre a întreba pe C-tul Batal., ce facem. la drum ne-am întâlnit cu Comp. 6/74 care şi ea se rătăcise şi nici ea nu ştia unde este C-tul Batal. Am întâlnit un cioban care fiind întrebat ne-a- arătat un drum de care, spunându-ne că dacă îl vom urmă vom da de tranşeele cu soldaţi. ă 
„Am coborât pe un drum valea, am intrat în pădure şi am ţinut pe drum înainte. Am mers ea vre-o 4 klm. pas alergător până am dat de un răriş de pădure ; aci începuse să vină proectile de artilerie; am luat în linie de plotoane prin flanc şi aşa am ajuns la Centrala 2. 
„Aci G-lul Drăgotescu ne-a dat ordin să lăsăm ranijele şi să întărim punctul 7 (2). 
„Ne ştiind unde este acel punct am întrebat la o baterie pe lângă care am trecut şi Care ne-a arătat ca să înaintem drept înainte. Acolo era foc groasnic de artilerie şi infanterie. Am îvaintat prin pădure şi am ocupat linia ce travşee din faţa bateriei; să fi fost ora 10 de dim, 

Ă „In tranşeie am găsit 4—5 soldaţ; pe drum prin pădure întâlnisem un oare. care număr de soldaţi răniții carii se retrăgeau. 
„In jurul tranşeelor pe care le-am ocupat era fum mare şi nu se vedea aproape deloc spre inamic; când se ridica fumul se vedea lanțuri de trăgători bulgari înaintând şi carii se culcau când trăgeam noi. „Din tranşeiele care se va fi aflat înaintea noastră nu S'a retras pe la noi nici un soldat român, Artieleria bulgară a tras mereu dar în şauţurile pe care le-am ocupat noi nu a căzut nici un proectil în plin. „Artileria noastră a încetat focul pe la orele 11, 
„De la un timp am început să primim focuri rari de infanterie dinspre dreapta. „Pe la orele 2,30—3 (?) se rărise mult focul din faţa noastră ; artileria însă bătea groaznic pădurea,
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„La un timp Bulgarii din faţa noastră au dispărut cu totul; atuuci un soldat ne-a adus ordin de 

retragere de la Căpit. Simionescu Care rămăsese la Centrala 2, Plotoanele s'au retras risipite. Cred că Subl. 
Roşculeţ a căzut mort acolo. 

„Eu cu plotonul meu m'am retras |a Centrala 2, unde Căpit, Simionescu mi-a confirmat ordinul 
de retragere, Am ajuns în valea cu cişmele pe care am traversat-o, — şi dincolo de vale G-iul Drăgotescu 

oblicat mult în jumătate la dreapta până a ajuns la un drum, După ce s'a ocupat acesie tranşee ş 
„Când am reluat înaintarea am coborât întro vale, unde era o baltă verde şi un puț. Am intrat 

în pădure urmând ua drum dealungul unei vălcele (v. Ciobanului) ; aci era cu noi şi Maiorul Teodorescu „Ajunşi la Centrala 2 G-lul Drăgotescu ne-a ordonat să întărim punctul (centrul) 7. Un ofițer 
de artilerie care era acolo ne-a condus până la o baterie de artilerie şi apoi ne-a dat drumul înainte, 

“ „După un parcurs de 100 m. prin pădure, în timp ce am fost bătuţi de artileria inamică cu 
şrapnele, am ajuns ia o linie de tranşee pe care am ocupat-o cu plotoanele în ordinea începând de la stâuga: 
Subl. Roşculeţ, eu, Subl. Petre D-tru şi Plotonierul..... „Plotonul Subl, Roşculeţ a înemerit în tranşeia în care se găsea Lt.-Col, Popescu loan, Ajut, 
C-tului Reg-tului 79 laf., pe care il Cunoşteam foarte bine (înalt, oacheş şi ciupit de vărsat). Lt.-Col, Popescu 

s'a îmbrăţişat cu Subi, Roşculej şi ne-a ordonat să nu tragem, căci sunt trupe de ale noastre înainte. Dar 
convingându-ne în urmă că în faţa noastră sunt numai Bulgari, ne-a încuviinţat să tragem. 

„Pe la ora 11,30 artileria noastră a încetat focul şi S'a retras, „Terminând cartuşele, Li.Col, Pooescu ne-a dat ordin să punem baionetele şi ne-a odonat să 
murim pe poziţie. Era un om foarte autoritar şi ne-am Supus ; dar repede ne-a dat ordin de retragere (2) 

„Se zice că Lt-Col, Popescu a fost rănit la Centrul 8, dar nu este adevărat; Subl, Roşculeţ a 
fost omorât în tranşeie cu Lt. Col, Popescu, acolo în marg:nea pădurii. „Cât timp am stat în tranşeia din marginea pădurii nu am fost bătuţi de artilerie şi nici focul de 

baraj prin care am trecut pentru a ajunge acolo, nu a fost aşa de puternic, deoarece şrapnelele se Spărgeau 
SuS şi fără efect, 

— Comunicarea Soldatului Mitu Stan din Compania 6|74. „După ce am părăsit şoseaua am tinut dreapta şoselii ; compania era în linie de plotoane. 
„La stânga noastră era Compania 5|74 ; la dreapta nu mai era nici o altă trupă, 
„Am intrat în Pădure printrun desiş, şi apoi am dat de pădure mai rară, Mergând âşa am dat 

„Mergând prin răriş ne-am întâlnit cu nişte soldaţi cu cai de mitraliere şi mitraliere (Comp. Mitr. 
a Reg-tului 79 Inf 2) şi carii Strigau : „fugiţi fraţilor că ne cmoară“. Am stat acolo Fe loc ca un sfert de otă 

şi apoi ne-am continuat drumul mai departe. „La un moment iar ne-am opit, şi Locoţ, Georgescu, C-tul Comp. ne-a întrebat : „ce facem băeţi, 

căci nu mai avem legătură cu nimeni 2 Apoi ne a dat ordin să ne retragem, şi ne-am întor 
venit ; am inemerit tot la valea cu lacul verde din mârginea pădurii, pe unde intrzsem în pădure. . Companiei, că acolo stăm degeaba, şi că ori, ne retragem, ori ne ducem înainte. Atunci Locot, Georgescu 

ne-a dat ordin de am trecut valea şi am mers de-am ocupat lranşeele dinapoia văii unde a 
ora 12 ;—îmi aduc bine aminte că cum stăteem în tranşee aveam soarele drept în faţă. 1) - -—Aşa dar Batalioanele 1[74 şi 3|74 au po-nit spre Centrala 2 pe şoseaua zisă a Daidirului, Au 

mers pe această şosea până la Linia 1 de Rezistență dinapoia pădurii, Aci, fie din cauză că Du. cunoşteau situaţia locului (hartă o fi avut ? — de aşa ceva nu am 

auzit pe nimebi Vorbind), fie că se temeau să intre în Pădure fără a o recnnoaşte, şi mai ales temându-se 

că Bulgarii au spart frontuţ lioiilor dinainte după cum răspândise alarma fugarii 
întâlnit şi deci nu se ştia peste ce Situaţie vor da acolo,—Lt. Coi, Petrescu ia hotărâr 
poziţie îa fortificațiile divapoia păduri spre a primi acolo atacul Bulgatilor. 

MN 
După un limp oarecare (45—50 minute) 'de aşteptare, văzând că lupta continuă toţ âşa de dârje 
1) Deciaraţia Soldatului este conirol:tă ? (Este una din cele mai clare, co 

cu realitatea, lucru ce se va vedea, N, A.) 

      
  

mplete şi mai conformă 

„ 
ş
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înainte şi fără să se apropie, Lt-Col. Petrescu ordonă părăsirea poziţiei şi continuarea înaintării spre Daidir. 
Inaintarea s'a făcut de aci înainte în dispozitivul în care batalioanele ocupaseră poziţia şi anume 

aşa cum este arătat în expunerea Lt-Col. Petrescu şi cum de altiel se confirmă şi din comunicările celorlalţi 
ofiţeri, şi anume: | 

Comp. 10 Comp. 9 Comp. 12 Comp. 5 Comp. 6 
pe şosea 

Comp. 11 
pe şosea 

Comp. 7 Comp. 8 
Comp. Mitr. | 

In timpul înaintării Comp. 574 şi 6]74 şi 1 ploton din Comp. 12|74 cu Căpit. Bursănescu se rup 
de batalioane; Comp. 5:74 înemereşte la Centrala 2; Comp. 6;74, după o serie de tatonări prin pădure în- 
apoia zonei tirului de baraj se retrage înapoi în fortificațiile din spatele pădurii fără să fi luat parte câtuşi 
de"puţin la luptă; iar plotonul din Comp. 12174, după ce rătăceşte un timp oarecare prin pădure împreună 
cu comandantul companiei ajunge la şoseaua Daidir când batalioanele erau în retragere, 

Din această cauză nu şi-au putut continua drumul grupate pe şoseaua Daidir decât 5 companii 
şi 3 plotoane puşcaşi din totalui de 2 batalioane, precum şi compania de mitraliere a reg-tului 1). 

Aceste companii ajunse aproape de marginea pădurii Daidir găsesc drumul interceptat de un tir 
de baraj executat de artileria bulgară. Companiile traversează zona bătută ca mare greutate şi cu mari 
pierderi; şi mai ales nu pot trece mai departe, decât cu subunitățile amestecate, sau în dezordine 2), 

După eşirea din pădure batalioanele au dat peste linia Il-a de reculegere din spatele Centrelor & 
şi 9 pe care au ocupat-o treptat şi în ordinea următoare: 

— Comp. 9174, care în înaintare avusese ca ax de mişcare şoseaua, a ocupat tranşeiele călare pe 
şosea, cu un ploton în dreapta şoselii şi cu 3 plotoane în stâuga. 

Toate celelalte companii au urmat apoi să ocupe tranşeele liniei de reculegere prelungind flancul 
stâng al companiei a 9-a, astiel: 

— Comp. 10]74 care în timpul înaintării s'a ţinut la stânga şi la înălțimea Comp. 9|74 a ocupat în 
mod normal tranşeiele la stânga acesteia. 

La sosirea Comp. a 10/74 în tranşeie, Comp. de Mitr., care în timpul înaintării se găsia la rezerva 
de regiment, trecuse înainte şi este găsită de această companie deja instalată în poziţie şi trăgând. 

- Majoritatea ofiţerilor Comp. a 10/74 (Subi. Dan Aurel şi Panait loan), despre care soldatul Creţu 
spune că nu î-a mai văzut după eşirea companiei din pădure, s'au răsleţit probabil de companie cu o parte 
din soldaţii lor 3), şi numai aşa se explică, cum au fost văzuţi de Lo:ot. Ghica, C-tul Comp, Mitr., înapoia 
secţiei de mitr. Subl. Manday. | 

— Comp. 11;74 care a înaintat înapoia Companiilor 974 şi 10|74, în rezervă de batalion. fie că s'a 
amestecat în timpul traversării tirului de baraj cu Comp. 10|74, fie că a primit ordin să întărească această 
companie în tranşeie, o găsim pe poziţie amestecată cu Comp. 10j74. 

— Comp. 12|74, care, precum ştim se găsia în înaintare în linia | a batalionului şi anume la dreapta 
acesiei linii, este luată (3 plotoane) de Maiorul Marcovici şi dusă prin 'napoia frontului la aripa stângă a 
batalionului, unde o găsim încadrând secţiile de mitraliere 4, 

Ia acelaş timp Comp. 7[74 şi 8/74 care se aflau la rezerva reg-tului, atrase de aceiaşi pornire de 
prelungire a liniei de luptă spre stânga, merg şi ocupă tranşeele liniei de reculegere la stânga Companiei de 
Mitr, până la Bateria Losot. Jecu, în care intră Comp. 8|74.— Iată întreg dispozitivul: 
Bat. L-t Jecu _ Drumul de care Şoseaua Daidir 
Comp. 8|74 Sec. Mitr. Manday Subl. Papadopol Sec. Mitr. Seimery Subl. Panaitescu C. Comp. 9174 Pădure 

Comp. 12/74 Comp. 10|74 Subl. Bârzan 
Sub!. Bălacescu Subl. Lepadatu Comp. 9/74 

Comp. 12174 Comp. 7174 Subl. Vincler 
Subl. Dan Aurel  Sub!. Panait Ion Comp. 11174 

Comp. 10/74 Comp. 1074 
Nu se ştie unde au ocupat poziţie următoarele plotoane : Sublocot. Constantinescu Putna din Comp. 

- 10/74, care a căzut rănit în luptă; Sublocot. Drăgulin C-tin din Comp. 11|74, căzut rănit în luptă; şi încă 
1) Nu înţeleg cum de s'au rupt şi au rătăcit aceste companii, câud ele trebuiau să "umble prin pădure legate între ele prin oameni de legătură. 
2) Companiile nu aveau nevoe să traverseze zona bătută, care nu era largă, ci să o ocolească 

pe la dreapta şi stânga. 
3 

  

4) — Da?,
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2 plotoane din Comp. 11|74, 1 ploton din Comp, 10174 şi 1 plot. din Comp. 12, ai căror comandanți nu-i cunosc pe nume, dar ale căror plotoane probabil că au ocupat poziţii în preajma celorlalte plotoane din companiile respective. | a 
lacă înainte de a eşi din pădure companiile începuseră să primească focuri de infanterie. La ajungerea în tranşee infanteria bulgară se găsia la circa 400 m. distanţă, După un scurt schimb de focuri Bulgarii sunt respinşi cred până la linia întâia de reculegere din spatele Centrelor 9 şi 8 la circa 900-1000 m. 
Un atac bulgar însoţit cu mitraliere şi un automobil blindat, precedat de o puternică pregătire de artilerie, nu poate scoate pe apărători din poziţie. 
Atunci Bulgarii deslănţuesc un nou foc de artilerie, mai puternic asupra tranşeelor, dar fără mai mult folos. « 
Incet-incet, fie prin pierderi, fie prin sustrageri, fie prin dezertarea la inamic a soldaţilor de naţi- onalitate străină, carii erau foarte numeroşi în acest reg-t,!) linia de luptă se anemiază, până când 'la un moment, — pe la ora 1,30'-2 — un ordin de retragere, — nu se ştie de unde, 2) — vine să pună capăt unei rezistențe care era în agonie. | | | Companiile au sosit, au ocupat poziţiile şi au luptat fără ca ofițerii să ştie unde au sosit şi în ce scop luptă. 

, 
Şi lucru curios, pe când aceste compabii erau sosite aci, şi nu ştiau unde se găsesc, în acelaş timp, atât C-tul Sectorului II, cât şi ofiţerii în subordine ai Reg-tulvi 79 Inf., carii au luptat în apropiere, nu ştiau de sosirea acestor companii spre a se pune în legătură cu ele şi a opera de comun acord; ba încă şi acum nu cred, şi contestă chiar Reg-tului 74 Inf., că ar fi sosit la linia || de reculegere şi că ar fi luptat acolo, 3) 

Care era situaţia luptei ia sosirea Batalioanelor 1I;74 şi 111|74 pe câmpul de luptă? Socotind distanța de 8 kim, dela Cazarmâ Şeremet până la linia II de reculegere, făcută în 2 ore, plus o întârziere de una oră cu ocuparea poziţii la linia dinapoia pădurii, putem conchide că batalioanele au ajuns la linia de reculegere între orele 10,30—11. La această oră Centrul 8 era probabil căzut şi Companiile din Reg-tul 74 Inf. care se găseau de dimineaţă în linia | de reculegere dinapoia Centrului 8, erau retrase în linia Il-a de reculegere din faţa Centralei 2 şi poate chiar mai *napoi. 
Astfel fiind este perfect adevărată şi explicabilă afirmaţia Plotonierului t. r. Hurmuzi care comanda plotonul din dreapta şoselii Daidir şi în acelaş timp formă extrema dreaptă a liniei de luptă a Reg-tului 74 * 1nf, că în tot timpul cât a stat în tranşeie, nu a văzut nici o trupă înainiâud sau retrăgându-se la dreapta sa, Din faţă, după ocuparea poziţiei, iarăşi nu au fost văzute retrăgându-se trupe româneşti de către nici un ofiţer din Reg-tul 74 Inf. ; numai Soldatul Creţu spune că a văzut în momentul când a ocupat tran- şeele ca un ploton de infanterie retrăgându-se dinainte şi care a sosit odată cu el în tranşeie. Putem deci afirma că în momentul sosirii Regetului 74 Int. la liuia de reculegere era căzut şi Centrul 9, şi companiile s'au isbit aci cu trupele bulgare, care, după cucerirea centrelor înaintau în interiorui Capului de Pod, sau care, în cazul cel mai bun, protejau cucerirea de către alte unităţi bulgare, a Centrelor 8 şi 9. Dealtminteri faptul că Reg-tul 74 Inf. nu a primit în retragere pe poziţia pe care a ocupat-o, tru- pele care au ocupat Centrul 9, este explicabil şi prin aceia că aceste trupe nu S'au retras direct înapoi, ci S'au retras întâi înspre Stânga, spre Centrul 10, şi apoi s'au îndreptat spre Turtukaia, în felul acesta ele nu au traversat linia de reculegere din sectorul ocupat de Reg-tul 74 Inf. ci mai pe la stânga, şi anume pe la Est de bateria Locot, Jecv. a 
O chestiune foarte delicată, şi căreia trebue să i se dea o explicaţie, este ocuparea liniei de re- culegere începând de la şosea, care fusese axul de mişcare, numai către stânga, Negreşit această măsură nu s'a luat decât spre a face față unei situaţii tactice imperioase ; căci numai aşa ne putem explica că şi Comp. 12|74, care în timpul îoaintării prin pădure se găseă la aripa dreaptă a dispozitivului, a fost luată în mod expres din această parte şi a fost dusă la aripa stângă a liniei de luptă. 
Din aceasta putem deduce, că în momentul ajungerii Reg-tului 74 inf. la marginea de Sud a pă- durii Daidir, atacul bulgar gravita mai mult spre Est, căutând să ocolească flancul stâng al rezistenți ce în- tâmpinase în faţa Centralei 2 din partea grupului de unităţi (Comp. 1|79, Comp, 2179, Comp. Miltr.!79, Batal. III:75 şi Comp. 5/74) care luptau în acea parte. 
Afară de aceasta Bulgarii mai aveau nevoe să facă să graviteze atacul lor înspre Răsărit după pătrunderea lor în Capul de Pod printre Centrele 8 şi 9, spre a face legătura între acest atac al Diviziei a 4-a Preslov şi atacul dat asupra Centrului 11 şi care deasemenea reuşise ; şi mai presus de orice de a de- 
    1) Marele Cartier General a greşit trimițând la Turtukaia Regatul 74 Inf. - - 2) Până acum aproape toate ordinele de retragere sunt anonime. 3) Nici o legătură nu a existat între postul de comandă ai C-tului Sectorului 11 şi frontul de luptă al sectorului său, 

2
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borda pe la Est pădurea Daidir pe care Divizia 4-a o întâmpina în cale după cucerirea liniei centrelor. ! 

Aşa dar putem conchide că după cucerirea Centrului 8 şi pătrunderea printre Centrele 8 şi 9 
Bulgarii văzându-se opriţi în faţa liniilor de reculegere din spatele Centrului 8, de către grupul de unităţi 
arătat mai sus, au continuat să înainteze în sectorul de la Est de şosea şi pădure unde nu întâmpinau aici 
o rezistenţă, şi în scopul presupus mai sus ;—şi pe când ei se apropiau de linia Il-a de reculegere dinapoia 
intervalului dintre Centrele 8 şi 9, au fost opriţi. de Reg-tul 74 Iaf,, care a sosit tocmai în acel moment şi a 
ocupat această linie de reculegere. 

Numai aşa se poate explica că toate companiiile Reg-tului 74 Inf. s'au desfăşurat la stânga şo- 
selii Daidir prelungind linia de luptă până la Bateria Locot. Jecu ;—şi numai aşa s'a putut întâmpla ca în 
tot cursul acestei acţiuni să nu existe absolut nici o legătură între grupul de unităţi ce lupta în faţa .Cen- 
tralei 2 şi Reg-tul 74 Inf. care lupta la o mică distanță în stânga sa, la şoseaua Daidir. 2 

Şi astfel presupunând că s'au pstrecut lucrurile putem identifică şi linia de trăgători, pe care a 
văzut-o Căpit. Grigorescu Traian, C-tul Bateriei 4;5 ob., că înaintă cu un elan irezistibil, această linie era 
probabil atacul bulgar care înainta pe la Estul şoselii Daidir, până când a fost oprit de Reg-tul 74 nf, 
Acesta a fost probabil şi momentul (ora 11—11,15') când bateriile de obuzerie s'au retras, după. care pro- 
babil a urmat şi retragerea unităţilor de infanterie din faţa Centralei 2. 

“Trimiterea înspre stânga a unităţilor din rezerva reg-tului (Comp. 7/74, 8|74 şi Comp. Mitr.) s'a 
făcut în urma unui act de comandament al Lt.-Col. Petrescu, C-tul Reg-tului, şi anume pentru motivul că 
„lupta se auzia mai puternică îu partea Sfângă, şi sigur de comun acord cu Maiorul Marcovici, 

Frontul pe care s'a desfăşurat reg-tul, de la pădure şi până la Bateria Locot, Jecu inclusiv, era 
de circa 1000 m, cea ce era potrivit faţă de efectivul celor 5 companii şi 3 plotoane de puşcaşi şi 1 
comp. mitr. | 

Dacă nu Sar fi răsleţit de reg-t Companiile 5 şi 674 şi 1 ploton din Comp. 12174 reg-tul S'ar 
îi prezentat în faţa inamicului mai în putere şi ar îi putut acoperi un front mai mare; şi chiar numai cu, 
efectivul şi cu unităţile rămase S'ar fi putut prezenta mai bine dacă companiile şi chiar plotoanele nu s'ar 
îi amestecat la străbaterea barajului şi nu ar fi ocupat poziţia cu unităţile suprapuse. 

Privind acum în ansamblu acţiunea desfăşurată de Batalioanele 11/74 şi 111/74 pe şoseaua Daidir, 
putem, — cred, — afirmă că aceste batalioane, deşi nu au fost orientate în mod suficient la plecarea lor din 
Turtukaia asupra situaţiunei luptei şi asupra misiunei pe care aveau să o îndeplinească pe câmpul de luptă unde au fost trimise, totuşi batalioanele au sosit într'un punct al.îrontului, unde era nevoe de o unitate 
care să oprească înaintarea atacului bulgar şi că aceste batalioane şi-au îndeplinit cu succes această misiune. 

Intr'adevăr dacă aceste batalioane nu ar fi sosit aci, atunci atacul bulgar care am văzut că era 
îndreptat pe la Estul şoselii Daidir, ar fi răuşit să pătrundă mai 2dânc în Câpul de Pod şi ar fi căzut în 
spatele Centrelor 10 şi 11, şi ar fi capturat pe poziţie unităţile care apărau aceste centre. Nu mai puţin ar 
fi ajuns aceiaşi soartă şi grupul de unităţi care luptase înapoia Centrului 8. 

Aşadar intrarea în luptă a Reg-tului 74 lat. a dat timp trupelor care au apărat Centrele 7, 8, 9, 
10, şi li să se retragă. | 

Se va vedea deasemenea mai la vale că tot acestui Regt. se datoreşte şi faptul că trupele de ajutor de a doua categorie au putut să sosească şi să desfăşoare rezistenţa de după amiază de Linia |l de Rezistență. Din comunicările citate mai sus ştim că cele 2 batalioane din R. 74 |. care au fost trimise spre Daidir, aveau misiunea de a ocupa nişte trangşeie, Pe baza acestei. misiuni aceste batalioane s'au oprit şi au ocupat tranşeele liniei a doua de reculegere din spatele Centrului 9, crezând că acesfea sunt tranşeele în chestie. Să ne închipuim că aceste batalioane ar fi primit misiunea ca să meargă spre Daidir spre a res- pinge pe Bulgari şi a restabili frontul Capului de Pod, şi să presupunem că aceste batalioane ar fi răuşit să sosească întregi la marginea de Sud a pădurii Daidir. Pun chestiunea, dacă aceste batalioane ar fi fost în Stare să-şi îndeplinească această misiune. 
Răspund afirmativ ; şi îmi întemeez afirmaţia pe faptul comunicat de Locot. Ghica, C-tul Comp. Mitr,, că atunci când a sosit la linia doua de reculegere şi au deschis focul asupra Bulgarilor carii se găseau la 400m., aceşiia s'au retras în grabă la o distanţă de 1000m. Cred că dacă în acel moment toate compa- niile ar fi luat ofensiva, sprijinite de “Comp. de Mitr. uşor ar fi ajuns linia centrelor şi ar fi capturat unităţile care trecuseră dincoace de reţeaua de sârmă şi deci nu ar fi putut nici să se retragă, nici să primească ajutor dela gros. 

lată ce s'ar fi putut realiza; iată o ocazie pierdută. 

    
1) Probabil. , - 2) Da. Chiar dacă desfăşurarea Reg-tului 74 Int, s'a făcut la stânga, atât Reg-tul cât. şi trupele de la Centrala 2 trebuiau neapărat să se lege între ele.
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Şi să nu ne îndoim că acest lucru s'ar fi putut realiza, deoarece Bulgarii au atacat aci cu 8 batalioane iar noi am dispus în acest sector în tot cursul dimiveţii de 5![2 batalioane şi 2 comp. mitr., şi anume : Bat. 1(79, Bat. 1i/79, Comp. 15|79 şi 16/79, Bat. II:75, Bat. [1 şi 11/74. 
Şi dacă atunci când Bat, 11174 şi Bat. Il şi [11/75 au înaintat spre îront, ar fi fost trimes pe front şi Diviz. Maior Motaş, şi Sar fi înapoiat la locurile lor şi personalul Bateriilor Căpit. Şendrea şi Locot. Jecu, care ştim că au fost părăsite în pripă cu muaiţiuni netrase, cele 5!J, batalioane şi 2 comp. mitr. ar fi fost sprijinite de un aumăr de 6 baterii puternice (Bateriile de tunuri 105 mm Căpit. Şendrea şi Locot. Jecu ; Divizionul Maior Motaş şi Divizionul Il|5 Ob. Maior Chiliman) şi deci şi-ar fi putut îndeplini cu mult mai multă uşurinţă misiunea. 
Şi în fine dacă Li-Col. Dumitrescu Ion, C-tul Sectorului Il nu ar fi stat la Centrala 2 unde nu avea ce comandă, ci ar fi eşit înaintea batal. de ajutor şi le-ar fi introdus în luptă în deplină cunoştinţă a fortificațiilor, a situaţiei luptei, şi misiunei pe care aceste batalioane aveau să o îndeplinească, realizarea planului enunțat mai sus ar fi fost mult mai posibilă. Dar alte ursite prezidau la soarta Cetăţii. 
Am văzut în comunicarea Sublocot, Pârvulescu, care a fost însărcinat de Generalul Teodorescu să - tonducă Reg-tul 74 Int. la Centrala 2, cum acest ofiţer afirmă că el a ales şoseaua Daidir spre a conduce acest reg-t la destinaţie ; şi că întâlnindu-se în drum cu Maiorul Săvulescu, Şeful de Stat Major al Capului. de Pod, acesta i-a reproşat, că de ce a apucat acest drum şi nu le-a condus prin pădure, Nu ştiu care este adevărul exact şi precis asupra acestei chestiuni, dar: — şoseaua Daidir nu ducea la Centrala 2 
— iar la Centrala 2 duceau 2 drumuri 

— unul, pe şoseaua Remiza 2 până în valea Fotului la cismele, iar de aci pe drumul de care: cu telefon prin pădure, pe care a mers Batal; 11175. | 
— iar al doilea pe drumul de care, ce porneşte de la Cazarma Şeremet şi merge paralel cu şoseaua Daidir şi pe la Vest de această şosea până în dreptul vâlcelei Ciobanului (afluent al văii Fotului), şi de aci prin valea Ciobanului prio pădure ; pe acest drum a ajuns la Centrala 2 Comp. 5|74 răsleţită de reg-t Nu ştiu dacă G-lul Teodorescu a siat la Cazarma Şeremet spre a vedea pe ce drum apucă reg-tul şi deci dacă reg-tul s'a pus în marş pe şoseaua Daidir; căci dacă G-lul Teodorescu a văzut acest lucru, însemnează că dânsul a consimţit, — dacă nu chiar o fi dat ordin, — ca reg=tul să fie condus pe această şosea; şi deci dânsul este cel ce a plasat Reg-tul 74 Inf. în acest punct al Capului de Pod, unde acesti. reg-t a ajuns pe front. 

Dacă însă lucrurile nu s'au petrecut aşa, şi dacă Sublocot, Pârvulescu, el a ales drumul şoseli Daidir, „deoarece în direcţia aceia se vedea fumul şi praful cel mai puternic“, după cum acest ofiţer afirmă în comunicarea sa, atunci acestui ofiţer i se datoreşte plasarea Reg-tului 74 Int. pe front în punctul în care a ajuns şi a luptat. 
, | „ladiferent dacă a fost condus şi plasat bine sau rău, acest lucru nu trebuia lăsat la aprecierea unui sublocotenent. Ba cred că ar fi fost bine că atâta timp cât Capul de Pod_nu mai dispunea de nici o unitate de rezervă cu care să intervină în luptă, Comandantul Apărării trebuia să conducă personal pe front acest reg-t spre a-l plasă sau întrebuiaţa în punctul cel mai prielnic al frontului şi în forma pe care o găsia de cuvinţă apreciind Situaţia la faţa locului: oprire sau contra-atac. Şi dacă credea că nu putea să se ducă personal, ar fi putut trimite pe Şeful de Stat Major, sau un alt ofiter din Statul Major care cunoaştea fortificațiile şi terenul, şi care ar fi luat înţelegere cu C-tul Sectorului asupra întrebuinţării cu cât mai mult folos a acestui reg-t foarte preţios în acel moment; nu să-l lase să se ducă şi să se angajezeze fără să ştie unde şi în ce scop, şi fără ca comandanții de pe front să ştie că a sosit, Pe unde s'au retras, unde au ajuns, şi cum S'au refăcut resturile acestor două batalioane se va vedea la descrierea luptelor care au avut loc în după amiaza zilei de 23 Aug. pe Linia II de Rezistență. 

Ia ce privește acţiunea Companiilor 574 şi 6/74, faptele rees destul da clare din comunicările respective. 
, 

Comp. 6/74, după cum am mai spus, după oarecare tatonări prin pădure, s'a retras la Linia II de Rezistență fără să se fi angajat câtuşi-de-puţin în luptă. 
Comp. 5/74 ajunsă la Centrala 2 pe drumul care intră în pădure pe valea Ciobanului primeşte ordin de la G-lul Drăgotescu să lepede raniţele (de ce G-lul Drăgotescu a dat ordin ca trupele să lepede raniţele ?—căci tot dânsul a dat ordin ca Batal, [11/75 să lepede raniţile ;—oare aveau să execule un marş forţat ?,—şi apoi râniţa e necesară în luptă contra focului artileriei), —această companie trece înainte spre a întări punctul 7 (Centrul 7) şi se opreşte probabil în linia II de reculegere din faţa Centralei 2, _ Aci după un slab angajament, şi după ce infanteria bulgară ce apăruse în faţă, dispăruse cu to= tul, se retrage în urma ordinului de retragere primit de la C-tul Companiei, care în înaintare rămăsese la Centrala 2,
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Ora retragerii a fost ceva mai'nainte de ora retragerii bateriilor de obuziere de 105 mm (ora 11,30) deoarece Căpit, Simionescu a fost găsit de Bat, Căpit. Grigorescu Tr. în pădure şi luat pe cheson, 
Din comunicarea Subl. Teodorescu Ioan reese că arlileria s'a retras mai'nainte, ceace pare mai probabil ; dar în acest caz Căpit. Simionescu a precedat cu mult inainte retragerea companiei sale, — Comunicarea Subl. Teodorescu mai cuprinde o revelaţie cu totul interesantă asupra rănirii Lt-Col. Popescu Ion, şi anume că acest brav ofiţer nu a fost rănit în linia 1 de reculegere, ci în linia ll de recu- legere, şi că prin urmare a condus lupta până în ultimul moment, când probabil a fost rănit în timp ce făcea sforțări pentru a opri pe soldaţii care voiau să se retragă. - 
Nu cred că ordinul de retragere a fost dăt de Li.-Col, Popescu. Dealtiel comunicările Subl-ţilor Caragea Vasile şi Mihăilescu Alex. (Bat. II]/75) citate mai 'nainte sunt mărturii incontestabile în această privinţă. 

Cu descrierea acţiunei acestor companii se termină descrierea luptelor eare au avut loc în Sec- torul II, pe Linia 1 de Rezistență, în dimineaţa de 23 Aug. 
Aceste lupte au avut de rezultat pierderea Centrelor 6, 7, 8 şi 9 şi a liniilor de reculegere din spatele lor şi disolvarea aproape completă a Reg-tului 79 Iuf. şi a Batalioanelor [I|75 şi 1|74 şi IIIj74, 

care au luptat acolo. 

Deşi rezistenţa trupelor noastre a fost complect înfrântă, şi fortificațiile părăsite în întregime, totuşi trupele bulgare având în vedere rezistenţa destăşurată de apărare pe linia II de reculegere din mar- ginea pădurii, s'au mulţumit cu cucerirea fortificațiilor din marginea pădurii, şi nu au intrat în pădure, pe care o credeau puternic fortificată şi apărată. Se va vedea în capitolele ce urmează că Bulgarii abia a doua zi au intrat în pădure. 
laainte de a încheia capitolul luptelor destăşurate aci, trebue să amintesc că în ajutorul Sectorului Il fusese trimisă şi Compania de Pionieri care se găseă în Capul de Pod. 
Acţiunea acestei companii se găseşte în comunicarea de mai jos a Locot, Borşaru, C-tui Com- paniei; iată-o : 

„Marţi, cu toată compania, (efectiv 222 oameni) am plecat la ora 6, sau 7,de dim. la Centrala 2, şi am ajuns la poiana din spatele Centralei, după ce se retrăsese Reg-tul 79 inf. (Se retrăgea Locot, Tironovici) (! ?). Ia - 
„Tot pe acolo s'a retras rănit şi Lt-Col Popescu Ion, transportat într'o căruţă. | „Pe la orele 12—1 s'a retras şi Lt.-Col. Dumitrescu Ion. Când m-a văzut, mi-a spus: „înțeleg ce ajutor îmi vine, dacă s'a recurs la Compania de Pionieri“, | 
Nu cunosc ce ordin s'a dat acestei companii şi ce a făcut această companie de la ora 7 şi până la ora 12, când probabil s'a retras Lt-Col, Dumitrescu, —adică timp de 5 ore. . Prin faptul că 'Locot, Tironovici a fost văzut în retragere rănit pe la Centrala 2, se confirmă că trupele dela Centrul 7 nu s'au retras direct înapoi prin pădure, ci s'au retras spre Centrala 2 aşa cum mi-a comunicat Subl. Homoc D-tru, din Comp. 10/79 care a luptat la acest Centru. 

AnSajarea irontului Centrelor 10, Ii şi 12, şi alacul decisiv asupra Centrului il $i a Subceniruiui 11—12. | 

Pregătirea cu artilerie a atacului. 

Voiu procedă ca şi până acum dând cuvântul pe rând începând dela stânga, de la Centrul 12, soldaţilor, gradaţilor şi ofiţerilor, carii se găseau pe front, spre a arăta ei însişi, când şi cum au fost bombar= * daţi de artileria inamică. 
| Din nefericire nu am nici o comunicare a nici unui ofițer de la Centrul 11 şi dela Subcenttul 11-12; din această cauză va trebuisă mă refer la comunicările ofiţerilor carii “au găsit în vecinătatea acestor puncte. 

Centrul 12, | | 
—Comunic, Subl. Popescu P. Dumitiu, of, subalt, în Comp. 2/76, care ocupă; Centrul 12; 

„Marţi în zorii zilei a început bombardarea foarte puternică asupra Centrului 11;.... pe noi nu ne-a bombardat deloc, - | —Comunic. Subl. Stan S, R., ot, subalt. în Comp, 7/76, care. ocupă tranşeele din dreapta Centr, 12;
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Artileria a început să bombardeze pe la ora 8,30—9 (?) asupra Centrului 11; bătea chiar în centru; 
pe la ora 10 a tras şi înapoia Centrului 11. | 

„La noi artileria inamică a bătut Cupola de 120m/m până la ora 12,00”, când un obuz a scos-o 
din serviciu. | | Ă 

„Pe la ora 11 am primit focuri de artilerie dinspre Centrul 10 (vre-o 10 şrapnele). 
Centrul 12 prin urmare nu a fost bombardat, 
Centrul 11. | | | 

. —Comunic. Subl, Petrescu 1. Gh., of. subalt. în Comp. 11/76 şi care cu plotonul său a ocupat anexa 
din dreapta şi din imediata apropiere a Centrului 11: ; . 

„Marţi de dimineaţă, după ce a început bombardarea la dreapta (Centrul 8 şi 9) a început şi la 
noi, dar imai ales bătea Centrul 11 şi Bat, Locot. Feraru din spatele nostru. 

„In tranşeia ocupată de plotonul meu nu a căzut nici o lovitură, şi nu am avut decât un soldat 
rănit de foc de tun. 

— Comunic. Subi. Andreescu M., of. subalt. în Comp. - 10|76, care ocupă intervalul dintre 
Centrele 10 şi 11: A 

„Marţi pe la ora 8 a început bombardarea şi la noi ; la dreapta noastră începuse în zorii zilei; 
se ţintea Centrul 11 şi Bateria Locot. Feraru. Asupra tranşeelor ocupate de noi cădeau numai proectile 
rătăcite. | 

— Comunicarea Subl. Ghiţescu D., of. subalt. în Comp. 10:76: 
„Marţi bombardarea a început şi la noi aproape în acelaş timp caşi în lături, gar proectilele că- 

deau pe bateriile din spatele nostru, trecând pedeasupra noastră, 
„Şi Centrul 11 era bătut şi se vedeau cum cad proectilele asupra lui. 

„Centrul 10 nu era bătut, 
„Deasupra noastră se spărgeau proectile” rătăcite şi nu ne-a provocat nici o pierdere, 

— Comunic. Subl. Ghiţă M., Adjut, Bat, 1ll/76 şi care se găsea la postul de comandă al batalionului 
“ înapoia Centrului 11 : 

„Artileria a bombardat Centrul 11, bordeiul postului de comandă al batalionului şi Bat. 
Locot. Feraru. 

— Comunic, Subl. Teodorescu V., C-tuf Comp. 1 din Bat. Mil, No. 47 Prah, care se găsia în linia 
de reculegere din spatele Centrului 11: 

„Marţi la ora 5 a. m, a început bombardarea, Proectilele loviau linia I, şi rar bătea cu artileria 
-. grea, Bat. Locot. Feraru, 

„La noi în tranşee nu a ajuns nici un proectil în tot timpul cât am stat acolo,—până la ora 12-1, 
„Nu ştiu dacă Bat, Locot, Feraru a fost lovită. Această baterie a tras până la ora 8,30;—9. 

— Comunic. Subi. Boambă H. of. subalt, în Comp. 12!76 care a ocupat Centrul 10: 
| „Marţi bombardarea a început pe ia ora 6 a. m. Bătea mai ales Bateria Locot, Jecu din spatele 
nostru. Nouă nu ne-a provocat nici o pierdere, . | 

— Comunic. Subl. Nişulescu, Cotul Comp. 4 din Bat, Mil. No, 47 Prah. distribuită Centrului 10: 
„Marţi când a început bombardarea mă găseam la Centrul 10. Pe la ora 8,30—9 am trecut în 

anexele ocupate de Comp. 10:76. In aceste tranşee bombardarea nu a provocat nici o pierdere; proectilele 
se spărgeau sus, sau se duceau înapoi către artileria noastră ; în şanţ, în plin, nu a lovit nici un proectil, 

Modul cum artileria bulgară a acţionat asupra bateriilor Sectorului III îl vom expune în acelaş 
timp cu descrierea activităţii acestor artilerii. SI 

Din comunicările înşirate mai sus putem conchide că pregătirea cu artilerie a atacului dat de Bul- 
gari pe frontul Centrelor. 10, 11 şi 12, s'a redus numai la bombardarea frontului pe care ei aveau să-şi 
desfăşoare atacul lor decisiv, adică la bombardarea Centrului 11, şi probabil şi la bombardarea tranşeelor din 
stânga acestui centru şi a Subcentrului 11—12. - | 

Bombardamentul deslănţuit asupra acestui sector, deşi a fost destul de puternic, după cum măr- 
turisesc cei ce l-au văzut, nu a fost însă atât de puternic ca cel deslănţuit asupra” Centrului 8 şi asupra 
anexelor dintre Centrele 7 şi 8; în special tragerea asupra reţelelor de sârmă nu a avut nici pe departe ca- 
racterul distrugerilor executate în Sectorul II. i 

Din cercetările amănunțite pe care le-am făcut la faţa locului am constatat cu preciziune că nici 
"0 lovitură de obuz de orice calibru nu a atins reţeaua de sârmă, care înconjura Centrul 11; această constatare 
a fost posibil să fie făcută în cele mai bune condițiuni, deoarece această rețea nu a fost suprapusă peste 
gropi de lup, şi în anul 1920, când am tăcut prima descindere pe teren se menținea islazul pe care a fost 
construit centrul. Aşa că bombardamentul a ţintit probabil mai mult interiorul centrului şi reţeaua de sârmă 
care acoperia îroatul tutulor lucrărilor. 

Deasemenea spre deosebire de pregătirea de artilerie “executată asupra Centrului 8, artileria bulgară
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nu a executat asupra spatelui frontului atacat de Brig. Nedelcof, tirul de baraj care am văzut că a fost exe- cutat asupra spatelui Centrului 8. Aşa dar pregătirea cu artilerie a atacului de care vorbim a fost mai slabă, „Ceace a avantajat întrucât-va operaţiunile apărării. - 
Dealifel Brig. Nedelcot nu a dispus de artilerie grea în Sprijinul său; şi dacă apărătorii dia lă- turi a avut impresia că Centrul 11 a fost bombardat puternic, şi totuşi semnele acestei bombardări nu le-am 

__ Cum a fost bombardată şi cum a acţionat artileria frontului atacat, Deoarece toate bateriile Sectorului III au luat parte la lupta pentru tespingerea atacului dat de Br. Nedelcot asupra Centrului 11 şi asupra iătervalului dintre Centrele 11 şi 12 în dimineaţa de 23 Aug, vom Studia în acest capitol acţiunea întregei artileriei a sectorului, Vom considera deci fiecare baterie în parte şi vom stabili când a deschis focul, în ce obiectiv a tras, şi cum a fost contrabătută de artileria inamică. Bat. 1|5 Ob. de 105 mm. Căpitan Costescu, care ştim că se găsea în poziţie înapoia şi în dreapta Centrului 11, 
Voiu reda mai întâi concluziile cuprinse în R. Lt.-C. S. 
pis. trage de la orele 9 la 10 a, m. asupra infanteriei inamice care înainta dinspre  Antimovo spre Centrul 11; tragere directă şi indirectă după momente, — înălţătoare variabile, intermitent. — Schimbă focul şi trage de la ora 10 la 11,30 asupra infanteriei care debuşa dintro vale de la Sud-Vestul satului Antimovo spre Subcentrul 10-11 ; tragere directă pe înălțătoare variabile, — intermitent, „Către această oră (11 a. m.) trupele din Centrele 10 şi 11 începând să se retragă, bateria Schimbă de poziţie din ordinul C-tului Art, Seci. la 600 m. aproximativ Sud Vest de Bat. de 87 mm. Ma, 1880 Locot, Andronescu, deschizând focul asupra infanteriei inamice care înainta dinspre Antimovo către 

Ştim că obuzierul de 105 mm este o gură de foc cu totul modernă şi destul de puternică spre a luptă cu o artilerie chiar mai puternică ;—şi inacţiunea acestei baterii până la ora 9 este o chestiune gravă care se pune. 
In ce priveşte obiectivul în care a tras. îatre orele 10 şi 11,30, cercetând harta constatăm că la Sud Westul satului Antimovo nu se găseşte nici o vale din care ar fi putut debuşa infanteria inamică spre a înainta asupra intervalului dintre Centrele 10 şi 11 (căci între aceste centre nu a existat un subcentru). Afară de aceasta, vom vedea la descrierea atacului infanteriei inamice că intervalul dintre Cen- trele 10 şi 11 nu a fost atacat decât de slabe unităţi de infanterie inamică, care nu ar fi putut constitui un obiectiv pentru o baterie de valoarea obuzierelor de 105 mm, când grosul infanteriei inamice se îndreaptă în acest timp în masă asupra Centiului 11 şi asupra intervalului dintre centrele II şi 12, | Poziţia ocupată de baterie între orele 11,30' şi 1, — la 600 m. Sud-Vest de Bateria de 87 mm era foarte bună spre a trage în flancul coloanelor inamice care înaintau în interiorul Capului de Pod după cucerirea Centrului 11; observarea însă a acestor coloane în înaintarea lor dincoace de lihia centrelor era foarte problematică din cauza lanurilor compacte de porumb care acoperiau spatele Centrului 1], în plus 

„Marţi în zori Bateriile Locot, Jecu şi Locot. Feraru şi Centrul 11 au fost acoperite cu proectile. „Fiindcă primeam gloanţe de infanterie dinspre Antimovo, m'am retras ceva mai 'napoi. „Bateriile Jecu şi Feraru răspundeau. . „Pe la ora 9 am întrebat pe Locot. Feraru că de ce nu mai trage, — şi el mi-a răspuns că i-au fost tunurile scoase din serviciu (2). — Atunci eu am continuat să trag acolo unde mi-a dat el indicaţii că se găsia obiectivul în care lrăsese el şi unde era bateria care îl bătuse pe el. 

  „_1) Cine afirmă că bateria nu a deschis focul decât la ora 9 a. m, 2.—(Chiar în citatul de mai Sus se ANrmă, acest lucru, când spune că bateria a tras de la ora 9 la 10 a. m, fără Să arate că a tras mai 
inainte, N, A, 

|



    
   

„A venit apoi ordin de la Maiorul Divary că din ordinul Lt.- Colonelului Marinesc 
Sectorului III, să ocup o poziţie centrală între Centrele 10 şi 11 spre a susţine retragerea infante 

„Până acum eu am tras numai acolo unde mi-a spus Locot. Feraru 1), | 
„Infanteria începând să se retragă am trecut în a doua poziţie mai 'napoi. Aci am fost descoperit de artileria bulgară. Cu toate acestea am continuat să trag înşelând pe adversar asupra focului său, dar 

trăgeam la. întâmplare. 
„In acest timp în stânga şi înaintea mea trăgea o baterie (Bat, de 87 mm) şi am prins curaj, Curând această baterie a fost părăsită de personalul său. 
„Infanteria continuând a se retrage, am hotărât ca să mă retrag şi eu; dar înainte de a mă re- trage, am trimes atelajele mele cu un plotonier şi â luat bateria vecină şi a dus-o la Şermet. 
„După aceasta am continuat să mă retrag în poziţii succesive până la Şeremet, de unde au sus- 

ținut contra-atacul Reg-tului 34 Infant, care venise în ajutor. 
—Se confitmă că bateria a deschis focul lia ora 9, după indicaţiunile pe care i le dedea 

Locot. Feraru. . 

Oare bateria de obuziere nu posedă organe proprii pentru descoperirea obiectivelor ?—Nu avea decât să trimeată agenţii, sau să se fi dus însuşi Cotul Bateriei pe linia infanteriei, căci ar fi descoperit obiective suficiente :—şi dacă bombardarea la Centrul 11 ar fi fost prea puternică, şi ar fi periclitat pe C-tul Bateriei, acesta ar fi putut ocupa poziţie în tranşeia din dreapta centrului, de unde ar fi descoperit perfect câmpul dintre Aniimovo şi Centrul 11, pe unde a înaintat atacul bulgar şi de unde ar fi condus în cele mai bune condițiuni tragerea bateriei, , 
Nu se confirmă că bateria a avut ca: obiectiv infanteria bulgară care înainta asupra Centrului UI, ci mai întâiu a tras în obiectivul pe care i-l indicase Locot. Feraru (se pare o baterie ioamică) şi apoi a tras la întâmplare. - 
Şi astfel acţiunea unei baterii de mare valoare combativă şi aşezată întrun punct important al câmpului de luptă, s'a risipit în vânt. Şi tot răul provine de acolo că bateria nu a avut organizat serviciul de descoperire al obiectivelor şi de conducere a tragerii. 
Dacă această baterie şi-ar fi avut postul de Comandă al C-tului Bateriei pe linia infanteriei şi ar fi fost legat cu bateria pria telefon dublat: şi triplat prin posturi de semnalizare şi prin releuri de agenţi de legătură, bateria nu s'ar fi găsit în Situaţia de a nu.şi fi putut aiege obiectivele, când sectorul său era atacat de 8 batalioane, şi de a trage la întâmplare. 2) | 
Şi nu numai atât, dar se va vedea la descrierea desfăşurării luptelor de infanterie că Bulgarii au executat prin faţa Centrelor 10 şi 11 mişcări de flanc şi în imediata apropiere a fortificațiilor cu mari mase de infanterie care au rămas nedescoperite (nevăzute) de observatorii acestei baterii şi prin urmare uebătute, | Nu mai vorbim de lipsa legăturii între artilerie şi infanterie în timpul luptei, lucru care probabil nu intra nici în concepţia tactică a comandanților artileriei în acel timp. 
Asupra acestui punct voesc să fiu înţeles: nu voesc să spun că regulamentele nu prevedeau că artileria trebue să lupte în strânsă legătură cu infanteria, ba încă şi ofiţerii de artilerie erau de aceiaşi părere; şi cunosc şi nişte instrucţiuni date în acest sens de C-tul Corpului 5 Armată în ajun de a intra în războiu ; dar executarea acestei colaborări pe câmpul de luptă se înțelegea greşit; şi anume, ofiţeri de artilerie se socoteau obligaţi să ia cunoştinţă numai de misiunea inianteriei şi de aci încolo se simțeau “ deslegaţi de orice legături cu infanteria şi se socoteau liberi de a acţiona cum credeau de cuviință; şi cunosc şi afirm aceasta în urma deselor şi interminabilelor discuţii pe căre le-am avut cu ofiţerii din garnizoana Călăraşi şi din Capul de Pod Silistra în cursul anilor 1915 şi 1916. 3) | 
Nu înţeleg legătura în luptă între infanterie şi artilerie atât timp cât comandânţii de baterii nu se găsesc lângă comandanții de companii, la postul de comandă al acestora. Numai de aci comandanții de ba- terii pot vedea liniile de luptă amice şi inamice, personal nu prin intermediari; de aci ei pot alege de comun. acord cu comandanții de companii, carii sunt conducătorii de fapt ai luptei cu focuri, obiectivele în care să tragă; de aci ar putea observă efectul focului, bine înțeles ajutat de 1—2 observatori laterali, şi ar putea ordonă corectările ce trebuesc făcute datelor de tragere.1) Şi aceasta cu atât mai mult în defensivă şi mai ales în răsboiui de poziţie. 

1) Foarte curios. Acest Com-t de Baterie nu lucrează decât după indicaţiile Locot. Feraru, 2) Eu mă deprinsesem să stimez mult pe ofiţerii de artilerie. Din câţi am cunoscut, nici unul nu cred să se îi purtat în luptă ca acesta, - 
3). Eu sunt convias că aceste concepţiuni erau cunoscute organelor de comandament de la Turţu= kaia, dar ele au fost scutite de serviciu în zilele de 20—24 Aug. 
4). Nu. Legătura nu se poate face decât cu totul excepţional între C-tul de Companie şi cel de Baterie (Batalionului în corespunde bateria). 
Alegerea obiectivelor şi împărţirea lor la baterii revine C-tului grupului de baterii. Acesta trebue să stea în legătură nemijlocită cu C-tul Infanteriei Subsectorului căruia i-a fost afectat.
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Bat. de tunuri de 105 mm Locot. Feraru, 
Concluziile R. Lt-C. $.: 
mmmtrage asupra infanteriei inamice care înainta spre Centrul 11; tragere intermitentă cu înălţă= toare variabile de la ora 8,30' la 10 a. m. 
„Către orele 9,30 bateria este puternic bătută de artileria grea inamică, şi nu este numai neutra- lizată, dar chiar demontată : trei tunuri suot puse afară din serviciu şi însuşi C-tul Bateriei cade mort. „Intre orele 11 şi 12 bateria continuă a trage cu un singur tun asupra infanteriei inamice care înaintă spre Centrul 11 şi care chiar pătrunsese în acest centru ; tragere directă cu înălţător fix. —Este oare posibil ca şi această baterie să fi început şi ea focul abia la ora 8,30 şi anume dela prima dată asupra infanteriei inamice 2—1) Ar urma din aceasta că artileria bulgară care a pregătit atacul nu a fost contrabătută. Cred însă că această baterie a tras până la ora 8,30' şi asupra artileriei inamice, aşa cum arată Căpit. Costescu, şi anume că a luptat cu artileria bulgară care a căutat, dela început să o neutralizeze sau să o distrugă. 
Se confirmă cele spuse de Căpit. Costescu şi Subl. Teodorescu V. şi anume că bateria Locot, Feraru a încelat focul pe la orele 8,30'—9 fiind: redusă la tăcere de artileria bulgară. Tragerea cu un singur tun între orele 11 si 12 în infant. bulg, care pătrunsese în Centr. 11 este problematică, 
Putem conchide deci că această baterie, care avea o poziţie ficsă şi cunoscută de populaţia bul- gară a satelor vacine, şi prin aceasta şi de artileriştii bulgari carii au pregătit atacul, a fost redusă repede la tăcere şi distrusă, astfel cum se spune mai sus, 

Bateria de tunuri de S7 mm Md. 1830 Locot. Andronescu. 
m„trage asupra satului Antimovo şi terenului de la Sudul acestui Sat, de la ora 8 la 11; tragere pe zone intermitent. (Rec. Lt, C, S.) 

| „Artileria inamică transportă focul la ora 10 a. m., după ce a neutralizat Bat. Locol, Feraru, asu- pra Bat. 87 mm şi în interval de o jumătate de oră o neutralizează. 
„C-tul Art. Sect. trimite ordine Bat. 105 mm, Locot, Feraru, şi 87 Lt, Andronescu să se prepare de retragere. Cum însă în urma bombardamentului intens inamic toţi conducătorii bulgari şi turci ai atela- jelor de boi fugiseră, bateriile nu pot salva materialul. Astfel Bat, de 87 mm este părăsită de comandant şi oameni, după ce pun tunurile în stare de a nu mai funcţionă. ” „ „Printr”o împrejurare fericită acest material este salvat de către atelajele de la trenul de luptă al Bat. Căpit. Costescu, care aflându-se în poziţie la vre-o câteva sute de metrii Sud-Vest de această. baterie - Sunt trimise şi ridică tunurile pe care le duce la Seremet. 
„Bateria de 105 Locot. Feraru rămâne iasă în mâna duşmanului. 
—Este de mirare că această baterie care se găsea într'o poziţie admirabilă din care putea desco- peri periect infanteria inamică în timpul înaintării de la satul Antimovo spre Centrul 11, nu a avut ca obietiv 

Sat, unde probabi! bănuia, sau era informat C-tul Bateriei, că se găsesc trupe inamice. Aproape că nu ne vine a crede acest lucru, şi de aceia voiu reda şi comunicarea Subl.  Geor- gescu C,, of. subalt. în baterie, spre a restabili un adevăr mai favorabil acţiunii acestei baterii: „Marţi pe la ora 9-10 a. m. am tras în Valea Morilor de la Est de Antimovo unde se semna- lase adunare de trupe inamice, 
! „Ni s'a dat ordin să începem focul şi am primit mulţumiri din partea Lt.-Col. Marinescu, C-tul Sectorului. Apoi am tras într'o baterie câre se instalase în dreapta cimitirului de la Aatimovo, „Inainte de a trage în această baterie, Maiorul Divary, C-tul Art. Sect, III, ne-a dat ordin să ne pregătim de retragere, — „schimbare de poziţie înapoi“. ! „După ce am tras 3-4 salve, ne-am pomenit cu prima salvă bulgară la 10 paşi înaintea bateriei noastre ; virase deasupra noastră un aeroplan şi probabil că ne descoperise. A doua salvă ibamică nu a întârziat mult. Ne-am repezit la tunuri şi am răspuns cu salva ce aveam încărcată. | „Apoi s'a dat ordin de retragere ; am retras trupa pe Stânga baleriei şi eu m'am dus la Maiorul Divary spre a-l întreba unde mergem. la acest timp Bulgarii au tras în atelajele de bivoli şi i-a risipit. N'am găsit la postul său de comandă pe Maiorul Divary, şi un soldat mi-a Spus că s'a dus spre Cantonul 2, M'am înapoiat la baterie,—ora 1,30—2 d a.,„—şi de acolo am văzut cum Bulgarii înaintau spre Centrul 12, 
    1) Nu e chestiunea de posibilitate, ci de fapt, Dacă i s'a dat ca obiectiv infanteria bulgară, Locot. Feraru nu a deschis focul decât când aceasta a apărut. Am cunoscut pe Locot. Feraru şi l-am stimat foarte mult. El şi-a făcut în plin datoria. (Dacă nu i S'a dat ca obiectiv artileria bulgară, atât timp cât alături se găsia Bat. Căpit. Costescu, căreia i se putea da ca obiectiv infanteria, s'a procedat greşit. N. A) 

Y
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„ln acest timp a sosit un atelaj dela Bat. Căpit. Costescu, a înhămat bateria şi a dus-o la Turtu- 
kaia, unde se duseseră soldaţii cu plăcile de abturaţie şi inelele bob lumină pe care le luaseră cu ei la plecare. 

„Acolo nu s'a putut monta tunurile deoarece se pierduseră pe drm închizătoarele, care au putut 
să cadă din cauza lipsei pieselor numite mai sus. 

„la timpul cât tunurile erau atelate şi retrase, Bulgarii au deschis focul asupra , Cupolei de 120m/m, 
asupra Bat. de 53mlm (Locot. Popescu-Fotino) şi apoi asupra Bat. de 75mjm Md. Bulgar. 

lată o acţiune mai verosimilă şi mai conformă cu misiunea bateriei. 

Totuşi bateria era datoare să intervină în luptă nu atât de îârziu (ora 9) şi împreună cu toate 
gurile de foc ale sectorului, să-şi îndrepteze focul întâi asupra artileriei inamice şi apoi asupra infanteriei, 

când aceasta a pornit la atac; nu să stea în espectativă atunci când artileria bulgară (se pare o singură 
baterie grea) scotea din luptă pe rând bateriile apărării, după care i-a venit rândul şi ei. 

Cupola de 120mm F. N. G. Subl. Săveanu N. 

pe „ trage asupra satului Antimovo şi terenului de la Nord de acest sat; tragere pe zone 
intermitent dela 8 la 10 a. m.; apoi asupra infanteriei care înaintă asupra Centrului 12 de la ora li la 12 
a. m.; tragere pe înălțătoare variabile „indirect. 

„Pe la orele 11,30 —12 a. m. artileria grea inamică îşi îndreaptă focul asupra Cupolei de 120m/m, 

care continuă să tragă asupra infanteriei care înainta spre Centrul 12, şi răuşeşte după câteva lovituri căzute 

asupra inelului antiquirasa şi calotei cupolei să o descentreze, totuşi tot putea trage asupra aceluiaşi obiectiv (sic). 
pa eae pe la ora 1,30—2.... cupola de 120mim terminând muniţiunea este pusă în afară de 

serviciu de către comandantul ei şi părăsită. (R. Lt-C, $.). 
—Primul' obiectiv în care cupola a tras între orele 8 şi 10, deşi este neprecis, totuşi este probabil 

că între orele 8 şi 10 se putea găsi trupe inamice în valea de la Nordul satului Antimovo, şi anume ualtăţi 
din Brig. Nedelcofi care a atacat Centrul 11, precum şi stânga acestui centru. 

Al doilea obiectiv, infanteria inamică care atacă Centrul 12, nu a putut constitui un obiectiv pentru 

tun cuirasat, deoarece unităţile inamice care au atacat Centrul 12 au fost cu totul slabe şi deci nu constituiau 

nici un pericol pentru acest centru întrucât reţeaua de sârmă din faţa sa era intactă, iar unităţile de infanterie 

care îl ocupau erau destul de puternice spre a le face faţă. 

Obiectivul normal pentru această gură de foc ar fi fost artileria grea bulgară care a contra-bătut 
şi a redus la tăcere pe rând toate bateriile noastre. | 

Nu este adevărat că a fost lovită calota cupolei, sau inelul de beton în care era ficsată cupola; 

am vizitat cupola şi am constatat că nu prezentă nici o lovitură în plin, ci. numai câte-va lovituri în pămâa- 
tul din jurul cupolei; deci Lt.-C. S$. a tost informat greşit. 

” Asupra acţiunei acestei cupole posed şi comunicarea Subl, Săveanu N., C-tul Cupolei, precum şi 
a sergentului artificier al Cupolei ; le voiu reda pentru clarificare. 

— Comunic. Subl. Săveanu N.: 
„Marţi de dimineaţă pe la ora 7,30'-8 am tras asupra morilor din valea de la Est de Antimovo, 

unde se zicea că se adună infanteria bulgară. 
„Pe la ora 11 a. m. (?) s'a stabilit în Cimitirul Turcesc din Antimovo o baterie grea bulgară şi 

am deschis focul asupra ei. Această baterie ne-a redus pe toţi la tăcere pană la ora 1 d.a, 
. „In cupolă nu a lovii nici un proecti!, afară de o lovitură în marginea din afară a inelului de 

beton. 
„Pe la ora 1,30" d. a. am primit ordin să susţin retragerea infanteriei şi am tras până am ter- 

minat muniţiunile. 

„Puțin înainte de ora 1,30 a apărut infanteria noastră care se retrăgea în derută dinspre Anti- 
movo spre Turtukaia. O mitralieră românească a ocupat poziţie lângă cupolă şi trăgea în infanteria bul- 
gară care se apropia dinspre Antimovo (ora 1,45). Atunci m'am retras spre Cantonul 2 luând cu mine închi- 
zătorul tunului. 

„La Cantonul 2 am întâlnit pe Maiorul Divary. Aci a venit un soldat din Bat. 53 mm. (R. 76 
[.), Locot. Popescu F., şi ne-a spus că Locol. Popescu F. a fost omorât şi că tunurile au fost părăsite. 

„Nu a trecut mult şi a venit la canton şi G-lul Teodorescu cu un automobil, a luat pe Maiorul 
Divary şi s'a dus cu dânsul spre cupolă, După aceasta eu m'am dus cu soldaţii ca să caut tunurile Locot, 
Popescu Fotino, dar nu le-am găsit, şi m'am înapoiat la canton. 

Felul în care Subl. Săveanu, C-tul Cupolei arată că a acţionat, pare mai verosimil şi mai “în 
conformitate cu situaţia şi misiunea pe care o avea bateria; şi anume că a tras şi în artileria bulgară. 

Este de mirare însă că C-tul Cupolei nu a găsit artileria grea bulgară până la ora 11, când 
această artilerie luase în primire încă dela ora 8 Centrul 11 şi Bat. Locot. Feraru; poate că i-a simţit pre- 
zența numai când a început să primească obuzele acestei baterii. 

Nu cred să se fi terminat muniţiunile tunului de 120 mm. F. N. G. din depozitele Capului de Pod; 
24
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cred mai de grabă că nu fusese organizată împrospătarea bateriei, sau nu a funcţionat serviciul împrospă= tării cu muniţiuni. 
„_—Comunic. sergentului artificier al Cupolei : 
„Cupola a tras 22 obuze şi S'a descentrat. 

| Faţă de cele arătate mai suş această afirmaţie nu pare verosimilă. Dacă bateria ar fi tras numai 22 proectile ar însemna că a stat în complectă inacţiune. O fi şi aceasta ceva. Bateria de tunuri de 75 mm. Md. bulgar. 
„deschide focul asupra infanteriei care se afla în valea dela Est de satul Antimovo dela ora 8 la 9 a, m.; tragere pe înălțătoare variabile, direct şi indirect, intermiteat, „Pe la orele 1—1,30' d, a. artileria grea inamică deschide focul asupra Bateriei de 75 mm Md. bulgar care continuă să tragă încă dela orele 10,30—11 a. m, asupra infanteriei inamice care înaintă din- spre Sarighioi spre Centrele 12 şi 13; tragere pe înălțătoare variabile direct şi indirect, intermitent. Bateria este neutralizată, — 3 tunuri scoase afară din serviciu. (R. Lt.—C. $.). — Această baterie îşi avea frontul îndreptat înspre Sud Sarighiol, iar valea Est Antimovo se găseşte înclinată spre dreapta subt un unghiu de 45 de grade. Este chestiunea de a se şti dacă această baterie aşe- zată într'o fortificaţie putea să încline ţevile spre dreapta subt un unghiu de 45 grade, fără a fi schimbat cât de puţin de poziţie.— Probabil că a tras încontinuu în direcţia Sarighiol şi a şos. Silistra. Asupra acţiunei acestei baterii am şi comunicarea Locot, Pătraşcu V. C-tul Comp. 2|76 care a ocupat Centrul 13; iat-o: _ 
„Nu a fost acţiune de loc la Centrul 13 până Marţi, 23 Aug., când am primit 3 proectile de ar- tilerie pe la ora 1,30; se bombardase şi bateria din spatele meu, care a fost scoasă din serviciu. „Această baterie a tras Luni, 22 Aug., puţin în Sarighiol şi Viskioy, când s'a dat atacul asupra acestor sate. Marţi, 28 Aug., a tras mult tot în Sarighiol şi Viskioy. „Când ne-am retas (ora 2,30 ) eşea din baterie un sergent care ne-a spus că ofițerul plecase de mult şi că el a tras până când s'a defectat un tun; probabil că nu i-a cauzat nici o  stricăciune artileria bulgară, deoarece era bine mascată şi noi vedeam din Centrul 13 că loviturile nu cad pe ea. — Această comunicare are părţi care se contrazic; întâiu spune că a fost scoasă din serviciu, şi apoi că nu a suferit nici o stricăciune; probabil că a voit să spună că bateria a fost obligată să înceteze focul, adică a fost neutralizată, fără însă să fi fost lovită, 

Direcţia în care a tras este clar redată: spre Sarighiol şi Vischioy încotro îşi avea întreptat fron- tul. Rămâne numai de văzut în ce obiective a tras, . ' 
, Oiiţerul comandat al bateriei chiar dacă nu plecase de mult, era totuşi plecat înaintea sergentului care rămăsese cu bateria şi s'a retras "odată cu infanteria. | , - | Totdeauna sunt regretabile asemenea întâmplări; şi pentru ca să nu se producă neînţelegeri şi bănueli, este bine ca comandanții de unităţi să nu părăsească uniattea pentru nici un motiv, nici chiar pentru a merge să primească ordine, cum au făcut câţiva comandanţi de unităţi. Din cuprinsul comunicării sergentului nu se confirmă distrugerea a 3 tunuri: căci dacă acest lucru S'ar fi întâmplat, nu ar fi fost omis să fie spus de către sergent. | Bat. de tunuri de 53 mm. Locot. Popescu F., baterie mobilizată de Reg-tul 76 Inf. Nu cunosc cum a operat această baterie decât din R. Lt. C. S., şi anume: | „Pe la orele 12,30 dimineaţa artileria grea inamică transportă focul asupra bateriei de 53 mm. pe afet care fusese aşezată în contrapantă şi se demascase prin focurile trase asupra infanteriei inamice care înainta spre Centrul 13 ; înălțătoare variabile ; tragere directă. 

„Această baterie fiind subt ordinele Căpit. Eftimescu, C-tul Bat, II|76 care constituia rezerva Reg-tului 76 Inf., care se retrage precipitat în faţa atacului trupelor bulgare, uitând să dea ordin de retragere bateriei, este surprinsă de infanteria bulgară şi nevoită să părăsească materialul care cade în mâinile ina- micului. 
— Din relaţiunile ce am asupra acestei baterii am dedus că a ocupat poziţie pe coastele de la Est de Cupola de 120 mm., adică pe coastele expuse spre inamic şi prin urmare nu în contra-pantă ; şi era atât de coborâtă pe coastă în jos, încât era văzută de unităţile care ocupau poziţie în fundul văii Kusgunluk şi cu atât mai mult era văzută dinspre inamic. 

| Din această poziţie nici nu se descoperia bine terenul din faţa Centrului 12, unde se spune că a tras, şi nici nu se putea retrage fără să fie văzută şi bătută atât de artileria cât şi de infanteria inamică, Locul acestei ar fi fost sus pe platou împrejurul şi spre Nord de Cupola de 120 mm,de unde ar fi putut trage şi în faţa Centrului 12 şi în faţa Ceatrului 13 în cele mai bune condițiuni şi ar fi putut să ocupe po- ziţie chiar mascată, şi ar fi putut să fie retrasă cu cea “mai mare uşurinţă ; şi ceva mai mult, de acolo ar fi îi putut să fie dusă cu aceiaşi uşurinţă înspre dreapta, înspre Subcentrul 11—12, de unde ar fi putut trage cu foarte mult folos în flancul trupelor bulgare care a atacat Centrul 11 şi stânga acestui centru,
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Cine a putut să ordone ocuparea unei poziţii de tragere cu o baterie în acest fel, adică pe pan- tele coborânde spre inamic, nu ştiu ; dar ocuparea de către o baterie a unei asifel de poziţii nu cred că gă- sim în toată istoria militară. 
| „Obiectivele în care a tras această baterie după ora 12 în faţa Centrului 13 au fost cu totul ne- însemnate ; nici retragerea trupelor din Centrele 12 şi 13 nu putea să fie bine susţinută din poziţia pe care a ocupat-o. Şi când ne gândim ce obiective frumoase ar fi avut în faţa Centrului 12 şi mai ales înspre Subcentrul 11—12. N 

Nu cred că bateria a fost pusă subt ordinele C-tului Rezervii Sect. III ; căci cum putea fi folosită de acest comandant în timpul când lupta se dedea pe linia principală ?—şi cum a îngăduit aceasta C-tut Art, Sectorului ? Iar dacă a fost aşa, nu pot zice decât că a fost o întrecere în a comite greşeli ; şi repet iarăşi că o asemenea măsură nu o vom putea găsi în toată istoria militară, 
Şi dacă bateria a căzut în mâna inamicului din cauză că nu a primit ordin de retragere, aceasta nu poate să fie o scuză pentru c-tul bateriei, care trebuia să ia măsuri de retragere imediat ce a văzut că infanteria amică se retrage, lucru care se vedea destul de bine din poziţia pe care o ocupă. 
Şi nu mă îndoesc că c-tul bateriei ar fi făcut acest lucru, dar după informaţiile sumare pe care - le am în această privință, lucrul s'a întâmplat cu totul altfel, şi anume: bateria a fost prinsă întrun îuc de artilerie aşa de puternic încât nu a mai putut să fie retrasă până când linia de luptă a infanteriei bulgare a ajuns pe poziţie, 
Comandantul bateriei era însă dator să facă toate sforţările spre a retrage bateria şi a nu o lăsa - Să cadă în mâinile inamicului; trebuia retrasă chiar cu braţele şi cu pericolul oricărei pierderi 1). Bateria 1/5 Ob. de 105 mm Locot. Otopeanu. 
n». » + ÎDtră în acţiune de abia în această zi schimbând de poziţie de unde se află în zilele de 21 şi 22 Aug., — la Vest de Centrul 15, — la colţul de Sud-Est al pădurii Dereaua în valea din spatele intervalului dintre Centrele 12. şi 13, de unde deschide focul asupra satului Antimovo şi terenului de la Nord de acest sat, precum şi asupra infanteriei care înainta spre Centrul 12; — tragere indirectă, înălțătoare va- riabile, intermitent de la ora 10 la 12, 

- | „Schimbă de poziţie din ordinul C-tului Divizionului mai spre Nord-Vest în dreapta şoselii Silis-. tra şi în preajma Cantoului 2, de unde a acţionat către orele 1,30—2 d. a. (R. Lt. C. $.). Din cele spuse mai sus ar rezulta ca această baterie nu a tras asupra infanteriei bulgare care a atacat Centrul 11, către care se îndreptă efortul principal al Br. Nedelcof, — ci mai întâiu a tras în obiective nedefinite, — satul Antimovo şi terenul de la Nord de sat, — şi apoi în infanteria care atacă Cen- trul 12, care era atacat după cum am spus mai sus de unităţi cu totul slabe, 
Să ascultăm şi pe ofiţerii bateriei, 

— Comunicarea Locot, Otopeanu, C-tul Bateriei: 
„Bateria mea a fost destinată ca artilerie a Subsect, Bat. IV/76 (Centrele 14 şi 15) şi am stat în valea din spatele acestor centre până în ziua de 23 Aug. ora 10,15, când am primit ordin şi am ocupat poziţie în valea din spatele Centrelor 12 şi 13. 
„De aci am tras într'o coloană de infanterie care înaintă în ordine strânsă spre Antimovo, am - respins-o în dezordine şi am urmărit-o cu foc. 
„Apoi am tras întrun loc unde se masa infanterie, | „La ora 12,30 am primit ordin să ocup o altă poziţie, căci se spărsese frontul, Am mers şi am ocupat poziţie la 2000 m. la Vest de Cupola de 120 mm. de, unde am tras în infanteria bulgară la 1000 — 1500 m. care înaintă; iar după venirea Reg-tului 34 Inţ, Bulgarii fiind respinşi am tras cudistanţa ma- ximă (6800 ml.). 

_— Din informaţiile sigure pe care le am, precum şi din schiţă, ştiu că bateria a ocupat poziţie imediat sub coasta pe care este construit Centrul 13, Cred că C-tul Bateriei îşi avea observatorul pe dealurile vecine de unde se descoperă perfect de bine valea ce trece pe la Estul satului Antimovo, pe unde cred. că Bulgarii şi-au adus cel puţin o parte din trupele cu care au atacat Centrul 11; şi deaceia este posibil că C-tul ba- teriei să fi descoperit pe această vale vre-o coloană inamică care înainta spre Antimovo,—deşi timpul, —ora 10,80,—era destul de înaintat şi Bulgarii îşi căraseră deja cea mai mare parie a forţelor cu care au atacat Centrul 11 şi le aşezaseră pe baza de plecare la atac. 
Nu ni se spune precis în ce loc anume se masa infanteria în care a tras în urmă, Despre acţiunea bateriei în poziţia a doua de tragere vom vorbi la descrierea luptelor care s'au desfăşurat în după amiaza zilei de 23 August. 

| - —Comunic. Sub, Vlădescu, of. subalt, în baterie, 
„ln poziţia din spatele Centrelor 12 şi 13 am stat ca 40 de minute şi am tras spre Antimovo şi dreapta Antimovo. - . 

  1) Bateria nu avea un agent de legătură pe lângă C-tul rezervei Sect, 111?
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„Locot. Otopeanu mi-a spus că acolo a tras cu bun efect în masă de infanterie bulgară. 
„In retragere am fost încadraţi bine de artileria bulgară şi am fost bătuţi puternic dar fără să ne provoace pierderi. 
Din expresia „și dreapia Antimovo“ se înţelege că bateria a tras în trupe inamice care se păseau la West de Antimovo, adică în trupele care atacau Centrul II. | - " 

Din toate comunicările şi concluziile îuşirate mai sus asupra acţiunii bateriilor din Sectorul III pu- 
tein conchide următoarele : | 

| —Nici o baterie nu şi-a avut pregătită tragerea, adică nu au avut aşezaţi observatorii în poziţii de 
“unde să descopere bine câmpul din faţa Cetăţii, să le comunice bateriilor şi să le conducă tragerea. 

— Din această cauză nu au putut fi descoperite nici bateriile inamice şi nici coloanele de infanterie inamică care au atacat Cetatea spre a putea îi bătute la timp; şi bateriile noastre au tras pe dibuite şi în 
obiective închipuite. | 

—Sau că nu a existat un plan de acţiune al artileriei Sectorului ;—sâu, dacă a existat, nu a fost 
executat; numai aşa se explică cum toate bateriile au păstrat în tot timpul luptei aceleaşi poziţii în sector pe care le-au avut la începerea luptei. Era cazul cred ca cel puţin Bat, Ob. 105m|m Locot. Otopeanu şi Bat. 
de 53 mm Locot. Popescu F. să fi fost dislocate spre Centrul 11 chiar de la ora 8 spre a susţine apărarea 
acestui centru, atunci când s'a văzut. —şi s'a văzut foarte bine după cum vom vedea în descrierea acţiunilor 
de infanterie. —că Bulgarii pregătesc atacul în acea parte şi apoi că îl execută numai pe acolo, 

| Şi acest iucru îl putea face fără nici o grije, deoarece deplasarea bateriilor se putea face ascunsă 
prin marile mase de porumb înalt care acoperia interiorul Capului de Pod în această parte ;—iar frontul 
Centrelor 12, 13, 14 şi 15 rămânea să fie sprijinit de Bat. Md. Bulgar, Cupola de 120 mm şi Bat, 87 mm, 
Locot, Andronescu. 

in consecinţă infanteria 2părării a fost siab susţinulă de artileria propie. 1) 

Desfăşurarea atacului infanteriei bulgare ;—cum s'a executat apărarea de către trupele 
care ocupau fortificațiile şi de către rezervele lor, 

Voiu procedă şi aci ca şi la descrierea acţiunii de infanterie din Sect. II—adică voiu da cuvântul 
pe rând soldaţilor, gradaţilor şi ofiţerilor carii se găseau pe front, spre a arăta ei însişi cum şi când au fost 
atacați şi cum au răspuns la atac. | 3 

Asupra modului cum s'a desfăşurat acţiunea la Centrul 11 şi Subcentrul 11—12, nu am nici o 
comunicare a apărătorilor acestor fortificaţii ;—din această cauză va trebui să mă refer la comunicările ofi- 
ţerilor unităţilor vecine în ce priveşte acţiunea unităţilor care a ocupat acest centru şi subcentru. 

— Declaraţia Maiorului Papilian C-tul Bat. 111[76, care a ocupat Centrele 10 şi 11,—declaraţie dată 
cu ocazia cercetărilor operaţiunilor de la Turiukaia în anul 1918 (rezumat): 

„Atacul s'a pronunţat spre Centrul 11 şi era secerate de cele 2 mitraliere de la Subcentrul 11-12 
ale Serg. Olteniţeanu şi de mitralierele de la Centrul 11. | 

„Eram în Subcentrul 11-12, când am fost anunţat că vine un batalion în ajutor. Imediat am trimes 
un agent de lepătură cu rugămintea ca să se dirijeze din acest batalion 2 companii către Centrul 10 şi două 
companii către Centrul 11, şi apoi am plecat la postul de comandă spre a ie eşi în întâmpinare. 

” „Nu ştiu ce s'a petrecut cu cele 2 companii îndreptate spre Centrul 1Q. Cele 2 companii îndrep- 
tate spre Centrul 11 am cerut să înainteze spre acest centru pentru a-l ajută; dar din Centrul 11 mereu: 

“mi-a venit cererei de ajutor şi rapoarte că este atacat valuri după valuri de inamic. 
„La un moment dat am primit ordin ca cu batalionul sosit (Bat. 1/80) să execut un contra-atac în 

flancul drept al Bulgarilor carii ocupaseră Centrul 9 şi înaintau în interiorul Capului de Pod. Am comunicat 
acest ordin Lt. Colonelului Ignat Emanuel, C-tut acestui batalion, dar nu ştiu ce a făcut. 2) 

„Nu a trecut mult timp (la ce oră?) şi am văzut retrăgându-se oameni de la Centrul 10 şi apoi 
am primit ordin să mă retrag cu batalionul la Linia II de Rezistență ; — trupa însă sa retras copleşită de 
forțele superioare bulgare care o atacase şi subt presiunea învăluirii atacului bulgar care cucerise Centrul 9, 

— De ce C-tul Bat. [11/76 a rugat pe C-tul Bat, 1:80 să îndrepte 2 companii spre Centrul 10, când 
sigur spune că numai Centrul 11 era atacat? Era precum se vede aceiaşi metodă de a fărămiţa unităţile 
şi de a le trimete pe front în loc de a le păstra în rezervă şi de a le folosi când se prezentă ocazia. 

  
1) In concluziune: artileria locului îatărit nu era pregătită ca să intre în acţiune în a 5-a zi (nu, în a 8-a zi) după decretarea mobilizării ; ceace însemnează ca 'Turtukaia nu-şi terminase mobilizarea forţelor vii şi mijloacelor materiale în ziua când a fost atacată de armata bulgaro-gerpmană. | 
2) De ce nu a executat Maiorul P. ordinul ce i s'a dat? i
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Şi de ce cele 2 companii îndreptate spre Centrul 11 au fost împinse la Centrul 11, când ştim că 
acest centru era ocupat de o companie şi jumătate şi era acoperit de 2 reţele de sârmă dintre care aceia 
care înconjură centrul era absolut intactă ? 

Dealtfel, după cum se va vedea mai la vale, Centrul 11 nu a căzut prin atac direct, ci prin de- 
bordare pe la stânga, Bulgarii pătrunzând pria gurile lăsate în reţeaua de sârmă pentru drumurile ce vin 
dinspre Antimovo, — precum şi prin înconjurare dinspre dreapta; şi ordinul de a trimete cele 2 companii 
în: ajutorul Centrului 11, care nu avea nevoe de acest ajutor direct, lipsea acest centru de ajutorul pe 
flancuri, de care avea nevoe întradevăr. | - 

Şi cum credea C-tului Bat. 11l|76, că Cotul Bat. 1/80, care se găsea în drum spre Centrul 11, ar 
fi putut trimete 2 companii spre Centrul 10, pri locuri necunoscute acoperite de o masă compactă de porumburi, 
şi fiind lipsite de hartă ? Ar fi fost mult mai bine ca Maiorul Popilian să fi aşteptat sosirea Bat. 180 la 

- postul său de comandă, să fi pus la curent cu situaţia de pe front pe C-tul acestui batalion, şi apoi, de co- 
mun acord cu acesta, să fi luat măsurile pe care le credea necesare. De altfel, după cum se va vedea maj 
la vale, măsura prematură de a se trimite 2 companii la Contrul 10, cu toate că s'a dat 'ordinele necesare, 
nici nu s'a putut execută din cauzele arătate mai Sus; iar cele 2 companii neştiind unde este Centrul 10 şi 
pe unde să se ducă acolo, s'au desfăşurat şi au rămas alipite la batalion; aşa că batalionul a rămas unit 
înapoia Centrului 11, şi deci putea să fie întrebuințat în întregul lui. Asttel stând lucrurile este inexplicabilă 

- afirmaţia Maiorului Popilian că nu ştie ce s'a făcut cu cele 2 companii îndreptate spre Centrul 10; nu avea 
decât să iasă din adăpost şi să le vadă, 

Mai departe, când a primit ordin ca cu batalionul sosit să dea un contra-atac în îlancul drept al 
Bulgarilor care-pătrunseseră în Capul de Pod după căderea Centrului 9, cred că, C-tul Bat. IIl/76 şi C-t al 
Subsect. Centrelor 10 şi 11, rău a făcut când a comunicat acest ordin spre executare Lt.-Colonelului Ignat 
E., C-tul Bat. 1:80. Un asemenea contra-atac nu l-ar fi putut da cu uşurinţă un ofiţer care cunoştea Capul 
de Pod, cu atât mai puţin un ofiţer atunci venit pe front şi căzut în plină luptă în sector şi absolut desorien- 
tat. Şi mă mai întreb: cum a comunicat Maiorul Popilian acest ordin, când puţin mai înainte dăduse ordin 
Lt.-Colonelului Ignat să trimeată 2 comanii spre Centrul 10, iar celelalte 2 companii ale aceluiaşi batalion să 
le împingă înainte spre a ajuta Centul 11? Că batalionul era întreg lângă postul său de comandă, asta era 
adevărat; dar acest lucru nu-l ştia Maiorul Popilian, precum nu ştie nici ce a făcut Lt.-Col. Igaat după 
primirea ordinului, deşi trebuia să ştie acest luciu, întrucât operaţiunea interesa sectorul său. 

Şi se mai pune o chestiune: care era direcţia în care trebuia să se execute acest contra-atac ? 
Pentru a ataca flancul drept al Bulgarilor carii după cucerirea Centrului 9 înaintau în interiorul 

Capului de Pod, direcţia de atac era dela postul de comandă al Bat, Ill|76 spre colţul Sud Estic al pădurii 
Daidir. Ori, noi ştim că bulgarii carii pătrunseseră în Capul de Pod după cucerirea Centrelor 8 şi 9, fuse- 
seră opriţi de Bat. 11/74 şi 11|74, care ocupaseră poziţie pe linia II de reculegere între Bat. Locot, Jecu şi 
colţul pădurii numit mai sus; şi deci dacă Li.-Col. Ignat ar fi executat ordinul ce i s'a comunicat ar fi 
atacat în flanc şi spate cele 2 batalioane din Reg-tul 74 Inf. Noroc deci că nu s'a executat acest contra 
-atac-lasă că era şi greu să se execute prin masele de porumb care acoperea acea regiune,—dar am fi avut 
la Turtukaia şi lupta între două unităţi româneşti. | | 

lată dar cât este de greu a conduce unităţile pe câmpul tactic, şi mai ales întrun Cap de Pod 
al cărui îront este semicircular, când terenul este acoperit de cultiiri, când lipsesc legăturile şi transmisiunile 
şi când comandanții de toate treptele nu cunosc situaţia şi când se obstinează să stea în adăposturi, 

Mergem mai departe cu înşirarea comunicărilor. | , 
— Comunicarea Subl. Petrescu 1. Gn,, of. subalt. în Comp. 11|76, şi care cu plotonul său ocupă 

tranşeia din dreapta şi imediata apropiere a Centrului 11: | 
„Tranşeia pe care eu o ocupam avea şanţ de comunicaţie până la bordeiul cu postul de comandă 

al Batalionului 11l/76, dar era curmat la drumul care ducea prin spatele meu la Centrul 10 şi de acolo la 
Belica. Centrul 11 nu avea şanţ de comunicaţie, 

| „După o oră şi jumătate dela începerea bombardării a început infanteria bulgară să se scurgă 
în mase din-ce-în-ce mai dese prin fața mea şi prin fața Centrului 11 prin porumb la 1000—1500 m. de 
rețeaua de sârmă către valea şi poate către satul” Antimovo. , 

„Nu-mi amintesc dacă această infanterie era bătută sau nu de artileria noastră ; dar probabil 
că nu era bătută; căci dacă ar fi fost bătută, aş fi văzut proectilele spărgându-se asupra ei şi mi-ar 
fi atras atenția. a 

„In tot timpul cât am stat în anexa pe care am ocupat-o, nu am fost atacat de front şi nici 
Centrul 11 nu a fost atacat de front. In Jața mea nu a apărut trăgători bulgari şi m'am mărginit să 
trag cu bunii trăgători foc în flancul maselor de infanterie bulgară care se scurgeau prin fața mea 
spre stânga. 

„La un moment dat am văzut că trupele din dreapta mea se retrag şi am văzut apărând Bule



In retragere am ajuns la porumbul dintre bordeiul postului de comandă şi Centrul 11, unde am 
găsit trupe din Reg-tul 80 Inf. cu Subl. Găiseanu, „In timpul cât am stat acolo, am văzut venind soldaţi în retragere dinspre Centrul [1 şi printre 
ei am văzut şi pe Subl, Popescu Kant venind pe poteca care ducea de la bordeiul de comandă la Centrul 11, 
rănit la picior. 1) 

care, după cum am văzut, trăgea în multe şi de toate, numai în acest obiectiv nu trăgea ; cum dealtfel s'a 
petrecut lucrurile şi cu bateriile din jurul Centrelor 3-6 care au lăsat fără să fie bătute masele de infanterie 
bulgară care detilau prin faţa Centrelor 4,5 şi6.: — Comunicarea. Subl, Andreescu M,, of. Subalt. în Comp. 10]76, care a ocupat poziţie în intervalul 
dintre Centrele 10 şi Il: 

»Marţi de dimineaţă a venit în tranşeia pe care o oCupasem cu plotonul, Locot. Petre Şt, Cotul 
Comp., şi ne-a spus că C-tul nostru de batalion intenţionează să întâmpinăm pe inamic în câmp deschis. (?) 
In realitate lucrul acesta îl dorea mai mult el, care îl şi ceruse: dar după o jumătate de oră am primit ordin 
să stăm pe loc că vom fi atacați la ora 8, 2 

părut o linie de trăgători inamici, cu care am îuceput să schimbăm, focuri, „Până la ora 9 am avut răniți vreo & soldaţi pe care nu am putut să-i evacuez din cauză că 
ne lipseau brancardierii, 3) 

” „Pe la ora 10 au apărut şi unităţi strânse (2) de infanterie cu mitraliere care trăgeau în Centrul 
11 (?) şi în noi, 

„Pe la ora 10 am aflat că Subl, Diamandy este mort în Centrul 11; asta o raportă plângând (?) 
Locot. Axente, C-tul Comp. 976, cerând ajutoare. „Pe la ora 11 unităţile şi mitralierele bulgare din faţa noastră S'au îndesit și au: ocupat creasta 
dealului de peste vale, la 350-400 m. fără însă să aibă rezerve în spatele lor, cât se pulea vedea până 
în porumb. 

„Pe la ora 1,30'.2 infanteria bulgară din faţa noastră îşi îndreptă tragerea spre Centrul 11 (2), iar 
în noi nu mai trăgea (?), 

Ă 
| „In acest timp am început să primim focuri din spate şi din tanc, Atunci am dat ordin de retra- 

gere pe şanţul de comunicaţie. 
„Ajuns la drumul unde şanţul era întrerupt, am sărit afară din şanţ. Acolo am fost primit cu 

focuri dinspre Centrul 10, focuri care veneau de la un lanţ de trăgători bulgarii carii înaintau pe drum. 
Am sărit repede în continuarea şanţului şi m'am scurs înapoi pe la Bat, Locot. Feraru, şi de acolo spre 
Turtukaia 4), 

„La drum la locul unde şanţul era întrerupt erau foarte mulţi soldaţi morţi şi răniţi, probabil îm- 
puşcaţi când au voit să sară peste drum. 

„la timpul luptei Locot, Petre Şt., C-tul Comp,, venise pe la mine şi i-am spus că va fi nevoe 
de ajutoare; mi-a Spus că ie va aduce, dar a plecat fără să mai dea pe la mine. 

— Comunicarea Subl, Ghiţescu D,, of. subalt, în aceiaşi companie, şi care ocupă cu plotonul său 
tranşeia imediat la dreapta Subl. Andreescu: . 

  1) Ce fel de tetragere fac oamenii aceştia ?- Nu însărcinau niciodată o Subtimpărţire că să pro- 
teja retragerea. Astfel se expică cun o mână de trăgători bulgari ne semănau unităţile prin po- 
Tumbişte şi păduri şi ne omoră şi răneă o mulţime de lume. 2) Bulgarii dăduse această ştire ? 3). ?, 

4) Turtukaia era punctul de retragere al tutulor ?
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„Infanteria bulgară a apărut în jumătate la Stânga într'o mică vâlcică cu mirişte; şi apoi - a apărut şi în jumătate la dreapta pe o arătură pe linia de orizont, In ambele părţi Bulgarii erau ca la 500 m. de tranşeia pe care eu o ocupam cu plotonul. Am deschis focul cu câte o jumătate de ploton în fie care grup. Nu am putut observa dacă grupele care apăruseră aveau sau nu rezerve şi în ce număr erau, 

„După ce am deschis focul, grupul din jumătate la stânga sa oprit, iar grupul din jumătate la 

limpezit şi am intrat în linişte. 
„In acest timp, dincolo de Centrul 10, unde nu puteam să văd, era un infern; — deasemenea Ş spre Centrul 11. Numai noi rămăsesem în linişte între aceste două lovituri, „Nu a trecut mult şi văd pe creasta, pe care erau nişte tranşee ale Reg-tului 79 Ivf,, în jumătate la dreapta şi înapoia noastră, şi de unde se putea bate valea care despărţea Centrul 10 de Centrul 9—văd o linie de trăgători bulgari, carii, foarte calmi (păreau că vizitează tranşeele) şi fără să aibă deloc atitudinea de luptători, au luat tranşeele -în rând dincolo de Centrul 10. La fiecare nouă tranşee ajunsă se opreau şi făceau anumite constatări pe care şi le comunicau unii altora ; erau ca la 250.—300m de mine şi se vedeau foarte bine, 1). 

„De acolo au mers apoi către interior, către Turtukaia prin valea care suia pe la spatele Centrului 10 spre spatele meu. Eu nu m'am sinchisit deloc 2); ba aşteptam cu încredere minunea ca trupele noastre : dela Centrul 10 să deschidă focul asupra lor şi să-i spulbere. Dar lucrul nu sa întâmplat şi Bulgarii şi-au văzut de drum, Probabil că Comp. 1276 care apăra Centrul 10 se retrăsese deja de mult. i „Deşi Bulgarii sosiau în spatele meu, dar fiindcă noi aveam ordin să nu ne retragem din îinia 1 fără ordin, am rămas pe loc. 
„Treptat-treptat mi-am dat seama că Centrul 10 este părăsit şi că Reg-tul 79 Inf. este dat peste cap; deasemenea bănuiam că şi la Centrul 11 lucrul merge rău, 
„Bulgarii din spatele meu au înaintat până la tufişul dintre Centrul 10 şi Bat. Locot. Jecu, şi de acolo nu i-am mai văzut. 
„La un moment dat fiind la latrină a venit la mine un caporal şi mi-a spus că este ordin de retragere, deoarece Bulgarii au cucerit Centrul 11 3). Ne-am scurs pe şanţul de comunicaţie care şi la noi era întrerupt de drumâl Belicei. Acolo parte au sărit în continuarea şanţului, iar parte cu mine au îugit prin porumb, 
„la timpul cât am străbătut porumbul am fost bătuţi cu foc de baraj de artilerie şi cu toc de infanterie dinspre Centrul 10, Dinspre Centru 11 primeam numai focuri rătăcite de infanterie. Ne-am con- tinuat apoi drumul spre Păd. Daidir şi de acolo spre Turtukaia €). 

— Comunic. Subl. Boambă Horia, of. subalt. în Comp. 12|76, care ocupă Centrul 10: „După o oră şi 15 minute de la începerea bombardării, infanteria bulgară a pornit la atacul centrelor 9 şi 1]. 

„Pe la ora 7,45 un post al nostru de observaţie care se găsia înaintea rețelii de sârmă a fost respins împreună cu observatorii, de artilerie de acolo şi a fost ocupat treptat de 30 de infanterişti bulgarii M'am dus la turelă şi i-am dat ordin să tragă asupra locului unde fusese postul. Imediat soldaţii bulgari S'au repezit înainte şi infanteria noastră a început un foc puternic asupra lor. Aceşti Bulgari au fost urmaţi de alte linii de trăgători al căror gros păreă că vine din direcţia morilor părăsite de pe valea care vine dinspre Belica. Am tras până când cartuşele au început să se termine. Atunci m'am dus şi am început să conduc împrospătarea muniţiunilor, care erau depozitate în spatele centrului 5). 
| „Am ajuns astiel ora 10,30”, când soldaţii au început să se vaete că nu au muniții şi să întrebe, că ca fac, 

„Am mers la telefon spre a cere ajutoare dar telefonul se întrerupsese, 
„Am spus soldaţilor să stăm acolo, căci, dacă vom sta până la ora 2 4. a. vom fi salvaţi, „Deodată ne pomenim cu un foc din. spate ; credeam că suutem înconjurați; în realitate însa era Reg-tul 80 Inf., care ne venise în ajutor şi deschisese focul din spate asupra noastră 6), 
  1). Dacă se vedeau aşa de bine, de ce nu trăgea nimeni în ei? 2). Se vede bine. | 

3) Ofiţerul nu avusese grije să ice picături Davila înainte de a intra în luptă ? 4) Retragere tactică din latrină prin porumbişte tocmai la Turtukaia. 5). Un ofiţer care îşi părăseşte locul de luptă pentru a conduce. împrospătarea muniţiunilor se împuşcă pe loc. 
6). Ce scene: penibile, tot atât de oribile de spus ca şi de. văzut,
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„Atunci nu s'a mai putut ţine trupa, care s'a retras treptat-treptat până când am rămas aproape singur. In urmă am plecat şi eu. | 
„In drum Bu am mai dat de Reg-tul 80 Int, 
„Am ajuns la Turtukaia unde fiind obosit m'am culcat şi am adormit. 
—Este singurul ofiţer care afirmă ca o unitate dia Capul de Pod a ţinut un post de observaţie de infanterie combinat cu un post de observaţie de artilerle în afara reţelii de sârmă şi anume la punctul cota 124 din faţa Centrului 10, şi de unde se puiea descoperi întreaga parte superioară a văii Esky Dere până 

la Moara Racagiului, Faptul că Subl. Boamba H., cunoscutul sculptor, nu ne spune că acel post de obser- 
vaţie nu a văzut pe această vale infanterie adunată, şi mai ales faptul ca acest post de observaţie a putut să se menţină acolo până la ora 7,45 dovedeşte că în această vale Bulgarii nu au avut trupe masate şi gata de a ataca Centtul 10, şi nu au avut nici artilerie în această vale. 

Nu este verosimil că slabele unităţi bulgare care s'au prezentat în faţa Centrului 10 au avut re= 
zerve înapoia lor. De altfel este cert că Bulgarii nu au atacat în forţă Centrul 10, şi nici nu au trecut re- țeaua de sârmă prin faţa acestui centru, 

Nu este adevărat că Reg-tul 80 Int,—ar fi ajuns în total, sau în parte, în spatele Centrului 10, 
şi deci focurile primite din spate nu proveneau dela acest batalion, dacă acele focuri au fost primite într'a- 
devăr; căci ştim şi vom vedea mai fa vale, că Bat. 1/80 a ajuns şi a rămas întreg în spatele Centrului 11. Dealtfel însuşi Subl. Boambă H. arată că atunci când s'a retras nu a găsit acest batalion în spatele Cen- 
trului 10, 

Din totalul textului comunicării am impresia că reese că Subl, Boambă se conducea la Centrul 10 ca şi când ar îi fost cel mai mare în grad la acest centru, deoarece nu se referă de loc la Locot. Cră- Ciunescu, C-tul Comp, 12|76 care ocupă Centrul 10. | 
— Comunic. Subi. Nişulescu D., C-tul Comp. 4147 Mil., care după cum am văzut mai "nainte a fost distribuită Centrului 10: | o 

„Duminecă şi Luni compania mea a fost distribuită, un ploton la Comp. 10176, iar două plotoane cu mine la Centrul 10. 
„Marţi bombardarea m'a prins la Centrul 10. Acolo eu cu 20 de soldaţi am fost însărcinaţi să 

împrospătăm muniţiunile. ” 
„După apariţia infanteriei bulgare s'a cerut mereu ajutoare, 
„Pe la orele 8,30—9 eu cu cei 20 de Soldaţi am trecut în anexele din stânga ocupate de Comp. 10/76. Când am sosit în aceste tranşee Bulgarii apăruseră la porumbul din faţă la 500—600m şi i-am văzut cum au înaintat până la 400m. Ia acest timp S'au cerut din nou ajutoare prin oameni de legătură,—dar fără 

rezulţat. 

„Ca după o oră dela sosirea mea la Comp. 10|76 am fost trimes de Locot. Petre Şt, C-tul Comp. 10|76 la Maiorul Papilian, C-tul Bat. III/76, să cer muniţiuni şi ajutoare, Plecând am găsit înapoia tranşeelor ca un ploton din Reg-tul 80 1nf. fără ofiţer şi carii mi-au spus că sunt sosiți de curând acolo. Era un foc grozav de infanterie şi mitraliere. Mam oprit întrun punct aproape de Centrul 10 şi am trimis un soldat la Maiorul Popilian. După puţin timp acest soldat s'a înapoiat şi mi-a comunicat că va veni un cheson cu muniţtuai. 
* „Cât am stat în acest punct, a trecut în goană o companie din Reg=tul 79 inf. dinspre Centrul 10 (probabil dinspre Centrul 9) şi mi-a spus că Bulgarii au intrat peste ei; era pe la oră Il. Am văzut apoi şi soldati de artilerie fugind, (2) 

„După aceasta am văzut cum s'au retras compani.le din Reg-tul 80 Inf. care veniseră în ajutor. Cred că în acest timp nici Comp. 12476 nu mai era în Centrul 10. 
„Nu a trecut mult şi am văzut şi soldaţi din Reg-tele 76 şi 47 retrăgându-se. Printre aceştia am văzut şi pe Serg. Tănase din compania mea, pe care întrebându-l de ce s'a retras, mi-a răspuns că Bulgari au intrat şi peste ei. !) | 
„După aceasta m'am retras şi eu spre Cant. 2 de pe şos, Silistrei şi apoi spre Şeremet, 

| După cum se vede din această comunicare toată lumea cerea ajutor, fie că era atacat, fie că nu era atacat, sau era numai amenințat. Dar mai ales cereau muniții chiar unităţile care erau atacate foarte slab cum este cazul trupelor dela Centrul 10 şi al celor din intervalul dintre Centrele 10 şi 11. Aceste cereri de mudiţiuni nu mi le explic de cât prin focul nebun de arme şi mitraliere pe care îl executau oamenii la a- pariţia unor linii slabe de trăgători inamici; foc groaznic de care ne vorbeşte Subl. Nişulescu în comunicarea de mai sus, foc care nu putea veni dela siabele unităţi bulgare care se prezentase în faţa frontului în acest loc.—Şi atunci când toţi cereau ajutor şi muniţiuni pare că uitaseră că între ei şi inamic se găsea o puter- nică reţea de sârmă; nu mai vorbim de Superioritatea numerică a apărării în acest sector, Se pare că aceste cereri de ajutor nejustificate erau făcute spre a justifica o retragere ulterior fără motiv. 
  1), Ofiţerul întrebă pe sergent de ce s'a reiras; dar el ce făcuse ? Işi părăsise postul,
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Se confirmă retragerea trupelor de la Centrul 9 pe la Estul Bat. Locoţ. Jecu. 
Prin expresia „cred că în acest timp Comp. 12/76 nu mai era în Centrul 10“, ofiţerul voeşte să 

spună că această companie s'a retras prematur. Numai în acest fel se poate explica faptu! că minunea aştep- 
iată de Subl. Ghiţescu că trupele noastre de Ia Centrul 10 să deschidă focul asupra Bulgarilor cari înaintau 
în interiorul Capului de Pod după căderea Centrului 9, — nu s'a petrecut. 

Intr'adevăr că cu retragerea Comp. a 12]76 este un mister; despre toate unităţile dia întreg Capul 
de Pod ştiu sum S'au retras, — dar despre această compânie nu ştiu nimic. 

Mai departe Subl. Nişulescu D. ţine să arate că a văzut cum s'au retras toate unităţile care au 
luptat în partea locului; mă îndoesc însă că a văzut cum s'a retras Bat, 1|80, deoarece acest batalion a 
sosit şi a ocupat poziţie în prima linie de reculegere având flancul drept la prima poziţie a Bat. Lt. Feraru, 
de unde până la „un punct aproape de Centrul 10%, este cel puţin 1000 m, iar locul până acolo era 
acoperit cu mase de porumb. ” 

Comunic. Subl. Teodorescu V., C-tul Comp. 1]47 Mil., care a ocupat poziţie îa linia de reculegere 
dinapoia Centrului 11, o voiu cită cu ocazia descrierii acţiunii Bat, 1180, deoarece dă relaţii aproape numai 
în legătură cu venirea şi acţiunea acestui batalion. 

Deasemenea şi comunicarea Subl. Ghiţă M., Adjut, Bat. 11l:76. 
— Comunic. Subl. Enescu, of. subalt, în Comp. Mitr.[76, şi care cu secţia sa a ocupat poziţie în 

stânga Centrului 11 înapoia infanteriei care ocupa poziţie în tranşeele aşezate mai spre fundul văii din 
stânga acestui centru; -— comunicare făcută în 1918 cu ocazia cercetării operaţiunilor dela Turtukaia : 

„Am început tragerea imediat ce a apărut infanteria bulgară, care dtaca stânga Centrului; 
11 şi am tras până când am căzut rănit și am fost evacuat. 

— Nu am putut avea nici comunicările Subl. Jeles (Comp. 9|76) şi Dragomirescu (Comp. 2|76) carii 
comandau plotoanele care ocupau Subcentrul 11-12 şi nici ale vre unui ofiţer dintre cei carii au luptat în 
Centrul 11, spre a-mi arăta modul cum s'a desfăşurat atacul bulgar în faţa tranşeelor ocupate de ei. 

Despre Subl. Jeies ofiţerii în unanimitate afirmă că a părăsit poziţia înainte de timp şi că pe lael 
s'a produs prima spărtură în Capul de Pod; îi bănuesc chiar şi origina. Subi. Ghiţă M. Adjut. Bat. 1Il:76, 
comunică, după cum vom vedea, că a văzut pe acest ofiţer venind la postul de comandă al batalionului şi 
spunând plângând că Bulgarii i-au distrus plotonul; era ora puţin înainte de a apărea Bulgarii pe la 
stânga Centrului 111). | 

Despre apărătorii Centrului 11 credinţa ofiţerilor îndeobşţe este că au murit ca eroi în centru, 
fiind striviţi întâi subt focul de artilerie pe care Bulgarii l-au destănţuit asupra centrului,—şi apoi fiind încon- 
juraţi şi măcelăziţi de infanteria bulgară care i au năpădit, neavând un şanţ de comunicaţie pe care să se 
retragă, - 

Deşi se crede că toţi ofiţerii carii s'au găsit în Centrul 11 au fost omorâţi în centru împreună 
cu soldaţii de subt comanda lor, totuşi lucrul stă astfel: | 

— Subl.Diamandy a fost omorât încă din timpul bombardării (Comunic. Subi. Andreescu). 
— Locot. Dumitrescu Vintilă a fost rănit încă de dimineaţă, dar nu a putut să fie avacuat din 

cauza lipsei unui şanţ de comunicaţie. Probabil a rămas în centru unde a fost ucis de Bulgari la cucerirea 
centrului. (Comunic. Subl. Ghiţă M.). 

— Subl. Tătărăscu s'a retras pe la ora 10,30 rănit. (Se va vedea comunic. Subl. Petrescu D. 
din Comp. 1:80). 

— Subi. Popescu Kant s'a retras deasemenea rănit, (Comunic. Subl. Petrescu 1. Gn.). 
— Despre Subl. Dobrotescu nu se ştie nimic, 
— Locot.. Axente, C-tul Comp. 9/76 şi C-tul Centrului 11, probabil a fost rănit în timpul re- 

tragerii de către soldaţii Bat. 1/80. (Se va vedea în comunicarea Subl. Cucu semnalmentele unui ofiţer care 
s'a retas rănit, şi care se potrivesc cu ale Locot. Axente). , 

Ia ce priveşte soldaţii din Centrul 11, se va vedea tot în comunicările ofiţerilor din Bat. 1|80 şi 
în special în comunicarea Subl. Janet, că parle din ei s'au retras fără arme, fără echipament şi chiar fără 
vestoane, cu care, se zice, că au înfăşurat reţeaua de sârmă care înconjura centrul, spre a o putea escalada. 

Aşadar atacul executat de Bulgari asupra frontului Centrelor 10-11 şi asupra Subcentrului 11-12 
s'a produs ca şi atacul executat asupra Sect, II (Centrele 6—9), adică mai întâi a fost angajat mai mult sau 
  

1) Greu de stabilit răspunderile ; dar din câte am cetit până acum văd că şi alţii ca dânsul nu 
şi-au făcut datoria. Greşeala mare este a acelora cari nu şi-au dat seama de însemnătatea Centrului 11 cu anexele lui din dreapta şi din ştânga. La Centrul 11 se îmbina frontul de Sud cu cel de Est; e un eşind periculos pentru apărare şi favorabil pentru atac. Cei chemaţi ca să apere locul întărit trebuia să mediteze asupra acestui lucru, să se aştepte lâ un atac violent pe aci şi deci să ia măsuri ca să prevină o catastrofă Nu au făcut nimic. Aşa trebuesc văzute lucurile. Jeles ca mulţi alţii nu au putut să-şi stăpânească nervii într'un moment de criză. Este vinovat, dar nu trebue făcut țap ispăşitor. 
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mai puţin slab tot frontul şi apoi au împins la atac” grosul forţelor asupra părţii de front cuprins între Cen- 
trul 11 şi Subcentrul 11-12. . 

Nu putem şti exact ora când s'a produs atacul decisiv asupra acestei porţiuni de front, dar pro- 
babil că pe la ora 10, când Maiorul Popilian, care se găsea la Subcentrul 11—12, a fost anunţat de sosirea 
Batal. 1|80. 

| - Apărarea Centrului 10 şi a intervalului dintre Centrele 10 şi 11 a căzut probabil prin ameninţarea 
înconjurării dinspre dreapta în urma căderii Centrului 9, Totuşi părăsirea Centrului 10 de către Comp. 12:76 
este o chestiune din cele delicate: căci trebue să se ştie încă de pe acuma că atacul în flancul şi în spa- 
tele întregei linii dela Centrul 9 şi până la Centrul 11, pe o iungime de front de aproape 4 kilometri, s'a 
efectuat de două companie de pușcași bulgari însărcinate de către Divizia 4 Bulgară să facă legătura 
cu Br. Nedelcof. 

” Apărarea Centrului 11 şi a intervalului dintre acest centru şi Subcentrul 11—12 executată de 
circa două companii. şi un număr oarecare de mitraliere a durat probabil până pe la orele 11,30'—12, când 
copleşiți de atacul de front a circa 8 batalioane şi ameninţaţi a îi înconjurați dinspre dreapta, — apărătorii 
lăsaţi la propriile lor forţe, şi neprimind aici un sprijin nici din partea artileriei noastre, sunt nevoiţi să 
cedeze terenul. 

Ia dispozitivul de apărare al frontului atacat s'au făcut următoarele greşeli capitale : 
1) Subsect. Centrelor 10—11 până la Subcentrul 11—12 nu şi-a oprit o rezervă capabilă de a 

acţiona ; căci plot. III şi IV din Comp. 1147 Mil. care ocupă linia de reculegere din spatele Centrului 11 nu 
puteau constitui o rezervă. 

2) la Centrul 11 s'au îngrămădit prea multe forţe; căci 2 compatii, din care lipseau 1 ploton 
(plot. Subl. Petrescu D, în anexa din dreapta centrului) şi 1 secţie (secţia Serg. Ivan în stânga centrului) 
erâu prea mult pentru o fortificaţie cu o deschidere de îront de 200 m şi o suprafaţă de cel mult un hectar 
şi jumătate (15000 mp.). | 

3) Apărarea intervalului dintre Centrul 11 şi Subcentrul 11—12 care avea o deschidere de front 
de circa 600 m., în plus că aci reţeaua de sârmă prezenta 2 spărturi prin care treceau drumurile care ve= 
neau dinspre Antimovo, zic, apărarea acestui interval numai cu 1 ploton de milițieni prahoveni comandat de 
1 sergent, o -setţie de puşcaşi din Comp. 11]76 comandată de Sergentul Ivan (nu de ofiţerul comandant de 
ploton care rămăsese cu cealaltă secţie în Centrul 11) şi de o secţie a 2 piese de mitraliere, era prea slabă; 
şi era prea slabă mai ales față de Centrul 11 care era ocupat atât de puternic şi unde se găseau 6 ofițeri. 

„Se zice că milițienii prahoveni care au apărat tranşeia lor din fața unei guri de drum din 
rețeaua de sârmă, spre deosebire de celelalte unităţi de milițieni din Capul de Pod, au făcut minuni de 
vitejie şi că au murit până la unul apărând tranşeia lor în luptă la baionetă ; dar ce puteau face 30 de 
oameni înarmaţi cu arme Md. Martiny 1879 şi dispunând numai de 100 de cartușe, în fața unei mase : 
asaltatoure de 3—4000 de oameni, adică de 100 de ori mai mare? 

Totuşi au luptat aşa cum trebuiau să lupte toți. 
Onoare şi acestor bătrâni şi bravi ostaşi! 

. Privind ocuparea slabă a acestei părți a frontului, îmi vine a crede că Bulgarii au atacat acest 
sector numai din cauza marei iui slăbiciuni pe care probabil au cunoscut-o din informaţiile de la locuitori 1). 

In lupta de la Centrul 11 vorbesc soldaţii carii au scăpat de acolo, s'a distins prin vitejia sa 
Locot. Axente, vrednic urmaş al Tribunului Axente Severu, dârzul apărător al Munţilor Apuseni în 1848, 
Apărarea acestui centru constitue o frumoasă faptă de arme, care împreună cu apărarea Centrului 8 şi lupta 
susţinută de Subl. Popescu D. Ocheşelul, Marinescu Alexandru, Vasilescu Cristea şi Rotaru Ion în: anexele 
Centrului 9, vor servi ca exemple viitorimii de modul cum trebue să-şi facă datoria de ostaşi 2). 
o» Locot, Axente probabil grav rănit, după cum am spus mai sus în timpul retragerii din centru a 
căzut pe câmp din cauza pierderii mari de sânge şi a. rămas în mâinile Bulgarilor carii l-au ucis precum 
obişnuia să procedeze cu răniții grav. 

“Venirea în ajutor a Bat. 1/80 şi intrarea lui în luptă. 

e Ne amintim cum acest batalion a ajuns la Turtukaia în cursul nopţii de 22-23 Aug., cum a sta- 
ționat până dimineaţa la Cazarma Şeremet, în timp ce -Lt.-Col. Ignat Em., C-tul, Bat. [|80 a mers la C-tul 

| 1) Pe câad armata bulgară atacă cu mase mari punctele frontului unde voiau să facă spărtură, 
apărarea făcea faţă cu câte o companie sau două, iar masa trupelor sale alerga resfirată când ia dreapta 

- gând'la stânga,incapabilă de-a da -o 'mână de ajutor unde trebuia şi când trebuia. 
> *-22) Eu sânt convins că toţi ofiţerii noştrii bine conduşi şi-ar. îi făcuţ datoria cu sfinţenie. Lipsin- 
du-le conducerea, forţa ior morală s'a slăbit şi încet-încet s'a strecurat din ei,
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Capului de Pod spre a primi ordine, şi cum de dimineaţă în urma. cererilor de ajutor ale C-ţilor de Sectoare a fost trimes spre Subsect. Centrelor 10—11. | | Pentru a arătă cum acest batalion a primit ordinul de: intrare în luptă, cum a: mers, şi cuma ac- ționat voiu da cuvântul pe rând ofiţerilor din batalion, precum şi celor carii l-au. văzut operând, -. — Comunic. Subl. Pătărlăgeanu I., Adjut. Bat. 1]80: _- „Pe la ora 8 de dim., pe când trupa lua masa, s'a dat ordin ca batalionul să fie pus sub arme şi la ora 8,30 am plecat cu destinaţia spre Centrul 11, Daidir(?). Ne ştiind unde este, :am luat drept călăuză pe un milițian (2) 
Ajunşi la locul unde am părăsit şoseaua spre a merge pe un drum de care în jumătate la stânga am început să primim focuri de infanterie. Până acum se auzise focuri de artilerie numai în surdină ; 3cum se auzia mai bine, dar nu se vedea nimic înaintea noastră. 
„După ce am mers o bucată de drum batalionul a fost oprit în coloană înapoia unei margint de porumb şi Lt. Col. Ignat a vorbit trupei încurajând-b. Tot asi au fost chemaţi comandaţii de companii la ordine, 

„Apoi batalionul şi-a continuat drumul mai Şdeparte în linii de companii prin flanc pe două linii cu Comp. 2 şi 1 în linia şi cu Comp. 4 şi 3 în linia II-a. 
„Puțin timp după pornire a venit un ofițer călare care a îndreptat companiile din linia | în ju- mătate la dreapta spre Centrul 10. 1) Acel ofițer a făcut acest lucru fără să anunţe pe Lt. Col. Ignat decât după ce a îndreptat companiile în noua direcţie. - 
„In felul acesta a rămas ca spre Centrul 11 să meargă numai Comp. 4 şi 3 din linia Il-a. Eu Cu Lt-Col. Ignat am pornit înainte Spre postul de comandă al Maiorului. Popilian. Cred că batal. care venea în urmă, nu a avut pierderi pricinuite de artilerie decât foarte mici, deoarece proectilele care începuseră să vină păreau a fi rătăcite şi nu loviau. 
Ajunşi la postul de comandă al Maiorului Popilian se vedea cum erau bombardate fortificațiile dinainte. Maiorul Popilian era în bordeiu la telefon cu un soldat şi cerea (răguşit) să i se trimeată muni- țiuni. Lt-Col. Ignat i-a spus că trupa sa are câte 160 cartuşe de om. | „Maiorul Popilian voia să dea comanda Lt-Col, Ignat, iar acesta i-a spus că cel mult va împărţi comanda cu dânsul, deoarece nu cunoaşte locul. In consecinţă a cerut Maiorului Popilian ca să-l pună la curent cu dispozitivul fortiticaţiilor şi trupelor, ceace Maiorul Popilian a făcut desemnând o schiţă. „Eu am eşit afară să privesc lupta. 
„Companiile trecuseră înainte de bordeiu şi ocupaseră nişte tranşee. Companiile dela dreapta se. vedeau înaintând, deoarece drumul lor era mai lung. 
„Cred că nu am stat acolo la bordeiu mai mult ca 15—30: minute până când s'a produs spăr- tura frontului şi când trupa a pornit în debandadă înapoi: atât trupele din Reg-tul 79 Inf., cât şi cele din Reg-tele 76 şi 80 Inf. 
„Spârtura părea să sa produs în jumătate la stânga, dar şi în jumătate la dreapta. Soldaţi izolaţi şi grupe mici de soldaţi din Reg-tele 76 şi 79 au fost întâlniți retrăgându-se încă de când batalionul nostru înainta spre Centrul 11. 
„Când am văzut că frontul a fost spart, eu cu Li-Col. Ignat şi Maiorul Popilian ne-am retras în= tr'o mică vălcică înapoi unde găteau mâncarea bucătăriile Reg- tului 76 Iaf. 2) Acolo am adunat ca 200 oa- meni fără ofiţeri şi eu am primit ordin să intru în front spre a lua comanda unei unităţi constituite în pripă, „la acest timp companiile se retrăseseră: Comp. 4 şi 3 spre stânga noastră, iar Comp. 1 şi 2 pe la dreapta noastră fără să le dăm de vrmă, 
„Lt-Col. Ignat văzându-se fără batalion?) m'a trimes la Turtrkaia ca să adun resturile batalionului pe care le voiu găsi acolo şi să mă pun în legătură cu celelalte batalioane din Reg-tul 80 Inf., care urmau să sosească. 

| „Inapoindu-mă cam pe înserate am auzit înaintea mea un sgomot (Strigăt) de asalt; mi se părea că trupele noastre au luat ofensiva şi au reocupat tranşeele părăsite de dimineaţă. 

      1) Observ : acest batalion a sosit la Turtukaia în cursul nopţii (22|23) şi a stat la Cazarmă până la ora 8,30 (23 Aug.) pentru a fi trimis apoi la Centrul 11. Ajuris târziu pe front în toiul luptei i se ia de către un ofițer,—fără ştirea C-tului de Batalion—2 companii pentru a fi duse la Centrul 10 ; iar celelalte 2 companii rămase se îndreaptă către Centrul 11, unde ajunge tocmai când Bulgarii spărsese frontul, Aceste companii sunt prinse în vârtejul retragerii trupelor care luptase, fără să fi putut da cel mai mic ajutor, tără să fi descărcat o singură puşcă. Eacă în ce chip utiliza Cotul Apărării ajutoarele ce i se trimesese. 2) In loc ca Maiorul Popilian să ia cele 2 companii ce îi veneau în ajutor şi cu ele să facă ceva pentru a încerca salvarea sectorului său, el găseşte de cuviință să facă schiţe şi să mai stea în bordeiu 30 de minute până când frontul S'a spart şi trupele noastre au înst alungate. Ce mai rămânea atunci celor doi ofiţeri superiori de făcut? Să se retragă şi ei, 
| | De ce şi-a pierdut batalionul ?
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„Noaptea am petrecut-o pe câmp.!) 
— După cum am spus şi după cum vom vedea şi din comunicările ce urmează, Companiile 2 şi 1 

au S'au dus la Centrul 10, ci au oblicat anmai puţin spre dreapta spre a face loc Comp. 4 şi 3 să intre în 
linie, batalionul rămânând unit cu companiile dispuse pe o singură linie, în care dispozitiv a ocupat linia | 

de reculegere din spatele Centrului 11 având flancul drept la uvrajele primei poziţii a bateriei Locot Feraru. 

Faptul că Maiorul Popilian a început să facă o schiţă spre a pune la curent pe Lt-Col. Ignat cu 
Situaţia fortificațiilor şi a dispozitivului trupeior dovedește că nu posedă harta Capului de Pod 120-000 
despre care am vorbit la începutul lucrării; deci nici comandanții de batalioane şi de subsectoare nu po- 
sedau această hartă, 

Impresia pe care a avut-o Subl. Pătărlăgeanu că frontul fusese spart şi în jumătate la stânga şi 

în jumătate la dreapta a fost justă, deşi era sosit chiar atunci pe câmpul de luptă, într'un loc cu totul ne- 

cunoscut și fără harta Capului de Pod. 

Şi detaliile pe care le dă acest cfiţer sunt interesante şi juste. 

Trimiterea acestui ofiţer la Turtukaia spre a aduna resturile batalionului şi rămânerea Lt-Colone- 
iului Ignat pe câmpul de luptă singur p'a avut nici un sens practic şi se va vedea că a avut ca rezultat ră- 

tăcirea complectă a C-tului de batalion de unitatea sa.2) 

—Comunic. Subl. Petrescu D. of. subalt. în Comp. 1]80, 
„De acolo de unde ne-a vorbit Lt..Col. Ignat batalionul a înaintat în linie de companii prin flanc 

pe o singură lin'e îa ordinea începând de la Stânga 4, 3, 1, 2. lu înaintare compania mea a lăsat înapoi şi 

la stânga o baterie, care a tras puţin şi apoi s'a retras. Tot în înaintare am lăsat la dreapta un bordeiu. 

După bordeiu am intrat întrun porumb după care am dat de un câmp de meiu cosit, unde ne-am adă- 
postit după clăi. | 

„Când am ajuns la ultimul porumb am început să fim bătuţi de artilerie. In câmpul de meiu nu 

am mai fost bătuţi, ci eram încadraţi şi în faţă şi în spate de trageri de baraj, încât nici nu puteam înainta 
şi, nici nu ne-am fi putut retrage. Acolo am stat ca două ore 5). 

„Incă de când înaintam am întâlnit pe Subl. Tătărăscu, călare (?!); se ducea înapoi; îl cunoş- 
team şi mi-a spus că este rănit (ora 10,30-11); era vesel; 

„Când ne-am apropiat de bordeiul de comandă al Bat. 1ll|76, ne-am întâlnit cu soldaţi răsleţi din 
Reg-tele 79 şi 76 Inf., carii se retrăgeau şi ne spuneau că i-a prăpădit Bulgarii. 

„In înaintare plotoanele companiei erau desfăşurate într'o singură linie în ordinea începând de la 

stânga: plot Piotonier ..... , plot. Subl. Stoicescu Şt., plot. Subl. Petrescu D., şi plot. Subi. Videscu. 

„Subl. Copăceanu, C-tul Comp., a fost rănit repede după ce compania a ajuns la câmpul de 
meiu. Subi. Videscu nu a mai fost văzut de la un timp ; probabil este mort, deoarece nu i s'a mai dat de urmă. 

„După două ore de aşteptare ne-am retras 4). Eu am îoemerit într'o vâlcea unde Lt-Col. Ignat şi 

Subl. Pătărlăgeanu era cu un grup mare de soldaţi şi uade am petrecut noaptea. Pe seară am auzit înaintea 
noastră trupe dând asaltul, 

„Contrar celor arătate de Subl. Pătărlăgeanu acest ofiţer afirmă că bătalionul a înaintat spre 

Centrul 11 în linie de compaaii prin flanc pe o Singură linie, ceace e mai probabil, deoarece batalionul a 

ocupat linia de reculegere din spatele Centrului 11 cu companiile în ordinea arătată de Subl. Petrescu D,., 

căci dacă ar îi mers pe 2 linii, cu companiile 4 şi 3 În linia II-a, companiile care au continuat înaintarea, 

după ce Companiile 2 şi 1 au oblicat spre dreapta, nu s'ar putea explica cum batalionul a ajuns şi a ocu- 

pat linia de reculegere cu companiile în ordinea 4, |, 3, 2. 

Bateria care în timpul înaintării a fost lăsată înapoi şi la stânga de către Comp. 1|80 şi care a 
tras puţin şi apoi s'a retras au poate fi decât Bateria de Ob. de 120 mm Căpit. Gheorghiu din Diviz. Maior 

- Motaş, care ştim că după ce s'a relras din poziţia dinapoia Centrului 9, a ocupat poziţie înapoia văii Ba- 

şului,—sau mai bine zis înapoia lizierii de porumb dintre kilometrii 6 şi 7 de pe şos. Daidir. In nici un caz 

nu cred că bateria întâlnită să fi fost Bat. Căpit. Costescu, care după cât ştiu a ocupat poziţie la dreapta 
Bat. Locoi. Feraru, care aceasta din urmă a fost atinsă în timpul înaintării de extrema dreaptă a Bat. 1|80. 

Cu totul ciudat mi se pare faptul ca bateria întâlnită şi lăsată în urmă de Bat. 1|30, după trece- 
rea batalionului a încetat focul şi s'a retras. Căci mă întreb cum a putut să înceteze focul şi să se retragă 

o baterie când a văzut că un batalion trece spre front, şi când se ştie că frontul la Centrul 1la fost pă- 

truns cel puţin după 2 ore de la trecerea batalionului. 
  

1) Cu cine? 
2) Extraordinară şi criminală lipsă de conducere. 
3) Extraordinară şi criminală lipsă de conducere. 
4) Şi această companie şi-a făcut datoria: a stat la câmpul de meiu cam 2 ore şi apoi s'a retras.
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Ori o fi fost Bat. Căpit. Costescu (B. 115 Ob. 105 mm care în a doua poziţie, Ia 600 m Sud Vest 
de Bat. 87 mm Md. 1880 Locot. Andronescu, cădea tot cam pe aci. Aceasta ar însemna că această baterie 
s'a retras din prima sa poziţie cu mult înainte de a se fi spart frontul şi în acest caz putem deduce că nu 
a adus nici un sprijin sectorului atacat ; şi aşa ne-am explică de ce nu a văzut şi nua tras din prima poziţie 

" în infanteria bulgară care a atacat dinspre Antimovo stânga Centrului 11. 
— Timpul de 2 ore cât ofiţerul apreciază că a stat în Câmpul de meiu din spatele Centrului 11,— 

recte în linia de reculegere din spatele acestui centru, mi se pare mult prea mult; dar dacă acest fapt este 
adevărat ar însemna că Bat. 1|80 a avut tot timpul de a se orientă asupra situaţiei şi a interveni întrun fel 
sau întraltul în ajutorul frontului. atacat, 

— Valea în care Subl, Petrescu a înemerit în retragere şi în care a găsit pe Li-Col lgnat cu un 
grup mare de soldaţi, trebue că s'a găsit mult înapoi spre Turtukaia, căci numai aşa se poate explică cum 
pe seară a auzit înaintea lor trupe dând atacul fapt care s'a produs între kilometrii 6 şi 7 de pe şoseaua 
Daidir (colţul Nord Est al Pădurii Turtukaia.).— 

— Comunicarea Sub!. Janet Ghn., of. subalt, în Comp. 2/80: , 
„Inapoia marginei de porumb, între nişte şire de paie şi un ţarc de vite, unde ne-a vorbit Lt- 

Col. Ignat am ajuns pe la ora 9,30—10 a. m. Acolo am luat formaţia în linie de companii prin flanc pe o 
singură linie. | | 

„In timpul când Lt-Col, Ignat a chemat pe comandanții de companii la ordine, a sosit un călăreț 
cu un plic; probabil că era ordinul în care se arătă încotro să mergem, deoarece am plecat imediat. - 

„Am pornit cu companiile în ordinea începând de la stânga 1, 2, 3, 4; ştiu bine că Comp. 2|80 
avea Comp. 1:80 la stânga. Am intrat şi am mers prin lumivişuri de mirişte amestecate cu porumb. 

„După ce am parcurs 600 m. de la plecare am intrat subt un foc de artilerie. 
„la înaintare Comp. 1;80 a apucat-o în jumătate la stânga, iar Comp. 2!80 a apucat-o în jumătate 

la dreapta, rămânând puţin în urmă. După intrarea în porumb nu ne-am mai văzut companie cu companie, 
dar ne legam prin oameni de legătură. 

„Până la punctul extrem al înaintării am mers ca 3—31/2 kim. timp de 2—21/, ore, şi am ajuns 
la nişte tunuri de lemn care se aflau întrun şanţ, In înaintare am luat treptat linii de plotoane, secţii, grupe 
şi în fine în trăgători. 

„Ca la 1000 m. de tunurile de lemn am primit focuri dese. de infanterie ; dat noi nevăzând cine 
trage, am inaintat fără să tragem până la tunurile de lemn. Inaintarea am făcut-o din când în când cu pauze 
spre a ne odihni şi orienta. - 

„La tunurile de lemn nu era nimeni, şi nici pe drum nu am întâlnit pe nimeni retrăgându-se. La 
tunurile de lemn am ocupat şanţul cu plotoanele în ordinea începând dela stânga: plot. Sub!. Janet, plot. Plot, 
Bilciu, şi- plot. Subl. Cucu, fiecare comandant de ploton la câte un tun: 

„laaintea noastră era teren deschis, mirişte ca 400 m., de unde începea un lan de porumb. 
„Am întrebat pe Căpit. Orezeanu, C-tul Comp., personal, ce facem, şi dânsul a ordonat să înce= 

pem tragerea asupra marginei porumbului, după ce mai întâi am pus baionetele la armă. 
„După ce am început focurile uitându-mă înainte, am văzut soldaţi români carii se retrăgeau şi 

am ordonat încetarea focurilor. Au venit la noi ca 70—80 de soldaţi ; mulţi erau desbrăcaţi, fără vestoane şi 
fără arme; spuneau că Bulgarii le-au cucerit tranşeele pe care le-au ocupat.) Cu aceşti soldaţi a venit şi un | 
ofițer rănit pe care îl cunoştea Subl. Cucu. 

„Atunci, se zice, că a venit un ofiţer la Căpit. Orezeanu şi a dat ordin de retragere, şi ne-am 
retras. 

„Până când ne-am retras, nu a apărut infanterie bulgară. 
„Retragerea s'a făcut pe la ora 1,30”, In retragere, de Ja un loc compania s'a risipit, şi eu cu 15 

soldaţi am înemerit la plotonul Subl. Dobreanu din Reg-tul 84 Inf., care venise în ajutor şi ocupase poziţie 
la linia de tranşeie dinapoia pădurii. “ 

— Se confirmă că batalionul a înaintat cu companiile pe o singură linie; dar ordinea companiilor 
este cu totul alta decât cea arătată de Subl. Petrescu D,, precum şi decât cea în care am stabilit că bata= 
lionul a ocupat linia de reculegere. | 

Comp. 2/80 a ajuns în înaintare în prima poziţie a Bat. Feraru, în care după plecarea bateriei 
se aşezase tunuri de lemn, şi care se găseşte în prima linie de reculegere din spatele Centrului 11. 

Inaintarea s'a făcut cu. opriri care a făcut să întârzie sosirea batalionului ia destinaţie. 
Compania nu a ştiut nici unde a sosit şi nici ce trebuia să facă acolo; din care cauză a deschis 
  

1) Şi această companie şi-a făcut datoria. A mers până la tunurile de lemn, şi de acoloa început “Să împuşte trupele noastre în sectorul cărora venise. Fatalitatea apăsă rău în acele zile asupra Armatei Române.
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focul înspre Centrul 11, care era încă ocupat de trupele amice. Această greşeală a provenit din faptul că atât c-tul batalionului, cât şi Maiorul Popilian, C-tul Subsectorului, nu le-a dat bici un ordia şi nici o lămu- rire după sosirea pe Câmpul de luptă. 
Cei 70—80 de soldaţi sosiți în retrasere tăceau parte din apărătorii Centrului 11 care se găseşte exact înaintea primei poziţii a Bat. Feraru şi de unde venea la baterie două drumuri care încadrau la dreapta şi la stânga acest centru şi deci canalizau spre baterie pe cei ce se retrăgeau din centru, Dealtfel ofiţerul care s'a retras împreună cu soldaţii nu putea fi decât Locot, Axente, C-tul Centrului 11, după cum se va vedea mai la vale. 
Deci putem afirmă că din Centrul 11 s'au retras cel puţin 70—80 Soldaţi, care au părăsit cen- trul împreună cu comandantul lor probabil când au văzut că Bulgarii îi debordează pe Ia stânga. — Comânic. Subl. Cucu Gnh., of. subalt. în aceiaşi companie (2:80): „Inaintând de la locul unde ne-a vorbit Lt.-Col. Ignat, am ajuns cu compania la o baterie de tunuri cu ţeavă lungă, unde un plotonier ne-a spus că bateria este descoperită, şi să nu stăm acolo. Plot. Subl,, Janet ocolise bateria pe la stânga; plotonul meu şi al Plot. Laszu am ocolit-o pe la dreapta, „Am înaintat până la o traoşee veche în care era o baterie de lemn, şi în care ne-am oprit. „După câtva timp dela sosirea aci am început să. primim focuri fără să vedem de unde vine. De- odată vedem mişcându-se ceva în porumbul din faţă şi crezând că sunt Bulgari am deschis focul ; dar spre mirarea noastră vedem eşind din porumb un grup de 70—80 soidaţi români însoţiţi de un locotenent înalt, brun-oacheş, biue făcut, cu pantaloni negrii, care venea rănit, sprijinindu-se într'o armă şi curgându-i sânge în cantitate mare. Cum a sosit acest ofiţer ne-a spus: „bine măi, nu ne-a omorât Bulgarii şi acum ne omo- | râţi voi l*1), - 

| ” „Nu a trecut mult după aceasta şi a venit un călăreț care ne-a spus că este ordin de retragere 2) ; şi ne-am retras, 

„Retragerea am făcut-o mai mult risipiţi; şi plotonul meu,—oamenii carii mai rămăseseră pe lângă mine,—S'au rupt de companie. In drum înapoi am întâlnit soldaţi din Reg-tul 79 Inf. cu un ofiţer legat la cap. — Se confirmă că Comp. 2]80 a trecut în înaintare pe la Bat. Locot, Feraru,—a doua poziţie, — şi S'a oprit la prima poziţie a acestei baterii, unde a şi ocupat poziţie. 
Locotenentul rănit care s'a retras cu cei 70—80 dd soldaţi nu a putut fi altul decât Locot, Axente Titus C-tui Comp. 9|76, deoarece nici ua alt ofiţer din Comp. 9 şi 11176 care ocupau Centrul 11 şi tranşeele laterale nu avea semnalmentele arătate mai Sus şi în special nici un alt ofiţer din aceste companii nu purta pantaloni negrii. Călărețul care a venit cu ordinul de retragere nu va fi fost bulgar deghizat 7 » — Comunic. Căpit. Orezeanu C-tul Comp. 2/80: — „Pe când înaintam încă spre linia centrelor, compania mea fiind la aripa dreaptă a batalionului, şi eu la aripa dreaptă a companiei, âm văzut retrăgându-se pe la dreapta noastră uu ofiţer cu un grup de soldaţi care nu s'a oprit pe linia noastră, ci a continuat sâ se retragă mai departe, — Nu se specifică din ce reg-t erau soldaţii carii se retrăgeau ; probabil însă că erau din Reg-tul 76 Inf. şi anume din unităţile dela Centrul 10 şi intervalul dintre Centrele 10 şi 11; ceace dovedeşte că aceste fortificaţii au fost părăsite de vreme ; şi dacă acţiunea companiilor de puşcaşi bulgari care veneau din- spre Centrul 9 nu s'a resimţit în jurul Centrului 11 aceasta se datoreşte slabului lor efectiv faţă de marea întindere de front pe care ele au acţloat, fiind nevoite bine înţeles să lase mici garnizoane în fortificațiile cucerite şi în special în Centrele 9 şi 10. 

— Comunic. Subl. Găiseanu D-tru, of. subalt. în Comp, 3:80: „După ce ne-a vorbit Lt.-Col, Ignat, am înaintat până am dat de nişte tranşee goale pe care le-am ocupat, 
„In înaintare am primit focuri de infanterie ; artileria însă nu ne-a bătut de cât după ce am ocupat tranşeele. 
„Am stat acolo ca 2 ore, în care timp focurile de iofanterie au continuat, Noi însă nu am tras, deoarece nu ştiam ce este înainte ; se zicea că înainte este Reg-tul 76 Iaf., pe care îl aşteptam să se retragă 3), 

- ia „La un moment dat gloanţele care ne veneau dinainte îndeşindu-se, Locot, Panait, C-tul Comp., ne-a ordonat: „retragerea“, după care compania retrăgându-se ca 100-200 m. în dezordine, Locot. Panait a dat ordin de oprire; dar nu s'au oprit decât vre-o 60 de soldaţi cu Locot, Panait, eu şi un plotonier, „In acest timp am văzut cu. Subl. Crainic şi Mayer din compania noastră erau evacuaţi răniţi. Nu a trecut mult şi a fost rănit grav în vintre şi Locot, Panait, şi a fost şi el evacuat. După aceasta eu şi cu 30 de soldaţi am căutat prin retragere să eşim din zona focurilor. Celelalte companii nu se vedeau. 
  1) Asta se numea la Turtukaia : Cooperaţiunea trupelor pe acelaş front, 2) Ciae îl trimisese ? 

3)!!
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„In drum în retragere am dat de pâlcuri de soldaţi din Reg-tele 76 şi 79 Iaf., dintre carii unul era condus de Subi. Petrescu 1. Gh.. (ora 2—3 d, a.) Eram cu totul desorientat şi voiam să mă pun în le- gătură, sau să mă raliez la vre-o unitate, dar nu vedeam nici o linie de luptă stabilită, „În fine mergând înapoi spre Turtukaia am văzut înaintând o „inle de trăgători într'o ordine perfectă şi cu un elan admirabil, față de dezordinea și desorientarea care domnea la unităţile pe care le văzusem până atunci. 
„M'am raliat la această trupă, care era o companie din Reg-tul 74 ÎInf., comandată de bravul Locot. Stoica loan. M'am simțit fericit intrând subt comanda acestui ofițer, care mi-a dat comanda unui ploton din compania sa. Aci ne găseam pe linia de fortificaţie dinapoia pădurii ; la dreapta noastră spre şoseaua de subt poala pădurii se vedea luptând Căpit. Mayer Titus, C-tul Comp. a 4-a din batalionul nostru, — Se confirmă că Bat. 1]80 a stat aproape două ore în linia de reculegere din spatele Centrului 1 fără să primească vre-un ordin şi fără să cunoască situaţia în care se găsiă. —Comunic. Subi. Begnescu Brutus, of. subalt. în Comp. 4:80: „Am debarcat la Turtukaia în noaptea de Luni spre Marţi (22-23 Aug.) Toată noaptea am stat degeaba şi am rebegit pe la Cazarma Şeremet.!) 
„Marţi de dimineaţă pe la ora 7,30-8 am pornit pe şoseaua Daidir în coloană de marş Subt co- manda Lt-Col. Ignat Em. După ce am trecut de linia de tranşee dinapoia pădurii şi am trecut spre stânga şoselii batalionul a luat formaţia în linie de compadii prin flanc şi ne-am oprit între nişte şire de paie și un farc de vite; era ora 9—9,15; Comp. 4 era încadrată şi la dreapta şi la stânga. „Aci comandanții de companii au fost chemaţi la ordine. Tot aci, inainte de a porni mai departe compania a luat în linii de plotoane prin flanc. Apoi am intrat cu tot batalionul în nişte porumburi prin care am înaintat până la o linie de tranşee pe care am ocupat-o. 
„lo timpul înaiotării prin porumb am fost bătuţi de artileria inamică şi am luat în linie de grupe, Ajunşi la tranşee am început să primim focuri de infanterie din jumătate la stânga. Azi am stat ca 15 — 20 minule şi Căpit. Mayer a primit mu ştiu de la cine ordin de retragere, | | „Ne-am retras în jumătate la dreapta înapoi. In drum în retragere am găsit şi am lăsat în urma noastră o baterie de artilerie care a oprit cu deasila pe Plot. Bugeac cu plotonul său în Susţinere. In aces timp focul de infanterie şi mitraliere se înteţise în mod extraordinar. “ In retragere am ajuns la linia de tranşee dinapoia pădurii la 100-200m în Stânga şoselii pe care, venisem de dimineaţă. Acolo ne-am refăcut ; aveam 70 de soldaţi, şi cu noi era şi Căpit. Mayer Titus; cu Plot. Bugeac şi cu ceilalţi ofiţeri din companie, precum şi cu restul batalionului nu ne-am mai înțâlnit, — Subl. Begnescu apreciază la 15—20 minute timpul cât a stat în linia de reculegere înapoia Cea- trului 11. Probabil că Bat, 1/80 nu a stat acolo nici 2 ore, dar nici 15—20 mivute, ci circa o oră. Bateria întâlnită în retragere şi lăsată în urmă a fost probabil Bat. Căpit. Costescu 'care acţionă din a doua poziţie de la 600 m. Sud Vest de Bat. de 87mm. Locot, Andronescu. - — Comunic. Subl. Popea Radu, of. subalt. în Comp. 4]80, - . „După ce ne-a. vorbit Lt.-Col. Ignat am înaintat prin porumb cu compania desfăşurată având plo- _toanele în ordinea începând de la stânga: plot. Subl. Holban, eu, Plot. Bugiac, care înlocuise pe Subl. Ni- colescu rămas bolnav la Olteniţa, şi Subl. Begnescu, 

„De la un timp nu am mai văzut plotonul Subl. Holban de la stânga mea. Eu cu Plot. Bugeac am 

care cred că se găseau Bulgarii, şi de unde primeam focuri de infanterie. „Cât am stat aci nu am văzut retrăgându-se dinaintea noastră infanterie românească ; mi se pare că am văzut retrăgându-se mai -pe la dreapta. | | | „După câtva timp am primit ortin de retragere, 2) Eu şi cu câţiva soldaţi m'am retras în iumătate la stânga înapoi şi am trecut ca pe la 200 m, de o baterie părăsită care se găsea ca la 6—700 m. de şoseaua Silistrei. 
— Bateria părăsită pe care ofiţerul a văzut-o în retragere, a fost probabil Bat. de 87 mm, Locot. Au- droneecu pe care in urmă a retras-o atelajele Bat. Căpit. Costescu, — Comunic. Subi. Teodorescu V., C-tul Comp. 1147 Mil., care ocupa cu 2 plotoane din compania sa linia de reculegere dinapoia şi stânga Centrului 11: i , | „Pe la ora 9 (2) a sosit în tranşeia în care mă găseam eu, trupe din Reg-tul 80 Int. cu Căpit. 
    

  1) Ce timp preţios pierdut ! j 
2) De la cine? E curios că nici unul nu Spune cine i-a dat ordin de retragere. Ordinul de retra- ere nu putea veni decât de la şeful imediat superior.



— 200 — 

Mayer T. In acelaş timp se vedeau sosind şi la dreapta şi la stânga mea prin porumb trăgători, carii s'au oprit în linia de tranşee pe care o ocupam eu. 
„După cum am fost informat mai în urmă ei primiseră ordin să se ducă în linia |, dar ei Sau oprit la mine şi s'au pus în legătură cu trăgătorii carii se opriseră la dreapta, unde se părea că era şi co- mandantul lor. Eu le-am spus că locul lor nu putea fi aci, ci în linia |, dar ei au continuat să stea mai de- parte cu mine. 

| 
„In tot timpul cât am stat acolo până când ne-am retras cu toţii artileria bulgară nu a tras asu- 

pra noastă, şi nici chiar proectile rătăcite de artilerie nu au căzut asupra noastră ; şi cred că Reg-tul 80 Inf. nu a fost bătut de artilerie până a sosit aci, căci pedeoparte nu s'au văzut spărgându-se proectile înapoia mea, şi apoi din convorbirea ce am avut cu ei, se deducea că nu Suferiseră pierderi şi nu trecuseră botezul sângelui până aci. Astfel îmi aduc aminte că i-am încurajat că nu se produc pierderi multe în lupte, şi că nu trebue să le fie frică; şi după ce le spuneam eu, Căpit. Mayer îşi încuraja mai departe soldaţii bazat pe cele ce le spusesem eu. | | 
„Câtva timp după ce ei au sosit, au început să ajungă şi la noi gloanţe de infanterie. 
„Am stat acolo până s'a comunicat pe linie „ordin de retragere“. Atunci Căpit. Mayer T. a sărit dia şanţ pe spinarea ordonanţei sale şi el cel dintâiu s'a retras, şi după el s'au rețras şi soldaţii răsleţi, carii cum au putut eşi din şanţ. 
„In tot timpul cât am stat în tranşeie nu am avut nimeni nici o pierdere ; bombardarea şi focul puternic era în linia | şi nu ajungea de loc până la noi; peste noi trăgea rar o artilerie puternică în Bat, Locot* Feraru, şi în bordeiul postului de comandă al Maiorului Popilian. 
„Ordinul de retragere a venit pe la ora 11. 
„Până ne-am retras noi nu am văzut pe nimeni retrăgându-se dinaintea noastră ; poate să se i retras prin porumb pe la dreapta noastră. 
„la retragere am înemerit pe la Bat. Căpit. Costescu care ne-a mustrat că de ce ne retragem ; dar în urmă S'a retras şi el. Asupra acestei comunicări nu este de făcut nici o remarcă. 

— Comunic. Subl, Ghiţă M., of. adjut. al Bat. [1l|76, Maior Popilian : 
„Bat. 1]80 a sosit pe la ora 10,30';— eu eram în bordeiu la telefon. 
„Până atunci Centrele 10 şi 11 ceruseră ajutoare şi atunci li s'a comunicat că li s'a trimis câte 

2 companii din batalionul sosit. Dar centrele raportau că nu au primit ajutoare şi întrebau că de ce nu le sosesc. “ 
Batal. 1|80 se oprise în linia de reculegere şi nu a voit (7!) să înainteze. | 
„La un moment dat fiind la telefon mi se adresează de la Centrul 11 un ofițer din Reg-tul 80 Iaf., care înaintase în centru, şi vorbindu-mi ca şi cum eu aş fi fost Lt.-Col, Igaat, îmi raportează că a sosit în centru cu 7—8 soldaţi şi că evreii din ploton s'au oprit îa porumbul din spatele centrului şi refuză să intre în centru. Atunci i s'a răspuns ca să procedeze prin împuşcare contra acelora care refuză să execute ordinul, Atunci el a eşit din centru ca să facă acest lucru, dar nu ştiu ce a mai făcut, 
„Pe la ora 1,30 Lt-Coi, Marinescu, Cotul Sect. III, îmi comunică un ordin către Lt-Col, Ignat, ca cu trupa care nu a intrat în centre să dea un contra-atac în flancul Bulgarilor care au spart frontul la Centrul 9, dar nici acest ordin nu a fost executat, căci nu avea cu cine face acest lucru, deoarece bata- lionul era risipit. | 
„Pe la ora 1,30 eşini din bordeiu spre a mă duce înapoi unde era Lt.Col. Ignat şi Maiorul Popilian spre a-i comunica ordinul, Bulgarii carii cuceriseră Centrele 9 şi 10 executau un foc puternic de mitraliere şi infanterie pe care îl primeam de prin porumb, fără să vedem cine trage. 

” „In acelaş timp se spărsese şi Subcentrul 11—42 şi Subl. Jeles venea de acolo plângând pe la Stânga noasiră şi spunând că Bulgzrii i-au distrus plotonul şi mitralierele. 
„Comp. 12]76 se retrăsese probabil mai "nainte de la Centrul 10, căci nu am văzut-o când s'a retras, şi nu îuseseră găsiţi într'acolo de către ajutoarele ce i s'a trimes. 
„De dimineaţă Locot. Axente a anunţat că Subl. Diamandy e rănit şi că este în agonie, că Locot, Dumitrescu Viotilă e grav rănit, şi că îi trebuesc ajutoare, căci Bulgarii atacă cu forţe foarte mari. 
„Mai în urmă raportă că nu se poate retrage, căci nu are şanţuri de comunicaţie. 
„Locot. Axente a fost îmbrăcat în ziua luptei cu paataloni negri, 

— In rezumat acţiunea Bat. 1/80 este următoarea : 
. Plecat aproximativ la ora 8 a. m. de la Şeremet pe şoseaua Daidir, spre a merge în ajutorul Subsect. Centrelor 10—11 (ocupat de Bat. III;76), părăseşte această şosea înainte de a ajunge la Linia Il de Rezistență, şi apucă pe drumul de care, ce duce spre satul Antimovo şi spre postul de comandă al Bat, 111176, Ajuns la marginea porumbului din dreptul colţului Nord Est al Pădurii Turtukaia, batalionul se o- preşte înapoia marginei porumbului în linie de compabii ptiu flânc, sau în linie de compatiii în coloană:
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Aci Lt-Col. Ignat, C-tul Bat. a vorbit trupei spre a o încuraja, şi a chemat pe comandanții de companii la . ordine, spre a le arăta cum să înainteze spre frontul pe care aveau misiunea să-l ajute. „După aceasta companiile au început să înainteze prin porumb probabil în linie de companii prin flanc pe o singură linie în ordinea începând dela stânga, 4, 1, 3, 2. | Nu mult după întrarea batalionului în porumb, a sosit un călăreț, probabil agentul de legătură trimis de Maiorul Popilian, care să comunice c-tului de batalion, ordinul ca să dirijeze companiile din dreapta înspre Centrul 10, iar companiile din stânga, înspre Centrul 11. 
Companiile au înaintat prin porumb fără să se vadă una pe alta, ci ţinând legătura prin agenţi de legătură. Companiile au luat treptat formaţii din ce în ce imai Subţiri, având în vedere focul de artilerie care se trăgea asupra liniei centrelor şi care îi ajungea şi pe ei din când în când, Deşi 2 companii au fost dirijate spre Centrul 10, totuşi câte-şi-patru companiile batalionului au ajuns în spatele Centrului 11 şi au ocupat linia 1 de reculegere din spatele acestui centru în ordinea înce- .. Pânad dela stânga, 4, 1, 3, 2, între prima poziţie a Bat. Locot, Feraruy în care se afla instalată o baterie de tunuri falşe de lemn, şi tranşeia ocupată de Subl. Teodorescu V., cu 2 plotoane din Comp. 1/47 Mil. Acest ofiţer ocupă cu un ploton franşeia din întâia linie de reculegere din spalele Centrului 11 în dreptul gurei pain care drumul ce venea dela Antimovo traversa reţeaua de sârmă, 
Porțiunea din linia de reculegere care a fost ocupată de Bat, 180 şi ordinea în care companiile au ocupat această linie am stabilit-o în felul următor : 

| — Comp. 2|80, după ce a trecut pe lângă Bat. Locot. Feraru a ocupat însăşi fortificațiile primei „Poziţii ale acestei baterii şi în care se aflau tunurile falşe ; şi în acelaş timp această companie era cea mai la dreapta,” după Cum se pronuoță Căpit. Orezeanu, c-tul său, 
—Comp. 3180 a ocupat tranşeele călare pe poteca care venea dela Centrul 11 la bordeiul postului “de comandă al Bat, II76 şi care trecea pe la Stânga şi imediata apropiere a bateriei falşe. Aci a găsit Subl, Petrescu 1. Gh, pe Subl. Găiseanu D., of. subalt. în Comp. 3/80; şi tot aci a fost văzut de ambii a- ceşti ofiţerii retrăgându-se pe potecă rănit Sub!. Popescu Kant care luptase la Centrul IM. — Comp. 1180 a ocupat iranşeiele peste care a dat după ce în înaintare a trecut lăsând la dreapia un bordeiu, probabil bordeiul postului de comandă al Bat. III|76; aceste tranşeie, după cum foarte bine se vede pe hartă nu puteau fi decât în stânga tranşeelor ocupate de Comp. 3180 şi care se găseau exact în faţa bordeiului numit mai Sus, 
— In fine Comp. 4180 a înemerit în tranşeia ocupată de Subl. Teodorescu V,, care după cum am văzut în comunicarea acestui ofiţer s'a întâlnit şi a vorbit cu Căpit. Mayer T., C-tul Comp. 4/80. Aşa dar întreg batalionul a ajuns în spatele Centrului 11 şi a ocupat pe un iront foarte îngust (circa 400 m) şi într'o singură linie de trăgători, linia de reculegere dintre acest centru şi bordeiul postului de comandă al Bat. III;76. 

Ii In companii, plotoanele au ocupat tranşeele pe care le-au întâlnit în cale; iar plotoanele care au ntre tranşee, au ocupat, care ce au găsit, clăi de meiu, câte un dâmb sau făgaş de drum, etc., mai mult sau mai puțin la un nivel cu tranşeele, 
Ă Mi-a fost imposibil să stabilesc dacă într'adevăr şi care anume ofițer din Bat. 1;80 a ajuns până în Centrul 1], astfel. după cum relatează Subl, Ghiţă M., Adjut. Bat. III[76; toate indicaţiile însă merg: către Subl. Videscu C. din Comp. 1180, care a dispărut fără urmă, şi a cărui companie a înaintat exact în spatele Centrului 11. 

Probabil că..plotonui acestui ofițer înemerind în intervalul dintre 2 tranşeie, şi-a continuat înaia- inrea până în centru, în care a intrat cu parte din soldaţi; parte din soldaţi,—poate evrei, după cum a ta- portat, —rămânând în porumbul care se găseă între centre şi linia de reculegere, 
Onoare memoriei acestui brav ofițer şi soldaților carii L-au urmat. | In timpul înaintării Lt-Col. Igoat, precedând batalionul a ajuns la postul de comandă al Maioru- iui Popilian cu care a convenit să comande de comun acord operaţiunile : a fost cea mai rea soluţiune ce se putea adopta : adică a comanda doi, şia nu avea nici unul răspunderea. Deşi se hotărâse ca companiile să ajute atât Centrul 10, cât şi Centrul 11, adică trupele să îna- înteze şi să intre în aceste centre, sau să se pună la dispoziţia comandanților acestor centre, totuşi acest lucru nu Sa întâmplat, ci- companiile au continuat să ocupe linia de reculegere. Din comunicările ofiţerilor citate mai'nainte nu reese de loc că companiile ar fi primit ordin să înainteze mai departe de unde ele se opriseră. Şi în acest caz se naşte întrebarea: ce anume măsuri se luase şi ce ordine se dăduse pentru ca companiile să meargă mai departe, Pe cât se pare nu se luase nici o măsură eficace în această privinţă. Şi astiel companiile au rămas mai departe în tranşeele pe care le ocupâseră. 

La un moment dat primindu-se ordin de la C-tul Sect. III ca Bat 1[80 să execute un contra-atac 
26
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în flaucul Bulgarilor, carii ocupaseră Centru 9 şi carii continuau să înainteze în interiorul Capului de Pod, “ Maiorul Popilian a comunicat acest ordin Lt-Col Ignat Em., dar după cele arătate de ofițeri în comunicările lor, precum şi după cele întâmplate, nici acest ordin nu a fost executat, şi nici cel puţin nu s'a comunicat şi nici nu s'a încercat un îuceput de executare. Atât trupa cât şi comandantul căzuse întrun fel de inerție lăsând parcă desfăşurarea evenimentelor numai la inițiativa adversarului. 
Şi chiar dacă S'ar fi voit începerea unei acţiuni fie de ajutorare a Centrelor 10 şi 11, şi mai ales dacă s'ar îi încercat executarea unui contra-atac înspre Centrul 9, sau asupra intervalului dintre Centrele 11 şi 12, cu greu S'ar fi putut înfăptui,$ deoarece batalionul era risipit în trăgători şi băgat în -tranşee, de unde nu ar fi putut să fie scos atât de uşor. Şi cred că inacţiunea acestui batalion se datoreşte în mare parte acestui fapt. 2) 
Comp. Bat. 1|80 au aşteptat aşa dar înapoia Centrului 11, până când companiile care apărau acest centru şi anexele vecine copleşite de Superioritatea numerică a inamicului, sau înconjurate dinspre Centrul 9, au început să se retragă, şi s'au retras împreună cu acestea mai departe. 
Aproape toţi ofiţerii Bat,. 1]80 sunt unanimi în a declara că companile S'au retras în urma unui ordin ce li s'a comunicat ; probabil este ordinul de retragere dai de Maiorul Popilian în urma ordinului pe care la rândul său zice că l-a primit de la c-tul sectoriului, 
Cum s'au retras Bat. 11]]76 şi 180, unde au ajuns în retragere, cum S'au reconstituit şi ce ope- raţiuni au mai executat, vom vedea la descrierea luptei susţinută pe Linia II de Rezistență de către trupele de ajutor de a doua categorie în după amiaza zilei de 23 Aug. şi la care s'au raliat şi sfărâmăturile unităţilor care au luptat pe liniile înaintate ale Capului de Pod. - 
Bulgarii, imediat după cucerirea Centrului 11 şi a liniilor de reculegere dinapoia acestui centru, văzând că in faţa lor nu mai îutâlnesc nicio rezistenţă, s'au îndreptat imediat spre Turtukaia, şi la ora 2 d. a. au sosit şi au ocupat marginea lanului de porumb din dreptul colţului nord estic al pădurei Turtukaia, înapoia căreia am spus că de dimineaţă Lt-Col. Ignat oprise batalionul spre a vorbi trupei şi a da ordine de luptă. 
la momentul când Bulgarii ajung aci, se isbesc de Bat. 11]84, care debarcat proaspăt la Turtukaia, fusese îndreptat pe şoseaua Daidir, 
Subt protecţia acestui batalion se retrag şi se reconstituesc pe Linia II de Rezistență stărămăturile Bat. 11l|76 şi 1:80, precum şi stărămăturile Bat. ]I|74 şi 1l1/74, care şi ele în acest moment fuseseră respinse din liniile de reculegere dinapoia Centrelor 8 şi 9 şi se găseau în retragere pe şoseaua Daidir şi pe marginea pădurii. 

A fost un noroc sosirea acestui batalion în acel moment în punctul arătat mai sus, deoarece ata cul bulgar subt presiunea căruia căzuse Centrul 11, spre deosebire de atacul dat asupra Centrelor 8 şi 9, găsind câmp liber în faţa sa (nu pădure), s'a îndreptat cu toată iuţeala spre Turtukaia; şi dacă nu ar fi în- tâmpinat rezistenţa opusă de Bai. [/84, ar fi ajuns la Şeremet şi ar fi adus imediata cădere a Cetăţii 3), 
Intrarea în luptă a acestui batalion a dat timp pedeoparte batalioanelor arătate mai sus să se re- facă, spre a continua lupta, şi în acelaş timp a permis celorlalte batalioane din Reg-tul 76 Inf. care ocupau Centrele 12 — 15 să se retragă şi să continue lupta pe Liniu II de Rezistență până la sosirea trupelor de 

ajutor: de a doua categorie. 
Odată cu retragerea Bat 11176, 1:80, [1/74 şi 111174 au căzut în mâinele inamicului şi Bat. de 105 mm ale Locot-ţilor Feraru şi Jecu şi Căpit. Şendrea, | Aşa dar privind acţiunea desfăşurată de Bat. 1]80 putem conchide că acest batalion deşi trimes la timp şi anume dirijat într'uu punct al câmpului de luptă unde era întradevăr nevo:“de- ajutoare nu şi-a înde- plinit de loc misiunea ce i s'a încredinţat ; adică nu a ajutat cu nimic nici trupele care apărau Centrul 11 şi intervalul dintre acest centru şi Subcentrul 11 —12, care era atacat puternic de Bulgari, şi nici nu a contra= 

atacat trupele bulgare, care dealtfel erau foarte puţine la număr, care după cucerirea Centrului 9 au luat în răspăr toate tranşeele dintre acest centru şi Centrul 11.4) 
Chiar dacă nu ar fi fost posibilă păstrarea liniei de rezistenţă a centrelor din cauza superiorității numerice cu care Bulgarii au atacat această linie, s'ar fi putut muta rezistenţa pe linia I şi chiar a ll-a de reculegere şi s'ar fi condus apărarea pe această din urmă linie în legătură la dreapta cu Bat. 1/74 şi III;74, iar la stânga cu Bat. 1/76, care apăra Centrul 12, şi Bat. 1176 care se găsea în rezerva a Sect, III în spatele acestui centru 5). 
Şi acest lucru era cu atât mai uşor de realizat cu cât toate ajutoarele sosite în Capul de Pod au fost trimise, după cum vom vedea în această direcţie. : 
1) Paralizia voinţii. 
2) Da, aşa este. Trupa nu mai era în mâinile şefilor, 

_3) Desigur că da. | 
4) Nu tocmai la timp. - 
5) Este adevărat că acest batalion nu şi-a îndeplinit misiunea ce i s'a dat. Răspunderea o are Comandantul său. "
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„ Astiel, prin retragerea precipitată a Bat. [1176 şi 1]80 din Subsect, Centrelor 10 şi 11 Sa permis Bulgarilor să dea cea mai puternică lovitură Cetăţii, care i-a adus căderea D, Ă 

Retragerea Bat, 1|76, 11/76 şi 1V/76 de pe îrontul Centrelor 12—45. 

Este îndeobşte cunoscut că retragerile sunt operaţiuni care au o latură foarte delicată şi aproape totdeauna implică răspunderi greu de justificat. Din această cauză comandanții sunt foarte precauţi şi chiar sgârciţi în darea ordinelor de retragere, Aceasta este şi un bine, dar este şi un rău. Este un bine, deoarece atât trupa cât şi comandanții sunt preveniţi ca să nu se uite cu uşurinţă înapoi ; dar este şi un rău, deoa- 
rece temerea de a da un ordin de retragere nejustificat, sau prematur, face ca aproape în toate cazurile operaţiunile de retragere sa se facă la ultima extremitate, şi deci în mod nepregătit şi mai ales sub presiunea - inamicului, 

Revenind acum la chestiunea care ne priveşte se pune întrebarea : ce trebuia şi ce putea să facă C-tul Sectorului III în urma căderii Centrelor 10 şi 11? | 
Se prezentau două eventualităţi care se rezolvau în mod cu totul diferit. 
Dacă inamicul care cucerise Centrul 11 putea fi oprit pe linia a doua de reculegere din spatele acestui centru rezistând în legătură cu Bat. 1/74 şi 1|74 care luptau pe aceiaşi linie înapoia Centrelor 8 şi 9,— se putea păstra linia Centrelor 12—15, a căror poziţie se racordă perfect cu poziţia liniei a 11 de reculegere 

arătată mai sus. 
, Dacă însă inamicul nu putea fi oprit în faţa acestei linii, atunci se impunea părăsirea liviei Cen- trelor 12-15, deoarece inamicul prin înaintarea lui spre Linia |! de Rezistență a Cetăţii ameninţă în mod grav spatele liniei Centrelor 12—15. | 

Chestiunea deci care se prezenta în primul moment după căderea Centrului 11 era de a se apre- cia, sau şti, dacă inamicul avea să fie oprit în faţa liniei a doua de reculegere, şi chiar de a se da ordine trupelor care luptaseră în Centrele 10 şi 11 să se oprească şi să reziste pe această linie. 
Era posibil oare acest lucru ? Credem că da, şi iată de ce. Mai întâi Bat. 1/80 ocupa cu toate forțele şi intact linia 1 de reculegere din spatele Centrului 11. Acest batalion după o mică rezistenţă pe a- ceastă linie s'ar fi putut retrage şi rezista pe linia doua de reculegere în legătură la dreapta cu Reg-tul 74 Inf., iar la stânga în legătură cu restul Reg-tului 76 inf. Tot pe această linie star îi oprit şi rămăşiţele Bat. III;76 respins de pe linia Centrelor. 2) a 
Rezistenţa acestor batalioane siogure pe această linie nu ar-fi fost de prea lungă durată deoarece în scurt timp avea să sosească Bat; 11|84 şi Bat. 1/34 şi II(34,—şi Bat. 1!74,—şi ceva mai târziu alte 3 şi chiar 4 batalioane. | 
Afară de aceasta Sect. III dispunea e! însuşi de un batalion de rezervă, Bat. 1I|76, care se găsea în valea, dinapoia Centrului 12, de unde putea fi scos şi însărcinat să facă legătură între” Centrul 12 şi flancul stâng al Bat. IIl:76 şi 1:80, care ar ii apărat linia de reculegere dinapoia Centrului 11. 
In felul acesta apărarea care perduse linia Centrelor 11—7 se muta pe linia II-a de reculegere din spatele acestor centre care leagă foarte bine Centrul 12 cu Centrul 6. 
Dar din nefericire nici apărătorii Centrului 7 nu s'au retras după cum am văzut, pe linia de re- culegere din spatele lor,— nici grupul de unităţi din spatele Centrului 8 nu s'a oprit pe linia de reculegere din marginea pădurii din faţa Centralei 2,—nici Rep-tul 74 Inf. care ocupase linia II-a de reculegere din spatele Centrelor 8 şi 9 nu-şi dedea socoteala unde se găseşte şi ce rol îndeplineşte, — nici apărătorii Cen- trului 9 nu s'a oprit în linia II-a din spatele acelui centru spre a continuă lupta la cot cu Reg-tul 74 Infan- terie,—nici Bat. 1l1|76 şi 1180 nu s'au oprit pe linia 2-a de reculegere din spatele Centrelor 10 şi 11,—şi în fine nici C-tul Sect, III nu a întrebuioțat Bat. [1176 pentru a face legătura dintre Centrul 12 şi apărarea dina- poia Centrului 11. . 
Din aceste cauze rezistenţa nu s'a putut continua pe linia 2-a de reculegere a Capului de Pod, 
  1) Germanii ne-au judecat bine: Românii ştiu să se bată, dar nu ştiu să se retragă şi când să se retragă. E | 

2) ln principiu, liniile de reculegere sunt considerate ca nişte linii de etape între poziţiunile de re- zistenţă. Ele mai servesc, în cazul unor atacuri parţiale, să limiteze succesul adversarului racordând buzele pâlniei pe unde a pătruns vrăjmaşul, cu capetele poziţiunei unde s'a oprit ruptura, | Dar în cazul unui atac general, când ruperea frontului s'a făcut în mai multe puncte, liniile de re- culegere nu pot servi decât ca locuri unde se culeg trupele răzlețe care părăsesc frontul de luptă, unde ră- suflă şi încep să se reformeze pentru a putea primi din nou. lupta pe a 2-a linie de rezistenţă. Astiul trebue înțeles rostul liniilor de reculegere. A crede că trupele bătute pe linia principală de luptă, vor mai putea da o nouă luptă pe linia de reculegere e de neadmis. A încerca aceasta ar însemna că am decis cu orice preţ să ne dăm învinşi. (Majoritatea unităţilor de pe linia centrelor s'a retras fără luptă. (N, A.
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- ar trupele care apărau Centrele 12—15 au fost nevoite să se retragă spre Linia lIl-a de Rezisteţnă a Cetăţii. 

Incă de la ora 9, Lt-Col. Marinescu Al., C-tul Sect, III, raportând C-tului Capului de Pod situa- 
ţia gravă a Centrului 11, Cotul i-a comunicat că Sect. [1 este periclitat şi i-a dat ordin că dacă inamicul 
va pătrunde acolo, să ia măsuri de retragere la Linia II de Rezistență fără să-i mai prescrie posibilitatea unei rezistențe pe liniile de reculegere. - 

In baza acestui ordin C-tul Sect. III a anunţat mai întâiu pe c-ţii de batalioane de eventualitatea 
retragerii, şi apoi după căderea Centrului 11 a ordonat retragerea, 

Lt-Co! Marinescu, C-tul Sect. Il însă contestă că ar fi dat ordin de retragere şi trupelor dela 
Centrele 13, 14 şi 15. Nu înţeleg nici de ce nu ar fi luat a asemenea măsură, după ce a ordonat apărăto- 
rilor. Centrului 12 şi batalionului de rezervă să se retragă, şi nici motivul pentru care ar contesta ordonarea 
acestei măsuri. - Sa 

Din comunicările pe care le voiu da mai la vale, se va vedea acţiunea destăşurată de Bat, 176 
1176 şi 1l|76 pe acest front, până la primirea ordinului de retragere, cum s'a executat şi ce au tăcut batali- 
oanele arătate mai sus, după ce s'au retras, : 

Acţiunea artileriei bulgare pe frontul şi înapoia Sectorului Centreior 12—15, 

Inainte de a trece la descrierea operaţiunilor de retragere a Bat. 1/76 şi 1V|76, care ocupau tron- 
tul Centrelor 12—15, şi a Bat. 1176, care forma rezerva Sect. II, şi care era plasat înapoia intervalului 
dintre Centrele 12 şi 13, găsesc necesar a arăta cum a acţionat artileria bulgară asupra acestei părți de front spre a ne edifică mai bine în ce împrejurări s'au retras batalioanele arătate mai sus. 

Voiu începe cu Centrul 12 şi voiu da cuvântul pe rând ofiţerilor şi gradelor inferioare ale . căror unităţi au ocupat acest front. 

Centrul 12. 
— Comunic. Subl. Stan $. R., of. subalt. în Comp, 7/76, care ştim că ocupă poziţie în tranşeele 

din dreapta Centrului 12. — ” 
„Artileria bulgară a început să bombardeze pe la ora 8,30—9 (2?) asupra Centrului 1Î; bătea - 

Chiar în centru, pe la ora 10 a tras şi înapoia Centrului 11. 
„La noi a bătut Cupola de 120 mm până la-ora 12,10, când un obuz a scos-o din serviciu (2). 
„Pe la ora 11. am primit focuri de artilerie dinspre Centrul 10 (?); vre-o 10 şrapnele. | 

— Comunic. Subl. Popescu P. D., of. subalt. în Comp. 2|76, care ocupă Centrul 12: 
„Marţi în zori a început bombardarea foarte puternică asupra Centrului 11;...., pe noi nu 

ne-a bombardat. a 
— Comunic. Locot., Morărescu, C-tul Comp. 1:76, care ocupa anexele din stânga Centrului 12: 

„Artileria bulgară a început focul de dimineaţă la care a răspuns Cupola de 120 mm. In şanţurile 
noastre nu a lovit nici un proeztil; numai vre-o 4 şrapnele s'au spart deasupra companiei, dar trupa a 
fămas neclintită, 

— Comunic. Subl. Voiculescu Ioan, of. subalt. în Comp. 4|76, care ocupă tranşeele călare pe şos, 
Silistrei, în intervalul dintre Centrele 12 şi 13. _ 

„Marţi de dimineaţă a început bombardarea Bat. Locot. Andronescu (87 mm) care repede a fost redusă la tăcere. Apoi a fost căutată şi bătută Cupola de 120 mm; dar deşi a fost bătută (?) nu a putut 
să fie scoasă din serviciu. La rândul său a fost bătută şi repede distrusă Bat. de 53 mim Locot. Popescu-F. 

„Ultima baterie luată subt foc a fost Bat. 75 mim Md. bulgar din spatele Centrului 13. 
„Pe la ora 10—10,30 a venit şi a pus în poziţie în spatele nostru Bat. Ob. 105 m|m Locot. Oto- 

peanu. Această baterie a tras încontinuu cam 40 de minute înainte de a mă retrage. In tot timpul sât a tras 
acolo nu a fost descoperită de loc; şi c-tului bateriei i-a părut rău (am aflat pe urmă) că i s'a dat ordin să-şi schimbe poziţia. La retragere am văzut cum a coborât valea Kusgunluk subt un foc întețit de şrapnele şi apoi a luat-o pe şoseaua Kosuj spre Şeremet. - a — Se pare că toate bateriile noastre au fost luate în primire şi reduse la tăcere de o singură bate- rie bulgară care a tras succesiv dela dreapta la stânga în fiecare din acesta baterii. 

Din faptul că ofiţerul arată cum artileria bulgară a acţionat asupra bateriilor noastre, putem deduce că Bulgarii nu au bombardat compania sa, şi nici companiile vecine. 

  

1) Ordinul Comandantului Apărării 'a fost înţelept. Modul cum se va aduce la îndeplinire acest ordin priveşte în parte pe C-ţii de Sectoare şi în parte pe C-tul Apărării. Ă 2) Nu cred.
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—Comunic. Locot. Pătraşcu V., C-tul Comp. 3/36 şi Subl. Moldoveanu loan, of. subalt. în aceiaşi companie, care a ocupat Centrul 13 şi anexele vecine centrului, 

„Marţi pe la ora 1,30 d. a. am primit trei proectile de artilerie, probabil din cele trase asupra Bat. Md, bulgar de 75m|m care se afla în spatele nostru şi care a fost redusă la tăcere. „Probabil că această baterie nu a fost lovită căci era mascată,—şi noi vedeam că loviturile nu cădeau asupra bateriei. Dealtfel când ne-am retras (ora 2,30) eşea din baterie un sergent care ne-a spus că - ofițerul comandant al bateriei plecase dinainte şi că el a tras până când s'a defectat un tun, —Comunic. Subl. Stănescu N., ot subait. în Comp. 6/36, care se găsea împreună cu Comp. 5/76 şi 8:76 în rezerva Sect. [Il pe pintenul dinapoia intervalului dintre Centrete 12 şi 13: „Marţi pe la ora 9—10 a. m, batalionul nostru a primit ca 30-—40 lovituri de artilerie şi a luat imediat formaţie conira artileriei în valea dinapoia pintenului, cu Companiile 5|76 şi 6/76 în linia |, şi cu Comp. 8/76 în linia Il-a. , 
—Comunic. Subl. Dumitrescu D., of. subalt, în Comp. 8/76: | „Marţi pe la ora îl a.m.a început să fie bombardată Bat, 87m|m Locot, Andreescu şi Cupola de 120 mm. care au fost scoase din serviciu. Repede a fost redusă şi spulberată şi Bat. 53 mm, Locot, Popescu F,, care ocupa poziţie sus pe dealul din spatele nostru. Apoi am început să fim bombardaţi şi noi şi s'a ordonat să luăm formaţia contra artileriei, 
— După cum se vede, ofițerul confirmă cele arătate de Locot, Pătraşcu V, şi Subl. Stănescu N, — Comunic. unui soldat, rănit la mână, din Comp 6/76, şi care făcea serviciul în lagărui de prizo- nieri Haskovo: 

„Până la ora 9 de dim. am stat în valea dinapoia boldanului (pintenului) când a început să fim bombardaţi, şi când s'a dat ordin să luăm în secţii. | — Comunic. altui soldat dia Comp. 5|76, care de asemenea făcea serviciul în lagărul dela Haskovo, „Pe la ora 10 de dim., când m'am înapoiat din patrulă am găsit compania ocupând boldanul (pin- tenul) din spatele bordeiului de comandă al reg-tului; făcuseră soldaţii gropi individuale în care stăteau foarte bine. In acest timp se primeau focuri rari de infanterie şi apoi s'au primit şi vre-o 4 şrâpnele, care S'au spart sus şi fără efect, 
— n comunicările ofiţerilor carii ocupau cu unităţile lor restul frontului (Centrele 14 şi 15) nu se spune nimic despre acţiunea artileriei, bulgare ; probabil că artileria bulgară nu a tras asupra lor, căci dacă ar fi tras nu ar fi omis să o “spună. 

” Aşa dar, din comunicările înşirate mai sus putem conchide că artileria bulgară nu a tras asupra Subsect. Centrelor 12—15 decât spre a reduce Ia tăcere bateriile din această parte a frontului care deschi- seseră focul asupra trupelor bulgare care atacau Centrul 1] ; şi proectilele primite pe alocurea de către in- fanterie nu au fost decât focuri prea lungi sau prea scurte trase asupra bateriilor !). Deşi Subsect. Centrelor 12—15 nu a fost atacat, totuşi este Surprinzător că artileria bulgară nu a bombardat şi tranşeele acestui Subsector în scopul de a ficsă infanteria care le ocupă şi a o împiedică în felul aceste de a merge în ajutorul sectorului atacat. Aceasta dovedeşte sgârcenia cu care Bulgarii consu- mau muniţiunile şi Scrupulul cu care alegeau şi băteau obiectivele, 

î 

Desfăşurarea acţiunei de infanterie; darea ordinelor de retragere; executărea retragerii, 
Să ascultăm povestirile ofiţerilor şi soldaţilor în aceiaşi ordine şi anume mai îatâiu pentru unităţile din linia 1 (Comp. 7/76, Bat. 1/76 şi Bat. 1VI76), şi apoi pentru unităţile din rezerva Sectorului (Comp, 5]76, 6176 şi 8/76). | 

— Comunic. Subl. Stan S, R,, of. Subalt. în Comp. 7|76, care ocupă anexele din dreapta Ceatrului 12: „Luni seara reîntorcându-ne dela atacul Satului Antimovo am mers în pădurea aşa zisă a mitra- lierelor, unde am stat până la ora 2-3 noaptea, când am primit ordin şi am ocupat din nou tranşeele din: dreapta Centrului 12; — plotoanele 1 şi Il au ocupat tranşeele, iar celelalte două plotoane, al meu şi al Subl, Săvulescu au format rezerva companiei. 
- „Sau trimes patrule înainte, în sus pe vale, spre a păzi o gură de drum care era proectată în rețeaua de sârmă. (lar gură de drum neastupată). 

„Pe la ora 9 a. m. Subl, Enescu din Comp. de Mitr, voind să treacă din spatele Centrului 11 în intervalul dintre Centrele 1] şi 12, a fost rănit şi evacuat, iar mitralierele lui le-am văzut rătăcind pe acolo prin jurul companiei noastre. 
„Pe la ora 11 a. m. am văzut venind ajutoare dinspre 'Turtukaia spre Centrul 11 şi am văzut 
1) Probabil că aşa este,



— 206 — 

cum aceste ajutoare s'au oprit ca la 300 m. înapoia acestui centru, unde au stat până la căderea centrului. 
Se zice că în Centrul 11 ar fi răuşit să intre un ofiţer din Reg-tul 80 Inf. cu câţiva soldaţi. 

| „După căderea Centrului 11, Bulgarii s'au îndreptat spre Turtukaia şi au venit de ne-a luat şi pe 
noi de flanc. Atunci Căpit. Pârvulescu a dat ordin ca plotoanele din rezervă: să le facă faţă. 

„la acest timp a început să apară infanteria bulgară şi dinspre Antimovo; acestora le făceau 
faţă cele două plotoane care ocupau anexele, 

„Pe la ora 1 d. a. a venit Locot. Gavrilescu, C-tul Comp. 2:76, şi a cerut;Căpitanului Pârvulescu 
ca să-i susţină retragerea din Centrul 12. 

„După 30 Căpit. Pârvulescu ne-a dat ordin de retragere. Ne-am retras mai întâiu noi, plotoanele 
Il şi IV care fuseserăm în rezervă, cu Căpit. Pârvulescu, şi apoi şi plotoanele 1 şi II. Rlot. Subl. Săulescu 
s'a retras peste câmp şi a dispărut în porumb, iar eu cu Căpitanul Pârvulescu şi cu 40 de soldaţi ne-am 
retras şi am ocupat poziţie în dreapta şi în spatele Cupolei de 120 mm, făcând faţă înspre Centrul 1], din- 
cotro înaintau Bulgarii. Pe celelalte plotoane rămase pe poziţie în tranşee nu le-am mai văzut, Plot. Gulan, 
care comanda unul din plotoane, mi-a spus în urmă că abia a scăpat, căci au venit Bulgarii peste ei şi i-au mă- 
celărit în cea mai mare parte, 

„Din poziţia de lângă cupolă am văzut cum infanterie bulgară în număr mare Şi îu formaţii strânse 
înaintau dinspre Antimovo spre Centrul 11- şi prin intervalul dintre Centrele 11 şi 12 trecând valea 
Kusgunluk. | 

„Când noi ne retrăgeam prin vale spre cupolă am văzut venind dinspre Centrul 11 soldaţi răsleţi ; 
40—50 de soldaţi s'au oprit la noi,—iar restul s'au dus spre Turtukaia. 

„lo timpul cât am stat la cupolă s'au strecurat pe la spâtele nostru pe şosea soldaţi din Comp, 
1:76 cu Locot. Morărescu. 

| „Aci flancul nostru stâng fiind descoperit ne-am retras spre Dunăre, am tranversat şoseaua şi 
apoi am intrat în porumb. De la intrarea în porumb nu m'am mai întâlnit cu Căpit. Pârvulescu. La  traver- 
sarea şoselii Cosuy am găsit 2 tunuri din Bateria de 53 mm Locot. Popescu F., ai cărui servanţi mi. au spus 
că e ordin că reg-tul nostru se retrage spre a se reface la Olteniţa. M'am dus la ponton unde am găsit pe 
Locot. Atanasescu, C-tul Comp. 15/76. 

—Comunic. Şubl. Popescu D,, of. subalt. în Comp. 2|76, care ocupă Centrul 12: 
„Comp. 2|76 ocupă Centrul 12 în felul următor : 

— plotonul Subl. Enăşescu ocupă faţa din dreapta. 
— plot. Plot. Moise ocupă faţa din stânga. 
— plotonul meu ocupa faţa din mijloc, 
— iar plotonul Subl. Dragomirescu se găseă în intervalul dintre din Centrele 11 şi 12, 

„Locot. Gavrileşcu, C-tul Comp. se găseă la postul de comandă (telefon) de la gura centrului. 
„Pe la ora 9 am văzut cum infanteria bulgară înaintă pe drumul şi câmpul dintre Antimovo şi 

Centrul 11 ca la 800—1000 m. de Centrul 11; am deschis imediat focul cu înălţător dublu de 800 şi 1000 m. 
Nu a trecut mult şi artileria bulgară a deschis focul asupra artileriei din spatele nostru trăgând pedeasupra 
noastră. Eu am continuat să observ şi să trag foc cu intermiteuţă. | 

" „Scurt timp după aceasta am văzut venind forţe mici şi spre noi, — lanţuri slabe de trăgători 
bulgari. S'a comunicat lucrul artileriei noastre spre a-i lua în primire. 

„Când eu observam înainte. a venit la mine un soldat şi mi-a spus: „cum mai Stăm noi aci. 
domnule sublocotenent, căci nu mai este nimeni în centru“; era ora 11—11,30'. Surprins am dat ordin ser- 
genţiior să continue focul, iar eu m'am dus să cer ordjne de la c-tul companiei pe care nu l-am găsit la 
telefon. Apoi am constatat şi lipsa Subi. Enăşescu cu plotonul său. Atunci am dat ordin de retragere, Cei 
ce S'au retras pe la gura centrului au fost rău decimaţi; eu cu vre-o 20 de soldaţi am eşit pe subt sârme 
pe la stânga centrului. 

„Inainte de a mă retrage am văzut cum trupe puternice bulgare în linii sucesive de trăgători 
urcau versantul vesti: al văii Kusgunluk printre Centrele 11 şi 12 şi se îndreptau spre şoseaua Silistrei în 
spatele meu; acest lucru m'a hotărât mai ales să mă retrag. Subl. Stancu M. mi-a spus în timpul capti- 
vităţii, că a întâlnit de vreme pe Locot. Gavrilescu, C-tul Comp., singur pe şoseaua Silistrei plângându-se 
că l-au părăsit camarazii de luptă !). 

„Era imposibil să-l fi părăsit compania deoarece dânsul era la gura centrului şi nimeni nu putea 
eşi fără să fie văzut de el şi oprit. 

1) Credinţa mea este că dacă trupele ar fi ştiut că Turtukaia nu este cap de Pod, ci loc închis, 
Ş'ar fi făcut mai bine datoria. 

Toţi se retrăgeau dar fiecare constată retragerea comandantului său,
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„la retragere coborând pantele de la stânga centrului am constatat că Comp. 1/76, care ocupase 
tranşeele. din acea parte, se retrăsese. 

„Mai înapoi, pe pintenul din spatele Centrului 12 am găsit pe Locot Nicolescu Gh., C-tul Comp. 
6176 şi pe Subl-ţii Moldoveanu (Comp. 3:76) şi Voiculescu |. (Comp. 4176) ocupând poziţie cu faţa în susul 
văii Antimovo, aşteptând apariţia inamicului. In acest timp unităţile din Centrele 13 şi 14 se retrăgeau risi- 
pite, — iar artileria bulgară începuse să tragă în trupele care aşteptau în poziție pe pintenul numit mai sus. 

„Nu a trecut mult şi toată trupa a început să se retragă în debandată în jos pe vale spre Dunăre. 
„In drum am întâlnit pe Locot, Atanasescu, C-tul Comp. 15|76, care ne-a spus că este ordin să 

ne retragem la Olteniţa !) 
„La Dunăre era un bac plin cu soldaţi, şi printre ei am văzut şi pe Locot. Atanasescu. 
„Pe la ora 6 d. a. cu unităţi mici formate din soldaţi strânşi ne-am înapoiat pe câmpul de luptă 

şi am înaintat în direcţia pădurii zisă a mitralierelor. Fiind respinşi ne-am retras la pontoane unde se adună 
reg-tul ; şi de acolo am mers la Şeremet, 

— Comunic. Locot. Morărescu 1, C-tul Comp. 1|76, care ocupa tranşeele din stânga Centrului 12: 
„Marţi pe la ora 11 a. m, a început să primim focuri de infanterie pedeasupra Centrului 12, pro- 

babil trase dinspre „poziţia mitralierelor dela Nuc“ (Subcentrul 11—12). 
„La ora 12 am trimes pe Subl. Malid la Centrul 12 să vadă ce este, şi dacă mai este nevoe 

de ajutor. (?). 
„Pe valea Antimovo nu înainta nimeni şi nu angajasem nici o acţiune. 
„Subl. Malid s'a înapoiat şi mi-a raportat ca Comp. 2|76 nu mai este în Centrul 12; mi se pare 

că Subl. Popescu D. nu părăsise încă cenirul. 
„La ora 12,30—1 am primit ordin verbal prin Serg. Avrigeanu, agent de legătură, să mă retrag 

la dreapta poziţiei Bat. 1176. M'am retras pe eşaloane de plotoane pe vale pe la postul de comandă al reg- 
tului şi am ocupat poziţie la dreapta Bat, 11|76 pe o singură linie de trăgători cu flancul meu drept spre 
Cupola de 120 mm, şi cu stânga spre cotul şos. Silistra. Aci rămăsesem numai cu Sub. Malide, deoarece 
Subl-ţii Avgelescu şi Cârstocea cu parte din soldaţii lor s'au rupt de companie şi s'au retras în jos pe va- 
lea Kusgunluk (Antimovo) în loc să mă urmeze pe mine. 

„In retragere când eram ajunşi în fundul văii în dreptul postului de comandă al reg-tului, am îu= 
ceput să primim focuri de infanterie dinspre „poziţia mitralierelor de la Nuc“ şi din susul văii Kusguuluk, 
Dinspre Sarghiol nu am văzut deloc apărând infanterie bulgară. 

„Ajuns pe poziţia de lângă cupolă m'am prezentat. Căpit. Eftimescu, C-tul Bat, 11|76. Veneau pro- 
ectile dese de artilerie dinspre Vischioj şi Antimovo; Subl. Malide este rănit mortal de un obuz. De la un 
timp am început să primim focuri de mitraliere dinspre cupolă. Am făcut faţă restrângând flancul drept al 
liniei şi ocupând şanţul de sud al şoselii. Nu vedeam nimic şi am deschis.un foc viu asupra marginii po- 
rumbului care se găseă în faţa mea la 6—800m. 

„in acest timp vine din nou ordin de la Maiorul Petrescu Al., C-tul Bat, 1]76 să retrag compania 
pe vale în jos spre Dunăre, şi de acolo spre Cantonul 2 de pe şoseaua Silistra, unde se va reorganiza bas 
talionul. Am răspuns că nu plec de pe poziţie. (de ce ?). In acest timp am căutat pe Căpit. Eftimescu ca 
să-i cer să mă ajute, (în ce scop?); dar era plecat de pe poziţia pe care o ocupase cu batalionul pe aşa 
zisul pinten (ora 2 d. a.) 2). „ 

„Am dat ordin de retragere şi m'am retras pe eşaloane de plotoane pe făşia de teren dintre şo- 
seaua Silistrei şi pădurea mitralierelor ; apoi pe lângă pădure am coborât în valea Kusgunluk şi am ajuns în 
poiana unde coboară în vaie şoseaua care vine dela Cantonul 2 şi merge la Centrul 15 şi la satul Kosuj.3) 

„Acolo am găsit pe Maiorul Petrescu, care a procedat la refacerea batalionului. Din compania mea 
erau prezenţi 104 soldaţi ; Sublocotenenţii Angelescu şi Cârstocea lipseau cu cea mai mare parte a soldaţilor 
lor. [n total batalionul s'a organizat cu un efectiv de circa 500 oameni. 

„După aceasta,—era ora 4,30:- am urcat şi am eşit cu batalionul pe platou şi ne-am desfăşurat 
cu faţa la Sud şi cu flancul drept la 1—2 kilometrii de Cantonul 2. Am înaintat, am trecut şoseaua Silistrei 
(! 2,—probabil şoseaua Kusuj) cu direcţia spre Centrele 10 şi 9. Batalionul ă intrat în luptă luând loc la 
stânga unor trupe din Reg-tul 84 Inf., care erau cu Subl. Voiculescu |. (Comp. 3|84) pe care l-am luat subt 
comandă. Comp. mea era în linia | ta dreapta şi făcea legătură cu Regetul 84 Inf,, iar Comp. 3[76 cu Locot, 
Pătraşcu şi Subl. Munteanu era în linia II. . - 

„După ce am făcut legătura cu Reg-tul 84 Inf., linia s'a oprit şi am deschis focul fără să vedem 
în cine tragem ; apoi împreună cu Reg-tul 84 lnf. am mai făcut vre-o 4 salturi subt un foc foarte viu. 

1) Nimeni nu se gândea că mai era ceva de făcut la Turtukaia, Gândul tutulor era la Olteniţa. 
Astiel din această zi, înainte de amiază Turtukaia poate îi considerată ca pierdută. 

2) Pe toate aceste declaraţiuni se poate pune vreun temeiu ? 
3) Intre această declaraţiune şi aceia a unui soldat au găsesc nici o deosebire.
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„Pe la ora 6 d. a. am primit focuri de mitraliere din jumătate la stânga. Aci am stat şi am tras până pe inserate, când şi inamicul a încetat focul, Atunci Locot. Pătraşcu şi Subl. Munteanu mau întrebat ce facem, şi împreună ne-am hotărât să mergem spre Cantonul 2 spre a lua de acolo informaţiuni şi ordine. Trupa profitând de întunerec s'a risipit în porumb; erau hămesiţi de foame şi de sete, şi de oboseală: Acolo am aflat că reg-tul se adună la pontoane. Am mers la Dunăre şi întradevăr am găsit la debarcader pe Lt.-Col. Marinescu cu 20.30 ofiţeri şi cu aproape 1000 de soldaţi. De aci am mers la Şeremet unde am petrecut noaptea. 

— Comunic. Soldatului Dociu Radu din Comp. 1176. 
„Cu plotonul meu (Subl. Angelescu) am stat în rezervă în şanţ, înapoia liniei de măşci de la Stânga Centrului 12. 
„Am luat masa pe la ora 10, şi după asta am început să tim atacați de infanterie care trăgea asupra noastră o ploaie de gloanţe. A 
„Pe după prânz a venit peste noi compania din: Centrul 12, şi ne-am retras şi noi. 
„Apoi am ocupat poziţie pe coasta cupolei, unde ne-a bătut artileria inamică rău, | „Când am sosit pe coasta cupolei am văzut cum artileria noastră a ocupat poziţie în vale în spatele Centrului 13 şi a mai încetat artileria bulgară focul asupra noastră, De acolo ne-am retras spre Dunăre, !) 

| 
— Comunic. Subl. Voiculescu 1., of, Subaltern_în Comp. 4:76, care ocupă intervalul dintre Cen- trele 12 şi 13. 

„Compania noastră a ocupat tranşeele care i-au fost destinate, între Centrele 12 şi 13 călare pe şos, Silistrei, şi anume, 
| E — plot. Plot. Mhail îa dreapta şoselii, pe versantul opus versantului ocupat de Comp. 1176; 

— plot. Subl. Videscu A. ocupă tranşeele din stânga şoselii imediat peste vălcica de la Nord de „şosea, dominând şi bătând şoseaua, 
— după acest ploton spre stânga urma o secţie de mitr. fr., după care venea plotonul meu. 
— al patrulea ploton, Subl. Drăguşoiu, se găsea înapoi în rezervă, 
„In această poziţie am stat până Marţi pe la ora 2d. a., când s'a primit de la batalion ordin. de retragere. E 
„Ordinul de retragere a fost primit scris, şi a fost semnat de vedere de toţi comandanţi de plotoane. , 
„Retragerea s'a făcut în jos pe valea Kusgunluk spre Dunăre până la o poiană din pădure, unde s'a refăcut batalionul. | 
„Marţi de dimineaţă pe la ora 10 a început bombardarea asupra Bat. Locot. Andronescu (87 mm) care repede a fost redusă la tăcere. Această baterie a fost căutată întâiu în prima poziţie dinapoia Centrului 12, dar nu a trecut mult şi a fost găsită în poziţia a doua. Apoi a fost bătută Cupola de 120 mm, Bat. Lo- 

cot. Popescu F. şi in fine Bat. Md. Bulgar de 75 mm din spatele Centrului 13. | 
„Această din urmă baterie era bătută în momentul când compânia noastră a trecut în retragere pe lângă ea; din această cauză eu cu plotonul meu, ocolind-o m'am rupt de companie. 
„Trecând pe la Centrul 13 Locot. Pătraşcu şi Subl. Moldoveanu se găseau acolo cu Comp. 3176 şi m'au întrebat dacă este ordin de retragere, şi eu le-am răspuns afirmativ. 
„Când am ajuns la Centrul 14, Bulgarii bombardau şi acest centru şi aprinsese nişte corturi care se găseau în dosul centru'ui. La acest centru nu am găsit trupă. 2) 
„De aci am traversat valea spre Vest, am trecut pădurea, şi am suit pe platoul de ja Vestul văii şi am ajuns la şoseaua cea nouă a Kosujului ; eram cu plotorul meu. Acolo am găsit pe Căpit. Ionescu C-tin, C-tul Bat. 1V:76, care era într'un tuferiş cu 3 plotoane (ale Subi-ţilor Ştefănescu At, şi Dumitrescu M.) M'am pus sub comanda dânsului. 
„După 30 de minute am pornit la contra-atac cu 3 plotoane în linia | şi cu plot. Subl. Dumi- trescu M. în rezervă. Inaintarea noastră s'a făcut până aproape de lucul unde fusese instatată Bat. Locot, Popescu F., unde am făcut legătura cu Bat. 176, care lupta la dreapta noastră şi unde m'am întâlnit din nou cu Subl. Videscu care acum comanda Comp. 4/76 în locul Căpit. Popescu Voiteşti, care luase comanda Bat. [1/76 în locul Căpit. Eftimescu (21). Am continuat si împingem pe Bulgari înapoi până au sosit 2—3 mitraliere bulgare în pădurea aşa zisă a mitralierelor şi care ne-au forțat prin focul lor să ne retragem. 
„in momentul când am primit ordin de retragere la ora 2 d, a. eu am văzut coloane de infanterie bulgară care înaintau la atac din pădurea Antimovo spre Centrul 12 pe platou. Altă infanterie bulgară Du am văzut. 

- 
  1) lar la Dunăre! lar la pontoane ! Lt.-Col Marinescu îşi căuta sectorul la Olteniţa ? 2) Centrul 14 a fost bombardat de Bulgari ?
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— Comunic. Locot. Pătraşcu V. şi Subi. Moldoveanu |, of. din Comp. 3:76, care a ocupat Centrul 13: 
„Compania noastră a ocupat Centrul 13 din ziua mobilizării şi anume: — 1 ploton a ocupat anexa din dreapta, singura pe care o avea centrul ; — 2 plotoane ocupau centrul ; 

— iar 1 ploton se găsea înapoia centrului în fezervă, aşezat pe drumul de care ce intră în fortificaţii prin stânga Centrului 13, 
„Până Marţi, când ne-am retras nu am. avut nici o acţiune, - 
„Ordinul de retragere l-am primit dela Maiorul Petrescu, C-tul Bat. 1/76, şi era scris chiar de dânsul. 

„Când ne-am retras, Bulgarii ocupaseră Centrul 12, şi Subl. Zisu (Comp, 5]76) ocupă pintenul din spatele postului de comandă al Reg-tului 76 Inf., spre a Susține retragerea Bat. 11/76. „laainte de a mă retrage am trimes plotonul Subl. Moldoveanu lângă Subl, Zisu, iar cu restul de 3 plotoane m'am fetras pe lângă Bat. Md. bulgar şi apoi m'am coborât în vale, unde m'am încolonat în coada Bat. 11|76.- Un ploton îmi lipsea (plot. Subl. Georgescu în. afară de plot. Sub!. Moldoveau) căci se a= mestecase cu Comp. 4/76 care s'a retras pe deal şi fusese bombardată şi risipită. „lati'o poiană din fundul văii Kusgunluk compania S'a raliat !a batalion, care s'a suit pe platoul dela Vest de vale, unde am intrat în luptă cu faţa la Sud. Ă „Batalionul s'a desfăşurat având în linia 1 Companiile 1176 şi 3:76,—iar în linia || Comp. 4176. La dreapta noastră erau desfăşurate trupe spre şoseaua Silistra, care luptau mai dinainte, iar noi le-am pre- lungit stânga. 

„La stânga noastră luptă Bat. IV:76 spre valea Kusgunluk. 
„Până am înaintat la atac nu am primit nici un fel de proectil, La atac am fost bătuţi de mitra- liere şi infanterie (artilerie, nu) când am sosit la un drumeac; acolo căzând subt Ssnopul unei mitraliere, soldaţii au început să se risipească şi apoi pe înserate ne-am retrăs şi noi ofiţerii 1). Am trecut pe lângă Cantonul 2 şi apoi la ponton unde am auzit sunându-se adunarea reg-tului. Acolo am găsit pe Lt.-Col. Marinescu, care ve=a dat ordin să. ne adunăm la Şeremet. 

— Comunic. Subl. Ionescu Teodorică, of, adjut. al Bat, 1176: 
„Maiorul Petrescu, C-tut Bat. 1[76 îşi avea postul de comandă în Centrul 13. Când a fost aproape de ora retragerii, mi-a dat câte un plic pentru Comp. 3:76 şi 4176, în care era ordinul de retragere.2) Cred că a trimes ordin de retragere şi pentru Comp. 1/76 şi 2:76, Mi-a spus că atunci când voiu preda plicurile să nu am aerul îufricoşat. 

„După predarea plicurilor m'am dus pe lângă Lt-Col. Marinescu, Cotul Sect. III, cu căre am plecat la Cant. 2. De acolo Lt.-Col, Marinescu nu a mai dat nici un ordin batalioanelor; şi seara ne-am retras la pontoane. 
| 

„Nu ştiu cine a ordonat Bat. 1176 să reintre în luptă în mod ofensiv 3) alături de Bat. 1/76 şi 1V/76 cu direcţia spre Cupola de 120 mm în după amiaza zilei de 23 Aug. (Marţi). — Trecerh acum la Bat. 1V:76. 
— Comunic. Locot. Carp. C-tul Comp. 14176, care ocupă Centrul 14: 

„Pe la ora 11 a. m. Căpit, Ionescu Catin mi-a comunicat că batalionul se va retrage la ora 2 d. a. ) şi să pregătesc soldaţii pentru acest eveniment. 
„La ora 2 d. a. Comp, 14|76 s'a setras spre Centrul 15; —şi de acolo am primit ordin să trecem pe plaioul de la Apus de valea Kunpgunluk. i . „n momentul traversării văii Comp. 15/76 punându-se în debandadă, s'a risipit şi compânia mea rămânând numai cu ofiţerii 5), Am adunat un număr de soldaţi şi m'am suit pe platoul dela Vest de vale în scopul de a intra în luptă pe urmele batalionului meu. 
„ln timpul înaintării am rupt legătura cu Subl. Ernani Cristea care nu ştiu încotro s'a îndreptat, Văzând că am soldaţi puţini, am trimes pe Subl. Dobrescu Virgil spre a mai aduna soldaţi, dar nu mai m'am întâlnit nici cu el. Asttel am rămas singur. Subl, Zambra fusese lăsat la Centrul 15în Susținerea unor mitra= liere cu câţiva soldaţi. 
„Noaptea eu am rămas pe câmp. 

—Comunic. Sub!. Zambra P., of. subalt. în Comp. 14/76: 
1) Adică înainte de înserate s'a retras trupa, şi pe inserate otiţerii drept la ponton! Asta se cheamă apărarea Turtukaiei, 
2) Ordinul de retragere arătă locul unde se retrăgea batalionul ? 3) Incurcată treabă | Centrul 13 — Cantonul 2 — Pontoane — Şeremet — lupta în mod otensiv.— Greu de descurcat. 
4) La ora 11 a. m. S'a comunicat că batalionul se va retrage la ora 2 p. m. Curios lucrul 5) Trupe care nu luptase, , 
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„Marţi după retragerea de la Centrul 14, eu, fără ploton, am fost lăsat cu 3 mitraliere franceze . 
la 500m Sud de Centrul 15. In Centrul 15 era Subl. Focşeneanu (div Comp. 15]76) care a plecat de pe po-: 
ziţie înaintea mea. Eu am plecat pe la ora 6 d. a. şi m'am dus să arunc în Dunăre mitralierele franceze care 
se defectaseră,) | 

„lu valea Kusgunluk m'am întâlnit cu Comp, Mitr. Maxim|76 care era cu Locot. Georgescu - Cetin 
şi Sublt. Oprea Toader; şi cu ei şi cu câţiva soldaţi de adunătură m'am suit pe platoul dela Vest de valea 
Kusgunluk, Acolo l-am găsit pe Căpit, Popescu Voiteşti, C-tul Comp, 4176 şi m'a ttimes să mai adun soldaţi, 
dar când m'am înapoiat nu l-am mai găsit, nici pe dânsul, nici Comp. Mitr.|76. 

„Am aflat însă ca la 400m ar fi fiind Căpit. lonescu C,, C-tul Bat. 1V:76. M'am dus acolo dar nu 
Pam găsit. . _ 

„Noaptea am dormit la Şeremet. 2) 
—Comunic. Sub]. Dobrescu V., of. subalt. în Comp. 14476. 

„Comp. 14176 a ocupat Centru 14 până Marţi la ora 1—1,30 d. a., când am primit ordin verbal 
să ne retragem spre Centrul 15, unde vom primi noi ordine. Retragerea am făcut-o pe plotoane ;—am ajuns 
cu toţii acolo. Pe drum până acolo nu am întâlnit pe nimeni. 

„La Centrul 15 am găsit pe Locot. Atanasescu cu Comp. 15|76; alte companii nu am întâlnit 
acolo. .. 

„Ajunşi la Centrul 15 am ocupat cu toată compania marginea de pădure dela Sud-de centru. După 
aceasta Locot. Carp, C-tul Comp., m'a trimes pe mine cu 25 de soldaţi ca să aduc dela Centrul 14 car- 
tuşele pentru mitralierele franceze, pe care la retragere le părăsisem acolo. Când să plec cu carfuşele dela 
Centrul 14 artileria bulgară a început să tragă şi am văzut cum a aprins corturile companiei de rezervă care 
îşi avea locul înapoia Centrului 14. 

„M'am înapoiat la Centrul 15 şi am stat acolo până la ora 3,30%—4 dia. 
5 „Mergând înainte (încotro?) m'am uitat cu benoclul şi am văzut cum câteva patrule bulgare se 
apropiau de Centrul 14; şi în acelaş timp se vedeau şi soldaţi români cum se retrăgeau dinspre Centrul 
13 spre Centrul 14 şi spre valea Kusgunluk. 

„Revenind la companie am găsit acolo plotonul meu întreg împreună cu plot. Subi. Zambra ; cele- 
jalte plotoane plecaseră. Mi s'a spus:că Locot. Carp dăduse ordin de retragere fără să spună încotro. Am 
plecat şi eu cu plotonul. In fundul văii am găsit pe Locot. Carp retrăgându-se pe drumul care merge la . 
malul Dunării pe la pontonul Kosuj2) (spre pontoanele 1 şi 2). | | 

„In drum am întâlnit pe Subl, Nichitescu, Adjut. Bat. 176, şi am urcat cu toţi soldaţii din Reg-tul 
76 nf. (din difeiite companii) pe platoul dela Vestul văii Kusgunluk, unde am găsit pe Căpit. Eftimescu, 
C-tul Bat. 11]76, cu batalionul său ; tot acolo am regăsit şi pe Locot. Carp. | | 

„Qăpit. Eftimescu a voit să dea -un contra-atac spre pădurice, dar am fost opriţi de un foc de 
mitraliere. 

„După darea contra-atacului am fost trimis de Locot. Carp ca să caut şi să-i aduc şi restul 
companiei. În drum am văzut pe Locot. Crăciunescu, C-tul Comp. 12|76 încercând să ducă in luptă ca 200 
de soldaţi. | E | 

„La înapoiere n'am mai găsit pe nimeni; şi soldaţii (carii ?) mi-au spus_că au plecat spre Pon- 
tonul 2. Atunci eu am plecat cu oamenii (vre-o 90) pe care îi adunasem, peste câmp printre Dunăre şi so- 
seaua Kosuy, şi am găsit în drum pe Locot, Ionescu N. cu trenul de luptă al grănicerilor, cu care am stat 
toată noaptea. | - 

— Comunic. Soldatului Zane Petre din Comp. 14:76: 
„După ce ne-am retras de la Centrul 14 am mers mai întâi la Dunăre, la pontoane, şi apoi am 

suit sus şi am intrat în luptă, 
„la înaintare am ajuns ca la 1000 m. de şos. Silistrei, unde ne-am întâlnit cu grănicerii ; cu noi 

era şi Subl.. Ernani Cr. Am mai înaintat puţin şi am fost cuprinşi de. un foc puternic care ne-a făcut să 
ne retragem, De acolo nu am mai văzut pe Subi, Ernani Cr. 

— Comunic. Subl. Popescu P., of. subalt. în Comp. 15:76: 
„Până Marţi la ora 1 d. a. Comp. 15/76 a ocupat Centrul 15 în modul următor: | 

— plotonul meu ocupă o tranşeie la jumătatea intervalului dintre Centrul 15 şi Subcentrul 14-15, 
— plotonul Subl. Focşeneanu ocupa însuşi Centrul 15. 

„— ar plot, Subl. Ghiban şi plot. IV ocupau tranşeele din stânga Centrului 15. 
„La ora 1 d. a. am văzut Comp. 14|76 trecând pe la spatele meu spre Centrul 15. Comp. 13176 

şi 16176, nu le-am văzut... | . 

1) Va să zică încă de Marţi începuse distrugerea armamentului! 
2) Dumnezeule, Dumnezeule, ce triste zile | 
3) Direcţia retragerii era la pontoane.
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„După trecerea Comp. 14/76 a venit la mine Subl. Nichitescu călare şi mi-a spus ca să mă retrag la Centrul 15. Acolo Căpit. Ionescu C-tin a dat ordin ca batalionul să se adune în coloană în spa- tele Centrului 15 şi apoi a plecat spre platoul de la Apus de valea Kusguniuk, 
„Nu ştiu dacă s'a. adunat acolo tot batalionul, căci Comp. 15|76 a primit ordin şi a ocupat cu plot. |. Subl. Focşeneanu Centrul 15 şi cu celelalte plotoane anexele dintre Centrul 15 şi malul Dunării, | „După 30 de minute a venit un sergent instructor, agent de legătură al companiei şi ne-a comu- nicat verbal ordinul ca compania să se adune pe malul opus al văiii Kusgunluk, Plotoanele 2, 3 şi 4 am plecat spre locul indicat, iar plotonul 1 a fost lăsat în Centrul 15. | 

, „Pe drum am primit un contra ordin, şi apoi iarăşi a venit sergentul şi ne-a comunicat că ne a- şteaptă Căpit. Ionescu. Am mers la Căpit. Ionescu, pe care l-am găsit pe malul Dunării în stânga (Apusul) văii Kusgunluk ; acolo era şi Locot. Atanasescu D, C-tul Comp. 15:76; plotonul 1 se găsea tot la Centrul 15, 
, „De acolo Căpit. Ionescu a luat cele 3 plotoane ale companiei noastre (celelalte companii ale ba= ialionului nu ştiu unde se găseau) am suit sus pe platoul de la Apusul văii Kusgunluk şi ne-a dat ordin să Stăm acolo şi să facem faţă spre Centrul 15 până la noi ordine. Am înțeles că misiunea noastră era să apărăm flancul şi spatele restului batalionului în timp ce se contra=ătaca spre Sud. 

„După vre-o 40 de minute ne-am pomenit că trece pe acoio în dezordine spre pontoane Ba. I||76 spunând că este ordin de retragere la Olteniţa, spre a ne reface. Cu Bat, II:76 era şi Căpit, Efiimescu. 

„Când mi sa dat ordin de reiragere de la Centrul 15, sergentul, agent de legătură, ne-a spus că vom trece la Olteniţa. 1) Cu trecerea Bat, [1/76 a fost târâtă şi compania noastră, 
„Ajungând la ponton, cineva de pe o vedetă ne-a întrebat cu megatonul: „ce faceţi?“ Atunci Căpit. Eftimescu a răspuns că ne refacem. 

Ă „Ne-am refăcut înglobându-ne în Batal. 176: plotoanele Comp. 15|76 au fost luate subt co- mandă de Căpit. Popescu Voiteşti. Locot. Anastasescu şi Subl. Focşeneanu nu erau cu noi, 
„Ne-am suit înapoi pe platou şi ne-am desfăşurat pentru luptă ; compania noastră subt comanda Căpit. Popescu Voiteşti s'a desfăşurat la stânga liniei de luptă având stânga rezemată pe malul văii Kusgun- luk ; la stânga noastră se găsea şi un ploton de milițieni, 
„După ce ne-am desfăşurat, Căpit. Popescu Voiteşti mi-a dat ordin mie, plotonului de milițieni şi plotonului IV din compania mea să rămânem în urmă spre a face faţă spre Kosuj, iar plot, Subl. Ghiban şi-a continuat drumul cu Batal. 1:76 spre câmpul de luptă; cu noi a rămas şi Căpit. Popescu Voiteşti, " „Pe seară Căpit. Popescu Voiteşti mi-a comunicat că este bolnav de hernie şi că şi-a scrântit un picior, şi că se duce spre a se căută; a plecat fără să-mi comunice nici un ordin. Noaptea am fost părăsit de aproape toţi soldaţii. 2) 

| 
„A doua zi de dimineaţă am plecat spre Şeremet, unde am auzit că se reface regimentul, dar pe drum Col. Botez (?) mi-a dat ordin să adun şi să scot soldaţii de pe la pontoane, sus pe mal, pe câmpul de luptă, dar mi-a fost imposibil. 

—Comunic. Subl. Ghiban N., of. subalt. în Comp. 15/76. 
„Comp. noastră nu a avut nici o acţiune, nici Marţi, nici Miercuri (2). 3) 

—Comunic. Subi. Ştefănescu At., of. subalt. în Comp. 13(76, care a constituit rezerva Bat. IV/76 „Marţi pe la ora 9 a. m. Comp. 13|76 a fost dusă înapoia Subcentrului 14—15, 
„Toată dimineaţa s'a auzit lupta spre Centrul 10. In acest timp noi nu am fost atacați deloc şi nici de artilerie nu am fost bombardaţi. 
„La ora 3 d. a. tot batalionul a fost adunat la Centrul 15. Aci au fost lăsate Comp. 15|76 şi 16176 iar Comp. 13176 şi 14176 au fost trecute pe platoul dela Vestul văii Kusgunluk şi am primit ordin de atac în direcţia Cupolei 'de 120m|m şi spre Centrui 12 (?). Ca 
„Ajunşi la şoseaua Kosuj a început să sosească la dreapta noastră resturi din Bat. 1176, care se retrăsese la pontoane, se refăcuse acolo şi acum se înapoia pe câmpul de luptă; ei veneau pe eşaloane; era orele 4—5 d. a. De aci am înaintat împreună. - ! „Ajubşi la vâlceaua de la Nordul Pădurii Mitralierelor, (eu vedeam numai plotoanele Subl-ţilor Dumitrescu M. (Comp. 1376) şi Voiculescu 1, (Comp. 4/76), am fost primiţi de un foc. puternic de mitraliere trase de peste vâiceluşe din Păd. Mitralierelor. In acest timp nu se mai vedea nimic înspre Centrele 13 şi 14. „Am încercat să trecm vâlceluşa dar ne-a fost imposibil. 4, 

1) Cum văd, şi după câte ştiu, credinţa tutulor era că trupele vor evacua Turtukaia în acea oră şi în cursul nopţii. | 
2) Unde era câmpul de luptă, ştia cineva ? Acestea nu mai erau trupe ci bande armate. 3) Deci, dela începutul operaţiunilor până la sfârşitul. lor. 4) Imposibil ?
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„la acest timp am văzut sosind dinapoi valuri după valuri unităţi din Bat. 11176, care se retrăsese ia pontoane şi care acum revneau pe câmpul de luptă. Printre ofiţerii carii erau cu aceste unităţi am ob- servat pe: Locot, Nicolescu Gh., C-tul Comp. 6/76, şi Subl-ţii Zissu din Comp. 5/76, Ghiorghiu din Comp. 6I76, is Cataianţu din Comp. 8/76. | - „Comp. 14/76 care a primit ordin ca să intre cu noi, cu Comp. 1376 în foc, eu nu am văzut-o cum S'a desfăşurat şi, unde a luptat. _ 
„Cu venirea unităţilor din Bat. 11:76 linia noastră de luptă s'a mai îndeşit şi s'a mai prelungit şi la stânga noastră în pădure, şi la dreapta noastră, unde se rupsese legătura cu Bat. I|76.— Ia acest timp era un infern de foc la dreapta noastră e 
„Cum s'a înserat, trupa noastră s'a disolvat încet-încet: parte a rămas pe câmp rătăcind, petre- când noaptea care cum a putut; — parte s'a adunat la pontoane, de unde Lt.-Col, Marinescu ne-a adunat. şi am mers la Şeremet, unde am petrecut noaptea. Acolo am auzit pe Lt.-Col. Marinescu - citind ordinul de luptă dat de G-lul Teodorescu pentru a doua zi. Imi amintesc că în acel ordin se prevedea că Reg-tul 76 lat. va lupta la stânga şoselii Silistra, având ca obiectiv cucerirea centrelor şi va ţine lupta (2) cel puţin până la ora 8, când divizia care vine dinspre Silistra va intra în luptă, 

| „Inainte de a ne retrage de la Centrul 14 observând cu benociul înspre Centrul 11, am văzut cum mase de trupe în ordine strânsă urca ca nişte omizi versantul vestic al văii Kusgunluk pe la : stânga Centrului 11; — cred că erau trupe bulgare care pătrundeau în Capul de Pod. 
Asupra acţiunei Comp. 16|76 nu arm putut avea comunicarea nici unui ofiţer al acestei companii, — Comunic, Căpit, Ionescu C-tin, C-tul Bat. 1V]76: 
„Când am primit ordin ca să retrag batalionul la Linia II de Rezistență, am lăsat Comp. 1676 în poziţia pe care o ocupă (în tranşeele de lângă Bat. de 75 mm. Md. bulgar) ca ariergardă cu însărcinarea de a susţine (proteja) adunarea batalionului spre Centrul 15. 
„Nu ştiu cum s'a achitat de această însărcinare Comp. 16/76 şi apoi ce a mai făcut, deoarece nu mam mai întâlnit cu nici un ofiţer din această companie, : „După ce Comp. 1376, 14146 şi 15]76 s'au adunat la Centrul 15, le-am dat ordin“să traverseze Valea Kusgunluk şi să vină după mine pe platoui de peste vale, Acolo am îpsărcirat Ccmp. 15|76 ca să ocupe o poziţie pe colţul de platou dela Vestul confluenţii văii Kusgunluk cu Dunărea, iar cu Comp. 13176 şi: 14/76 m'am îndreptat inspre Sud spre a intra în luptă în direcţia Cupolei de 120 mm, şi a prelungi stânga reg-telor care intraseră în luptă pe şos. Silistra şi înaintau către cupolă. 
„Intrarea în luptă în această direcţie a făcut-o din proprie iniţiativă, deoarece am găsit că nu aş fi avut ce căuia cu batalionul la Linia Il de Rezistență (la Cantonul 2) cât timp noile trupe de ajutor so- site în Turtukaia lăsaseră. în spate această linie şi înaintau spre Cupola de 120 mm. Afară de aceasta prin „mişcarea pe care am făcut-o apăram însăşi flancul Stâng al acestor trupe care era descoperit -prin părăsirea Centrelor 13, 14 şi 15, . 
„la timpul când Comp, 13]76 şi 14176 traversau valea Kusgunluk, Bat. 11:76 care se retrăgea în dezordine pe vale le-a tăiat drumul şi a tâiât cu el în retragere cea mai mare parte din Comp. 14176. Din această cauză nu am putut să execut mişcarea ofensivă înspre Sud decât cu Comp. 13/76 care trecuse inainte, şi cu o mică parte din Comp, 14:76. Nici Comp, 15|76 nu a scăpat de a fi târâtă în retragere spre pontoane de Bat. 11:76, 

„Să vedem acum acțiunea Bat, I1|76. 
— Comunic. unui soldat din Comp. 5176: (vezi expunerea asupra acţiunei artileriei) : „Pe la ora 12 — 1 s'a. întărit focul de infanterie; gloanţele veneau dinspre Centrul 12 care se Spărsese. Am tras şi noi; dar cred că am omorât soldaţi de ai noştrii luându-i drept Bulgari !). „Bulgarii cari au ocupat Centrul 12, văzând că nu pot da de vale spre noi, se coborau în valea Antimovo, unde aveau unde să se pitească şi trăgeau puternic; dar noi steteam bine în gropile noastre individuale. * 
„Când s'a retras Comp. 676 de la stânga noastră zicând că este luată prin flanc dinspre Centrul 13, ne-am retrâs şi noi risipiţi, care cum am putut prin pădure, prin porumb, peste deal, spre Dunăre. „Comp. 8;76 se retrăsese .mai'nainte. 
„Eu nu am mers la Dunăre, ci am rămas pe deal. 
„In retragere era mare zăpăceală ; şi mă mir cum de s'a spart compania, — Comunic. Soldatului din Comp. 6;76 : (vezi descrierea acţiunii artileriei) : | „Numaidecât după Ocuparea  boldanului (pintenului) am început să primim focuri de infanterie, „Care cred că se trăgeau de la crângul din faţa Centrului 12 peste Centrul 12. „Comp. 1;76, 2|76 şi 1]76 care erau înaintea noastră cred că S'au retras înainte de a ocupa noi boldanul, (oră 9—10), şi când noi am ocupat poziţia încă se scurgeau trupe pe şosea spre cupolă. Numai Comp. 7|76 s'a retras pe vale pe la stânga noasțră. Cum am ocupat poziţie am şi început să tragem, 
  1) Cine conducea focul ?
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„ln timpul când noi trăgeam, au venit în retragere 4 soldaţi pe şosea dinspre Sarighiol şi au trecut prin focurile noastre fără să cadă vreunul, 
„Artileria ne-a bătut şi acolo pe poziţie. , 
„Ca o oră înainte de a a ne retrage au apărut trăgători bulgari pe valea Antimovo ; deasemenea au apărut şi pe vale în sus spre Centrul 11, trecând spre cupolă, spre spatele nostru ; în această parte se “vedeau înaintând în grupe de câte 4, dar poate să fi fost şi mai mulţi, dar nu se vedeau din cauza  fuferi= şului de pe coaste. 
„La Centrul 13 şi pe şos, Sarighiol nu au apărut Bulgari, „Văzând că este gata să ne înconjoare, ofiţerii s'au hotărât să ne retragem, şi ne-am retras pe vale în jos spre Dunăre, şi ne-am adunat cu celelalte companii într'o poiană din pădure ; acolo era şi Căpit, „ Eftimescu ; acolo venise şi trupe dinspre Centrele 14 şi 15, care se scurseseră pe gurile dintr'acolo. Ne-am pus în ordine şi apoi s'a format un lanţ de trăgători pe şoseluță (Kosuj ?) şi eu cu alt lanţ de trăgător mai'napoi, o 
„Nam stat mult aşa, şi lanţul dinainte a venit peste noi şi ne-am retras spre pontoane, de unde | ne-am înapoiat sus pe deal în luptă ?). 
„Noaptea am dormit la Şeremiet. 

— Comunic. Subl. Stănescu- N. of. Subalt. în Comp, 6/76. „Marţi pe la ora 9—10 a. m. primind câteva proectile de artilerie batalionul a luat înapoia pin- tenului formaţia contra artileriei în linie de plotoane prin flanc pe 2 linii cu Comp, 6:76 şi 5:76 în linia | şi cu Comp. 8:76 în linia doua. In total au căzut asupra batalionului ca 30—40 de lovituri creasta pintenului a fost ocupată de o linie slabă de trăgători daţi de Comp. 5|76 şi 6:76, fi înaintea ei, Ă 
„Pe la ora 12 am primit ordin ca să intru şi eu cu plotonul meu pe linia de trăgători ; dar ne- având loc am ocupat poziție etajat pe creasta topografică a pintenului, deasupra primei linii de trăgători, Am stat aşa până la ora 2 d.a, 
„Inainte cu o oră — o oră şi jumătate venise Locot, Aadronescu, Adj. Reg-tului 76 lat. şi comu= 

“Căpit. Pârvulescu mişcându-se pe coasta de subt cupolă, 
„Retragerea ns-a fost susținută de plotonul Subi. Zisu M. din Comp. 5:76, şi mi se pare, şi de plot. Subl. Ghiorghiu D. dia Comp. 6/76. Trupa Sa retras în dezordine pe vale prin pădure; dar sa de s'a refăcut într'o poiană, de unde am mers mai departe în coloană de marş spre pontoane. Acolo poiană s'a refăcut şi Bat. 1/76 cu Maiorul Petrescu, 
„De la poiana unde batalionul s'a refăcut nu am continuat drumul pe vale, ci am tăiat colţul platoului de la apusul confluenţii văii Kusgunluk cu “Dunărea, suind pe şoseaua ce duce la Kosuj. Sus pe platou am găsit întrun tuțiş însoţit de vre-o 10 soldaţi pe Locot. Stoicescu Al. (2) Cotul Comp, 13|76 pe care l-am lăsat acolo. 
„Inainte de a ajunge la pontoane am fost opriţi şi ameninţaţi de un ofiţer de stat mâjor să ne 

înapoem la luptă, căci va pune să tragă cu mitralierele în noi, 2 | „Am Suit înapoi pe platou pe o cărăruşe prin flanc câte unul şi am intrat în luptă. Comp. 6:76 
s'a desfăşurat în linia | la stânga liniei de luptă spre o pădure spre Valea Kusgunluk. Am înaintat prin po- 

în 

„ tumb până am înemerit întro pădurice unde luptă Căpit. Ionescu C. în faţa Pădurii Mitralierelor, care era ocupată de mitraliere bulgare. 
„Noaptea am dormit pe câmp. 
„Pe când ocupam poziţie pe pintenul din spatele postului de comandă al reg-tului, puţin înainte 

de a ne retrage, am observat în sus pe valea ce venea dinspre Centrui 11 mase de trupe în ordine strânsă 
(linii de plotoane prin flanc) care suiau versantul vestic al văii pe la nord de Centrul 11 ; eram lângă mi- 
traliere. Am observat şi ne-am întrebat ce trupe or fi fiind; era să tragem cu mitralierele, dar nu am tras 
de teamă să nu fie trupe de ajutor care ne sosea 3) Acum cred că erau trupe bulgare care Pălrundeau în 
Capul de Pod ; erau întro perfectă ordine. 

— Comunic. Subl, Dumitrescu D,, of. subali. în Comp. 8/76: „După ce s'a luat formaţia contra artileriei s'a dat ordin şi Comp. 8|76 să se desfăşoare în tră= 
gători şi să ocupe. pintenul care fusese ocupat -mai înainte de Comp. 576 şi 6:76 ; în felul acesta nu mai 
rămăsese nici o trupă în rezerva batalionului (2), | ! 

| 1) Lanţuri care se dedeau peste cap unele peste altele. 2) După ce companiile s'au refăcut, în loc să meargă spre vrăjmaş, au pornit spre pontoane ! 3) De ce? Pentrucă erau în perfectă ordine ?



—-214 — 

„Cu o jumătate de oră înainte de a ne retrage a trecut pe la noi Locot. Andronescu, Adjut. 
Reg-tului, spre Centrul 13 (?), mi-se pare,—cu ordinul de retragere. 

„Când Bulgarii au început să coboare dinspre Centrul 12, am deschis focul, Apoi a venit ordin 
de retragere, şi ne-am retras spre Dunăre. 

—Comunic. Subl,- Ghiţă C., Adjut. Bat. 176: _ 
| „Bat. 1/76 a ocupat poziţie pe pintenul din spatele postului de comandă al regimentului până Marţi 

(ora ?) când a primit ordin să se retragă. 
„După retragerea batalionului eu m'am dus la Lt- Col. Marinescu, cu care mam dus la Linia | 

de Rezistență la Cantonul 2 de pe şoseaua Silistrei, unde trebuiau să se retragă şi celelalte batalioane 
„Nu ştiu cine a dat ordin de intrare în luptă Bat. 11176 alături de Bat. 1/76 şi 1V/76. Nu ştiu cum 

s'a făcut că batalionul a ajuns la pontoane şi ce căuta acolo. E 
—Comunic. Subl. Stancu M,, C-tul Tr. de Luptă ai Reg-tului 76 Inf.: 

„Aveam mun'ţiunile depozitate într'un găvan (depresiune uşoară de teren) pe platoul de deasupra 
Pădurii Mitralierelor. ” | 

„Pe la ora 10,30 a început să vină dinspre Daidir pe câmp soldaţi răsletiţi din Reg-tul 79 inf. 
fără arme şi desechipaţi; păreau că sunt scăpaţi de la o primejdie mare. La început erau puţini şi nu le-am 
dat importanță. A venit apoi un sergent de la Comp. Mitr.]76 cu un ordin ca să trimit cartuşe la Centrul 11 
prin orice mijloc. | | 

„in acest timp, fiindcă sosise dela Turtukaia 11 căruţe cu muniţiuni,—fără să pierd timp, le-am 
trimes cu sergentul pe un drum drept spre Centrul 11. Peste puţin însă sergentul s'a înapoiat cu căruțele 
şi mi-a raportat că un căpitan comandant de baterie nu l-a lăsat să se ducă înainte, zicând că Centrul 11 
este căzut. (ora 11). : 

„ln acest timp veneau soldaţi mulţi din Reg-tul 79 inf. Nu am putut să-i opresc. - 
„Am mers la Cantonul 2 şi am vorbit la telefon cu Lt-Col. Marinescu, căruia i-am raportat că 

Centrul 9 a fost spart, astfel cum îmi spuneau soldaţii. Dânsul mi-a dat ordin să trecem casieria la Olteniţa, 
„iar trenul de luptă să-l coborâm la Dunăre, - 

„Am executat şi am plecat cu o căruţă ca să încarce postul de împrospătare. In drum am găsitpe 
Locot. Gavrilescu, C-tul Comp. 2/76, singur. Intrebându-l ce face, mi-a răspuns că l-au părăsit camarazii de 
lupiă. | 

„Mam întâlnit şi cu Maiorul Divary, C-tul Art. Sect. II, care mi-a comunicat că Bulgarii urcă 
coasta spre cupolă. Eu am mers la postul de improspătare am încărcat muniţia: ajutat de soldaţi din Reg-tul 
76 Inf,, carii începuseră să apară în retragere prin porumb, şi m'am retras la Cantonul 2. Am stat puţin 
aci şi am văzut cum soldaţi pâlcuri-pâlcuri veneau diospre Centrul II, 

„Nu a trecut mult timp şi am văzut venind Reg-tul 34 Inf,, care s'a desfăşurat şi a înaintat în- 
tr'o ordine şi cu un eian admirabil pe dreapta şoselii înspre Centrul îl. 

„Am plecat spre Turtukaia spre a căută reg-tul meu :). Pe drum am întâlnit un batalion din Reg- 
tul 84 Inf., care mergea pe şosea spre Cantonul 2. Am văzut şi pe G-lul Teodorescu şi pe Maiorul Săvu- 
lescu ducându-se cu automobilul spre canton, dar s'au înapoiat repede, 

„Când am ajuns la podişca de lângă tunul antiaerian, am văzut urcând dinspre pontoane un bata- 
lion de grăniceri în formaţie contra artileriei. Le-am spus că inamicul este încă departe; ei mi-au propus 
ca, să-i conduc, şi i-am dus până aprozpe de canton, de unde s'au desfăşurat şi au înaintat pe stânga şo- 
selii prin porumb. 

„Am intrat în canton şi peste puţin timp eşind am văzut pe grăniceri reculând. Atunci am plecat 
şi am ajuns pe înserate la Pontonul 2. Acolo era mare învălmăşeală ; o coloată de muniţiuni de artilerie 
urca preu la deal pe şosea. o - 

„Noaptea am petrecut-o lângă puţul de pe valea Pont. 1.2) 
Aşa dar, din citirea expunerilor înşirate mai sus putem conchide următoarele : 

— Frontul Centrelor 12—15 nu a fost atacat de infanterie, precum nu a fost bombardat nici de ar- 
tileria bulgară. Cel mult Bulgarii au angajat frontul Centrului 12 şi se pare şi al Centrului 13, spre a pară 
uu eventual contra-atac al nostru în fancul atacului îndreptat de ei dinspre Antimovo asupra intervalului 
dintre Centreie 11 şi 12, ceace ar îi fost perfect posibil şi justificat. 

— Bat, 1:76 şi 1VI76 au primit aproximativ la ora 2 d. a. ordin de retragere la Linia |! 
de Rezistență, după ce mai întâi, poate pe la ora II a. m., au fost preveniţi comandanții de batalioane asu- 
pra acestei operaţiuni, spre a pregăti trupa pentru această eventualitate. 

  

, 1) C-tul Reg-tului 76 Inf. luase dispoziţiuni de retragere peste Dunăre fără sau cu autorizarea 
Superioară. Este interesant de ştiut. 

2)?



r 

— 215 — 

— Bat, 11]76 (Comp, 5176, 6176 şi 8|76), a primit însărcinarea ca să protejeze retragerea Bat. 1176 şi 1V/76. | — Ordinul de retragere afară poate de Comp. 2|76 de la Centrul 12, a fost comunicat comandanților de batalioane şi companii, şi transmis comandanților de plotoane şi trupei cu toată liniştea şi în mod neîndoelnic, 
Comandanții de batalioane însă “se pare că nu au ficsat destul de clar şi categoric comandanților de companii direcţiile de retragere şi obiectivele de ajuns ; şi nici comandanții de companii nu au lămuriţ destul de bine pe comandanții de plotoane şi trupa asupra -acestor chestiuni, 

| — Având în vedere că majoritatea trupelor s'a. retras în jos pe valea Kusgunluk spre Dunăre, se pare că aceasta a fost direcţia de retragere ordonată şi pe unde batalioanele aveau să meargă la Linia il de Rezistență a Capului de Pod. 
Refacerea Bat. 1/76 şi 11/76 în poiana din fundul acestei văi, ne întăreşte în această presupunere, Se poate însă ca trupele să fi fost atrase ele înșile de adăpostul ce această vale le -ofereă în retragerea lor; şi în acest caz refacerea batalioanelor de care am vorbit a fost ceva incidental, 1), Retragerea Comp. 7176 spre Cupola de 120 mm. era normală şi corespundea unei necesităţi tactice, şi anume, de a apără flancul drept al Bat. 1l|76 care se găsea pe vale, pe pintenul din spatele pos- tului de cămandă al Reg-tului 76 Inf,, contra trupelor bulgare care pătrunseses, printre Centrele 11 şi 12, şi acum se îndreptau spre şos. Silistrei. o | | Trecerea însă a Comp. 1176 de la stânga Centrului 12 prin faţa pintenului ocupat de Bat. 1176 pentru a ocupa poziţie în-dreapta acestui batalien, între acest batalion şi Cupola de 120 mm.,a fost nenatu- rală şi a avut ca consecinţă răsleţirea plotoanelor Subl. Angelescu şi Cârstocea, care s'au rupt de companie şi Sau retras prematur în jos pe -valea Kusgunluk, Şi afară de aceasta, oprirea acestei companii spre a rezista pe dealul cupolei, nu-şi mai avea nici un sens odată ce Bat. 1ll76 era însărcinat cu Susținerea ratra- gerii Bat, 1/76 şi 1VI76. 

— Comp. 7176 şi companiile Bat. 1|76 nu s'au retras toate odată, şi mai ales se observă că nu s'au retras toate înainte de începerea retragerii Bat. il:76, care avea însărcinarea de a le susține retragerea. Când Comp. 4;76 Subl. Voiculescu I,, s'a retras pe la Centrul 13, Comp. 3176, Locot. Pătraşcu, care ocupa acest centru, nu ştia, dacă este dat, sau nu ordin de retragere. lar când Sa retras Comp 376, Bat. 1/76 începuse deja retragerea ; şi această companie s'a încolonat în coada Bat. 176. — Bat. IV:76 a luat măsuri pentru adunare la Centrul 15 în scopul de a se retrage, deja devreme ; numai aşa se explică cuin Comp. 14:76 nu a fost găsită la Centrul 14 de către Subl. Voiculescu 1, (Comp. 4|76) în trecerea sa pe acolo, şi cum Bat, 1176 (şi probabil şi Bat. 1/76) în retragerea sa pe vale i-a prins şi i-a târât în retragere Comp. 14176, când aceasta traversa valea Kusgunluk spre a trece pe plâtoui de la Vest de -vale, 
Măsurile luate de Bat. IVI76 pentru a execută retragerea sunt destul de clar arătate - de Căpit, Ionescu C., C-tui Batalionului, precum şi de ofiţerii din batalion. Din comuaicările Subl-ţiler Zambra (Comp, 14/76) şi Popescu P. (Corp. 15:76) se vede că nu toată Comp. 15176 a fost însărcinată să protejeze opera=: țiunile batalionului din poziţia de pe colţul de platou de la Vestul confluenţii văii Kusgunluk cu Dunărea, ci plotonul Subl. Focşeneanu din această compaauie a fost lăsat în Centrul 15 la plecarea companiei din acest - centru ; — şi odată cu acest ploton a fost lăsat şi Subl. Zambra ca susţinere a unei secţii de mitraliere îranceze care ocupa poziţie a 500 m. în dreapta Centrului 15. 

| Este posibil ca aceste unităţi să fi fost lăsate acolo spre a susţine trecerea batalionului peste vale, rămânând ca ele să urmeze batalionul după ce acesta ar fi terminat traversarea văii, Comp. 16176 lăsată în poziţie lângă bateria bulgară spre a proteja adunarea batalionului la Cen- trul 15, s'a răsleţit de batalion şi s'a pierdut, fiind târâtă în retragere de Bat. 176 şi 11/76. — Poziţia ocupată de Bat. [176 pentru a susţine retragerea Bat. 1176 şi 1V|76 era cu totul nepotrivită ; pedeoparte era dominată de toate înălțimile deprinprejur, diacotro se aşteptă inamicul,—iat pedealtăparte nu făcea faţă deloc direcţiei dincotro înainta. întradevăr inamicul, adică în direcţia intervalului dintre Centrele 11 şi 12; ba, după cum foarte uşor se poate vedea pe hartă, inamicul înaintă în spatele acestui batalion, şi anume asupra poziţiei care trebuia să fie ocupată de batalioanele a căror retragere el o protejă, Ar fi fost deci, cred, natural, ca Bat. l||76 să iasă sus pe platoul Cupolei de 120mlm şi deacolo să execute un contra-atac în flancul trupelor bulgare care pătrunseseră printre Centrele 11 şi 12 şi care acum se îndreptau spre Turtukaia ; sau să ocupe o poziţie cu faţa la Sud aproximativ la nivelul Bat, 87 mm. Locot. Andronescu, în timp ce Batal. 1|76 şi IVI76 Sar fi retras subt protecţia a slabe ariegarde (secţii sau patrule tari) spre Linia || de Rezistență. 
Acest batalion, în poziţia pe care a ocupat:o, pe numitul pinten, pe deoparte a fost expus la fo- curile de artilerie care au fost trase asupra bateriilor din spatele său, precum şi la focurile de infanterie care erau trase asupra infanteriei din linia | care ocupa poziţie ia mică distanţă în fața sa;—iar pedeaităparte, 
1) Ar îi interesant de a descurca adevărul,
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atunci când trupele dinainte s'au retras, şi acest batalion trebuia'să le susțină retragerea, a fost el însuşi târât în retragere de aceste trupe. 
Deci acest batalion nu a fost In stare să-şi îndeplinească misiunea de rezervă de sector, . nici spre a ajuta Centrele 10 şi 11, când aceste centre au fost atacate, nici spre a proteja retragerea Bat. 176 şi IV|76;—şi aceasta din cauza poziţiei în care a. fost aşezat. —in schimb însă a suferit şi pierderi fără folos,— iar la sfârşit s'a retras risipit fără să fi luat parte aproape la nici o acţiune,—provocând chiar retragerea desordonată şi a celorlalte trupe a căror retragere trebuia să o protejeze. 

—Mi-a fost foarte greu să stabilesc pentru fiecare batalion în parte ce unităţi şi subunități, şi ce ofiţeri au luat parte la contraatacul executat spre Sud, pe platoul dela Apusul văii Kusgunluk. - 
Este cert că primul batalion care a executat această mişcare a fost Bat. IV/76 subt comanda 

Căpit. Ionescu C. 1) Dar acest batalion nu a putut să ia parte la contra-atac decât cu Comp. 13|76 cu 
Subl-ţii Ştefănescu At. şi Dumitrescu M., şi se pare şi o mică parte din Comp. 14/76 ;—celelaite companii 
neluând parte la contra-atac pentru următoarele motive : 

— Comp. 16|76 lăşată la bateria bulgară să acopere adunarea batalionului la Centrul 15 a fost târâtă în retragere de Bat, 1|/6 şi probabil şi de Bat. 1:76, şi nimeni cu a mai văzut-o reconstituindu-se până la căderea Turtukaiei. Sa 
— Comp. 15|76 fiind lăsată !a Centrul 15 şi pe platoul de la Apus de valea Kusgunluk spre a 

apără flancul şi spatele contra-atacuiui, a-tost târâtă în retragere de Bat. []]76 şi nu s'a înapoiat pe. 
Câmpul de luptă decât când acest batalion refăcându-se ia pontoane a revenit în luptă ; dar şi atunci a re- 
venit numai cu Subl-ţii Popescu P. şi Ghiban N. subt comanda Căpit. Popescu-Voiteşti, C-tul Comp. 4:76, 
şi înglobată în compania acestuia. 

— Comp. 14:76 de asemenea tăindui-se calea la traversarea văii Kusgunluk de către Bat. [1|76, a 
fost târâtă în marea sa majoritate în retragere de către acest batalion şi nu a revenit pe câmpul de luptă decât când acest batalion s'a înapoiat de la pontoane ; dar şi atunci cu efectiv redus şi fără Subl. Zambra 
care fusese lăsat la Centrul 15. Deci la executarea contra-atacului de către Bat, IV/76 nu a putut lua parte decât cu un efectiv foarte redus. 

Este cert că contra-atacul a fost executat de Bat, 1V|76 din propria iniţiativă a Căpitanului Ionescu 
C-tin 2); şi dacă acest ofiţer nu a putut executa contra-atacul cu tot batalionul său din motivele arătate 
mai sus, apoi acţiunei sale se datoreşte intrarea în luptă alături de sine a Bat. ]|76 şi apoi a Bat, il!76 la 

. înapoerea lor pe câmpul de luptă. 
| Dacă a fost bine sau rău că Bat, 1V|76, 176, şi 11/76, în loc să se retragă pe Linia II de Rezis- 

tență a Capului de Pod, au întreprins contra-atacul arărat mai Sus, va rămâge să se aprecieze, fie faţă de 
cele spuse până acum, fie faţă de operaţiunile ce vom descrie de acum înainte. 

După Bat. 1V;75 a intrat în luptă luând parte la contra-atacul întreprins de acest batalion, Bat. 
;76. Acest batalion; după ce s'a refăcut în poiana din fundul văii Kusgunluk, s'a suit pe platoul deia Apus 
da această vale, şi acolo dând peste Bat. 1V/76, care tocmai atunci se îndreptă spre Sud, spre a intră în 
luptă, se alătură la acest batalion preiungindu-i dreapta, şi execută contra-aţacul împreună, 

Dar şi din Bat. 1:76 nu iau parte la luptă decât parte din unităţi şi -auume: 
| — Comp. 1176 având ca ofiţer numai pe Locot. Morărescu, C-tul Companiei, de oarece Subl-ţii 

Angelescu şi Cârstocea se răsleţiseră de companie încă dela retragerea de pe linia centrelor, iar Subl. Ma- 
lide căzuse grav rănit în luptă mai “nainte; : 

— Comp. 366 având ca ofițeri în front numai pe Locot. Pătrâşcu, C-tul Companiei şi Subl. Mun- 
teanu, deoarece Subl. Moldoveanv, care fusese lăsat pe aşa zisul pinten alături de Subl, Zisu spre a aco- 
peri retragerea batalionului, se retrăsese împreună cu acesta, iar plot. Subl. Georgescu M. se amestecase cu 
Bat. 1/76 în timpul retragerii pe vale, şi s'a dus împreună cu acest batalion la pontoane ; 

— Comp. 476 nu s'a adunat în poiana din valea Kusgunluk decât cu Sub], Videscu A, şi poate şi 
Subi, „Drăguşoiu A., deoarece Căpit. Popescu. Voiteşti s'a raliat Ja mişcarea de retragere a Bat. 1l|76, sau a 
plecat să se caute de bcala ce care suferea: iar Subl. Voiculescu ., răsleţit în timpul retragerii de compa- 
nia sa, s'a întâlnit cu Bat. 1VI76 şi a luat parte la prima înaintare la contra-atac cu Comp. 13/76. 
— iar Comp. 2176, disolvată aproape complect la retragerea din Centrul 12, s'a retras risipită şi nu 

a mai luat parte la luptă decât înglobată în alte unităţi. 
| Nu am putut să stabilesc, cine a ordonat, sau a hotărât intrarea în luptă a Bat. 1:76 alături de 

“Bat. 1VI76.— Maiorul Petrescu A., C-tul Batalionului, S'a evacuat imediat după ce batalionul a fost refăcut în 
poiana din valea Kusgunluk şi a fost suit pe platoul dela Apus de vale. Nu am putut să aflu dacă înainte 

  

1) Cine a ordonat contra-atacul ; Scopul lui; Trupele care au luat parte ; Rezultatul, “Toate tre= buesc descurcate. | 
2) Da?
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de a se evacua, a lăsat vreun , ordin batalionului ; probabil că nu,—şi batalionul a intrat în luptă sub impul- 
sul mişcării de înaintare a Bat. 1V;76, cu care s'a întâlnit când a sosit sus pe platou !). 

Legătura între aceste două batalioane în limpul înaintării a fost făcută de Subl, Voiculescu 1. of. 

subalt. în Comp. 4]76, care acum luptă înglobat în Bat, 1V/76, iar Comp. 4176 luptă la flancul stâng al 
Bat, 1176, şi acum era comandată de Subi. Videscu A. 

In înaintarea lor Bat. 1VI76 şi 1:76 au făcut legătura la dreapta lor cu Bat. 1:84 venit în ajutor şi 

intrat în luptă pe stânga şoselii Silistra în după amiaza zilei de 23 Aug.. Legătura de fapt a fost făcută 

între Locot. Morărescu I., C=tul Comp. 1176, şi Subl. Voiculescu 1. şi Cristea S. D. din Comp. 3:84. 
Ambele batalioane (IV|76 şi 176) au înaintat până în dreptul aşa numitei Păduri a  Mitralierelor, 

care fusese ocupată de o secţie, sau două, de mitraliere bulgare; ajunse aci au fost primite de un foc pu- 
ternic de mitraliere tras de îlanc şi silite să se retragă. 2) Se va vedea cu ocazia descrierii atacului executat 
de Bat. 1/84, 1ll2 gr., 1|34 şi 11/34 călare pe şos. Silistra, că aceste mitraliere au avut o acţiune foarte eficace 
asupra flancului stâng al acestor batalioane, silindu-le chiar la retragere prin focul de flanc ce executau. 

Când contra-atacul desfăşurat de Bat. 1V|76 şi 1176 era în plină desvoltare, a sosit pe câmpul de 
luptă şi Bat, 11176 care aducea cu sine toate subuaităţile din primele două batalioane pe care le târâse 

în retragere, . | 
Din comunicările, atât ale soldaţilor, cât şi ale ofiţerilor reese că Bat. 1l[76 înainte de a se re- 

trage la pontoane, s'a refăcut şi el în poiana din valea Kusgunluk, ba a ocupat şi o poziţie de rezistenţă 

pe şoseaua Kosuj, şi numai după aceasta şi-a continuat drumul către debarcadere. 
De ce acest batalion nu s'a suit şi el pe platoul de la Apus de valea Kusgunluk spre a lua 

parte la contra-atacul dat de celelalte două batălioane?, — şi dece nu Sa dus cel puţin la Linia Ii de 

Rezistență, aşa cum avea ordin? Ce a căutat la pontoane? Iată două întrebări cari se pun cu egală gravitate. 
Nu poate sta în picioare afirmaţiunea unora că trupa a căzul în debandadă și nu a putut să fie 

stăpânită şi reţinută, deoarece avem exemplul unităţilor din celelalte două batalioane, care s'au oprit, s'au 
refăcut, şi au pornit imediat la luptă; ba chiar acest batalion a fost şi el oprit, a fost refăcut şi a plecat la 

pontoane în ordine, 
Am văzut în unele comunicări afirmându-se că se răspândise svonul că este ordin de retragere 

la Olteniţa, unde reg-tul urmă să se refacă, Ascultarea şi executarea unui ordin prins din svon nu poate fi 
o scuză pentru ofiţerii carii au condus trupa, mai ales când exista un ordin precis de retragere la Linia 1 

de Rezistență a Capului de Pod, când nu se avea nici o ştire de schimbarea situaţiei, şi când se văzuse că 

„Bat, IV/76 şi 176 au intrat în luptă sus pe platou. 
Batalionul ajuns la ponton, fie că a fost întâmpinat de un ofiţer de stat major care i-a ameninţat 

cu mitraliere, fie că a primit ordin de pe o vedetă să se înapoeze pe câmpul de luptă,—a procedat imediat 

la o nouă refacere a unităţilor şi apoi s'a suit pe platou, spre a reintră în luptă, | 
O refacere completă a unilăţilor nu a fost posibilă, deoarece trupa era risipită pe câmp, iar o 

parte trecuse chiar la Olteniţa împreună cu câţiva ofiţeri. Socotesc că este foarte greu, dacă nu chiar impo- 

sibil să se stabileassă cu ce anume ofiţeri s'a constituit Bat. 11176 şi ce ofiţeri din celelalte două batalioane 
S'au raliat la acest batalion spre a merge şi a reintră în luptă; de aceia nici nu mă mai încerc să fac acest 
lucru, 

Batalionul ajuns sus pe platou s'a desfăsurat într'o singură linie de trăgători cu unităţile aproape 
amestecate, şi a înaintat în spatele primelor două batalioane.) Cu intrarea în luptă a acestui batalion linia 

de luptă a primelor două batalioane s'a mai îndeşit şi sa completat.—dar sosind seara, trupa s'a disolvat 

fără a da un nou avânt luptei.— 
Aceiaşi chestiune pe care a pus-o cu ocazia descrierii intrării în luptă a Bat. 1176 şi anume, cine 

a dat ordin şi cine a dirijat batalionul către acest punct al câmpului de luptă se pune şi aci; 
căci este neexplicabil cum batalionul care avea ordin să se retragă la Linia II de Rezistență a Capului de 
Pod 4), nu se duce acolo, atunci când este refuzat la pontoane, ci se duce şi intră în luptă pe urmele Bat, 

1V:76, după care am văzut că s'a luat şi Bat. 1/76. 
De la cine a emanat acest ordin? Din comunicările Subi-ţilor lonescu Tudorică şi Ghiţă Cetin, 

Adj-ţii Bat. 1176 şi 1/76, am vătut că Lt.-Col. Marinescu, C-tul Sect. (| şi al Regetului 76 Inf,, nu a mai dat 
nici un ordin batalioanelor după sosirea şa la Cantonul 2, unde aştepta să vină batalioanele; şi nici nu ştiu 

cine a dat ordin batalioanelor să seintre în luptă. 

  

7 

1) Nu a făcut rău, 
2) Cum au fost siiite ? 
3) Cine îi învățase această nouă metodă a intrării batalionului în luptă ? î 
4) Din tot ce am citit până acum văd că răspunsul este lesne de dat: Ordinele de operaţiuni 

<hiar când se dau scris, — lucru foarie rar, — nu se execută. 

28
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De aceia cred că şi Bat. 11/76 a intrat în luptă luând parte la contra-atacul început de Bat. 1V|76 numai urmând exemplul acestui batalion, 
. După disolvarea liniei de luptă înşghebată de aceste 3 batalioane, şi după disolvarea a însăşi unităţilor acestor batalioane, parte din trupe au rămas pe câmp rătăcind, sau dormind, care pe unde au putut; — parte S'au retras direct spre Turtukaia, iar parte S'au retras spre pontoane, unde acum. în mod oficial se ordonase (se sunase cu cornul) adunarea reg-tului 1), şi unde descinsese de la Cant. 2 chiar C-tul Reg-tului. 

| Se zice că se adunase seara la pontoane: circa 1000 de soldaţi din Reg-tul 76 Inf. împreună cu 25—30 de ofiţeri. Nu am putut să stabilesc carii anume ofițeri au fost prezenţi la această adunare şi nici nu cred că se va putea stabili vreodată 2 
De ari reg-tul a plecat la: Cazarma Şeremet unde a luat masa şi a poposit în cursul: nopții, ră- „ mânând ca refacerea reg-tului să se facă a doua zi de dimineaţă ?), | Cu aceasta se termină descrierea luptelor desfăşurate de Reg-tul 76 Int. îu Sect. Il în dimineaţa zilei de 23 Aug. şi de Bat. 1176, 176 şi 1V|76 în după amiaza aceleiaşi zile, , Pe cât de eroică a fost Iupta desfăşurată de apărătorii Centrului 11, pe atât soarta şi-a re- lras favoarea sa deasupra batalioanelor acestora, ai căror ostaşi nu erau mai puțin vrednici decât  ca- marazii lor de regiment din Comp. 9/76 şi 11176; și decât milițienii prahoveni din stânga -Centrului I1 „Căci nu sunt vremurile subt cârma omului, ci bietul om subt vremuri“ ; — şi. fericit este acela căruia Dumnezeu îi ajută să facă un pas bun la un început de. lucru 4), N : a 
Acum după ce am văzut în linii mari cum s'au desfăşurat operaţiunile pe frontul Centrelor 12-15, găsesc necesar să fac unele observaţiuni de detaliu asupra arătărilor din cuprinsul comunicărilor înşirate mai sus, Astfel voiu lua pe rând toate aceste comunicări şi voiu face Observațiile necesare spre .a scoate "în. evidenţă unele chestiuni care servesc la clarificarea evenimentelor şi la stabilirea adevărului. — Sub!. Stan S. R,, of. subalt. în Comp. 7|74, care ştim că a ocupat tranşeele din dreapta Cen- trului 12, arată că în faţa frontului companiei Sale se găsia o gură de: drum proectată în reţeaua de sârmă. lată şi aci o poartă pe unde Bulgarii au putut pătrunde în poziţie şi care a fost lăsată neastupată, aşa cum au fost lăsate neastupate toate trecerile de acest fel peste reţeaua de sârmă, deşi acest lucru se putea face foarte uşor cu arici, sau cu cai de friză, bine înţeles pregătiţi mai dinainte; Si pi — Tot acest ofiţer arâtă în comunicarea sa cum Subl. Enescu, C-tul unei Secţii de Mitraliere; a fost rănit pe la ora 9, pe când voia să treacă dinspre Centrul '11 spre Subcentrul 11—12, şi cum după aceasta mitralierele sale au fost văzute rătăcind prin jurul Comp, 7:76. - Ştim că Subl. Enescu se găsea cu secţia sa de mitraliere înapoia celei de a doua. trapşeie din stâvga Centrului 11, adică acolo unde drumurile care veneau de la Antimovo, traversau reţeaua de sâriră prin " porţi lăsate libere în rețea, şi acolo unde Bulgarii au îadreptat Sforţarea principală a atacului dat asupra Sectorului III. | 

| a Se naşte întrebarea: i-a dat cineva ordin să facă această deplasare,—şi anume cine, şi în ce scop,—adică pentru ce motiv ? Şi aceasta când ştim că la Subcentrul 1l—12 se găsea o secţie de mitraliere. Astfel petrecându-se lucrurile a: rămas ca stâoga Centrului 11, pe unde Brigada Nedelcot a dat atacul decisiv, să fie apărată numai de o secţie de puşcaşi din Reg-tul 76 Inf, şi de un ploton de milițieni “ prahoveni; şi să ne mai mirăm că Bulgarii au pătruns şi prin această parte a frontului, Şi partea cea mai tristă este că mitralierele rămase fără comandant în loc să se ralieze la unităţile care ocupau Subcentrul 11.— 12, de unde pitea acţiona foarte bine în flancul atacului bulgar, au rătăcit tocmai pe la Centrul 12 fără să se ralieze la vreo unitate;—dar nici comandanții unităţilor carii le-au văzut rătăcind, nu le-au luaţ . în subordine, ceace e şi mai trist.—şi dovedeşte mai ales, mari lipsuri în instrucţia tactică şi educaţia mo- fală a oştirii noastre. 
| | a — Mai departe, nu ştiu ce explicaţie să dau venirii Locoţ, Gavrilescu, C-tul Comp, 2:76, care ocupă Centrul 12, la Căpit, Pârvulescu, C-tul Comp. 7/76, care sc afla în “anexele din dreapta Centrului 12, spre a-i cere să-i susţină ietragerea din Centrul 12. Dacă acest ofiţer primise ordinnl de retragere, Sigur că în 

  

  

- 1) Va să zică chiar C-tul Reg-iului ordonase reg-tului să se adune la ponton. lu ce scop.?... 2) Şi nici nu trebue să se mai cerceteze. 
_ 3) Da ? 

A DE 4) Cred că întregul regiment şi-ar fi făcuţ datoria, dacă sectorul ar- fi avut un alt şei şi dacă - 
Lt. Col Marinescu era pus în: subordine. Aa -



— 219 — 

cure singur prin: mici subunități (grupe) lăsate pe front în timpul retragerii, care să întreţină focul, spre a împiedică pe inamic să asalteze poziţia ; nu mai vorbim că centrul fiind înconjurat cu o reţea de sârmă pro- prie pe lângă reţeaua generală care acoperea întreg frontul Capului de Pod, Comp. Locot. Gavrilescu nu mai avea nevoe să lase aceste mici subunități pe front, care să-i asigure descleştarea de inamic. Afară de aceasta dacă Locot, Gavrilescu voia să ceară companiei vecine să-i sprijine retragerea nu trebuia să se ducă personal să ceară acest lucru, ci tretuia să trimeată un agent de transmisiune cu un raport prin care să solicile ajutorul voit ; deoarece nodul cum a procedat dânsul este aproape o părăsire de post, cu atât mai gravă, cu cât, după cum reese din comuriicarea Subl. Pcpescu D., subalte:nul sâv, pu "Sa mai înapoiat la Companie, care a urmat să se retragă singură, risipită ca făina orbului, iar dânsul să se plângă către toţi ofiţerii, carii îl vedeau singur pe câmpul de luptă, că a fost părăsit de camarazii de luptă, pe când în realitate el îi părăsise. Aşa se întâmplă cu toţi comandanții carii” îşi părăsesc posturile de comandă, chiar pentru cât de scurt timp, şi chiar cu bune intenţiuni. | - | — Disolvarea în retragere a Comp. 7|76 se datoreşte faptului organizări defectuoase a aceste: operaţiuni de către comandantul Său. Astfel, cred că rău a făcut Căpit. Pârvulescu când a lăsat pe poziţie „ Plotoanele din dreapta spre a-i sprijini retragere; lasă că aceste plotoane nu-i putea ajuta cu nimic des cleştarea, întrucât ele aveau frontul îndreptat spre Centrui 11, — dar pentru realizarea acesței operaţiuni erau suficiente câte o grupă de fiecare ploton lăsate în contact cu inamicul, după cum am arătat mai sus. Pier- derea chiar şi a unuia din plotoanele cu care comandantul companiei a început retragerea se datoreşte pro- babil faptului că Ia plecare nu i s'a dat o direcţie sau un punct de atins, 
— Ca și mulți alţi ofițeri Subl. Stan S. R. a văzut din poziția de lângă Cupola 120 mm,» cum trupe bulgare în ordine strânsă, probabil unităţile de rezervă ale Br. Nedeicoff pătrundeau în Capul de Pod pe la stânga Centrului II, Păcat însă că aceste unități inamice nu au fost văzute nici de Cupola de 120 mm, nici de Bat. de Ob. de 105 mm. Locot. Otopeanu, când această baterie a ocupat poziţie în „vale în spatele Centrului 13, căci ar fi tras cu mult folos. 
— Găsirea pe şoşeaua care duce la Kosuj a unei secţii (două tunuri) din Bat. de 53 mm. Locot,. Popescu F. dovedeşte că parte din tunurile acestei bateril sau putut salvă din poziţia pe care această ba- terie a ocupat-o pe dealul de lâogă Cupola de 120 mm; în acest caz pare ciudat faptul că aceste tunuri nu au mai apărut nicâeri în luptă, nici în după amiaza de 23 Aug., nici a doua zi, Aşa se întâmplă când comandantul unei baterii nu asistă până în ultimul moment la Salvarea şi retragerea tunurilor de pe o poziţie - bătută puternic de artileria inamică, 
— Subl. Popescu D. din Comp. 2|63, care ocupă Centrul 12 afirmă în comunicarea sa că a vă- zut pe la ora 9 cum iofanteria bulgară îuaintă pe drumul şi pe câmpul dintre Antimovo şi Centrul 11; dar nu arată dacă a raportat acest lucru şefilor săi, cari poate că ar fi sesizat mai de vreme efortul prin- cipal al atacului Br. Nedelcoft şi ar fi luat măsuri pentru respingerea lui, precum : trimiterea rezervei de sector înspre Centrul 11 pentru a întări frontul atacat, Sau, în caz când rezerva ar fi sosit mai târziu, a contra-atacă în flancul lor drept unităţile inamice care ar îi pătruns în poziție; — s'ar fi putut ordonă de asemenea concentrarea tutulor bateriilor asupra maselor de infanterie inamică care atacau în acel punct al îrontului, — ceace nu s'a tăcut, 

—Faptul că Subl. Popescu D, care cu plotonul său s'a găsit deodată rămas singur în Centrul 12 dovedeşte că Locot. Gavrilescu, C-tul Comp. 2/76 şi al Centrului 12, nu a ordoriat şi nu a asistat la retra- gerea companiei sale din acest cdntru, 
Locot. Morărescu, C-tul Comp. 1/76, care ocupa poziţie îa stânga Centrului 12, arată în comuni- carea să că pe la ora [i a trimes pe Subl. Malid la Centrul 12 spre a vedea ce este acolo şi dacă maieste nevoe de ajutor. Oare Comp. 2176 care ocupă Centrul 12 ceruse cumva mai'nainte ajutor ? Sau Comp. 1176 îi mai trimesese vre-un ajutor ? Şi apoi, de ce ajutor ar fi putut avea nevoe Centrul 12 cândera ătacat de forţe foarte s'abe ? : : 
lar mai departe Locot. Morărescu afirmă că Subl. Malid i-a raportat că Comp. 2|76 nu se găsea în centru, Această afirmaţie este în contradicţie cu comunic. Soldatului Dociu Radu din Comp. Locot. Moră- rescu şi care afirmă că la un moment dat s'a pomenit că Comp. 2176 din Centrul 12 a venit peste ei, lucru pe care nu putea să nu-l vadă şi Locot, Moiărescu de la postul său de comandă, 
Este de neînțeles ordinul primit de Locot. Morărescu, de la batalion de a se retrage cu compania şi a ocupă poziţie la dreapta Bat. 1176 pe dealul Cupolei de 120m(m, când ştim că restul Bat, 1176, din care făcea parte, s'a retras în jos pe valea Kusgunluk, unde batalionul s'a şi refăcut. —Tot aşa de neînțeles este şi refuzul ofițerului de a se retrage apoi în jos pe valea Kusgunluk, a- tunci când a primit al doilea ordin de la batalion. Sunt şi ordine care nu se pot execută, dar numai atunci când situaţia este fundamental schimbată şi când deci executarea ordinului ar aduce pierderea unităţii sau ar primejdui siguranţa unităţii Superioare ; dar în situaţia Comp, 1/76 au era acest caz. Şi unde punem că ofiţerul
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a sfârşit prin a se retrage şi a se duce tot acolo unde primise ordin să se ducă. Atunci de ce bravada cu 
Deexecutarea ordinului ? . 

— Trimiterea Subl, Dobrescu Virgil, astfel cum arată Locot. Carp, C-tul Comp. 14|76, în comunicarea 
sa,—pentru a mai aduna soldaţi, nu a fost şi nu poate fi o măsură salutară atunci când propia-ţi uuitate s'a 
risipit ; deoarece, dacă o unitate organizată din timp de pace nu a avut coeziunea necesară,—ce putea să 
facă cu o unitate formată din soldaţi de adunătură carii îşi părăsiseră unităţile lor ? Şi apoi mai putea compta 
Locot, Carp că Subi. Dobrescu îl va mai găsi la înapoere prin porumburile nesfârşite cu care era acoperit 
terenul prin partea locului ? Pentru a stavili fenomenul de disolvare a unităţilor era cazul să intervină cu 
măsuri de poliţie strajnice autorităţile superioare care dispuneau de mijloace, nu micile autorităţi 

— Soldatul din Comp. 676 ne dă ştirea, dealtfel singurul care ne dă această ştire, că Bat. 11:76, 
după ce s'a refăcut în poiana din valea Kusgunluk nu a plecat în ordine la pontoane, ci mai întâiu a ocu- 
pat o poziţie defensivă cu două linii succesive de trăgători : o primă linie de trăgători pe o şoseluţă care nu 
poate fi decât şoseaua nouă care mergea la Kosuj; şi o a doua linie de trăgători ceva-ceva mai înapoi. 
In această poziţie nu a stat mult, deoarece linia întâi de trăgători împanicată probabil a venit peste linia 
doua şi cu toţi s'au retras în debandată la pontoane. Această ştire este probabilă şi în acelaş timp verosi- 
milă, deoarece era inexplicabil cum batalionul reorganizat în poiana din valea Kusgunluk să fi părăsit câmpul 
de luptă şi să se ducă în ordine la pontoane, unde în nici un caz nu avea ce căută ; şi mai ales să ia cu 
asalt un bac şi să se sue în el spre a trece lă Olteniţa. 

Această ştire este confirmată în parte de Subl. Stănescu care arată că batalionul după refacerea 
din poiana din v, K, nu a mersla Dunăre pe vale în jos, ci a tăiat colţul platoului de la Apusul confluenței 
acestei văi cu Dunărea suind pe şoseaua ce duce la Kosuj. 

— Subl. Dumitrescu D. of. subalt, în Comp. 8/76 completează ştirile ce avem asupra ocupării 
pintenului de către Bat. 11/76, cu faptul că acest batalion pe când ocupa numitul pinten a introdus pe linia 
de luptă şi Comp. 8/76 care la început fusese oprită în rezervă, batalionul rămânând asttel fără nici o re= 
zervă : adică manifestată şi aci tendinţa de a băgă pe linia de trăgători toate subunitățile şi a nu opri nici 
O rezervă. | 

Iată situaţii, ordine şi întâmplări, din care comandanții de mici unităţi şi ofițerii tineri carii nu au 
făcut răsboiul, pot trage învăţăminte foarte folositoare. | 

Lupiele pe linia doua principală de rezistenţă în Sectoarele Ii şi III, susținute. 
de trupele de ajutor de a doua catesorie. - 

Deoarece luptele desfăşurate pe linia centrelor Sectorului | au avut cu totul alt caracter decât 
luptele desfăşurate pe linia centrelor Sectoarelor | şi III, şi s'au condus cu totul independent de acestea, — 
şi pentrucă luptele desfăşurate pe Liniall de Rezistență a Sectoarelor Il şi Il s'au petrecut în 
strânsă legătură cu luptele de pe linia centrelor acestor sectoare, am găsit cu cale ca să descriu mai întâi 
luptele deschise de către trupele de ajutor de a doua categorie pe Linia Il de Rezistență a acestor 
sectoare în după-amiaza zilei de 23 Aug., şi apoi să trec la descrierea operaţiunilor care au avut 
loc în Sect. 1, unde dealtfel nu a intervenit în cursul acestei zile nici o trupă de ajutor, şi unde nici nu s'a 
petrecut nici o acţiune pe Linia II Rezistență. | 

Prima trupă de ajutor care a intervenit în luptă pe Linia II de Rezistență a fost Bat. 11|84 subt 
comanda Maiorului Protopopescu V. şi anume pe şos. Daidir. 

Acest batalion a sosit la Linia II*de Rezistență în momentul când sfărâmăturile Bat. 11:74 şi 
Il/74 ajunseră în retragerea lor la colțul Nord-Estic al Păd. Daidir-Turtukaia împreună cu resturile Bat, I[80 
îi ale batalioanelor din Reg-tele 76 şi 79 Infanterie, care luptaseră pe linia centrelor. 

Scurt timp după sosirea la Linia II, pedeoparte a Bat. [1]84 în înaintarea sa,—iar pedealtă parte în 
retragere a resturilor din batalioanele Reg-telor 76, 79, 74 şi 80, au sosit în urmărire şi Bulgarii. carii au 
ocupat cu slabe unităţi de infanterie şi cu câteva piese de mitraliere sau puşci mitraliere marginea  lanului 
de porumb de la răsăritul colţului nord estic at Pădurei Daidir- Turtukaia, despre care am vorbit încă de la 
descrierea culturilor. care acopereau interiorul Capului de Pod, şi care se vede foarte bine în schiţa 
respectivă. | 

Elementele înaintate ale unităţilor bulgare arătate mai sus, îndată ce au sosit aci, au deschis 
focul asupra avangărzii 1!) Bat. 1184 şi asupra trupelor care sosite în retragere căutau să se refacă ; şi ast- 
fel s'a încins lupta aci, 

  1) Pe câmpul tactic nu mai sunt avangarde..



— 221 — 

Treptat apoi avi trecut Dunărea şi s'au angajat în luptă pe Liniă || de Rezistență următoarele uniţăţi: _— Bat, 1/34 şi [134 care s'au desfăşurat pe dreapta şos, Silistrei cu faţa spre Sud-Est; — Bat. [:74 angajat în spatele Bat. 1|84 pe şoseaua Daidir ; | 
— Bat, 1]|75 însărcinat ca să ocupe Linia [l de Rez. în iotervalul dintre şos. Daidir şi şos. Rem. 2 — Bat. 1/84 destăşurat călare pe şos. Silistrei inapoia Bat, 1]34 şi 1134, - ___— Bat, III[34 desfăşurat în intervaîul dintre Bat. | şi 11/34 şi Bat. 11/84 şi 1|74 între Şos, Daidir şi Silistra. 
şi Bat. IIl/2 grăniceri angajat pe stânga şos, Silistra înapoia stângei Bat, 1/84. Prin angajarea acestor batalioane în luptă, trupele bulgare au fost oprițe în faţa Liniei II de Rezistență, ba în unele locuri chiar respinse din poziţiunile pe care le ocupaseră, 

Când aceste trupe au sosit la Olteniţa, când au trecut Dunărea, când şi cum au fost angajate în iuptă, cum au primit în înaintarea lor trupele care se retrăgeau de pe linia centrelor, cum acestea s'au re- făcut şi apoi cum au luptat, se va arăta pe rând pentru fiecare unitate în pârte. 
Pentru aceasta voîu proceda ca şi până acum, adică voiu da cuvântul ofiţerilor şi gradelor infe- rioare ale acestor unităţi spre a arăța singuri la ce operaţiuni au luat parte şi ce au văzut. la acelaş timp cu acţiunea infanteriei va fi descrisă şi acţiunea artileriei, 
Pentru că aceste lupte s'au circumscris, parte pe şos. Daidir, şi parte pe şos. Silistrei, le voiu descri în două cicluri respective acestor şosele. 

Lupta de pe şoseaua Daidir. 

„Acțiunea Bat. I1]84. | 
— Comunic, Subl. Preotu Ion, Adjut. Bat. 1/84; 

„Bat. 11/84 a sosit la Olteniţa venina dinspre Giurgiu în dimineaţa zilei de 23 Aug. ora 4-4,30,, La Turtukaia a trecut în aceiaşi zi pe la ora 12, ” 
„La debarcader am fost întâmpinați de Căpit. Țăranu, care venise cu un automobil şi a luat pe Col. Popovici, C-tul Reg-tului, şi pe Maiorul Protopopescu V., Catul Bat. şi i-a dus la Cetul Capului de Pod. „Până să termine batalionul debarcarea, Maiorul Protop. s'a înapoiat şi a ordonat ca batalionul, să se adune sus pe deal la Caz. Şeremet, iar dânsul s'a dus din nou la Comandament. „Trupa a plecat spre locul ordonat, iar eu am rămas la debarcader cu Locot, Teodorescu N. Adjut. Reg-tului 84 Int. ca să debarcăm trăsurile. Pe măsură ce le debarcam, le trimeteam sus la Caz Şeremet; eu am plecat cu ultimele trăsuri, 
„Pe drum m'am întâlait cu căruțele pe care le pornisem înainte şi care acum coborau spre Du- năre val-vârtej; debandada fusese provocată de retragerea speriată a unor trupe şi trăsuri 0 şosea dinspre Sud 1). I-am oprit şi i-am întors pe toţi sus pe platou, 
„Acolo sus am întâlnit pe Col, Popovici care se ducea într'o trăsură de piaţă spre Răsărit pe şos, Silistra. L-am întrebat că unde să mă duc, iar dânsul mi-a răspuns că voiu primi ordine de la Maiorul Pro- top.; în acelaş timp mi-a mai comunicat că dânsul se duce, (unde ?) deoarece suntem atacați de cavalerie, „Căutând prin porumbul din jurul cazărmei, am găsit ca la 500 m. depărtare de cazarmă - şi a- proape de şos. Daidir pe Locot. Lascu R. cu drapelul reg-tului şi cu un ploton de soldaţi; acesta mi-a spus că batalionul a înaintat pe şosea înspre Sud. 
„Am mers înainte pe şosea, şi la aproximativ 1500m departe de căzărmi arm găsit pe Maiorul Protopopescu observând dintro trăsură, de piață (?) cum Comp. Locot. Stoicescu se desfăşurase şi înaintă în luptă; atât Maiorul Protop. cât şi Comp. Locot. Stoicescu eşiseră dintre lanurile de porumb şi se găseau în câmp deschis; în dreapta şi înainte se vedea marginea unei păduri. Se trăgeau focuri puternice, şi sol- daţii carii se retrăgeau în desordine împreună cu răniții, veneau din ce în ce mai deşi. , _„Atunci Maiorul Protop. mi-a 'dat ordin ca să mă duc să aduc trenul de luptă. M'am dus şi | adus. Cu Locot. Lascu nu m'am mai întâlnit, 

| „Pe când mergeam cu trenul de luptă am văzut pe Lt-Col. Petrescu |, C-tul Reg-tului 74 Int, întro vălcică cu aproximativ 200 de Soldaţi bând apă de la o saca, Maiorul: Protop. ma trimes ca să-l rog să întărească linia de luptă a batalionului cu. oamenii pe carii îi adunase, dar dânsul mi-a Tăspuns că va venj mai târziu după ce îşi va reface batalioanele; nu a voit să-mi dea cel puţin un bidon de apă pentru Maiorul Protop., spunând că s'a terminat.2) 

care veneau pe 

-am 

1) Trupele de ajutor înainte de a se angaja în luptă, sau de a ajunge la. punctul ce li se fic- sase, erau demoralizate şi târâte în retragere de irupele care luptaseră şi acum se retrăgeau în debandadă spre Dunăre. - 
! 2) Da?
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cu pe dreapta şoselii. | . „Tocmai în acest moment Maiorul Protop. primise un raport de la Locot, Stoicescu. î cerea ajutor şi Maiorul Protop. i-a răspuns că îl va întări la dreapta cu Comp. Locot, Docea. „Fiindcă soldaţi în debandadă treceau mereu înapoi, Maiorul Protop. singur îi oprea şi îi trimetea 
din nou în luptă, . 

„Pe la ora 4 sa văzut venind dinapoi o trupă risipită în trăgători şi care înainta prin salturi. „Cam în acelaş timp Maiorul Protop. m'a trimes la Caz, Ş:remet ca de acolo să vorbesc cu C-tuj 
Capului de Pod şi să raporteze că R. 47 Inf. se retrăgeă şi cerea ordine ce să facă, Capul de Pod mi-a 
răspuns la telefon că, dacă se poate, batalionul nostru să atace flancul inamicului, Când am comunicat 
Maiorului Protop. acest răspuns, i s'a părut straniu. 

„In acest timp linia de luptă a batalionului continuă să înainteze, iar eu şi Maiorul Protop. ne 
găseam întro tranşee. Atunci Maiorul Protop, eşind din tranşeie şi suindu-se în picioare pe parapet a stri- 
gat tare ca toţi să asculie şi să ia ordine de la dânsul. | 

o „Pe când stăteam în acea lranşeie a venit la noi ua ofiţer de artilerie (Sub!. Vitianu, ofiţerul de 

tunci a căzut şi primul obuz lângă tunuri şi apoi al doilea pe şosea, unde era îngrămădite nişte căruţe şi 
chesoâne care se retrăgeau în dezordine, După căderea obuzelor artileria a înhămat şi a plecat, „Până atunci nu-mi aduc aminte să fi primit focuri de artilerie, nici noi, nici trupa care iuptă 
înaintea noastră; lupta se purtă cu focuri de armă şi mai ales de mitraliere. „După aceasta eu am trecut în Stânga şoselii şi încercând să opresc pe Soldaţii cari se retrăgeau 
m'am pierdut de Maiorul Protop. şi nu m'am mai întâlnit de loc cu dânsul; nu ştiu nici când a fost rănit, 1) „Pe la orele 7,30—8 am mers la Caz: Seremet la trenul regimentar, pe care nu l-am găsit acolo, 
ci Pam găsit de vale la malul Dunării. 

„Când coboram de vale la Dunăre m'am întâlnit cu un batalion de grăniceri care suiă spre Cazariră 2). 
„La trenul regimentar - am. găsit pe Subl. Stoica M,, of. cu aprov. al reg-tului, care era bolnav ; 

acolo am mai întâlvit şi pe Locot. Teodorescu, Adjut. Reg-tului, cu care am plecat spre Cazarmă spre a ne 
ioformă unde se află Reg-tuiui 84 Inf,; dar nu am putut afla nimic 3), — Comunic. Subl. Georgescu Gh, of. subalt. în Comp, 2:84; „Batalionul a debarcat la Turtukaia la Pont. No, |, pe la ora 10 a. m. De aci am mers la Caz, 
Seremet unde aim ajuns pe la ora 11,30—:2, 

„Pe când făceam piramidele, a venii Maiorul Prot,, care fusese la Comandament, şi care ne-a dat 
ordin să luăm formaţia contra cavaleriei, Batalionul a mers astfel” prin porumb având Comp. 784 călare pe 
şosea, Comp. 6|84 eşalonată înapoi şi la dreapta, iar Comp. 8:84 (numai două plotoane) eşalonată inapoi 
şi lă stânga; Comp. 5]84 se răsleţise mult la dreapta, rupând complect legătura cu batalionul ; iar Locot, 
Lascu cu două plotoane din Comp. 8184 a rămas în urmă răsleţindu-se spre Cant, 2, de unde nu a mai 
revenit de ipc la batalion, 4) 

| „la felul acesta batalionul a înaintat oprindu-se din când în când până la tranşeele Liniei II de 
Rezistență, unde a ajuns pe la orele 2—2,30/, 

„Pe când: ocupam: aceste tranşee, am văzut cum Lt.Col, Petrescu |. C-tut Reg-tului 74 Inf., se 
retrăgea împreună cu 300 de soldaţi dinspre pădure spre Turtvkaia. Când a trecut prin dreptul nostru ne-a 
spus că dânsul merge să-şi refacă reg-tul înapoi, şi ne-a atras atenţia ca să uu tragem spre colţul pădurii, 
deoarece pe acolo se vor mai retrage. soldaţi din reg-tul său, „Cam în acest timp a venit Maiorul Protopopescu la noi şi ne-a dat ordin ca să ocupăm creasta 
gropilor de lup din faţa tranşeelor. Aci a dispărut Subl, Craintz Romulus.   

1) Lesne se imai pierdeau ofiţerii reciproc, 2) Abia ajuns la Turtukaia, şi scobora la Dunăre,, limanvl mântuirii, 3) Ce căuta aco!o ofiţerul adjutant care şi-a pierdut reg-tul ? 4) La Cazarma Şeremet; Formaţii contra cavaleriei, De unde le mai scot ofițerii noştrii ? In formaţie contra cavaleriei batalionul a mers pria porumb? :
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” „Plotoanele 3 şi 4 care erau pe stânga şoselii au înaintat dincolo de gropile de lup spre un lan 
de porumb din faţă care era ocupat de Bulgari şi de unde se trăgeau focuri repezi cu intermitență. După 
ce plotoanele 3 şi 4 au înaintat astiel vre-o 209 m. a tost rănit şi evacuat Subl, Vlădescu, C-tul Plot, 3, „Fiindcă plot. 1 şi 2 nu aveau inamic în faţă, s'au înşiruit prin fanc câte unul şi au înaintat 
priatr'un şanţ mare care era pe stânga şoselii şi la mică depărtare de şosea, şi au mers astfel până la 
prima cută de teren; — să fi fost Ora 3 sau 4. | „In acest timp au început să apară dinspre colţul pădurii dinspre vale şi dinspre Stâni, soldaţi 
carii înaintau spre porumbul ocupat de Bulgari şi spre un arc de vite care se afla în faţa porumbului; 
odată cu aceştia a apărut şi Subl. Dobreanu. venind dinspre stâni şi cu toţi împreună Sau adăpostit în 
şanţul în care ne aflam noi şi pe care l-am ocupat îngrămădiţi pe o distanță de un. kilometru, - ii „Deodată linia înaintață şi cu soldaţii de la pădure plecând la asalt, au eşit şi soldaţii din şanţ, şi Tânduindu-se în linii de trăgători au pornit şi ei la asalt spre porumbul de unde Bulgarii s'au retras; — 
asaltul s'a produs pe înserate. 

a 5 o " „După ajungerea la porumb artileria noastră neprelungind tragerea a tras câteva proectile între 
B0i, — după care a încetat focul, 

a i | „De la porumb ne-am retras înapoi cu toţii ca la 300 m.; aci am cunoscul pe Maiorul Marcovici 
care a luat dispoziţii pentru Siguranţa pe timpul nopții. i - „In înaintarea batalionului spre câmpul de luptă, primele. focuri de infanterie de-am primit când 
am sosit ia linia de tranşee; când înaintam prin porumb nu primeam focuri şi nu aveam impresia că ne 
apropiem de un câmp de luptă. Când am sosit la tranşee nu am găsit alte trupe acolo; poate să fi fost 
mai la stânga. 

- Când noi înaintam prin flanc câte unul pe şanţul din stânga şoselii, se vedea clar cum la 
Stânga mea înaintau în trăgători prin mirişte plotoanele 3 (Subl. Vlădescu) şi 4. (Plot, Bănescu) ; în acest 
timp Locot, Stoicescu, C-tul Comp.. înainta tot pe şanţ ; tot atunci ss vedea Clar cum cele două plotoâne 
care mai rămăsese din Comp. 8/84 înaintău la stânga Comp. 7]84 ;—Comp. '6|84 se găsea înapoi şi la dreapta 
în porumb. 

a | | — Comunic, Subl. Popescu D., of. Subalt. în Comp. 8/84: i „Marţi, 23 Aug., am luptat la aripa stângă a batalionului împreună cu plot. Plot. Costache — 
celelalte două plotoane ale companiei S'au dus cu drapelul reg-tului şi cu Locot Lascu în altă parte, „a dreptul frontului plotonului meu, au sosit dinainte în retragere trupe din Reg-tele 79 şi 80 
Inf. cu Căpit Mayer T., Pe seară am fost întăriţi de unităţi dia Reg-iul 34 Iaf., ai cărui ofiţeri nu-i cunosc, — Comunic, Sub, Bondoc LI, of. subalt, în Comp. 8]84 şi comandant al unuia din cele două plotoane 
răsleţite cu Locot. Lascu : a a 

„De când batalionul a luat formaţia contra cavaleriei, eu cu plotonul meu m'am răsleţit de com. - 
panie şi am înaintat pe şoseaua Silistra. Ajungând la kim. 6 (?) n'am întâlnit cu Lt. Col. Marinescu, C-tul 
Reg-tului 76 lof., care mi-a dat ordin să ocup poziţie acolo în stânga şoselii pentru a susține retragerea 
Reg-tului 76 Inf. Acolo. am stat până la orele 5,30'—6, când am fost rănit şi evacuat, „la drum spre Turtukaia m'am întâlnit cu Locot, Lascu, care rătătea prin porumb cu un ploton 
şi cu drapelul reg-tului ; când ma văzuţ rănit a fost aşa de adânc impresionnt încât i-a venit să plângă. „La Olteniţa m'am întâlnit noaptea cu Maiorui Protop., care era şi dânsul tot rănit, 

a: 

Din comunicările înşirate mai sus reese destul de clar modul cum s'a desfăşurat şi a luptat ba- 
talionul. In ce priveşte Comp. 5|84 (Căpit. Radian) se va vedea unde a ajuns şi cum a operat această com= 
pânie, când vom descri acţiunea trupelor din intervalul dintre şos. Daidir şi şos. Rem. 2, în sectorul cărora 
a înemerit această companie, - 

| | 
| Nu am putut află din nici o. Sursă misiunea sau ordinul de intrare în luptă pe care l-a primit 

C-tul Batalionului de la C-tul Capului de Pod. 
Ordinul de a lua formaţia contra cavaleriei inamice, întrucât era cunoscut şi de Col. Popovici, 

C-tul Reg-tului, pare că emana dela C-tul Capului de Pod; era însă o alarmă provocată de fuga peste câmp 
a atelajelor de boi şi bivoli de la Bateriile de. 105mim Locot. Feraru,—Locot, Jecu şi Căpit Şendrea.—Locot, 
Bureţia lon, Şeful Depozitului Central de Muniţiuni de la Caz. Şeremet, care văzuse aceste - atelaje. venind 
dinspre Daidir şi trecând pe la Cant, 2,.spune că întradevăr văzute de. departe făcea impresia unei şarje de 

şi probabil. despre -acestea este vorba în relatarea: Subl, Preotu. 

tele Bat, 11/84, că a existat o asemenea retragere la un moment dat, a unor subunități” ale acestui; batalion ; 
Iogrămădirea soldaţilor. din. unităţite care sau desfăşurat la început pe dreapta şoselii, pe. şanțul 

ss
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cel mare de hotar de care am vorbit mai Sus, va eşi şi mai clar în evidenţă la descrierea acţiunei Bat. 1/74, 
Acest şanţ este un şanţ mare de hotar care merge aproape paralel cu şoseaua şi la distanţă de 

20—30m departe de şosea până la cotul pe care şoseaua îl face la kim. 6;—din asest loc ganţul 
se depărtează treptat de şosea aşa încât în dreptul cotuiui şoselii dinaintea kim, 7 se găseşte la 150 m de- 
părtare ; în aces loc se găseşte aşa zisul ţarc de vite, care este un mic patrat înconjurat cu şanţuri de 3 părţi. 

Pe toată întinderea sa şanţul are parapetul înspre răsărit; din această cauză oferea un bun adă- post faţă de lanul de porumb ocupat de Bulgari; aceasta a făcut ca toate trupele care s'au desfășurat pe 
dreapta şoselii cu fafa la pădure, încotro nu se găseau trupe bulgare, să vină şi să ocupe acest șanț cu fața la Răsărit, | 

Și numai atât, ci acest şanţ oferind un bun adăpost, precum am spus mai sus, toate unitățile 
care au venit în urmă, aproape în mod instinctiv sau repezit şi s'au îngrămădit în acest şanj, aşa încât pe o distanță de aproape un kim. soldații erau aşezaţi pe 4-5 rânduri, ba chiar unii peste alții, formând un uriaş ciorchine de oameni;—iar trupa care lupta în mod efectiv se reducea la câteva lanţuri de tră- 
gători desfășurate la Răsărit de acest şanţ. | | 

Pornirea la asalt, oprirea şi retragerea se va vedea deasemenea la descrierea acţiunei Bat. 174. 
Inainte de a reda comunicările ofiţerilor Bat. 1|74 găsesc necesar să redau. comunicările ofiţerilor uni- 

tăţilor care au luptat pe linia centrelor şi carii în retragerea lor au înemerit pe linia îrontului Bat. 11|84, s'au 
prezentat ofiţerilor acestui batalion şi au continuat lupta împreună, 

Astfel: 
— Comunic. Subl, Janet Gh., of. subalt. în Comp, 2180: 

„De la un loc legătura între plotoane a fost ruptă şi eu cu 15 soldaţi am înemerit la plot. Subl. 
Dobreanu din Reg-tul 84 Inf.; m'am prezentat comandantului companiei respective, Locot. Docea, care mi-a 
dat comanda unei jumătăţi din plot. Subl, Dobreanu; Locot, Docea, era ca la 30 m. în interiorul unui lan de 
porumb pe marginea căruia se găsea destăşurat plotonul ; Bulgarii încă nu apăruseră, nici la pădure, nici la 
porumb şi nu se trăgeă foc în acel timp; — în urmă nu l-am mai văzut pe Locot. Docea. 

„De acolo (în dreapta şoselii) văzând că aripa stângă de dincolo de şosea înaintează, am înaintat 
şi noi; — în înaintare flancul nostru drept era înspre pădure iar faţa înspre porumb, încotro era îndreptată. 
faţa îatregei linii, 

„In momentul când s'a început înaintarea, s'a destănţuit un foc groasnic de infanterie şi mitraliere 
dinspre porumb; să fi fost ora 4,30—5 d. a. — Linia din Stânga şoselii era puternică şi înaintă luptând; eu 
şi cu Subl. Dobreanu am înaintat încet, încet, Când am ajuns să pot vedea lungul şoselii înspre Sud, am 
observat cum infateria bulgară se strecură grupe-grupe din pădure în porumbul din faţa noastră, 

„Pe înserat am dat asalt cu toată linia. Bulgarii s'au retras şi focul a încetat, In timpul asaltului 
am. văzut cum înaintau la asalt şi alte trupe la dreapta mea pe subt pădure, sau eşind din pădure. 

„Seara ne-am constituit cu Reg-tul 84 Inf. formând o companie şi jumătate. 
— „Din această comunicare reese că şi Comp. 6/84, caşi plotoaneie 1 şi 2 din Comp. 7|84, în înaintarea 

lor, s'au oprit şi s'au adăpostit în şanţul de hotar despre care am vorbit, şi de unde nu a eşit decât pe înse- 
rate, spre a lua parte la asaltul poziţiei inamice de la porumb. 

Un oarecare interes prezintă şi observarea grupelor de infanterie bulgară care au fost văzute 
că treceau peste şos. Daidir, din pădure îa porumbul ocupat de Bulgari. In faţa acestei afirmaţiuni, mai 
degrabă sînt înclinat să cred că acele grupe erau de infanterie amică care treceau mai departe peste şosea, 
spre a ocupă şanţul de hotar; căci dacă acele grupe ar fi fost inamice, mai repede ar fi flancat şi chiar ar 
fi căzut în spatele liniei noastre care ocupă şanţul, decât ar fi trecut în porumb. 

— Comunic. Sub!, Begnescu Br., of. subalt. în Comp. 4]80: 
„Eu şi Căpit. Mayer T. şi cu aproximativ 70 de Soldaţi, ne-am oprit în retragere la Linia II de 

Rezistență a Capului de Pod, cam la 1-200 m. în stânga şoselii, unde ne-am refăcut; cu restul batalionuluj; 
nu ne-am mai întâlnit. 

„La tranșee, când am sosit, am găsit trupe în forţă de 1-2 companii, care ocupau tranşeele în 
stânga ldr. Acolo ne-am pus subt comanda unui maior (?) care se găseă între tranşee şi abatise. 

„In acel timp artileria bulgară trăgea rar; iar foc de infanterie primeam din jumătate la stânga 
dintr'un porumb. Aşa am siat până pe la orele 5,00-5,30/. 

„Inapoi peste şosea era o baterie care trăgea; se mai auzea trăgând o baterie şi mai dinapoi şi 
trecând proectilele pe deasupra noastră, | 

„După ua timp artileria bulgară şi-a lungit tragerea mai mult înapoia noastră, probabil spre a 
„bate şi ajutoarele care ne veneau, . 

„Pe înserate s'a dal un asalt dinspre pădure asupra poziţiei inamice; am pornit şi noi la asalt,



—- 225 — 

dar se înserase şi nu am mâi putut ajunge până la punctul asaltat, Ne-am retras la punctul de plecare şi ne-am constituit într'o companie şi jumătate împreună cu resturi din Reg-tul 80 Inf.. | 
—Nu se poate stabili cu preciziune din ce regiment sau batalion făceau parte Subunităţile găsite de ofiţer în tranşeele din stânga şoseli, la sosirea sa acolo: din Bat. []]84 sau din: Bat. 1]74 care a sosit mai în urmă pe câmpul de luptă de pe şos. Daidir. Deasemenea nu se poate stabili nici cine a tost maiorul subt comanda căruia s'au pus, deoarece aci au fost mai mulţi maiori carii au comandat trupele, şi anume, maiorii: Rrotop. Victor Cotul Bat, 11184,— Marcovici C-tul Bat, IIl/74,— Teodorescu Ioan. C-tul Bat. 1I74, — Mihăilescu, C-tul Bat. 1;79 şi Popilian, C-tul Bat. 111476, | 

Faptul că unitatea refăcută nu a luat parte nici la atac, nici la asalt cu unităţile pe care le-a găsit la sosirea din retragere în tranşeele Liviei Il de Rezistență nu-şi poate avea nici o justificare. 
Intrucât numai aceşti 2 ofiţeri au înemerit în frontul de luptă al Bat. 11184, voiu urma să descriu acţiunea Batal, 11]74 şi 11l|74, care după ce s'au refăcut, s'au desfăşurat în spatele Bat. 1184 şi au luat parte la asaltul dat pe seară împreună cu acesta. 

Acțiunea Bat. 1|74. 
— Comunic. Căpit. Dimitrievici, C-tul Comp. 2|74 : 

(Acest ofiţer a comandat în realitate Companiile 2. 3 şi 4 din acest batalion, deoarece aceste companii au trecut Dunărea întrun transport aparte fără comandantul titular al batationului, Lt.-Col Stirbu= 
lescu AI,, care a trecut Dunărea cu Comp. 1:74 şi a luptat în altă parte). 

„Comp. 2, 3 şi 4 au debarcat la Turtukaia la orele 1,20'—2 d. a. 
„Direcţia în care am mers ne-a fost dată de Col. Răşcanu ;—dar întrebându-l unde mergem, cu cine vom lupta şi ce însărcinare avem de îndeplinit, mi-a răspuns că vom vedea noi, ! 
„Chiar dela început am luat formaţia de luptă, dar neprimind focuri, am luat din nou coloana de marş până ne-am apropiat de câmpul de luptă, 
„Am sosit pe câmpul de luptă când Lt-Colonel Petrescu 1, Cotul Reg-tului 74, Inf. refăcea reg-tul spre a reintră din nou In luptă. | 
„Inainte ca Lt-Col Petrescu să reia otensiva am desfăşurat Comp. 2174 şi 3|74 spre a întări tru- pele care luptau spre pădure şi spre porumbul din faţă şi din Slânga şoselii ;—Comp. 3/74 a atacat călare pe şosea, iar Comp. 2174 la dreapta acesteia ; Comp. 4|74 am oprit-o în rezervă înapoi în dreapta şoselii. 
„Când după 45 de minute companiile din linia 1 se întorc vâl-vârtej subt un foc groaz- mic de mitraliere. Văzând acesta le întăresc cu Comp. 4174 şi pornim cu toţii la atac şi ajungem la o linie de tranşee. | 
„Inainte ceva de a ajuge la tranşee a apărut la dreapta noastră Lt-Col. Petrescu şi cu toţii am pornit la asalt şi am mers până în marginea porumbului ocupat de Bulgari, unde ne-am. oprit din cauză că artileria noastră nu şi-a lungit tragerea. 

„Se vedea clar că suntem bătuți de artileria noastră ; se auzea şueratui din spate şi şrapnelele „Se spărgeau înaintea noastră. Soldaţi erau înfierbântați şi doreau să înaintăm şi să nu dăm răspas Bul- garilor, chiar cu prețul a oarecare pierderi provocate de artileria noastră. 
„Am trimes oameni de legătură înapoi spre a comunica artileriei să tragă mai lung, dar înzadar. 
„La atac nu am fost urmaţi de mulţi soldaţi carii erau aşezaţi dealungul unui şanţ mare de pe stânga şoselii. | - 
„Când am ajuns la porumb Bulgarii se retrăseseră, şi companiile mele au ocupat un şanţ din marginea porumbului. 
„Pe la ora 8,30—9 Lt-Col Petrescu a Plecat la Turtukaia spre a cere ajutoare. In acest timp trupele care se găseau înapoia mea se retrăseseră în urma unui ordin al Maiorului Marcovici; primind şi eu personal acelaș ordin, m'am retras şi eu cu companiile. 
„Acolo înapoia văii de la Nord:de pădure batalioanele s'au adunat şi au petrecut noaptea. 
„În timpul luptei, cu tot focul puternic al Bulgărilor, eu nu am văzut decât foarte puțini sol- dați căzuți; Bulgarii nu trăgeau bine. Locot. Ghica cu care m'am întâlnit pe când era evacuat rănit, mi-a spus că este păcat să pierdem iupta, căci Bulgarii nu se luptă bine. 

— Comunic. Subl. Dijmărescu, of. subalt, în Comp, 3:74: 
„Comp. 3:74 s'a desfăşurat toată în Stânga şoselii cu p'otoanele începând de la stânga: plot. 3 Subl. Perianu, plot. 2, al meu, şi plot. 1 Subl. Demetriad ;—plot, Subl. Nistorescu a fost oprit pentru un moment în rezervă. | Ă 
„Imediat după desfăşurare am ajuns la o linie de tranşee peste care apoi am trecut. După ce am trecui şi linia de abatise am văzut că înaintea noastră erau alte trupe dispuse întrun lanţ șlab de trăgători. 
  1) ? 

29
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Această linie până să o ajungem noi, s'a retras în dezordine peste noi, dar s'a oprit pe linia formată de compania noastră şi am continuat să înaintăm împreună. A urmat apoi asaltul şi în fine retragerea pe po- ziţia dinapoi, unde am staționat noaptea. | 
— Comunic. Locot. Popescu I., Cotul Comp. 474: 

„Până aproape de câmpul de luptă am înaintat pe dreapta şoselii; tot pe dreapta şoselii înaintă şi Comp. 3/74, Locat, Stoica, care dia dreptul unor buşeni a trecut pe stânga şoselii. Inainte se auzea luptă mare, 

„Când am ajuns la linia de abatise, am început să primim focuri; plotoanele din linia [ au trecut în trăgători şi au început lupta fără să aibă nici o trupă amică în faţă 1). Plotoanele trăgeau în jumătate la 

„Am stat aşa mult timp; în cele din urmă plot. 1, al Subl. Şerban a coborât valea. a traversat-o şi a trecut pe stânga şoselii luând front în jumătate la stânga cu faţa spre lanul de dorumb. Pe inserate a trecut valea şi plot. Serg. Chițu. Ia acest timp la dreapta noastră nu se afla nici o altă trupă, iar la stânga era Comp. Locot, Stoica, unde se vedea o linie puternică de luptă. 
i „Până s'a dat asaltul se vedea trupă foarte multă ingrămădită pe şanțul care se găseă în stânga şoselii. _ 

| „Pe înserate s'a dat asaltul, dar descusut şi întrerupt cu strigăte „nu trageţi fraţilor“ şi semnale cu cornul de „incetarea focului“, — „stai Sfai“, — „încetarea manevrei“, care au pus: trupa şi pe ofiţeri în nedumerire şi a făcut să se sfarăme elanul asaltului 2). Bulgarii nu au primit lupta la baionetă şi s'au retras, „lu tot timpul luptei nu am fost bătuţi de  artiieria inamică. Artileria noastră se vedea însă cum trăgea foc de baraj asupra pădurii. in tot timpul luptei am simţit cum artileria trăgea de la spatele nostru, In timpul însă când am înaintat pe şosea spre câmpul de luptă nu am întâlnit-o; probabil că a venit în urma noastră, sau ocupa poziţie în porumb mult în dreapta şoselii, | | Pentru a completa relatările asupra acţiunei acestui batalion voiu reda şi comunicarea pe care mi-a făcut-o Subl. Găiseanu, of. subalt. în Comp. 3/80 şi care în retragere a înemerit pe frontul Comp. 3|74 Locot. Stoica. 
„Am ajuns la Linia Il de Rezistență a Capului de Pod, unde în dreapta se vedea Căpit. Mayer T. luptând. Atunci am văzut venind Comp. Locot. Stoica din Reg-tul 74 Inf., care înainta într'o ordine per-  fectă şi cu un elan admirabil, faţă de desordinea care domnea la unitățile pe care ie văzusem până atunci. 

„M'am raliat la această companie şi m'am simțit fericit intrând subt comanda acestui dis- tins ofițer, care mi-a făcut onoarea de a-mi da comanda unui ploton din compania sa. - „Am luat parte cu această companie la atacul care s'a dat spre seară,—dar am fost respinşi de o mitralieră bulgară; aci a fost rănit Locot. Stoica, i „Retrăgându-mă am ajuns la Cantonul 2, unde ofiţerii unui batalion de grăniceri m'au îndreptat spre Caz. Şeremet, spunându-mi că acolo: se adună Reg-tui 80 Inf. 
Aşa dar Bat. 1|74 s'a desfăşurat şi a înaintat în luptă exact în spatele Bat. 11/84 cu companiile dispuse aşa cum a arătat Căpit. Dimitrievici, adică, cu Comp. 3/74 în stânga şosetii şi călare pe şosea, Comp, 2|74 în dreapta şi Comp. 4|74 în rezervă, o 
Afirmația Locot. Popescu loan că atunci când a intrat cu compania sa (4/74) în luptă, nu avea îa- nainte nici o trupă amică (nici Comp. 6|84, nici Comp. 2|74, care se desfăşuraseră pe dreapta şoselii mai 

Dimitrevici, sau trecuseră pe Stânga şoselii şi se ascunseseră în şanţul cel mare de hotar, Comp, Locot. Stoica probabil a primit în tetragere lanţul de trăgători al Comp. 7(84, şi împreună cu aceasta a format linia de luptă din stânga şoselii care a atacat lanul de porumb de trout. Este curios cum Subl, Găiseanu afirmă că atacul a fost respins, când toţi ceilalţi ofiţeri sunt unanimi în a afirmă că Bulgarii s'au retras când Românii au dat asaltul, 

  1) Se aştepta să aibă vre-o trupă amică în faţă când a început lupta, ori spune aceasta ca să se deosebească de camarazii carii au început focul având trupe amice în faţă ? (Ofiţerul a răspuns la în- trebarea mea. Compania sa avea trupe amice între frontul său şi inamic, dar nu le vedea deoarece erau în vale şi ascunse în şanţ încât putea trage peste ele, N, A.) Ă 2) Nu se ştia oare că pe câmpul de luptă nu se dau semnale cu cornul de „Stai“, „încetarea focului şi încetarea manevrei ? 
(Este posibil să le fi sunat Bulgarii. N. A),
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Refacerea şi intrarea din nou în luptă a Bat. II şi 11174, 

— Comunic, Lt.-Col. Petrescu [.. C-tul Reg-tului 74 Inf, 
„Ia retragere dela linia de reculegere m'am întâlnit cu Maiorul Marcovici şi împreună am mers de am refăcut batalioanele înapoia liniei de tranşee dela Nord de pădure şi subt protecţia unui batalion din Reg-tul 84 Inf. comandat de Maiorul Protop. Victor. ” 
„Pe la orele 4—4,30 a sosit şt Bat, [174 şi cu toţii împreună am pornit pe înserate la asaltul poziţiunii inamice, care se găsea stabilită pe marginea unui lan de porumb dia stânga şoselii. „Inainte de a pleca la asalt m'am întâlnit cu Sub. Holban şi cu un alt sublocotenent foarte vrednic din Reg-tul 80 sau 84 Inf., care a căzut mort înainte de a porni la asalt. 
„Ajuns pe poziţia inamică am dat ordin să se facă întăriri şi trupa să staţioneze în formaţie de luptă; iar eu am plecat la Turtukaia pentru a cere ajutoare!) | 
„ln drum spre 'Turtukaia am găsit în tranşeele de unde p!ecasem pe Maiorul Marcovici; eu îl crezusem căzut în luptă; l-am trimes la unitate şi i-am ordonat că să execute ordinul pe care îl dădusem trupei în privinţa fortificării poziţiei şi staţionării. 
„Mai departe m'am întâlnit cu G-lul Drăgotescu şi apoi cu G-lul Teodorescu care se găseă în automobil cu Lt-Col. Şeinescu şi cu Maiorul Săvulescu. l-am cerut ajutoare, şi mi-a dat Bat, III2 Gr. subt comanda Lt-Col. Pârjolescu şi mi-a ordonat ca să comunic Colonelului Răşcanu ca să dea un atac de noa- pte cu Reg-tele 34, 74, 84 şi 2 batalioane de grăniceri 2), căci situaţia este pierdută şi că dânsul crede că numai întun atac de noapte se va putea restabili situaţia, 
„Am plecat cu Bat. II:2 Gr. pe poziţie. Când am ajuns, am găsit batalioanele adunate şi retrase ca la 1500 m. înapoia poziţiei pe care o cucerisem ; retragerea se făcuse din ordinul Maiorului Marcovici 3), „Nam găsit nici pe Col. Răşcanu spre a-i comunica ordinul pe care îl primisem şi nici pe Lt, Col. lonescu Dobr., C-tul Reg-tului 34 Inf.; din această cauză atacul de noapte nu a putut să fie dat 4, — Comunic, 'Locot. Calonescu Dobre, C-tul Comp. 7|74: 
„Compania mea sa refăcut împreună cu Bat, 1!]|74 înapoia liniei de tranşee de unde am plecat de dimineaţă ; Comp. 5, 6 şi 8:74 nu a fost la refacere. 

, „La atac am înaintat întâiu pe dreapta şoselii şi apoi am trecut pe Stânga. In acest timp şanţul de pe stânga şoselii era pi cu soldaţi pe distanţă mare. 
„Către seară am pornit la asalt către un lan de porumb din jumătate la stânga, de 'unde am res- pins pe Bulgari; în acest timp Maiorul Marcovici luptă în dreapta şoselii, „Făcându-se seara am primit ordin de la Maiorul Marcovici să ne retragem înapoi pentru staţi- onare pe timpul nopţii; Subl. Ştefănescu T, din „compania mea a fost lăsat împreună cu plotonul său în avanposturi pe şosea la colţul pădurii, unde a fost omorât în timpul unei recunoaşteri. 5) — Comunic. Subl. Melinte P., of. subalt. în Comp, 8/74: 
„Comp. 8|74 s'a refăcut la linia de tranşee, unde ne-am desfăşurat de dimineaţă pentru luptă; erau prezenţi Locot. Panaitescu A., C-tul Comp. 8:74, eu, Plot. Banciu şi circa 170 de oameni. Aci am intrat sub ordinele Maiorului Protop.; alte companii din Reg-tul 74 Int. mam mai văzut, „Când S'a dat asaltul ne-am repezit cu toţii spre locul de porumb ocupat de Bulgari ; cu această ocazie Locot. Panaitescu a fost rănit, 
„După asalt ne-am retras şi am staționat noaptea în faţa abatiselor. Acolo era şi Maiorul Marcovici, 

_ 
— Comunic. Locot. Teodoriu Drăgan, C-tul Comp. 1|74 : (Acest ofiţer fusese în permisie 6), şi a sosiț pe câmpul de luptă în momentul când Bat, Il|74 şi III|74 ajunseră în retragere la Linia I| de Rezistență.) 

„Atât Bat. 11174, cât şi Bat. 1174 s'au adunat din retragere şi s'au refăcut înapoia Liniei II de Rezistență în dreapta şoselii ; tot Bat, 1]l!74 avea 300 de -oameni,—70—80 oameni de companie, Cu noi era şi Lt-Col. Petrescu şi Maiorul Marcovici, 
| „După refacere am ocupat cu toţii tranşeele Liniei Il de Rezistență pe o lungime de 300 m în dreapta şoselii ; era ora 4—430—5 d, a. 

„Atunci a sosit aci Bat. 1184 Maior Protop. şi a ocupat poziţie în stânga şoseiii (?).— Ia acest timp 
  1) Rău a făcut. Trebuia să trimeată un agent, iar nu Să-şi părăsească trupele. 2) De ce G-lul Teodorescu nu a dat el singur acest ordin. Apoi pun întrebarea: dacă nu întâl- nea pe Lt-Col. Petrescu se mai gândea să dea un asemenea ordin Colonelului Răşcanu ? 3) Cum văd eu Maiorul Marcovici nu prea era bine dispus în acea zi. 4) Felicitările mele întâi G-lului Teodorescu, apoi Lt.-Col. Petrescu şi în urmă Col. Răşcanu. In rezumat: eacă cum G-iul Teodorescu ştia să organizeze un atac de noapte. 5) Cine dăduse acest ordin Maiorului Marcovici? ” 6) in permisie după începerea răsboiului ?
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îpaintă în stânga şoselii Bat. 11]34 şi Bat. 174 care a trecut înainte şi s'a înşiruit pe şanţul din stânga şo- selii ; era ora 6.00. 
„Bulgarii ocupau marginea unui lan de porumb din faţă şi trăgeau foc puternic de salvă (2); eram bătuţi şi de artilerie. (?) 
„Am pornit cu toţii la asalt şi am respins pe inamic şi am ocupat marginea porumbului. Inamicul îşi retrăsese frontul însă aripile nu,(2) 

— Comunic. Căpit. Bursănescu V. C-tul Comp. 12;74, 
„Când am ajuns la linia de tranşee se- spunea că vine Reg-tul 84 Int. în ajutor. 
„Comp. 12|74 s'a refăcut fără Subl. Papadopol, care a fost rănit în pădure şi evacuat, şi fără Plot. Bogdan, care nu se ştia unde este, | | 
„Seara s'a dat atacul spre lanul de poiumb din faţă, dar compania mea cu Maiorul Marcovici am rămas în tranşeele unde ne-am refăcut, 

Din comunicările inşirate mai sus reese următoarele : 
— Bat, 1l]74 şi [1174 nu s'au adunat complete şi la un Singur loc ; astfel : 
— lipsea în primul rând Comp. 5|74, care dela prima desfăşurare se răsleţise după cum ştira spre Centrul 8. : 
— Comp. 6/74, după ce a rătăcit, după cum am arătat, la prima desfăşurare a reg-tulul, prin pădure, s'a retras la Linia II de Rezistență şi a stat acolo, după cum vom vedea, toată după amiaza, toată noaptea, şi a doua zi până după prânz, fără să întreprindă vre-o âcţiune şi fără să facă legătura cu reg-tu: care: era la o mică distanţă de locul unde se găsea acestă companie. 
— Comp. de Mitr. 74 nu s'a putut reface deloc, dearece a avut toți ofițerii răniţi in lupta de la linia doua de reculegere, şi mitralierele părăsite pe locul acestei lupte. ! | — în fine Comp. 8/74 s'a adunat şi s'a refăcut aparte şi a intrat în luptă subt comanda  Ma- iorului Protop., după cum comunică Subl. Melinte P., of. subalt. în această companie, fără să avem însă o confirmare a acestui fapt din altă sursă. 

— Efectivele companiilor refăcute erau cu totul scăzute. | 
— Reconstituirea unițăţilor făcându-se repede, nu s'a putut constata ce ofiţeri erau prezenţi, şi dacă cei absenţi erau motivaţi, 
— Batalioanele nu au intrat în luptă după un plan bine chibzuit şi în legătură cu trupele care erau deja în luptă”; numai aşa se explică cum Comp. 12|74 nu a luat parte la luptă după ce s'a refăcut, 
— Majoritatea soldaţilor acestor? două batalioane au urmat şi ei exemplul unităţilor din Baţ. 11:84 şi 1[74, care s'au destăşurat la început pe dreapta şoselii, adică au mers şi ei de s'au adăpostit în şanțul mare de hotar din stânga şoselii. 
Inâinte de a trage concluziile generale asupra lupiei desişăurate pe şes. Daidir în după amiaza zilei de 23 Aug. şi înainte de a trece la descrierea acţiunei artileriei noastre în această luptă, găsesc neme- rit a reda comunicarea Elevului Cârlan V. din Comp. 9/75, care în urma acţiunei pe căre a avut-o la Cen- trala 2, a adunat ca o companie din batalionul său (UI]75, Maior Negruţi) şi a luat parte la lupta de pe şos, Daidir ; iată-i comunicarea : 

„De la Centrala 2 am:mers la Cazarma Şeremet, unde am adunat soldaţi din batalionul nostru (III;75) ca preţ de o companie fără nici un ofiţer. După ce am adunat şi constituit trupa, am trimes după ordine la Domnul Col. Josescu, C-tul Reg-tuiui 75 Inf., dar nu l-am găsit. !) 
„In acest timp am fost luatsubt comandă de un maior din Reg-tul 74 sau 34 Inf., care m'a pus la 500 m. înapoia batalionului său în stânga unei şosele; să fi fost ora 3-4 d. a. De acolo am înaintat în urma acelui bata- lion până lao linie de gropi de lup cu abatise. In acest timp batalionul intrase în luptă şi se găsea într'o vale, iar noi dedeasupra trăgeam focuri pedeasupra lor înspre stânga peste şosea unde se găsea inamicul. la urmă a venit întăriri din Reg-tul 74 Inf, | 
„După aceasta batalionul a înaintat dincolo de vale, unde a început să aibă pierderi. Am primit ordin şi l-am întărit prin intercalare ; am trecut apoi peste el şi am: înaintat către un ocol de vite, unde era inamicul. De aci am fost primiţi cu un foc puternic de mitraliere, de la 400m şi ne-am retras înapoi în vale; aci aveam pădurea în jumătate ia dreapta. 
„Am stat acolo până a asfinţit soarele, după care am încercat din nou să înaintăm şi ne-am apro= piat ca la 200m de ţarcul de vite, de unde am pornit la asalt, şi Bulgarii s'au retras, 
„La ţarcul de vite terenul este ridicat, şi de aci se vedea linia noastră de iuptă până în Dunăre, „După respingerea Bulgarilor nu am văzut pe nimeni dând ordine; Eu singur am dat adunarea 

  1) Cine era C-tul Batalionului Elevului Cârlan? (Maiorul Negruţi. N. A.).
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pe Reg-te. In jurul meu la ocolul de vite s'au adunat ca 200 de soldaţi din Reg-tul 75 Inf. şi din alte Reg-te. 
La dreapta mea era un grup de soldaţi din R. 74 |. cu un locotenent subt ordinele căruia mam pus. 

| „De acolo ne-am retras ca la 200m înapoia văii, pe şosea, unde am petrecut noaptea păziţi cu 
patrule trimise înainte. | 

„Către ziuă a venit o saca cu fasole pe care am mâncat-o noi toată, 
—Această parte a comunicării Elevului Cârlan este tot atât de interesantă prin sinceritatea şi clari- 

tatea sa, ca şi prima parte în care a descris acţiunea companiei sale spre Centrala 2; tot aşa de intere- 
sant este şi restul comunicării sale asupra acţiunilor la care a mai luat parte. | 

Faptul că la unitatea formată de dânsul nu a luat parte nici un ofițer, se explică prin aceia că 
Bat. 1ll|75 a avut cele mai mari pierderi în ofiţeri ; iar Subl, Ionescu P., singurul ofiţer scăpat teafăr din ba- 
talion în acţiunea de la Centrala 2, a refăcul o altă unitate în altă parte şi s'a raliat la Bat, l1/75 care a o- 
cupat poziţie în intervalul dintre şos, Daidir şi şos. Rem. 2, unde se găsea şi Lt-Col. Josescu, C-tul Reg-tului 
75 int. împreună cu drapelul Reg-tului. 

Est8 greu să putem stabili cu care din batalioane a intrat în luptă: cu Bat. 1!/84 sau cu Bat, 
)|74, deoarece şi după intrarea în luptă a Bat. 1174 au mai sosit ajutoare din Reg-tul '74 Inf., despre care 
spune elevul că au mai sosit în ajutor, şi anume unităţile refăcute de Lt-Col. Petrescu. 

Mai de grabă este de crezut că a intrat în luptă cu Bat. 1184, deoarece elevul nu vorbeşte deloc 
de soldaţii îngrămădiţi pe şanţul mare de hotar din stânga şoselii, pe carii i-ar fi văzut şi carii probabil că 
Sau adăpostit după ce unitatea pe care elevul o comanda a trecut înainte ; şi aceasta nu S'ar fi putut în- 
tâmpla decât dacă el a intrat mai de vreme în luptă, şi anume cu II:84, 

Afară de aceasta Bat. [174 nu a trecut în înaintarea sa spre câmpul de luptă, pe la Şeremet, cum a trecut Bat. 11|84, şi deci nu s'a putut întâlni şi lua subt comandă unitatea formată de elevul Cârlan. 
—La batalioanele care au luptat pe şos. Daidir pretind că s'au mai raliat şi Căpitanii Slăniceanu C. şi. Popilian din Reg-tul 79 Inf., şi carii au comandat unităţile care au apărat Centrul 9. 

-Căpit. Slăniceanu spune că după ce s'a retras dela Centrul 9, şi-a reconstituit o unitate cu un efectiv de 160 de oameni încadrată cu Plot. Jerău (?) din Reg-tul 74 Int. şi Subl. Mihai loan (Comp. 3:79), că a atacat în direcţia Centrului. 9, şi că a ajuns până la tranșeele de la Sud (?)—Est de Păq. Daidir, unde 
a fost rănit. 

lar Căpit. Popilian arată că au ajuns în retragere la Linia II de Rezistență a Capului de Pod, s'a pus subt ordinele Reg-tului 84 Ivî. (cărui ofiţer sa prezentat ?) cu care a luptat până la ora 19,15, când a fost rănit, ! 
In convorbirile pe care le-am avut cu ofiţerii unităţilor care au iuptat pe şoseaua Daidir, nici unul nu mi-a relatat că aceşii doi ofiţeri li s'au prezentat, sau că au luptat împreună, 
Afară de aceasta Bat, 11:84 în înaintarea sa nu a ajuns niciodată la tranşeele dela Sud- Estul Pă- durii Daidir, adică la linia II-a de reculegere, | 

Cu aceste amănunte se termină expunerea acţiunei infanteriei în lupta care a avut loc pe şoseaua Daidir între unităţile de ajutor de a doua categorie şi trupele bulgare, 
Din această expunere s'a văzut cred destul de clar cum a decurs lupta, şi nu mai găsesc că este nevoe să mai rezum, sau să mai insist asupra vreunei faze a luptei; rămâne numai să ne oprim puţin atenţia asupra următoarelor chestiuni şi observaţiuni, 
Lupta în întregimea ei nu a avut o comandă unică. !) Maiorul Protop. V., chiar dacă a primit la plecarea sa de la C-tul Capului de Pod un ordin de luptă, cu o însărcinare anume de îadeplioit, apoi, după rănirea şi evacuarea sa, nu a lăsat nimănui comanda luptei şi cu atât inai puţin nu a făcut cunoscut nimă- nui misiunea pe care o primise. | 
Căpil. Dimitrievici ştim în ce fel a primit ordin să pornească spre câmpul de luptă. Nu mai vor= bim de Lt.-Col. Petrescu, care nu a ptimit o însărcinare precisă nici câna a fost trimes în ajutorul Sect. II, şi cu atât mai puţin cunoştea rostul luptei de aci, când ştim că dânsul a intrat din nou în luptă după re- iragerea. reg-tului fără să ia înţelegere cu comandanții prezenţi pe câmp. 
Dacă Căpit, Dimitrievici la sosirea sa pe câmpul de luptă sar fi prezentat Maiorului Protop. spre a primi ordine, şi dacă Lt.-Col. Petrescu înainte de a reintră în luptă ar fi luat înţelegere cu Maiorul Protop.— şi ştim că acesta I-a invitat să-i vină în ajutor, — atunci S'ar îi putut stabili o cât de sumară unitate în conducerea luptei. S'ar fi putut de pildă, dacă intenţiunea era ca să se respingă unitatea bulgară care ocupă marginea lanului de porumb, S'ar fi putut face un plaa şi s'ar fi atacat poziţia inamică însărcinând o uni- tate, — Bat. 1]74 sau iil'74 să o învălue, sau să e înconjoare prin pădure, iucru foarte Simplu, pe care l-am 
  

1) Cu toate celetalte. 
'
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practicat de atâtea ori la aplicaţiunile pe hartă; şi astfel ar fi fost alăturat spectacolul groaznic tactic a 

— Pe direcţia şoselii Daidir se pare că a fost însărcinat să ditijeze lupta Col. Anastasiu care a descins pe câmpul de luptă la kim. 3 de pe şosea la ora 2 d. a. Adjutantul său, Subl. Grozescu H,, mi-a 
de la stânga acestui sector,—probabil Sect. IV. Dar comanda a fost iluzorie, căci de fapt atât Col. Anastasiu, cât 
tăţile care Iuptau în acest sector, spre a putea primi vre'un raport, sau a da vreun ordin; aceasta atât în ziua de 23 August, cât şi în ziua de 24 Aug. 2.) 

In noaptea de 23-24 Aug. Col. Anastasiu a dormit tot acolo la kim. 3, Prin ordinul de luptă ai C-tului Capuiui de Pod pentru ziua de 24 Avg. Col, Anastasiu era în- sărcinat cu comanda trupelor din Sect. II, dintre şos. Daidir şi şos. Rem, 2, — 0 nouă împărţire a îrontului ' Cetăți. Oare dânsul descinsese pe câmpul de luptă în vederea executării acestui ordin, despre care avea cunoşțiuță mai de timpuriu? In acest caz nu comanda trupele din Sect. III, după cum afirmă adjutantul său,—şi deci nu-i revenea comanda trupelor de pe Şos. Daidir, care era desemnată ca limită între Sec. Îl şi 1. 
_ — Puţini dintre ofițerii unităţilor care au luptat pe linia centrelor şi în. liniile de reculegere sau raliai la batalioanele de ajutor care au susţinut lupta aci; o simplă trecere în revistă a ordinei de bătaie a unităţilor care au luptat pe frontul Centrelor 9, 10, 11 şi 11-12, în comparaţie cu numărul ofiţerilor despre carii am vorbit că s'au prezentat la diferite unităţi ale batalionelor de ajutor, ne. va dovedi măsura în care S'a făcut acest lucru, 

orele când au intrat în acţiune, orele când S'au terminat diferitele faze ale luptei şi când au început alte faze. In linii mari se poate afirma că Bat. 11:84 a sosit pe câmpul de luptă şi sa angajat în luplă ia ora 2,30';—la ora 4 a sosit şi sa angajat 
luptei;—la ora 7 a iatrat în iuptă resturile Bat, 11/74 şi Îl/74,—după care s'a produs asaltul, — Deşi în acest colţ a câmpului pe luptă trebuiau Să se găsească resturile a 5 batalioane ([Il|76,—Comp. 3, 5, 7 şi 16 din Reg-tul 79 Inf.,—1]80,—11;74) şi 1lll74) precum şi două batalioane proaspete 
(Î/84 şi 1/74) totuşi ansamblul luptei, după spusele ofiţerilor, făcea impresia că aci nu luptă “nici un bata- 
lion, *); şi aceasta din cauza sustragerilor din luptă şi din cauză că majoritatea luptătorilor erau pitifi în șanțul cel mare de hotar de care am vorbit mai sus. 3 

zut la dreapta sa pe Lt-Col Petrescu, C-tul său de Reg-t, că a apărut pe linia de luptă şi îmbărbăta sol- daţii ; şi de aci toată trupa a început să strige ura şi să înainteze la asalt, 5).—Lt-Col Petrescu mi-a comu= nicat însă că dânsul a plecat la asalt fiindcă a văzut pe Căpit. Dimitrievici în picioare pe linia de luptă şi dând înaintarea, 6)—şi crezând că trupele, care au luptat acolo în timp ce dânsul refăcea Teg-tul, aveau a- ceastă misiune, 
Dintre ofiţerii carii au luat parte la luptă nici unul nu arată că a primit ordin precis de plecare la asalt, ci toţi Spun pur şi Simpiu că au pornit la asalt, deşi înainte de a da asaltul trupa a stat într'o inactivitate surprinzătoare care a durat circa două ore. Astfel fiind putem conchide că asaltul a fost dat,— 
  1) Foarte dreaptă observaţie. 

2) Foarte drept, Aceşti ofiţeri în realitate nu au fost învestiţi cu nici un comandament, 3) >? 
4) Toate mitralierele erau semănate în interiorul locului întărit de la lila centrelor până la oraş. 5) Dacă se poate explica afirmarea Căpitanului Dimitrievici, cu nici un preţ nu aşi putea-o justifica, 6) Gestul Lt-Col Petrescu, care pleacă la atac (asalt) cu trupele sale fiincă un căpitan şi-a pus 

Compania în marş. Aceasta ar fi o răsturnare a celor mai elementare regule ale răsboiului,
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deşi cu înrârziere, ca un act final care în mod natural decurgea din lupta care avusese loc tot în cursul 
după amiezii ; a fost dat fără nici un scop, precum tot fără scop şi fără intenţiunea de a îndeplini o însăr- 
cinare bine definită se purtase întreaga luptă, ) | Şi ca probă că aşa a fost, este faptul că după darea asaltului şi respingerea Bulgarilor trupele 
şi-au socotit însărcinarea terminată şi S'au retras pentru staţionare în timpul nopţii părăsind poziţia cucerită, 
Ordinul dat de Lt-Col, Petrescu, indiferent dacă dânsul ar fi cunoscut, sau nu, scopul pentru care se dăduse 
lupta, era o consecinţă logică care decurgea din cucerirea unei poziţii ; Măsura luată:de Maiorul Marcovici de a retrage trupele înapoia pădurii, motivată, se zice, de 
faptul că pe poziţia cucerită trupele ar fi fost periclitate din cauza apropierii lanului de porumb şi mai ales 
a pădurii aflate pe flancul drept al poziţiei, de unde Bulgarii le-ar fi putut ataca prin suprindere în timpul 
nopții, nu a fost justificată pentru următoarele motive : 

—fusese ordin dat ca trupale să rămână pe loc şi să se întărească pe poziţia cucerită ; —dacă poziţia trebuia să fie părăsită după venirea nopţii, nu ar mai fi trebuit să fie purtată 
lupta şi dat asaltul pentru cucerirea acestei poziţii ; 

—şi în fine infanteria are mijloace cu care să se păzească. de suprinderi în împrejurări 
tactice şi de teren chiar cu mult mai grele. 

Ă Ori, Maiorul Marcovici a luat această măsură din Supărare pentru că Lt-Col, Petrescu la înapoere 
de pe poziţia cucerită, găsindu-l rămas în urmă, l-a întrebat că de ce nu l-a urmat la atac. 

şosea la colţul pădurii, de unde nu puteau să acopere trupele care staţionau în draepta şi în stânga şoselii 
înapoia kim. 6, după cum foarte bine se poate aprecia şi pe hartă.2). „_— Cu această ocazie nu ştiu cum aş putea atrage mai mult, cea mai serioasă atenţiune asupra 
rolului pe care îl joacă culturile de porumb asupra operaţiunilor militare, atât spre â ne ajuta, cât şi spre a ne 
stingheri operaţiunile militare, după poziţia pe care aceste culturi 0 ocipă faţă de dispozitivul nostru de luptă, 
precurm şi faţă. de direcţiile de mişcare în care operăm cu unităţile noastre. Dealifel se vede destul de clar 
din descrierea luptei de pe şos. Daidir-că această luptă s'a localizat şi s'a dat aci, din cauză că masele 
de porumb care acopereau interiorul Capului de Pod, prezentau aci o discontinuitaie împărțind aceste mase 
de porumb în două părţi : o parte de Sud, a cărei lizieră nordică au ocupat-o Bulgarii, —şi partea de Nord, a 
cărei lizieră sudică au ocupat-o Românii ; şi lupta s'a dat aci, atât în după amiaza de 23 Aug,, cât şi în 
dimineaţa de 24 Aug,, din partea Românilor spre a ocupă porumburile ocupate de Bulgari, iar din partea 
-Bulgarilor spre a ocupa porumburile ocupate de Români şi a-şi face drum spre Turtukaia, 

- Acţiunea  Artileriei în lapta de pe şos. Daidir în după amiaza zilei de 23 Aug, Marţi, 

, La această luptă au luat, sau cel puţin pretind că au luat pârie următoarele baterii: Diviz. U|5 
Ob. de 105mim Maior Chiliman ;—Diviz. de Ob. de 120mim Maior Motaş ;—Diviz. tunuri de 75m|m tr. r. Md 
1906 ;—şi Bat. tunuri de 75m/m Md, bulgar Subl. Fulger. 

Pentru a stabili partea pe care ateste baterii a luat-o în luptă, mă voiu folosi şi de concluziunile 
la care a ajuns Lt-C. S, cu ocazia reconstituiri pe care a tăcut-o asupra operaţiunilor artileriei în luptele dela 
Turtukaia, 

| Dela început însă trebue spus însă, că L.-C. S, necunoscând decât prea sumar luptele dela Tur- 
tukaia, şi reconstituirea pe care a făcut-o întemeindu-se numai pe spusele ofiţerilor după înapoierea lor din 
captivitate, în această reconstituire în mod natural sa Strecurat şi oare care concluzii neîntemeiate şi Chiar 
neexacte. 

| 

Acțiunea Diyiz. 05. 120 mm. Maior Motaş. 
Acest divizion ştim că la ora 7,45'-8 a. m. sa retras din poziţia pe care o ocupă înapoia inter     

  
| 1)- Observaţiune . justă, Sa 

i 2). Maiorul Marcovici a comis O mare greşală dacă afirmaţiunea de faţă se confirmă,
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valului dintre centrele 8 şi 9 ;—una din baterii, Căpit. Gheorghiu, s'a oprit un moment în valea Rem. 4, iar cealaltă baterie şi-a continuat drumul spre Turtukaia. | 
lată cum se arată în R. Lt-C.S. acţiunea acestor baterii în după amiaza zilei de 23 August: 
„La ora 2 d. a. divizionul s'a întrunit pe platoul Şeremet, de unde subt comanda Maiorului Motaş a pornit pe câmpul de luptă şi a ocupat o poziţie la klm. 4 de pe şos. Daidir, şi anume: Bat. Căpit. Gheor- ghiu în stânga şoselii. iar Bat. Căpit. Alexandrescu în dreapta şoselii. 

| „Bateriile deschid focul asupra infanteriei inamice care înâintă asupra Liniei a il de Rezistență către orele 3-5 d. a. trăgând direct şi indirect, din cauza culturilor înalte de porumb şi accidentelor (?) tere- tenului, cu înălţătoare variabile de 3000-2000 m,, intermitent, în direcţia colţului Nord Est al pădurii Turtukaia, „Către seară se retrag la Turtukaia,—la obor. 
Ofiţerul după a cărei declaraţie s'a făcut această reconstituire a acţiunii bateriilor dovedeşte că nu cunoştea deloc, nici situaţia locului, nici a luptei. Mai întâi inamicul nu înainta asupra liniei a doua, ci era oprit la marginea porumbuui din dreptul kim. 7 de pe şos, Daidir, la orele arătate de dânsul (3-5 d. a.) unde era atacat de trupele noastre, după cum s'a arătat în expunerile de mai'nainte.—Apoi, dacă a tras în direcţia colţului nord-estic al pădurii, n'a tras în inamic, căci inamicul nu era acolo, ci acolo se afla în mişcare trupele noastre care prin valea de la poala nordică a pădurii înaintau spre țarcul de vite şi spre porumbul din stânga şoseiii care era ocupat de Bulgari. 

| Dacă examinăm harta vedem că la kim, 4 de pe şoseaua Daidir se găseau lucrările de fortificaţie ale unei baterii aşezată anume pe panta sudică a unui mic găvan (depresiune) şi în afara lanului de porumb care dela Turtukaia până aci strâage deaproape şoseaua, iar de aci se depărtează binişor de şosea. Ori, dacă divizionul ocupa poziţie în acest loc, cred că trebuia să ocupe cel puţin cu una din baterii aceste lu- crări, pe care divizionul, ca unitate care făcea parte din garnizoana Capului de Pod şi anume în sectorul în care se găseau aceste lucrări, trebuia să “je cunoască. Dar ofiţerul referent nu ne spune, cum cred că tre- „_buia să o facă 1), zic, nu spune că a ocupat aceste lucruri. Afară de aceasta dacă divizionul ar fi ocupat poziţie aci, având în vedere situaţia terenului şes şi a culturilor de porumb care de aci şi în lungul şoselii se depărtează simţitor de şosea, nu ar fi fost nevoe de tragere indirectă spre a trage în colțul pădurii. Şi în fine dacă divizionul ar fi tras de aci de la kIm. 4 cu înălțătoare variabile de 3000-2000 m..— vedeţi că afirmă că a tras retrograd de la 3000 m. către 2000 m. ca şi când inamicul ar fi atacat şi bateriile ar fi scurtat tragerea pe măsură ce inamicul a înaintat de la 3000 la 2000 m.,— ar fi bătut tocmai câmpul pe care se află infanteria noastră în faţa poziţiei inamice şi deci ar fi bătut şi această infanterie, lucru de care, după cum am văzut, nu s'a plâns nici un ofiţer din cei carii comandau această iufanterie; şi trebue să se ştie că de la kim. 4, unde se zice că ocupase poziţie divizionul sunt exact 3 kim, până la marginea la- nului de porumb ocupat de Bulgari, 
Atunci se pune chestiunea: unde a ocupat poziţie Diviz, Maior Motas şi în ce obiective a tras întradevăr ? A est lucru nu îl pot clarifică, deorece nu mi-a fost cu putinţă să vorbesc cu nici unul dintre - comandanții, sau ofiţerii acestor baterii, 

Acțiunea Diviz, 11|5 ob. de 105 mm Maior Chiliman. 
| Acest Divizion, după cum ne amintim, a luat parte la lupta de la Centrala 2, de unde s'a retras - la Turtukaia pe la ora 12, când îşi terminase muniţiunile pe care le .avea asupra bateriilor şi divizionului, Pentru actiunea acestor baterii, am şi comunicările pe care ofiţerii mi le-au făcut personal, şi voiu face uz şi de concluziile R. Lt..C. $. 

— Comunic. Subl, Viţianu, Of, Adjut. al divizionului : 
„La Şeremet am ajuus la prânz (ora 12, maximum 1d. a.). Acolo G-lul Drăgotescu ne-a dat or- din să ocupăm poziţie lâogă cazarmă; dar repede a venit ordin să mergem spre Autimovo, spre a ajuta in- 

riei ; mi-a vorbit în franțuzeşte. 
„Bateriile au ocupat poziţie în dreapta şoselii şi imediat au început tragerea cu 2800-3000 m., şi treptat-treptat au tras cu distatanţe din ce în ce mai mari. Până seara am schimbat de două ori poziţia îoainte. „Pe la orele 5-6 baterile au fost încadrate de o baterie grea care trăgea dinspre stânga noastră, şi ne-am retras la Şeremet unde am ajuns pe înserate. 

— Comunic. Căpit. Grigorescu Traian, C-tul Bat. 4]5 ob.: 
„După prâuz, după ce ne-am împrospătai muniţiunile, am eşit pe câmpul de luptă pe dreapta şo- selii “ Daidir. La stânga noastră (la ce distanţă ?) era Căpit. Costescu cu bateria sa care a plecat mai de vreme. 
„Am tras întâiu -cu 3200 m şi apoi la ordinul Col. Grigorescu, C-tul Reg-tului 5 Ob.,—am tras 
1) Neapărat,.  
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cu 3400 şi 3800 m.; dar eu vedeam că trag prea lung, şi loviturile se duc dincolo de linia de luptă bulgară, „Nu cred că noi am tras scurt în infanteria noastră, deoarece infanteria noastră era la mică dis- tanţă de noi şi o vedeam bine cum luptă. Eu observam câmpul de luptă de pe un stâlp de telegraf şi gloan- țele infanteriei veneau până la noi. 
— Comunic. Subl. Mastero Alex,, of. subalt. în Bat, 4:55 0b,; Căpit. Grigorescu Tr, 

„Când am sosit la Turtukaia Căpit. Grigorescu era de părere ca să ne retragem !) din cauză că nu aveam muniţiuni; dâr un adjutant al G-lului Drăgotescu ne-a comunicat că muniţiuni se găsesc în depo- zitele Căpit. Tolmide şi Locot..Bureţia, de unde ne-am completat bateria, 
„Pe la ora 2 d. a. am ocupat din nou poziţie în dreapta şos. Daidir la 1—200 m. de şosea ; eram ca la 4000 m. de Caz. Şeremat şi aproape de linia infanteriei, Am schimbat de mai multe ori poziţia înainte şi înapoi cu câte 1—200 m, fiindcă oscila linia infanteriei şi fiindcă ni se comunica să tragem mai lung, peste 6200 m. distanţa maximă de tragere ; am început-o cu 2500 m şi am mărit-o mereu la cererea "infanteriei. 

_ „Spre seară am fost încadraţi de artileria bulgară, dar nu am fost loviți, deoarece avea puncte de spargere înalte. | 
. „Seara ne-am retras după apusul soarelui, căci se retrăgea şi infanteria. Am mers la Şeremet, unde am dat hrană la cai. A venit şi Lt.-Col, Păncescu cu coloana de muniţiuni din care iarăşi ne-am îm- prospătat încărcătura bateriei 2), In timpul luptei de după amiază nu trăsesem toată muniţiunea pe care o a- veam asupra bateriei, | 

— Comunic. Subl. Mihăescu Paul, of. subalt. în Bat. 3|5 Ob., Căpit. Dumitriu: 
„După amiază am ocupat poziţie în stânga şoselii Daidir ca la 3000—3500 m. de pădure, chiar lângă şosea; Bat. 4/5 Ob, Căpit. Grigorescu era în dreapta şoselii la 50—60 m. de noi. 
„Când am sosit pe poziţie Bat. de Ob. de 105 mm, Căpit. Costescu nu era acolo; ea a sosit mai fârziu venind dinainte, în retragere, şi s'a aşezat la vre-o 200 m, în Stânga noastră. 
„Când am ocupat prima poziţie lupta începuse în faţa noastră. 
„După ce a sosit Bat. Căpit. Costescu, bateria noastră a schimbat poziţia înainte cu 500 m. 'şi la 150—200 m. în dreapta şoselii; celelalte baterii nu Ştiu ce au făcut, căci nu le-am mai văzut; îmi pare că Bat. Căpit. Grigorescu a schimbat şi ea de poziţie înainte şi se găseă înaintea noastră lângă şosea. „Din prima poziție am tras cu 3800—4000 m.; din a doua poziție am tras cu 3500—6000 m, Când eram în prima poziţie era cu noi şi Col. Grigorescu, Cotul Reg-tului ; în a doua poziţie nu l-am 

mai văzut, 

„Până seara nu am mai schimbat poziția. Aci deşi trăgeam cu peste 3500 m. şi deşi ni se striga să tragem mai lung, totuși primeam gloanțe de infanterie în baterie. 
„Pe la ora 6 d. a. gloanţele de infanterie au început să se îndeşească, şi infanteria a început să | se retragă în dezordine prin baterie. Tot la ora 6 am fost încadraţi de o artilerie uşoară fără însă să ne lovească. Atunci ne-am retras pe secţii la Caz. Şeremet, unde am ajuns înainte de a se întunecă, 
„Ia timpul când noi ne retrăgeam, pe stânga şoselii se auzea sunându-se atacul, 3) 
„Pe la orele 8—8,30', fiind la Şeremet, am primit ordin 'de la Căpit. Bădescu, ofițer în statul mojor al Capului de Pod, să mărgem să ocupăm o poziţie înainte, căci ai noştrii au respins pe Bulgari şi Sunt mai înaintați. Bateria a pornit subt comanda Subl. Buniş (2) pe şoseaua pe care ne retrăsesem, şi a ocupat o poziţie în stânga şoselii, dincolo de linia de tranşee şi dincolo şi de linia de gropi de lup 

cu abatise. | 
„Acolo am fost întâmpinați de Maiorul Marcovici care ne-a dat ordin să părăsim locul acela, căci atacul s'a amânat; dealifel nu aveam decât câieva proectile cu noi. Am mers asifel dia nou la Şeremet. „Pe drum înspre Şeremet ne-am întâlnit cu Bat. 1|5 Ob., Locot. Otopeanu, care se ducea înainte pe şosea având un ordin la fel cu cel pe care îl avusesem noi. Celelalte baterii nu ştiu unde se găseau, — Comunic. Subl. Cornea, Adjut. Reg-tului 5 Obuziere. . „Bateriile cred că au sosit în retragere la Seremet la ora 11—12,30'; gisiseră muniții în depo- zitele de acolo şi se aprovizionaseră, 
„Am mers cu Col, Grigorescu ca să recunoaştem o poziţie pentru a reintră în luptă, „Ioapoindu-mă la baterii mam întâlnit cu G-lul Georgescu, C-tul Corpului 5 Armată, care era iusoţit de Col. Scărişoreanu, Maiorul Vasilescu şi Locot. Chiliman, carii m'au întrebat cum stau lucrurile ; le-am .răspuns că infanteria S'a retras de acolo de unde a luptat de dimineaţă, şi că acum bateriile ocupă o nouă poziţie, După aceasta bateriile au plecat pe poziţie. 

  1) Cine îi ceruse părerea ? 
2) In îine în seara de 23 Aug. a sosit şi coloana de muniţiuni dela Olteniţa. Ce bine ar fi fost să rămână ăcolo! | 
3) La acest semnal ce trebuia să facă divizionul ? Să se retragă ?
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— Aşa dar ambele baterii, retrăgându-se de la Centrala 2 ajuog la Caz. Şeremet unde se aprovi- zionează nu muniţiuni şi pe la orele 2,30—3 d. a, primesc ordin să înainteze pe şos. Daidir, spre a lua parte la lupta care începuse în acea direcţie. 
| — Cu ocazia descrierii luptei pe care aceste două baterii au Susținut-o la Centrala 2, am arătat destul de lămurit cum au terminat muniţiunile şi cum şi le-a împrospătat, pentru a nu mai insista asupra acestei chestiuni. 

— Nu am putut să aflu cine anume a dat ordin ca bateriile acestea să ia parte la lupta de pe şos. Daidir. Am văzut că ceva mai "nainte de. a plecă, bateriile primiseră ordin de. la G-lul Drăgotescu ca să ocupe poziţie lângă cazarmă, probabil spre a acţiona direct înspre Sud, de unde se aştepta ca Bulgarii să apară în urmărire. Dar, după cum vom vedea, Bulgarii nu au apărut în cursul acestei zile din această parte; şi schimbarea destinaţiei bateriilor în direcţia şos. Daidir era în perfectă concordanţă cu situaţia tactică din Capul de Pod. | 
— Unde au ocupat poziţii aceste baterii ? 

Lt.-C. S. afirmă, în reconstituirea sa, că Bat. Căpit. Grigorescu a ocupat poziţie „cam. la aceiaşi înălţime, la Nord-Vest câteva sute de metrii de Bat, Căpit. Alexandrescu“, care precum ştim, afirmă că a ocupat poziţie în drepiul kilometrului 4 de pe şosea; iar „Bat. Căpit. Dumitriu ia Nord Est câteva sute de metrii de Bat. de Ob. Căpit, Gheorghiu, care precum iarăşi ştim a ocupat poziţie în Stânga  şoselii tot la kim, 4, 
| Din aceasta rezultă ca Bateriile 3 şi 415 Ob. au ocupat o singură poziţie şi anume la nivelul kilo- metrului 4 de pe şos. Daidir, încadrând la dreapta şi la stânga, şi la distanţă de câteva sute de metri Bateriile de Obuziere de 120 mm Diviz. Maior Motaş, 

Ori, din comunicările redate mai sus ale ofiţerilor acestor baterii, reese din contră că bateriile au ocupat poziţie lângă şosea la depărtare una de alta de 50-60 m. şi că această poziţie apoi a schimbat-o de câteva ori înainte şi înapoi după necesităţile lupiei; şi este de crezut că lucrul aşa s'a petrecut. Şi cea ce - este mai surprinzător este faptul că nici unul din ofiţerii bateriilor de obuziere de 105 mm, în comunicările lor, nu-şi orientează deloc poziţia bateriilor după poziţia bateriilor de obuziere de 120 mm,—ba ceva mai mult, nici nu fac cel puţin amintire că au văzut. aceste baierii, sau le-aut auzit acţionând prin apropierea lor, după cum au menţionat Bat. Căpit, Costescu, | in ce obiective au tras ? 
Citez textual R. Lt.-C. S: 
„Bat. 4]5 ob., Căpit. Grigorescu deschide focul la ora 2, şi până la ora 5-6 d.a. trage asupra infanteriei inamice care înaintă către Linia II de Rezistență din. direcţia colţului Nord-Est al Păd. Turtukaia; tragere directă şi indirectă după momente, înălțătoare variabile, intermitent, 3-2000 m. — In faţa acestei afirmaţiuni nu: putem spune decât aceleaşi lucruri pe care le-am spus şi cu ocazia descrierii acţiunii bateriilor de obuziere da 120 mm şi anume că inamicul ma înaintat de la pădure spre Linia II, ci în acest spaţiu infanteria noastră a înaintat de la Linia II de Rezist, spre pădure şi spre lanul de porumb, şi deci această infanterie ar fi urmat să fie bătută. Dar, după cum am arătat deja, nici unul din ofiţerii care au luptat acolo, nu s'a plâus că au fost bătuţi de artileria noastră. a Putem deci conchide ca Bat, Căpit. Grigorescu a tras în direcţia colului pădurii, dar nu asupra spaţiului care despărţea pădurea de Linia II, ci asupra pădurii, asttel precum foarte clar şi precis afirmă Locot, Popescu 1., C-tul Comp. 4174, care spune că artileria nonstră trăgeă foc de baraj asupra pădurii. Din aceasta reese că Căpit. Grigorescu nu era nici el oriențat asupra situaţiei infanteriei 1), şi că a tras acolo unde credea că se găseşte inamicul, adică pe marginea pădurii, şi deci nu a putut ajuta cu nimic infanteria noastră în lupta pe care o purta. | ! 

Dacă luăm acum în consideraţie şi comunicările care mi-au fost făcute, atât de Căpit. Grigorescu, cât şi de Subl. Mastero, vedem. că bateria nu a tras numai asupra marginei pădurii sau asupra pădurii cu inălţătoare de 3000-2000 m., ci, fie la cererea infanteriei, fie conform ordinului Colonelului Grigorescu, bateria a mărit treptat-treptat distanţa de tragere la 3400, 3800 m., şi chiar la distanţa maximă de tragere a gurilor de foc, 6200 m. 

Ce era? — Cine cerea lungirea tragerii? | La' descrierea acţiunii infanteriei am văzăut că infanteria noastră a suferit din cauza focului arti- Jieriei numai când a dat asaltul şi când a ajuns pe înserate pe poziţia de unde fuseseră respinşi Bulgarii, . Ori în acel timp bateriile de obuzierie îucetaseră tragerea şi se retrăseseră, şi, după cum vom vedea, erau alte baterii care trăgeau, 

  
  

1) Nici 0 legătură între artilerie şi infanteria din fața sa, care luptă cu  intănteria vrăjmaşe. A - ŞI totuşi chestiunea legăturii dintre arme în acţiune pe câmpul de luptă era de mult cunoscută şi intrată în doctrina noastră, 
!
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Atunci cine a cerut artileriei să tragă mai lung înainte de a se da asaltul şi înainte de a se în- sera, cerere la care bateriile de obuzierie au lungit tragerea ? Cine avea interes? Negreşit că nimeni alt- cineva decât Bulgarii, carii voiau ca poziţia lor de la marginea lanului de porumb şi spatele în apropierea imediată a acestei poziţii să nu fie bătut JĂ 
Şi au lungit tragerea artileriştii noştrii de au ajuns să bată tocmai până la Centrul 9. care se găseşte la circa 6000 m, măsuraţi de la kim, 4 de pe şos. Daidir; şi unde, spune Sold. lon Grigore, căzul rănit lângă acest centru, că a căzut unul din proectile la câţiva paşi de el. 
Cine sar fi gândit că Bulgarii ar putea conduce focul bateriilor noastre prin agenţii lor ? Şi ţotuşi 

lucrul au numai că a fost posibil, dar este şi verosmil, având în vedere haosul şi lipsa de legătură în care a decurs lupta din partea noastră, şi mai ales având în vedere şi alte tentative de înşelăciune şi mistificare a care după cum vom vedea, au mai recurs Bulgarii. 
Şi comunicările citate mai sus nu redau decât foarte palid sârguinţa pe care o depuneau ageuţii 

„BOŞtrii de legătură, carii îu realilate nu existau, pentru a transmite înapoi cererea infanteriei pentru ca arti- 
leria să tragă mai iubg, fără ca infanteria să aibă nevoe de aceasta şi fără deci să o îi cerut. Trebue să 
vorbeşti cu ofiţerii şi soldaţii carii au luat paste la lupta de pe şoseaua Daidir din după amiaza de 23 Aug. 
pentru a-ţi face o ideie exactă de insistența cu care se cerea lungirea tragerii artiieriei ; era un strigăt con- 
tinuu care acoperea . orice preocupare şi orice comandă, la care negreşit se asociase şi soldaţii noştrii din 
unităţile de rezervă; şi aceasta fără ca unităţile care luptau în primele livii să simtă nevoia lungirii tragerii, 
sâu cel puţin să înţeleagă de „ce se cere acest lucru. Şi cei ce se mirau de această cerere, se gândeau că 
poate se găseşte vre-o unitate pe câmșul de luptă, care este bătută de artileria noastră. | 

Să vedem acum în ce obiective şi cu ce înălţătoare a tras şi Bat, Căpit. Dumitriu, 
Voiu cita iarăşi mai întâiu tot din R. Lt-C. S.: 
„Bat. Ob. 105 mm Căpit. Dumitriu lrage, dela orele 2,30 la 3,30” asupra unei artilerii inamice 

semnalate la liziera Păd. Dereaua, distanță 3500—4000 m; tragere pe zone intermitent. 
„Dela ora 4 până la ora 6 d.a. trage asupra infanteriei inamice care înaintă spre Linia Il de Rez. din direcţia Centrului 11; tragere directă şi indirectă cu înălţătoare variabile şi intermitent, 

— Contruntând această afirmaţie cu comunic. Subl, Mihăescu Paul, of. în baterie, vedem că acesta 
nu pomeneşte deloc de o tragere pe care bateila ar fi executat-o în direcţia Păd. Dereaua,—Est Cant. 2, 
între acest canton şi Centrul 14; — ba diu contră spune că atunci când bateria a ajuns pe prima poziţie lupta începuse în faţa noastră şi deci bateria nu a avut timp să se distreze dela lupta la care plecase să 
se angajeze şi să-şi îndrepte tragerea în altă parte, şi anume direct la stânga, perpendicular pe direcţia normală de tragere, spre a trage în artileria care se semnalase înspre Nord Pădurea Dereaua, încotro de- altfel acționau alte baterii. Cred mai de grabă că este vorba de un lapsus, sau de o desorientare, | 

In ce priveşte obiectivul în care a tras între orele 4 şi 6, în infanteria bulgară care înaintă din direcţia Centrului 11, spre Linia II, acesta era înfr'adevăr un obiectiv real în care artileria trebuia să tragă. 
Şi această baterie, ca şi Bat. Căpit. Grigorescu a tras la cererea infaoteriei (?) cu îcălţătoare din ce în ce mai mari, până la 6000 m, până dincolo de Centrul 11, încotro zice că îşi avea îndreptată tragerea 2), | | 
Spre seară, probabil pe la ora 6—6,30' bateriile, fiind încadrate de artileria buigară pedeoparte, iar pedealtăparte văzând că şi infanteria se retrage, s'au retras şi ele la Seremet, unde au ajuns înainte de a se întunecă, 
După cum am văzut şi din comunicările ofiţerilor de infanterie, artileria bulgară a început focul târziu, şi fără să fi bătut infanteria noastră care atacă, şi şi-a îndreptat focul dela început asupra artileriei noastre, sau asupra unităţilor de infanterie care mergeau spre câmpul de luptă. Efectul focului a fost nul 

însă din cauză că se trăgea cu şrapnele, şi punctul de spargere era prea sus; bateriile nu au avut cu această 
ocazie nici o pierdere. 

Probabil că retragerea bateriilor a fost provocată mai ales de retragerea infanteriei, ceace dealt- fel nu era exact, şi deci retragerea poate fi socotită ca o acţiune greşită —mai ales pentru că s'a făcut până la Şeremet. Ar fi fost cazul cred să se fi făcut numai o schimbare de poziţie, sau o încetare a focului, spre a se sustrage acţiunei artileriei bulgare. 2) | 
Despre însărcinarea pe care această baterie o primise prin Căpit. Bădescu după sosirea la Şe- 
  

1) Nu cred că adversarii noştrii să fi avut mijloace ca să conducă chiar pe câmpul de luptă acţiunea artileriei noastre, 
Că aveau mijloace de spionaj necunoscute nouă, da; — că cunoşteau bine organizarea poziţiei, da; că cunoşteau periect de bine capacitatea Comandamentului nostru, da; dar că ei au condus tragerea Bate- riei Căpit. Grigorescu, asta nu o cred, 
2) Mi se pare exagerată afirmaţiunea aceasta, 
3) De sigur că aşa trebuia să facă.
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remet, de a merge din nou pe poziţie, „spre a susţine infanteria noastră care înaintase“, Lt-Col. Ș. în re= constituirea sa spune următoarele : 
„Către seară, orele 6,30' d. a, se dirijează spre Seremet; este însă însărcinat de C-tul Capului de Pod să susţină o actiune ofensivă a Reg-tului -74 1. Inaintează până la k'm. 5 de pe şos. Daidir (se fă- cuse orele 7,30—8 noaptea), unde punându-se la dispoziţia Maiorului Marcovici 1) acesta i-a dat ordin ca să nu acţioneze noaptea pentru a nu demasca inamicului poziţia (1! ?). Bateria nu a acţionat şi s'a înapoiat la Şeremet. | 
Putem conchide deci în mod Sigur că bateria fusese trimeasă înapoi pe câmpul de luptă pentru a lua parte la atacul de noapte pe care Lt-Col, Petrescu primise ordin să-l execute cu reg-tul său şi cu Reg-tele” 34 şi 84 şi Bat. ill|2 Gr, care i se dăduse în ajutor, subt comanda Col. Răşcanu. dar care nu sa mai dat din motivele arătate de Lt-Col. Petrescu, 
Pentru sprijinirea acestui atac a mai primit ordin să meargă pe câmpul de luptă de pe şos. Daidir, după cum vom vedea, şi Bat. 115 Ob. Locot, Otopeanu, care şi ea a fost trimeasă înapoi de Maiorul Mar- covici.!) Acestei baterii i s'a spus ca să nu tragă seara, şi i s'a dat ordin ca să vină a doua zi, 

Acţiunea Diviz, t. r. de 75m;m Md. 1906 Căpit. Georgescu. 
Acest divizion ştim că era repartizat Sectorului |. unde a şi luat parte cu trupele acestui sector “la luptele care s'au desfăşurat acolo în dimineaţa zilei de 23 Aug., după cum vom vedea Ia descrierea acelor 

lupte, 

In după amiaza aceleiaşi zile (orele 4-7) divizionul a ocupat poziţie în apropierea lizierii vestice a Tur- 
tukaiei, în dreptul Redutei Cerchez, cu faţa la' Sud, acţionând asupra trupelor inamice care după căderea Sectorului Îl înaintau prin Păd. Turtukaia spre Linia Il de Rezistență, 

Cum a acţionat aci şi rostul unei asemenea acţiuni o vom vedea la descrierea operaţiunilor “care au avut loc pe frontul Liniei || de Rezistență în intervaiul dintre şos. Daidir şi şos. Rem. 2. 
In seara zilei de 23 Aug. acelaş divizion intervine şi în lupta care a avut loc pe şos. Daidir. lată ce spune Lt-C. S. în reconstituirea sa asupra acestei intervenţii: 
„Diviz. 75mim Tr. R. (Căpit. Georgescu) susţine (moralmente)2) o înaintare a două batalioane din Reg-tul 74 lnf. către Pădurea Turtukaia ; trage cu înălţătoare variabile de 3-4000m între orele 9 şi 10 seara. Dia ce poziţie ?—Probabil tot din poziţia din care a tras şi în timpul după-amiezii, deoarece Lt-C. 

S. nu ne vorbeşte deloc de o nouă schimbare de poziţie a acestui divizion. 
Incotro a tras, şi în ce obiectiv? Nu ni se spune ;—„către Pădurea Turtukaia“ este vag. 
Ştia C-tul Divizionului unde luptă Reg-tul 74 Int, şi în ce loc se găsea acel reg-t în acel timp, 

conira cui luptă, şi unde se găseă acel inamic ? Ori, a susţine moralmente o trupă în luptă înseamnă să 
tragi fără să şti aceste lucruri ? 5) 

Vom vedea imediat unde se află acest divizion, unde a tras şi cum a tras. 
lată ce spune Sold. Florea Aurel din Bat. Locot. Vretos: i 
„Marţi după prânz ne-am suit sus şi am ocupat poziţie ca la 1000—1200 m spre Răsărit de 

Bat. de Coastă, | | 
„Seara am tras spre Răsărit dealungul marginii Păd. Turtukaia, de unde ne-a venit vorbă ca să tragem mai lung. 4). In această seară am tras până la ora 10 noaptea ; am tras foarte multă muniţiune : am tras toată muniţiunea care se afla asupra bateriei şi în chesoane, şi am tras şi muniţiunea care se afla în 

nişte furgoane de împrospătare. In tot timpul am tras numai spre Răsărit. 5) 
Este, cred, destul de clar; divizionul a tras în direcţia câmpului de luptă de pe şos. Daidir ; şi din întâmplare a înemerit asupra marginei porumbului ocupat de Bulgari, şi care era atacat de unităţilen noas- 

tre care luptau aci. 
Iaclin a crede că unităţile bulgare au părăsit poziţiunea pe care o ocupau pe marginea porumbului din cauza focului acestui divizion, care băteă perfect această margine ; şi că unităţile noastre au pornit la asalt când au văzut că focul Inamic care se trăgea de acolo a încetat sau a slăbit; tot din cauza acestui foc unităţile noastre nici nu am putut înaintă spre a urmări pe Bulgari, nici nu au putut ocupa cel puţin poziţia cucerită, deoarece la toate cererile ca artileria să lungească tragerea, artileria a continuat să tragă asupra poziţiei cu acelaş înălţător. 5) 

1) lar Maiorul Marcovici ? 
2) De ce moralmente ? - 
3) Cam acesta ar putea îi înţelesul ajutorului moral dat de artilerie. 
4) Desigur că atingea trupele de infanterie ca Bateria Căpit. Grigorescu, 
5) De ce această tragere ă oulirance ? Nu pricep, ce a putut să se petreacă în acel colţ unde se găsea Divizionul de 75 mm. | i 

6) Da?



e 
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Când mi-a făcut comunicarea Sold. Florea Aurel nu-mi venea să cred ca Diviz, Căpit. Georgescu a luat parte la lupta de pe şos. Daidir, ba încă trăgând dintro poziţie atât de depărtată (6 kim), 1) până când vorbind cu ofiţerii carii ocupau cu unităţile lor poziţie pe Linia Îl de Rezistență în intervalul dintre Centrul 1 şi şos, Daidir, aceştia mi-au comunicat că îotr'adevăr au auzit pe înserate şi câtva timp după ce s'a înop=- tat o baterie care trăgea dela dreapta, şi proectilele treceau pe deasupra lor şi se spărgeau departe către Stânga, către câmpul de luptă de acolo. 
Aceşti ofiţeri credeau că trage Bat. de Coastă sau bateriile de pe stânga Dunării de la Kolimok ; unii ofiţeri credeau că trag monitoarele, şi se mirau de bătaia lungă a tunurilor de marină, aşa traect lung făceau proectilele prin aer, 
Astfel fiind trebue să conchidem că divizionul nu a tras numai cu înălţătoere de 3-4000, ci până la 6000 m., cât este distanţa între Reduta Cerchez şi marginea lanului de porumb. Şi putem fi siguri că acest divizion a tras asupra marginei ianului de porumb în momentul când unităţile noastre au dat asaltul, şi apoi până târziu, deoarece în acel timp nici o baterie nu mai trăgea, nici aci „Şi nici în tot Capul de Pod. 
Şi iată cum o artilerie care voeşte să susţină moralmeate o trupă la atac, trăgânad la întâmplare, înemereşte poziţia inamică care era atacată, şi forţează pe inamic să se retragă. Păcat că nu a lungit ' tra- gerea la timp la cerere, — şi cred că nu puteă, deoarece trăgea cu distanţa maximă, — căci am fi avut un caz cu totul rar: o artilerie dintr'un sector depărtat intervine în luptă în alt sector, trage fără să aibă vre-o legătură cu comandantul trupelor din acel sector şi fără să cunoască Situaţia luptei de acolo, şi reuşeşte să aducă un ajutor efectiv. Dar aceasta este o îotâmplare prea fericită, şi stăm la îndoială dacă trebue să o recomandăm, sau să oprim un asemenea procedeu, 2) 

Acfiunea Bat. t. t. r. de 75 mm, Md. bulgar, Subl. Pârvulescu Fulger. Şi această baterie ca şi Diviz. Căpit, Georgescu, făcea parte din artileria Sect, |. După ce a luat parte la luptele care s'au desfăşurat în acel sector în dimineaţa şi în după amiaza zilei de 23 Aug,, „către seară a ocupat poziţie ia kim. 3 de pe şos. Turtukaia-Daidir (Nord de şosea) în stânga şoseli la ora 7,30'-8, trăgând asupra Pădurii Turtukaia cu înlţătoare variabile de 3-4 klm., pentru a ridica moralul şi sprijini înaintarea unui batalion de grăniceri către Păd. Daidir, dincolo de Linia II de Re- zistență“ (R. Lt.-C, S.). | 
Asupra acţiunii acestei baterii nu am decât aceste date, 
Această baterie spre deosebire de Diviz, Căpit Georgescu, nu numai că a intervenit prin focul său în lupta de pe şos. Daidir, dar chiar a părăsit sectorul său şi a. ocupat poziţie pe şos, Daidir, luând parte în mod normal la această luptă, 
Nu ştiu dacă acest lucru l-a făcut din ordin, sau din proprie iniţiativă ?). Este drept că la „ora 7,30 lupta încetase în Sectorul |, dar infanteria acelui sector, circa 9 batalioane, nu putea să fie lăsată singură. | 
Bateria a tras pentru a ridică moralul şi a susţine înaintarea unui batalion de grăniceri către 

că C-tul Bat. nu era orientat asupra situaţiunii luptei, precum nu erau orientate nici celelalte baterii care au acţionat pe acest câmp de luptă 4), 
Un batalion de grăniceri a sosit pe câmpul de luptă al şoselii Daidir, dar mult mai târziu, Şi acest batalion nu a intrat în luptă; aşa că nu a avut nevoe să fie susţinut sau încurajat. Poate voeşte să spună că a susţinut trupele care luptau pe acest câmp de luptă ; dar în acest caz nu trebuia să tragă asupra Păd. Daidir, deoarece nu acolo se găsea inamicul. 

Cu descrierea acţiunii acestei baterii se termină descrierea cooperării artileriei noastre în lupta de pe şos. Daidir în după-amiaza zilei de „23 Aug. 
De ia început până la sfârşit aproape la toate bateriile se obsearvă aproape aceiaşi desorientare şi aceiaşi necunoştinţă a situaţiei infanteriei amice pe câmpul de luptă, provenită din cauza lipsei de legă- tură între artilerie şi infanterie ; artileria nu a cunoscut în nici un moment al luptei ce nevoe de ajutor din paitea artileriei a avut infanteria noastră ; şi ceva mai mult, nepermis chiar, artileria n'a cunoscut de loc unde se 
1) Bateriile de 75 mm trăgeau cu înălţătorul de 6000 m ? i 2) Intâmplarea este şugubeaţă, Ceeace mă surprinde însă e cum C-tul Divizionului care a exe- cutat o tragere atât de îndelungată nu a căutat să se pună în legătură cu trupele amice pe care le ajută, când regulamentele tactice ale artileriei prescriu aceasta în mod ferm, 3) Atâta ar mai trebui ca să se pună în lumina desăvârşită autoritatea C-tului Sectorului 1. | 4) Dacă unităţile de infanterie care luptau în acelaşi sector şi pe aceiaşi linie nu erau iegate între ele, cum vrei ca artileria să se fi putut lega cu infanteria ? Principiul legăturii era uitat de toţi carii păşeau pragul Turtukaii.



linia de luptă bulgară; dar ce putea face dacă auzea strizându.se pe câmp că artileria să tragă mai lung şi mai ales dacă primise ordin de la Col. Grigorescu, Cotul său de Regt., ca să tragă cu 3400 şi apoi cu 3800 mM,, ceace inseamnă că trăgeă peste linia bulgară cu 800—1000m.; nu mai vorbim că bateria a tras şi cu distanță maximă a gurilor de foc, adică cu înălțător de 6200m, după cum arată Subi. Mastero în comunicarea sa. Trimiterea Subl, Viţianu ca ofiţer de legătură pe lângă Maiorul Protop., C-tul Infanteriei, ma adus nici un folos practic, 
Şi dacă ar fi fost numai atât! Dar nici între baterii nu a existat nici un acord de tragere ; fiecare | baterie a sosit pe câmpul de luptă, a ocupat poziţie, a schimbat de poziţie înainte şi înapoi, şi-a ales obiec= tivele, şi a tras, care cum a înţeles situaţia şi l-a tăiat capul; wa existat nici o coordonare Superioară, deşi pe câmpul de luptă se găseau doi comandanţi de divizioane şi un: comandant de regt. de artilerie, fără să mai vorbim de comandanții de iofanterie.2) 

| Având în vedere că artileria noastră a învăţat în timpul răsboiului îndeajuns rolul său în luptă şi datoria pe care o are faţă de infanterie, dependinţa sa de arma infanterie, mă abţin de a arăta cauzele cate au făcut ca în această luptă artileria să lipsească de !a ajutorul pe care îl datora infanteriei, Şi astfel s'a desfăşurat lupta pe şos. Daidir în după amiaza de 23 Aug. Această luptă a avut ca rezultat oprirea în faţa Liniei | de Rezistență a atacului bulgar (Brig. Ne- delcof) care pătrunsese în Capul de Pod pe la Centrul 11. 
Bat. 11/84 indiferent ce ordin a avut, şi Bat. 1|74, chiar fără a avea un ordin de luptă, cred că şi-au îndeplini daioria faţă de Situaţia pe care au găsit-o la sosirea lor pe câmpul de luptă3) : adică, pedeo- parte au ţinut în loc pe Bulguri, iar pedealtă parte a protejat refacerea unităţilor care luptaseră pe prima linie de rezistenţă a Capului de Pod. 
Păcat că aceste unităţi (Bat, 11l;76, 1:80, II|74 şi 111:74, Comp. 1 şi 4]47 Mil., şi Comp. 3, 5, 7 şi 16[79) nu s'au folosit în deajuns de protecţia pe care le-au procurat-o Bat. II]84jşi 1'74 pentru a se reface îa mod complet, spre a putea lua parte la luptă cu toate forţele care se salvaseră din lupta de pe Linia Centrelor. In special subunitățile Bat, 111/76 şi Comp. 1 şi 4147 Mil, şi Comp. 3, 5, 7 şi 16/79 nu S'au putut reconstitui de loc, şi oamenii şi ofiţerii acestor subunități, şi şi aceia în număr destul de mic, au intrat în compunerea altor unităţi. ” | 
In cursul luptei, din partea Bulgarilor, s'a putut constata valoarea mare pe care o au mitratierele, Sau puscile mitraliere, când ocupă o poziţiune bine mascată, 
Refacerea unităţilor după luptă şi modul cum ele au staționat în timpul nopţii va face obiectul unui capitol special. 

4 

Lupta de pe şoseaua Silistra 
Şi această şosea, ca şi şoseaua Daidir, a fost luată câ ax de luptă de o serie de batalioane de ajutor de a doua categorie, dând naştere la un nou câmp de luptă independent de cel de pe şoseaua Daidir. Primele unităţi de ajutor de a doua categorie care au intervenit în luptă pe această nouă direcţie au fost Bat, [;34 şi 1]34 Int, 

” Reg-tul făcea parte împreună cu Reg-tul 74 Inf. din Brig. 29 Inf. comandată de Col, Răşcanu. Ştim că din această brigadă sosise deja de dimineaţă Bat, ]1|74 şi 11|74 şi fuseseră trimise pe la ora 8 în ajutorul Centrelor 8 şi 9. După trimiterea acestor batalioane pe şos. Daidir spre Centrala 2, Col. Răşcanu a mers să se odihnească în oraş în 'Turtukaia, dând ordin adjutantului său Subl. Ganea, să vie să-l anunţe când vor sosi celelalte batalioane ale brigadei, | Intre orele 1,30' şi 2,30' d. a.a debarcat la Turtukaia Bat, 1]34 şi 14134. Pentru a arăta cum au sosit aceste batalioane ce însărcinare li s'a dat, cum au intrat în luptă şi cum S'au achitat de această însărcinare, voiu da cuvântul ofiţerilor carii au făcut parte, sau au condus aceste batalioane. 
Comunic. Col. Răşcanu, Citul Br. 29 Inf., care a condus batalioanele în luptă : (Lt-Col, Ionescu 
  1) Această afirmaţiune e prea generală şi o cred deci nedreaptă. 2) Fiindcă nu era conducere unitară ; fiindcă, comandanții grupurilor de artilerie nu au ştiut să-şi conducă bateriile în luptă. Dealtfel conducerea unițară am văzut că în mai multe părţi nu a existat nici la plotoanele aceleiaşi companii. 

3) De sigur că da,
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Dobrogeanu, C-tul Reg-tului 34 Int. a sosit mai în urmă cu Bat. [11|34), „Pe la ora 12—12,30' Subl. Ganea a venit la mine şi mi-a comunicat că Bulgarii au pătruns în Turtukaia, 
„Am alergat la debarcader ; tocmai în acel moment treceau Bat. 1/34 şi 11434; le-am dat ordin să se sue sus la Caz. Şeremet, iar eu m'am dus împreună cu G-lul Georgescu, C-tul Corp. 5 Arm., care tre- cuse Dunărea cu unul din batalioane, la Cotul Capului de Pod. 
„Acolo am primit ordin verbal şi scris ca cu batalioanele sosite (1/34 şi 1134), pornind dela Can- tonul 2 de pe şos. Silistra, să atac în direcţia Centrelor 9, 10 şi 41 (înspre Sud), având aripa dreaptă re- zemată pe Păd. Daidir, spre a lua în flanc trupele bulgare care pătrunseseră printre Centrele 8 şi 11, şi al căror flanc se presupunea că îl voiu intâini pe direcţia arătată mai sus. „ln timpul cât am stat la Comandament am auzit cum G-lul Georgescu a spus G-lui Teodorescu că dacă nu poate rezista, să se retragă spre Silistra : dar G-lul Teodorescu a răspuns că are încredere în Situaţie, Atunci G-lul Georgescu Pa îmbrăţişat şi i-a spus că este ca un bouldog !) care când prinde ceva nu mai lasă, _ 
„Se vorbeşte însă că acolo ar fi fost prezent la această scenă şi Lt-Col. Josescu, C-tul Reg-tului 75 inf, care afirmă că nu este adevărat că G-lul Georgescu ar fi dat permisiune G-lului Teodorescu să se retragă 2), 

| 
„De aci am mess la Casarma Seremet, am luai batalioanele, care chiar atunci” suiau spre Cazarmă şi m'am îndreptat cu ele pe şos. Silistrei spra Cantonul 2, 
„Ajuns la Cantonul 2 am desfăşurat batalioanele în direcţia înspre Sud, având rezerva eşalonată înapoia şi în afara aripei stângi, şi am porni la contra-atac ; Comp, Mitr.:34 care sosise mai în urmă, o în- sărcinez ca să apere flancul stâng al batalioanelor în timpul contra-atacului. | „Dar G-lul Teodorescu apucase să dea ordin de retragere trupelor din linia 1 din dreapta şi din Stânga sectorului pe unde pătrunsese atacul bulgar, iar Reg-tul 76 Inf. părăsise chiar frontul Centrelor 12—155); -din această cauză batalioanele au fost atacate de trupele bulgare în flancul lor Stâng şi au fost silite să se retragă,4) 
„In înaintarea lor batalioanele ajunseseră dincolo de Linia II] (a Il-a) de Rezistență a Cetăţii, şi eu care mă găseam la 500m înapoia liniei de luptă ocupam un adăpost al acestei linii, „a retragere batalioanele sau oprit la Linia II-a (A II-a), iar eu am mers la debarcader) unde am luat măsuri pentru ingrijirea şi evacuarea răniţiior şi pentru împrospătarea muniţiunilor. „La ora 1 noaptea am mers pe front la Cantonul 2, unde m'am întâlnit cu G-lul Teodorescu care mi-a ordonat ca a doua zi să atacăm fiecare drept înaintea noastră,6) | „Lt-Col. Petrescu, C-tul Reg-tului.74 Inf., sânt informat că îmi reproşează, că nu ma găsit, spre a-mi comunica ordinul relativ la un atac de noapte pe care trebuia să-l dau cu brigada mea. Acest lucru era imposibil şi nu l-ay fi executat decât cu ordin scris. 
„Până ia ora 12 noaptea am fost la ponton şi locul meu acolo nu era nejustificat. La ora 1 noa- ptea când m'am întâlnit cu G-lul Teodorescu, acesta nu mi-a reproşat, de ce nu am dat atacul de noapte, şi nici nu mi-a ordonat să-l execut.7) 
„Când am primit ordin să execut contra-atacul în direcţia Centrului 9, nu am fost înştiinţat de C-tul Capului de Pod despre ordinul pe care îl dăduse Reg-tului 76 Inf. de a se retrage, ordin pe care îl confirmă Lt-Col. Marinescu, Cotul acelui regt. 

i „In asemenea condițiuni contra-atacul nu se mai putea da, deoarece în mod firesc prezeniă flancul său stâng trupelor bulgare care ocupaseră centura de Est a Capului de Pod. „Părerea mea asupra Situaţiei după căderea Centrelor 8—11 era ca trupele de ajutor să meargă să restabilească linia, fie reocupând centrele la loc, fie ocupând o linie mai'napoi; în acest caz nu trebuia să se dea ordin de retragere Reg-tului 76, nf, şi nici Reg-tului 36 Inf. de la dreapta frontului Capului de Pod, precum s'a dat) . 

1).—?2 
2) G-lul Georgescu nu avea Calitatea să dea o asemenea permisiune. Un sfat, da.—G-lul Teodo- rescu putea să se retragă : sau din inițiativa sa, sau cu autorizarea Marelui Cartier General, - | 3) Discordanţă între această dispoziţiune şi misiunea dată Colonelului Răşcanu, 4) Tot ce se întreprinde la Turtukaia se isprăveşte cu începutul.—Nici o operaţiune nu merge până la sfârşit. | 

| 5) 1oată lumea se duce la debarcader. Magnet puternic, 6) Pertect ordin de operaţiuni, 
7) Dacă întradevăr a existat un ordin de atac de noapie era imposibil să ou se găsească C-tul Brigadei a 29-a. In orice caz răspunderea o are Lt-Col, Petrescu, care avea mijloace ca să găsească . pe Col. Răşcanu. | | 8) Col. Răşcanu are mare dreptale.



— 240 — 

Să ascultăm acum şi comunicările ofiţerilor carii încadrau Bat. 1134 şi 11;34. 
— Comunic. Subl. Vioreanu M, of. subalt în Comp. 1134: 

| „Am debarcat cu tot batalionul la Turtukaia la ora 2,30 în ziua de 23 Aug. Am mers mai întâi la Caz. Şeremet, şi de acolo pe şos. Silistrei în coloană de marş spre Cant. 2. 
„Aproape de canton ne-am desfăşurat în dreapta şoselii în linie de companii prin flanc pe două linii, şi apoi în linii de plotoane, Curând însă compania noastră s'a desfăşurat într'o singură linie de trăgă- tori având aripa stângă ca la 100 m de şosea. In acest timp Col. Răşcanu era pe la canton, 
„Inainte de a ajunge la linia de tranşee de lângă canton, fiind încă cu plotoanele prin flanc, am începul să primim focuri de infanterie, şi după aceia am trecut în trăgători. Comp. de  Mitr|34 se vedea cum înaintează pe stânga şoselii, şi până la ea era un interval. 
„Am continuat să înaintăm mai întâi pe plotoane, şi apoi, focurile îndeşindu=se, am înaintat pe secţii. Am deschis şi noi focul, dar dezordonat şi fără să vedem în cine tragem. ! 
„Să fi toi înaintat ca 500 m dincolo de canton şi de linia de tranşee peste care trecusem. Focul inamic era foarte puternic şi de la noi cădeau mulţi morţi şi răniţi, deoarece noi înaintam pe câmp deschis. „După ce am ajuns la extremitatea înaintării, am văzut la stânga noastră, peste şosea, cum Reg-tui 84 Inf. dădea asalt pozijiei bulgare, şi cum Bulgarii eşind la luptă cu baioneta au fost respinşi. la acest timp compania noastră de mitraliera (comandată de Locot. Şteflea Ilie) nu ştiu ce făcea, deoarece nu se mai vedea; dar a doua zi am văzut pe Subl. Teodorescu, of. subalt. în această companie, numai cu 0 singură mitralieră din 6, câte avea compania. ' 
„Retragerea s'a început prin respingerea 2) Regatului 84 Inf. de la stânga noastră, pe înserate şi fără ordin. 

„Inainte de a ne retrage a intrat în luptă călare pe şosea şi un batalion de grăniceri, 
„Când ne retrăgeam primeam focuri şi dinspre stânga. E 
„Ne-am oprit la şirele de pae de lângă canton, unde batalionul s'a refăcut şi a stat în timpul nopții, — Coimunic, Subi. Rusescu Valeriu, of. subalt, în comp. 4|34. 
„Comp. 4/34 a trecut cu Bat, ill34 la ora 3 d.a. 
„Când ne suiam sus spre Cazarma Şeremet, am fost anunţaţi că vom face faţă cavaletiei. 
„Mai mult în dezordine am suit până sus pe deal, cu care ocazie plot. Subi, Bălănică sa rătăcit “de companie. şi nu ne-am mai întâlnit cu el, 

| „Acolo sus în spatele cantonului, subt un mai, am lăsat raniţele şi tot acolo s'a reconstituit şi ba- talioanele, Comp. 4;34 era formată în majoritate din Turci şi Bulgari; Comp. 3(34 era formată în majoritate din Turci; iar Comp, 2134, :care rămâsese în gardă ia M. C. G. la Cocioc era formată numai din Români, 3) „Din valea din spatele cantonului batalionul a eşit în formaţie contră focurilor artileriei cu Comp, 1 şi 4 în linia |, şi Comp. 3]34 eşalonată Ia dreapta şi înapoi; Comp. 4134 era la dreapta şi avea plot. Plot. Jerca şi Subl. Rusescu în linia 1, iar plot, Plot. Stănilă îa linia Il-n cu Locot. Hergot, C-tul Comp. „Am înantat spre Est (?) întâi pe plotoane, apoi pe secţii, şi în fine pe grupe. 
„La 800-1000 m, dincolo (Est) de canton am primit focuri de infanterie, ne-am desfăşurat în tră- gători şi ne-am oprit puţin ; era ora 3,30, 
„De acolo am înaintat pe salturi de plotoane. 
„După puţin timp a intrat pe linie şi plot. Plot. Stănilă cu Locot. Hergot în spatele plot. Plot. Jerca şi între acesta şi plotonui Subl. Rusescu; Plot. Stănilă căzuse mort, 
„Am inaintat mai departe repede. Maiorul Bilciurescu se găsea în spatele nostru după un pom şi ne făceă semn de înaintare. Focul inamic se îndeşise, dar înaintea noastră nu vedeam nimic, deşi era câmp deschis. Am înaintat astfel pe plotoane secţii şi grupe fără să tragem. Nu ştiam că înaintea noastră nu Sunt trupe române; dar credeam că sunt, î) In acest timp se vedea înaintând din urmă Comp. Locot. Ichim (Comp. 7|34) cu direcţia între Comp. 4/34 şi Comp. 334, care intrase în luptă la dreapta mea. A început „şi foc de mitraliere inamice şi noi tot înaintam fără Să tragem. Am început să avem pierderi. La dreapta mea aveam pe Subl. Mironescu din Comp. 3]34 de care mă despărţea un interval. 
„La ua moment dat Subl. Mironescu cade rănit şi îl vedeam cum se retrage târâş pe spate. Am văzut pe Subi. Akmet Akâ comandând în locul Subl. Mironescu şi împreună am mai făcut câteva Salturi. ln scurt timp ne-a ajuns din urmă şi ne-a întărit şi Comp. Locot, Ichim prin intercalare între mine şi Subl, Ahmet; eram la o distanţă de 2500—3000 m. departe de canton, 
„Acum abia am putut să zărim înainte pe o creastă uşoară mişcări şi fum slăb de tragere. Aci 
  

1) Adică fără ordin de a deschide focul, 
2) Respingere, s'au retragere. 
3) Da?, 
4) Unităţile înaintau fără patrule de recunoaştere înaintea lor ?
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am început focul care se trăgea nestăpânit şi dezordonat; era o răpăială groaznică !). Am mai făcut vre-o 
2—3 salturi susținute cu focuri, şi am auzit sunându-se din urmă atacul; am pus baioneta la armă şi am 

încercat să înaintez, dar unităţile din lături nu înaintau şi ne făcea semn să stăm. 
„Io acest timp am văzut la stânga pe şosea pe Lt.-Col. Dobrogeanu cu drapelul şi cu muzica 

mergând spre linia noastră de luptă; se auzea muzica, sgomot, ura; am pornit şi noi la asalt, dar de scurtă 
durată şi fără viaţă; am fost opriţi de un foc groaznic de mitraliere. Acest foc a încetat deodată şi am îna- 

intat până la creasta de unde se trăsese foc, şi de unde am văzut, cred, mitraliere bulgare care se retrăgeau 
pe la un' colţ de vale. Pe creastă se vedeau şanţuri uşoare făcute de Bulgari. Aci am fost întâmpinați de un 
foc puternic de baraj de artilerie; la stânga noastră se auzea o răpăială groaznică, şi am văzut cum linia 

noastră de luptă începe să se deşire şi să cedeze. 
„Am început să ne retragem şi noi: întâi la pas şi apoi s'a luat fuga; venise ordin şi dinapoi 

să ne retragem 2), 
„Aproape de canton am găsit pe Locot. Hergot şi Maiorul Stănescu, carii cu o linie de trăgători 

opriau pe fugari; focul de artilerie era graznic şi ne urmărea necontenit. 

„Ne-am opritpe o mirişte înainte de a intra în porumbul de lângă cantoa şi din ordinul Maiorului 

Stănescu am început să facem măsci individuale, 
„S'a oprit toată lumea; erau acolo oameni din Reg- „tele 74, 36, 84, grăniceri, şi chiar  artilerişti 

cu arme. Se făcuse întunerec şi tocul a încetat cu totul; se auzea doar prin porumb împuşcături rari izolate. 

— Comunic. Subl. Bulandra N., of. subait. în Comp. 5]34: 
„Am debarcat la Turtukaia la Pont. No, 2 în ziua de 23 Aug. ora 3,45' cu întreg batalionul a- 

fară de Comp. 8|34; cu noi a trecut şi muzica reg-tului. 
„Suind pe şosea înspre cazărmi am primit înştiinţare că cavaleria bulgară atacă; s'a produs pu- 

țină dezordine, care s'a reprimat repede, 
„Sus pe mal ne aşteptă Col. Răşcanu; am luat-o prin porumb şi am eşit în şos. Silistrei ca la un 

kim, înapoia cantonului. De acolo am luat-o prin şanţui şoselii prin flanc câte unul; Comp. 5;34 era în capul 

batalionului. După un parcurs de 300 m. iar am luat vechea direcţie prin porumb şi am dat întrun găvan, 

de unde ni s'a dat ca direcţie şirile de paie de la canton. 
„Eşind în marginea porumbului (eram în linie de plotoane prin flanc) am început să primim focuri 

de infanterie şi ne-am destăşurat în trăgători.—Am înaintat şi am trecut o linie de tranşee; eram la 500 m. . 
în dreapta şoselli şi înaintea noastră nu se vedea nimic ; toate companiile erau într'o sigură linie în ordi- 

nea începând de ia stânga, 7, 6 şi 5. 
„In dreapta Comp. 5/34 era un interval mare şi nu se putea vedea ce trupe sunt dincolo de 

“interval, | 
„Am înaintat mai departe şi trecând o vale uşoară am început să primim focuri mai dese de ia- 

fanterie. Am mai înaintat vre-o 4009 m. şi ne-am oprit definitiv. Acolo au fost răniţi Subl-ţii Ghirgic şi Belu; 

acesta din urmă mai grav; era ora 5,30. 
„Pe la ora 6 am fost întăriţi de grăniceri carii parte s'au intercalat între noi, parte au ocupat 

intervalul de la dreapta ; cu toţii păreau să fie o companie. 
„Pe seară s'a produs o debandadă de la stânga dinspre şosea şi ne-am retras şi noi; de atunci 

nu am mai văzut pe Locot. Georgescu N., C-tul Comp,, şi pe Subl. Budac Titus, ofiţer în companie. 
„Ne-am reconstituit lângă canton în dreapta şoselii, ca la 100 m, înapoia liniei de tranşee. 

— Comunic. Subi. Chiru C=tin, of, subait. în Comp. 6[34: 
„La intrarea în luptă Bat. 11l34 s'a desfăşurat la dreapta Bat, 1:34. Comp. 6|34 avea la dreapta 

Comp. 5|34, iar la stânga Comp. 3:34. La încept Comp. 6|34 şi 5|34 erau în linia |, iar Comp. 7/34 în linia 
II; dar aceasta din urmă, în înaintare a înclinat către stânga intrând pe linie în stânga Comp. 3]34 care se 

„desfăşurase cu Bat, 1:34 şi intrase în luptă mai 'naintea noastră. 
„Comp. 8:34 a trecut Dunăiea mai târziu şi a venit pe câmpul de luptă noaptea pe întuneric 

un ploton din această companie comandat de Plot. t, r. lonescu a intrat pe linia de luptă la stânga ploto- 

nului meu. Comp. 6:34 avea plotoanele în ordinea începând dela, stânga: Subl. Ivan, Plot. Bacuşca, plotonul 

meu, şi apoi plot. Subl, Boeru. 
„In această ordine am înaintat la Răsărit de canton ca 1—2 kim, până când sa înoptat. 
„Am fost primiţi cu focuri de infanterie de când am trecut de canton; artileria nu ne-a bătut de 

cât pe seară. 

„Cred că în timpul cât am înaintat, inamicul s'a retras din faţa noastră. 

„Seara retragerea a început dela stânga ; foc însă noi am primit numai dinainte. 
  

, 1) Şefii de secţii şi de plotoane nu puteau temperă această tragere de risipă? 
2) Cine ordonase retragerea ? Ce o motiva ? 

31
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„Căpit. Gheorghiu, C-tul Comp., a fost rănit pe seară; — Subl. Boeru şi Plot. Bacuşca fuseseră răniţi şi evacuaţi mai de vreme. , 
„Diu retragere ne-am oprit şi ne-am refăcut înapoia Liniei IIl-a (a Il-a), lângă canton; din com- panie râmăsese 80 de oameni, eu şi Subl. Ivan. | N 
Comunic. Locot. Ichim Şt., Cotul Comp. 7]34: 
„Inainte de a intra în luptă am lăsat raniţele piramidă în sus pe o vălcea aproape de şos. Silis- trei. Am înaintat apoi prin porumb în linie de companii prin flanc pe două linii. Până la canton am înaintat pe stânga şos. Silistra la 50—100 m de şosea ; dela canton am trecut peste şosea şi am înnaihtat spre Sud-Est; Comp. 7134 înaintă în spatele Bat. 1]34. Am intrat în linie între Comp. 4134 şi 3|34; Bat. 1]34 in- irase de curând în luptă şi nu avea pierderi. Focuri de infanterie am primit de când am intrat pe linie. „Am continuat să înaintăm şi focurile s'au întărit din ce în ce. Pe înserate am trecut al doilea rând în tranşee (?) şi ne-am oprit. La plotonul 1 din compania mea s'a produs şi o încăerare la baionetă şi Bulgarii s'au retras, A început apoi un foc puternic. de infanterie, mitraliere şi artilerie ; s'a produs puţină debandadă şi a început retragerea care s'a transmis de la stânga. 

„in retragere ne-am oprit aproape de şirile de paie de la canton, unde s'a reconstituit batalionul, — Comunic. Subl. Colţescu Gh, of. subalt, în Comp. 7]34: 
„Compania a înaintat spre linia de luptă cu plotoanele în ordinea următoare : plotonul 3, Plot. Oţelea la stânga,—plot. 2 Subl. Chiosea la centru,—plot. 1 Subl. Tudor N. la dreapta,—şi plotonul meu, al 4-a în linia doua înapoia centrului, 
„Nu ştiu dacă celelalte companii ale batalionului erau la stânga sau la dreapta. „Subl-ţii Chiosea şi Tudor N. au fost răniţi şi evacuaţi înainte de a intră şi eu pe linia de luptă. „Inaintarea maximă până seara a fost ca 2000 m de la canton, până aproape de o pădure care era la stânga noastră şi unde era linia de luptă a Bulgarilor. Eu am intrat pe linie cam la 6—800 m înainte de a ajunge înaintarea mâximă, Artileria bulgară ne-a bătut numai pe. seară.. E „la timpul înaintării am tost bătuţi de mitraliere din pomi izolaţi şi de infanterie. Am. avut mulţi răniţi ; morţi însă am avut puţini : vre-o 5—6 din plotonul meu. Răniţii s'au evacuat numai acei carii au putut merge singuri, afară de ofiţeri, carii au fost evacuaţi de brancarăieri, sau soldaţi, „Retragerea s'a produs din cauza debandadei începute la Stânga şi din cauza unor soldaţi din Reg-tul 76 Int. (2) carii se găseau încadraţi printre noi (2). Ne-am oprit la iranşeele Liniei a III-a (a II-a), unde s'a refăcut batalionul, 
„ln timpul cât noi am înaintat, probabil că Bulgarii s'au retras, căci un sergent de la mine din ploton a luat un bidon de la un ofițer bulgar mort; se vedeau şi soldaţi bulgari ici—colo, morţi. | — Asupra acţiunei Comp. a 8/34, care a 'sosit mai târziu pe. câmpul de luptă, nu am relaţiuni de la vreun of:ţer din acea companie; ştim numai că plot. Plot. tr. r. Ionescu C-tin din Comp. 8/34, a înemerit în înaintare pe frontul Comp. 6/34. Restul Comp, 8/34 trebue că a înaintat mult mai la dreapta, unde a fost găsit, după cum vom vedea, mort Căpit. Haneş, C-tul Com, 8/34. 

— Aşa dar din relătările înşirate mai sus reese că Bat. 1]34 şi 1/34 nu au luptat aşa cum pri- miseră ordin, adică cu direcţia înspre Sud., ci- s'au desfăşurat şi au înaintat pe dreapta şi paralel cu Şos. Silistrei, cu Bat. 1|34 pe lângă şosea şi înainte şi cu Bat. 11/34 eşalonat înapoi şi dreapta ; s'a produs adică o inversare a dispozitivului ordonat: de unde Bat. 11]34 era destinat să înainteze în linia | cu direcţia înspre Sud, iar Bat, 1|34 să-l urmeze eşalonat la stânga şi înapoi, spre a-i apăra flancul stâng,—Bat. 1134, de la prima înainiare, fiind primit probabil cu focuri din lungul şos. Silistrei, s'a îndreptat în această direcţie, şi atunci Bat. 1134, de 1a sine, prin poziţia sa, a rămas eşalonat la dreapta şi înapoia Bat, 1/34, şi şi-a schimbat şi el direcţia de înaintare atras de lupta în care se angajase Bat, 134. Şi era natural să se întâmple aşa, întrucât Centrele 12-15 fuseseră ocupate de Bulgari, şi Bulgarii înaintau 'acum pe şos. Silistrei spre Turtukaia. — la acest fel desfăşurându-se batalioanele, Comp. de Mitr,[34 comandată de Locot. Şteflea 1, care ştim că a înaintat pe stâuga şos. Silistrei, nu mai apără flancul stâng al contraatacului înspre Est, înspre linia centrelor, ci înspre Nord, înspre Dunăre. Şi această companie, în noua direcţie. în care înaintă reg-tul, -avea un roi foarte important de îndeplinit, şi anume de a apără flancul stâng al reg-tului contra mitralierelor bulgare care ocupaseră poziţie în aşa zisa Pădure a Mitraiierelor, de unde au tras, după cum am văzut, şi în flancul stâng al Bat. 1VI76 când acest batalion a înaintat la atac pe malul de Vest al văii Kusgunluk, o-. prindu-i înaintarea ; — a tras şi în flancul. stâng al Bat. 1/84 şi al Bat. II]/2 Gr.; şi a tras şi în flancul Bat. 1|34 punându-l în debandadă, debandadă care s'a transmis şi la Bat, 34, punând asttel în retragere întreg Reg-tul 34 inf. Modul cum această companie de mitraliere şi-a îadeplinit misiunea faţă de situaţia în care sa găsit este o chestiune care va trebui să fie clarificată, deoarece s'a găsit la un moment al luptei într'o situaţie foarte importantă, şi anume în intervalul dintre Reg-tul 34 Inf. şi grupul de forţe care luptau în stânga şos. Silistra, de unde putea aduce un preţios ajutor tuturor acestor forțe spre a păstră terenul cucerit.
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— Schimbarea de direcţie efectuată de Reg-tul 34 Inf. de la Sud către Sud Est, — căci aceasta este direcţia şos. Silistra,—trebue că Sa făcut repede după înaintarea dincolo de Cant. 2, deoarece nici unul dintre ofiţeri nu vorbeşte de o înaintare iniţială spre Sud, ci spun că au înaintat pur şi simplu paralel şi pe dreapta şos. Silistrei;—numai Locot. Ichim, C-tul Comp. 7:74, Spune că după ce a traversat şos. Silistrei la canton a înaintat spre Sud Est, ceeace ar puteă însemnă că nu a înaintat paralel cu şoseaua în primui moment. . 

— Inainte de a intră în luptă batalioanele şi-au lăsat raniţele în vâlceaua de la Răsărit de Turtu- kaia şi pe care sue spre cazărmi şos. Pont. No, 1; de acolo batalioanele au înaintat spre canton pe stânga şos. Silistrei. 
| Măsura lăsării raniţelor este cu totul ciudată când ştim că batalioanele nu aveau să execute un marş greu, ci aveau să intre imediat în luptă şi deci aveau nevoe de raniță (manta şi foaie de cort) spre a putea bivuocă noaptea pe câmpui de luptă. | | — Ordinea în care au luptat companiile este cea arătată pe chrochiu, aşa cum reese din comu.- nicările ofiţerilor. Intercalarea Comp. 7|34 între Comp. 4/34 şi 3134 s'a produs probabil în felul următor: Comp. 3|34 care era în linia 2-a a Bat, 1[34, fie înclinând spre Sud spre direcţia iniţială, fie făcând faţă trupelor inamice din jumătate la dreapta, a intrat în linia de luptă lăsând un prea mare interval între ea şi Comp. 4|34, care era în flancul drept al Bat. 1|34; atunci Comp. 7134 care se află în linia doua a Bat. al 11:34, sau în linia Jl-a a Reg-tujui 34 I. şi anume eşalonată spre stânga, văzând intervalul dintre Comp. 4/34 şi 3[34, care se deschidea în faţa sa a mers înainte şi l-a ocupat, ! 

— Scurt timp după desfăşurarea companiile au băgat pe linia de trăgători toate forțele spre a putea cuprinde întregul îront între şos. Silistra şi Daidir pe care trebuia să facă faţă inamicului. 2) — Companiile ambelor batalioane au intrat în luptă de la început cu un elan şi într'o ordine admirată de toți. 
Imediat după desfăşurare au fost întâmpinate de foc de infanterie şi apoi de foc de mitraliere, care mai în urmă s'au îndesit până la o mare intensitate. 
Linia de trăgători a înaintat câtva timp fără să tragă, deoarece înainte nu se vedea nimic; iar când pierderile au început să se înmulțească linia s'a oprit şi a deschis focul. 

La început tocul s'a tras dezordonat şi fără ţintă, însă după câteva salturi zărindu-se pe o uşoară creastă, care se desenă în faţă, mişcări izolate, şi fum slab de arme, s'a tras întracolo, — In timpul înaintării atât ofițerii cât şi trupa erau oareşicum  dezorientaţi, deoarece credeau că înaintea lor suni trupe româneşti care luptă; aceasta a făcut ca focul să se înceapă mai târziu decât ar îi trebuit. 
— In timpul înaintării, deşi nu se vedea precis, deoarece mitralierele bulgare ştiau foarte bine să se mişce şi să tragă ascuns, s'a avut impresia că linia bulgară reculă în faţa înaintării batalioanelor Reg- tului 34 Inf.; acest lucru a fost simţit şi de ofiţerii Reg-tului 76 Inf, care luptă, după cum ştim la stânga Şos, Silistra înspre Păd. Mitralierelor, şi carii Spun că îşi dedeau perfect seama că sgomotul focurilor se deplasă încet spre Est. - di 
— Nu se poate şti exact până unde a înaintat linia de luptă a acestor batalioane, deoarece pe teren în acel loc nu se găsesc puncte de reper faţă de care să se fi stabilit înaintarea ; iar ofiţerii dau distanţe foarte variate de înaintare faţă de Cant, 2 de pe şos. Silistra, pe care l-au lăsat în urmă. Probabil însă că înaintarea maximă pe şos. Silistrei a fost până în dreptul kim. 6, dincolo de găvanul prelung care traversează şoseaua înapoia (vest) a acestui kilometru; şi că pe malul de dincolo al găvanului acestuia, — „creasta uşoară“, — a văzut Subl. Rusescu V. mişcările şi fumul slab de arme; — la acest mal a dat asaltul; şi acolo a văzut „Şaânţurile uşoare făcute de Bulgarii“ carii ocupaseră poziţie în acel loc şi se retraseră în urma asaltului, 

Dealtfel această presupunere concordă şi cu indicaţiile pe care ni le dă Subi. Cazimir din Reg-tul 84 Int, sosit în urmă pe câmpul de luptă; întradevăr acest ofiţer mi-a comunicat că ajungând pe câmpul de luptă a văzut linia de luptă a Reg. tului 34 [. dincolo de o vălceluşe care traversă şos. Silistra. Dacă fancul stâng al Reg-tului 34 Inf. a ajuns în acest punct, apoi îlancul drept abia dacă va fi ajuns, sau depăşit puţin tranşeele Liniei II de Rez., în locul unde aceste trauşee au eşindul cel mai pronunţat. Din cercetările făcute la faţa locului am constatat urme de lucrări expeditive cu faţa înspre 'Tur- tukaia în punctul cota 123, 800 m. Vest de Cupolele F. N. G., pe un front orientat între colţul lanului de porumb de lângă şos, Daidir şi Păd, Mitralierelor. | 
Nu cred că Reg-tul 34 |. să fi ajuns în înaintarea sa până la aceste lucrări, deoarece sunt prea depărtate (2500) de canton, şi terenul acolo nu se prezintă subt forma unei creste; mai degrabă cred că de 
  

"1) Prea multe amănunte. cari nu interesează darea de seamă totală o operaţiunilor, 2) Nu era nevoe. | |
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pe această poziţie trupele noasire au fost primite cu acel puternic foc de infanterie şi mitraliere, după ce ele 
au eşit din vâlceluşa de la kim. GI, şi care le-au forţat să se retragă. 

Chiar şi iocuitorii spun că acolo,—în lucrările dela cota 123, Bulgarii au stat în cursul nopţii, 
cunoscând aceasta după cutiile de carton rămase de la împrospălarea mubiţiunilor şi după resturile de ali- 
mente (oase) găsite acolo după luptă, ” 

—Retragerea a fost provocată pedeoparte, precum am spus, de focul puternic de infanterie, mitra- 
liere şi artilerie cu care au fost primiţi pe înserate, iar pedealtăparte de mişcarea de retragere care s'a 
produs şi s'a propagat dela stânga dinspre şos. Silistra. , 

Retragerea în sectorul şos. Silistra a fost provocat, după cum am văzut la descrierea luptelor 
Reg-tului 76 Inf., de grupul de mitraliere bulgare care a ocupat pădurea zisă a mitralierelor. 

Acţiunea desfăşurată de aceste mitraliere în flancu! unităţilor care au luptat pe şos. Silistrei, se va 
vedea mai clar când vom descri atacul Bat. 1|84 şi 1l|2 Gr., care au suferit mai mult din cauza lor. 

— Retragerea s'a făcut precipitat, spre deosebire de modul splendit în care batalioanele au intrat îa 
luptă,—şi nu s'a oprit decât înaintea lanului de porumb de lângă Cant, 2, dinapoia Liniei il de Rezistență. 

lu tot timpul retragerii artileria bulgară a urmărit cu focuri trupele care se retrăgeau, şi nu a în- 
cetat focul decât cu venirea nopții. — 

Şi astfel Bat. 1|34 şi 11/34 băgate în luptă cu însărcinarea de a executa un contra-atac cu direcţia 
înspre Sud, şi cu un obiectiv foarte depărtat, sfârşesc, cum era şi natural, să lupte de front şi să umple în 
parte golul dintre grupul de unităţi de pe şos. Daidir şi resturile Reg-tului 76 Inf. Frontul ocupat de aceste 
batalioane, între colţul nord-estic al Păd. Turtukaia-Daidir şi Păd. zisă a Mitralierelor, fără să fie ordonat, a 
fost înseilat treptat-treptat de unităţile care âu intrat în luptă fiind impus în întregime de forţa împrejurărilor. 
Şi acest front corespundea perfect situaţiei tactice în care se găsea Capul de Pod; adică închidea atacului 
bulgar, care pătrunsese pe la Centrul 11, drumul spre Turtukaia. 

Acum reese mai ales în evidenţă concepţiunea tactică cu totul potrivită Situaţiei în cadrul căreia 
a operat din proprie iniţiativă Căpit. Ionescu C., C-tul Bat. IV/76, când după părăsirea Centrelor 14 şi 15 
şt după retragerea peste valea Kusgunluk, în loc că se retragă spre Linia II de Rezistență, cum avea ordin, 
s'a îndreptat înspre Sud, pe malul vestic al văii Kusgunluk, cu scopul de a atacă în flanc trupele bulgare. 
care după cucerirea Centrului 12 se îndreptau spre Turtukaia !). 

Aci trebuia căutat flancul trupelor bulgare, pe care Col. Răşcanu primise ordia să-l atace, Şi 
acum înţelegem şi măsurile de precauţiune pe care le luase Căpit. Ionescu C,, atunci când a lăsat Comp. 
16/76 între Centrele 13 şi 14, şi Com. 15176 la Centru! 15 şi între acesta şi Centrul 14 şi pe mâlul vestic 
al văii Kusgunluk pentru a-i apăra flancul stâng şi spatele contra-atacului la care pornise !). 

Afară de aceasta Căpit. Ionescu C. mi-a mai comunicat că întotdeauna a fost preocupat de păs- 
trarea unei legături, cu Silistra, sau cel puţin a unei eşiri din Cetate în acea direcţie, A propus pe rând 
fortificarea şi păstrarea cotei 123 dela Sud de Centrul 10,—fortificarea şi pesirarea satului Antimovo, — cu- 
cerirea şi păstrarea în acest scop în ziua de 22" Aug. (Luni) a satelor Satighiol şi Viskioj şi chiar a satului 
Sarsânlar (a se vedea recunoaşterea ofensivă de i ploton trimeasă în acea direcţie în ziua de 21 Aug. 
(Duminecă) şi în fine în ziua de 23 Aug., deşi a avut ordin să părăsească Centrele 14 şi 15 şi să se re- 
tragă la Linia Il-a de Rez., a procedat în felul arătat!), 

Şi acum, cunoscâud ordinul primit de Col. Răşcanu cu privire la acţiunea Bat. 1/34 şi 11:34 pre- 
cum şi modul cum au decurs operaţiunile, putem bănui şi ordinul primit de Maiorul Protopopescu V, la in 
trarea sa în luptă. 

Probabil că şi Bat. 1184, comandat de acest ofiţer primise aceiaşi însărcinare ca şi Bat. 134 şi 
[]]34, adică de a atacă flancul trupelor bulgare care pătrunseseră printre Centrele 8 şi 11; dealtfel acest 
lucru reese şi din comunicarea Subl. Preotu, care fiind trimis la Caz. Şeremet spre a raporta că Reg-tul 
74 Int. sa retras, C-tul Capului de Pod i-a dat ordin, că dacă se poate ca batalionul „să atace flancul 
inamicului“. - 

Astfel fiind putem acum să facem şi oarecare conjecturi asupra planului de operaţiuni adoptat 
de C-tul Capului de Pod după ce a primit ştirea căderii Centrelor 8, 9, 10 şi 11, şi în baza căruia a dat 
ordinele. Probabil că Comandamentul şi-a închipuit, după cum dealifel era şi naturat, ca trupele noastre care 
apăraseră Centrele 8 şi 11 s'au retras şi continuă rezistența împreună cu Reg-tul 74 Inf. pe liziera de Ră- 
sărit a Pădurii Turtukaia-Daidir. | | 

In acest caz trupele bulgare care pătrunseseră în interiorul Capuiui de Pod în intervalul dintre 
  

1). Da. Dacă toate acestea se confirmă, Căpit, Iotiescu C. a judecat bine situaţia şi evenimentele carii urmau să se desfăşoare din ea. |
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- Centrele 8 şi 11 în urmărirea trupelor noastre” erau obligate să lupte cu'faţa la Vest (spre pădure) şi să pre- 
zinte astfel flancul lor drept înspre Nord, înspre Turtukaia. - 

Dacă lucrurile s'ar fi petrecut aşa, ordinele date Bat. [84 şi Col. Răşcanu ar îi fost perfect jus- 
tificate. In realitate lucrurile s'au petreeut, după cum ştim, altfel ; adică toate trupele care au apărat Centrele 
8—11, precum şi batalioanele care le-au venit în ajutor, în retragerea lor s'au precipitat toate spre Tur- 
tukaia, şi Bulgarii, după cucerirea centrelor, s'au îndreptat şi ei tot spre Turtukaia ; şi în felul acesta bata- 
lioanele care au primit însărcinarea ca să atace flancul trupelor bulgare, s'au lovit cu acestea de front. Nu- 
inai aşa se explică persistenţa cu care C-tul Capului de Pod ordonă atacarea flancului trupelor bulgare.!) 

Astfel fiind, chestiunea care se pune cu toată gravitatea este, cum se face că Comandamentul nu 
a cunoscut situaţia luptei în sectorul Centrelor 8—11, unde ştim că Bulgarii au pronunţat cele două atacuri 
decisive ale lor, şi nu a ştiut nici că Reg-tul 76 Inf. păsăsise Centrele 12 — 15, conform autorizaţiei ce îi 
dăduse. 

Cunoaştem deja cazul cum C-tul Capului de Pod a fost indus în eroare asupra numărului şi in- 
tensităţei atacurilor bulgare asupra liniei înaintate de la St.-Selo din ziua de 21 Aug., şi acum este a doua 
oară când nu cunoaştea nici modul cum decurgeă lupta pe frontul nou creat între Păd. Turtukaia-Daidir şi 
Păd. Mitralieselor. 

Căror împrejurări se datoreşte acest lucru ? | 
Mai întâi, pentru cine a luat parte la luptele de ia Turtukaia, ansamblul luptelor de acolo consti- 

tue un haos: o lipsă completă de legătură şi o disolvare cumplită a unităţilor: Ceţii de Reg-te nu ştiu cum 
au operat batalioanele lor ;.C-ţii de Bat. nu ştiu cum au operat companiile lor; şi ceace este cu totul grav, . 
se găsesc C-ţii de Comp. carii nu ştiu cum au operat plotoanele lor, de care s'au perdut complectamente ; 
era un amestec lamentabil şi o forfoteală ameţitoare şi exasperantă de unităţi, subunități, ofiţeri, gradaţi şi 
soldaţi. | 

Când mi-am pus în gând şi când am procedat la adunarea datelor necesare la reconstituirea 
luptelor de la Turtukaia, toţi camarazii m'au întâmpinat cu un zâmbet de neîncredere şi compătimire ; mi se 
se spunea, că ce am să pot eu să scot din încurcătura aceasta nemărginită fără cap şi fără sfârşit. 

- Şi dacă lucrurile s'au prezentat aşa, atunci cum putea C-tul Capului de Pod să cunoască, ba încă 
cât mai repede situaţia tactică care se schimba şi se încurcă dintr'un moment într'altul ?, Şi cum ar fi putut 

“cunoaşte acest Comandament situaţia a 34 batalioane şi aproape 200 de guri de foc, care luptau âptroape 
izolat şi de capul lor, când Comandamentul întreg era format dintr'un general comandant, un maior şei de stat 
major, 2 căpitani ofiţeri de stat major şi un locotenent adjutant al comandantului ? 

Este de ajuns să ne gândim din ce este compus în prezent comandamentul unei divizii pentru a 
ne da seama ce putea face 5 ofiţeri la efectivul a aproape 4 divizii cu comandamentele în subordine, brigăzi, 
reg-te, complect desorganizate. 2). 

Cu ocazia descrierii luptei care a avut loc a doua zi, voiu rezervă un capitol special serviciului pe care l-au îndeplinit adjutanţii de brigade, de regimente şi de batalioane, spre a arătă cum aceste elemente 
care auiia primul rând misiunea ca să stabilească legăturile între unităţi şi comandamente, şi-au îndeplinit menirea 
lor. Deja cu ocazia descrierii “luptelor de până acum s'a constatat în genere la aceste organe o neîndemâ- 
nare îrapantă. 

| Dacă motivele arătate mai sus scuză Comandamentul pentru necunoaşterea situaţiei în interiorul Capului de Pod, necunoaştere care îşi găseşte oglinda în ordinul de luptă dat pentru ziua de 24 Aug., apoi Comandamentul era dator să descindă cel puţin în parte, Comandantul, sau Şetul de: Stat Major, pe câmpul de luptă unde se producea lovitura decisivă, pentru ca să poată cunoaşte la timp şi exact Situaţia şi pentru a orientă unităţile care luptau, sau care se angajau din nou în luptă. 
Astiel, trebuia întâi să meargă la Centrala 2 şi pe liziera pădurii Daidir dinapoia Centrelor. 8 şi 9 
1) Din moment ce nu există un ordin precis şi complet de luptă, la ce pot servi toate aceste conjeciuri ? La un singur lucru: ca să arate întunerecul care ascundea Comandamentului realitatea situatiu- pilor în zilele de 21, 22 şi 23 August. . 
2). Foarte dreaptă observaţiune : 

— dacă un arhitect nu poate zidi o casă fără plan şi fără deviz; | librat — dacă gospodarul nu-şi poate duce nevoile casei fără un buget de venituri şi cheltueli bine echi- ibrate ; 
— Cum oare un comandant de loc întărit ar putea conduce operaţiunile fără o prealabilă organizare a forţelor omeneşti şi materiale de care dispuoe, şi fără un plan bine alcătuit întemeiat pe aceste forţe ? După mine G-lul Teodorescu a condus operaţiunile de la Turtukaia întocmai cum ar face un meşter zidar care s'ar încumenta să zidească un palat fără plan şi fără deviz. 

In ceace priveşte lipsa organelor ajutătoare de la Cartierul său, constat că G-lul Teodorescu cu o persistenţă demnă de o cauză bună a nesocotit tot timpul concursul atâtor ofiţeri capabili ce necontenit i-au venit cu trupele trimise în ajutor,  &uis: | Aa a e Dar, în privinţa organelor Comandamentului său, mai Sunt doi vinovaţi: Ministerul şi Marele Siat Major, carii erau preveniţi de mine de importanţa acestor organe, (Să se vadă scrierile mele),
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e spre a cunoaşte situaţia luptei de acolo şi pentru a orientă intrarea în luptă a Bat. 1174 şi Ill|74- De acolo trebuia să meargă la postul de comandă al Bat. III|76 spre a-şi da seama de Situaţia luptei de aci şi a prezida la folosirea Bat. 1:80. Apoi trebuia să se găsească înapoia câmpului de luptă de pe şos. Daidir spre a orientă intrarea în luptă a Bat. I[;84 şi a Bat. 1174 organizând aci un Comandamenl ; în fine a merge la Cant. 2 sau înapoia acestui canton spre a orientă intrarea în luptă a batalioanelor care au luptat aci, şi a nu le lăsă să intre în luptă unele peste altele, organizând şi aci un Comandament, numind apoi şi un comandant care să coordoneze lupta pe frontul dintre Păd. Turtukaia şi Valea Kusgunluk. 

Dintre aceste puncte cunosc că a fost vizitat numai Cant. 2 de către Maiorul Săvulescu, Şeful de St. M,, şi pe seara şi în cursul nopţii, iarăşi Cant. 2 de către G-lul Teodorescu, 

Trecem acuma mai departe la descrierea acţiunii celorlalte unităţi de ajutor de a doua categorie care „au intrat în luptă, rezervându-ne ca la Sfârşitul acestei descrieri să facem aprecieri asupra situaţiei generale a Capului de Pod, şidacă această șituaţie impunea părăsirea acestuia şi retragerea trupelor înspre Silistra sau Olteniţa aşa cum şi-a exprimat părerea G-lul Georgescu C-tul Corpului 5 Armată. 
Cu această ocazie găsesc încă nemerit a arătă că G-lul Georgescu în articolele sale publicate în ziarul „Universul“ şi intitulate „Bătălia de la Turtukaia“ afirmă că nu a spus aceste lucruri, care de altfel îi steteau pe buze, ci numai s'a mulţumit să adreseze G-lului Teodorescu câteva cuvinte de încurajare şi apoi să-şi ia rămas bun „de la ua om care ghicindu-i gândurile, ar îi putui să înţeleagă ceiace nu-i putuse co- munică prin viu grai“, !) 

Acțiunea Compania 1/74. 
Ştim că Bat. 1:74, care a luptat pe şos. Daidir, a trecut Dunărea fără Comp. 1|74 şi fără C-tul de Bat., Lt.-Col. Ştirbulescu ; din această cauză această companie a luptat izolată, şi anume pe şos. Silistra. Să ascultăm comunicările ofiţerilor. săi, 

— Comunic. Căpit. Roescu C., Cotul Comp. 1:74. | „Compania a debarcat la Turtukaia în ziua de 23 Aug, pe la ora 2-3 d,a, împreună cu un ba- talion din Reg-tul 84 Inf. De la Pont. No. I, unde am debarcat, am suit pe o vălceluşe cu fântâni, unde am lăsat raniţele. 
în 

„De aci am urcat drept pe platou unde am fost primiţi cu focuri rare de infanterie care veneau dinspre Sud, Am mers în coloană de marş cu Lt.-Col. Ştirbulescu pe şos. Silistrei, continuând a primi mereu focuri dinspre Sud ;2) am primit şi focuri de mitraliere. Am ajuns pe o linie de tranşee ; aci am desfăşurat com= pania întreagă în trăgători cu faţa spre Sud Est si am intrat în luptă, - - „In înaibtare am intrat întrun găvan unde ne găseam în ubghiu mort. Acolo ne-am oprit şi am fost întăriţi la dreapa de Bat. [1|34; compania mea se găseă cam la 5-600 m. de şos. Silistrei. Inaintând mai departe şi eşind din găvan am fost primiţi de o ploaie de gloanţe de infanterie şi mitraliere ; aci a fost rănit Subl. Coşteiu |. 
„Când am eşit din găvan am fost întărit la stânga de Bat. 1|34 şi înapoi în linia ll-a de trupe din Reg-tul 84 lnf. , | „Linia de luptă s'a oprit cam la 1500 m. de canton, unde am făcut măşci subt un foc puternic de intanterie, mitraliere şi artilerie (şrapnele), Aci am stat până ia orele 6,30'—7, când trupele de la dreapta a început să se retragă şi ne-am retras şi noi; retragerea s'a comunicat de departe dinspre flancul drept. „Compania S'a refăcut în două grupuri: un grup cu mine, Subl, Helgiu şi 72 oameni pe locul unde lăsasem raniţele ; şi al doilea grup de 42 de oameni cu Subl, Turbureanu, s'a adunat cu Reg-tul 34 Int, — Comunic. Subl. Helgiu V., of. subalt. în Comp. 1:74: Ă „De la ponton compania subt comanda mea a Suit pe platou în pas alergător. Ajungând lângă canton în dreapta şos. Silistra Lt,-Col, Ştirbulescu mi-a dat ordin să înaintez într'o direcţie arătată cu mâna 5), „Am trecut de nişte şire de pae, — am lăsat la dreapta o artilerie care trăgea, — am trecut de tranşee şi am înaintat ca la 1000 m. de canton, unde am dat de lanţul de trăgători al Reg-tului 34 Inf. Am intrat pe lanţ subt un foc infernal de infanterie şi mitraliere; un sergent suit întrun pom, ne-a comu- nicat că inamicul se găseşte la 600 m. înaintea noastră. 

„luainte de a intră pe linia de luptă am trecut o zonă bătută de artileria bulgară. „Acolo am stat până pe înserate, când s'a produs retragerea care a venit dinspre dreapta, şi când ne-am retras şi noi împreună cu toate companiile din Reg-tul 34 lof, 
„In retragere ne-am oprit la tranşeele dinaintea Cant, 2. De acolo am fost chemaţi de Lt.-Col. 
1) 121. 

E 2) A continuat să meargă pe calea Silistrei în coloară de marş, subt focuri de puşci şi de mitraliere. 3) Această companie nu avea un comandant ? Dacă da, de ce se dedea de Lt.-Col. Ştirbulescu ordine directe ofițerului subaltern din companie ? : | | 
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Ştirbulescu Ia şirele de paie dinapoi, şi ne-a dat ordin să ne ducem acolo unde am lăsat raniţele, iar dânsul a plecat fără să ştim unde, 
„Peste puţin a venit ordin şi de la Căpit. Roescu ca să mergem la locul unde am lăsat „raniţele, Raniţele nu le-am mai găsit acolo unde le lăsasem, ci ceva mai "nainte ; acolo am găsit şi pe Căpit, Roescu; erau cu noi vre-o: 60 de soldaţi cu' carii am petrecut noaptea în acel loc. 
Intre ambele comunicări există o pronunţată deosebire,— cred însă că trebue să apreciem ca mai verosomilă comunicarea Subl, Helgiu, care pare că a văzut lucrurile mai clar şi îşi aminteşte mai bine împre-" jurările luptei; în afară de faptul că acest ofiţer afirmă că compania a intrat în luptă:subt comanda sa. Este interesantă în special ştirea pe care ne-o dă asupra poziţiei liniei de luptă bulgară, — la 600 m. înaintea li- niei noastre. 
Dacă admitem că linia noastră de luptă a ajuns dincolo de vălceluşa (găvanul prelung) dinapoia kilometrului 61 (cam 1000 m de canton) atunci linia de luptă bulgară se găsea probabil la mijiocul distanţei dintre kim 61 şi klm. 60, adică prin dreptul cotei 117, adică la nivelul Păa, Mitralierelor, Este însă curioasă afirmaţiunea pe care ambii ofiţeri o: fac, cum că retragerea a fost provocată de retragerea trupelor dela dreapta !), cât timp ofiţerii Bat. 1134 care a luptat la dreapta afirmă că retrage- “rea Sa comunicat dinspre stânga. In faţa acestor afirmaţii contrarii este de crezut că retragerea s'a produs deodată pe toată linia—şi anume în urma deslănţuirii focului artileriei bulgare. | Compania probabil că a intrat în luptă înapoia Bat. 1134 şi deci cu totul în apropierea şoselei Silistra. 

Acţiunea Batalionului 184. 
Acesi batalion sosit la Olteniţa la ora 5,30 în dimineaţa zilei de 23 Aug., adică cu o oră în urma Batal. 1]|84, Maior Protop., nu a trecut Dunărea decât pe la ora 2,307—3 d. a., deşi alte batalioane sosite mai târziu, au trecut mai de vreme. Probabil că acest batalion a fost socotit de o calitate inferioară, deoarece Reg-tul 84 Int. era de creaţie nouă. 
In realitate Reg-tul 84 Inf. era format din contingente compacte circa 1907—1910, care se ştie: că âu fost cele mai bine instruite contingente ale infanteriei noastre ; în plus că trupa acestui reg-t fusese instruită în Reg-tele 7 şi 32 of. din Ploeşti, unde nivelul instrucției era foarte ridicat ; şi încadrarea cu ofi- țeri putem afirma că nu lăsa de dorit: Deajtfel purtarea Companiilor 6/84 şi 7184 din Bat. 11/84 în lupta de pe şos. Daidir este o dovadă convingătoare în această privivţă, dacă ţinem seama că această luptă consti- - tuia şi botezul lor de foc. 
Să vedem cum spun ofiţerii că a acţionat şi acest batalion. 
Incep cu -comunicarea Sub!. Cristea S. D-tru, C-tul Comp. 3/84,care ne dă o descriere mai amă- nunţită a împrejurărilor în care s'a făcut trecerea Dundrii: i | „Batalionul a sosit la Olteniţa în ziua de 23 Aug. ora 5,30 de.dim. ; Bat, I[84 sosise cu o oră mâi înainte, 

| „Lt.-Col. Popovici, C-tul Reg-tului, a dat ordin ca să mergem la Dunăre pentru ca să trecem [a Turtukaia, Bat. 1184 a trecut la ora 10,30” ; pentru noi nu erau vase, 
„La un moment vedem coborând de pe dealurile din faţă în spre Dunăre, în dezordine, căruţe, chesoane, sacale, amestecate cu soldaţi ; ne întrebam ce o fi fiind, dar nu ne puteam da Socoteala ce se petrece acolo. 

„La ora 11 batalionul a luat masa, După aceasta eu m'am dus la debarcader la Dunăre ; acolo m'am întâlnit cu un sergent care mi-a spus că Turtukaia este căzută şi că noi de ce mai trecem ; poate ca plocon.?) Acest sergent spunea că face serviciu la poştă şi ma întrebat dacă comandantul meu nu ştie aceste lucruri. 
| „In acest timp am văzut venind un bac cu câţiva răniţi, un preot şi vreo 20 de porzi. După ce au fost debarcaţi răniții, s'a sunat adunarea ca să plecăm; dar bacul gol nu a voit ca să ne primeassă şi a tras mai devale pe Dunăre pentru repaos,—iar trupa a luat din nou repaos, 

„La ora 2 d. a. Sa sunat adunarea din nou ; venea alt bac cu răniţi. Ne-am îmbarcat în acest baz împreună cu Bat. III/34, fără căruțe, numai cu chesoanele, S'a dat ordin ca ofiţerii să ia capele de trupă. In mijlocul Dunării bacul s'a oprit 10—15' ; comandantul vasului ne-a Spus că are ordin să nu mai mâne, Pe malul opus se vedea o forfoteală neînţeleasă, de ofiţeri şi trupe 3), şi se vedea cum o gardă îi alungă ; dar soldaţii alungaţi nu se depărtau mult de mai, ci se opreau în dreapta şi stânga şoselii pe care urcau Ja mal, 
| 
  1) Probabil că da, E 

2) Dreaptă observaţie : Plocon bulgaro-germanilor. | 3) Dar C-tul Reg-tului nu era acolo ca să silească -pe căpitanul baeului să-i treacă batalionul pe celalt mal ? Eu cred că batalionul tot mai păstra credinţa. că se va întoarce de unde a plecat, dacă 'Turtu= kaia este căzută,
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„Ajunşi la malul de dincolo, am debarcat repede, ne-am constituit unităţile şi am plecat. Suind pe 
mal am dat de soldaţii carii fuseseră alungaţi din port şi carii ne spuneau că de ce mai venim că pe ei i-au 
prăpădit. 

„Pe când suiam, a venit Subl, Cazimir C., Adjut, Bat. 1/84, care fusese la Comandament la or- 
dine, şi ne-a spus că nu a găsit pe nimeni acolo, şi că am greşit drumul. Batalionul a făcut stânga împrejur: 
am coborât la Dunăre, am mers spre Pont. No. 2, şi de acolo am suit pe şoseaua acestui ponton spre can- tonul de pe şoseaua Silistra. j | 

„Pe când ne apropiam de canton am îaceput să primim gloanţe de infanterie şi s'a dat ordin să 
se trimeată patrule. Gloanţele îndeşindu-se din ce în ce mai mult s'a. ordonat luarea formaţiei de linie de 
companii pria flanc pe două linii: Comp. 3]84 (stânga) şi Comp. 1|84 (dreapta) au trecut în linia I, iar 
Comp. 4:84 (stânga) şi Comp. 2/84 (dreapta) au rămas în linia ]l. Am traversat o şosea îngustă care trecea 
prin spatele cantonului (şos. Kosuj), am intrat într'un lan de porumb, din care când am eşit am dat peste 
o linie de tranşee. 

„Ajunşi aci se vedea că batalionul nu înaintează în direcţia şos. Silistra, ci oblic dinapoi înainte 
din care cauză Comp. 1|84 care era la dreapta mea trecuse pe dreapta acestei şosele, şi începuse să treacă 
şi compania mea, dar am schimbat direcţia şi am continuat de aci să înaintez numai pe stânga şoselii. 

„Imi aminţesc că atunci când suiam spre canton, ne-am întâlnit cu un maior de infanterie care co- 
boră cu întreg batalionul după el. Fiind întrebat încotro să mergem (noi) şi cerându-i şi oarecare lămuriri 
asupra luptei, ne-a răspuns mândru ca să ne ducem la glasul tunului, căci dânsul cu batalionul şi-a dat 
jertia. Era om voinic, cu mustață blondă şi călare pe un cal murg. Am auzit că era Maiorul Bilciurescu, 
Cotul unui batalion (l-iul) din Reg-tul 34 lof.. 

„După traversarea liniei de tranşee ivindu-se un interval între compania mea şi Comp. 1|34, a fost 
ocupat de un ploton din Comp. 2134, iar celelalte 3 plotoane. ale acestei companii au continuat să înainteze 
eşalonate înapoi şi la dreapta Comp. 1134. Tot atunci deschizându-se câmp de tragere şi la stânga mea, 
Comp. 4]34 care se găseă înapoia mea a băgat pe linie plot. Subl. Stănescu N. şi Plot. Mateescu N. 

„In această formaţie am continuat să înaintăm, am traversat o vâlceluşe şi am intrat întrun po- 
rumb micşor şi rar, unde gloanţele au început să se îndeşească. Aci au căzut morţi Subl. Stănescu şi Plot, 
Mateescu. 

„Ne-am oprit puţin şi a sosit pe linia de luptă Lt-Col. Popovici, C-tul Reg-tului şi Maiorul Stra- 
tilat, C-tul Bat.; erau cătări însoţiţi de doi civili; mi-a dat ordin şi am băgat pe linie şi rezerva pe careo 
aveam în intervalul dintre compania mea şi Comp. 4|84 care oblicase mult la stânga, fără să răuşesc să umplu 
acest interval în întregime. In acest timp o baterie de tunuri de 53m/m.a pus în baterie în spatele nostru şi 
trăgea pe deasupra noastră. | 

„Noi am continuat să înaintăm; se vedea flancul drept al batalionului nostru ca la 150: m. în 
dreapta şoselii. In înaintare prin porumb m'am întâlnit cu Locot. Morărescu din Reg-tul 76 lnf. cu ua ploton . 
de soldaţi, . 

„Pe înserate am ajuns la un drum peste care nu am putut trece, deoarece era bătut de către o 
mitralieră bulgară din jumătate la stânga de la o pădurice, | 

„In acest timp a sosit pe linia noastră şi a ocupat poziţie în intervalul dintre compania mea şi 
Comp. 4|84 ca două companii de grăniceri, carii peste puţin timp s'au retras. 

„După aceasta luând înţelegere cu Locot., Nădejde I., ne-am retras. 1) | 
„Inapoi ca la 600 m. de canton am dat peste batalionul de grăniceri comândat de Lt.-Col. Bădu- 

lescu subt ordinele căruia ne-am pus împreună cu vre-o 70 de soldaţi din batalionul nostru, pe carii i-am 
putut strânge. 

— Comunic. Locot. Nădejde 1., C-tul Comp. 4134. 
„Am debarcat cu batalionul la Turtukaia la orele 3,30'-4 d. a.. Am suit sus spre canton, şi bata= 

lionul s'a desfăşurat înainte de a ajunge la canton. Comp. 4/84 era în linia II-a a batalionului şi înainta pe 
stânga şi în apropierea şos. Silistrei. | 

„Trecând de canton şi apoi de o linie de tranşee, compania a intrat în linie la stâuga batalionului. 
„Inaintând repede prin porumb compania mea şi o parte din Comp, 3:84, care era la stânga mea,2) 

am rupt legătura cu batalionul şi am ajuns la 3-4 klm. de canton unde am dat peste Bulgari, carii ocupau 
Dişte tranşee. 

1) S'a retras întregul batalion, sau numai Compania, după ce s'a înţeles cu Locot. Nădejde ? Mult aşi voi să ştiu ce ordine primise batalionul şi de la cine. 
2) Aşa dar, Comp. 4184 nu era la stânga batalionului, deoarece avea Comp. 3|83 la stânga sa. Atunci cum a putut rupe legătura cu semi-batalionul din dreapta? Câtă dezordine în măsurile de luptă a trupelor ! Imi mai face impresia unui concurs în care batalioanele şi companiile luptau din greu ca să câștige cupa dezordinei. (Cred că este un lapus, deoarece Comp. 4/84 era cea mai dela Stânga. N. A.),
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„Inaintea mea nu am avut niciodată trupă românească. Reg-tul 76 Inf., care luptase în acele părţi mai 'nainte, se retrăsese şi se refăcea înapoi. De Bulgari am dat pe inserate; şi mă îndoiam dacă trebue sau nu să dau asalt, din cauză că nu aveam trupe la stânga. 
„Am dat de 3 ori asalt, şi nereuşind m'am retras. In retragere am văzut desfăşurată în stânga mea o companie de grăniceri din Bat. Lt.-Co!. Bădulescu. Mai înapoi, pe la ora 9,30 am dat şi de restul acestui batalion subt ordinele căruia ne-am pus, eu cu Subl-ţii Cristea D. şi Popovici N. împreună cu 137 de soldaţi pe care i-am putut adună până la ora 12 noaptea. 
„Acolo a venit G-lul Teodorescu care a dat ordin ca de dimineaţă să ocupăm tranşeele de la kim. 7. !) Am mers înapoi pe un drum nepietruit, am ocolit cantonul, am apucat-o !a stânga pe şos, Silistrei , (cu batalionul de grăniceri), am trecut de linia de tranşee, am dat de batalionul Maior Stănescu din R-tul 34 Inf., care săpă nişte tranşee, am mai trecut ca 3-400 m. înainte, şi ne-am oprit; acolo am stat toață noaptea în formaţie de adunare în dreapta şi stânga şoselii, 

— Comunic. Subl. Cazimir, Adjut. Bat. 1/84: 
„Batalionul nostru, după debarcare, a primit ordin să se maseze la kim. 4 de pe şos. Silistrei. Eu am fost trimes înainte ca să recunosc locul; până să sosim în acel punct s'a pierdut ca o oră şi jumătate, 
„Eşind pe platou batalionul a luat în trăgători, căci veneau gloanţe 2); apoi a intrat în foc alături de o unitate din R. 34 Int. condusă de Maiorui Popescu Şt. şi însoţită de muzică. 
„La îuceput numai o parte din Comp. 2|84 era în dreapta şoselii, dar mai târziu pentru că bata= lionul înainta oblic pe şosea a trecul în dreapta şoselii şi Comp. 184. 
„La început primeam focuri de infanterie rari din față; de la un timp am început să primim focuri de mitraliere din jumătate la Stânga, şi cu cât înaintam, aceste gloauţe veneau mai din stânga şi chiar din spate, 
„Când am ajuns ca la 700 m. de o pădure, care sa vedea în jumătate la Stânga, am găsit pe Col. Răşcanu' adăpostit întrun şanţ improvizat, observând lupta. 
„Mergând mai departe am văzut dincolo de o vălceiuşe linia noastră de irăgători care era ca la 200 m. de pădure care se vedea în jumătate la stânga şi care era ocupată de inamic. Focul din pădure era slab şi ai noştri nu trăgeau decât rar. Am încercat să mergem către ei, dar am fost întâmpinați de ua foc puternic de mitraliere din stânga şi de foc de artilerie din dreapta, şi soldaţi s'au pus în retragere; eu am înemerit în şos. Daidir. i 
„Mergând spre Turtukaia am văzut nişte baterii mergând spre font, unde se zicea că sunt che- mate de infanterie; dar repede s'au înapoiat. Aproape de Şeremet am văzut o altă baterie care se ducea „Spre îront, , 
„la timpul înaintării eu fiind la flancul drept al batalionului cu Comp. 2:84, care rămăsese fără ofițeri, cred că m'am depărtat de şos. Silistra ca 1000—2000 m.; iar unitatea din Reg-tut 34 Inf. cu care am intrat eu în lupră a înclinat şi mai la dreapta, încât se făcuse un interval mare între Comp. 2184 şi acea unitate. | 

| „Imi mai amintesc că abia trecusem de canton şi de tranșee şi de abatise, şi am văzut pe Locot, Stroe după un pom; mă chema ; probabil voia să-mi spună că e rănit şi că lasă comanda compâniei. Tot „cam acolo Maiorul Popescu Şt. mi-a dat ordin câ să spun Maiorului Straiilat ca să intre în luptă cu bata lionul, . - 
—Comunic. Subl. Voiculescu Ilie, of. subalt. în Comp. 3|84 : 

„După ce am debarcat, am suit imediat în colană de marş înspre canton, 
„Eşiţi din vale înapoia cantonului, batalionul s'a desfăşurat cu Comp. 384 şi 1 84 în linia | şi cu Comp. 4184 şi 2184 în linia Il. Am înaintat dincolo de un canton prin mirişte şi apoi prin porumb ca 2-3 kim,; înaintam în linii de unităţi mici, deoarece primeam focuri de infanterie şi mitraliere, „Dela un loc am fost întăriţi de Comp. 4]84 la stânga din ordinul Maiorului Stratilat şi al Col, Popovici care veniseră pe linia de luptă ; dar o parte din Comp. 3:84 cu Sub.-ţii Cristea şi Popovici şi în- treaga Comp. 4/84 au înaintat mult spre Stânga şi s'au rupt de batalion; aşa că din Comp. 3:84 a rămas numai plotonul meu şi al Plot. Tache, care formam acum aripa stâugă a batalionului. 
„La punctul extrem al înaintării am dat de Bulgari, carii ocupau poziţie pe marginea unui lan de porumb şi de carii ne despărţea o mirişte lată ca de 200 m; de aci nu am mai putut înaintă, | „Nam văzut grăniceri carii să vină să ne întărească, şi nu m'am întâinit cu ei ici când m'am retras; am auzit că au venit înspre stânga la Comp. 4184. 
„Imi amintesc că atunci când eram pe la canton (2) am văzut înapoi şi la stânga mea unităţi din R. 76 Int. cu Căpit. Eftimescu şi îmi pare şi cu Locot, Morărescu care au inaintat cu noi; dar în urmă nu i-am mai văzut. i | 
1) Cine a dat acest ordin? Golul Teodorescu,? 
2) Batalionul s'a desfăşurat în trăgători fiindcă veneau gloanţe, desigur rătăcite. Aşa se explică de ce batalionele ajungeau în faţa duşmanului numai cu 100-200 de oameni, 
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„La retragere am urmat acelaş drum ca la înaintare şi am ajuns la canton unde ne-am adunat 
cu Comp. 1/84 cu Locot. Chiru şi Subl, Bălănescu; cu noi era şi Maiorul Stratilat; celelalte companii ale batalionului s'au adunat cu R, 34 Inf. şi cu Bat, Ill]2 Gr. Lt.-Col, Bădulescu Al. 

— Comunic. Subl. Bălănescu Paul, of. subalt. în Comp. 1]84.: 
„Am debarcat la Pont. 2 la orele 3,30—4 şi imediat am pornit spre Cant. 2, 
„Inainte de a ajunge la canton compania s'a desfăşurat întreagă în trăgători, a trecut -în dreapta 

şos, Silistra, a luat faţa înspre Răsărit şi a înaintat până la 300 m. înapoia cantonului; Comp. 3:84 şi 4/84 se găseau în stânga şoselii, 
. „După 5—10 minute am continuat înaintarea, am trecut o linie de . tranşee, am intrat într'ua găvan, am trecut găvanul şi am întărit prin intercalare linia de luptă a R. 34 Inf., care se oprise. 

„Am stat acolo ca 15--20', şi din cauza focurilor ce primeam de la stânga, ne-am retras spre canton, unde am ajuns pe la ora 6,30—7, pe înserate !), 
„Mai departe, pe la şos. Pont. 2 m'am întâlnit cu Locot. Chiru care era fără oameni; apoi am găsit pe Maiorul Stratilat şi pe Subl. Voiculescu şi cu toţii am adunat ca 50 de oameni. 
„De acolo Maiorul Stratilat a plecat la pontoane cu Locot. Chiru pentru a primi ordine pentru a doua zi; iar noi am rămas pe loc 2). : 
„In timpul nopţii a trecut pe la noi G-lul Teodorescu şi ne-a dat ordin să mergem pe poziţie şi să luăm parte la contra-atacul de a doua zi, 

— Comunic. Subl. Cezar Mihail, of. subalt. în Comp. 2/84: 
„In mersul spre canton batalionul a luat formaţia în linie de companii prin fanc pe două linii. Comp. 2/84 a tost de la început în linia | la dreapta. Inainte de a ajunge la canton compania s'a destăşurat îa trăgători în dreapta şoselii cu aripa stângă pe şosea. | | „Aproape de canton am iuat prin flanc câte unul pe şanţul din dreapta al şoşelii. Aci s'a ezitat să se înainteze, deoarece Maiorul Stratilat zicea că nu are ordin; dar în cele din urmă am intrat în luptă. 
„Am înaintat tot pe dreapta şoseli (pe stânga era Comp. 1:84) şi am ajuns din urmă şi am intărit 

R. 34 Inf., care luptă înainte. 
„Seara am fost întăriţi de grăniceri cu carii au mai înaintat câtva. După puţin timp s'a svonit de retragere ; dar în acest timp nu ne puteam retrage, deoarece artileria bulgară execută o tragere de baraj îna- poia noastră. 2) Soldaţii însă s'au destrămat încet-încet şi în urmă ne-am retras cu toţii, 
„La canton m'am întâlnit cu Plot, Constantinescu, şi împreună am coborât pe o şoseluţă de vale. 

— Se poate deci conchide următoarele asupra acţiunii acestui batalion : N 
— După debarcarea la Turtukaia la Pont. 1 Bat, 1184 s'a îndreptat pe şoseaua care sue de la 

acest ponton spre Caz. Şeremet. In drum a fost întâmpinat de Subl. Cazimir, Adjut. Bat., care a comunicat, 
că batalionul a greşit drumul 4); ca urmare l-a întors înapoi la Dunăre spre a apuca pe şoseaua Pont. 2. A fost 
o trambalare inutilă, căci la Cant. 2 de pe şos. Silistrei se putea merge tot aşa de bine şi pe şos. Pont. 1 ; 
iu plus că batalionul angajat odată pe această şosea ru putea să treacă pe noua direcţie decât cu un mare 
ocol, coborând spre a ridica din nou, ceace provocă o mare pierdere de timp. Dacă c-tul bat., sau ofiţerul 
adjutant, ar fi avut o hartă, negreşit că vedea acest lucru. Capul de Pod ar fi putut, pentru asemenea ocazii, 
folosi mici crochiuri orientatoare desemnate simplu şi reproduse la piatră sau la şapirograf, pe care să în- 
semne cu creion albastru sau roşu itinerariile unităţilor precum şi fronturile pe care trebuiau să lupte. Ase- 
menea crochiuri erau pregătite în Capul de Pod Silistra, reproduse la şapirograf, pentru sectorul din centru. 

— După un scurt parcurs pe şos. Poni. 2, probabil până a suit sus pe platou, batalionul s'a în- 
dreptat peste câmp prin porumb spre Cant. 2, 

Inainte de a ajunge la canton primindu-se gloanţe rari de infanterie, batalionul s'a desfăşurat în 
linie de companii prin flanc pe două linii cu Comp. 3184 şi 184 în linia 1—a 3-a la stânga şia l-a la 
dreapta,—şi cu Comp. 4[84 şi 2184, în linia II— a 4-a în stânga, iar a 2-a la dreapta. 

Până a ajunge la canton parte dia companii,—cele din dreapta,—s'au şi desfăşurat în trăgători 

  -. 1) A înaintat, s'a oprit din cauza focurilor adversarului şi apoi Sa retras spre Canton. Eacă toată isprava companiei. 
2) Ordinele se dedeau la ponton. 

- 3) Bulgarii executau o tragere de baraj (de stavilare) pentru a împiedică înaintarea trupelor noas- tre. Şi când colo, ce să vezi? Trupele noastre înaintate nu se puteau retrage din cauza acestui foc de ba. raj. Ce ghinion pe ele. Ă 
4) Da. Vina ofițerului orientator. De ce nu a căutat harta ? Da, aşa se face în toate părţile. Di- recţiile şi distanţele în interiorul unui loc înrărit sunt indicate prin cartoane şi săgeți, Dar de asemenea lu- cruri nimeni nu se interesase. | | |
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—La canton, locul de adunare a batalionului înainte de a intra în luptă, batalionul s'a oprit; ba 
încă Comp, 2|84, care se desfăşurase în trăgători, probabil din proprie iniţiativă, a luat prin flanc câte unul 
pe şanțul din dreapta şoselii. Această oprire s'a produs probabil pentrucă c-tul batalionului nu avea un 
ordin de luptă, după cum arată Subl. Cezar M,. Lucrul pare straniu, dar eu cred că este adevărat, deoarece 
nici Bat. [II]2 Gr., care s'a desfăşurat în acelaş loc mai târziu, nu i s'a dat un ordin de luptă, şi aceasta o 
ştim sigur, după cum vom vedea. 

—Fie la cererea Maiorului Popescu Şt. care intrase în luptă cu Bat. 1l|34, fie după sfatul maiorului 
care îndreptase batalionul ca să meargă la glasul tunului, batalionul fără să întârzie mult la canton s'a 
desfăşurat în subunități şi apoi în trăgători, şi a intrat în luptă. 

—După o scurtă inaintare au intrat în linie şi Comp, 4]84 şi 2184: Comp. 4|84 la stânga şi Comp. 
2|84 la aripa dreaptă. | 

—Dacă în ce priveşte ordinea pe care au avut-o companiile pe froni,—adică începând dela stâuga 
4, 3, 1, 2,—suntem absolut siguri, apoi asupra poziţiunii pe care a avut-o batalionul, şi companiile în parte 
faţă de şosea în timpul înaintării, există o contradicţie fundamentală între arătările Subl-ţilor Cazimir, Bălă- 
nescu şi Cezar M.; pe când primii doi ofiţerii afirmă că Comp. 1:84 a înaintat pe dreapta şoselii având 
“Comp. 2|84 la dreapta sa, cel dealtreilea afirmă că Comp. 2:84 din care făcea parte dânsul, a înaintat având 
flancul stâng rezemat pe şosea, iar Comp. 1|84 înainta pe stânga şostlii. Inclin a crede ca adevărată alir- 
maţia primilor doi ofiţeri. - 

—1n înaintare Comp. 1|84 şi 2:84 de pe dreapta şos. Silistra au întărit Regt. 34 Inf. care luptă în- 
nainte. Comp. 3:34 şi 4;84 de pe stânga şoselii au înaintat prin porumb în completă nesiguranţă asupra si- 
tuaţiunii luptei, 1) şi mai ales neştiind dacă au, sau nu, trupe amice înaintea lor. Din această cauză nici nu 
ştiau dacă trebue, sau nu să răspundă cu focuri la focurile pe care le primeau, şi fără să vadă de unde 
anume şi cine le trage, | 

"Comp. 4/84 şi cu 2 plotoane din Comp. 3/84 cu Subl-ţii Cristea D. şi Popovici N., atraşi probabil 
de focul de mitraliere care odată cu înaintarea se pronunţau din ce în ce mai înspre stânga, au schimbat 
direcţia în acea parte şi s'au rupt de batalion. Dar şi cele două plotoane din Comp. 3|84 nu au urmat în 
întregime înclinarea către stânga a Comp. 4:84, deoarece între aceste două plotoane şi Comp. 4/84 s'a des- 
Chis un interval destul de mare, încât să încapă două companii de grăniceri, care nu venit mai în urmă, 
astiel cum arată Subl. Cristea D. 

Asttel fiind, Comp. 384 şi 4:84 în înaintarea lor' pe stânga şoselii, prin porumb s'au desfăcut în 
trei părţi, rupând complect şi legătura între ele din cauza porumbului ; aşa că şi acţiunea lor.-este diferită: 
Comp. 4/84 a dat pe înserate de poziţia (iranşee) ocupată de Bulgari şi a dat de 3 ori asaltul fără succes?); 
cele două ploteane din Comp. 384 comandate de Subi. Cristea s'au oprit la un drum care era bătut dela 
stânga de o mitralieră; iar plotoanele care rămăseseră cu Subl, Voiculescu Sau oprit şi eie în faţa unei 
linii de luptă bulgare de pe marginea unui lan de porumb, 

Nici nu putea sfârşi altfel o acţiune începută fără ordin de luptă, fără să fie orientată la intrarea 
în luptă şi fără un plan de acţiune. 

| — Când Comp. 4]84 şi 3|94 au ajuns pe câmpul de luptă la extrema lor înaintare probabil că res- 
turile batalioanelor Reg-tului 76 Inf., care luptaseră către Păd. Mitr. erau deja retrase şi risipite ; din această 
cauză nici nu s'a putut face o legătură efectivă cu aceste trupe. Locot. Morărescu găsit cu un ploton prin 
porumb de către Subl. Cristea, probabil că era dintre ultimii carii se retrăgeau. 

„= Este foarte greu să se stabilească până unde au ajuns în înaintare cele 3 grupuri ale Comp. 3|84 
şi 4]84; acest lucru de altfel nu voiu încerca să-l stabilesc decât când vom descri acţiunea Bat. III(2 gr., şi 
în legătură cu acest batalion. 

— Comp. 1;84 şi 284 de pe dreapta şoselii s'au retras împreună cu Reg-tul 34 Inf,; cele 3 grupuri în 
care s'au desfăcut Comp. 4/84 şi 3:84, s'au retras probabil odată cu lăsarea nopţii şi din cauza izolării în 
care se găseau fiecare rătăcite prin porumb şi fără nici o legătură, nici înlături, nici înapoi, cu C-tul 
batalionului. Ă 

— Este de mirare că ofiţerii Comp. 3|84 şi 4:84 nu ne vorbesc de focul de mitralierele tras din 
stânga şoselii dinspre Păd. Mitr. în flancul stâng al trupelor de pe dreapia şoselii, şi care a: provocat retra- 
gerea acestor trupe, Este probabil că acest toc să se fi tras mai de vreme, adică înainte ca aceste compânii 
să fi. ajuns la punctul extrem al înaintării lor; dealtiel trupele de pe dreapta şoselii s'au retras mult mai de 
vreme decât cele depe stânga şoselii. 

— Afirmația Subl. Cezar M, a cărui companie luptă la flancul drept al batalionului mult în dreapta 
şoselii, că a fost întărit pe seară de grăniceri, este probabil rezultatul unei iluzii, deoarece întreg Bat. IIl:2 
Gr,, în seara zilei de 23 Aug, a luptat numai în stânga şoselii; sau ofiţerul nu a fost Ia unitate în acel timp- 

— Este surprinzător că Comp. 4:84 şi 3|84nu au putut să se pună de acord spre a lupta împreună cu 
1) De sigur fiindcă mergeau pe câmpul tactic fără să fie luminate de patrule de recunoaştere” 
2) Nu cred să fi dat asalt, ci un simwlacru de asalt. 
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compania de grăniceri găsită în retragere de Comp, 4|84. şi cu cele două care au ocupat intervalul dintre Comp. 4|84 şi 3:84; lucrul nu star putea explica decât prin. dezorientarea în care se găseau aceste companii izolate prin porumb, şi nesiguranța în care a decurs lupta. 

| — Oiiţerii, atât ai Comp. 1;84 şi 2|84, cât şi ai Comp. 4/84 şi 384 S'au reiras aproape fără sol- daţi ;—şi numai în urmă în timpul retragerii, şi după ce s'au oprit, au adunat un număr restrâns -de soldaţi. Dealtfel, după cum vom vedea, foarte puţine au fost unităţile care s'au putut reface cu un efectiv ceva mai mare. 

Privind în general acţiunea acestui batalion precum şi rezultatele obţinute, se poate conchide că acest batalion, şi în special Comp. 4/84 şi 3]84 au reuşit să prelungească aripa stângă a Bat. | şi 11/34, să facă legătura între aceste batalioane şi resturile Reg-tului 76 Iuf. şi să împiedice pe Bulgari de a înainta pentru un moment pe la Nordul şos. Silistra spre Cant. 2, 

Acțiunea Bat, III:2 Gr. | 
Asupra acţiunii desfăşurate de acest batalion am comunicarea completă şi clară a Locotenentulu; Lazăr Gh,, Adjut. acestui batalion, care ne ajută foarte mult la reconstituirea împrejurărilor în care batalionul a intrat în luptă, şi a operaţiunilor pe care le-a executat; aşa că nu ne rămâne decât să completăm a- ceastă comunicare cu amănuntele pe care ni le pune la dispoziţie ofiţerii cari au luptat în linia 1 a  bata- lionului, 

— Comunic. Locot. Lazăr Gh., Adjut. Bat. II:2 Gr.: : 
„Batalionul a debarcat la Turtakaia în ziua de 23 August ora 5,30 d. a, 
„Companiile pe măsură ce debarcau erau pornite spre câmpul de luptă în pas alergător. !) Ajuns sus pe platou batalionul a făcut piramide de rabiţe, şi apoi în coloană de marş cu distanţele mărite a pornit pe şoseaua Silistrei spre Cantonul 2. 
„Soldaţii încă de pe bac luaseră asupra lor cartuşele din chesoane şi scoseseră şi cartuşele din raniţe. 

„La debarcader baialionul a fost întâmpinat de ud” căpitan de artilerie care ne-a recomandat să mergem repede pe măsură ce debarcăm. 
A 

„Spre canton batalionul a mers subt ameninţarea de a fi bătut de foc de artilerie, care se trăgea asupra terenului din faţa noastră ; din această cauză a luat formaţia contra artileriei cu Comp. 92 Gr. înainte pe şosea, Comp. 10|2 Gr. eşalonată pe dreapta, iar Comp. 11 şi 12|2 Gr. eşalonate pe stânga şoselii. 
„Ajunşi la canton Căpitanul de Artilerie, care dela debarcader a continuat să ne însoţească, ne-a comunicat ordinul ca să ne adunăm inapoia cantonului la Nord de şos. Kosuj într'o mică escavaţiune a te- renului. Nu s'a adunat batalionul complect, şi fără să se ia vreo ordine, tot acel căpitan de artilerie ne-a comunicat ordinul ca să ne desfăşurăm şi să intrăm în luptă acolo unde se aude şi se vede focul cel mai puternic, 2) 

- „luaintarea, adunarea şi luarea măsurilor de intrare în luptă s'a făcut în pripă şi a rezultat din aceasta o necunoaştere complectă a situaţiei- şi a misiunei pe care avea să o îndeplinească batalionul. „Mai întâi batalionul a luat formaţia în linie de companii de două linii cu Comp. 9 şi 10 în linia I,—şi Comp. 11 şi 12 în linia II-a, fie care linie cu rezerva sa. 3) După aceasta Comp. 9 s'a desfăşurat în trăgători pe stânga şoselii cu flancul drept pe şosea şi a înaintat subt un foc foarte puternic de infanterie şi mitraliere şi artilerie. In acest tip la dreapta noastră şi a şoselii şi puţin mai înainte se vedea înaintâad R, 34 nf. într'o prea bună ordine şi cu un elan splendid. Nouă ne revenea deci să prelungim stânga acestui reg-t. „lasist asupra ordinei şi elanului cu care înaintă R. 34 Inf.; subt focul cel mai puternic, linia a- cestui regt. se vedea cum îşi schimbă pe eşaloane frontul înainte, şi deşi nu vedeam pe Bulgari, aveam im. presia că ei se retrag şi focul lor se depărtează, ! „in jurul locului de adunare se găseau două tunuri de 53mim, cărora li s'a dat ordin să intre în luptă şi să tragă în nişte mitraliere bulgare care se găseau în stânga şos. Silistra; acestor tunuri li s'a dat chiar şi o susţinere (?) de 2 plotoane (?) din Comp. 10;2 Gr,—dar până să ne destăşurăm şi să intrăm în iuptă au dispărut (?). , 
„Comp. 9|2 Gr. intrată în luptă a pierdut în scurt timp toţi ofiţerii căzuţi răniţi şi începuse să-şi încetinească mersul mai ales din cauză că începuse să primească focuri dinspre stânga. Atunci s'a dat ordin Comp. 1012 Gr.,—cele două plotoane care îi mai rămăsese să intărească flancul stâng al Comp. 9/2 Gr. şi să-i apere flancul contra focurilor care se trăgeau dinspre stânga. î 
„In acest timp se vedea cum Reg-tul 76 inf. se retrăgea pe la Stânga noastră în dezordine înspre Dunăre şi înspre Turtukaia, lăsând flancul nostru în felul acesta descoperit. Din această cauză s'a dat or- 
1) Ce greşeală! 
2) Hărţi pentru trupele de ajutor nu existau ? 
3) Fiecare linie cu rezerva sa? Nu pricep. (Fiecare companie cu rezerva sa. N, A.),
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din şi Comp. 11/2 gr. să prelungească stânga liniei de luptă a batalionului, iar Comp. 12]2 Gr. să rămână în rezervă eşalonată înapoia flancului stâng al întregii linii de luptă, 
„In acest dispozitiv batalionul a înaintat până la punctul extrem ajuns în acea seară; Comp. 11|2 Gr. în înaintare formă un unghiu defensiv spre a face faţă la stânga, iar restul frontului era aproape „Paralel cu şos. Kosuj pe care se găsea Comp. 12]2 Gr. ca rezervă, Eu şi Lt-Col. Bădulescu, C-tul Bat, carii ne găseam între linia | şi Il, am trecut din cauza focului puternic, la compania de rezervă; 2 âprecia- tori şi oameni de legătură carii erau cu noi au fost împuşcaţi. 

| „Companiile au continuat să înainteze până pe înserate; Comp. 11]2 Gr. a avut aproape de pă- dure luptă la baionetă. o 
„La ora 8 a încetat focul de artilerie,—şi la ora 8,05 focul de infanterie. 
„Inoptându-se am mers spre linia 1 şi am găsit pe Căpit. Gheorghiu, C-tul Comp. 11/2 Gr. care luase mă- suri pentru a trimite patrule de cercetare spre pădure şi înainte, patrule de legătură, şi patrule pentru a strânge răniții de pe câmp, — măsuri care au fost găsite bune de Lt.-Col. Bădulescu, C-tul Bat. ; compania era dis- pusă pe o singură linie de trăgători. Am mers apoi la rezervă stabilind legături şi cu celelalte companii din » linia ], care luaseră aceleaşi măsuri Do 
„După aceasta am fost trimes să raportez C-tului Capului de Pod Situaţia batalionului, că a îna- intat până ce s'a înoptat; că în faţă se găsesc forțe inamice mâri, cu mitraliere şi artilerie şi că este nevoe de ajutor, 

. „In drum spre comandameni, în marginea Turtukaiei m'am întâlnit cu G-lul Teodorescu, care venea spre front cu automobilul; l-am oprit şi i-am raportat, G-lul Teodorescu mi-a dat ordin să mă înapoez la batalion şi să comunic că în faţa noastră nu mai sunt trupe inamice, şi ordonă ca batalionul să se adune şi să înainteze pe şos, Turtukaia-Silistra şi să ocupe tranşeele de la cupole; iar a doua zi să trimitem pa- trule spre a face legătura cu Ruşii şi Divizia de la Silistra, fliad cu atenţie să nu ne împuşcăm reciproc. „l-am propus să meargă dânsul cu mine spre a da acest ordin, care mi se păreă că se înte- meiază pe date falşe şi găseam nepotrivit să-l comunic. G-lul Teodorescu a mers cu automobilul până la Cant. 2 şi de acolo a mers pe jos până la rezerva batalionului, unde dânsul a dat -personal şi verbal acest ordin Lt.-Colonelului Bădulescu. 
„Batalionul a fost adunat, — era cu efectivul redus la jumătate, — şi cu serviciul de pază, de avangardă şi ariergardă am mers pe şoseaua Kosuj spre canton şi de acolo pe şos. Silistra am trecut de canton şi de R. 34 Inf,, pe care l-am găsit lucrând fortificaţii, şi ne-am oprit ca la 1000—1500 m, la Ră- sărit de canton. 
„Cu batalionul era şi Locot. Nădejde din R. 84 Inf. cu vre-o 100 de oameni din acel reg-t, precum şi Subl. Stănescu Aurel, care din ordinui Locot. Mardan venise de la Olteniţa, unde fusese lăsat cu oamenii săi ca să aştepte nişte piese de mitraliere spre a le încadră, — şi i s'a dat comanda Comp. 9|2 Gr, „Locot. Nădejde se prezentase la rezerva batalionului înainte de a fi trimes eu la ordine la Comandament ; mai 'nainte se prezentaseră tot acolo alţi doi ofiţeri din R. 76, sau 84, carii se plângeau că au fost părăsiţi de soldaţi; unul din aceşti ofiţeri se numea Ernani Cr. (of. subalt. în Comp. 14:76). „In mers spre noua poziţie am comunicat ordinul primit şi Maiorului Stănescu care comanda tru- pele din R. 34 laf, de pe şosea, şi i-am ordonat că dânsul va forma rezerva batalionului nostru.!)  Avan- garda batalionului era formată din plot. Locot. Luchian şi călăuzită de Sub!. Ernani Cr,, care se oferise să ne conducă ca cunoscător al locului. | 
„Când ne-am oprit a fost însărcinat tot Locot, Luchian cu plotonul său să recunoască terenul şi inamicul pe care îl aveam în faţă. La înapoere acest ofiţer a raportat că la 400 m.a dat peste linia pa- trulelor inamice. | 
„După aceasta am mers toţi ofiţerii (2) înainte (2) spre a recunoaşte terenul şi a lua dispoziţiuni de luptă. in urma acestei recunoaşteri s'a dispozat ca Comp. 10 şi 12:2 Gr.să constitue linia | Călare pe şosea: iar Comp. 9 şi 11|2 Gr. în rezervă. 
„Companiile din linia 1 au început să sape şanţuri adăpost care a doua zi au fost găsite că nu au câmp de tragere ; iar rezerva a ocupat o poziţie adăpostită la o linie de gropi de lup şi abatise dinapoi. 
„R. 34 inf. se găsia ca la 3-500 m. înapoia batalionului nostru, 
„Sa raportat şi Comandamentului executarea ordinului şi luarea măsurilor de luptă, — Comunic. Subl. Platon, of. subalt. în Comp. 12:2 Gr.: 
„După ce a trecut de canton Comp. 11/2 Gr. a intrat repede în linie la stânga Comp. 10|2 Gr. având plotoanele în ordinea începând de la stâga : plotonul meu (4) ; plot: Subl, Georgescu (3), plot. Subi, Adrian (1) şi plot. Subl. Negriţescu (2) - 

  
1) Foarte bune dispoziţiuni, dacă în adevăr s-au luaţ, 
2). ?. |
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„Primind focuri dinspre stânga, compania a făcut faţă în jumătate la stânga. După aceia am îna- intat şi ne-am afundat în porumb. Focul de artilerie care la început era foarte puternic, acum venea din ce în ce mai rar. Plotoanele înaintau bine legate, dar compania s'a rupt de companiile din dreapta şi a alunecat mult spre stânga, | 

i „In înaintare am întâlnit soldaţi din R. 76 Iof., carii se retrăgeau răsleţi prin porumb. „Primind din nou focuri şi mai de la Stânga, am făcut faţă dincotro veneau focurile, cu secţia din stânga a plotonului meu. Aci am dat de o arătură largă ca de 150 m., peste care în porumb se vedeau Bulgarii : m'am oprit şi am deschis focul. 
„După 10' o grupă bulgară a încercat să vină la asalt, dar am gonit-o cu foc, — şi ea a fugit în vale cu toată lioia bulgară care era acolo pe marginea porumbului. Ne-am repezit acolo şi am găsit arme şi efecte părăsite. 
„Fiindcă auzeam foc puternic înspre dreapta, am lăsat o grupă aci, iar eu cu restul plotonului m'am îndreptat înspre plot. Subl. Georgescu, de unde am văzut o ciocnire la baionetă între plot, Subl. Ne- griţescu şi o grupă bulgară. E 
„Apoi compania s'a adunat şi a luat măsuri pentru staționarea în timpul nopţii întro mirişte ca la 150 m. inapoi. | 
„A venit apoi acolo Lt.-Col. Bădulescu, C-tul Bat., şi ne-a luat, 

— Comunic. Subl. Negriţescu E., of. subalt. în Comp. 112 Gr.: ” „Puțin după înaintarea de la canton am primit ordin să facem faţă înaintând în jumătate la stân- ga ; focul era puternic şi am avut mulţi morţi şi răniţi, 
„daintând am ajuus la linia de luptă a infanteriei care se găsea înaintea noastră şi care era compusă din vre-o 25 de soldaţi din Reg-tele 76 şi 84 Inf. dar fără ofiţeri; înaintam strigând ura şi aveam impresia că Bulgaril se retrăgeau din faţa noastră; chiar unii soldaţi spuneau : „ia uite-i cum fuge, „Puțin mai departe am dat de un luminiş larg de 500 m. şi adânc de 100 m., diucolo de care în porumb se găseau Bulgarii. De acolo cam din jumătate la dreapta a apărut o companie bulgară, care Sa oprit cam ia jumătatea lumiriişului, şi ne Spuneau ca să nu tragem că sunt Ruşi, | „la acest timp am început să primim focuri din jumătate la dreapta; atunci m'am repezit cu ploto- nul în jumătate la stânga înainte unde am dat peste o patrulă bulgară pe care am gonit-o. M'am întors înapoi şi am tras asupra companiei bulgare, care s'a retras când a văzut că-mi vine în ajutor plot. Sub!. Ploton. 
„După aceasta lupta s'a liniştit şi compania s'a adunat puţin mai "apoi şi s'a luat măsuri. de sta= ționare pentru timpul nopţii. 
„Mai în urmă am primit ordin să ne adunăm la batalion, unde se găseau şi Locot. Nădejde» Subl. Ernani Cr. şi un alt ofiţer cu vre-o sută de soldaţi, | 

— Nu am putut afla cine a fost Căpitanul de artilerie care a condus şi a băgat batalionul în luptă. Probabil că acel ofiţer a avut ordin să conducă batalionul numai până la canton spre a forma rezerva tru= pelor care luptau pe şos. Silistrei, nu să.] angajeze şi în luptă, deoarece acest batalion era una din cele din urmă unităţi care au trecut Dunărea. | i 
Dealtiel este de necrezut că C-tul Capului de Pod să fi dat un obiectiv atât de ridicul unui bată- lion, sau să fi lăsat la aprecierea unui căpitan alegerea obiectivului şi direcţiei de intrare în luptă pentru un batalion comandat de un Lt-Colonel, - 
In faţa acestei anomalii merg mai departe şi zic, că c-tul bat. era dator să ceară acelui căpitan să-şi legitimeze calitatea, !) şi să justifice în ce bază comunică acel ordin de intrare în luptă întrun mod atât de pripit şi fără să arate situaţia trupelor angajate în luptă şi ce scop se urmăreşte,—adică misiunea batalionului. _ 
Şi cred că este cazul să ne întrebăm, cum de nu S'a găsit în acest punct unde se decidea soarta Cetăţii, dacă nu C-tul Capului de Pod, sau Şeful său de St.-M,, cel puţin unul din cei doi căpitani de stat major ai Comandamentului, înarmat cu cunoaşterea situaţiei luptei şi a scopului care se urmărea, spre a di- rijă intrarea trupelor în luptă şi a da comandanților de unităţi explicaţiile de rigoare. 
Căci se putea întâmplă ca în locul căpitanului de artilerie, presupus român, să fi fost un ofiţer bulgar îmbrăcat în uniformă românească, şi care să ia batalionul spre a-l introduce în luptă în condițiuni rele şi acolo unde nu era în folosul apărării Cetăţii, ci în folosul-atacului. Și de aceia chiar mă întreb dacă nu care cumva căpitanul de artilerie care a luat acest frumos batalion și perfect încadrat şi l-a suit pe platou în pas alergător de a scos sufletul oamenilor, cu companiile înşirate pe drum la distanțe mari, şi care nu a așteptat adunarea completă a batalionului în vâlcica dinapoia Cantonului 2, şi l-a introdus în luptă „acolo unde se vede şi se aude focul cel mai puternic“, adieă acolo unde Bulgarii sunt tari—dect 
  

1) Neapărat,
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ia distrugere, — 2ic,—mă întreb dacă acest ofijer era în adevăr român, sau era bulgar îmbrăcat în uni- 
formă românească trimes anume în liniile româneşti “spre a încurcă unitățile noastre la intrarea lor în luptă ? Adică să îndeplinească acelaș oficiu de a înșelă şi derută în luptă unitățile noastre, aşa cum am arătat că a fost înşelată artileria noastră de pe şoseaua Daidir, ca să lungească tragerea spre a nu bate linia de luptă bulgară ;-aşa cum, sunând din Corn, „reiragerea, „stai stai“. „încetarea focului“ şi. „Înceta- rea manevrelor“, a derutat unitățile de pe şoseaua Daidir în momentul când aceste unități dedeau pe . 
înserate asaltul asupra lonului de porumb ocupat de Bulgari;—aşa cum acea companie bulgară a vrut să înşele pe Subl. Negrițescu spunându-i. să nu tragă deoarece sunt Ruși ;-şi după cum vom vedea în luptele de a doua zi de pe şos. Daidir, când în momentul în care oarecare unităţi românești au voit să captureze o baterie bulgară, servanţii acesteiu le-a înşelat, spunând că bateria este rusească. 

— Puternicul foc de mitraliere şi infanterie tras dinspre stânga, cu care a fost întâmpinat batalionul 
chiar de la canton, mi-l explic prin aceia că trupele bulgare, după retragerea Reg-tului 76 Inf., au coborât 
versantul vestic al văii Kusgunluk până la şos. Kusuj şi apoi pe această şosea s'au îndreptat spre canton fără să fie împiedicate de nimeni; şi când au văzut că Bat, |l/2 Gr. înaintează prin luminişul din spatele cantonului au deschis focul asupra lui. [n acest timp Comp. 3 şi 4 din Bat. 1184 şi în Special a 4-a, probabil că se găseau muit spre Sud, cam la mijlocul distanţei dintre şos. Silistra şi Kosuj, în apropierea văii Kus= gunluk şi cu faţa la unităţile bulgare care probabil ocupau tranşeele de pe marginea văii şi Păd. Dereaua de la cota 120,5, P. T. Jukculak. Din această poziţie aceste companii nici nu puteau împiedică trupele bul- 
gare care înaintau pe şos, Kosuj spre canton, şi nici nu aveau să sufere din câuza focului acestora, 

_— In această situaţie Comp. 9 şi 10, după ce au suferit pierderi însemnate la trecerea lor pe la 
canton, prin dreptul şos. Kosuj, în urmă şi-au continuat. înaintarea pe stânga şi în direcţia şos. Silistra; 
iar Comp. 11, având însărcinarea de a apăra flancul Stâog al batalionului contra focurilor care se primeau 
din direcţia şos. Kosuj, a înaintat prin porumb pe dreapta şos. Kosuj şi din ce în ce apropiindu-se de 
această şosea, până ce a ajuns probabil la capătul vălcelii care curge paralel cu şoseaua şi se varsă în valea Kusgunluk la cota 37,7. | 

In această poziţie Comp. 11/2 Gr. se găsea la stânga Comp. 4184, asttel precum arată Locot 
Nădejde. 

De la un timp probabil că Comp. 9 şi 1012 Gr. au oblicat şi ele puţin spre stânga şi au venit de s':u intercalat între Comp. 4/84 şi plotoanele din Comp. 3184 răsleţite cu Subl. Cristea D,, astfel cum arată acest ofiţer în comunicarea sa. Numai aşa se explică cum plotoanele din Comp, 3/84 rămase cu Subl, Voicuiescu nu au fost ajunse în înaintare de companiile de grăniceri, Poziţia Comp. 12/2 Gr. în rezervă pe şos. Kusuj este uşor de ficsat după cele arătate mai sus, 
In acest îel reconstituită situaţia şi poziţia companiilor între ele, afirmaţia ofițerilor din Comp, 11:2 Gr. că ei aveau impresia că Bulgarii se retrăgeau din faţa lor,—şi soldaţii chiar îi vedeau cum se retrag, — poate fi considerată pe deantregul adevărată, deşi înaintea Bat. IIll2 Gr. se găseau desfăşurate Comp. 4184 şi 3184. Comp. 11/2 Gr. pegreşit respingea în faţa sa unităţile bulgare care înaintaseră pe şos, Kosuj, ubde nu se întindeau Comp. 4184 şi. 3484. | 

— Ciocnirile care au avut loc între plotoanele Comp. 11;2 Gr. şi Bulgari, ca şi asalturile date de Comp. 484 zu fost mai mult rezultătul încercărilor de înşelăciune la care s'au dedat Bulgarii, şi fără să aibă caracterul de violenţă propriu lovirilor la baionetă D), | 
— In ce priveşte punctul extrem Ja care au ajuns “atât Comp. 4/84 şi 384, cât şi Comp. 9, 10 şi 1112 Gr. se poate zice că toate au înaintat până la contactul cu inamicul, contact care s'a produs pe linia de tranşee de pe marginea văii Kusgunlvk şi marginea Pădurii Dereaua şi Păd. Mitr. 
— Retragerea Comp, 9, 10 şi 11]2 Gr. de pe linia atinsă, s'a făcut la ordivul batalionului şi al C-tului Capului de Pod. Aceste companii se disting în' mod specia! prin fepiul că ajunse la extrema îpain- tare, iau măsuri pentru a se reface chiar, pe acea poziţie şi pentru staţionare în timpul nopţii 2). 
— Unii ofiţeri din alte regimente, carii se găseau în momentul sosirii batalionului la canton afirmă că imediat după intrarea batalionului în luptă au şi văzut unităţi întregi dând înapoi, —şi din aceasta făcând un cap de acuzare acestui batalion. Fără îndoială că este vorba de Comp. 9/2 Gr., care a fost cea dintâiu primită cu focuri de unităţile bulgare care se apropiaseră pe şos; Kosuj, de canton,—şi care a avut din primul moment toţi ofiţerii scoşi din luptă. 

Pentru o trupă, oricât de valoroasă, sunt explicabile asemenea eşecuri în împrejurări atât de grave ca pierderea tutulor ofiţerilor cu ocazia primului botez de sânge, în plus că compania a fost bătută „prin surprindere cu focuri de flaric. | | — Despre retragerea batalionului de pe frontul pe care ajunsese, precum şi noua însărcinare ce i 
  

1). Da. 
2). Aşa este,
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s'a dat, voiu vorbi la capitolul reconstituiri unităţilor pe timpul nopţii şi pregătirea operaţiunilor pentru a doua zi. 

„tul de la Nord de şos, Silistra, când aceste companii şi R. 76 Inf. se retrăgeau în risipă spre Dunăre şi Turtukaia. 
| i —Dia nefericire nici acest batalion de elită şi excelent încadrat nu a putut să scape fenomenului de disoluție manifestat la celelalte ubităţi ; la adunare nu s'a putut reconstitui nici cu jumătate efectivul deşi este inadmisibil să fi suferit pierderi atât de mari în morţi şi răniţi într'o oră şi jumătate de luptă. 

Acțiunea Bat. III34, 
Deşi acest batalion a ajuns în îvaintarea sa până aproape de şos. Daidir şi a luptat în legătură mai Strâusă cu trupele de acolo decât cu trupele care şi-au luat ca ax de operaţiuni sos. Silistra, totuşi 

i întâmplări se datoreşte ajungerea flancului său drept, până în apropierea gru- 

De la început trebue să spun că acţiunea acestui batalinn este una din cele mai puţin cunoscute deoarece nu am putut vorbi decât cu ofiţerii unei Singure companii din acest batalion. Să dăm cuvântul ofiţerilor de la care am putut lua relaţii. — Comunic. Subl. Ştefănescu Şt, Adjut. Bat. IH[34 : | „Batalionui a debarcat la Turtukaia aproape precis la ora 3 d. a. zilei de 23 Aug. -- „După aceasta am suit sus pe plalou şi am făcut piramide de raniţi la Sud de şos. Silistrei, cam la 700m. înapoia Cantonului 2, Imediat după facerea piramidelor batalionul s'a desfăşurat cu direcţia pe şoseiua Silistrei: Comp. 11|34 călare pe şosea, iar celelalte companii la dreapta pe o singură linie. „In timpul când batalionul a pornit la înaintare se vedea cum unităţi din Reg-tele 84 şi 76 nf. se retrăgeau risipite pe Stânga şoselii; atunci Lt-Col, Ionescu Dobr., C-tul Reg-tului 34 laf. a dat ordin ca să se desfăşoare drapelul şi să cânte muzica. 
i „luainte de a ajunge la canton batalionul a schimbat direcţia în jumătate la dreapta, s'a desfăşurat în. trăgători şi a îuaintat în luptă subt un foc întețit de infanterie. | „Eu cu Lt.-Col. Ionescu Dobr. înaintând am găsit la o tranşee pe Col. Răşcanu observând mersul luptei cu benoclul; tot acolo se mai găseau şi Locot. Arghiropol, Adjut. Reg-tului 34 Inf,, Subl. Davidoglu, Adjut. Bat. 1134 şi Locot, Bunescu, Adjut. Bat. II[34; muzica şi drapelul reg-tului nu mai ştiu unde se găseau, „Către seară s'a produs retragerea trupelor care luptasâră înainte, urmărite cu focuri de către ar- tileria bulgară. 

„lotunecându-se, lupta a încetat, 
„După aceasta Col, Răşcanu, Lt.-Col, Dobrogeanu şi noi, adjut-ţii, am mers jos la ponton, unde am găsit şi pe Maiorul Popescu Şt.; Maiorul Biciurescu nu era acolo şi nu ştiu când a trecut Dunărea şi pentru care motiv. Acolo eu am primit ordin să iau toate ambulanţele care se găseau la pontoane în număr de 8 şi să le ridic sus la canton, spre a se proceda la îngrijirea răniților; iar Subi, Davidoglu a fost în- sărcinat să împrospăteze muniţiunile, lucru pe care l-am şi făcut, 
„A doua zi de dimineaţă am găsit la şirile de paie de lângă canton pe Lt-Col, Dobrogeanu, Ma- ior Popescu Şt, Maior Stănescu, Căpit. Popea şi pe ceilalţi adjutanţi, — Comunic. Șefului de Muzică Lăzărescu Petre, şeful de muzică al Reg-tului-34 Inf.: „Am intrat îa luptă cu Bat, Ill/34 cu Lt-Col, ionescu Dobr., Maior Popescu Şt. şi cu drapelut reg-tului. Batalionul a fost însoţit de Maiorul Săvulescu, Şeful de St.-Maj. al Capului de Pod, care ne spu- nea că Bulgarii au fost respinşi şi că cine ştie pe unde or fi fiind acuma. In adevăr nu se trăgea în acel moment focuri de infanterie în dreptul unde ne găseam noi; şi nici artileria bulgară nu trăgea, ci numai o baterie a noastră, pe lângă care am trecut, trăgea rar, 
„Bat, 1il|34 înainta călare pe şosea şi pe dreapta şoselii; eu urmam batalionul ca la 100m tot pe dreapta şoselii. Comp. 9:34 care era la dreapia batalionului s'a răsleţit prin porumb, şi am văzut-o cum după o oră şi jumătate s'a înapoiat, şi după aceia a plecat pe urma batalionului, „Când am trecut dincolo de canton şi ne apropiam de o linie de tranşee Care se găsea în apro= pierea cantonului am inceput să primim focuri dese de infanterie care păreau trase de aproape; am răs- pândit muzica în trăgători şi m'am oprit în poziţia culcat. In acest punct am avut 2 muzicanți morţi şi doi răniţi, şi din această cauză am schimbat locul, întâi la şosea şi apoi la conton,



— 257 — 

„Batalionul a continuat să înainteze pe salturi încete până ce nu s'a mai văzut.-Lt. Col. Dobro- 
geanu, Maiorul Popescu Şt. şi adjutanţii reg-tului şi batalioanelor i-am văzut întâiu cum S'au adăpostit prin 
flanc câte unul după un pom; şi apoi au înaintat până la linia de | fortificaţii, unde s'au oprit şi s'au 
adăpostit. - 

„Când am ajuns cu muzica la canton am văzut cum înainte pe şosea trupă multă în dezordine 
trecea de pe dreapta pe stânga şoselii în porumb, pe drumul de pe marginea porumbului, şi chiar prin po- 
Tumb. In acest timp artileria bulgară a început să bată şoseaua şi îngrămădeala de oameni, cai şi zăruţe 
care se retrăgeau ; şi în curând şi-a lungit tragerea până la canton. Atunci m'am retras şi eu şi am mers 

“la locul unde batalionul îşi lăsase raniţele,—am luat raniţele şi am mers la malut Dunării. 
„Acolo a venit şi Stat Majorul Reg-iului care a dat ordine peatru masă, adunarea şi îngrițirea 

răniților şi împrospătarea muniţiunilor. 
— Comunic. Căpit. Ionescu C.. C-tul Comp, 9134:. 

„Batalionul a plecat din Cocioc, Dumineca seara, 21 Aug.; a doua zi am sosit în gara Buftea, 
şi am plecat cu trenul între orele 2-3 d, a..—La Olteniţa am ajuns in ziua de 23 Aug. la ora 10,00 a. m; 
—iar la Turtukaia am trecut la ora 3,30'-4 d.a.. | 

„Când aşteptam să trecem, se vedea la Turtukaiă soldaţi coborând împrăştiaţi de pe dealuri; noi 
Du puteam să ne dăm socoteala cum stau lucrurile în 'Turtukaia, 

„La un moment dat au apărut din susul Dunării nişte monitoare, care se credea că sunt austri- 
ace şi batalionul a luat dispoziţii contra lor. 

„Stând la debarcaderul din Olteniţa au început să vie răniţi din Bat. 134 şi 1l34, care trecuseră 
puţin mai'nainte, şi nu ne explicam cum S'a putut întâmpla lucrul aşa de repede; îmi amintesc cum un 
soldat de la mine din companie a ajutat ca să fie pansat un sergent, frate al său. 

„La debarcaderul din Turtukaia am fost primiţi de Maiorul Popescu Şt.. Incă de când eram la 
Olteniţa noi aveam destinaţia să mergem la Cazarma Şeremet, dar Maiorul Popeszu Şt. ne-a spus să ne 
pregătim repede de luptă, căci Bulgarii au pătruns linia centrelor şi au intrat îa interiorul Capului de pod, 

„De la Pont. 2, unde am debarcat, am luat-o pe o şosea, pe o vălcea în sus. Ajunşi aproape de 
creasta platoului, am lepădat raniţele, şi Col. Răşcanu (?) ne-a spus să înaintăm repede, dându-ne 
şi direcţia, 

„Sa ordonat linie de companii în coloană pe două linii şi am început să înaintăm prin porumb 
în ordinea: Comp. 10|34 (stânga) şi 9/34 în linia |, — iar Comp. 11134 (stânga) şi 12134 în linia Il-a. Am 
traversat o şosea, am trecut de Bat. Ob. Căpit. Costescu, devansând-o cu 1 kim., şi am ajuns la marginea 
unui porumb, unde ne-am oprit. 

„incă de când înaintam prin porumb primeam focuri rătăcite de infanterie şi luasem cu companiile 
linii de plotoane pe două linii, şi apoi în trăgători cu plotoanele din linia |. Am ocupat cu linia de trăgători 
marginea porumbului şi am căutat să mă orientez. In dreapta mea şi ca la 20 m. de marginea porumbului 
era o movilă ca o biută de poligon, iar înaintea mea şi având stânga la movilă se găsea desfăşurată în 
trăgători Comp. Locot. Stoica din R. 74 Int., care ocupă un şanţ ca de şosea, vechiu, înapoia unor abatise, 
şi luptă cu un inamic, care se găsea pe marginea unui crânguleţ, care era ca la 2—300 m., şi decare ne 
despărţeă o escavaţiune uşoară de teren, 

„Am întărit cu toată compania mea Comp. Locot. Stoica, Focul era foarte puternic şi socoteam 
că ne va veni din urmă ajutoare. Locot. Stoica era pe lanțul de trăgători şi se plimbă de la un capăt la 
altul al liniei spre a încurajă pe soldaţi. L-am rvgat să se ferească, dar nu a ascultat și în scurt timp a 
fost grav rănit şi evacuat. | 

| „Imediat ce am întărit Comp. Locot. Stoica am avut mulţi răniţi, printre carii şi pe fratele meu Subl, 
Ionescu Turkuleţ, care nu a putut să fie evacuat decât noaptea. Aci nu am stat decât puţin şi am dat ordin 
de pornire la asalt, deoarece nu mai puteam sta, căci pierderile începuseră să devină simţitoare. 

„La stânga noastră, trupele care luptau acolo, înaintau şi am văzut pe Locot. Jinga (C-tul Comp. 
12/34) cum a venit şi a întărit linia între mine şi compania vecină 10|34). | 

„Pe linia noastră de luptă am văzut atunci şi pe Subl. Petrescu I. Gh. din R. 76 lnf. 
„Am comandat pentru asalt, şi soldaţii însufiețiți de ofițerii prezenți şi de Caporalul Popescu 

din Giuvenlia au pornit la asalt. In acest timp soldaţii din stânga noastră au început să dea înapoi, dar Locot, 
Jinga i-a întors înapoi şi i-a condus la asalt, Bulgarii au fost respinşi şi am ocupat marginea crângului. 

| „Noaptea am petrecut-o pe poziţia cucerită; în Stânga mea era Locot. Jinga cu compania sa, şi 
apoi celelalte companii în ordinea 10134 şi 11|34 înnumărate de la dreapta; rezervă nu aveam. Noaptea a 
venit Căpit. Popea, C-tul Bat. [1l;34 şi ne-a inspectat, 

„După ce a înoptat, trupele de la dreapta mea cu care dădusem împreună asaltul, s'au retras 
înapoi şi în felul acesta flancul companiei mele rămăsese descoperit. Am plecat sibgur (?) într'acolo şi



— 258 — 

aproape de şoseaua, care era în acea parte, am găsit şi am făcut legătura cu Bat. Maior Marcovici şi Comp. 
Căpit. Mayer Titus. Noaptea a trecut liniştită. | 

— Comunic. Subl, Petrescu [. Gh., of. subalt. în Comp: 11/76, care a luptat: la Centrul 11, şi care 
în retragere a înemerit pe frontul Comp. 934: | | 

„In retragere spre Turtukaia am ocupat tranşeele Liniei a III-a (a II-a) care a fost ocupată în 
urmă de Comp. Căpit. Ionescu C, din Reg-tul 34 Int; era ca la 4-500 m. în stânga şoselii Daidir. 

„Venind Reg-tul 34 lof. m'am încadrat în Comp. Căpit. Ionescu C. şi am luat împreună 'ofensiva; 
am înaintat pe miriştea din faţa Liniei a IIl-a (a II-a) şi apoi prin porumb ca 1-1![2 kim. Fiind rănit un ofiţer 
dia compania sa Căpit. Ionescu C. mi-a dat comanda unui ploton. . 

„luaintând am rupt legătura, şi pe îuserate m'am retras la Linia III ((]), lângă şi la stânga şoselii, 
unde am găsit pe Maiorul Mihăilescu, C-tul Bat. 1179 şi pe Locot. Caloeneseu Dobre din Reg-tul 74 Inf. 
— Acolo comanda Maiorul Marcovici, 

— Deci acest batalion spre deosebire de Bat. ]]84 şi III2 Gr. a fost condus spre câmpul de 
luptă de Şeful de St.-M. al Capului de Pod, care i-a dat şi direcţia de intrare în luptă. Căpit. Ionescu cred 
că greşeşte când afirmă că ordinul de intrare în luptă precum şi direcţia au fost date de Coi. Răşeanu. 

— Până înapoia cantonului batalionul a avut ca ax de mişcare şos, Silistrei, iar de aci s'a 
îndreptat în jumătate la dreapta; această nouă direcţie corespunde exact cu intervalul dintre flancul drept al 
Bat. 11/34 şi flancul stâng al unităţilor care luptau pe şos. Daidir, şi deci se pare că misiunea acestui batalion 
era de a închide acest interval şi a formă astfel un front continuu între colţul nord-estic al Păd, Daidir şi 
Valea Kusgunluk. !) | 

Dar nu putem afirmă dacă această această însărcinare era în intenţiunea Maiorului Săvulescu a- 
tunci când a dat direcţia de intrare în luptă a batalionului, sau batalionul a înemerit din întâmplare în acest 
loc, închizând intervalul. Fapt este însă că Comp. 9]34, fără să lupte a ajuns în înaintare la tranşeeie Liniei 
a l-a de Rezistență a Capului de Pod la 4—500 m, în stânga şos. Daidir, în stânga şi înapoia Comp. Locot. 
Stoica (Comp. 3|74), adică a ajuns în punctul cota 121,9, unde Linia II formează eşindul cel mai pronunţat 
spre Sud între şos. Daidir şi Silistra. 

„Celelalte. companii probabil au ajuns la stânga Comp. 9134. Comp. 12:34 a intrat în linie între 
Corp. 9/34 şi 10/34, astfel cum arată Căpit, Ionescu care a văzut pe Locot, Jinga, C-tul Comp, 12:34, lup- 
tând la stânga sa şi în strânsă legătură cu el. In ce priveşte Comp. 10|34 şi 11|34 înclin a crede că nua 
țiaut exact. direcţia urmată de Comp, 9 şi 12/34, ci au înclioat puţin la stânga, sau mai bine zis auţinut mij- 

” locia între direcţia urmată de aceste din urmă două companii şi direcţia şos. Silistra ; căci numai aşa se ex- 
plică cum în înaintare au fost văzute de şeful muzicei, cum S'au depărtat înaintând prin salturi până -când 
nu S'au mai văzut ; deoarece dacă ar fi înaintat alături de Comp. 9/34, ar fi dispărut împreună cu “aceasta 
îo porumbul care se întinde între Cant. 2 şi şos. Daidir şi Linia li-a de Rezistență. 2) “ 

Dealtiel pentru susţinerea acestei presupuneri avem şi afirmaţiunea Locot. Lazăr Gh., Adjut. Bat. 
III[2 Gr., care în momentul când Bat. IlI]2 Gr, se desfăşură ca să intre în luptă, a văzut cum „la dreapta 
şoselii şi puţin mainainte se vedea înaintând R. 34 Inf., căruia batalionul de grăniceri urma să-i prelungească 
aripa stângă.“ Ori, unitatea care a intrat în luptă imediat îuaintea Bat, III;2 gr. a fost tocmai Bai. 1]34, şi 
din cele afirmate de Locot. Lazăr Gh. putem conchide că acest batalion,—recte Comp. 10 şi 11|34 care s'au 
desfăşurat Ja stânga batalionului, au înaintat cel puţin îa primul moment în direcţia şi în apropierea şos, 
Silistra, rupând legătura cu Comp. 9 şi 12|34 care au înaintat spre Sud, 

Dar aceste companii, —10 şi 11|34—a'au înaintat nici în spatele Bat. [;34 şi 11]34, deoarece nici 
unul din ofiţerii acestor batalioane nu relatează acest lucru, şi nici seara după retragere nu s'au adunat 
împreună cu aceste batalioane. 

De aceia cred ca aceste 2 companii (10 şi 11134) au înaintat întâiu în direcţia şi apropierea şos, 
Silistra, rupând chiar de la început legătura cu Comp. 9 şi 12/34, iar când au ajuns în prima vălceluşe “din 
fața Linie a II-a de Rezistență au apucat pe această vălceluşe la stâuga şi au ajuns la tranşeele de la P.T, 
cota 121,85 Panar Alceac, pe care probabil că le-au şi ocupat şi unde au stat în timpul luptelor atât în ziua 
de 23 Aug., cât şi ziua de 24 Aug. _ | 

Şi afirm aceasta cu atât mai mult cu cât aceste companii şi în special Comp. 10:34 nu au luptat 
în legălură cu nici o unitate şi nu au fost văzute de nimeni luptând; iar a doua zi când trupele s'au retras, 
Căpit. Nicolescu loan, C-tul Comp. 10[34 a fost văzut „cu câţi-va oameni la nişte paie de lângă un puj care 
se afla într'o vale mică“ de către Subi, Colţescu (of. subalt. Comp. 7/34) pe când acesta se retrăgea de pe 

  
1) Toate acestea sunt conjecture, Fapt precis este că Batalionul a fost orientat pe câmpul tactic că i s'a indicat locul şi rolul în manevra ce se execută, 
2) Prea multe amănunte, în care se pierde acţiunea generală. Acestea suni bune pentru a des- curcă acţiunea. Odată descurcată ele trebuesc clasate la „partea documentară“.
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câmpul de luptă în jumătate la dreapta înapoi; ceace ar reveni că a fost văzut pe la puţul din vălceaua din 
spatele tranşeelor de la cota 121,85 Panar Alceac, unde afirmăm că Comp. 10 şi 11:34 au luptat şi au stat 
în noaptea de 23-34 August, şi trebue să se ştie că un alt puț nu se mai găseşte în întreaga regiune sus 
pe platoul Turtukaiei, | 

— Afirmaţiunea Șefului Muz, R. 34 Inf.-că a văzut cum Comp. 934, răsleţită la început prin porumb. 
spre dreapta a revenit după o oră şi jumătate şi a plecat pe urmele batalionului o socotesc neadevărată, 
deoarece Comp. 9/34 Căpit. Ionescu C., dela început a luat direcţta Sud şi a ajuns în apropierea şos. Daidir, 
unde a luptat alături de Comp. 3|74 Locot. Stoica. Probabil că şeful Muzicei a văzut una din Comp. 1034 
sau 11;34, care la început a urmat direcţia Sud, după Comp. 9 şi 12|34, şi apoi a revenit la şos. Silistrei, 

La sosirea Bat, [11/34 înapoia Cant. 2 lupta părea că siagnează îa acest sector al câmpului de 
luptă, cea ce îndreptăţea pe Maiorul Săvulescu șă afirme faţă de ofiţerii batalionului că „Bu'gari Sau retras şi 
că cine ştie pe unde vor îi fiind. Imediat însă ce aripa stângă a liniei de luptă a batalionului (Comp, 11134) 
a trecut de canton, a fost întâpinată de un foc des de infanterie, care părea tras deaproape ; şi aceasta cu 
toate că până în acel moment fusese liniște şi cu toate că înainte spre inamic erau desfăşurate 3 batalioane. 

“Este exact aceiaşi întâmplare prin care am arătat că a trecut şi Bat. I1l/3 Gr. la trecerea lui dincolo de canton, 
când a sosit ceva mai târziu pe câmpul de luptă. | 

Focurile dese, care păreau trase de aproape, nu puteau veni decât de la unităţilele bulgare care 
reuşiseră să se strecoare pe şos. Kosuy, probabil până în punctul unde Linia Il de Rezistență traversează 
această şosea, adică în capul vălceiuşei dintre canton şi linia de tranşee, şi de acolo, imediat 
ce trupele noastre treceau de canton şi veneau în dreptul vălceluşei,—sau cum zice Şeful Muzicei „se apro- 
piau de linia de tranşee“,—erau primite cu foc tras dealungul vălceluşai în limitele cărcia Bulgarii aveau 
câmp deschis de tragere asupra şoselii Silistra. Int'adevăr şes. Silistrei, după ce trece de k'm. 63 intră în- 
iro mică depresiune, în care sa află aşezat şi cantonul, şi care nu puteă să fie.descoperită din poziţia în 
eare am presupus că ajunseseră Bulgarii; şi numai aşa se explică cum Şeful Muzicei a putut să sa adăpos- 
tească de aceste focuri înapoindu-se la canton. 

— Prin aceasta se confirmă că Bulgarii, coborâna valea Kusgunluk şi pipăind necontenit flancul 
liniei noastre de luptă, au găsit în fine loc liber pe şos. Kosuj spre a învălui acest flanc şi a cădea chiar 
în spatele trupelor noastre. 

— In faţa acestui fapt ne punem întrebarea, pentru ce trupele bulgare, care au ajuns până aproape 
de canton, pu au mers mai departe spre a cădea complect în spatele liniei noastre de luptă ?—Probabil că 
aceste trupe erau în număr mic, şi nu au îndrăsnit să se aventureze până la canton, pe unde vedeau. că 
sosesc mereu întăriri dia partea noastră, !) 

Acum putem spune cu preciziune că aceste irupe bulgare sosite aproape de canton au fost res- pinse de Comp. 11]2 Gr.. 
— Dintre cele 2 companii (10 şi 1134) a Il-a a fost aceia care a suferit cele mai mari pierderi 

din cauza focurilor pe care le-a primit dinspre şoseaua Kosuj după cea trecut de Cânton ; această companie ca şi Comp. 912 Gr. a avut cu această ocazie toţi ofiţerii scoşi afară din luptă. Comp. 10/34 care a fost ceva mai Ja dreapta nu a suferit din cauza acestor focuri ; dealifel acezsta este singura companie din ba- talion şi chiar din întreg reg-tul care şi-a avut otițerii complecţi până la căderea Cetăţii, Comp. 9/34 şi 12:34 care a oblicat spre dreapta (Sud) înainte de a ajunge ia canton, nu a suferit de loc din cauza focurilor de care am vorbit; dealtte! Căpit. Ionescu C., C-tul Comp. 9/34 nu spune nimic în comunicarea sa despre a- ceste focuri, i 
— In privinţa atacului dat pe seară de către Comp. 9]34 şi 12:34 asupra poziţiei bulgare există o deosebire între arătările Căpit. lonescu C. şi arătările Subl, Petrescu 1. Gh, şi anume: Căpit. Ionescu C. „spune că poziţia bulgară pe care a asaltat-o şi pe care a cucerit-o se păsea la un crânguleţ aflat la 2-— 300 m. de Linia I) de Rezistență, de care era despărțită printr'o escâvaţiune uşoară ; iar Subi. Petrescu afirmă că după ce a trecut miriştea din faţa liniei Il a mai înaintat prin porumb ca 1500m2), 

_ Din, cercetarea la faţa locului am constatat că biuta din marginea porumbului este formată din pământul scos din săpătura care s'a făcut pentru un adăpost de garnizoană înapoia  iranşeelor dela” 121,9, iar şanţul ca de şosea dinapoia abatiselor erau însăşi tranșeele din aces: loc al Liniei 1], 
„latre tranşeele acestea şi poziţia care presupun Că au ocupat-o Bulgarii pe marginea anului de porumb din îaţă, este circa 1000m. Asttel fiind Căpit. lonescu a apreciat în minus iar Subl. Petrescu a apre- ciat în plus, afară de câzul când porumbul prin care a înaintat = for «i... ie. poziţia bulgară. —Cu totul Inieresantă este afirmaţiunea Şefului Muzicei Reg-tului 34 !ot., care fiind la canton a vă- 

cota 

  

- 1) De sigur că aşa trebue să fie: Bulgarii erau intimidaţi de marele număr de tr j 
) Ar CĂ bue ie: Bulgarii upe de zjutor so- - site la Turtukaia, având informaţiuni precise, atât din recunoaşterile aeriene, cât şi din informațiuil ferestre 2) Evaluarea distanţei pare a fi exagerată, din cauza mişcării pria porumb, care Î j 

r Ă | 
umb, se face înce care evaluată după timpul întrebuințat este totdeauna mai mare decât în realitate. pa
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zut cum trupă multă în dezordine şi fel de fel de căruţe vai-vârtej treceau de pe dreapta şoselii peste şosea 
pe stânga şoselii în porumbul din această parte spre a se retrage pe acolo. Această afirmaţie este cu totul 
în contradicţie cu atirmaţiunea ofiţerilor Bat. ]|34 şi 1I;34 că retragerea a început de la stânga din cauza fo- 
cului de mitraliere care se trăgea din acea parte. Dacă ar fi fost adevărat acest lucru, atunci soldaţii nu s'ar 
fi retras în acea parte. Inclin a crede afirmaţia Șefului Muzicei care a fost în situaţie să vadă foarte bine şi 
să-şi dea bine seama de cele ce a văzut. 

Şi din aceasta mai tragem o concluzie, şi anume că Reg-tul 34 laf., care a luptat pe dreapta şo- 
selii (Bat, 1/34 şi 1|34) a început retragerea de vreme, înainte de a intra în luptă Bat. Il!2 Gr. şi Bat, 1ll)34. 

Considerând acum în întregime acţiunea desfăşurată de Bat. [ll|34 precum şi rezultatele obţinute 
putem conchide că acest batalioo, după cum am arătat dela început, a răuşit să închidă intervalul care ră- 
măsese deschis între grupurile de unităţi care luptau pe şos. Silistra şi Daidir, şi să împiedice în felul acesta 
iofiltraţiunile care s'ar fi putut produce prin acest interval, 

Cu descrierea acţiunii acestui batalion se termină descrierea operaţiunilor desfăşurate de trupele de 
ajutor de a doua categoiie care au luat parte în mod efectiv la lupte pe Linia II de Rezistență. 

Tot dintre trupele de ajutor de a doua categorie mai face parte şi Bat. 1]]75 şi Comp. 1|80, care 
a primit: însărcinarea să ocupe poziţie pe Linia II de Rezistență în intervalul dintre şos, Daidir şi şos. 
Rem, 2. In acest sector nuau avut loc lupte însă,—şi activitatea acestor unităţi va urma să fie descrisă într'un 
capitol specia! în care se va trata şi refacerea Reg-tului 79 laf., care a ocupat poziţie în acelaş sector, după 
ce s'a refăcut, 

Acţiunea batalioanelor care au luptat în jurul şos. Silistra a fost descrisă de aşa manieră şi în 
legătură unele cu altele, încât mă dispensez să mai fac un rezumat total al acestei acţiuni ; mă voiu mărgin; 
deci să fac numai unele observaţii asupra modului cum au fost avgajate batalioanele în luptă, cum a decurs 
acţiunea şi asupra rezultatelor obţinute, 

Asfel : 
— Acuzaţiunea adusă C-tului Capului de Pod în mod unanim de toţi ofiţerii carii au luat parte 

la luptele de la Turtukaia, că a băgat pe rând batalioanele în luptă, este evident dreaptă, începând cu bata- 
lioanele de ajutor de întâia categorie şi sfârşind cu ultimul batalion de ajutor de a doua categorie.!) 

După căderea Liniei Centrelor 8—11 şi completa dezorganizare a unităţilor care luptaseră pe - 
acea linie, lucru care era. deja consumat la ora 12, Capul de Pod nu dispunea pentru a face faţă celor 25 
de batalioane (17 batal. Div. IV Preslav, care atacaseră frontul Centrelor 6—9,—şi 8 batalioane, Brig. Ne= 
delcof care atacase flancul stâng al Centrului 11),—care pătrunseseră prin intervalul dintre Centrele 6 şi 12 
—decât de 2 batalioane intacte noi sosite, şi anume: Bai. [184 Maior Protopopesțu şi Bat. 11/75, Maior 
Antonescu, (cu care se găsea şi Locot. Col, Josescu, C-tul Reg-tului 75 Inf.) care trecuseră Dunărea între 
orele 10 şi 12 de dim. 

Din fericire trupele Div, a IV.a Preslav se opriseră fa faţa lizierii sudice a Pădurii Daidir-Turtu= 
kaia, aşa că pentru un moment trebuia să se facă faţă numai celor 8 batalioane ale Brig. Nedelzof ; totuşi era 
prea mult în comparaţie cu cele 2 batalioane de care dispunea Capul de Pod. In aceste condițiuni chiar 
dacă Centrele 12—15 nu ar fi fost părăsite, nu era cu putinţă ca să se restabilească situaţia prin darea 
unui contra-atac. Nu mai rămânea deci decât să se procedeze de urgenţă la formarea unui nou front cu 
batalioanele disponibile şi în acelaş timp să se ia măsuri strajaice pentru refacerea unităţilor desorganizate.!) 

Care era linia pe care putea să se stabilească noul front? 
Linia Ii de Rezistență nu corespundea unei asemenea necesităţi din mai multe motive : 

— Mai întâi, afară de foarte puţine locuri, câmpul său de tragere era cu totul acoperit de culturi 
de porumb, după cum se poate vedea pe harta. respectivă. Şi dacă porumburile s'ar fi putut tăia, totuşi a- 
acest lucru nu putea să se facă subt focul inamicului. | 

— Apoi lucrăriie fuseseră cu totul lăsate în părăsire, lucru care le reducea mult valoarea. 
— Dar defectul cel mare al acestei linii şi care îi reducea şi mai mult valoarea faţă de situaţia care 

se creiase, era traseul cu totul defectuos al aripei sale stâogi.—Intr'adevăr lucrările acestei aripi se apropie 
foarte mult de cele două pontoane de debarcare ale Cetăţii ;—şi dacă aceste două pontoane s'ar fi putut 
muta întrun caz eventuzl la șchela din portul vechi al oraşului, spre a fi ferite de o bombardare de pe 
dealul Armanlâc, -dela Vest de valea Kusgunluk, apoi de pe acest deal se putea bombarda perfect de bine 
cheiul portului Olteniţa, care este aproape vis-a-vis de acest deal. . 

Din această cauză deci nu trebuia să se lase în mâna Bulgarilor dealul numit mai sus, ci noua 
linie de rezistenţă trebuia stabilită în acest sector .pe linia de lucrări de pe creasta dela Vestul văli Kus- 
gubluk ;—ba chiar afirm că nu trebuiau părăsite cu nici un chip cel puţin Centrele 14 şi 15, deoarece 

1) Da. . 
2) Aşa este. Pentru C-tul locului întărit superioritatea numerică de care dispunea, nu a putut să 

fie un factor tactic care asigură victoria..
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pe dealul pe care sunt aşezate aceste centre se putea bombarda aproape tot aşa de bine cheiul portului Olteniţa. 

| Şi de aceia revin iarăşi la concepţia în limitele căreia Căpit. Ionescu C,, C-tul Bat. 1V/76 înţele- sese să execute contra-atacul său, adică menţinând ocupat-cel puţin Centrul 15 în timpul cât dânsul dădea contra-atacul pe malul vestic al văii Kusgunluk ;—şi zic că linia de rezistenţă la aripa stângă a Cetăţii. tre- buia menţinută pe linia Centrelor 15 şi 14, iar de aci să fi fost îndreptată prin P. T. Diuzorman, cota 123,58 şi P. T. Goliorot, cota 111,69 spre lucările dela kim. 60 (kim. 7 măsurat dinspre Turtukaia) de pe şos. Silistrei !), şi în fine mai departe spre colţul Nord-Est al Păd, Turtukaia- Daidir, care trebuia ocupat puternic până în valea Rem. 4, | | — O variantă aproape tot atât de bună, ar fi fost linia dreaptă între Centrul 14 şi colţul Păd. Daidir trecând pe la Răsăritul vâlceluşei de la klm. 61, dincolo de care, ştim, că a ocupat poziţie Bat. | şi 134, Pentru ocuparea însă a acestui front trebuia să se ia măsuri de aşa natură încât Bat. 1VI76 să nu părăsească Centrele 14 şi 15, iar Bat. | şi II ale aceluiaşi reg-t să ocupe frontul cuprins între Centrul 14 şi şos. Silistrei inclusiv, urmând ca de aci spre şos, Daidir să fie ocupate de cele 2 batalioane disponibile (11:84 şi 11/75) de care am vorbit, rămânând ca cu batalioanele care urmau să sosească, să se constitue din nou trupa de manevră şi rezerva Cetăţii. 
Dar chiar dacă S'ar fi ocupat Linia |l de Rezistență aşa cum era ea între şos. Daidir şi Silistra, şi de aci frontul s'ar fi îodreptat dealungul şos. Kosuj ca linie de orientare (deoarece în acest sector terenul este ocupat de mase compacte de porumb) şi apoi pe malul vestic al! văii Kusgunluk, şi tot Sar fi limitat dezastrul provocat prin trimiterea /a afac pe rând a batalioanelor pe măsură ce ele Soseau ;—căci se va vedea atunci când vom urmări refacerea unităţilor şi efectivele cu care ele s'au refăcut, se va vedea că un ade- vărat dezastru a însemnat pentru ele lupta pe care au dat-o în după amiaza zilei de 23 Aug. : cea mai mae parte dintre unităţi s'au disolvat, şi nici o unitate nu s'a refăcut cu mai mult decât o treime din efectiv.2) —Pentru refacerea unităţilor trebuia să se dea ordine precise, cu un punct de adunare bine deter- minat şi cunoscut de toată iumea, cum era de pildă Caz. Şeremet. 
Dar aceasta este o chestiune asupra căreia trebue să ne oprim puţin. Nua fost astăzi 23 Aug. prima - zi când s'a observat simptome de disolvre a unităţilor şi de retrageri pripite, Retragerea Comp. 12|76 din a- vanposturi dinspre Belica în noaptea de 19—20 Aug, şi retragerea trupelor Sectorului | din Linia Inaiatată dela Siahlar şi St.-Selo, când soldaţi şi ofiţeri împanicaţi ajunseseră până în Turtukaia,—erau indicii serioase de ce avea-să se întâmple în viitor, şi pentru stavilirea cărora Capul de Pod trebuia să ia măsuri speciale şi permanente. 
Nu mă îndoesc că C-tul Cetăţii îa vizitele pe care le tăcuse în diferitele puncte ale frontului putuse să vadă forfoteala din-ce-în-ce mai accentuată de soldaţi prin porumburile din Spatele frontului, şi nu era nevoe de rapoarte din partea comandanților de unităţi pentru a se procedă "la luarea măsurilor de represiune. Dealtfel însuşi Căpit. Țăranu de la C-tul Capului de Pod s'a exprimat în această privință cu cuvinte alarmante către Căpit, Ionescu Tr., C-tul Comp. 8/2 Gr., când Bat, 1l/2 Gr. a debarcat la Turtukia în seara de 23 Aug.; aşa că nu mai rămâne îndoială că lucrul era cunoscut la C-tul Cetăţii. 
Şi atunci cu drept cuvânt ne întrebăm, de ce Comandamentul nu a luat măsuri eficace: pentru curmarea răului ; căci trimiterea unei compaaii din R. 76 lat, (Comp. 5176, sau 4 13/76) la Turtukaia pentru a face patrulări în noaptea părăsirii Liniei loaintate Staro-Selo, sau ameninţarea cu mitraliera la pontoane a unităţilor desorganizate din R. 76 Int. nu era de natură a curmă răul. Şi mai ales în după amiaza zilei de 23 Aug. erau necesare măsuri mult mai extinse şi mai radicale. | 
Era cazul cred ca întreg Bat, Ilil2 Gr. sosit la Turtukaia la ora 5,30 d. a., sau poate un aj batalion sosit mai 'devreme, d. ex. Bat, 1/75, sosit între orele 10 şi 12 de dim., — şi care în după amiaza zilei de 23 Aug. nu a avut nici o acţiune, — zic, unul din aceste batalioane trebuia să fie însărcinat cu poliţia înapoia frontului, deoarece porumburile şi grădinile erau pline de soldaţi Sustraşi din luptă, şi carii trebuiau adunaţi şi trimeşi la unităţile lor; şi acest lucru cred că nu S'ar fi putut face decât cu o unitate constituită cel puţin de forţa unui batalion şi acesta bine încadrat, Căci se va vedea la capitolul reconstituiri unităţilor în timpul nopţii de 23—24 Aug., că batalioanele abia au reuşit să se refacă cu efectiv de 2—300 de aoameni, adică circa 10,000 soldaţi la un efectiv de 34 batalioane; cât timp la căderea Cetăţii numărul prizonerilor a fost de 25.000, la care adăvdându-se morţii şi răniţi căzuţi în luptele din ziua de 24 Aug. şi evacuaţi, — precum şi soldaţii, circa 3500, — carii au reuşit să scape în dimineaţa aceleiaşi zile spre Silistra înainte de complectarea încercuirii Cetăţii, — carii cu toţii fac circa 30.000 oameni, care este ţiira probabilă 
  

1) Nu se putea împinge peste valea Kusgunluk, Flancul stâng trebuia rezemat pe creasta vestică a acestor văi, 
2) Foarte just.
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a luptătorilor carii existau în Cetate în acea noapte, — putem deci conchide că numărul soldaţilor carii nu €rau la unităţile lor se ridica la țifra de 20.000. 
Se înţelege cred acum uşor de ce natură trebuiau să fie măsurile pentru a putea pune în ordine o masă atât de mare de oameni. C-tul Capului de Pod însă nu numai că nu a apreciat catastrofa disolvării unităţilor în toată mărimea ei 1), dar nu şi-a dat seama de pericolul care ameninţa Cetatea din această parte şi nu a luat absolut nici o măsură în această privinţă, oici în ziua de 23 Şi nici în ziua de 24 Aug. Şi lucru nu ar fi fost târziu nici a doua zi de dimineaţă. In seara silei de 23 Aug. a sosit în Ca- pul de Pod încă un batalion de grăniceri, iar în cursul nopţii de 23-24 Aug. a sosit Bat. 11|80, — batalioane foarte bine încadrate, care ar fi putut să fie însărcinate cu poliţia înapoia câmpului de luptă şi cu reconsti- tuirea unităţilor desorganizate. Şi în Capul de Pod în acest timp se mai găseau şi toate cadrele artileriei care îusese părăsită pe Linia Centrelor, care puieau să fie întrebuințate în acest scop. — Nici batalioanele care au luptat pe şos. Silistrei, ca şi batalioanele care au luptat pe şos.: Daidir nu âu avut o comandă unică ; aşa că sforţările lor nu au fost coordonate pentru ajungerea unui Scop unic. Cu toate acestea batalioanele au putut să constitue uofront mai mu't sau mai puţin- închegat între valea Kusgunluk şi grupul de unităti care luptau pe şos. Daidir şi să oprească pe Bulgari de a trece şi în acest punct Linia II de Rezistență, ba chiar să-i respivgă din unele puncte unde ei reuşiseră să se apropie. Şi dacă aceste batalioane s'au retras după ce isbutiseră să respingă pe Bulgari pe o bună dis- tanţă, apoi acest lucru cred că se Qatoreşte în bună paite tocmai lipsei unui comandant al luptei, care ar fi putut parveni treptat cu angajarea şi mersul luptei să cunoască Situaţia, şi în consecinţă să dirijeze 'batali- oanele noi sosite nu unele peste allele, ci în punctele unde era nevoe spre a susţine şi încadra acţiunea batalioanelor intrare mai "nainte în luptă. 

— O chestiune pe care o socotesc nu îndeajuns de bine lămurită este cauza materială care a făcut ca toate trupele (afară bineînţeles de Bat. II1/2 Gr.) să se retragă după ce au ajuns punctul culminant al îoaintării. Am văzut că aproape unanimitatea ofițerilor carii au luptat în dreațta şos. Silistra afirmă că re= tragerea a inceput dela stânga şi anume din cauza focurilor de mitraliere pe care le primeau din această parte, Această afirmaţiune am văzut că cade aproape cu totul în faţa comunicării Șefului Muzicei Reg. 34 “ Inf., care a văzut dela canton, cum trupa din dreapta şoselii se retrăgea în dezordine spre porumburile din stânga şoselii, ceace ar fi fost imposibil dacă retragerea ar fi fost provocată de focurile de mitraliere care S'ar fi tras dinspre aceste porumburi, sau îu tot cazul ne arată că retragerea nu a început da la Stânga, ci dinspre dreapta şi anume aripa dreaptă s'a retras şi s'a îngrămădit peste aripa stângă. 
Aceasta ne dovedeşte că retragerea nu a fost un fapt unic cu o cauză bine determinată, ci s'a - produs în diferite puncte din cauze diferite şi în special din cauza venirii serii 2 

Acţiunea Artileriei. 
Am văzut deja din timpul descrierii acţiunii infanteriei vorbindu-se foarte puțin, chiar aproape deloc de cooperarea artileriei cu infanteria,—de ajutorul pe care aceasta era în drept să-i aştepte de la ar- tilerie ; aceasta probabil din cauză că acest ajutor a fost prea puţin simţit, 
Să vedem acum în ce fel spun ofiţerii de artilerie că au acţionat şi ce misiuni au îndeplinit, 

„La lupta de pe şoseaua Silistrei au luat parte următoarele unităţi de artilerie : Diviz. Ob. 105 mm, Maior Munteanu cuprinzând Bat. Locot. Otopeanu (1-a) şi Căpit. Costescu a 2-a) şi Diviz. de 75 mm. Md. 1880 adus de pe stânga Duvării chiar în ziua iuptei. — Deasemenea a mai luat parte şi Bat. de 53 mm. Subi. Costian V. mobilizată de Reg-tul 75 Iaf. | 
| Bat. de 75 mm. Md, Bulgar Subl. Atanasiu a fost părăsită în poziţie înapoia Centrului 14, — Bat, t. 87 mm. Md. 1880 Loeot, Andronescu, retrasă de pe poziţie de atelajele Bat. Căpit. Costescu pierduse parte din piesele închizătoarelor în retragere şi deci nu a mai putut fi folosită. Iar Bat. t. 53 -mm. Locot. Popescu F,, fusese, parte s:oasă din serviciu şi parte părăsită pe dealul din stânga cupolelor unde acţionase. — Aşa că aceste trei baterii nu au mai putut luă parte la luptele care au urmat în după amiaza zilei de 23 August. 

s 
Pentru a. stabili partea pe care au iuat-o bateriile arătate mai sus la luptă mă voiu folosi atât de comunicările pe care le-am căpătat personal cât şi de R. Lt..C. S. 
Acțiunea Bat. 1/5 Ob. Locot. Otopeanu. | 
„Bat Locot. Otopean: a o-unst ”“ziţie în dreapta şos. Silistra în preajma Cant. 2, de unde a tras între orele 2 şi 5 d. a. asupra infanteriei inamice care înaintă spre Linia II-a de Rezistență din direcţia Sud Păd. Dereaua ; tragere directă şi indirectă, pe înălțătoare variabile, intermitent 3000-2000 m. 
  
  

1) Dar încă a contribuit la mărirea ei prin dispoziţiunile nechibzuite ce a luat, sau a hotărât să se ia chiar de către comandanții micilor unităţi, - 2) Acest rezultat a fost fatal. Nu se dă o luptă fără scop bine definit şi fară obiectiv.
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„Schimbă de câteva ori de poziţie înainte susținând înaintarea Reg-tului 34 Inf, -şi trăgând asupra infanteriei variabil în îoaintare şi în retragere, 
„Către seară pe la orele 5-7 primeşte ordinul de a înainta la Kim. 5 de pe şos. Turtukaia—Dai. dir spre a susţine o înaintare a Reg-tului 74 Inf.. Ajuns acolo pe întunerec, Maiorui Marcovici din infanterie i-a dat ordin să nu deschidă focul spre a nu se demască, şi bateria s'a înapoiat la Turtukaia unde “ petrece noaptea „la Obor“.—(R, Lt.-C, $.) | 
In declaraţia sa de prizonier Locot. Otopeanu afirmă că la ora 12,30 a primit ordin şi a ocupat poziţie în dreapta şos. Silistra la 2000 m. înapoia . cupolelor ; şi de acolo a tras în infanteria inamică cu înalţătoare de 1000 şi 1500 m. ; iar când infanteria noastră a înaintat şi a respins pe Bulgari, 

cu distanță maximă. 
Această declarajie mi se pare mai verosimilă, fiind de acord cu Situaţia reală a infanteriei şi cu comunic. Subl. Vlădescu, of. subalt. în baterie care iată ce spune : 
„După retragerea din poziţia dinapoia Centrelor 13 şi 14, întâi am pus în baterie lângă tunul anti- aerian ; apoi am ocupat poziţie la 2000 m. înapoia cupolelor în dreapta şos. Silistra aproape de canton. Acolo am schimbat mereu de poziţie şi oblectiv, după cum mi se cerea. Baterla a tras unde credea că este inamic şi nu loveşte pe ai noştrii. In această poziţie nu am fost bătuţi de loc de artileria inamică, 
„Seara când mergeam spre Turtukaia ne-a întâmpivat un sergent infanterist călare care ne-a spus că infanteria a respins pe Bulgari la baionetă şi dacă ar avea artilerie ar face ispravă mare. Am mers cu acel sergent pe şos. Daidir ; pe drum ne-am întâlnit cu Lt-Col, Petrescu, şi mainainte spre inamic cu Ma- iorul Marcovici, care ne-a spus ca să venim a doua zi de dimineaţă. 

„Am mers la Şeremet, unde ne-am întâlnit cu celelalte baterii şi cu Col. Grigorescu, C-tul Reg- tului 5 Ob,, cătuia i-am raportat despre înţelegerea pe care am luat-o cu Maiorul Marcovici, !) iar dânsul a hotărât ca a doua zi să mergem cu toţii acolo. | 
Deci bateria a ocupat poziţie mai întâi lâagă bateria antiaeriană şi apoi în dreapta şos. Silistra puţin înapoia cantonului. Prima poziiie a ocupat-o probabil în urma impresiei ce îi lăsase retragerea Reg-tului 76 Int. In a doua poziţie se pare că a venit odată cu intrarea în luptă a Bat, 1/34 şi 11/34, sau cu puţin înainte, adică între orele 1,30' şi 2 d. a. , 
Este admisibil că bateria a tras mai întâi cu înălțător de 1000 şi 1500 m. în infanteria care se a- propia de Linia Il de Rez. şi apoi a tras cu înălțătoare din ce in ce mai mari în aceiaşi infanterie care se retrăgea în faţa întoarcerii ofensive a R. 34 lnf., către sfârşitul cărâia probabil a tras cu înălțător maxim de teamă ca să nu lovească propria noastră infanterie, a cărei poziţie nu ştia unde se găseşte. 
Dia aceasta reese că şi această baterie caşi bateriile care au luat parte la lupta de pe şos, Dai- dir, a acţionat fără să aibă vre-o legătură cu infanteria, ci a tras acolo unde credea că prin tragerea sa ar aduce vreun ajutor infanteriei. 
Deşi ofiţerii nu spun, dar bateria fără îndoială, S'a retras seara, când a văzut că infanteria se retrage către Linia II de Rez,, şi chiar mai'napoi de această linie, 
Despre mergerea din nou a bateriei pe front spre a ajuta infanteria care lupiă pe şos. Daidir, am vorbit la descrierea acţiunei Bat. 3:5 Ob. Căpit. Dumitriu, când am arătat ce însemnă, şi cărui fapt se datoreşte Acțiunea Bat. 2|5 Ob. Căpitan Costescu. 
Această baterie ocupase de dimineaţă poziţie înapoia Centrului 11, şi s'a retras treptat cu retra- gerea infanteriei. 

„La ora 2,30” după amiază intră în acţiune şi ocupă poziţie la dreapta Bat. Lt. Otopeanu în apropie- rea Cant. 2, | 
„Intre orele 3 şi 5 d. am. a deschis focul asupra infanteriei inamice care înaintă către Linia li de Rez.; tragere directă şi indirectă, intermitent, şi cu înălţătoare variabile 3000—2000m, 
„A ocupat apoi mai multe poziţii succesive în retragere simultan cu înaintarea infanteriei noastre susţinută de batalioanele care sosiseră în, după amiaza zilei în, ajutor. 

i „Către seară se retrage la Şeremet şi apoi ese prin bariera Silistra punându-se subt ordinele Ma- iorului Stănescu din Reg-tul 34 Inf., şi bivuacuează în apropierea Cant. 2 în noaptea de 23—24 Aug. (R, Lt.-C. $.) Mi 
Să vedem acum comunic. Căpit. Costescu, C-tul Bat.: (2:55 0b). | 
„La ora 3,30—4 am retras bateria până la şirele de paie de la Răsărit de Caz. Şeremet, „ Sosind aci a început să apară R. 34 Inf., care înainta în valuri; pe la mine prin baterie a trecut 

a tras 

1) Vra să zică fiecare C-t de unitate,—fie de infanterie fie de artilerie,—se sfătuia cu subalternii săi asupra programului de după amiază, sau de a doua zi, 
Metoda aceasta până atunci nu era cunoscută nici în Rusia, Ea a fost înaugurată acolo în primă- vara 1917 (Metoda Sovietică), |
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Comp. 934 cu Căpit. lonescu C.—in Stânga mea ca la 100m. lâugă şirele de paie era Bat. Ob. Locot. Oto=: peanu. Am schimbat puţin înainte de poziţie şi am dat de linia de trăgători a Reg-tului 34 Inf,, care nu în- naintase mult, 
| | „Am mers pe linia de luptă a infanteriei şi am fost prins acolo de un foc groaznic de infanterie îocât am fost nevoit să mă înapoez mergând pe brânci până la baterie. In baterie am găsit pe Col. Grigo- rescu, C-tul Reg-tului 5 Ob., care venise cu Bat. 3 şi 4|7 Ob. şi ocupase poziţie mai la dreapta fără să le pot vedea. 

„In dreptul bateriei mele, în dreapta şos. Daidir se găsea Diviz. de Ob. de 120 mm, Maior Mo- taş, care nii-a comunicat că a terminat proectilele. 
„lacă de cănd a apărut infanteria i-am susţinut înaintarea, iar când infanteria a trecut înaintea noastră am continuat să tragem lungind tragerea până la 6200 m. 1) spre a nu lovi propria noastră in- fanterie, de la care ne veneau mereu cereri ca să trogem mai lung. 
„Pe înserate am văzut venind dinspre stânga pe Maiorul Divary cu 2 baterii (de 87—75 mm ?) trase cu boi. 

| 
„Seara s'a produs retragerea infanteriei ; şi fiindcă gloanţe de infanterie inamică ajungeau la ba- terie, ne-am retras şi noi: eu cu bateria mea, pe şosea, iar Bat. Locot, Otopeanu pe alături paralel cu mine. Tot în acelaş timp s'au retras și celelalte baterii pe dincolo de şosea. 
„Ajungând la Şeremet şi fiind mare îngrămădeală de oameni şi material, am eşit pe şos. Silistra şi m'am oprit la Nord de şosea înapoia Cant. 2, unde am dat de mâncare la cai şi la oameni. „De aci am cerut ordine de la C-tul Capului de Pod şi mi s'a ordonat să mă duc la Şeremet ; dar eu am preferat să rămân aci. 2) 
„Noaptea a venit la-mine Maiorul Munteanu, C-tul Diviz., şi Subl. Găitan, Of. cu Aprov. al Reg- 5 Ob.. Ceva mai târziu a venit şi Subi-ţii Cristescu şi Dumitrescu din Diviz. Maior Motaş, carii mi-au spus că s'au pierdut de divizion ; i-am mustrat şi le-am ordonat să se ducă la bateriile lor, 
„inainte pe şosea la canton se găseau unităţi din R. 34 Inf. cu Maiorul Stănescu şi mam pus Subi ordinele sale, 
„Noaptea târziu a venit G-lul Teodorescu cu automobilul cu Lt.-Col. Svoranu şi Maiorul Săvu- lescu ; întrebând acolo pe Subl. Vopârlan, Ol, cu Aprov. al Reg-tului 76 Int., care “căuta regimentul, spre a-i distribui mâncare, G-lul Teodorescu i-a zis: „R. 76 Inf. a înemerit astăzi la port; îl vom vedea mâine a, — Din cele de mai sus deci putem conchide că Bat. Căpit. Costescu a ocupat poziţie între şos. Silistra şi Daidir cam la înălţimea klm. 63 de pe şos. Silistra şi kim, 4 de pe şos. Daidir, şi mai aproape de şos. Daidir ; şi afirm acest lucru căci numai aşa îmi explic cum Căpit. Costescu a putut vorbi cu ofiţerii din Diviz. Maior Motaş carii î-au spus că bateriile au terminat proectilele, ştiut fiind că acest divizion ocupă poziţie călare pe şos. Daidir în apropiere de kim, 4. | 
In ce priveşte obiectivul, deşi ne spune că a susținut înaintarea Reg-tului 34 Inf., şi că a tras asupra infanteriei inamice care înaintă către Linia li-a de Rezistență, nu ne spune anume în ce direcţie a tras ; adică din ce direcţie înaintă infanteria inamică asupra Liniei Il-a, — asupra cărui sector înainta această infanterie, pe care anume unitate din R. 34 Int. a susținut-o la atac, şi în ce direcţie înainta acea unitate, Numai cunoscând aceste lucruri am putea să ne dăm seama îa ce direcţie şi în ce obiective a tras. Insă din afirmaţia că bateria a tras cu înălțător maxim spre a nu lovi propria noastră infanterie, care cerea ca artileria să tragă mai lung, când singur Căpit. Costescu spune că a mers în primul moment pe linia infanteriei, care nu era departe, — putem înțelege cam în ce obiective a tras bateria, unde se găseau acele obiective și în ce fel a fost ajutată infanteria amică 4). 
Din toate comunicările pe care le-am putut căpătă precum şi din convorbirile pe care le-am avut cu ofiţerii, carii au luat parte la luptele din după amiaza zilei de 23 Aug, mi-am format convingerea că Bui- garii nu au mai acţionat cu mase de infanterie, 5) cum au procedat de dimineaţă la atacul Liniei Centrelor, ci au înaintat îa formaţiuni rare, mitrsliare şi pusci mitraliere însoţite de patrula puternice, sau subunități mici.—iar grosul infanteriei Pau ținut înapoi, de unde îşi alimentau sau îşi prelungeau linia de luptă. Aşa că artilerla noastră nu a avut obiective mar în care să tragă, şi nici linia de luptă bulgară nu au putut să o bată pentru motivul că nu o vedea, precum nu o vedea în cea mai mare parte nici infan- 

    1) Până la 6200m. ?. Nu cred, De ce nu a schimbat poziţia ? 2) Mă rog, C-ţii de Baterii erau subt ordinele directe ale Comandamentului locului întărit ?—Intre ei nu exista nici o altă treaptă de comandament ? 
3) Haglie scenă, 
4) Da. 
5) Da.
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teria ; şi chiar acolo unde infanteria o vedea, nu o putea comunica artileriei din cauza complectei lipse de 
legătură 1). | 

Şi când afirmăm că artileria nu a ajutat cu nimic infanteria în luptele de pe şos. Daidir şi Silistra 
în după amiaza zilei de 23 Aug., afirmăm o realitate; şi vom vedea că şi a doua zi lucrul sa petrecut la fel. 
— lar retragerea tutulor bateriilor la Şeremet, pentru a staţiona în timpul nopţii,— dintre care Bat; Căpit, 
Costescu dealtfel face o excepţie fericită — pe cât timp infanteria, multă, puţină cât a fost, a rămas pe linia 
de luptă, ne dovedeşte concepţia falşă ce aveau ofiţerii de artilerie asupra rolului artileriei în luptă, la in- 
trarea noastră în companie.2) 

Bateriile nu trebuiau să părăsească câmpul de luptă; ele erau datoare să rămână pe poziţie îna- 
poia infanteriei, să se pună în legătură cu comandanții acesteia, să recunoască poziţiile pe care infanteria le 
ocupă, şi să stabilească cum anume va acţionă a doua zi, spre a-i putea da sprijinul necesar. Și numai 

„ faptului că bateriile nu au rămas în timpul nopții pe poziție se datoreşte sosirea lor târzie pe câmpul de 

luptă a douu zi, şi anume după ce infanteria noastră a fost spulberată şi se retrăgea în risipă. 

Acțiunea Diviz. de 75 mm. Md. 1880. 

„Maiorul Divary ia comanda acestui divizion pe la orele 5 d. a., găsindă-l în poziţie de tragere la 
Nordul şos. Turtukaia-Silistra, cam între kilometrii 63 şi 64. 

„Primind ordin de a susţine contra-atacul pe care avea să-l dea un batalion de grăniceri şi R. 34 
Inf., schimbă de poziţie tot la Nordul şoselii, dar într'o vâlceluţă la intersecţia şos. Turtukaia-Silistra cu şos.. 
Kosuj şi deschide focul asupra infanterjei care înaintă dinspre Păd. Dereaua şi voia să manevreze la aripa 

stângă a grănicerilor; tragere directă, înălțătoare variabile, intermitent, de la ora 6 până către seară. 
„Infanteria bulgară se retrage. 

„Bateriile se retrag puţin mai 'napoi şi bivuachează tot în preajma cantonului. (R. Lt..C. S.). 

— Acest divizion, după cum ştim a fost adus de pe stânga Dunării din Sect, Spanţov, fiind atelate 
aşa cum s'a putut improviză, cu boi mânaţi de bătrâni din sat şi, se zice, chiar de femei. 

Un sergent cu numele Stenger sau Steiner, care a făcut parte din cadrele acestor baterii, a spus 
Subl-tului Caragea, că ofiţerii comandanţi ai acestor baterii (Locotenenţii S'ăiineanu şi Cristescu), după ce 
bateriile au debarcat la Turtukaia, sau dus la Comandament, la ordine, iar bateriile au eşit pe poziţie şi au 
început să tragă subt conducerea sergenţilor fără să ştie unde; probabil că acest lucru sa petrecut până 
la sosirea şi luarea comenzii de către Maiorul Divary. 

Asupra acţiunii acestor baterii am avea de observat acelaş lucru ca şi la celelalte baterii în ce 
priveşte obiectivul, şi anume că acest obiectiv, — infanteria inamică care înainta dinspre Păd. Dereaua, — 
era foarte greu de văzut (tragere directă) din cauza porumburilor care se întindeau la Nord de şos. Silistrei, 
şi nu a putut să fie bătut cu folos din cauza lipsei de legătură între artilerie şi infanterie, care aceasta 
sibgură a putut vedea infanteria bulgară şi ar fi putut regulă tragerea artileriei noastre asupra ei. Şi chiar 
dacă artileria ar îi descoperit câmpul de luptă de la marginea Păd. Derea:z dintr'un observator bine aşezat 
şi prevăzut cu un benoclu bun, mă îndoesc că acel observator ar fi putut deosebi infanteria bulgară de 
infanteria noastră, care, aceasta din urmă, făcea acele mişcări de dute-vino în acea parte de loc; şi astfel 
bateriile ar îi lovit tot atât de bine infanteria bulgară ca şi infanteria noastră, Dar ofiţerii noştrii, carii au 
comandat unităţile care au iuptat în faţa lizierii Păd. Dereaua nu mi-au comunicat nici unul să fi fost bătuţi 
nici de artileria bulgară nici de artileria noastră, şi nici liniile bulgare nu au fost bătute. Aşa că este sigur 
că dacă aceste baterii au tras în direcţia Pădurii Dereaua au tras cu înălțătoare mari, peste 4000 m., şi a 
bătut valea Kusgunluk, şi peste această vale. 

Acțiunea Bat. de 53 mm, Subl. Costian. 
Asupra acţiunii acestei baterii nu am decât comunicarea Plot. Adoichiţii C-tin, care a făcut parte 

din cadrele acestei baterii : 

| „Bateria a ocupat poziţie în dreapta şos. Kosuj la 200 m. dincato de canton, Această poziţie 
ne-a fost arătată de un maior de stat major, care ne-a dat ordin şi anume în ce să tragem. 

„După deschiderea focului Subl. Costian a plecat la divizie, spre a lua ordine, şi nu a venit decât 
a doua zi pe la ora 9 de dimineaţă. După puţin timp a plecat şi Subl. Crapelianu care nu a maâi venit deloc 
în baterie ?); cu dânsul m'am întâlnit a doua zi pe la ora 4—5 d. a, când am încercat” să scăpăm 
spre Silistra. | 

„După ce am ocupat poziţia, au trecut multe trupe înainte, infanterie şi grăniceri ; grănicerii mi-au 
dat ca susţinere un ploton-cu un ofiţer care a stat lângă baterie până a doua zi, când au început focurile, 

“şi când plotonul a plecat înainte. 

1) O cred. | 
4 n 2) Lipsea artileriei noastre ca şi infanteriei instrucţia specială tactică a răsboiului de cetate şi 

e poziţie. i 
3) Ce destrăbălări ? | 
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„După ordinele domnului maior care ne-a arătat locul pentru pus în baterie am tres încontinuu cu înălţător de 4000 m, (distanţa maximă) în trauşeele noastre care fuseseră ocupate de Bulgari. Până seara am tras vre 0 600 de proectile. Tragerea am condus-o dintrun observator suit întrun pom, „In timpul când am sosit pe poziţie am văzut în dreapta şos. Silistra: ca la 400 m, depărtare o baterie a noastră, o baterie din Reg-tul 5 Obuziere. | 
„După instalarea bateriei în poziţie şi după începerea tragerii, mergând în recunoaştere înainte am găsit pe şos. Kosuj ca la 400 m. de canton un tun de 53 mim. răsturnat şi câteva chesoane părăsite şi pe un sergent din bateria din care făcea parte acest material, rănit şi ducându-se spre pontoane. „Noaptea am petrecut-o pe poziţia din care am tras. 

— Probabil că bateria a fost adusă şi instalată în poziţie de către Maiorul Săvulescu, Şeful de St.-M. al Capului de Pod, care se va fi găsit în acel moment pe acolo, şi care a dat şi obiectivul de bătut şi dis- tanţa de tragere, 
Cu 4000 m. se bătea exact linia Centrelor 14 şi 15. Nu văd scopul acestei trageri,— bine înţeles atât timp cât nu i se putea da un obiectiv potrivit situaţiei tactice a câmpului de. luptă,—când este ştiut că la ora 3 d. a. infanteria bulgară se apropia de canton. Mai de grabă aş fi înţeles baterea văii Kusgunluk unde probabil erau mişcări de infanterie şi de artilerie bulgară şi unde funcționau serviciile unităţilor care luptau spre canton, 

Subl, Costian plecat din baterie pentru a primi ordine (?), nu s'a înapoiat negreşit din cauza miş- cării generale de retragere care s'a pronunţat către seară şi care probabil l-a făcut să creadă că toată in- fanteria s'a retras şi bateria a rămas în mâinile Bulgarilor ; deaceia nu trebuia să plece din baterie, ci să tri- meată la ordine un agent de legătură sau pe ofițerul subaltern. 
| Dar acesta nu este singurul caz când comandantul unei unităţi, în loc să trimeată la ordine pe agenţii prevăzuţi de regulamente şi de tabelele de mobilizare, părăsesc unităţile pe câmpul de luptă şi se duc personal la ordine la comandament, din care cauză se rătăcesc de unităţi, făcând impresia că au dezertat de la comandă. 

Subl. Crapelianu, plecat din baterie fără să ştim pentru ce motiv,—poate spre a urmă exemplul şetului său,— a fost găsit de Maiorul Antonescu Benedict, C-tul Bat. 1I:75, din care făcea parte bateria şi a fost luat şi încadrat în acest batalion. 
” 

Tunul de 53 mm. răsturnat şi chesoanele părăsite şi găsite de Plot. Aldoichiţii la Răsărit de can- ton făceau parte în mod sigur din Bat. Locot, Popescu F., care luptase lângă cupolele dinapoia Centrului 12, Aceasta ne dovedeşte ză această baterie a fost retrasă în parte de pe poziţia pe care luptase şi a fost pă- răsită în retragere. Am mai vorbit ceva mai "nainte de alte două tunuri găsite ceva mai la Răsărit de ofiţerii cari au luptat cu unităţile lor prin aceste părţi, 

Cu descrierea acţiunii acestei baterii se termină descrierea cooperării artileriei noastre în lupta de pe şos. Silistra în după amiaza zilei de 23 Aug. ă 
In faţa celor arătate nu am putea caracteriza această acţiune altfel de cum am caracterizat acţiu- nea artileriei noastre în lupta de pe şos. Daidir, şi anume: 

— lipsă complectă de legătură cu infanteria, din care a decurs: 
— necunoaşierea misiunii şi situaţiei infanteriei în luptă 
— şi de aci lipsa ajutorului pe care artileria trebuia să-l dea infanteriei, 

— şi lipsa unui acord de tragere între baterii şi a unei conduceri superioare. 

Privind acuim întreaga acțiune desfășurată între Păd. Turtucaia şi valea Kusgunluk, vedem an- gajându-se din partea noastră 7 batalioane noi intrate în luptă, — (1184, 174, 1 şi 1134, 184, 11l;34 şi I;2 Gr.) şi resturile a altor 8 batalioane, care au luptat pe Linia Centrelor (Comp, 3, 5, 7 şi 16/79, 111176, 1, IV şi [II76, II şi 11174 şi 1180) ajutate de 4 bat. de ob. de 105 mm,, 2 bat. de ob, de 120 mm, 1 bat. de 53 mm. şi către seară şi de 2 bat. de 75 mm. Md. 1880, 1 bat. de 75 mm. Md, Bulgar şi 2 bat. de 75 mm, Md. Românesc, — în total 15 batalioane şi 12 baterii diferite intră în luptă spre a'-opri înaintarea Brig. Nedelcof (8 batalioane şi..... baterii) spre Turtukaia, 
Superioritatea numerică a infanteriei noastre era aproape îndoită; cu toate acestea din cauză că batalioanele care luptaseră pe Linia Centrelor nu s'au putut reface decât cu efective cu totul reduse, sau nu S'au refăcut de ioc, — şi din cauză că batalioanele noi sosite au fost băgate în luptă treptat-treptat, fără o conducere unitară şi fără să li s€ dea o misiune şi o direcţie bine definită şi contormă cu Situaţia tactică reală din momentul sosirii lor pe câmpul de luptă, batalioanele s'au istovit şi împrăştiat în atacuri sterile,
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deşi au înaintat şi atacat cu un avânt şi o ordine destul de bună pentru nişte trupe care atunci primeau 
primul botez de sânge !). 

In ce priveşte artileria, nu cunoaştem dislocările de baterii care s'au produs pe frontul bulgar, 
spre a putea face o comparaţie între artileria noastră şi cea bulgară ; un lucru însă rămâne stabilit că in- 
fanteria noastră nu a avut de suferit aproape nimic din partea artileriei bulgare, afară de unităţile care au 
luptat în dreapta şos. Silistra şi numai către seară, când s'au retras, Aceasta denotă că nici artileria bulgară 
nu a fost destul de mobilă spre a schimba poziţiile pe care le-a ocupat de dimineaţă la atacul Liniei Cen- 
trelor, spre a însoţi şi ajuta infanteria în înaintarea sa. 

Dacă artileria bulgară ar fi ajutat infanteria sa pe poziţia unde ea ajunsese în înaintarea sa spre 
Linia I-a de Rez. a Cetăţii, atunci cu greu unităţile noastre de ajutor de a doua categorie ar fi putut res- 
piuge pe Bulgari, aşa precum ştim că i-a respins, | 

De asemenea artileria bulgară nu a contra: bătut artileria noastră decât tot pe înserate şi şi atunci 
cu foarte slab efect. Așa că putem afirmă că lupta aceasta a fost purtată aproape în mod exclusiv nu- 
mai de infanterii, care în această după amiază şi-a dat jertfele sale şi şi-a avut succesele sale în mod 
exclusiv. 

_ Operațiunile din Sectorul cuprins între şoseaua 
Daidir şi şos. Rem. 2. | 

Pe cât de aprins a fost sectorul cuprins între şos. Daidir şi valea Kusgunluk, pe atât de liniştit 
a fost Sect. dintre şos Daidir şi şos. Rem. 2, 

Div. 4 Pr., care a atacat şi cucerit Centrele 7—9, s'a oprit în faţa Păd. Daidir, sau chiar pe 
marginea acestei păduri; — iar în taţa unităţilor care au ocupat Linia II-a de Rez. înapoia pădurii în inter- 
valul arătat mai sus (între şoseaua Daidir şi şos, Rem. 2) nu au apărut nici cel puţin patrule bulgare; — 
aşa că aceste unităţi nu au avut să întreprindă absolut nici o acţiune de luptă. 

Din cauza liniştei care a domnit în acest sector unităţile care au avut însărcinarea ca să ocupe 
poziţie aci, s'au instalat în bună voe, şi tot aci s'a putut reface sfărâmăturile Reg-tului 79 Iaf., şi în parte 
ale Bat, 1li|75. - 

Unităţile care au fost trimise să ocupe poziţie, sau au înemerit aci, sunt: Bat. 1l|75, Bat. Mil. 
No. 76, Comp. 7:80, Comp. 584 şi Comp. 6/74. — Vom urmări cum fiecare din aceste unităţi au ajuns aci, 
cum şi unde au ocupat poziţie şi ce au făcut până la venirea serii; — şi în acelaş timp vom urmări cum 
s'a refăcut R. 79 If. şi Bat. IIl;75, cu ce elemente şi ce poziţii au ocupat. 

“ Batalionul 1173. 
Să ascultăm pe ofiţeri. 

— Comunic. Locet, Popescu Ion II, C-tul Comp. 5175: 
„Bat. l[75 a debarcat la Turtukaia în ziua de 23 Aug, ora 10,307—11 de dim, la Pont, 1. De 

acolo am suit pe o şosea la tunul antiaerian şi ne-am orit înapoia remizelor de muniţiuni. 
| „După 30 am primit ordin şi am eşit prin porumb în şos. Daidir pe care. am urmat-o pe o bună 
distanţă. Am fost ajunşi din urmă de G-lul Georgescu şi de Maiorul Săvulescu care ne-a dat ordin ca să 
mergem în direcţia unor copaci în dreptul cărora se vedea nişte ium, şi să ocupăm tranşeele Liniei a Il 
(a îl-a) pe care le vom întâlni îuainte ; iar dacă nu vom găși trupe româdeşti acolo, să înaintăm până 
le vom găsi 2). 

„la acel timp pe câmpul de lupă era linişte. Am apucat pe un drum la dreapta prin porumb, 
şi la 400 m. de şosea am dat de nişte tranşee pe care le-am ocupat cu companiile în ordinea începând de 
la stânga: 5, 7 şi 6, iar Comp. 8175 înapoi în rezervă. La stânga companiei mele (5:75) nu se mai găsea 
altă trupă; la dreapta erau trupe din R. 79 Inf. Ea 

„Am terminat ocuparea poziţiei pe la orele 2,30'—3 d. a. Pe la orele 3,15'—4,30 a venit G-lut 
  

1) Cauzele : 
— Lipsa unul plan de acţiune; 
— Lipsa unei conduceri unitare ; 
— Discordanţa în acţiunea unităţilor de infanterie ; 
— Intrebuinţarea în luptă a unor trupe abia mobilizate, neantrenate, slab încadrate, care nu-şi 

cunoşteau şefii, şi pe care aceştia nu le aveau în mână. 
2) Aceasta se cheamă orientare ? Să nu se uite că ofițerii, după cât ştiu, încă nu aveau haita regiunii Turtukaia, . 

e pă
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Drăgotescu care ne-a văzut. Până la orele 6—7 am continuat cu pregătirea poziţiei. In acest timp se auzeau focuri şi luptă spre stânga, însă nu puteraică. 

„Toată noaptea am stat aşa. Lt.-Col Josescu, C-tul Reg-tuluui, a stat în tot timpul cu Maiorul An- tonescu B., C-tul Bat, la Comp. 8175, unde se găsea şi drapelul reg-tului. Noaptea pe la orele 9-11 s'a auzit spre stânga foc infernal de infanterie, Pe la ora 11,30 noaptea a fost rănit Subl. Toporaş într'o recunoaştere, — Comunic. Subl. Petre Radu, of. subalt. în Comp. 7/75: 
„Batalionul nostru a sosit la Turtukaia în ziua de 23 Aug. între orele 1,30-2 d. a. împreună cu Lt„-Col. Josescu; Bat. 1 şi 11l|75 trecuseră mai înainte. 
Cum am ajuns la Cazărmi batalionul s'a desfăşurat în trăgători (2) şi am intrat în porumb.— Plotoanele 2, 3 şi 4 din Comp. 7:75 ne-am perdut de restul companiei şi am înaintat până aproape de pă- dure, unde am ocupat o creastă fără tranşee ; a venit apoi un om de legătură care ne-a condus la Lt.-Col. - Josescu şi Maior Antonescu B., carii căutau tranşeele, pe care trebuia să le ocupăm, Am ocupat mai înțâi nişte tranşee mici pe care le-am părăsit şi am ocupat altele tot în porumb. | „Pentru că nu aveam câmp de tragere, am doborât porumbul pe o distanță de 7—800 m. dar pădurea în faţa căreia ajunsesem la început, tot nu se vedea !), 
„Toată compania noastră ocupă nişte tranşee întro singură linie, având la dreapta Comp. 6/75, iar la stânga Comp. 5175; înapoi era Comp. 8:75 în rezervă, unde se găseau şi C-tul Reg-tului şi Cotul Bat. cu drapelul. 
„Pe seară Lt.-Col. Josescu a trecut pe front şi ne-a spus că trebue să apărăm poziţia până vom muri. Noaptea am stat în aceiaşi poziţie şi am trimes patrule înainte. | „Când am înaintat de la Cazărmi spre poziţia pe care trebuia să o ocupăm, am întâlnit prin porumb pe Subl. Stănescu P. (Comp. 2179) -cu care am stat noaptea în tranşee, şi cu Subl-ţii Hanganu (Comp. 2|79), Andrei V. (Comp. 11179) şi Nestorescu N, (Comp. 374), carii umblau prin porumb şi spuneau . că caută regimentele lor. - | - NI — Comunic. Subi. Ţabără V., of. subalt. în Comp. 875: - 
„Comp. 8/75 a fost însărcinată cu paza drapelului şi ca rezervă a batalionului care ocupă poziţie în nişte tranşee înaintea noastră ca la 100—150 m.. Lt.-Col. Josescu a stat tot timpul cu noi, atât Marţi (23 Aug.) după amiază, cât şi în cursul nopţii şi a doua zi până la retragere; numai Marţi a lipsit câtva * timp, dar s'a înapoiat. 

— La acest batalion S'a raliat şi Subl. Călin, of. subalt. în Comp. 4175, care fusese însărcinat ca să pregătească cartiruirea reg-tului în satul Tâncăbeşti; dar reg-tul fiind trimes la Turtukaia, ofiţerul a venit aci, şi găsind Bat. ill75 s'a pus subt ordinele acestui batalion. Redăm tot aci şi comunicarea acestui ofițer: „Am debarcat la Turtukaia în ziua de 23 Aug. la ora 4 d. a. împreună cu gradaţii carii mi se dăduse ca să fac cartiruirea. ! | E — „De pe remorcherul pe care am trecut, vedeam cum coborau de pe dealuri soldaţi răsleţi. Dunărea - am trecut-o cu Bat, 1184, — So!daţii acestui batalion păreau obosiţi şi abătuţi; şi Lt.-Col, Stratilat, C-tul Bat,, oprise orice acțiune de îmbărbălare a soldaților (21). - „M'am întâlnit cu ordonanța Subl-tului Șerbănescu Iul. (Comp. 8/75) pe care l-am luat ca să mă conducă pe îront, o " In drum am strâns ca 150 (?) soldaţi din diferite reg-te pe care i-am încadrat cu grâdaţii pe care îi aveam cu mine, şi i-am dus cu mine, 
| „Am ajuns la batalion la Comp. Locot. Popescu loa II, (Comp. 5/75). La dreapta acestei companii la 300 m. era Comp. Locot. Arjoceanu (Comp. 7/75), şi între ele se găsea o unitate formată din resturi din Reg. 79 Inf. cu Căpitanii Vârnav (Bat. [il|79) şi Popescu Cr, (Comp. Mitr. Maxim/79 Inf.), Subl. Teohari şi Plot. Popof. 

ă „In acel timp, înapoia Comp. Locot. Popescu [. 1! se ținea un sfat de către O-lii Georgescu, Teo= dorescu (?) şi Drăgotescu; — Maiorul Antonescu nu s'a dus la acel Sfat; — pe Lt.-Col, Josescu nu l-am. văzut decât a doua zi de dimineaţă când a vizitat frontul batalionului. 
„Pe mine cu unitatea ce îmi formasem m'a oprit mai întâi în rezervă în porumb ; — apoi m'a îasărcinat ca să ocup intervalul dintre unitatea din 79 Inf,, despre care am vorbit, şi Comp. Locot. Arjoceanu, „Fiindcă în acest interval nu erau făcute tranşee, am făcut un şanţ pentru trăgători în genuchi, căruia i-am curăţat câmpul de tragere pe o distanţă de 400 m. lucrând toată noaptea. Tranşeia pe care am construit-o se găsea ca la 800 m. înapoia vălcelei din față, dincolo de care se găsea pădurea; — şi după felul cum am ocupat poziţia şi ni se dăduse ordine, credeam că în faţă, în pădure avem inamic, căci nu ni se comu- nicase că înaintea noastră sunt trupe amice. Care nu mi-a fost mirarea Când a doua zi pe la ora 9,30 du- cându-mă înainte, am găsit chiar în faţa tranşeiei pe care o construisem, pe marginea platoului de dincoace de valea care ne despărțea de pădure, o unitate (ploton ?) de milițieni subt comanda Subl-ţilor Georgescu B. (Comp. 4176 Mil.) şi Petrescu 1. Gh. (Comp. 11:76) făcând măşci individuale. 
1) Foarte bine. 
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„In timpul nopţii am trimes înainte patrule de siguranţă pe care a trebuit să mă duc personal să le împing înainte.!) | 
„Imi amintesc că pria frontul ocupat de Comp. Locot, Popescu I. Îl, trecea un drum pe care am . venit eu, şi care mergea spre inamic. 

| | ” — Toi la acest batalion s'a mai alipit şi Subl. Ionescu P. (Comp. 9/75) din Bat, III;75 care a luptat de dimineaţă la Centrala 2, Iată şi comunicarea sa: 
„Dela Centrala 2 m'am retras pe un drum de care paralel cu şos. Daidir şi am mers pe el până în valea din marginea pădurii. Acolo la un puț am găsit ordonanța Subl. Nisipeanu Gh., Adj. Bat, 1]|75, care mi-a spus că acolo aproape se găseşte şi Bat. 1I|75. 
„Am mers la batalion, şi Maiorul Antonescu B,, C-tul Bat. mi-a dat comanda unui ploton format “din soldaţi de adunătură din aiterite reg-te şi m'a ataşat la Comp. Locot. Popescu |, Il, unde am stat până a doua zi la retragere, 

— Din comunicările înşirate mai sus putem afirmă cu siguranţă că Bat, 1/75 a ocupat poziţie pe Linia Il de Rez. a Capului de Pod, astfel precum este arătat pe crochiul respectiv ;— flancul stâng se îutin- dea sigur până la încrucişarea celor două drumuri de care de la Nordul cotei 121,4; flancul drept nu-l putem ficsă în mod sigur unde a ajuns, dar probabil că se întindea până la punctul unde  tranşeele Liniei a ll-a începe să urmeze margivea văii Fotulului, deoarece nici un ofițer nu mi-a spus că a ocupat vre-o tranşee care să aibă în faţă valea, şi peste vale pădurea. 
In acest caz batalionul se întindea pe uu front de un kilometru, ceace este verosmil având în vedere că în acest front erau înglobate şi unităţile constituite şi comandate de Subl-ţii Călin T. şi Ionescu R., unilatea din Reg-tul 79'1nf, comandată de Căpit. Vârnav, precum şi Comp. Mitr. Maxim|75 şi Comp. 1 din acelaş reg-t, care după cum vom vedea, în retragerea lor din Seci, |, unde au luptat de dimineaţă, au înemerit tot aci, | 

ă Nu ne putem pronunţa în mod Sigur asupra orei când acest batalion a trecut Dunărea, şi nici "comparativ dacă acest batalion a trecut Dunărea înaintea sau în urma Bat. 11l84 ; este aproape sigur însă că a trecut la Turtukaia înaintea Bat. 1]34 şi 11134, şi 1;74, deoarece G-lul Georgescu, care a trecut cu Bat. 1[34 şi 1l[34 a găsit la C-tul Capului de Pod pe Lt.-Col. Josescu sosit acolo pentru a lua ordine. Astfel fiind Bat, 11|75 este unul dintre primele batalioane de ajutor de a doua categorie care a trecut Dunărea, dacă nu celdintăiu. Atunci se naşte întrebarea :2) de ce acest batalion a fost trimes în acest sector, care după cum am văzut era atât de liniştit, în timp ce catastrofa Cetăţii se apropria dinspre Cen- trele 11], 12 şi 13? 
- Probabil că C-tul nu aprecia situaţia atât de primejdioasă în Sect, Centrelor 9—11, unde ştia că a trimes Bat. 11:74 şi 11l|74 şi Bat. 1:80, şi socotea mai primejdios Sect, Centrelor 8, 7 şi 6, de unde înce- puseră să sosească încă de pe la ora 12 Sfărâmăturile Regimentului 79 Inf., şi dincotro se aşteaptă să apară din moment în moment capetele coloanelor bulgare la liziera nordică a Păd. Turtukaia, — Şi deaceia înainte de a înşghebă contra-atacul în direcţia Centrelor 9—11, C-tul Capului de Pod, probabil, a ținul să asigure aripa dreaptă şi spatele acestui contra-atac şi însăşi inima Cetăţii prin trimiterea acestui batalion pentru a „ocupa Linia Il-a de Rez. în dreptul Centrelor 6—8. 

Şi se va vedea “că apărarea acestui sector a fost mai în urmă completată cu trupe de ajutor de 

Daidir-Turtukaia în după ameaza zilei de.23 Aug. ; şi nici a doua zi nu au intrat decât Cu mare precau= țiune şi cu unităţi puţine şi mici în această pădure, 
Aceasta devedeşte ca C-tul Bulgar a apreciat mai real ca C-tul Român greutăţile unor operaţiuni într'o pădure de natura pădurii Turtukaia-Daidir, Intradevăr această pădure aproape în toată întinderea sa are caracterul de crâug, pădure tânără, deasă şi necurăţită ; aşa că străbaterea ei nu se poate face decât. pe drumuri; în special pădurea aceasta păstrează acest caracter pe toată marginea ei nordică, Unităţile care ar străbate acest fel de pădure în formaţie de manevră sunt expuse să se fărămiţească, să se rătăcească şi să se pună într'o desordine din care să nu mai poată reveni, astfel cum s'a întâmplat cu Bat. III:75 şi II şi LII|74 la înaintarea lor în ajutorul Sectorului II, şi cum s'a întâmplat cu toate unităţile şi subunitățile trupelor care au apărat Centrele 2-8, şi care în retragerea lor au traversat pădurea. 

1752 .N 1 Aceste patrule nu au dat de unitatea de milițieni? (care se găsea înaintea frontului Bat, 175? N. A). 
2) Răspuns: Pentru că lipsea Comandamentului nostru orientarea. După cum până în ziua de 23 Aug., dimineaţa, Comandamentul așteapta ca lovitura să fie dată prin sectorul de Vest, tot âstfel, în după amiaza zilei de 23 Aug,, el era ferm încredințat că Bulgaro-Germanii vor da lovitura finală pe unde au în= ceput-o dimineaţa, adică între drumul Daidirului şi Rem. 2, . Eaca de ce C-tul nu a ştiut unde să-şi întrebuințeze trupele de ajutor, cum nu a ştiut să se folo- sească nici de ofiţerii de valoare cari îi soseau necontenit şi cari erau cunoscuţi în armata noastră,
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Şi vom vedea la descrierea luptelor din ziua de 24 Aug. catastrofa în care au căzut trupele Secto- rului I (circa 10 batalioane) cu ocazia contra-atacului pe care l-au executat pornind dela Liaia II de Rezistență şi voind să treacă prin pădure spre a recuceri Linia Centrelor. 
Şi dacă situaţia se prezență aşa, se pune o chestiune şi anume: de ce Bat, [175 a tost lăsat aci, atrebuinţat acolo unde era nevoe, adică în seciorul dintre şos. Daidir şi valea Kusgunluk, lă- sând în locul său formațiunile care s'au închegat acolo ? 
Ba unii ofiţeri au adus învinuirea, atât c-tului batalionului, cât şi c-tului de feg-t, care se găseâ împreună cu balalionul, că de ce au stat în inacţiune în poziţiunea ocupată, atât în după imiaza zilei de 23 Aug,, cât şi a doua zi, şi nu a mers la glasul tunului, ! 
Dar pe cât este de ușor a pune întrebări şi a face reproşuri în unele împrejurări, pe atât este de greu de a ne pronunța în mod cinstit, în deplină cunoştinţă de cauză şi cu deplină  competință de ceace trebue făcut când noi am fi în aceiasi situaţie. | | 
Acțiunea Comp. 5/54, Câpit. Radian. 
Ştim că această companie s'a răsleţit de batalionul său (Bat. [1184 Maior Protop.) când acesta a înaintat spre câmpul de luptă. . 

- 

„Acțiunea Comp. 7|80, Locot. Popescu Niţă. 
Această companie a trecut Dunărea la Turtukaia răsleţită de batalionul său, 1l/80, Maior Dobriceanu. Asupra modului cum a acţionat această companie să ascultăm pe ofiţerii săi, — Comunic. Subl. Rădulescu C., of. subalt. în Comp. 7/80: » Compania a trecut Dunărea la Turtukaia în ziua de 23 Aug. ora 12,30' împreună cu o baterie de obuziere (?, probabil bateriile de 75 Md. 1880). 
„De la debareader am pornit cu serviciul de Siguranţă în marş spre Caz. Seremet. „la curtea cazărmei Col. Anastasiu ne-a dat ordin să înaintăm în direcţia arătată cu mâna. Am . înaintat pe şosea până am ajuns la iranşeele din îaţa văii cu cişmele, şi am ocupat tranşeele de pe botul de deal din stânga şoselii de la 2-300 'm, de şosea. Acolo am găsit o companie din R. 84 Inf. cu Plot, t, r. Rein (Comp. 5/84 Căpit. Radian). 
„Când am sosit acolo era ora 4 d. a. şi am stat până când sa produs atacul de la slânga noastră. Atunci am pornit cu compania în direcţia în care se auzeau strigăte de „ura“ ; era întunerec şi mer- gând prin porumb ne-am întâlnit cu Locot. Golescu, (C-tul Comp. 8175) care era cu un ploton şi cu drape- lul Regelui 75 Inf.; ne-a spus că nu este nimic, şi ne-am înapoiat la locul de plecare. „La înapoere am găsit pe poziţie Bat. 76 Mil. care sosise în lipsa noastră; am reocupat poziţia, " am organizat paza, şi ne-am culcaţ, 

. Comunic. Subl. Cincu, of. subalt. în aceiaşi companie (C. 7180) : „Când am eşit din Turtukaia Col. Anastasiu ne-a dat ordin să mergem înainte şi să ne alipim şi să luptăm împreună cu trupele pe care le vom găsi acolo, 
„După puţin timp ne-am întâlnit Cu un maior care ne-a spus că e nevoe să lepădăm raniţele, deoarece vom avea nevoe să luptăm Strajnic. | — Este clar ce poziţie a ocupat şi ce a făcut această companie. Este cu totul interesaat şi unic gestul făcut de C-tul Companiei, Locot. Popescu Niţă, de a merge spre locul unde se petrecea lupta; se va vedea că a doua zi acest distins ofițer, văzând că acolo unde se găseşte nu va avea. ici o acţiune, a plecat cu compania şi a ta: parte la lupta, care s'a încins din nou în preajma şoselii Daidir. 

| Cred că este cazul de a ne opri puţin şi asupra faptului că direcţia de intrare în luptă a fost gată Comp. 7/80 de către Col, Anastasiu care se găsea în curtea Caz, Şeremet. Ce căuta acest ofițer su- perior aci, şi ce însărcinare avea ? Ştim că cu puţin timp mai “nainte se găsea aci G-lul Drăgotescu, care acum Să găsea mai spre stânga, în raionul Bat. 1l|75. Deasemenea mai ştim că Col, Anastasiu pe la ora 2 1) Batalionul şi-a îndeplinit misiunea dată de Comandantul apărării, La glasul tunului merg trupele cari se găsesc în preajma câmpulul tactic şi nu au nici o destina- 
țiune. lar trupele care sunt subt tun, şi nu au n misiune precisă, nu o pot părăsi. Batalionul al 2-a din 75 
avea o misiune: era trupă de Siguranță a unei porţiuni din Sectorul II. Cu nici un preţ el nu putea părăsi 
această poziţiune pentru a merge în altă parte. Garnizoanele de Siguranţă ale unui front întărit nu părăsesc 
întăririle ce păzesc de cât pentru a merge înainte când întreaga garnizoană a luat ofensiva, sau pentru a se 
zetrage când vrăjmaşul le sileşte. 
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d. a. s'a găsit la kim, 3 de pe şos. Daidir, adică la 1 kim. mai spre Est de Caz. Şeremet, unde îşi instalase postul de comandă (comunic. Subl. Grozescu Horia, Adj. său) al sectorului pe care îl comandă şi care îi era desemnat prin ordinul de luptă de a doua zi. Este posibil ca ordinul dat Comp. 7/80 să fi fost dat în: calitate de comandant al acestui sector. _ 
Li 

Acţiunea Bat. Mil. No. 76, 
— Comunic. Subl. Palade I., of. subalt. în Comp. 1/47 Mil.: 

„Bat. Mil. No. 47 ocupă Sect. Sponţov-Kiseletul de pe stânga Dunării al Capului de Pod, având un post la Popina pe dreapta Dunării, post care a fost întărit la 17—18 Aug. de Comp. Mitr. Maxim 163. „In ziua de 22 Aug. la ora 10 de dim. batalionul a primit ordin să meargă la Turtukaia. La: Olteniţa a ajuns în aceiaşi zi seara şi a petrecut noaptea în cazărmile din acea localitate. 
— Comunic. Subi. Preda loan, of. subalt. în Comp. 4:47 MIL: 

„Batalionul a trecut Dunărea la Turtukaia în ziua de 23 Aug. ora 4 d. a.; imediat după noi a trecut şi Bat. 1ll]2 Gr. 
„Am Suit fără întârziere la Caz. Şeremet unde am stat ca o oră aşteptând ordine. Am primit ordin şi am plecat pe un drum înainte spre inamic; în acest timp Maiorul Bălăceanu Oliviu, C-tul Bat., era dus pentru ordine la Comandament, 
„Era pe înserate şi artileria bulgară bătea până la cazărmi. în urma noastră. 
„Mergeam direct către Sud. A 
„La 2—300 m. de cazărmi Comp. 1 s'a desfăşurat în trăgători cu faţa în jumătate la stânga, — Comp. 2 în trăgători cu faţa înainte, — iar Comp. 4 înapoi în rezervă; — Comp. 3 în timpul desfăşurării s'a răsleţit şi nu a venit la batalion decât a doua zi. 
„După ce batalionul s'a desfăşurat, sa produs o încurcătură şi 0 panică, şi companiile au început să tragă foc, care încotro a înemerit, încât era să ne înpuşcăm între noi 1). Atunci a venit la Comp. 4, care era în rezervă, Subl. Constantinescu şi a dat ordin ca batalionul să se adune şi să mergem mai departe. „După ce batalionul s'a adunat, am continuat drumul până într'o vale cu cişmele. Acolo am găsit soldaţi din R, 75 Inf., carii veniseră să ia apă, şi aceştia ne-a spus că reg-tul lor se găseşte puţin mai la stânga şi înapoi. 
„De acolo ne-am suit pe o coastă înapoi, unde batalionul s'a adunat întrun crânguleţ, şi apoi companiile au fost distribuite pe poziţie. Erau acolo 3 şanţuri adăpost pentru câte un ploton; două din şanţuri au fost ocupate de Companiile 1 şi 2, iar ăl treilea şanţ a fost ocupat cu soldaţi din aceste două companii carii nu îucăpuseră (!) în primele două şanţuri; — aceştia au fost puşi Ssubt comanda mea; în fine Comp. 4 în rezervă înapoi subt comanda Subl. Georgescu B. 
„Când ne-am deşteptat a doua zi. aveam în faţă o vale, iar peste vale, o pădure. La stânga era R. 75 Inf., iar la dreapta trupe din R. 80 sau 84 Inf. 

— Comunic. Subl. Teodorescu Gh., of. subalt. în Comp. 3/46 Mil.: | 
„Pe când ne aflam în aşteptare la Caz. Şeremet, comanda batalionului a fost dată unui Subl. de Cavale:ie Constantinescu 2) de către G-lul Teodorescu care venise acolo şi găsise batalionul fără comandant, deoarece Maiorul Bălăceanu, C-tul Bat,, se dusese la C-tul Capului de Pod pentru a lua ordine. „Imediat ce am pornit de la cazărmi batalionul s'a desfăşurat cu faţa înspre Sud, cu companiile începând de la stânga, 1, 2, 3 şi 4; mi. se pare că Comp, 2 şi 4 nu S'au destăşurat.. 
„Abia s'a destăşurat batalionul şi Comp. 1 a venit dinspre stânga val-vârtej peste Compania noastră, a 3-a, strigând că. este ordin de retragere că vin Bulgarii. (2!) 
„S'a ordonat adunarea înapoi, unde se adunaseră Comp. 2 şi 4, care. rămăseseră mai înapoi.— Comp. 1 şi 3 s'au adunat mai întâiu înaiate şi spre dreapta batalionului, în locul unde Comp. 1 a dat peste Comp, 3; — şi când amândouă au mers înapoi la locul de adunare al batalionului, ou au mai găsit acolo Comp. 2 şi 4, care plecaseră înainte spre a ocupa 'aişte 'tranşee; şi cu ele a plecat şi ua ploton din Comp. 1 cu Subl. Palade, C-tul acestei companii, şi care nu se debandase spre dreapta peste compania 3,şi putuse venj la adunarea batalionului. _ 
„Astiel Comp. 3 în. întregime şi o parte din Comp. 1 cu Subl-ţii Popescu şi Dinescu am rămas pe loc şi am petrecut noaptea lângă Caz. Şeremet, fără ca cineva să fi venit la noi spre a ne îndrepta. Cu noi a stat şi Maiorul Bălăceanu, C-tul Bat.. 

- — Comunic. Subl. Georgescu B., C-tul Comp. a 4176 Mil: 
  

1) Cine a trimes acest nenorocit batalion în ziua de 23 Aug, când era virtual căzuţă Turtukaia in mâinele vrăjmaşului ? — M, C. G. credea că va salvă Situaţia cu un batalion de milițieni fără arme şi fără picioare ? i , 
| 2) Nenorocitul batalion dat pe mâna unui sublocot. de cavalerie ! Acum Comandamentul putea fi sigur de soarta Turtukaiei. Sa 

- 
-
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„Noaptea am petrecut-o cu un ploton înapoia tranşeelor ocupate de Comp. Locot Arjoceanu (C. 7]75); acolo cu mine a stat şi Maiorul Bălăceanu, 
— Slab compus şi slab încadrat acest batalion nu putea să aibă o acţiune mai norocoasă decât aceia pe care înşişi ofiţerii săi o descriu, - 
— Pentru a treia oară se dovedeşte că nu e bine ca comandantul să meargă personal la ordine şi în acel timp să lase unitatea singură pe câmpul de luptă, mai ales cum era cazul de faţă, când nici unul din subalterni nu putea înlocui pe comandant, fiind toţi sublocotenenţi, şi anume de rezervă. — Nu cred că C-tul Capului de Pod a dat comanda batalionului Subl-tului de Cav. Constantinescu, ci probabil l-a însărcinat să conducă batalionul numai până la poziţia pe care avea să o ocupe, — Numai când ţinem socoteală că batalionul a fost comandat de ua sublocotenent de cavalerie, ne putem explica cum la început batalionul a fost desfăşurat pentru luptă, şi după aceia Sa mers în aceiaşi direcție fără să se mai ia vreo formaţie de luptă; şi s'a mers aşa până în valea cu cişmele, V. Fotolului, care se găsește în fața poziției pe care trebuia să o ocupe. | | — Panica a fost provocată probabil de soldaţi bulgari îmbrăcaţi româneşte şi carii reuşiseră să se strecoare până în liniile noastre. Vom vedea cum a doua zi numărul acestora s'a mărit foarte mult şi nu se mai mulţumiau să provoace panici, ci împuşcau pe ofiţeri în mod mişelesc. In tot cazul o panică provocată atât de uşor ne dovedeşte odată mai mult slaba putere combativă a milițienilor noştrii. — Oliţerii carii au rămas în timpul nopţii cu parte din Comp. 1 şi 3 la Şeremet, nu sunt îndreptă- țiți să se plângă, că nimeni nu a venit la ei spre a-i îndreptă; ci ei erau datori să caute batalionul spre a se duce acolo, sau a 'raportă Comandamentului Siţuaţia în care se găseau, 
— Afară de aceasta nu-mi pot explica cum companiile. nu s'au. mai putut găsi unele cu altele în urma unei panici care a avut loc pe un spaţiu foarte restrâns. | — Nu este de crezut că Maiorul Bălăceanu a petrecut noaptea cu companiile care au rămas la Şe- remet, deoarece în acest caz dâusul ar fi ştiut ce era de făcut cu aceste companii. Dealifel se va vedea la descrierea luptelor care au avut loc a doua zi, că se adevereşte afirmaţia Subi-tului Georgescu B. că Maio- rul Bălăceanu s'a găsit în cursul nopţii la pionul acestui ofiţer. 
— Poziţia pe care a ocupat-o Comp. 2 şi 4 şi parte din Comp. 1, este fără îndoială pe botul de deal dintre V. Fotulului şi V. Taslâgea Culac, la Sud de cota 118,7, având'în dreapta Comp. 7]80 Locot. Popescu Niţă, şi 5|84 Căpit. Radian, iar în stânga Bat, Il|75. Nu-mi pot expiica însă cum Comp. 4, sau un ploton din această companie, cum afirmă Subi, Georgescu B, a ajuns înapoia Comp. Locot. Arjoceanu (Comp. 7175) care era ia centrul Bat, II|75, şi de ce nu a stat înapoia poziţiei ocupată de batalionul său, — O altă chestiune care se pune mai este şi aceia dacă Maiorul Bălăceanu, când a sosit pe poziţie a luat contact cu tot batalionul care se găsea pe poziţie, sau s'a mulţumit să stea numai la plotonul coman- dat de Subl. Georgescu B. Din cele ce sau petrecut a doua zi putem conchide că Maiorul Bălăceanu nu a ştiut unde se găsea restul batalionulii, cas: a rămas să fie comandat de Subl. Constantinescu. Şi se pare că nici Subl. Georgescu B. nu era în iegătură cu restul batalionului, deoarece a doua zi a acţionat cu totul separat; — şi înclin a crede că Subl. Georgescu B. cu plotonul său s'a rupt de batalion chiar de când s'a produs panica şi a ajuns întâmplător în spatele Bat, 1175, unde tot întâmplator a înemerit şi Maiorul Bălăceanu, “Iată cum s'a fărămiţit un batalion, — fie el chiar de miliții, — fără să fi fost cel puţin angajat în luptă, | 

Refacerea Reg-tului 79 Inf. şi intrarea sa iarăşi pe linia de luptă. | | In fine după lungi şi obositoare peregrinări prin diferitele sectoare ale Capului-de-Pod, în care am „urmărit luptele pe care le-au deschis diferitele unităţi afiate în Capul-de-Pod, sau care au sosit în ajutor, a venit iarăşi rândul să ne ocupăm de faptele brovului şi mult încercatului Regi. 79 Inf., căruia soarta i-a hărăzit să primească primul şi cel moi puternic atac aieinic, şi într'o luptă inegală să-şi acopere drape- lul de o glorie neperitoare. 

Un număr de morţi şi răniți inamici egal cu efectivul întregului regt., acopereau câmpul de luptă din fața tranşeelor asupra cărora dăduseră atacul lor cele 17 batalioane ale Div. a 4-a Pr. Majo- ritatea pierderilor sale le-a avut atacatorul în fața acestui regt.; cei 827 de morţi bulgari îngropaţi în cimitirul de lângă Centrul 8, şi aiți 200 morți îngropaţi în cimitirul satului Daidir sunt mărturiile reale ale reaistenţii încăpăţânate desfășurate de ofițerii şi trupa acestui regt. 
Decimat şi cu unităţile fărămiţite, 'reg-tul s'a retras spre Turt. Ajunşi aci ofițerii rămaşi teferi se pun imediat pe lucru, adună oamenii, constituesc câteva ubităţi improvizate şi pornesc din nou spre câmpul de luptă. ” | Vom arăta mai jos partea pe care a luat.o fiecare ofițer la refacerea regatului, ce unităţi s'au constituit, cu ce efective, ce ofiţeri le a încadral, şi apoi la ce acţiuni au luat: parte. Vom asculta din nou pe ofiţeri spre a ne continua povestirea faptelor de acolo de unde a fost
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„Acolo nu a fost decât o acţiune de patrule; și se vedea de acolo de unde eram eu, cum Bul- 

garii înaintau înspre stânga pe platoul de peste valea din față; am tras şi eu în ei foc rar la mare distanță. 

„Celelalte plotoane ale companiei mele nu le-am văzut unde erau. !). 

„Artileria bulgară a început să tragă pe la orele 11,30'-12 şi trăgea mai ales în tranşee; plotonul 

meu însă nu a fost lovit. 

„Pe la ora 3-d. a. văzând că Bulgarii ne-au căzut în spate, venind dinspre stânga prin pădure» 

ne-am retras spre Linia Il de Rez.; întâi s'a retras Locot. Voinescu. 

„Prin pădure am întâlnit caii cu samarele Comp. de Mitr.75 ; apoi am întâlnit pe Subl, Bălan Ce- 

zar (Comp. Mitr.|75). Ia trecere pe la Rem. 2 am dat la câte 2 soldaţii din plotonul meu câte o ladă de 

muniţiuni pentru a o duce înapoi în retragere. | 

„La Linia Il-a am ocupat poziţie în tranşeele din dreptul puţurilor şi al podului şoselii. Aci m'am 

întâlnit cu Locot. Zaharescu care a ocupat poziţia cu Subl. Bălan Cezar la stânga mea. 

„Auzind că R. 75 Iof, se adună în urmă, mam dus într'acolo, dar am văzut că era R. 36 Int. 

_care se adună şi m'am înapoiat la tranşeele pe care le ocupasem. Acolo am găsit pe Subl, Teodorescu Al. 

(Comp. 4175) şi pe Plot Tinca C. (Comp. 4:74) şi cu ei am format 3 plotoane din soldaţi rătăciţi din reg-tul 

nostru cu carii am stat în acel loc țoată noaptea. 

— Plotonul acestui ofiţer este probabil plotonul (4) pe care Locof. Zaharescu l-a lăsat să ocupe mai 

departe tranşeele, în timp ce dânsul a plecat cu celelaite 3 plotoane la contra-atac. 

Locul ocupat de acest ploton era în tranşeele din faţa şi puţin în dreapta Centrului 5, unde ştim 

că se găsea plot, Subl. Pârvu (Comp. 7|36). 
Locot. Voinescu a ocupat poziţie cu 2 plotoane din compania sa în dreapta plot. Sub!. Popescu 

probabil numai în trecere, deoarece cu ocazia executării contra-atacului această unitate a ajuns până aproape 

de Centrul 6. | 

Comp, 1:75, Căpit. Dumitrievici Sava, care se află în spatele Centrului 5. 

Nu ştim precis cum a acţionat. Cunoaştem însă din comunicarea Subl. Cernescu, Adi. Bat. _I!l/79, 

care se găsea la Centrul 6, că acest ofiţer în retragere, a găsit în marginea pădurii din spatele Centrelor 

5 şi 6 şi în faţa Bat. Locot, Chicoş pe Lt.-Colonel! Ţânţu cu o unitate, şi comunicându-i situaţia, dânsul a 

dat ordin acelei unităţi ca să se desfăşoare şi să pornească la contra-atac; dar unitatea aceia imediat ce s'a 

desfăşurat, s'a risipit şi a dispărut în pădure. Cred că este vorba de Comp. 1|75. 
Comp. 3175, Locot Voinescu Mandache ; 
Această companie ştim că ocupă cu două plotoane (Subl. Stănescu 1. şi Subl. Mogoş) anexele din 

stânga Centrului 4, iar celelalte două plotoane formau rezerva centrului şi se găseau aşezate înapoi 

şi în stânga Centrului îa linia de reculegere din marginea pădurii. | 

De asemenea mai ştim din comunicarea Căpit. Ionescu At. (Comp. 5:36) că două plotoane din 

această companie au însoţit la contra-atac: spre Centrui 6, Comp. 5[36, 

Să vedem acum şi comunicările ofiţerilor acestei companii. 

— Comunic. Subl. Stănescu [., of. subalt. în Comp. 3:75: 

„Până la ora 8 a. m. nu sa întâmplat nimic. La ora 8 s'a ridicat balonul captiv inamic. La ora 

8,10' a început bombardamentul inamic, 

„La ora 9 a sosit la mine Căpit. Giurescu cu o secţie de mitraliere comandată de Subl. Marino; 

dar după 30 a plecat spre Centrele 5 şi 6. 

ÎI „Bombardarea a durat până la ora 11,30 fără să ne producă vreo pierdere; în zona noastră să 

fi tot căzut vre-o 80-100-de obuze şi şrapnele de 75 mm. | 

„De la ora 11,30 până la ora 1 d. a. a fost linişte. 

„In stânga mea la 2 klm. depărtare vedeam cum trupe bulgare coborau în vale şi se îndreptau 

probabil spre Centrul 6; vedeam deasemenea cum artileria noastră îi iuase în primire şi îi bătea cu bun 

efect. In dreapta s'a văzut doar o patrulă bulgară şi aceia a fost repede gonită. 

„Pe la ora 10-10,30 am văzut la Centrul 5 cum soldaţii au eşit de la un bordeiu şi s'au repezit 

spre răţeaua de sârmă şi s'au pilit în gropile de lup de subt reţea; nu ştiu ce au voit să facă, 

| „La ora 1 a început din nou bombardamentul şi în acelaş timp am văzut în jumătate la dreapta 

destăşurându-se infanteria bulgară şi coborând panta opusă, înspre vale; de acolo însă nu i-am mai văzut 

şi nu ştiu ce vor fi atacat. 

„Pe la ora 5 d. a. am trimes după informaţii, dar soldaţii mi-a spus că nu au găsit pe nimeni la 

Centrul 4, de unde toate unităţile se retrăseseră şi luaseră şi telefonul, 2). 

  
  

1) De ce nu a cercetat prin ageatui său? 
2) Retragere ne silită de luptă.
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„La ora 5,50” bateria noastră care se găsea în jumătate la dreapta înapoi a tras 4 proectile în noi, dar fără să ne provoace pierderi. 
„La ora 6 am început să primim din spate focuri de armă, dar fără să vedem cine trage. la acest timp ofiţerul şi Soldaţii -carii serveau mitralierele franceze din şanţul în care mă aflam eu, au cşit şi au plecat; am chemat pe ofițer şi i-am spus ca să stea; sau dacă pleacă, să ia. cel puţin mitralierele, dar dânsul a refuzat şi a plecat. Cu aceştia eşiseră şi voiau să plece şi câţiva din soldaţii mei şi din plot. Subl. Mogoş, dar am prins de veste şi i-am Adus înapoi. 

„Nu a trecut mult şi mi s'a făcut semn cu uu fanion de la bateria din spate ca să ne retragem. Retragerea a început la ora 6,1%. In pădure am găsit un ofiţer, — îmi pâre Subl. Cernescu, Adj. Bat, 11179, — stând culcat, ameţit şi speriat; l-am luat şi l-am dus înapoi ca 150 m. şi apoi a dispărut. „Am ajuns în valea cu cişmele, am suit sus pe dealul dinspre Turtukaia şi am ocupat o tranşee pe care am găsil-o goală în dreapta şoselli (Rem. 2); eram eu cu SuBl, Mogoş şi cu 190 de oameni din plotoanele noastre şi alţi oameni de adunătură, 
„In spatele nostru la 150—200 m. se găsea o baterie, iar înspre stânga noastră se auzea o luptă. — Inaintea mea se găsea Locot. Slăvescu (Comp. 4:75) cu aprosimativ 2 plotoane de soldaţi; acolo am văzut a duua zi şi pe Subl, Teodorescu A. (Comp. 4:75). | 
„La Boi în şanţ a venit şi Sub. Dumitrescu Floricei, C-tul Tr. Luptă al Reg-tului 75 Inf., care a cerut și i-am dat comanda plotonului format din soldaţii adunaţi din diferite reg-te. „In cursul nopţii a venit la noi şi Lt.-Col. Dumitrescu |, din R. 36 Inf., care ne-a ordonat să rămânem acolo. 

, — Soidaţii văzuţi de Subl. Stănescu că au eşit din Centrul 5 şi s'au repezit înainte spre reţelele de sârmă, erau negreşit Comp. 7/36, care a executat în acel moment contra-atacul ştiut, Infanteria bulgară care a fost văzută la ora 1 desfăşurându-se şi coborând coastele din faţă şi din jumătate la dreapta, vom vedea că erau unităţile bulgare care zu atacat Centrul 3, — Comunic, Subl. Mogoş, of. subalt. în Comp. 3|75, care împreună cu Subl, Stănescu I. din aceiaşi companie ocupau anexele din Stânga Centrului 4: 
„De dimineaţă am recunoscut terenul înainte şi am auzit strigăte în porumbul de peste valea din faţa noastră ; erau 3 soldaţi din R. 75 Inf., (Bat. 1V|75) carii spuneau că au fost răniţi de un sergent care a aruncat între ei o grenadă Savopol care nu luase foc (?); aceasta se întâmplase Luni 22 Aug.,. şi ceace este mai curios este că ei se găseau în afara reţelii de sârmă a Sect. Siahlar. Au venit Singuri şi au fost evacuaţi. 

| 
„Răsărind soarele m'am culcat şi am lăsat grije ordonanţei ca să fnă scoale dacă va fi nevoe. »După o oră m'am deşteptat ; lupta începuse la stânga cu focuri de infanterie, „După o oră a început şi artileria bulgară să tragă tot înspre stânga noastră, Când a început lupta de artilerie, am început să vedem intrând infanteria bulgară în Daidir în rânduri dese şi în neregulă fiiud bătuţi de artileria noastră. 
„După ce Bulgarii au terminat să se strecoare în Daidir, alte trupe bulgare au început să atace înspre Centrul 6 la 1500-2000 m. departe de noi. Inaintau energic deşi erau bătuţi de artileria noastră; veneau în valuri care se scurgeau din 700 m. în 700. m, : | | ” „Imediat după ce s'a produs atacul la Centrul 6, au început să fie bombardate şi traaşeele din stânga mea (800 m.) până când s'a aprins acolo ceva (iarbă uscată) şi soldaţii de acolo au luat-o la fugă înapoi; focul a fost stins de alţi soldaţi. Acest bombardament a durat 30—45, trăgând cu pauze de 2—5 între salve ; era probabii o baterie care a aruncat în totul ca 15—20 de proectile. „După aceasta nu a mai fost nici un foc, nici de infanterie, nici de artilerie. , „Artileria bulgară care a tras ocupase poziţie pe platoul din îaţă la o -movilă cu bordee, — şi fiind contra bătută de artileria noastă, a fost foriată să se retragă. 

„Pe la ora mesii am trimeş după muniţiuni, mâncare şi după C-tul Comp. (Locot, Voinescu M.,), şi ordonanța s'a înapoiat şi mi-a comunicat că au a găsit pe nimeni înapoi. 
„Ceva mai înainte apăruse pe vale o patrulă, şi eu cu un sergent am tras un foc de armă şi am “auzit strigând să nu mai tragem că sunt Români. Ofiţerul care era cu o mitralieră franceză în acelaş şanţ cu mine, şi cu o altă mitralieră în stânga -şanţului meu, a dat ordin mitralierelor ca să tragă foc de secerare, Acelaş ordin a dat şi Căpit, Giurescu, Cotul Comp. Mitr.|75, care sosise dinspre stânga şi ocupase poziţie în stânga mea cu o secţie de mitraliere. Patrula apăruse în jumătate la Stânga noastră, Mitralierele au tras în ei fără să vadă efectul, deoărece patrula a dispărut în unghiul mort din faţa fortificațiilor, „Pe la ora 2—3, fiindcă focul se slăbise peste tot, am trimes ordonanța mea cu un sergent ca să aducă apă din valea din faţă, dar au fost întâmpinați cu focuri din porumbul de peste vale, „După 30' artileria bulgară a tras asupra noastră 4 obuze, care au căzut în faţa tranşeelor, fără să ne provoace vreo pierdere.
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„Pe la: ora 5 au căzut în faţa şanţurilor noastre 3 obuze trase de la o foarte mare depărtare. 
„Nu mult după aceasta -a început lupta la dreapta fără ca să îi fost mai "nainte bombardate de Bulgari şanţurile pe care ei le-au atacat în acea parte. Se vedea cum de pe dealul din jumătate la dreapta coborau lanţuri succesive de trăgători în forță de un regt; coborau repede până în vale şi dispăreau întrun şanţ din fundul văii. Se trăgeau focuri dese şi dela noi şi dela ei; de la noi trăgea şi artileria. 

' „De la un timp focurile s'au rărit şi noi credeam că Bulgarii au fost respinşi. 
| „Pe la ora 6 am început să primim focuri dinspre dealul din dreapta noastră. In acest timp am văzut cum s'a retras ofiţerul care se găsea cu mitralierele în tranşeia ocupată de Subl. Stănescu I.. 

„La ora 6,30, eu cu Subl. Stănescu şi cu plotoanele noastre ne-am retras pe marginea pădurii 
unde nu erau tranşeie, şi unde nu se vedea nimeni ; de aci am mers în jumătate la dreapta dincotro primi- 
sem focurile, şi pe când mergeam într'acolo, am văzut cum ni se făcea semn din urmă de la o baterie de artilerie cu un fanion ca să ne retragem. E 

„Ne-am retras prin pădure, şi pe o şosea dinapoi am întâlnit pe Subl. Teodorescu A. (Comp. 4/75) 
şi cu toţi am. mers spre valea cu cişmele. De acolo ne-am suit sus pe deal la Linia Il-a, unde am găsit pe Locot. Slăvescu V. C-tul Comp. 4175, adunând soldaţi şi aranjându-i în tranşee, şi unde am ocupat o tranşee împreună cu 193 de oameni, pe care îi aveam împreună cu soldaţii pe care îi adunasem în drum. Imi amin- 
tesc că acolo cu noi era şi Subl. Dumitrescu FI., care nu şiiu când a venit. | 

— Patrula care a apărut în vale, — în care a tras mitralierele şi care a strigat că sunt Români, a fost probabil Comp. 5|36, care eşise la contra-atac printre Centrele 5 şi 6, şi acum se înapoia pe valea dia faţa Centrelor. | 
Şi acest ofiţer a văzut cum Bulgarii au atacat Centrul 3. 

— După ce am ascultat pe comandanții celor 2 plotoane din Comp. 375, care în timpul contra-ata- Cului au rămas să ocupe anexele din stânga Centrului 4, — să ascultăm acum şi comunicarea unuia dintre comandanții celor două plotoane care au luat parte la contra-atac subt comanda Locot. Voinescu, împreună cu Comp. 5136, şi anume comunicarea Plot. Gândac : 
„Noaptea când am sosit pe poziţie, întreaga companie a fost băgată în tranşee. 
„De dimineaţă plotonul meu şi al Subi. Dumitru P. au fost retrase din tranşee şi am fost aşezaţi înapoi în rezervă în pădure în stânga unui bordeiu din marginea pădurii. 
„In timpul noptii fusese lăsat în rezervă înapoia companiei noastre un ploton din Comp. 1|75 Subt comanda Serg. Instr. lvaşcu; — dar de dimineaţă acest ploton a fost luat de către Căpit. Dimitrievici, şi în locul său au fost trecute plotonul meu şi al Subl. Dumitru P, 
„De dimineaţă pe la orele 9—10 am fost irimes de Lt,-Col. Ţânţu, care era cu noi, ca să co- munic Căpit. Giurescu, C-tul Comp. Mitr.:75 să înainteze. Căpit. Giurescu sa dus repede la Lt.-Col. Țânţu, la bordeiul din dreapta noastră. După aceasta am primit din nou ordin ca să intrăm în iranşeele pe care le ocupaserăm în timpul nopţii. | 
„După 10 a venit la noi Lt. Voinescu M., C-tul Comp,, şi ne-a dat ordin să mergem să întărim Centrul 8; a luat plotonul meu şi parte din plot. Subl. Dumitru P., însă fără acesta, şi am mers înspre stânga. In urma noastră venea Lt,-Col, Ţânţu. Am trecut un bot de deal (aveam reţeaua de sârmă în dreapta) şi apoi am mers pe la un loc unde era nişte material de artilerie distrus. — Nu am mai putut înainta mult dincolo de botul de deal din cauză că arţileria bulgară a deschis focul asupra noastră împre- ună cu nişte mitraliere care trăgeau de dincolo qe vale, Aci am intrat în nişte şanţuri care se găseau pe marginea pădurii, spre a mă adăposti contra focurilor ; şi apoi m'am retras în lungul liniei de tranşee de pe marginea pădurii în direcţia din care venisem. 
„In retragere am ajuus la bordeele şi grajdurile unei baterii, unde am găsit pe Căpit. Dimitrievici şi Subl. Marinescu, carii erau însoţiţi de 60—70 de oameni. - 
„După puţin timp Căpit. Dimitrievici a ordonat să dăm un contra-atac spre şanţurile din faţă (?), dar am fost bătuţi atât de puternic de artileria bulgară, încât trupa s'a risipit şi am rămas singur. „Continuând a mă retrage am întâlnit pe Lt.-Col. Ţânţu, care adună soldaţi şi se străduia să-i ducă înainte, dar era imposibil. 
„la drum în retragere am adunat soldaţii pe care i-am găsit, şi am format un ploton cu care am ajuns la linia de tranşee ocupată de Locot, Arjoceanu (Comp. 7175). Tot acolo a sosit şi Căpit. Giurescu cu “Comp. de Mitr !) şi a ocupat poziţie mai la dreapta noastră. 
„Pe urmă :a venit la noi Maiorul Antonescu B. care a stat cu noi până a doua zi (Merc,) până pe la ora Il. 

| — Cred că Plot, Gândac a-ajuns în înaintare dincolo de Bat. Locot, Chicos, pe marginea pădurii, însă spre deosebire de Locot. Voinescu, c-tul său de comp,, care a ajuns până la prima vale dintre Centrele 5 şi 6 în apropierea răţelii de sârmă, unde a fost văzut de Locot, Zaharescu V. (Comp. 2/75). 
  1) Imposibil să găseşti un punct de reper în toată comunicarea aceasta care să te poată ficsa.



— Locul unde în înaintare a văzut materialul de artilerie distrus şi unde în retragere s'a întâlnit cu 
parte din Comp. Căpit, Dimitrievici, este probabil Bat. Locot, Chicos care se găsea între Centrele 5 şi 6 pe 
marginea pădurii ; dacă nu va fi fost materialul mortierelor de 120 mm, F. N. G, adus în valea din spatele 

Centrului 5 dar neinstalat. 
— Episodul cu contra-atacul încercat de Căpit. Dimitrievici, şi apoi încercările Lt „Col, Tânţu de a 

aduna trupa concordă cu relatarea Sub!. Cernescu, Adj. Bat. IlI|79, care în retragere de ia Centrul 6 a găsit 
„în marginea pădurii la Bateria dintre Centrele 5 şi 6 (Locot, Chicos) pe Lt.-Col. Ţânţu cu o trupă, şi că- 
ruia spunându-i-se cum stă situaţia a dat ordin de contra-atac, — dar trupa s'a răspândit în pădure şi : a 

dispărut”. — Se confirmă aşa dar cele ce am presupus, că acea trupă era Comp. 1|75. 
Se pune acum întrebarea, dacă această companie se găsea în acel loc fiind aşezată acolo de di- 

mineaţă, sau era ajunsă acolo în urma înaintării la contra-atac, Considerând comunicarea Subl. Simionescu 
(Comp. 7:36), care afirmă că la un moment dat a văzut apărand un batalion din R. 75 Inf., care a rămas 
masat între Centrele 5 şi 6, putem conchide că această companie a sosit la Bat. Locot. Chicoş odată cu 

Comp. 2:75 (Locot. Zaharescu) şi cu cele două plotoane din Comp. Locot. Voinescu M. (Comp. 3/75). 
Comp. 4175, Locot. Slăvescu V., care se găsea inapoia intervalului dintre Centrele 3 şi 4, . 

Comunic.. Plot. Tinca Coman, comandant de p'oton în Comp. 4175, 
„Noaptea când am sosit pe poziţie am stat ca la 80 m. în atâniea şi mai jos_de tunul cel mare, 

(Ob. 210 mm. Căpit. Chiriceanu). 
„In ziua de 23 Aug. până am intrat în luptă, acest tun nu a tras de loc; — noi însă am fost 

împroşcaţi de Bulgari cu vre-o 10 şrapnele dar fără efect, deoarece să spărgeau sus, 
„Pe la un timp (?) am primit ordin ca să intrăm în luptă; am pornit la stânga pe vale în sus 

în coloană de marş. 
„Nam înaintat mult şi ne-am oprit spre a veni şi Comp. Căpil. Ciocâlteu dia R. 36 Int.; 

aşteptat ca vre-o 30”, ne-am defăşurat în trăgători şi apoi a venit şi dânsul (Căpit. Ciocâlteu) cu comisznia 
şi s'a desfăşurat la stânga noastră. 

„In totul am înaintat de Iâ punctul de plecare cam 1000 m. Acolo nu am întâlnit nici o altă trupă 

şi nici în retragere nu a venit nimeni pe la noi; eram cu compania toată într'o singură linie de trăgători. 

„in punctul unde ne-am oprit, aveam în faţa noastră o cupolă mică şi nişte reţele de sârmă; 

eram cu faţa la reţea şi paralel cu ea. Nu am fost întâmpinați de infanterie inamică, Misiunea noastră era să 

trecem reţeaua de sârmă şi să înaintăm în vale; a venit însă Căpit. Giurescu acolo cu compania sa de 
mitraliere şi ne-a spus să înaintăm (noi ne giseam acolo în tranşee) căci ne distruge inamicul. 

„De la un timp artileria bulgară a început să tragă în noi cu obuze şi ne-a omorât câţiva soldaţi: 
trăgea rar dar continuu; a tras cam până pe la ora 1 d. a., după care a încetat să tragă cam vre-o 3 ore, 
după care a început din nou. 

„In acest timp Locot. Slăvescu, C-tul Comp, a primit ordin de retragere şi s'a retras. — Eu ne- - 
primind ordin am stat acolo cu piotonul până pe la ora 4 şi ceva, şi- apoi m'am retras şi eu. 

„In drum spre Linia II nu mam întâlnit cu nimeni. 

— In primul rând este important de reţinut din comunicarea Plot. Tinca C. afirmaţiunea că tunul 
cel imare, Ob. de 210 mm. Căpit. Chiriceanu nu a tras de loc în dimineaţa de 23 Aug. până când Comp. 
415 a plecat la contra-atac. Ora plecării la contsa-atac a acestei companii o vom stabili imediat în legătură 
cu acţiunea Comp. a 6|36. 

— Punctul extrem la care a ajuns în înaintare Comp. 4/75 este probabil Cupola de 53 mm. din 

capul vălcelei dintre Centrele 4 şi 5, unde a ocupat anexele de pe versantul de Nord al Vălcelei, care aci 
sunt întradevăr paralele cu reţeaua de sârmă şi la o depărtare de circa 1000 m. de poziţia ocupată de 

Ob. 210 mm. 
— Oprirea acestei companii în acest punct, faţă de celelalte companii 'care au luat pare la contra- 

atac şi care au înaintat până aproape. de Centrul 6 (adică încă 1000 de metrii în plus) poate să constitue 
obiectul unui semn de întrebare, deşi plotonierul spune că compania a primit ordinul Căpit. Giurescu să nu 

mai înainteze ; — şi faptul este cu atât mai straniu cu cât compania nu a fost întâpinată de infanteria 

inamică şi nici artileria bulgară nu începuse să tragă în acel timp; — şi afară de aceasta, noi ştim că 
Comp, de Mitr.:75 Căpit. Giurescu a ajuns şi ea în înaintare aproape de Centrul 6, 

Afirmația că compania nu s'a întâlnit cu nici o altă trupă, nici în timpul înaintării şi nici pe po- 
ziţia ajunsă, şi mai ales că nici o trupă nu a trecut în retragere pe la poziţia “pe care a ocupat-o, deşi 

neverosimilă la prima vedere, este totuşi posibilă şi justificată prin aceia că companiile care au trecut înainte 
spre Centrul 6, la retragere au întrebuințat drumul care de la Centrul 5 coboară în V. Boiangiului la Rem. 
2, şi în felul acesta nu au mai trecut pe la Centrul 4. — Aceasta este în mod indirect şi o dovadă mai 
mult că compania nu a ajuns în înaintare nici până la Centrul 5, ci s'a oprit acolo unde a spus Plot. 
Tinca Coman şi unde am conchis mai sus că a ajuns întradevăr.
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Comp. 6:36, Căpit. Ciocâiteu, care să găsea în valea dinapoia Centrului 3, 

„— Comunic. Căpit. Ciocâlteu “Sergiu C-tul Comp. 6I36: e 
„In ziua de 23 Aug. pe la ora 9 a. m. am fost chemat de Lt.-Col. Teodorescu, C-tul Bat. 1V140, 

C-tul Centrului 3 şi al tutulor trupelor din jurul acestui centru, — şi ini-a dat ordin ca să ocup locul Comp. 
a 13:40 care se găsea în vale între Ceritrul 3 şi FI. 3 şi care a trecut mai la dreapta spre FI. 3. In aces 
timp artileria bulgară a început să tragă toc de şrapnele rar. a 

„La ora 12 ma chemat din nou şi mi-a ordonat să contra-atac printre Centrele 4 şi 5 împreună 
cu Comp. 4|75 Locot. Slăvescu, Această companie plecase însă la contră-atac pe când eu 'mă duceam 'la 
ordine la Lt.-Col. Teodorescu. | 

„După ce am primit ordinul m'am dus repede la companie şi cu două plotoane pe care le aveam 
la îndemână am plecat pas alergător spre a ajunge din urmă Comp. Locot. Slăvescu ; celalate două plotoane 
ale mele rămase în urmă nu mai mau ajuns, deşi mă văzuse încotro am plecat !), - 

„Pe lângă Centrul 4 mam întâinit cu Căpit. Ionescu At, C-tul Comp. 5/36, cu care am avut din 
fugă o convorbire asupră situaţiei şi însărcinării pe care o aveam. - 

„La creastă, la eşirea din valea din spatele Centrelor 3 şi 4,pe când mă apropiam de Comp. Locot. 
Slăvescu, am auzit strigându-mi-se: „R. 36 Inf. să meargă înainte“, In acest moment am intrat într'un 
foc de baraj de artilerie; mam oprit şi m'am adăpostit cu compania în şanţurile care se găseau în acel punct. 

„După 30' focul de arțilerie schimbând de obiectiv spre Centrul 5, am eşit din şanţuri spre a 
continuă înaintarea. 

„Nu mult după aceasta m'am întâlnit cu Căpit. Giurescu care era cu compania sa de mitraliere ; 
acesta mi-a propus ca să merg cu dânsul spre Centrul 5, dar eu i-am răspuns că nu am acest ordin. 

„Acolo nu zăream pe nimeni înainte, împotriva căruia să dau contra-atacul. Din această cauză 
m'am dus din nou la Lt,-Col. Teodorescu şi i-am raportat situaţia, precum şi împrejurarea cu plotoanele 
rămase in urmă. Atunci Lt-Col. Teodorescu mi-a dat ordin ca să reocup poziţia de plecare. 2, 

„Pe la ora 5 d.a. focul de artilerie a reînceput, şi infanteria inamică a pornit Ia atac dipspreSt,-Selo. 
„După o oră am văzut cum soldaţii de la Centrul 3 au început să se retragă înainte de a fi 

sosit la şanţuri infanteria bulgară. 3). 
„Pe la ora 6 d. a. Lt.-Col. Teodorescu mi-a dat ordin ca să-i susţin retragerea. 
„După 15 m'am retras şi eu. Pe drum m'am întâlnit cu Subl. Gheorghiu C. (Comp. 14/40) care 

se retrăgea singur. Prin dreptul Subcentrului 2-3 am fost primit cu focuri, şi se vedea cum infanteria ger- 
mană (?) *) trecuse sârmele şi înainta în interiorul Capului de Pod. De aci majoritatea soldaţilor mei s'au 
risipit prin pădure, şi eu m'am retras aproape singur. 

„Mai departe m'am întâlnit cu Subl. Săulescu Sp. (Comp. 4|36) care era rănit în mână. 
„Am trecut de Rem. 1 şi am suit dealul la Bat, de Coastă împreună cu Locot. Popescu V. (Comp. 

10|36) cu care m'am întâlnit în drum, 
„Ajuns la Bat, de Coastă am adunat două plotoane din Comp. 4/36, un ploton din Comp. 14|36 

şi un ploton din compania mea (6|36) şi cu toate am constituit o companie având ca ofiţeri în front pe 
Subl. Ionescu: C., C-tul Comp. 13/36 şi Subl. Marinescu 1. din Comp. 10136. Tot acolo a sosit şi Căpit. 
Chabert, cu resturile companiei sale (12130). 

„Maiorul Şahim, Cotul Bat. 1V|80, C-tul Centrului 1 şi al tuturor trupelor care se găseau în jurul 
acestui centru, ne reproşa că de ce am părăsit linia Centrelor. 

„Noaptea am dormit la Sud de Bat. de Coastă având avanposturi spre Rem. 1 
— Comunic. Subl. Radu Al., of, subalt, în Comp. 6/36: 

„In noaptea de Luni spre Marţi (22-23 Aug.) am mers în valea din spatele Centrului 3 în dreapta 
Ob. 210 mm. Căpit. Chiriceânu, unde am stat toată noaptea şi am adâncit nişte şanţuri ale Liniei a Il-a de 
reculegere din care se bătea valea care venea dinspre Cimitirul satului St, Selo. 

„Marţi de dimineaţă am stat tot acolo până la ora 10, când am primit ordin ca să ocupăm nişte 
anexe în marginea pădurii mai spre dreapta spre FI, 3. Aceste anexe le-am ocupat cu plotoanele în ordinea 
începând de ia stânga: 4, 3, 2,1. 

„Mai târziu am primit ordin ca să mergem la contra-atac spre Centrul 4.—Lt.-Col. Teodorescu nu 
ne-a lăsat să aşteptăm să iasă toată compania din tranşee şi Căpit. Ciocâlteu a luat cu sine numai plotoa- 
  

1) Pe celelalte nu le avea la îndemână ? (Adevărul este că celelalte două plotoane s'au rătăcit, 
deoarece în înaintare au urmat drumul pe marginea interioară a pădurii N. A.). 

2) Eacă un model de contra-atac pe care mi-l oferă Lt,-Col. Teodorescu şi este executat de 
Comp. 4|75 şi de Comp. Căpit. Ciocâltău. 

3) Adică părăsirea poziţiei de luptă. 
4) Da, infanteria lui Hamerstein.
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nele 4 şi 3, care erau mai aproape spre stânga, şi a pornit cu ele lă contra-atac. Plotoanele 1 şi 2 au venit mai târziu, dar au ne-au mai găsit. o | „Plotoanele 4 şi 3, comandate de mlne şi de un sergent instructor, ajunse între Centrele. 4 şi 5 au găsit acolo trupe din R. 75 Int. (Comp, 4175 ?) aranjate pe mai multe rânduri cu faţa spre Sud Vest, spre inamic. Din cauză că nu se ascunseseră bine, — ofiţerii stăteau în genuuchi ca ia manevre, — au început să fie bombardaţi de artileria bulgară cu obuze ŞI şrapnele care ne ajungeau şi pe noi. Noi ne-am oprit în Spatele lor, însă imediat am primit ordin ca să trecem înainte. | | „După ce am trecut înainte am văzut cum acea companie se retrăgea urmărită de focul artileriei inamice, , 
- , „Noi ne mai fiind bătuţi de artilerie am încercat să ne coborâm pe V. Daidir. inainte spre inamic. In drum am întâlnit Comp. Mitr.:75 Căpit, Giurescu care umbla pe acolo fără. să-şi găsească loc. Până acum aveam 16-18 oameni răniţi, dintre carii 4 grav. | | 

„Văzând că se retrag toate trupele şi că cu trupa care mai rămăsese nu se mai putea face nimic, ne-am retras spre Centrul 3 spre a primi ordine de la Lt.-Col. Teodorescu. 
„ln drum în apropire de Centrul 4 ne-am întâlnit cu Căpit. Ionescu At, C-tul Comp. 5:36 care €ra cu compania sa. Am vorbit cu dânsul relativ la retragere şi m'au trimes pe mine înainte la Centrul 3 la Lt.-Col. Teodorescu ca să-i raportez situaţia, să iau ordine şi să cer să se ia măsuri contra soldaţilor carii se sustrăgeau de pe front, | “ | „la acelaş timp au vorbit la telefon, de la Ceatrul 4 şi Căpitanii Ciocâlteu şi lonescu At, cu Lt- Col. Teodorescu, şi nu a trecut mult şi au venit şi dânşii personal. Atunci Lt.-Col, Teodorescu m'a  trimes pe mine călare pe calul Locot, Popescu L. la G-lul Teodorescu să-i raportez situaţia şi să-i cer să trimeată „rupe proaspete ca să ocupe fortificațiile părăsite de ai noştri şi care nu erau încă ocupate de Bulgari. | „Inainte de a îi trimes la G-lul Teoderescu, eu fusesem trimes în recunoaştere cu 10 soldaţi, şi ajungând la Centrul 4 nu întâlnisem nici trupe de ale noastre, nici trupe bulgare 1); văzusem numai patrule bulgare care se apropiau de bordeele Bat. 11:36 din Sec, Siahlar. Cu această ocazie m'am întâlnit cu un soidat de artilerie care ducea într'o traistă spre Turtukaia câteva piese de tun. 
„Inainte de a merge la C-tul Capului de Pod, am mers la telefonul de la Bat, de Coastă şi am vorbit cu Locot. Bădescu, Adjud. G-lulvi Teodorescu, care mi-a răspuns că de ce îi spun lui lucruri de astea, 2), „De aci am mers la B'okhaus, unde mi s'a răspuus că G-lul Teodorescu este pe front la Cant, 2. „Am trecut pe la cazarmă unde erau tăbăruiţi în mare dezordine multă lume; — “şi ajungând la canton am aflat că G.iul Teodorescu s'a înapoiat pe alt drum la Blokhaus. Am revenit, l-am găsit şi i-am raportat; iar dânsul, foarte calm mi-a dat ordin să ne retragem pe Linia [l-a de Rez, „Am plecat înapoi pe front; ajuns în valea Vechiului Polig. de Tr. (V. Fotulului), n'am putut trece mai departe, căci artileria noastră executa o tragere de baraj asupra văii. Am ocolit luând direcţia către Centrele 1-2 şi în drum m'am întâlnit cu soldaţi diu Reg-tul 40 Inf. şi cu ordonanța Locot. Popescu L. care voia să-mi ia calul şi care mi-a spus că şi Lt.-Col, Teodorescu se găseşte pe acolo pe aproape. L-am găsit şi i-am raportat; iar dânsul m'a reţinut ca aghiotant al său, - 
„Am continuat împreună retragerea până la Turtukaia, unde am ajuns pe întuneric; mă întrebă de drumul la pontoane 2); eu i-am cerut ca să mă lase să mă duc la regimentul meu, Atunci ne-am întâlait cu un ofiţer care spunea că e de la statul major şi ne-a dat ordin să ne înapoem şi să ocupăm o poziţie (Li.-Col. Teodorescu era cu vre-o 200 de soldaţi din R. 40 Int.) în jurul cazărmei în contra unei cavalerii care se aştepta, 

| „De aci eu m'am dus spre companie şi am dormit la o baterie de 105 mm., Care se află lângă Caz, Şeremet. 
„Miercuri de dim. n”am dus pe şos. Rem. 2 unde am găsit pe Căpit, lonescu At. (Comp. 5:36) şi Subl. Furtună cu compania sa, precum şi cele două plotoane din Comp. 6436 cu Locot. Drăghicescu A. şi Sub!. Nistor de care mă despărţisem la plecarea la Ccontra-atac, şi carii în cursul nopții ocupaseră poziţie în tranşeele Liaiei a II-a la Răsărit de şosea, — Acolo ni s'a adus şi am luat ceaiul ; tot acolo a venit pe la un timp şi Lt.-Col. Țânţu (Bat. 1:75) şi Lt.Col, Dumitrescu |. din R. 36 Inf. — Caşi Comp. 4175, Comp. 6/36 nu a ajuns în înaintare la contra-atacul pe care trebuia să-l dea, la Centrul 5; dealifei această companie avea ordin precis ca să contra-atace printre Centrele 4 şi 5, cum 
    1) Comandanții de Companii şi ofiţerii subalterni îşi părăsesc trupa, ţin sfaturi între ei asupra situaţiei, merg la şefii lor în corpore ca să-i dea sfaturi şi să-şi justifice neexecutarea de ordine : apoi de acolo se duc la C-tul Apărării ca să continue a nu face nimic. In timpul acesta unităţile lor se disolvă şi la întoarcere ne mai găsind nimic, se duc „la Şeremet, sâu la Pontonul No. 2, locul de întâlnire al tuturor văzuţilor şi nevăzuţilor de pe frontul de luptă. 2) Forte cuminte răspuns. 

3) Avea ordin să ocupe sectorul din Linia II, Ce căută dar la ponton?
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probabil avea şi Comp. 4175, a cărei misiune era după cum afirmă Plot. Tinca Coman, să treacă reţeaua de „sârmă şi să înainteze în vale, 

A Situaţia falşe în care se găsea compania şi nonsensul unui contra-atac peste reţeaua de sârmă, şi în contra unui inamic care nu se vedea, au fost imediat sesizate de Căpit., Ciocâlteu, care a oprit acţi- unea şi a mers să ceară explicaţii. Sigur că în asemenea împrejurări nu i se putea da nici o explicaţie, şi compania a primit ordin să se întoarcă la punctul de plecare. 
In privinţa îatâlnirii cu Căpit. Ionescu At. C-tul Comp. 5136 există o deosebire între comunicarea Căpit. Ciocâlteu şi aceia a Subl. Radu AI,; primul afirmă că cu Căpit. Ionescu A, a avut numai o convor- bire din fugă, pe cât timp Subl. Radu Al. afirmă că Căpit. Ciocâlteu a mers împreună cu Căpit. Ionescu A, 

către una sau către alta, 
Un lucru este însă de reținut şi anume că Comp. 6|36 a plecat la contra-atac aproximativ la ora 12, după ce Comp. 536 se înapoia dela contra-atac şi după ce horbocăise un fimp îndelungat prin valea din faţa răţelii de sârmă. De aci trebue să reținem şi faptul ca până în momentul plecării Comp. 4|75 şi 6|36 la cootra-atac, Ob, de 210 mm. Căpit. Chiriceau nu a tras. 
Rămânerea în urmă a plotoanelor 1 şi 2 din Comp. 6136 nu ştim cărui fapt se datoreşte : pripelii C-tului compaaiei, incetineliii C-ţilor de plotoane, greutăţii pe care au îatâmpinai-o plotoanele la eşirea lor din iranşee, sau faptului că Lt-Col, Teodorescu nu a-dat timpul necesar companiei de a eşi din tranşee ?1) Cele arătate de Subi. Radu AI. cu privire la misiunea pe care a avut-o la C-tul Capului de Pod şi la acţiunea Lt.-Col. Teodorescu în timpul retragerii spre Turtukaia, trebuesc reţinute pentru mai târziu. — După ce am văzut acţiunea plotoaneior care au urmat pe Căpit. Ciocâlteu la contra-atac, să vedem acum ce au făcut şi celelalte două plotoane rămase în urmă. 

— Comunic. Locot, Drăghicescu A., of. subalt, în Comp. 6[36 şi care a rămas cu piotoanele 1 şi 2: „Luni spre Marţi (22-23 Aug.) noaptea Lt.-Col. Teodorescu a pus compania noastră în rezervă în valea din spatele Ob, de 210 mm. Căpit. Chiriceanu. 
„Marţi 23 Aug. ora 10 a. m. am schimbat Comp. 13:40, Locot. Stamate, care a trecui mai spre FI, 3. „La ora 2-2,30 compania noastră a primit ordin ca cu 2 companii din R. 75 Inf. (Comp. 4/75 Locot. Slăvescu V. şi Comp. 1175 Căpit. Dirmitrievici 2) să contra-atacăm spre Centrul 6, care fusese învăluit prin intervalul dintre Centrele 6 şi 7 şi atacat în spate2), 
„Am mers pe marginea pădurii până la Centrul 5, unde am fost opriți de un foc de baraj de artilerie. In acest timp Centrul 6 căzuse ; atunci noi am ocupat platoul de la Vest de valea Uzum Burum, de unde am schimbat focuri de armă cu inamicul care înainta dinspre Centrui 6. „După 1-1!/2 oră am primit ordin de retragere la Linia Il-a, şi ne-am îndreptat direct prin pădure la locul stabilit mai dinainte Ia tranşeele de la capul Polig. Vechiu de Tr. Când am sosit acolo aveam ca 190 de oameni; se auzea focuri dese şi larmă. de asalt înspre stânga spre şos, Daidir, „După. o jumătate de oră s'a înoptat. 
„Acolo s'au adunat şi Comp, 5/36 şi 7]36: a 5136 călare pe şos, Rem. 2, — a 6/36 la stânga şoselii, — iar a 7;36 la dreapta, Aci la stânga mea era o. comp. din R. 84 Int, iar în porumb înapoi o companie. din R. 74 Int. (?) 

— „Aşa dar plotoanele 3 şi 4, care au urmat pe Căpit. Ciocâlteu, au ajuns în înaintare în spatele Companiei 4/75, pe care au depăşit-o (comunic. Subi. Radu A.), iar plot. i şi 2 conduse de Locot, Drăghi- cescu s'au desfăşurat la stâbga Comp. 4/75 (comunic. Plot. Tinca Coman) şi anume pa marginea pădurii cu fața înspre Centrul 5, spre deosebire de Comp. 4175 şi piotoanele 3 şi 4 din Comp. 6/36 Câpit. Ciocâlteu, care s'au desfăşurat cu faţa la Tăţeaua de sârmă pe care voiau să o treacă. 
Numai aşa se explică cum plotoane!e 1 şi 2 din Comp. 6137 nu sau mai întâlnit cu plotoanele 3 şi 4 din aceiaşi companie, despărţindu-se în mod definitiv şi retrăgându-se în direcţii aiferite. „Locot, Drăghicescu afirmă că s'a retras la Linia II-a la locul stabilit mai dinainte. Atunci se naşte întrebarea: de ce nu au mers acolo şi celelalte 2 plotoane cu Căpit. Ciocâlteu ? | Afară de aceste companii au mai primit ordin ca să ia parte la contra-atac şi Comp. 4136, Căpit, Mariaescu V. care se afla la FI. 3, precum şi Comp. Mitr.|36. 
Despre ordinul primit în acest sens de Comp. 4136 am comunicarea Locot, Stamate, C- tul Comp. 13/40, iar despre ordinul primit de Comp. Mitr.]36 am comunicarea Locot. Marinescu din Comp. 10136, care acum era însărcinat cu susţinerea Comp. Mitr, | 

— Comunic. Locot. Stamate 1, C-tul Comp. 13140: 

    1) Greu de. descursat. Un Singur lucru însă trebue reţinut din toate acestea: Nimic din tot ce se făcea nu se făcea după o prealabilă chibzuială şi pregătire, | i 2) Ordin precis: 3 companii vor merge ca să desvăluiască Centrul 6 învăluit de Bulgari,
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Luni 22 Aug., Lt.-Col. Nicolicescu mi-a dat ordin şi m'am dus la Centrul 3 unde am ajuns la ora 

8 a. m.. Acolo Lt.-Coi., Teodorescu mi-a dat ordin să ocup şi să întăresc o poziţie între Centrul 3 şi FI.3, 

şi am ocupat o poziţie îi vale la dreapta Comp. Căpit. Ciocâlteu (Comp. 6|36) spre FI. 3. 

„In FI. 3 se găsea Căpit. Marinescu V. cu compania sa (Comp. 4:36). Am stat acolo în linişte 

Luni, 22 Aug., toată ziua, şi Luni spre Marţi noaptea. 

„Marţi pe la ora 11—12, sau 12—1 am primit ordin de la Lt.-Col. Teodorescu să înlocuesc 

Comp. Căpit, Marinescu de la FI. 3. Ducându-mă acolo Căpit. Marinescu nu a voit să creadă acest lucru 

şi a mers cu mine la Lt.-Col. Teodorescu la Centrul 3 spre a se încredința, şi a primit personal acest ordin. 

Dar ajungând înapoi la FI. 3 artileria bulgară a început bombardarea şi Căpit., Marinescu mi-a spus că nu 
se poate schimbă subit focul artileriei, Mi se pare că era vorba să plece şi să ia parle la un contra-atac, 

— Probabil că Căpit. Marinescu primise întradevăr ordin să se schimbe de la FI, 3 şi să vină şi 

să ia parte la contra-atac, deoarece aceste lucruri se petreceau pe la ora (12) când ştim că Comp. 4175 şi 

6|36 erau pornite de Lt.-Col. Teodorescu la contra-atac. 
— Comunic. Subi. Marinescu 1. of. subait. în Comp. 10|36 însărcinat cu susţinerea Comp. Mitr.|36: 

„Marţi pe la o oră (2) era vorba să mergem la Daidir în ajutor; dar când era să suim dealul 

spre pădure spre a merge acolo artileria noastră se retrăgeă, şi sa auzit că Sect, II a căzut, şi nu 

ne-am mai dus, i ” 
— Comp. Mitr,]36 se găsea în rezervă la Remiza 1, unde probabil a primit ordia să meargă în 

ajutorul Sect. II; — şi când voiă să se sue spre Linia Centrelor spre drumul care duce pe marginea pădurii 

şi prin spatele centrelor spre Centrala 2, a văzut Bat. Ob. 105 mm, Căpit. Dumitriu retrăgându-se pe valea 

Boiargiului, — şi odată cu aceasta sosind şi vestea că Sect. II a căzut, a renunţat a merge mai departe. 
Odată cu descrierea operaţiunilor întreprinse de diferitele unităţi care au luat parte” ia contra- 

atac, am văzut că printre aceste unităţi se găseă şi Comp. Mitr.:75, Căpit, Giurescu, Să vedem când a venit 

această companie în acest sector, ce căută aci şi ce operaţiuni a îatreprins. Pentru aceasta să ascultăm pe 

ofiţerii subalterni ai acestei companii, ale căror comunicării confruntându-le şi complectându-le -cu comuni- 

cările anterioare să deducem rolul pe care l-a jucat această companie. 

— Comunic. Subl, Marino AI, of, subalt. îa Comp. Mitr.]75: 
„Am sosit la Olteniţa Luni, 22 Aug. la orele 6,30—7,30 cu Bat. Lt.-Col,. Ţânţu (1:75). 
"La Turiukaia am trecut la ora 12 noaptea. 
„Am stat în Turtukaia până Marţi, 23 Aug,, ora 5,30 a.m., când am plecat la Centrul 4 unde am 

găsit pe Lt-Col, Ţânţu, 
„lu acest sector ere linişte. Acolo era Comp. Locot. Voinescu M.; îmi amintesccă am văzut şi pe 

Subl, Stănescu |. din această companie ocupând o tranşee în jumătate la stâoga Centrului 4, unde am primit 
_şi eu ordin ca să ocup poziţie cu secţia mea; Căpit. Giurescu C-tul Comp. Mitr.|75, rămăsese inapoi; iar 

secţia Subl. Gâdea a fost trimeasă spre Centrul 5 şi 6. 
„Am stat acolo în trauşee cu Subi, Stănescu ca o jumătate de oră, şi fiindcă acolo mai erau nişte 

mitraliere franceze am cerut şi am fost trecut în altă tranşee în jumătate la stânga şi înainie, pe care am 
complectai-o şi ocupat-o. 

„Se vedeau în jumătate la stânga şi înainte pe dealul de peste valea dia faţă patrule bulgare. 

După 30 am văzut în jumătate la stânga la depărtare de 7-800 m. vreo 40-50 soldaţi bulgari; ei înaintau 

dintr'o pădure dinspre Centrul 5 (din faţa Centrului 5) spre Centrul 4; am deschis focul asupra lor; ei au 

strigat nu trageţi fraţilor, — după care uitându-mă cu benoclul şi văzând că nu sunt Români am continuat 

tragerea şi ei au dispărut lăsând pe teren câţiva morţi. 
Ă „După 45' artileria bulgară a început bombardarea Centrului 4 şi a anexei mele. Atunci am pri- 

mit ordin de la Căpit. Giurescu să plecăm spre Centrele 5 şi 6; îmi amintesc că în acel moment a venit 

un sergent şi a raportat că trenui de luptă al companiei a fost risipit de bombardare: tot în acel timp a 
fost ucis şi sergentul agent de legătură dintre secţia mea şi c-tul companiei. 

„Eşind din tranşee am întâinit pe Locot. Slăvescu care era cu compania sa şi spunea să mergem 

împreună spre Centrele 5 şi 6. Iutervenind însă un foc groasnic de artilerie am fost ţintuiţi pe loc şi ne-am 

retras într'o tranşeie din marginea pădurii împreună cu Comp. Locot. Slăvescu. 
„Atunci Câpit. Giurescu şi Locot. Slăvescu s'au dus înainte ca să recunoască terenul spre a ne 

putea strecura mai departe spre Centrele 5 şi 6, nevăzuţi şi apăraţi; — să fi fost ora 12=1 d. a.. In drum 

s'au înlâlnit cu soldaţi carii se retrăgeau dinspre Centrul 6, şi cari ne-au spus că trupele din acel Centru 
s'au retras în urma unui ordin pe care l-au primit, şi că Bulgarii trebue că au reocupat centrul. 

„Ne-am despărţit de Comp. Locot. Slăvescu şi împreună cu Căpit. Giurescu ne-am retras în pă- 

dure spre locul unde lăsasem trenul de luptă. In pădure ne-am întâlnit cu Căpit. Ciocâlteu care era acolo 

cu 1 sau 2 plotoane. 'Tot acolo -am întâlnit apoi şi pe Locot. Voinescu, care adresându-se. către Căpit, Giu- 

rescu i-a spus: „domnule căpitan suntem pierduţi; Bulgarii ne-au atacat cu forţe superioare; — suntem fă- 

”
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cuţi de ruşine; ce ne facem? — să nu ne lăsăm!“ — şi luându-mi calul meu s'a dus călare spre compania 
să, (încotro ? — înainte sau înapoi ?) şi nu l-am mai văzut. 
e „In retragere am ajuns la o remiză şi am dat ordin santinelii ca înainte de plecare să-i dea foc. 
Aci nişte răniţi ne-au spus că trupele noastre s'au retras spre 'Turtukaia, 

„Mergând mai departe am întâlnit pe plotonierul şei al trenului de lugtă; era să-l împuşce Căpit. 
Giurescu, dar în urmă l-a ertat, 

„Ajunşi la Linia Îl am primit ordin (de la cine?) să ocupăm o tranşeie, şi am ocupat poziţie în 
frontul Comp. Căpit. Popescu Iordan (Comp. 6|75, Bat. 1175 Maiorul Antonescu B.); aveam la dreapta pe 
Subi. Costescu, Aci am stat toată noaptea şi a doua zi până la retragere, 

— Comunic. Subl. Gâdea C., C-tul Secţiei a doua de mitraliere : 
„După sosirea la Centrul 4, Căpit, Giurescu a rămas acolo cu Subl, Marino, iar eu cu secţia 

mea am fost trimes la Centrul 5, unde am ocupat anexele din stânga centrului. 
„In Centrul 5 era Căpit. Arion, iar intro anexă lângă mine era un ploton subt comanda Locot. 

Munteanu (C-tul Comp. 8136). — Eu cu secţia mea de mitraliere ocupam poziţie într'o tranşeie din capul 
unei văi, , 

„ln tot timpul cât am stat acolo, de la sosire până la retragere nu am văzut nici o companie din 
R. 75 Inf., care să se fi oprit sau să fi trecut pe acolo. 

„Când am sosit la Centrul 5, centrul era bombardat şi bateria dintre Centrele 4 şi 5 (Bat. Subl, Castrişeanu) era redusă la tăcere. In timpul când am trecut spre Centrul 5 pe lângă baterie am văzut în 
şanţurile bateriei un plotonier şi câţiva soldaţi, iar ofiţerii. erau întrun adăpost ai bateriei. 

„Această baterie nu a mai tras după sosirea mea la Centrul 5; când eram însă la Centrul 40 
vedeam trăgând înspre faţa Centrului 6. 

„Stând aci nu am văzut infanterie bulgară, deoarece aveam vederea închisă de nişte burueni (?), 
„Nişte soldaţi carii ocupaseră poziţie în nişte tranşeie dinaintea mea şi carii S'au retras peste 

mine, mi-au spus că Bulgarii se apropie. Atunci eu am deschis focul imediat, dar fără să văd în cine trag |); 
numai-decât însă am fost bătut de artil ria bulgară. 

„Cât am stat aci plotonul meu nu a avut nici o pierdere ; dar plotonul Locot. Munteanu (Comp" 8|36), precum şi unităţile care se retrăseseră peste mine au avut oarecari pierderi. 
„Pe la ora 12 (?) au venit la mine Locot, Zaharescu (Comp. 2;75) şi Locot. Voinescu (Comp. 3|75) 

în retragere dinspre Centrul 6 şi mi-au spus că trupa li Sa risipit ;—ei erau Siaguri fără alţi ofițeri. 
„După plecarea acestor ofițeri m'am retras şi eu şi am ajuns la Bat. Maior Antonescu B. (11|75) 

unde s'a întrunit şi s'a retăcut comp. mitr. îu întregime subt comanda Căpit, Giurescu. - 
„Inainte de a mă retrage, atât înainte de a veni la mine L-ţii Zaharescu şi Voinescu, cât şi după 

plecarea lor, am trimes mai mulţi soldaţii la Centrul 5 ia ordine şi pentru a aduce muniţiuni, dar nu Sau 
mai înapoiat, Un soldat trimes înspre Centrul 6 s'a înapoiat şi mi-a comunicat că trupa de acolo se retrage 
în dezordine şi că infanteria bulgară se apropie ; numai după aceasta ne-am hotărât, atât eu, cât şi Locot. Munteanu să ne retragem. . 

— Din aceste două comunicări se deduce ca Comp. Mitr,|75 sosită la Turtukaia în timpul nopţii, în 
urma Bat. 1175 Lt-Col. Ţânţu,a fost trimeasă şi ea în Sect. 1 pe frontul ocupat de acest batalion. 

Ajunşi la Centrul 4 compania a fost împrăștiată (din al cui ordin ?) în două părţi:—o secţie cu 
Subi. Gâdea a fost trimeasă la Centrul 5, iar a doua secţie cu Subl. Marino a fost. oprită la Centrul 4.— 
Atât una, cât şi cealaltă au fost aşezate în poziţie în anexele ambelor centre. Locurile pe care aceste secţi 
le-au ocupat sunt arătate destul de precis în comunicările ofiţerilor. i Trupa sau patru:a bulgară, după cum afirmă Subl, Mogoş, — în care a tras secţia de mitr. Subl, 
Marino, a fost probabil Comp. 5:36, care precum am arătat eşise la contra-atac în afara raţelii de sârmă şi acum se retrăgea în jos pe vale prin fața: Liniei Centrelor. 

Către ora 12, probabil Căpit. Giurescu primind ordin să însoţească unităţile care mergeau la con- tra-atac, a luat secţia comandată de Subl, Marino şi a plecat spre Centrele 5 şi 6; dar pedeoparte fiind oprit de focul de baraj al artileriei bulgare, iar pedealtă parte aflând de la Soidaţii carii se rătrăgeau, că Centrul 6 este ocupat de către Bulgari, 2) a renunţat de a mai înaintă şi sa retras spre Turtukaia. 
Momentul când a plecat Căpit. Giurescu la contra-atac cu secţia Sub!. Marino este în urma ple- cării Comp. 4175 Locot. Slăvescu şi înaintea trecerii Comp. 6/36 Căpit. Ciocâtteu, deoarece pe prima a ajuns-o din urmă, iar pe a doua a întâlnit-o în retragere. 
Asupra drumului urmat de Comp. Căpit. Ciocâlteu în înaintarea la contra-atac găsim un lucru 
  

1) Ce naivă mărturisire! 
2) Ce a făcut căpitanul ca să se încredințeze că spusele soldaţilor sunt exacte ? Nimic,
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nou în comunicarea Subl. Marino, şi anume că plotoanele care au însoţit pe acest căpitan, au înaintat la 
conira-atac prin pădure. 

Faţă de Comp. 3175 Locot, Voinescu, Căpit, Giurescu a plecat la contra-atac mult mai târziu, 
deoarece la retragerea prin pădure Locot. Voinescu a fost întâlnit deja singur, probabil după ce acesta se 
retrăsese de la contra-atac, unde i se risipise compania (cele două plotoane cu care pornise la contra-atac). 

Am calificat cu titlu de contra-atac operaţiunile întreprinse de diferitele unităţi, aşa precum le-am 
descris mai sus, deoarece se pare că aceste unităţi primiseră întradevăr ordin să execute un contaa-atac, şi 
pentru că ofiţerii comandanţi ai unităţilor au credinţa că au executat întradevăr un contra-atac, 

Acţiunea însă, aşa cum a fost organizată, cum unităţile au primit ordinele, şi cum au executat 
aceste ordine, nu poate îi socotită ca un contra-atac, !). 

Fără îndoială că situaţia în care se aflau trupele bulgare în faţa Sectorului Centrelor 3-6, — adică 
executând un marş de flanc şi la mică distanţă (circa 2000 m.) prin faţa frontului Cetăţii, era o împrejurare 
splendidă de care puteă şi trebuiă să se folosească apărarea pentru a da un contra-atac şi chiar a lua 
contra-ofensiva (a se vedea art. 504-511 din Regul. de Manevră şi Luptă, încă în vigoare în 1916), 
Dar nici unul dintre ofiţerii carii au luat parte la această operaţiune şi cu carii am vorbit, nu mi-au spus 
că au avut ca obiectiv flancul trupelor bulgare care treceau spre Daidir prin faţa frontului Cetăţii. Aşa că 
fără a contesta intenţia pe care. eventual au avut-o comandanții, carii au conceput şi au ordonat acest contra- 
atac, de a atacă flancul trupelor bulgare ce au defilat prin faţa frontului Centrelor 3-6, este cert ca coman- 
danţii de unităţi nu au cunoscut această intenţiune şi nu şi-au luat ca obiectiv aceste trupe; ba ceva mai 

* mult, mulţi dintre comandanții de unităţi nici nu le-au văzut, şi nici nu şi-au închipuit că le-ar putea avea 
ca obiectiv al contra-atacului pe care îl executau, 2) | 

Numai aşa se explică cum unii comandanţi credeau că merg în ajutorul. Centrelor 6 şi 7, etc.,— 
alţii ajungând până întrun punct şi nevăzând nici o trupă inamică, şi-au întrerupt acţiunea, — iar alţii au 
rămas pironiţi pe loc de un foc de baraj trecător, — etc. 

Am spus mai sus că modul cum a fost organizată această operaţiune, modul cum s'a dat ordi- 
nele şi modul cum s'a executat, -nu poate fi socotită că un contra-atac, 

latr'adevăr articolele 505 şi 506 din Reg. de Man. şi Luptă prevăd că „contra-atacurile sunt 
executate prin intervale sau pe ia aripi cu unităţi proaspete din rezerve, întrunite la un adăpost de vederi şi 
susţinute de trupele din linia de luptă printrun foc puternic“. 3) 

Ori, care erau intervalele, din reţeaua de sârmă prin care unităţile ar fi putut şi prin care ar fi 
irebuit să iasă la contra-atac? 

Ştim că reţeaua de sârmă era din loc în loc şi mai ales în dreptul talvegurilor micilor vâlceluşe 
care coborau spre valea din faţa Liniei Centrelor, în dreptul cărora reţeaua de sârmă se prezenta în intrând, 
— în dreptul acestor vâlceluşe reţeaua de sârmă era întreruptă pe o mică distanţă, atât cât era nevoie 
pentru a face loc unui drum de care să traverseze reţeaua. O asemenea întrerupere se găsea în dreptul 
vâlceluşei dintre Centrele 4 şi 5 (comunic. Locot. Zaharescu), precum ştim că se găsea o întrerupere de 
acest fel şi în dreptul vâlceluşei dintre Centrele 8 şi 9. 4) 

Ori, prin aceste intervale era imposibil să iasă la contra-atac unităţile, când ştiut este că unită- 
ţile însărcinate cu contra-atacul trebuesc să pornească la contra-atac de pe linia de luptă într'un 
dispozitiv de luptă 5). In tot. cazul trebuia să se araţe unităţilor intervalul liber prin care trebuia să traver- 
seze reţeaua de sârmă; şi mai ales trebuia să se arate acest lucru noilor unităţi (Bat. 1|75 şi Comp. 
Mitr,75) sosite pe frant. Numai din această cauză am văzut unităţile însărcinate cu contra-atacul încercând 
să traverseze reţeaua în plin oastacol, în care le-au rămas (în gropile de lup) cea mai mare parte din efec- 
tiv,—sau oprindu-se în faţa reţelei pe care nu s'a încumentat să 0 treacă. 

Afară de aceasta C-tul Capului de Pod era dator ca prin instrucţiunile pe care le-a dat asupra 
modului cum trebuia să se facă rezistenţa în Capul de Pod, în exerciţiile de joc de răsboiu, şi cu ocazia 
manevrelor, era dator să clarifice pe ofiţeri asupra executării contra-atacurilor şi anume să stabilească dacă 
mai era posibil, când frontul era acoperit cu un obstacol, să se mai dea un contra-atac în afara frontului 
poziţiei şi traversând acest obstacol, ceace credeam că trebuia în mod absolut exclus. 6) 
  
  

1) Am spus şi repet că nu. Ceace s'a făcut necinsteşte numele de contra-atac, 
2) Contra-atacurile nu se fac cu trupele care constituesc garnizoanele de siguranţă ale întăririlor, “ci cu rezervele de sectoare. | 
Contra ofensiva se dă cu rezerva mobilă a locului întărit. 
3) De sigur că da. 
4) Proastă organizaţiune. 
5) Prin obstacole unităţile trec în grupuri mici prin flanc şi numai dincolo de obstacole trec la formațiunile de apropiere. E 
6) Totuşi S'ar fi putut practică tăeturi prin obstacole fie noaptea fie chiar ziua înainte de a sa ordonă un contra-atac.
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Dacă din Sect. Centrelor 3—6 era greu să se dea un contra-atac în flancul trupelor bulgare care 
defilau pe dealul din faţă (Eskicon Bair) dinspre Siahlar spre Daidir, pedeoparte din cauza răţelii continui, 
iar pedealtă parte din cauza văii St-Selo, care şi ea trebuia traversată, apoi, poziţia frontului Sect. Siahlar, 
care fusese părăsit (a doua oară) în cursul nopţii precedente, se potrivea de minune ca bază de plecare 
pentru un asemenea contra-atac. De pe acest front S'ar fi căzut nu numai în flancul coloanelor bulgare, dar 
chiar în spatele lor ; şi pornind de pe acest front trupele contra-atacului nu ar fi fost obligate să traverseze 
nici o vale ca aceia a St. Selului, şi nici reţeaua de sârmă în plin obstacol, deoarece pe acest front reţeaua 
de sârmă avea o întrerupere de circa 300 m. în dreptul vălcelii care împarţe în. două acest sector. 

Dar să nu mai vorbim de cele ce ar fi trebuit să se facă, dacă acele lucruri nu se mai puteau 
face în acel moment, mai ales că sunt cu atât mai regretabile cu cât ştim că Bulgarii nu ocupaseră în dimi- 
Deaja zilei de 23 Aug. Sect. Siahlar (comunic. Subl. Furtună,— aducerea benoclului ;—comunic. Locot. Zaha= 
rescu,—aducerea mitralierelor şi recunoaşterea spre St. Selo), 

Mai departe articolul 506 prevede că contra-atacul trebue să se execute cu unităţi proaspete 
din rezervă, Ori, din descrierile redate mai Sus, s'a văzut că majoritatea companiilor însărcinate cu darea 
contra-atacului, deşi neangajate în luptă, fiindcă frontul lor nu fusese atacat, au fost scoase de pe front şi: 
trimise la contra-atac ; numai Comp. 4|75 şi 6136 se găseau propriu zis în rezervă !). Era reeditarea aproape 
identică a acţiunii de ajutorare a frontului Comp. 2/36, 13]75 şi 4:36 de pe frontul St, Selo în seara de 
21 Aug. (Dum.). 

Şi nici nu se putea procedă altfel cât timp sectorul nu dispunea de o rezervă a sa, deşi instruc- 
țiunile asupra rezistenţii Capului de Pod prevedeau în mod categoric acest lucru, deşi Capul de Pod îşi 
trimesese toată rezerva în acest sector plus Bat. 1:75 şi Comp. Mitr./75 sosite în ajun şi în cursul nopţii, şi 
deşi frontul sectorului se redusese la mai mult de jumătate prin părăsirea Liniei Inaiatate Siahlar.St.Selo. 

Şi mai ştim în mod precis că Instrucţiunile Capului de Pod prevedeau ca fiecare sector să dis- 
pună .pe lângă rezerva sa, încă de un batalion disponibil pe care să-l poată trimete în ajutorul sectorului 
vecin în caz când aceasta ar fi fost atacat decisiv 2), | | 

Şi în fine tot articolul 506 din R. de M. şi L. mai prevede, după cum am văzut din citaţia redată 
la început, că unităţile pe care voim să le întrebuinţăm la executarea contra-atacului, trebuesc să fie mai 
întâi „întrunite la adăpost de vederi“ şi apoi să fie pornite la contra-atac. 

Ori, această prescripţie a regulameniului, care era încă în vigoare la data când am intrat în 
companie, a fost cea mai puţin ţinută în seamă la organizarea, darea ordinelor şi executarea contra-atacului 
de care vorbim. Intradevăr, nu numai că nu s'a făcut acest lucru, dar nici cel puţin nu s'a încercat câtuşi- 
de-puţin a se realiză. Astfel companiile au primit pe rând şi la ore diferite ordin să pornească la contra- 
atac, dându-li-se obiective şi direcţii diferite pentru mişcare. Este de ajuns să ne amintim când, cum, şi de 
la cine a primit ordiu fiecare companie şi cum au operat aceste companii, spre a ne convinge de exacti- 
tatea acestei afirmaţiuni 3), 

Comp. 5136 plecată în ajutorul Centrelor 5 şi 6 la ora 8 a, m. este întâlnită în drum între Centrele 
5 şi 6 de către Col. Mărăşescu şi Lt.-Col. Nicolicescu, şi primeşte ordin să contra-atace cu direcţia printre 
Centrele 5 şi 6 către un pom arătat cu mâna, fără a-i da timp nici să se adune şi să se pună în ordine, — 
Probabil că această companie a plecat la contra-atac înainte de ora 9 şi cred că este cea dintâiu companie 
care a pronunţat mişcarea de contra-atac. 

După ce această companie a primit ordinul de contra-atac, C-lii Mărăşescu şi Nicolisescu trecând pe la Centrul 5, probabil a dat ordin şi Comp. 7/36, care ocupa acest Centru să pornească la contra-atac ; şi ştim cum Căpit. Arion, C-tul acestei companii pedeoparte a ordonat plotoanelor comandate de Subl-ţii Pârvu şi Petcu (acesta îmi pare că nu era prezent la ploton) şi Plot. Popescu, care făceau parte din com- pania sa, să părăsească tranşeele pe care le ocupau şi să pornească înainte la contra-atac peste răţeaua 
de sârmă, — iar pedealtă parte a ordonat Comp. 2|75, Locot. Zaharescu, călăuzită de Subl, Pârvu să execute un contra-atac deasemenea peste răţeaua de sârmă prin intervalul dintre Centrele 5 şi 6. 

Ştim cum plotoanele Comp. 7136 împinse înainte la contra-atac au sfârşit prin a se întunda în gropile de lup care se găseau subt reţeaua de sârmă. 
La acest contra-atac a primit ordin să ia parte şi secţia de mitraliere franceze comandată de Subl, 

Stoica M. şi care se află instalată în anexele din Stânga şi imediata apropiere a Centrului 5, Dar pornită 
înainte, această secţie nu a putut să aibă nici o acţiune, deoarece, ajunsă la reţeaua de sârmă a găsit gro- 
pile de lup pline cu soldaţi. 

Deasemenea ştim din comunicarea Locot. Zaharescu modul cum s'a desfăşurat şi a sfârşit şi con= 
tra-atacul executat de compania comandată de acest ofiţer. ă 

1) Da. ” 
2) Au putut să fie instrucţiuni bune, dar nimeni din cei chemaţi nu şi-a adus aminte de ele. 3) Orice minte sănătoasă se revoltă când aude sau citeşte, toate acestea, 
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De la Centrul 5 C-lii Mărăşescu şi Nicolicescu mergând mai departe 2u dat probabil ordin Comp. 
3475 Locot. Voinescu şi Comp. Mitr.[75 Căpit. Giurescu care se găseau la Centrul 4, — şi odată cu acestea şi 
Lt.-Colonelului "Țânţu să pornească la contra-atac; — şi înclin a crede că şi acestor unităţi, ca şi celor de 
care am vorbit până acum, le-a dat ordin să contra-atace tot prin intervalul. dintre Centrele 5 şi 6, !) căci, 
ne amintim că aşa a comunicat Căpit. Ionescu At., C-tul Comp. 5/36, că îi vor trimite în ajutor Batal. Lt.-Col. 
Țânţu; — întradevăr vedem atât pe Lt. Voinescu M. (Comp. 3/15) cât şi pe Căpit. Giurescu tinzând cu 
unităţile lor tot către acest interval pe urmele Comp. 2]75 (vezi comunicatele Locot. Zaharescu şi Sublt. Si- 
mionescu). 

Din acestea putem deduce că C-lii Mărăsescu şi Nicolicescu au proectat să dea contra-atacul 
prin intervalul dintre Centrele 5 şi 6, 

Privit ca direcţiune acest contra-atac poate că ar fi avut vre-un rezultat, dacă unităţile nu 
ar fi avut să traverseze în drumul lor reţeaua de sârmă,— dacă companiile nu s'ar fi succedat la distanţe şi 
intervale de timp atât de mari şi dacă acţiunea lor ar îi fost sprijinită de o bază de foc puternică de arti- 
lerie şi mitraliere, care să le fi ajutat să traverseze valea din faţa Centrelor (v. St.-Selo) şi apoi să le spri- 
jine mai departe apărându-le şi flancul lor drept, 

De ia Centrul 4 C-lii Mărăşescu şi Nicolicescu mergând probabil la Centrul 3, unde se păseă 
ca comandant Lt,-Col., Teodorescu, C-tul Bat. 1V/40 a dat şi acestuia ordin să contra-atace cu trupele dis- 
ponibile pe care ie avea. Şi de aci vedem pe Lt.-Col, Teodorescu dând ordin Comp. 4/75, 6]36 şi 4136 să 
pornească !'4a contra-atac. AR 

Dar de unde până aci unităţile însărcinate cu contra-atacul ie vedem îndreptându-se spre inter- 
valul dintre Centrele 5 şi 6,— de astă dată vedem că Companiile 4:75 şi 6:75 au -ordin precis (comunicarea 
Căpit, Ciocâlteu) ca să execute contra-atacul printre Centrele 4 şi 5, către care se îndreaptă şi către care 
se opresc.,— Probabil că Lt.-Col.. Teodorescu primise ordin în felul acesta însăşi de la C-iii M, şi N., carii 
apreciind că companiile de la Centrul 3 şi FI. 3 (Comp. 4/36 Căpit. Marinescu V.) nu ar maifi putut ajunge 
din urmă celelalte companii, care erau departe şi care primiseră ordin mult mai ?nainte, au hotărât ca gru- 
pul de unităţi care trebuia să pornească de aci la contra-atac,— să iasă prin intervalul dintre Cenţrele 4 şi 

“5, pria valea dintre aceste 2 centre, | | | 
Ne amintim că Locot. Stamate, C-tul Comp, 13140, care ocupa poziţie în intervalul dintre. Centrul 

3 şi FI. 4, a primit ordin ca să mea;gă la FI. 3 spre a schimba Comp. 4/36 .Căpit. Marinescu V., care. se 
afla acolo şi care trebuia să ia şi ea parte la contraatac. Din aceasta puteam deduce iarăşi că Lt.-Col. 
Teodorescu primisid ordin să. execute un contra-atac cu trupele disponibile, a hotărât să ţină frontui Centre- 
lor 4 şi 3 şi FI. 3 cu batalionul său (IV|40) şi să dea contra-atacul cu Companiile. 4/75, 6136 şi 4/36. — 
Dar şi acest grup de companii ca şi grupul destinat să execute contra-ata:ul prin intervalal dintre Centrele 
5 şi 6 nu a fost mai întâi întrunit şi apoi porait la contra-atac, ci a fost pornit tot aşa pe unităţi izolate 
trimise la distanţe şi intervale de timp destul de mari, spre a nu se mai putea întâlni, sau să se întâlnească 
anevoe, Căci să ne închipuim că ar fi pornit la contra-atac şi Comp. 4/37,— adică nu ar îi refuzat să pă- 
răsească FI, 3,— această companie ar fi ajuns în intervalul dintre Centrele 4 și 5 cu o foarte mare întâr- 
ziere în urma Comp. 6|36. . | | | 

Şi şi aci, ca şi la celali grup, companiile au fost luate şi trimise la contra-atac pe-ne-puse-masă, 
fără să le dea timp să se adune, să se pună în ordine şi să ia dispozitivul necesar pentru  contra-atac ;— 
ba ceva mai mult, deşi îi S'a dat direcţia, nu li s'a dat însă obiectivul de ajuns ;—şi când companiile au a- 
juns la sârme şi nu au văzut inamicul care trebuia contra-atacat, sau au fost oprite de tirul de baraj bulgar, 
S'au oprit şi apoi s'au înapoiat la locul de plecare, sau chiar s'au pus în retragere deabinele spre Turtuk aia. 
| Atât primul grup de unităţi cât şi cel de ai: doilea, pe lângă că nu au fost întrunite înainte de a 
îi trimise la contra-atac, dar nici nu au fost puse subt comanda câte unui şei, care să le conducă şi să le 
coordoneze mişcările. Din comunicările ofiţerilor nu reese destul de clar dacă Comp. 4175 Locot. Slăvescu : 
era pusă subi ordinele Căpit. Ciocâlteu, sau trebuia numai să dea contra-atacul împreună ;. şi chiar dacă ar 
fi fost pusă subt comanda acestuia, se pune întrebarea, cine comanda întreaga trupă de contra-atac dacă 
sosia din 'urmă şi Comp. 4136 Căpit. Marinescu V., care acesta era mai vechiu în grad. Acest lucru S'ar fi 
impus de la sine dacă unităţile însărcinate cu executarea contra-atacului ar fi fost mai întâiu întrunite.—A- 
celaş iucru putem spune şi despre primul grup. ” 

„__— Mai departe dacă observăm orele la care au pornit Ja contra-atac, atât primul grup de unităţi 
—orele 9—10,—cât şi cel de al doilea grup,—ora 12,—vedem o diferență de 2—3 ore între plecările am- 
belor grupe. 2) | 

| Dacă măsurăm distanţa între intervalul dintre Centrele 5—6, unde C-lii M. şi N. au dat primul 
ordin de contra-atac la ora 9,—şi Centrul 3, unde probabil a dat ultimul ordin, vedem că sunt. 2 kim. 
Atunci ne întrebăm, cum se face că ultimul ordin a fost comunicat atât de târziu, | 

1) Pe unde treceau trimeteau câte un ploton sau o companie la contra-atac. 
2) Este enormă această concepţiune de contra-atac, - 
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Considerând timpul de la ora 9, când a plecat prima companie la contra-atac şi până la ora 12 
când a primit ordin ultima unitate (Comp. 6|36), adică 3 ore, şi ţinând seama de distanţa pe care erau risi- 
pite toate unităţile care au primit ordin să ia parte la contra-atac, adică 2 klm. vedem că toate aceste unităţi 
ar fi putut primi ordin să se adune şi s'ar fi adunat în oricare punct dintre Centrul 3 şi intervalul dintre 
Centrele 5 şi 6 în maximum o oră, chiar dacă ordinul ar fi fost comunicat prin agenţi de legătură pe jos;- 
şi ar fi fost astfel gata de contra-atac la ora 10 sau cel mult 10,30, 2) adică mult mai de vreme decâta 
plecat la contra-atac ultima companie ; -- şi în plus că contra-atacul s'ar fi dat cu toate companiile întrunite, 
şi comandanții ar fi avut tot timpul să chibzuească asupra moiului cum s'ar fi desfăşurat operaţiunea. 

Aşadar, deşi Sect. I nu dispunea de un batalion întrunit dintrun total de circa 10 baţalioane, 
totuși ar fi avut putinţa să întrunească un grup de 4—6 companii puşcaşi şi 1—2 companii mitraliere, spre 
a întreprinde o acţiune de ajutorare a Sectorului Îl. 

Şi cum din cauza reţelii continui de sârmă nu se putea da un contraatac în afara Capului de 
Pod în condițiuni bune, s'ar fi putut merge direct în ajutorul sectorului vecin atacat. — Şi sar fi putut mer- 
ge sau pe marginea pădurii pe drumul zis al telegrafului, spre a respinge atacul bulgar care pătrunsese 
printre Centrele 6 şi 7, — sau spre a întări direct Centrul 7, — sau ar fi mers spre Centrala 2 spre a: 
ajuta frontui Centrelor 8 şi 9 care erau atacate, precum ştim decisiv. 

_ Dar, deşi s'ar fi putut prea bine face acest lucru, procedându-se însă greşii,. sa întreprins o 
acţiune nestudiată, rău organizată, şi pusă în execuţiune prin ordine insuficiente şi date în mod dezordonat, 
acţiune care a eşuat complectamente. Aceasta dovedeşte slaba pregătire profesională a ofițerilor noştrii 
de toate gradele, care în timp de pace fiind preocupaţi de alte chestiuni decât cunoaşterea şi practica 
prevederilor regulamentelor, la răsboiu au procedat mai rău poate decât ar fi procedat nişte. profani: pe 

„care i-am fi pus în locul lor. Această lipsă a corpului nostru ofițeresc constitue un mare semn de În- 
trebare pentru pregătirea ofițerilor noştrii în vederea răsboiului viitor, 

După cum am văzut mai sus, odată cu expunerea şi critica contra-atacului pe care l-am descris, 
am arătat şi acţiunea unităţilor care ocupau frontul Centrelor 4 şi 5 care nu au luat parte la contra-atac. 

| Am văzut astiel că frontul acestor centre nu a fost atacat deloc de infanteria bulgară, şi unităţile 
de aci au văzul pedeparte cum infanteria bulgară atacă Centrul 6, iar. pedealtă parte au văzut cum după 
amiază Bulgarii au atacat Centrul 3; — şi au văzut mai ales şi mai presus de ori ce, cum mase de infan- 
terie bulgară se îndreptau pe platoul de peste Valea St, Selo, dinspre Siahlar spre Daidir, şi asupra cărora 
aceste unităţi se găseau în neputinţă de a acţionă din cauza distanţei care le despărţia, şi se satisfăceau 
trăgând focuri intermitente la mare distanţă, sau privind cum artileria noastră le luase în primire şi le 
bombarda mai muli sau mai puţin cu :bun efect, | a i 

| Aceste unităţi pe măsură ce companiile care au luat parte la contra-atac s'au disolvat şi S'aui re- 
tras, şi pe măsură ce infanteria bulgară îşi pronunţa acjiunea sa de înconjurare după cucerirea Centrelor 
7 şi 6, s'au retras şi ele către orele 3-4 d. a, | Să ÎN 

Pentru că ae va fi greu să urmărim şi să stabilim la sfârşitui descrierii întregei acţiuni din Sect. 
1, locurile unde s'au retras diferitele unităţi care au acţionat în acest sector, voiu arăta acest lucru pentru 
fiecare grup de unităţi în parte a căror activitate a fost expusă. a. 

Ă Vom considera acum deci grupul de unităţi care a ocupat frontul Centrelor 4 şi 5 care au luat 
parte la contra-atac, o 

— Batalionul 11136. 
— Comp. 5:36 s'a retras unită şi a ocupat poziţie la Linia II de Rez. în prima tranşee dela dreapta 

şoselii Rem. 2; lipseau din front Subl-ţii Moisescu Gh. şi Negoiţescu, răniţi în ajun în Sect, Siahlar, şi evacuaţi. 
— Comp. 6/36. Si 

Cele două plotoane care s'au răsleţit de companie cu Locot. Drăghicescu şi Sub. Nistor L., S'au 
retras la Linia II şi au ocapat poziţie în prima tranşee de la stânga şoselii Rem. 2 înapoia Vălcelei Taslâgea Culac. 

Tot aci au venit. şi cea mai mare parte din celelalte 2 plotoane care au mers la contra-atac cu 
Căpit. Ciocâlteu, C-tul Companiei, care rămânând aproape singur în retragere a mers la Centrul 1, unde 
şi-a constituit o nouă companie cu care: ştim că a ocupat poziţie la Sud de acest centru având aşezate a- 
vanposturi spre Rem. 1. | ” : 

Comp. 7136, unită, s'a retras cu Căpit. Arion, Sub. Pârvu At. şi Plot, Popescu şi a ocupat pozi- 
ție la Linia II în dreapta Comp. 5:36.—Subl. Simionescu care în retragere s'a răsleţit de companie şi a dormit 
noaptea la Bat. 105 min. Locot. Dumitrescu A., Ia Seremet, s'a raliat a doua zi la companie. — Subl. Petcu 
Şt. dispărut de la companie 'de Sâmb,, 20 Aug. nu s'a înapoiat încă la companie. 

La Comp. 7136 s'a raliat şi a dormit noaptea Subl. Cernescu Adj. Bat. III[79. 
  

1) De sigur că aşa ar fi trebuit să fie pregătit contra atacul,
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— Comp. 836. 
Cele 3 plotoane răsleţite de companie cu Subl, Hogaş loan, Subl, Vlad R. Luţă şi Plot. Ichim au ocupat poziţie în rezervă înapoia trupelor care ocupau tranşeele Liniei a |]I-a deasupra Polig. de Tr. (Dealul Taslâgea Bair). 
Locot, Munteanu Şt., Cotul Comp,, a fost văzut şi el tot prin apropierea celorlalte companii ale Bat. [l|36,— dar nu şi-a reconstituit compania. (De ce?). 
Aşa dar întreg Bat. [1|36 a ocupat după retragere poziţie la Linia ]l-a de Rez. cu companiile gru- pate călare pe şos. Rem. 2 şi în dreapta acestei şosele; lipsea numai Căpit. Ciocâlteu care am spus că se găsea la Centrul 1, unde îşi constituise o nouă companie, 
In apropierea Bat. [1J36, şi anume în tranşeia din dreapta şi din imediata apropiere. a Bat. [1136 a ocupat poziţie şi Comp. 14|36, care după cum vom vedea s'a răsieţit de batalionul său în urma retragerii de pe frontul Bălţei St.-Selo; această companie se găsea aci împreună cu comandantul său şi cu toţi co= mandanţii de plotoane, 
La această companie s'a raliat şi Subl. lovcea c-tul unei secţii de mitr. în, dar fără mitraliere. Compania. avea în faţa frontului său cişmelele din V, Fotulului şi V, Polig. de Tr. Imediat în dreapta Comp. 14/36 a ocupat poziţie Comp. Mitr. Maxim|36, Locot. Niţescu, şi având în front pe Subi. Chiajna şi Plot. Sonda, foşti comandanţi de secţii de mitr. îr., şi care au înlocuit pe Subl. Vasilescu rănit (2) şi evacuat şi pe Subl. Gold Gh. răsleţit de companie. . | Tot la această companie s'a raliat şi Subl. Stoica M., C-tul Sec. Mitr. îr. de la Centrul 5, căruia i Sa dat comanda trenulii de luptă al companii, — şi Subl. Marinescu I., din Comp. 10/36, cu plotonul său, care servea ca susţinere permanentă de infanterie a Comp, Mitr.|36 
Batalionul 1|75. 
Comp. 1|75, cu efectiv de circa de 60 soldaţi, şi având în front pe Căpit. Dimitrievici S., C-tul Companiei, şi pe Subl. Marinescu N, of. subaii. în companie, a fost văzută pe frontul, sau în dreapta Comp. 6:75 (Bat. Maior Antonescu B.).— Ceilalţi ofiţeri ai companiei, Subl-ţii Stan D. şi Silivestru 1. nu se ştie unde au fost. 

Comp. 2:75, 375 şi 4:75, sau adunat treptat în cursul serii, în cursul nopţii şi a doua zi dimi- neaţă şi au ocupat poziţie în tranşeele Liniei a |l-a în dreptul cişmelelor şi a podului şos. Rem. 2, unde ocupau două tranşee etajate în apropierea Comp. Mitr./36,— probabil cele arătate în crochiu. La aceste companii erau prezenţi următorii ofiţerii: Locot, Zaharescu V. şi Subl-ţii Bălan C, şi Popescu G. Alex. din Comp. 2|75; Locot, Voinescu M. şi Subl-ţii Stănescu 1, şi Mogoş din Comp. 3|75,— şi Locot. Slăvescu V., Subl. Teodorescu A. şi Plot. Tinca Coman âin Comp. 4175. Din aceste companii lipseau următorii ofiţerii : Subl. Popescu B. din Comp. 2175 şi Subl. Dumitru . P. dia Comp. 3175, carii nu se ştie unde se găseau ; şi Subl. Dima N. din Comp. 4/75 care s'a raliat la Comp. 675, unde a tost văzut de Subl. Gâdea, comandând un ploton de soldaţi de adunătură.— Deasemenea şi Plot. Gândac din Comp. 3|75 s'a raliat la Comp. 7:75, 
Efectivul cu care s'a constituit batalionul aci era cu totul mic ;—şi împreună cu soldaţii răsleţi pe care îi adunase nu depășea 250 oameni împărţiţi în trei companii (2, 3 şi 4). 
A doua zi de dimineaţă a venit la batalion şi Lt.-Col. Țanţu, C-tul Bat. | | Compania Mitr,:75 s'a retras cu plotoanele desunite, dar sa reconstituit în întregime la Linia Il-a şi a ocupat poziţie încadrată în frontul Comp. 6175. 

Acţiunea Artileriei pe frontul Centrelor 4 şi 5. 
Pentru că pe frontul Centreior 4 şi 5 artileria bulgară a acţionat după cum am văzut în chip de- osebit, şi în special a avut ca scop paralizarea mişcărilor de trupe care se vedeau înapoia acestor centre, să vedem mai de aproape, cum s'a desfăşurat această acţiune şi cum a răspuns ârtileria noastră care se găsea aci, 
in acest scop, pedeoparte voiu extrage din comunicările redate mai sus părţile privitoare la acţi- unea. artileriei bulgare şi apoi voiu trece în revistă bateriile noastre, spre a stabili cum au răspuns. 
Acțiunea Artileriei Bulgare. 
Voiu începe de la stânga dinspre Centrul 6 redând treptat comunicările ofiţerilor care au ocupat în mod continuu lucrările de fortificaţie şi apoi ale acelora care S'au deplasat către această parte a frontului cu acţiunea de contra-atac. 
Comunic. Subl. Simionescu, of. Subalt. în Comp. 7/36, şi care a ocupat în mod continuu anexele dintre Centrele 5 şi 6: i 
a»... Atunci a apărut un batalion (?) din R. 75 Inf,, care a rămas masat între Centrele 5 şi
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6. ,,... Cum au fost văzuţi, au şi fost luaţi în primire de artileria bulgară. — In acelaş timp au început să fie bombardat şi Centrul 5 şi spatele Centrelor 5 şi 6, tragere de baraj, 
— Ofiţerul nu arăta dacă anexa pe care o ocupă a fost sau nu bombardată. Spune însă precis că artileria bulgară nu a deschis focul asupra intervalului dintre Centrele 5 şi 6 şi asupra spatelui acestor cen- tre decât după ce unităţile din Bat. 1/75 au apărut în acest loc. 

Tranşeia pe care ofiţerul a ocupat-o cu plotonul său a putut să scape nelovită, deoarece se gă- sea mult înainte pe extremitatea cea mai înaintată a unui bot de deal dintre Centrele 5 şi 6. 
Comunic. Subl. Stoica M., C-tul Secţiei de Mitr. Fr. din Centrul 3. 
„ln ziua de 23 Aug. pe la orele 7-8 am fost bătuţi întețit de .artilerie şi infanterie. 
Acest ofiţer, asupra acestui punct este în complectă contrazicere cu toţi ceilalţi ofiţeri carii au operat în acest loc; — probabil că este la mijloc o iluzie, sau o confuzie în ce priveşte orele, 
Comunic. Subl. Popescu G. A., of. subalt. în Comp. 2]75, şi care cu plotonul său a ocupat po- ziţie în stânga Centrului 5 şi nu a luat parte la contra-atac. | 
„Artileria bulgară a început să tragă pe la ora 11,30'-12; şi trăgea mai ales în tranşee ; plotonul meu însă nu a fost lovit. | 

— Prin tranşee probabil ofiţerul înţelege linia de reculegere din marginea pădurii pe care dânsul o ocupase cu plotonul şi pe care la ordinul Căpit. Arion o. părăsise spre a ocupa o sprânceană de teren din stânga Centrului 5. — Otiţerul deci voeşte să spună că artileria bulgară ţintea spatele Centrului 5, — Atât Căpit. Ionescu A,, C-tul Comp. 5:36, cât şi Subl. Furtună, of. subalt. în această companie, care plecând de la Centrul 4 a fost prima care a pornit la contra-atac printre Centrele 5 şi 6, — ambii ofiţeri nu pomenesc în comunicările lor că au fost bătuţi de artileria bulgară; — şi lucru pare adevărat, dzoarece această companie a trecut de vreme la coatra-atac,—cu mult înainte de a sosi în spatele Ceatrului 5, Comp. 2/75 şi 3:75, care au fost luate în primire aci de artileria bulgară. 
— Comunic. Locot. Zaharescu V., C-tul Comp. 2/75, care plecând din linia de reculegere din spatele şi din dreapta Centrului 5, a mers la contra-atac printre Centrele 5 şi 6: 

„Pe la ora 9,30”. ... artileria inamică nu începuse încă să tragă. 
După ce plecând la contra-atac a traversat rețeaua şi a mai stat câtva timp dincolo de reţeaua „de sârmă, 

„Bulgarii au deschis un foc violent de artilerie“, 
In retragere, 
„am trecut pe la Centrul 5 subt un foc groaznic de baraj de artilerie“, 

— ŞI din această comunicare reese clar că arțileria bulgară a deschis focul târziu, către . ora 12, şi având ca obiectiv spatele Centrului 5, încotro se vedeau mişcările unităţilor care înaintau la contra-atac, — Comunic. Plot. Gândac, c-t de ploton în Comp. 3;75, şi care cu două plotoane din această com- panie şi cu Locot. Voinescu a porait de la Centrul 4 şi a mers la contra-atac până dincolo de Centrul 5, „Nu am mai putut înaiata dincolo de botul de deal (din stânga Centrului 5) din cauză că artileria bulgară a deschis focul asupra noastră, 
„In retragere am ajuns la bordeele şi grajdurile unei baterii (Bat. Lt. Chicoş) unde am găsit pe Căpit. Dimitrievici (C-tul Comp. 1!75). După puţin timp Căpit. Dimitrievici a ordonat ca să dăm un contra: atac spre șanțurile din faţă (2), dar am fost bătuţi atât de puternic de artileria bulgară încât trupa sa risipiţ. Ra 

| — Aşa dar Comp. 3]75 a fost bătută de artileria bulgară tot după ajungerea sa înapoia Cen- trelor 5 şi 6. 

— Comunic. Subl. Gâdea, C-tul Secţiei Mitr., din Comp. Mitr.|75, care a venit împreună cu Comp. 2|75 şi 3:75 la contra-atac şi a ocupat poziţie în anexele din stânga Centrului 5. 
„Când am sosit la Centrul 5, centrul era bombardat, şi bateria dintre Centrele 4 şi 5 (Bat. Md, bulgar Subl. Castrişanu) era redusă la tăcere. Pa 
„Inainte de retragere deschizând focul asupra infanteriei bulgare care se apropia, numai-decât am fost bătut de artileria bulgară. 

— Din această comunicare mai învăţăm încă un lucru nou şi anume că artileria bulgară după res- pingerea contra-atacului nostru câştigase o atâta libertate de acţiune încâţ începuse să execute o tragere de amănunt atât de intensă încât, imediat ce vedea vre-o mişsare pe frontul nosiru, imediat o reprimă, fără să fie jenată de artileria noastră. 
| Aşa dar putem conchide că înapoia intervalului dinspre Centrele 5 şi 6, şi în spatele Centrului 5 focul artileriei bulgare a fost stârnit de apariţia la contra-atac a unităţilor care ştim că au sosit aci către ora 12, 

Trecem acum la Centrul 4,
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— Comunic. Subl. Stănescu 1., of. subalt, în Comp. 3/75 şi care împreună cu Subl. Mogoş şi cu plotoanele respective au rămas în tot timpul în anexele din stânga Centrului 4. 
| „„La ora 8,10 a început bombardamentul inamic şi a durat până la ora 11,30' fără să ne producă pierderi; — în zona noastră să tot fi căzut 80—100 de obuze şi şrapnele de 75 mm. 

„De la ora 11,30” până la ora 1 d.a. a fost linişte, 
„La ora 1 a început din nou bombardamentul. 

— Din această comunicare, şi după cum vom vedea şi din comunicările care urmează, reese că la Centrut 4 s'a produs o bombardare de dimineaţă a însăşi ceatrului şi tranşeelor, şi apoi către prânz s'a produs o a doua bombardare probabil asupra spatelui Centrului 4, asupra trupelor (Comp. 4:75 şi 6:36 care mergeâu la contra-atac, | ” 
Este curios cum comunicarea acestui ofițer nu se potriveşte cu a Subl. Mogoş, care se găsea cu plotonul său într'o tranşeie imediat la stânga tranşeiei pe care o ocupă Subl, Stănescu; iat-o: | „După două ore de la răsăritul soarelui artileria bulgară a început să tragă înspre stânga noastră. Imediat după ce s'a produs atacul la Centrul 6 a început să fie bombardate şi tranşeele din stânga mea de la 800 m., până s'a aprins acolo ceva (iarbă uscată); acest bombardament a durat 35—40, trăgând cu pauze de 2—5' între salve; a trâs probabil o baterie şi a aruncat probabil 15—20 de proeciile. 
„După aceasta nu a mai fost pici un foc, nici de infanterie nici de artilerie. 
„Artileria bulgară care a tras ocupase poziţie pe platoul din faţă la o movilă cu bordeie, — şi fiind contra-bătută de artileria noasiră a fost redusă la făcere, | 

— După această comunicare atât Centrul 4 cât şi anexele din stânga centrului în care se afla acest ofițer cu piotonul' său nu au fost bombardate, ci ambele bombardamente au țintit terenul din stânga şi de departe de Centrul 4, | 
| “Având 'în vedere comunicarea Subl, Marino, care încadra la Stânga pe Subl. Mogoş, şi din care reese că prima bombardare a ţintit şi tranşeele din stânga Centrului 4, — înclin a crede că acesie tranşee au fost bătute de această bombardare afară de tranşeia Subi. Mogoş. A 

—. Comunic. Subl. Marino, C-tul Secţiei Mitr./75 care la ora 8,30” a ocupat poziţie în tranşeia ocupată de Subl. Stănescu (Comp. 3/75) şi la ora 9,30 a trecut în altă tranşeie înainte şi la stânga. 
„După 30” (9,307)... şi... după (alte) 45" artileria bulgară a început bombardarea Centrului (care ?) şi a anexei mele. Atunci am primit ordii: dela Căpit. Giurescu să plecăm spre Centrele 5 şi 6; îmi amintesc că în acest moment a venit un sergent şi a raportat că trenul de luptă al companiei a tost risipit de bom= bardare. 
„Eşind din tranşeie am întâlnit pe Locot. Stănescu (Comp. 4|75) care era cu compania şi spunea să mergem împreună spre Centrele 5 şi 6.— latervenind însă un foc groasnic de artilerie am fost ţiotuiţi pe loc, şi ne-am retras într'o tranşeie din marginea pădurii ; — să fi fost orele 12 — 1 d. a. 

— Din această comunicare reese clar că a doua bombardare este aceia care a ţintit trupele care mergeau la contra-atac prin spatele Liniei Centrelor, 
— Comunic. Plot, Tinca Coman, c-t de ploton în Comp. 4175, care pornind dia spatele Centrului 3 la contra-atac, a mers prin spatele Centrului 4, şi s'a oprit în intervalul dintre Centrele 4 şi 5: „In ziua de 23 Aug. până am intrat în luptă (până a pornit la contra-atac) am fost împroşcaţi de către Bulgari cu vre-o 10 şrapnele, dar fără efect, deoarece se Spărgeau prea sus. 

— După ce comania a pornit la contra-atac, şi după ce s'a oprit... 
„+. artileria a început să tragă în noi cu obuze, şi a omorât vre-o câţiva soldaţi; trăgea rar dar continuu, a tras cam până la ora 1d. 3.., după care a încetat să tragă cam vre o 3 ore, după care a început din nou. - 

— Aşa dar focul de artilerie tras de dimineaţă asupra Centrului 4 a ajuns şi terenul din spatele Centrului 3 unde se găsea Comp. 4|75, însă era slab; şi şrapnelele se spărgea cu atât mai sus faţă de Comp. 4/75 cu cât această companie se găsea aşezată în valea din spatele Centrului 3, Acest foc este con- firmat şi de Căpit. Ciocâlteu, C-tul. Comp. 6/36, care se află în apropiere. Deasemenea Căpit. Ciocâlteu confirmă şi încetarea la up moment dat a focului de baraj tras în spatele Liniei Centrelor şi reînceperea lui mai târziu,—la orele 5 însă,—îu legătură cu atacul pe care Bulgarii l-au dat la acea oră asupra Centrului 3. — Comunic. Căpit. Ciocâlteu. 
„In acest timp (când se găsea încă în valea din spatele Centrului 3) artileria bulgară a început să tragă foc de şrapnele rar. , 
„In acest moment (când, mergând ia contra-atac eşea din valea dio spatele Centrului 4) am intrat întrun foc de baraj de artilerie ; mam oprit şi m'am adăpostit cu compania în şanţurile care se gă- seau în acel punct. —După 30 focul de artilerie schimbând de obiectiv spre Centrul 5,...— „Pe la ora 5 focul de artilerie a reînceput şi infanteria inamică a pornit la atac dinspre St.-Selo. — Subl. Radu Alex, c-tul unuia din plotoanele cu care Căpit, Ciocâlteu a pornit la contra-atac, nu
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vorbeşte de focul de artilerie suferit de companie: în timpul cât a stat în valea din spatele Centrului 3 confirmă însă tragerea de baraj în care a intrat compania la eşirea din valea din spatele Centrului 3, — Locof. Drăghicescu A,, of, subal. în Comp. 6[36, şi care a rămas să comande cele două plo- toane ale companiei care au întârziat să plece la contra-atac, arată în comunicarea sa că nu a fost oprit în înainlarea sa prin tragerea de baraj a artileriei bulgare decât când a ajuns în spatele Centrului 5, 

Aşa dar, spre deosebire de Centrul 5, artileria bulgară a deschis focul asupra Centrului 4 de pe la orele 9—10, şi cum trăgea dinspre Sud a bătut "odată cu Centrul 4, şi spatele Centrului 3, cum foarte bine se poate vedea şi înțelege acest lucru privind situaţia pe hartă. Apoi, când Comp. 4|75 şi 6136 au por- nit la contra atac şi au apărut eşind din valea din spatele Centrului 4,au fost oprite şi bătute cu foc de baraj tras aproximativ asupra intervalului dintre Centrele 4 şi 5. 
Nu înţeleg de te artileria bulgară a bombardat de dimineaţă Centrul 4 fără a bombarda în acelaş timp şi Centrul 5.—Oare: să fi observat plecarea Bat. 3 şi 4 din Reg-tul 5 Ob., care ocupaseră poziţie în timpul nopţii între Centrele 4 şi 5, şi care cam în acest timp părăseau poziţia spre a merge la Centrala 2?1) 

Cum a răspuns artileria noastră. 

Să vedem acum cum a răspuns artileria noastră la acţiunea artileriei inamice, cum a contrariat mişcările infanteriei inamice, şi cum a ajutat încercarea de contra-atac a trupelor amice: | In Sect. Centrelor 4 şi 5, după cum ştim se găseau Bat, t. de 75 mm. MĂ. bulgar Subl. Castri- şanu, Bat. î. de 105 mm. numită a Subl-ţilor Stănescu şi Florescu, — Ob, 210 mm. Căpit. Chiriceanu, Bat. 3 şi 4:5 Ob. Căpit. Dumitru şi Căpit. Grigorescu care sosiseră pe poziţie în cursul nopții, fără a mai ţine seamă de Bat. Ob. 120 mm. F. N.G. pe afet care nu putea participa Ia luptă din lipsă de muniţiuni, Vom lua fie care baterie pe rând începând de la stânga şi îi vom urmări activitatea pe care a "destăşurat-o, în care scop ne vom folosi de toate comunicările de care dispunem. Bat. 75 mm. Md. bulgar Sub. Castrişanu, 
„Această baterie acţionează asupra satului Daidir de la orele 9,30 la 10.00 a. m. j—trageri pe zone intermitent unde erau concentrări mari de trupe inamice. 
„Intre orele 11,00 a. m. şi 2, d. a. schimbând de obiectiv, trage asupra infanteriei inamice care înâintă asupra Centrului 6 j—tragere indirectă pe înălțătoare variabile.* (R. Lt-C, $.). — Din ambele pasagii rezultă că această baterie nu a contrabătut artileria adversă, care după cum ştim a împiedicat unităţile noastre care plecaseră la contra-atac, să acţioneze, şi nu a bătut nici infanteria bulgară care se scurgea în masă pe platoul din faţă, dinspre Siahlar spre Daidir. 

” Nu cunosc pe ce şi-a întemeiat Lt-C. S. concluziile sale. Dar din comunicarea Subl. Castrişanu ieese că bateria a acţionat altfel, şi anume mai apropiat de situaţia reală a iupiei, 
— Comunic, Subi. Castrişaau C-tul Bat, Md. Bulgar: 

„Marţi de dimineaţă pe la ora 9—10 sînt înştiințat de un locotenent de la Centrul 5, sau de prin apropiere, că infanteria bulgară se scurge prin faţă prin porumb îndreptându-se spre Centrul 6. Având bine reperat locul, am tras, şi mi s'a spus că este bine ; am tras ca 70—80 de proectile. „Bulgarii au continuat apoi să meargă spre Centrul 6 (?) prin altă parte. 
„In acest timp am fost încadraţi de 3 ori; observam bine că tragerea contra noastră era con- dusă din balon, deoarece imediat ce reveneam la tunuri, eram din nou bătuţi, fără să apucăm să tragem. „Pe la ora 10 am observat că trupe de infanterie amică se scurg prin faţa noastră de la dreapta la stânga mergând în ajutorul Centrului 6.—Pe la orele 1—2 d. a. am văzut cum aceleaşi trupe se retră- geau în desordine prin spatele meu prin pădure spre dreapta, spre valea pe care se aflau Rem. 1 şi 2. „După aceasta a venit la mine un sergent din Turtukaia care mi-a spus că acolo a văzut pe ofiţerii de la cealaltă artilerie grea, şi am dat ordin să plecăm. 2) in Turtukaia am găsit pe Lt.-Col, Svoranu, căruia i-am raportat cele întâmplate. 
„ln ultimul moment bateria mea era Singura care trăgeă, căci celelalte baterii din jurul meu se fereau să tragă spre a nu fi descoperite şi mă îndemnau pe mine să trag, 3). „Ob. Căpit. Chiriceanu trăgea rar cu pulbere cu fum; a tras mai ales în Siahlar; în Daidir nu cred că a tras, 

„Iotr'un timp am tras cu bateria mea în morile din Daidir, şi rezultatul tragerii mi-l comunică: Locot. Chicos, care putea vedea în acea direcţie. 
— Din această comunicare se constată: 

1) Poate aceasta, poate şi alta: Bulgarii voiau să ne atragă atenţia la Vest pentru a fi mai liberi la Centru. 
2) A părăsit poziţia de luptă fără ordin superior. 
3) Ua mijloc bun de a-şi păstra bateria ințactă, 
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— C-tul bateriei nu a văzut personal obiectivele în care a tras, şi deci nu şi-a regulat tragerea prin 

observaţie proprie, şi nici efectele nu puteau să fie ca ale unei trageri observată de c-tul bateriei ajutat de 
observatorii bateriei, carii au anume aparate, precum şi o pregătire specială; 1). 

— Suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm: cum se face că observatorii bateriei nu au văzut infanteria 
bulgară care defila pe platoul din faţa lor, şi a fost nevoe să vină un ofiţer de infanterie de pe front să 
spună comandantului bateriei acest lucru; şi în urmă tot infanteriştii să-i spună că trage bine? Unde erau 
aşezaţi aceşti observatori şi ce instrucţie aveau? 

— C-tul bateriei nevăzând obiectivele personal, nu şi-a putut da socoteala unde se găseau întradevăr 
acele obiective şi în ce direcţie se mişcau, şi deci nu poate afirma cu preciziune că infanteria în care a tras . 

înainta spre Centrul 6; şi din această cauză înctin a crede că infanteria în care a tras era însăşi masele 
de infanterie bulgară care se scurgeau pe platoul din faţă diospre Siahlar spre Daidir, după cum dealtfel 
afirmă toţi ofiţerii de infanterie carii ocupau lucrările de fortificaţie. 

_— Tragerea înspre Daidir a fost ceva întâmplător şi deci obiectivul principal al bateriei a trebuit să 
fie infanteria bulgară care defila prin faţa frontului Centrelor 5 şi 6. Dealtfel eu cred, după cum am arătat 

mai "nainte, că bateria nu a tras spre Daidir, deoarece nu putea, întrucât acest sat se află pe flancul stâng şi 
chiar înapoia îilancului bateriei. | 

| — Putem afirma în mod hotărât că această baterie w'a contrabătut artileria bulgară, care la un mo- 

ment dat a executat tragerea de baraj care a împiedicat companiile noastre să meargă ia contra-atac, 

— Se confirmă timiditatea cu care acționau bateriile noastre pe motiv ca să nu fie descoperite şi luate 
în primire de artileria bulgară. Teama aceasta era până la un punct justificată din cauză că aceste baterii 

erau mai mult sau mai puţin ficsate în poziţia lor prin lucrările de fortificaţie în care se aflau şi din cauza 

mijloacelor rudimentare de transportat de care dispuneau forţă de artileria bulgară, care toată era mobilă. 

In ce priveşte relaţiunile pe care ofiţerii noştrii de infanterie le dau despre modul cum au acţio= 

nat arțileria noastră, voiu insista asupra lor după ce voiu expune activitatea tutulor baterilor. 

Bat. t. 105 mm. Subl. Stănescu 

„Această baterie trage asupra satului Mesi-Mahle (unde se găseau trupe inamice) de la orele 10,00 
a. m. până la orele 2 d. a,; tragere pe zone intermitent. (R. Lt.-C. S$.). | 

— Asupra acţiunei acestei baterii nu am alte date sau comunicări, 

Intre locul bateriei şi satul Mesi-Mahle sunt 7 kim.; şi între baterie şi acest sat se găseşte Păd. 
(Crângul) Siahlar-Daidir, peste care nu se poate vedea. Atunci se naşte întrebarea: de unde ştiă comandan- 
tul bateriei că în acel sat se găsesc trupe inamice,— şi în ce mod şi-a regulat tragerea asupra acestor trupe? 
Şi încă ceva: numai în acest sat a tras bateria? — şi 4 ore în şir?! 2) i 

Inclin a crede că dacă într'adevăr această baterie a tras asupra satului Mesi-Mahle, a tras pro- 
babil la întâmplare şi asupra unor obiective bănuite. ?) Şi apoi mă întreb iarăşi: cum se face că c-tul ba- 
teriei, care se găsea în acelaş loc cu C-tul Art, Sect,, a găsit cu cale să tragă 4 ore asupra satului Mesi- 
Mahle, şi nu a tras asupra maselor de infanterie bulgară care se scurgeau prin faţa Cetăţii la o distanţă 
mai mică şi dincoace de Păd. Siahlar-Daidir, şi pe care le vedeau toţi infanteriştii? 

Ob. de 210 mm. Căpit. Chiriceanu. 

„Trage la ora 9 a. m. asupra unei artilerii inamice (ce bătea Centrul 4) care din informaţiunile 
date de C-tul Art. Sect. s'ar afla la Vest de satul Siahlar; tragere pe zone intermitent (nu se putea observă 
loviturile), Primeşte focuri de la o artilerie de pe dealul St.Selo. 

„De la orele 11 a. m. la 1 d. a. trage asupra infanteriei inamice care înaintă dinspre  îatăririle 
Grupului Siahlar spre Centrele 4 şi 5; tragere directă, cu înălţătoare variabile. intermitent. (R. Lt.C. $.) 

— Trecem un momeut peste afirmaţia Plot. Tinca C. (Comp. 475) care sa găsit de dimineaţă şi 
până la ora 12 la câteva zeci de metri în spatele obuzierului, şi care arată că în acest timp nu a văzut obu- 
zierui trăgând,—şi trecem şi peste comunicarea Subl. Castrişanu care afirmă cu Ob. Căpit Chiriceanu trăgea 
rar,—şi să vedem îa ce a tras acest obuzier după informaţia de mai sus, 
| Intr'adevăr pe la ora 9 Centrul 4 era bombardat de o baterie de artilerie bulgară care ocupase 
poziţie pe piatoul din faţă la o movilă cu bordeiu şi fiind contrabătută de artileria noastră a fost redusă la 
tăcere, (Comunic. Subl, Mogoş).—Pare a fi vorba de însăşi bateria pe care a redus-o la tăcere Ob. Căpit, 
Chiriceanu, cu singura deosebire că artileria în care a tras Obuzierul de 210 mm era defilată, aşa încât lovi- 
turile trase asupra sa nu erâu văzute. 

Ia ce priveşte însă al doilea obiectiv în care a tras între orele 11 a. m. şi 1 d. a., şi anume 
„asupra infanteriei inamice care înainta dinspre întăririle Gr. Siahlar spre Centrele 4 şi 5“, aceasta nu poate 
  

1) Putea să nu le vadă dar să le determine pe hartă prin observatorii săi. 
2) Bine. Dar aceasta se făceă cu autorizaţia Comandantului Artileriei Sectorului? 
3) Probabil că a tras la întâmplare, ca să-şi consume muniţiunea. Observaţiunea este justă,
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fi decât o iluzie, sau o confuzie, deoarece nu numai între orele 11 a.m, şi 1d.a. nu a înaintat nici O 
infanterie inamică pe acea direcţie, dar acest lucru nu s'a întâmplat în tot cursul zilei în acel loc, după toate 
comunicările tutulor ofiţerilor de infanterie carii au ocupat poziţie pe îrontul acestor centre, 

Bat. Ob. de 120 mm F. N. G. pe afet Locot Stroescu. 
Această baterie era deja retrasă de pe front din cauza lipsei de muniţiuni, după cum ştim; aşa că 

nici vorbă nu a putut fi să ia parte la luptă în această zi. 
Bat. 3 şi 4| 5 Ob. de 105 mm (Div. Maior Chiliman). | 
Ştim că aceste baterii au trecut Dunărea în seara zilei de 22 Aug.. iar în cursul nopţii au fost 

repartizate şi au ocupat poziţie în Subsect. Centrelor 4 şi 5.—Lt.-C. S. afirmă în reconstituirea pe care o face 
asupra acţiunii artileriei de la Turtucaia, că aceste baterii nu au acţionat din această primă poziţie. Din co- 
municările de mai la vale se va vedea însă că aceste baterii. deşi nu a susținut de aci o acţiune propriu- 
zisă, au văzut însă în scurtul timp cât au stat aci, trupele bulpare care se scurgeau spre Centrele 7 şi 8 pe 
înălțimile din faţă, şi au tras în ele, Şi acest lucru este cu atât mai surprinzător cu cât bateriile care se 
găseau mai dinainte în poziţie în acest loc nu au văzut aceste trupe şi nu tras în ele. !) 

— Comunic. Subl. Mihăilescu Paul of. subit. în Bat, 3|5 Ob., Căpit. Dumitriu: 
„Bateriile au debarcat pe malul drept al Dunării în ziua de 22 Aug. pe la ora 6 seara; — când 

am sosit în mijlocul Turtukaiei se întunecase. 

„Pe la ora 12—1 noaptea am pornit spre Centrele 3 şi 4, 
„Pe poziţie am intrat când s'a luminat puţin de ziuă; Bat. 4-a ocupase poziţie în dreapta Bat. a 3-a. 
„La început am avut ordin să batem satul St. Selo care se afla în faţa noastră, dar în urmă s'a 

contramandat acest ordin, 
„Am încercat să tragem în balonul captiv bulgar, dar era la 6800 m. şi începuse altă baterie 

” de la stânga noastră să tragă, şi balonul s'a depărtat Ja 8000 m.; — se vedea cum proectilele se spărgeau 
aproape de el. 

„In faţa noastră nu se vedea nimic. 
„Pe la ora 7 aproximativ am deschis cu bateria foc asupra flancului stâng al infanteriei 

inamice care înainta spre Centrele 7 şi 8 pe coline. Satul (Care ? — Daidir ?) nu-l vedeam. Infanteria ina- 
mică era în mase mari în formaţii strânse cot la cot. Am tras numai șrapnele ca 2—3 salve cu bun 
efect, şi apoi am primit ordin să punem în bătae și să pornim la Centrala 2?). 

— Arătarea în mod precis a poziţiilor pe care leau ocupat bateriile o vom vedea în comunicarea 
ce urmează a Subl. Castrişeanu, care confirmă că bateriile au acţionat din acel loc. 

| Ora 7 la care ofiţerul afirmă că a început tragerea cred că este prea de dimineaţă, când ştiut 
este că bateriile au ajuns la Centrala 2 pe la ora 10,00; poate că la această oră au încercat să tragă în 
balonul captiv. 

— Comunic. Subl. Castrişeanu: 
„Pe la ora 2—3 noaptea soseşte Col. Grigorescu cu 2 baterii de ob. de 105 mr, fără hărţi şi 

fără să fie orientat; eu le-am eşit înainte pe vălceiuşa dela Vest de Rem, 2; — lesam dat o hartă şi i-am 
condus la Centrul 5, unde a aşezat Bat. Căpit. Dumitriu (a 3-a) în locul unde se construia instalaţia mor- 
tierelor, iar Bat, Căpit. Grigorescu (a 4-a) lângă Centrul 4. 

„Au stat acolo până când s'a luminat de ziuă şi Căpit. Dumitriu a tras câteva lovituri cu bateria 
sa spre Daidir, şi apoi au plecat cu întreg divizionul la Centrala 2, 

— Pentru a ne edifică şi mai bine asupra modului cum a acţionat artileria noastră voiu recita şi 
comunicările ofiţerilor noştrii de infanterie asupra acestor chestiuni. ! 

— Comunic. Subl. Stoica M. c-tul secţiei mitr, fr, de la Centrul 5: 
„In ziua de 23 pe la ora 7—8 se vedea cum pe platoul din față, de peste valea St. Selo infanteria 

bulgară trecea spre Daidir şi cum era bătută de artileria noastră. 
— Comunic. Locot. Zaharescu V., C-tul Comp. 2|75, care ocupase poziţie în dreapta Centrului 5: 

„Pe la ora 9,30 artileria noastră a început să tragă în primele trupe bulgare care se vedeau îna- 
intând pe platoul de peste vale în direcţia satului Daidir, 

„Am plecat apoi în recunoaştere spre Centrul 6 3); am trecut o vale și am aiuns pe o creastă 
în spatele unor trauşeie ocupate de Români care trăgeau în trupele bulgare ce se sri: 2: spre Daidir cu 
2500 m.—Aci am stat şi am observat cu benoclul cum inamicul înaintă în lirii dese ne ciotoane prin flanc 
prin porumb şi pe platoul de peste vale şi cum erau bătuţi şi chiar opriţi şi puşi în derută de către 
artileria noastră, 

    

  

1) Totuşi dia declaraţiile pe care le cunosc rezultă că nu au tras fiinisă au li s'a arătat obiective. | 2) In realitate nu a tras fiindcă nu au avut în cine trage. — Două salve de şrapuel nu se: 
socoteşte, 

3). Ce căuta ofiţerul acolo ?
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„In acest timp a început un foc violent de artilerie (focul de baraj bulgar de la ora 12); artileria 
noastră deasemenea trăgea grozav în Bulgarii carii se vedeau înaintând în mase pe platoul de dincolo de 
vale la distanța de 5—6000 m, (2). | 

„Terminând cariuşele şi văzând că nu e de făcut nimic, mai ales că bateria de la Centrui 5 în- 
cetase focul încă de mult, iar cea de la Centrul 6 înhămase şi plecase (2)...... 

— Bateria de la Centrul 5 este Bat. Subl, Castrişanu,—iar bateria de la Centrul 6 este Bat. Locot, 
Chicoş.—Ofiţerul a avut probabil o iluzie că această din urmă baterie a înhămat şi a plecat, deoarece această 
baterie fiind înhămată cu boi şi cu bivoli, şi cum vitele s'au speriat şi risipit, când a început focul artileria 
bulgară, bateria în chestiune nici nu a încercat să se ateleze şi să plece. Cred că ofiţerul a confundat nişte 
căruţe care se găseau la Centrul 6, şi care au înhămat şi au plecat, a confundat aceste căruțe cu bateria. 

— Comunic. Subl, Stănescu, of. subalt. în Comp. 3/75, care a ocupat cu plotonul său anexele din 
stânga Centrului 4: 

„In stânga mea la 2 kim. depărtare vedeam cum trupe bulgare coborau în vale şi se îndreptau 
probabil spre Centrul 6;—vedeam de asemenea cum artileria noastră îi luase în primire şi îi bătea cu bun efecl, 

— Comunic, Subi. Mogoş, of. subalt. în Comp. 3|75, şi care ocupă o tranşee alături de Subl. Stănescu: 
» După două ore de la răsăritul soarelui am început să vedem infanteria bulgară în Daidir (?) în rânduri dese şi în neregulă fiind bătuţi de artileria noastră. 
„După ce Bulgarii au terminat să se strecoare în Daidir, alte trupe bulgare au început să atace : înspre Centrul 6 la 1500-2000 m. de noi ; înaintau energic deşi erau bătuţi de artileria noastră. 

— Comunic. Plot. Tinca Coman, ce-t de ploton în Comp. 4|75, care a ocupat poziţie . de-cu-noapte şi până la ora 12 în valea din spatele Centrului 3, înapoia Ob. Căpit. Chiriceanu : 
„Noaptea când am sosit pe poziţie (noaptea de 22-23 Aug.) am stat ca la 80 m. în stânga şi 

mai jos de tunul cel mare, Ob. de 210 mm, Căpit. Chiriceanu. 
„lo ziua de 23 Aug. până am intrat în luptă, acest tun nu a tras de loc, 

— Aşa dar toţi ofiţerii de infanterie carii au văzut masele de infanterie bulgară care defilau dinspre 
Siahlar spre Daidir prin faţa frontului Centrelor 4, 5 şi 6, afirmă că aceste trupe au fost bătute de către 
artileria noastră. 

Acum se naşte întrebarea : care au fost bateriile care au bătut aceste trupe ? 
| La descrierea luptelor din Sect, II am văzut că nici Bat" de 105 mm, Căpit. Şendrea, nici Bat. de 87 mm. Locot. Chicoş. nu au avut ca obiectiv în mod clar şi precis infanteria de care vorbim, 

Nici Bat. de 105 mm. Subl. Stănescu nu a luat această infanterie ca obiectiv al tragerii sale. 
Acelaş lucru l-am constatat şi despre Ob. Căpit. Chiriceanu. | 

Singură Bat. Subl. Castrişanu a tras, după cum dealtfel am văzut la descrierea acţiunei acestei 
baterii, într'o infanterie pe care însă nu o vedea, dar despre care i se comunică că este bine încadrată şi 
Dătută.— Cred deci că numai această baterie a avut ca obiectiv al tirului său infanteria bulgară de care ne ocupăm. 

Este de mirare că comandanții şi observatorii atâtor baterii care garniseau frontul Centrelor 3-6, 
şi care nu erau aşezate mult departe înapoia fortificațiilor ocupate de infanterie, nu a observat mişcarea pe 
care infanteria bulgară o facea în faţa frontului Cetăţii spre a o lua în primire. Şi este cu atât mai straniu cu 
cât comandantul însuşi al bateriei care Singură a bătut această infanterie, nu a văzut-o spre a conduce tra- 
gerea după propria sa observare a loviturilor, deşi din bateria sa se putea bate direct obiectivul, 1) 

Retragerea Artileriei. | 
„Către orele 2 infanteria începe să se retragă. C-tul Art, Sect. [ nu primeşte nici un ordin de retragere. Bateriile rămân fără nici o susţinere de infanterie; continuă totuşi tragerile până către orele 3=3,30', când fiind surprinse de focuri de armă inamice şi neavâad cu ce transporta materialul (fugiseră Bulgarii şi Turcii cu atelajele de boi), în plus primiseră ordin de la C-tul Art. Sect, de a salvă cât poate 

din material şi accesorii, iau măsuri de demontarea îachizătoarelor, accesoriilor şi aparatelor de ochire, dis- trugându-se sau îngropându-se, şi se retrag numai cu oamenii spre Turtukaia. Materialul cade în mâinele inamicului. (R. Lt.-C. $.), 
— Cu aceasta se termină descrierea acţiunii care a. avut loc pe frontul Centrelor 4 şi 5. 

Părăsirea Liniei Bălţei St.-Selo, 

Intrerupem un moment descrierea operaţiunilor care s'au succedat pe: Linia Centrelor de la stânga spre dreapta, pentru a urmări acţiunea desfăşurată pe Linia Bălței St.-Selo, care sa terminat cu părăsirea acestei linii. 

1) E de mirare cum Cotul Art. Sect. care are răspunderea conducerii tactice a luptei artileriei nu a văzut aceasta şi nu a dat ordin să se tragă asupra intanteriel, 
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| Dealtfel acţiunea de la Centrul 3 pe care urmă să o descrim, s'a petrecut mult în urma părăsirii. Liniei Bălţi St.-Selo, şi a fost mai mult rezultatul atacului porait dinspre St.-Selo, decât al continuării îatoar- cerii care venea dinspre Centrele 6, 5 şi 4, în urma căderii acestor centre, 

Acțiunea Infanteriei. 
Cunoaştem deja care anume unităţi şi în ce ordine ocupau această linie. Le vom trece în revistă de la stânga înspre dreapta şi vom ascultă pe fie care în parte, pe ofiţerii care au comandat aceste unităţi, şi au fost părtaşi ai acţiunilor care au avut loc aci. 

__— Comp. 1475, Subl, Pravăţ Niculae. | 
— Comunic. Subl. Pravăţ, C-tul companiei : | 

- „Compania mea ocupa poziţie în traaşeele din stânga şoselii St, Selo până subt dealul centrelor ;- la stânga nu aveam trupe afară de cele care ocupau centrele ; iar la dreapta era Comp. 1136, Căpit. Aoghel FI, „Până Marţi 23 Aug. de dimineaţă a fost linişte. Marţi de dim. au apărut patrule inamice în satul St. Selo, şi puţin mai în urmă a apărut şi un ploton de infanterie care a fost respins cu focuri de infanterie trase de noi, şi cu focuri de turelă trase de pe Linia Centrelor. 
„Pe la prâuz a fost gonită şi o mitralieră inamică care apăruse pe marginea satului St. Selo şi ocupase poziţie pe acoperişul unei case. - 
„Intre orele 12 şi 1 d. a. au început să coboare în satul St. Selo trupe numeroase inamice de- infanterie. In faţa mea era preţ de 6—7 companii inamice. Aceste trupe au fost bine bătute de turelele din centre în momentul când ele se adunau într'o vălcică, 
„Unităţile din dreapta mea s'au retras de vreme şi fără motiv. 
Pe la ora 4,30 q. a. Bulgarii au deschis focul asupra companiei mele cu 4 mitraliere, şi mam retras pe un drum de care în sus pe deal spre Linia Centrelor, trecând rețeaua de sârmă printrun interval lăsat în reţea. în dreptul drumului 1), 
„Acolo am întâlnit pe Căpit. Dimiu cu compania sa (Comp. 11|36) şi pe Subl. Dumitrescu O, (Comp. 10;36) cu care am continuat să lupt trăgând tocuri dintr'un tufiş ; nu aveam lranşee în acel punct, dar luptam bine. | 
„După vre-o oră a venit acolo dinspre stânga Căpit. Turtureanu cu compania sa vâlvâtej şi ne-a dat ordin de retragere (ora 4,30'—5.00”), | 
Eu cu compania am ajuns în retragere în şos. Turt.-Rus. aproape de localul cunoscut subt | numele de „Regina“, unde au fost adunate companiile şi de unde apoi am pornit la atacul care,s'a dat Marţi (23 Aug.) seara spre podul dinspre Turksmil, 

— Comunic. Subl. Georgescu M., of. subatt. în Comp. 1475, venit în companie Luni 22 Aug. de dimineaţă spre a înlocui pe Subl-ţii Lăzărescu C. şi Popescu T, Al., răsleţiţi de companie din ziua de 21 Aug. (Dum.) seara cu ocazia retragerii din Linia Inaintată de la St. Selo: 
„Luni, 22 Aug., până seara Bu a avut loc nici o acţiune;—nici Luni spre Marţi noaptea nu sa petrecut nimic, 

„Marţi, 23 Aug., de dimineaţă a apărut infanteria bulgară care coboră în satul S.-Selo de pe dealurile deprinprejur. 
„Marţi pe la ora 2 d. a. s'a dat ordin de retragere şi compania s'a retras în sus pe deal peste reţeaua de sârmă spre turelele de 53 mm de la Subcentrul 2—3, unde se găseă şi Subi. Dumitrescu O. cu compania sa (10/36) şi unde am ocupat poziţie cu parte din soldaţi în nişte şanţuri, iar cu parte afară din şanţuri. 2). 
„De acolo ne-am retras împreună cu Comp. Subl Dumitrescu O, pe la spatele Centrului kim. 5—6 de pe şos, Turtukaia-Rusciuk, unde s'a adunat şi Comp. 15|75 şi 2/3 din Comp. 1375; 16175 şi 113 din Comp. 13|75 erau ia Centrul 1. | - „Acolo am stat până” pe seară (ora 5) când am pornit la contra-atacul dat pentru cucerirea Liaiei Bălţei St.-Selo. 

| — Ambele comunicări diferă mult una de alta. După prima comunicare infanteria bulgară în număr mâi mare a apărut între orele 12 și 1 d. a.,—iar după a doua comunicare infanteria a început ca să coboare în satul Staro-Selo de dimineaţă. 
Deasemenea după comunicarea Subl, Pravăţ compania s'a retras pe la ora 4,30 d. a. în urma unei lupte care a avut loc Ja această oră cu infanterie biilgară catre ocupase satul St.-Selo,—pe cât timp 

1 spre 
Comp. 

  

  1) Fiindcă infanteria bulgară a deschis focul asupra compauiei a 14:75, C-tul ei a retras-o spre Linia Centrelor, de unde a deschis focul dintr'un tufiş. . | 2) Cellalt spune că s'a retras !a ora 4,30' d.a,, Acesta la ora 2 d.a.—Care din doi spune adevărul ?
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din comunicarea Subl. Georgescu M. reese că retragerea s'a făcut în urma unui ordin primit, î) şi anume pe la ora 2 d. a., nu la ora 4,30',—şi fără să fi fost precedată de o luptă cu focuri. 
Nu ştim cărui fapt se datoreşte această diferenţă în comunicari.—Având în vedere modul cum s'a desfăşurat acţiunea pe restul frontului Bălții St.-Selo şi împrejurările în care s'au retras celelalte trupe de pe această linie, înclin a crede că chiar dacă companla s'a retras în urma unui schimb de focuri cu infanteria bulgară care ocupase satul St.-Selo, apoi retragerea s'a făcut în urma unui ordin în acest sens, care a fost dat tutulor unităţilor care au ocupat frontul Liniei Bălţei St.-Seio, şi aceasta a avut loc între orele 12 şi 2 da. 
In ce priveşte rezistenţa pe care compania a făcut-o pe Linia Centreler, precum şi retragerea şi perticiparea sa la contra-atacul dat pe seară pentru recucerirea Liniei Bălţei St.-Selo, vom vedea cum s'au petrecut faptele, în capitolele respective. - 
Comp. 1]36, Căpit.. Anghel FI, care ocupa poziţie în dreapta şos. St. Selo. — Comunic. Căpit. Anghel FI. C-tul Comp: 
„Luni spre Marţi noaptea a tost linişte 
„Marţi 23 Aug. de dimineaţă pe la ora 6 Bulgarii au început să bombardeze cu artileria grea Centrele 1, 2 şi 3; au tras şi asupra şânţurilor pe care le ocupam noi, precum şi în direcţia Diviz. Căpit. Georgescu. Poziţia noastră era foarte bine dominață de dealurile de la Sud şi Vest, care erau ocupate de Bulgari. 
„Pe la orele 7,30—8,00' a început acţiunea de infanterie, şi trupe inamice au îaceput să coboare de pe dealuri şi să ocupe satul St, Selo cu forţe mari. Pe la ora 11 a intrat în sat şi Cavaleria inamică. „Pe la ora 8,30'—9,00' a început lupta în regulă şi cred că la această oră satul St. Selo era o- cupat ca de 3 batalioane infanterie inamică ; iar tot frontul între şos. Rusciuk şi- Centrul 4 socotesc că avea în faţă circa 6 batalioane 2).—In cursul luptei am avut 2 caporali şi 7 soldaţi răniţi, | „Pe la ora 2 am primit prin agentul de legătură călare al companiei, soldatul Cernea, ordin scris din partea Maiorului Dervescu, adresat mie personal ca să mă retrag cu compania când inamicul se va a- propia la 7—800 m.—Am trimes tot pe acest soldat ca să comunice ordinul la toate plotoanele companiei mele, precum şi la celelalte companii, Acest soldat s'a dus călare prin ploaia de gloanţe şi a comunicat or- dinul pe tot frontul Bălţei St. Selo, 3) | 
„In timpul retragerii am avut mujte pierderi. Ne-am oprit pe şosea în dreptul Cant. Vânătoare şi am susţinut retragerea tutulor celorlalte trupe. Inamicul nu a urmărit după ce a ocupat tranşeele ocu- pate de noi. 
„Era ordin (de la cine ?) să ocupăm Linia II-a, dar am primit în urmă ordin de la Maiorul Der- vescu (?) ca să merg cu compauia la Centrul 1 spre a forma rezerva acelui centru, 
„La Centrul 1 am stat până la ora 5 d. a., când am plecat spre a lua parte la contra-atacul dat pentru recucerirea Liniei Bălţei St, Selo. | 
„Nu am putut lua parte la acest contra-atac, deoarece când am ajuns la Cant. de Vânătoare se terminase acţiunea şi m'am înapoiat la Centrul 1. 1) Ă 

— Comunic. Subl. Gheorghe M,, of. subalt. în Comp. 1|36. 
„Compania 1/36 ocupa poziţie în dreapta şos. St.-Selo cu plotoanele în ordinea începând dela Stânga 1, 2, 3, iar cu plotonul 4 în rezervă ; — plotonul 1 avea flancul stâng rezemat pe şosea.— La dreapta companiei noastre se găsea Locot. Tereuzescu (Comp. 10|36) cu un ploton care îmi pare că era ataşat la Comp. 336, care era la dreapta noastră. 
„Compania noastră avea cam în față bordeele Bat. 1VI36 de pe dealul St.-Selo dela Nord de sat. „Marţi pe Ia prânz a început retragerea e la stânga, unde era o companie din Bat, IV|75; nu am fost respinşi de inamic. S'a văzut câteva rânduri de trăgători inamici spre şos. Rusciuk, dar în faţa: noastră nu am fost atacați de nimeni. Gloanţele din faţă veneau puţine şi se vedeau şi soldaţi răsleţi pe: dealul din faţă, carii probabil făceau recunoaşteri; în stânga prin sat apăruseră patrule de cavalerie bulgară care înaintau liniştiţi. 
„Neam retras sus la Centrul 1 cu toată compania, A venit apoi ordin ca să rămânem acolo, şi mai în urmă ca să plecăm, şi am plecat. Subl. Mihăileszu Aurel a rămas acolo; mi-a spus mie că este bolnav, dar c-tului companiei nu i-a spus; de acnte su i-ar mai văzut, 
„Nu a trecut mult şi am primit ord: *. - izicrul Bechy ca să atacăm pe Bulgarii carii, se zicea că ajunseseră până aproape de Cent:ul i.— îm îicut o mişcare ocolitoare în jurul centrului, dar nu am întâlnit nici un Bulgar. 

  
1) Cine a dat acest ordin?. — (Se va vedea, N, A,). 
2) Cam aşa este. | 
3) Ordinul de retragere privea şi pe Companiile 13:75 şi 16:76 ? 4) Scurtă acţiune ! Aa
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„la acest timp am văzut pe Căpit. Chabert venind călare în goana calului dinspre Centrul 2 (ora 4,00'.4,30”); el chema trupe de ale noastre câre se găseau pe vale la puţ ca să meargă în ajutor la Cen- trul 2 ca să-l susţină: spre a nu pune Bulgarii mâna pe centru, 
„După ce am revenii şi am ocupat Centrul 1, ne-am întâlnit cu Lt.-Col, Nicolicescu care se rugă de toţi plângând (?) să meargă să contra-atace înainte. Nouă ne-a dat ordin ca să mergem să facem serviciul de avanposturi înainte, dar în urmă am primit ordin ca să facem serviciul de patrulare între Cen- trul 1 şi Dunăre. Am trecut în dreapta şos. Turt.-Rus. îa dreptul Centrului 1, unde era adunat tot R. 36 Inf., şi am stat acolo toată noaptea. e 

— Şi între aceste doua comunicări, a c-tului companiei şi a subalternului Său, există aceiaşi dife- renţă şi chiar contraziceri, ca şi în comunicările precedente. Iutre a spune că compania S'a retras în urma unei lupie angajate în regulă, şi a Spune că compania nu a fost atacată de front şi că S'a retras nerespinsă de inamic, este o aşa diferență, încât nici o conciliere între aceste două comunicări „hu este posibilă. Numai după ascultarea comandanților tuturor unităţilor care au ocupat frontul Bălţei St.-Selo ne vom putea da sea- ma cum S'au petrecut lucrurile. 
Din ambele comunicări începe a se defini ca timp al retragerii între orele 12 şi 2 d. m, Prezintă oarecare interes afirmaţia Subl. Gheorghe M,, după care retragerea întregului front al Bălţei St.-Selo a fost provocată de retragerea Comp. 14|75 Subl. Pravăţ care se găsea la stânga şoselii St,- Selo; — şi aceasta în contrazicere cu Subl. Pravăţ care afirmă că unităţile de la dreapta sa s'au retras „mai de vreme şi fără motiv“, 1) - 
După cum vom vedea și din comunicăriie ce urmează, afirmaţia Căpit. Anghel FI, după care re- tragerea s'a făcut în urma unui ordin, pare a fi adevărată. In acest caz însă aproape că se exclude de la sine eventualitatea că reiragerea s'a făcut în urma unei lupte în regulă şi subt presiunea inamicului, mai ales că ordinul în chestiune prevedea după cum afirmă, Căpit, Anghel FI., că trupele să se retragă când ina- micul va fi ajuns la 7-800 m. de frontul amic. 2) 
In ce priveşte operaţiunile la care a participat compania în urma retragerii, ele vor fi stabilite în capitolele speciale care vor urmă. 
Am întrerupt un moment descrierea acţiunei companiilor Bat. 1V;75, care se găsea grupat călare pe şos. St.-Selo, şi am expus acţiunea companiei 136, deoarece această companie se găsea încadrată în frontul batalionului acestuia. Revenim acum la descrierea acţiunii companiilor Bat, 1V/75, atât a acelora care ocupau poziţie în linia I, cât şi a acelora care formau rezerva batalionului. | Comp. 13:75, Căpit. Leca Toma, C-tul acestei companii, care ocupa poziţie la dreapta Comp, 1:36, — Comunic. Căpit. Leca Toma, Cotul Comp. 13;75: 
„Comp. 13/75 ocupa tranşeele Bălţei St.-Selo în faţa bordeelor Bat, IVI36. — Aci am stat până " Marţi 23 Aug, la ora 2 d. a., în care timp am avut schimb de focuri cu Bulgarii de peste baltă. „Marţi pe la ora 2 d. a. s'a dat ordin de retragere printr'un om călare care mergea dealungul frontului şi comunica ordinul verbal 3). Pe drum în retragere ne-a confirmat ordinul Subl. Perieţeanu, Adjut. Reg-tului 36 Inf. 

| „Eu cu Comp, 13;75 şi Comp. 16|75 ne-am retras la Centrul 1 ; restul batalionului rămăsese pe . vale ; şi din Comp. 13/75 a rămas pe vale o parte ; îo Centrul 1 era şi Subi. Lăzărescu C, din Com. 14|75 (Sub!. Pravăţ, şi care precum se ştie se răsleţise de compania sa).—4 
„Marţi seara restul batalionului cu parte din Comp. 13|75 (compania proprie) care rămăsese pe vale a dat contra-atacul pentru reocuparea tranşeelor Bălţei St. Selo, dar au fost respinşi şi S'au retras la Nord de Centrul 1. 

__— ln raport cu comunicările precedente prezintă interes afirmaţia că retragerea s'a făcut în “urma unui ordin transmis verbal de un agent călare,—probabil agentul trimes de Căpit. Anghel Fi.—şi că până în momentul retragerii compania a avut schimb de tocuri cu Bulgarii de peste baltă, ceace înţeleg că nu înseamnă luptă în regulă, | 
Comp. 15175, Locot. Ghiţescu Aurel, care se găsea în rezervă înapoia frontului lângă şos, Staro Selo.— . | 

— Comunic. Subl. Ionescu N, of. subalt. în companie : 
| „Compania noastră a fost oprită în rezervă pe şosea la vre-o 800 m, înapoia liniei.—Pe seară plot. Subl. Toader M. a fost trimes în ajutorul liniei îuaintațe.— Noaptea a fost linişte. 
    

1), Comunicarea Căpit, Anghel Florea este că a fost un ordin de retragere, pe care el l-a comu= nicat companiilor din R. 75 1. 
2) Luptă nu a fost, 
3) Se confirmă, 
4) Dar de C-tul Batalionului nu se vorbeşte nimic ?
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„Marţi de dimineaţă plot. Plot. Nacu a fost suit la stânga sus sub coasta centrelor întrun crân- 
guleţ, unde s'a dus şi Locot, Ghiţescu, C-tul Comp. Am fost bombardaţi puţin de artilerie dar mai mult era 
bombardat Centrul 1 şi Bat, de Coastă. | 

„Pe la ora 2 d. a. văd trupele dinainte că se retrag la pas.—Trimet la Locot. Ghiţescu ca să 
primesc ordine, ce este de făcut ;;—dar sînt luat în retragere de către trupele care veneau dinainte şi care 
erau cu Căpit. Mihăilescu V,, C-tul Comp. 16|75, _ | 

„Am mers astiel până subt poala Centrului 1. De aci eu cu Plot. Nacu am mers la Centrul 1, 
unde am găsit pe Maiorul Bechi, căruia după puţin timp i-am cerut să-mi dea voe ca să mă înapoez la 
companie. Mai întâi a plecat Plot. Nacu cu plotonul său, dar când era să plec şi eu am fost oprit cu 20 
de soldaţi şi am primit ordin să intru în 'compunerea unei compânii care se forma acolo subt comanda 
Căpit. Leca T., C-tul Comp. 13:75,— 

„Seara sa produs atacul pe valea Dunării spre St. Selo, la care noi am asistat privindu-l 1) 
— Din această comunicare demn de reţinut este faptul că retragerea sa făcut în mod neaşteptat, adică 

fără o cauză simțită şi fără ordin; chiar trupele care veneau dinainte mergeau la pas, deci nu subt presi- 
unea inamicului, | | 

Comp. 16175, Căpit. Mihăilescu V., care se găsea tot în rezervă între Comp.415|75 şi linia de luptă. 
— Comunic. Subl. Oprea [., -of. subalt. în companie : | 

„Luni seara pe la ora 9 am primit ordin să ne ducem să ocupăm iranşeele din valea din dreapta 
satului St, Selo şi am luat loc în dreapta Comp, Căpit. Leca (Comp. 13/75). Proectoarele noastre luminau 
peste noi; iar Bulgarii trăgeau cu mitraliere de pe dealul din faţă. | 

„Aci am stat până Marţi, 23 Aug. de dimineaţă la ora 9, când ne-am retras la. Centrul 1. — Ia 
retragere nu ne-a atacat nimeni şi ne-am retras nesupăraţi; eram însă amestecați, 

„Pe la orele 3,307—4 am fost boimbardaţi de artileria bulgară ; iar iutanteria bulgară a înaintat (?) 
şi am deschis şi noi focul. | 

— Acest ofiţer este evident desorientat şi asupra timpului şi asupra locului şi asupra evenimentelor 
petrecute ; şi mai ales în dezacord cu Subi. Dragomirescu M,, of. subalt. din aceiaşi companie, care face 
comunicarea care urmează : 

— Comunic. Subl. Dragomirescu M,, al doilea ofiţer subaltern în companie: 
„Marţi de dimineaţă am ocupat tranşeele de dincoace de Balta St.-Selo, la dreapta şoselii, cu 

toată compania. | , 
„Pe la orele 1—2 d. a. ne-am retras la Centrul 1. 

— Aşa dar Comp. 16|75 ţinută mai întâi în rezervă a fost băgată pe front în dimineaţa de 23 Aug.. 
Nu ştim însă precis locul în care este introdusă pe front. Subl, Oprea 1. afirmă că la dreapta Comp. Căpit. 
Leca Toma; Subl. Dragomirescu M. afirmă însă că la dreapta şos. St. Selo. Inclin a crede însă Că această 
companie a ocupat poziţie înapoia intervai“t::i dintre Comp. 1/36 şi 13|75 unde frontul face un intrând dia 
cauza unei mici vălcele proectată aci în malul Bălţei St. Selo; şi cred aceasta deoarece Subl, Ionescu N. 
din Comp. 15175, care se găsea înapoi pe şos. St. Selo afirmă în comunicarea sa că în ziua de 23 Aug. pe 
la ora 2 d. a. a văzut cum trupele care se retrăgea dinainte erau cu Căpit. Mihăilescu V., C-tul Comp. 
16|75. Ori acest lucru nu se putea întâmpla decât dacă Comp. 16/75 ocupa poziţie înainte pe şosea în 
intrândul arătat mai sus. a - | 

Inainte de a trage o concluzie asupra acţiunii Bat. IV|75 să ascultăm şi comunicarea Subi, Uzum 
D., Adjut. acestui batalion: 

„In noaptea de Luni spre Marţi Maiorul Mărunţeanu, C-tul Bat., a raportat că este atacat la Comp. 
13175. (Mi se pare că Comp. 13;75 şi probabil şi a 14]75 au fost luate din dreapta şos. Turt.-Rus. şi duse 
pe front alături de Comp. 15175 şi 16175). | 

„La acest raport Lt.-Col, Nicolicescu a dat în ajutor batalionului o secţie de mitr. din Comp. 
Mitr.]36, care a venit şi s'a instalat lângă Cant. Vânătoare unde îşi avea postul de comandă şi Maiorul 
Mărunţeanu. 2). | 

„ID noaptea de Luni spre Marţi (22-23 Aug ) Maiorul Mărunţeanu a chemat lângă sine în rezervă 
Comp. 15 şi 16|75 care spuneau că nu sunt atacați; şi a doua zi am văzut aceste companii lângă 
sine la crâng. " - 

„Marţi pe la ora 2 d, a. a venit un ordin transmis printr'un sergent călare (din Reg-tul 79 Int?) 
care striga ca să ne retragem că vin Bigarii (?? şi Col, Mărăşescu a dat ordin să se retragă trenul regi- 
mentar, care era aşezat în dosul dealului de ia Rem, 1, şi să se ducă pe D. Şeremei.— Tot atunci Locot, 
Niţescu, C-tul Comp. Mitr.]36 a aşezat mitralierele pe un deal de lângă Rem. 1 cu hotărârea de a apăra 
Linia II. “ 

1)—?.— 
2) Nu era prea departe de batalionul său ?
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„După retragere Bat. IV/75 a ocupat poziţie în stânga şos. Turi.-Rus. înapoia Cr. Vânătoare afară de Comp. 16|75 care era la Centrul 1, 

„_„Pe la ora 5 d. a. a început atacul la St.-Selo. Pentru că erau trupe multe Maiorul Mărunţeanu a pus batalionul în coloană de marş şi a înaintat pe dreapta şoselii spre St.-Selo. Lt.-Col, Nicolicescu era cu 
drapelul ; dânsul m'a luat ca adjutant pe lângă domnia sa, . 

„Atacul a fost întâmpinat cu foc de mitraliere. 
— Afirmaţiunile din primul aliniat al acestei comunicări relativ la dispozitivul de luptă al batalionului pe Linia Bălţei St.-Selo, a fost clarificat la capitolul ocupării acestei poziţii precum şi aci mai sus, 

Incă o enigmă: cine va fi fost sergentul călare din R. 79 Inf. (2) care a venit strigând că trupele să se retragă „că vin Bulgarii“, şi după care Col. Mărăşescu a dat ordin să se retragă trenul re- gimentar şi probabil a dat ordin si Comp. Mitr.:35 să ocupe poziţie ? — Cine a fost acest sergent? Nu va fi fost iarăşi vre-o mistificare pusă la cale tot de Bulgari? Şi Col. Mărăşescu s'a lăsat aşa de uşor înşelat şi în aşa măsură, încât să dea ordin de retragere trenului regimentar şi de ocupare a unei poziţii, probabil de sprijinire a retragerii, de către Comp. Mitr.:36.:? — Şi nu cumva şi ordinul de retragere de pe Linia Bălţei St.-Selo îşi va îi avut temeiul tot pe. alarma dată de acest sergent ? Ă Aşa dar putem afirmă că Bat. 1V/75, pedeoparte fiind atacat de inamic, iar pedealtă parte în urma "unui ordin primit, s'a retras spre Linia II de Rez. între orele 12 şi 2 d.a. 
— Afirmația Subl. Pravăţ, C-tul Comp. 14|75, care se găsea la flancul stâng al liniei de luptă, precum şi arătarea Căpit. Anghel FI, C-tul Comp. 1136, care urma imediat la dreapta, — cum că companiile lor S'au retras în urma unei lupte deschise în regulă cu inamicul, pare întrucâtva verosimilă într'o anumită latură, având în vedere că Bulgarii au atacat Sect. 1 numai pe frontul Centrulul 3 şi al FI. 3, pe care se rezema fiancul stâng al Comp, 14/75. — Probabil că acest atac s'a extins şi asupra frontului Comp. 14:75 ;— “şi lucrul ar fi cu atât mai verosimil cu cât Subl, Pravăţ arată că compania sa s'a retras ceva mai târziu, — ora 4,30" (?) d. a., — când atacul asupra Centrului 3 era virtual început. — Din nefericire însă nu putem afirmă cu aceiaşi tărie acelaş lucru şi despre Comp. 1:36 care se pare că s'a retras mai de vreme, şi despre acţiunea căreia Subl. Gheorghe M., of. subalt. în acea companie, arată că nu s'a retras respinsă de inamic. — Deşi retragerea s'a făcut în urma unui ordin şi uu subt presiunea inamicului, totuşi nu s'a exe- cutat în ordine, în legătură, către o pozițiune bine definită, şi mai ales subt protecţiunea unei ariergarde Sau a unor mici unităţi lăsate în contact cu inamicul, 

Astiel : 
_— Comp. 14175 s'a retras întâi la Subcentrul 2—3 şi numâi după ce trupele de acolo s'au retras şi ele, s'a adunat la batalion, după ce a ocolit Centrul 1 şi a dat în şos. Turt.-Rus.. 
— Comp. 13]75 s'a rupt în retragere în două părţi; o parte cu comandantul său a înemerit la Centrul 1, iar cealaltă parte s'a raliat la batalion. 
— Comp. 15/75 destăcută în două părţi chiar de pe poziţia pe care o ocupă ; — partea care se retrăsese cu Subl. Ionescu N, la Centrul 1, S'a rupt şi ea la rândul său în două părţi, una raliindu-se la batalion, iar alta rămânând la Centrul 1. , 
— Comp. 16|75 s'a retras şi a rămas în întregime la Centrul 1, uude a stat răsleţită de batalion până la căderea Cetăţii. | 
— Partea pe, care batalionul a luat-o la contra-atacul dat pe seară pentru recucerirea Liniei Bălţei St.-Selo o vom descri mai târziu întrun capitol special. 

Acum să urmărim mai departe modul cum Sau retras unităţile de la flancul drept al Liniei Bălţei St.-Selo şi anume Comp. 3/36 şi 2/36 şi apoi Bat. 1VI36 şi Comp. 4|72 Mil., care ocupau poziţie înapoia flancului drept al Liniei Bălţei St,-Selo. 
— Comp. 336, Locot. Brătan, care ocupa poziţie la dreapta Comp. ' 13/75, până aproape de şos. Turt.-Rus, 

. 
— Comunic. Locot, Ungureanu Pr., of. subalt. în Comp, 3136: 
„Pe frontul Bălţei St.-Selo am stat Luni toată ziua şi Marţi până la ora 10-12, când a venit or- din şi ne-am retras în dreptul Centrului 1 la kim. 7 de pe şos. Turt.-Rus,. * | „Aci erau Comp. 3/36 şi 2|36 precum şi trupe din Bat. IV/75 şi 1V/80 şi îmi pare şi Comp. 12136 cu Căpit. Chabert. . 

„După puţin timp s'a dat contra-atacul pentru ocuparea dealului St.-Selo (?). 
— Comp. 2:36, Căpit. Hârlescu V., care ocupa poziţie călare pe şos. Turt.-Rus,. 
— Comunic. Subl, Antonescu P,, of. subalt. în Comp. 2:36: | 

„Am stat pe poziţie aproape nesupăraţi până Marţi la ora 2 d. a. când ne-am retras la Centrul 1. „Seara am revenit la atac cu aceiaşi direcţie pe Stânga şoselii. 
Comp. 4|36, Căpit. Marinescu V., a continuat să rămână tot la FI, 3, 

39
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— Comunic. Subl. Costin Sava, Adjut. Bat. 1136: 
„Marţi de dimineaţă artileria bulgară a început să bată. —Artileria noastră,— Diviz, tun. de 75 mm. 

Căpit. Georgescu şi Bat. tun. Md. bulgar. Subl. Fulger, — care se găsea înapoia Cr. Vânătoare a schimbat 
focuri cu artileria bulgară. _ 

„Au început şi mitralierele bulgare să tragă, dar nu se vedea nimeni atacând. In urmă Bulgarii 

au început să înainteze din St.-Selo pe la cimitir priu hăţişul din valea Daidir-St. Selo spre a cădea pe la 

stânga în spatele întregei Lin'i a Bălţei St.-Selo pe subt poala centrelor. 
„Companiile de la St.-Selo s'au retras fiind silite ; deasemenea şi Comp. 16|36 şi Comp, 2|36 s'au 

retras puţin mai 'papoi (ora 2,30”). 

„La această oră Lt.-Col. Nicolicescu apare la valea din spatele Cant. Vânătoare, unde eu eram cu 
Maiorul Dervescu subt mal. Când Comp. 2]36 şi Comp. 1636 se retrăgeau, au fost oprite de călre ofiţerii 
Bat. Fulger, spre a sta până se va retrage bateria, 

„Lt.-Col. Nicolicescu era cu drapelul şi ne-a dat ordin de contra-atac. Am mers amestecați îna- 
inte până am ocupat tranşeele de pe malul Bălţei St.-Selo. — Ajunşi acolo mitralierele bulgare au deschis 
focul şi trupa s'a pus în retragere dezordonat; — nu s'a oprit decât în valea din spatele Cant. Vânătoare, 
unde Maiorul Dervescu se străduia să-i oprească ameninţându-i cu revorverul, 

— Din comunicările de mai sus putem conchide ca Comp. 3136 şi 2136 s'au retras conform ordinului 
pe care l-au primit şi fără să fie atacate de Bulgari. 

Subl. Costin S. confirmă în comunicarea sa că inamicul a atacat numai dinspre St. Selo pe la 

cimitirul acestui sat prin valea Daidir (corectat, V. St. Selo) spre a cădea pe la stânga în spatele Liniei Băl- 
ţei St, Selo. Adică nu a atacat direct de front această linie, precum afirmă unii ofiţeri, ci trupa care s'a pă- 
rut că atacă Linia Bălţei St, Selo în sectorul Comp. 14:75 şi 1|36 zu fost unităţile inamice care au atacat 
frontul Centrelor 3 şi FI. 3 şi care probabil au avut o flangardă care a ocupat marginea de Nord a satului 
St. Selo, spre a feri aceste unităţi de un atac de fianc din partea noastră. 

După retragere Bat, 1136 nu a putut aduna pentru operaţiunile care avea să urmeze decât Comp. 
2:36 şi 3|36, deoarece Comp. 4136 Căpit. Marinescu V. a continuat să rămână la FI. 3, iar Comp. 1136, 
Căpit. Anghel FI. s'a retras la Centrul 1.— 

Din comunicările Locot. Ungureanu Preda (Comp. 3136) şi Subl. Costin S,, Adj. Bat. 136, reese că 
aceste două companii s'au adunat „la kim. 7 în dreptul Centrului 1“ „puţin mai p'apoia poziţiei“ „la valea 
dinapoia Cant. Vânătoare“, iar Subl. Antonescu P. (Comp. 2:36) afirmă că s'a retras „la Centrul 1«.—Pro- 
babil că s'au retras şi adunat la piciorul pantei de Nord sau Apus a Centrului 1, unde” Sau oprit în retra- 
gerea lor şi celelalte trupe care au ocupat Linia Bălţei St. Selo. :) 

Retragerea Bat. 1V;36. 
Vom urmări companiile în ordinea în care erau dispuse pe front începând cu linia |. 
Comp. 1636, Subl. Cerchez Șt, care ocupa poziţie în dreapta Comp. 2]36. 

— Comunic. Subl. Cristea D., of. subalt. în companie : 
„ln noaptea,de 22-23 Aug, ne-au supărat mitralierele bulgare. 
„la ziua de 23 Aug. la ora 9 a. m. am văzut balonul captiv bulgar, un aeroplan şi patrule bul- 

gare pe dealul St. Selo pe care le bătea şi risipea artileria noastră. 
. „Pe la ora 2 d. a. ne-am retras la Cant. Vânătoare şi de acolo am primit ordin de retragere şi 

ne-am retras spre Turtukaia pe şosea până la o grădină de zarzavat. Acolo Subi. Cerchez, Cc tul  Comp., 
s'a dus să primească ordine, şi după o oră a venit cu ordin de atac spre St.-Selo. 2) 

„Compania a luat în trăgători şi am înaintat până la Cant. Vânătoare. Aci a venit Locot. Perie- 
țeanu, Adjut. R. 36 Inf, şi mi-a spus să las comanda plotonului meu şi să trec la aripa stângă a liniei de 
trăgători din drumul de care până la centrul liniei, unde nu era nici un ofiţer. 3) 

— Deşi nu se afirmă în mod precis, totuşi putem conchide că această companie s'a retras fără să 
fie forțată de inamic, adică nu în urma unei lupte, ci în urma unui ordip, sau văzând că se retrag şi cele- 
lalte unităţi care o încadrau, 

— Grădina de zarzavat pe şos. Turtukaia lângă care â ajuns în retragere compania este probabil 
aceia din dreptul klm. 5/72 de pe şos. Turt..Rus. 

Comp. 15|36, Subi. Giurculescu St., care se găsea în Linia Il-a în stânga şos. Rusciuk. 
— Comunic. Subl. Filip St., of. subalt. în companie, şi apoi, după înbolnăvirea Sub!. Giurculescu, 

comandant al companiei: 
  

1) Acţiunea acestui batalion a fost dar aproape nulă. 
2) De la ora 9 a. m. până la ora 2 d. a. compania nu a avut nici o acţiune. 
3) Cum a primit ordin de atac, compania,—care se găsea la pavilionul vânătorilor, -- s'a desfă- 

şurat în trăgători. De ce? |
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„Marţi, 23 Aug., de dimineaţă a început bombardarea şi încet-încet ne-am retras până la vâl- ceaua diaapoia Cr. de Vânătoare. !) 
„Aci am stat până la ora 11. MaiorulgDervescu era sus pe malul vestic al vălicelii, având  bata- lionul său desfăşurat înatnte. — In vălcică mai era şi Subl. Ionescu C, cu compania sa (13|36). 
„Pe la ora 4 d. a, a-venit la mine Subi. lonescu C. şi mi-a spus că este ordinul Maiorului Der- vescu ca să ne desfăşurăm înainte pe mai în trăgători în spatele batalionului său care era în trăgători înainte. 2) 

„După ce ne-am desfăşurat, Subl. Ionescu C. mi-a spus că e ordin să luptăm în retragere. In- tr'adevăr retragerea a început alternând cu Bat, „Maior Dervescu şi s'a continuat până la localul numit „Regina“. 3) Incrucişându-ne în retragere m'am întâlnit cu Subl. Antonescu P. şi Costache Gh, ambii din - din Comp. 2130. 
„La „Regina“ au rămas numai companiile noastre. Bat, Maior Dervescu (1136) nu ştiu unde sa dus ; era ora 5,00" d. a..—Inaintea noastră era o linie de soldaţi milițieni comandaţi de Subl. Stoicescu C. 

din Bat. VI72 Mi. 
„Pe la ora 6. d. a. a venit ordin de atac spre Balta St. Selo. Am înaintat pe malul Dunării. loa intea noastră erau tot soldaţi milițieni ; înaintam strigând „ura“.—De la un timp milițieni au rămas în urmă şi i-am ajuns ; ei ne strigau ca să trecem noi înainte, căci suntem tineri. _ 
„la fine am ajuns la Balta St. Selo ; eram pe dreapta şoselii. Acolo am fost primiţi de o ploaie de gloanţe de mitraliere. Când m'am uitat înapoi am văzut cum parte din soldaţi începuseră să se retragă... 

— Din această comunicare reese că înainte de a. se produce retragerea generală a trupelor de pe 
frontul Bălţei St, Selo, care a avut loc la ora 4 d. a. sta fetras şi a ocupat poziţie în valea dinapoia Cr. de Vânătoare (V. Turt,—V. Fotulutui) Comp. 15:36 care se afla în rezerva frontului; iar la ora 4 d.a. a început retragerea şi Bat. 1:36 (Comp. 2:36 şi 3:36) susținut de Comp. 15136 şi Comp. 13|36 (Subi. Ionescu C.) care au ocupat poziţie în acest scop pe malul vestic al Văii Turtukaia, şi cu care apoi a continuat re= tragerea susţinându-se reciproc până la punctul numit „Regina“ care se găseşte lângă grădinele de zarzavat - de la kim. 5|72,— . 

Comp. 13|36, Sub. Ionescu C. care se găsea în rezervă înapoia flancului drept al Bat. I:336 în 
dreapta şos. Rusciuk. 

— Comunic. Sub!. Ionescu C, C-tul Comp : 
„Marţi la ora 9 a. m. am trecut în linia Il (2) ca să susţinem retragerea. 
„La ora 2,30 d. a. am primit ordin de retragere ia linia II-a, şi am mers de am ocupat poziţie la 400 m. la Vest de punctul numit „Regina“ între Dunăre şi şosea, unde ne-am întărit împreună cu ce- lelalte companii ale batalionului în ordinea începând de la stânga 16136, 13136, 15/36 şi 14:36. 
„Pe la 5 d. a. am fost întăriţi de_compaaii din Bat. 1V|75 şi V/72 Mil. 
„La ora 6,30 am primit ordin de atac ; şi se zicea că Bulgarii se retrag. 
„âjunşi la podul de peste Balta St. Selo am fost primiţi de la 600 m. cu focuri de către inamic, 

— In afirmaţia „am trecut în linia | ca să susţinem retragerea“ înclin a vedea eşirea din Vălceaua Turtukaia şi ocuparea poziţiei pe malul de Vest al vălcelei despre care vorbeşte Subi. Filip St., C-tul Comp. 15:36; — dar spre deosebire de acest ofiţer Subl. Ionescu C. nu vorbeşte mai întâi de o retragere în sus numita vălcea şi dă ca oră de ocupare a poziţiei de susţinere a retragerii ora 9,00 a. m. în loc de 4.00 d, a.; deasemenea începerea retragerii generale o dă că s'a început la ora 2,30, cum este mai probabil, în loc de aproximativ 4,30' (între 4 şi 5 q. a.). . | Comp. 14136, Subi. Berdan Gh., care fiind răsleţită de batalion a petrecui noaptea la Subcentrul 2-3, unde pe lângă alte unităţi se găsea şi Comp. 4172 Mil. sub comanda Subl. Stoicescu C.. 
— Comunic, Subl. Capotă lo, of. subalt. în companie : 

„Luni 22 Aug, până seara am stat în valea de la Nord de cupola în construcţie (120 mm. F. N. G.) în pădure, unde ne-am întâlnit cu Subl. 'Berdan Gh., C-tul Comp., şi sa complectat compania ; — tot acolo era şi o companie din Bat. V/72 Mil. cu Subl. Stoicescu, 
„De aci, Luni seara, ora 7, am fost trimeşi la Rem. 1, unde am stat 2 ore, şi am primit ordin să mergem ia Subc. 2-3. — Comp. 13/36 care era cu noi a fost trimeasă în ajutorul Bat, Maior Dervescu (1]36). „Marţi 23 Aug, de dimineaţă pe la ora 9 am tost trimes cu compania împreună şi cu Comp. Mil. Subl. Stoicescu C. ca Susţinere a Bat. Maior Dervescu, care se găsea dincnace de Balta St.-Selo. Am ocupat poziţie la 500 m. înapoia acestui batalion şi la Nord de şos. Rusciuk până la Dunăre. „Am stat acolo până la ora 2 sau 3 d. a., când fiind toc de artilerie puternic asupra şoselii (?) 
  

1) Adică pe furiş, căci compania nu era atacată, 
__2) Nu cred, 

3) Alta Cu cine luptau companiile ?
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ne-am retras pe la Bat. de Coastă în spatele Polig. de Tr. pe Linia II, unde am stat toată noaptea. Compa- 

pia era întreagă (180 soldaţi) şi cu toţi comandanții de plotoane. 

— Acţiunea companiei este foarte clar redată în această comunicare. Este curios însă cum această 
companie, după retragere, nu s'a raliat la batalionul său, sau cel puţin să fi rămas pe câmpul de luptă ast 
fel cum a rămas Comp. Mil. Subl. Stoicescu, care şi ea, ca şi această companie era venită pe acest câmp 

de luptă al Bălţei St.-Selo îu cursul acestei zile. 

Locul ocupat de această companie după retragere este pe Linia II lângă şos. Rem. 2. 

— Faţă de comunicările de mai sus, putem conchide că Bat. IV: 36 (mai puţin Comp. 14/36 care se 
"găsea în rezervă înapoia aripei drepte a frontului Bălţei St.-Selo) a fost retras în Valea Turtukaiei înapoia 

Cr. şi Cant. de Vânătoare înainte de a se începe retragerea întregului front, fără însă a puteă preciza ora 
la care acest batalion a sosit în valea numită mai sus. 

Pe la ora 2,00' d. a. ordonându-se retragerea tuturor trupelor care ocupau frontul Bălţei St.-Selo, 
batalionul a fost însărcinat să susţină retragerea acestor trupe, ocupând în acest scop malul vestic al Vâl- 

celei- Turt.-Fotulul. | 

După retragerea unităţilor de pe frontul Bălţei St.-Selo, batalionul şi-a continuat şi el retragerea 

pe şos. Turt.:Rus. până la punctul numit „Regina“, unde a ocupat poziţie între poala dealului pe care se 
găsea Centrul 1 şi vărsătura numită Boaz. 

De aci, pe seară a plecat luând parte la contra-atac cu toate celelalte trupe. 
Comp. 4:72 Miliţii. 
Acţiunea acestei companii nu o cunosc decât din comunicările ofiţerilor celorlalte unităţi care au 

operat în aproplerea' sa. 

Această companie a venit pe frontul Bălţei St-Selo împreună cu Comp. 14/36; de aci nu ştim 

când şi pe unde s'a retras; dar în retragere a ajuns și ea împreună cu Bat, 1V/36 şi a ocupat poziţie îm- 

preună cu acest batalion la punctul numit „Regina“. 

Privind în întregime acţiunea tutulor unităţilor. care ocupau frontul Bălței St,-Stelo se pare că 
lucrurile s'au petrecut astfel: 

Atât în cursul nopţii de 22-23 Aug., cât şi în prima jumătate a zilei de 23 Aug. inamicul w'a 

întreprins nici o acţiune asupra acestui front afară de focuri izolate de puşci şi chiar de mitraliere şi oare 
cari ciocniri de patrule, Ă 

” Intre orele 12 şi 2 d. a. inamicul întreprinzând atacul asupra frontului Centrului 3 şi FI. 3,,a 
venit întrucâtva în atingere şi cu aripa stângă a frontului Bălţei St.-Selo care era formată de Comp. 14|75 

şi 1]36 al căror flanc se rezemă pe FI. 3 

Fie din cauza. acestui atac, „care cădea pe la stânga în spatele întregei Linii a Bălţei St,-Selo“ 

(comunic. Subl. Costin S,, Adj. Bat. 1:36), fie din cauza ştirilor defavorabile care veneau de pe frontul Sect. 

I şi de la aripa stângă a Sect. II. ştiri care au culminat prin alarma dubioasă a acelui călăreț care a trecut 

pe la Rem. 1 strigând unităţilor să se retragă că vin Bulgarii (au cătăreţul trimes de Căpit. Anghel FI. pe 
frontul Bălţei St.-Selo spre a comunica ordinul de retragere),—nu ştim,—S'a dat ordin,—iarăşi fără să ştim 
de către cine (Col. Mărăşescu ?),—ca toate unităţile să se retragă înapoi spre Centrul 1. 

- Retragerea a fost susţinută în parte (a aripei drepte) de către Comp. 16/36, 15:36 şi 13136 care 
au ocupat poziţie in acest scop pe malul vestic al Vălcelei Turt.-Fotulul *). 

In urma retragerii de pe frontul Bălţei St.-Selo, 
— parte din unităţi, — Comp. 1]36 în întregime, — jumătate din Comp. 13/75 cu C-tul Comp.,— 

plot. Subl. Ionescu N, şi Plot. Nacu din Comp. 15:75, — şi Comp, 16175 în întregime s'au retras la Centrul 1; 
— parte din unităţi, — Comp. 2/36, Comp. 336 s'au retras la kim. 7 de-pe şos. Turt-Rus. în 

poala Centrului 1; 
— altă parte, — Comp. 13:36, — Comp. 15]36, — Comp. 1636, — jumătate din Comp. 13:75 

tără Cotul Comp., — Comp. 14175 fără Sub!-ţii Lăzărescu C. şi Popescu T. A,, carii să răsleţiseră de com= 
panie fără trupă, — jumătate din Comp. 15/75 cu comandantul său, — şi Comp. 4172 Mil. Sau retras până 
aproape de punctul numit la „Regina“ ; 

— şi în fine Comp. 14: :36 a'a retras în întregime la Linia II deasupra Vechiului Polig. de Tr. 
Aşa dar s'a format două grupe: majoritatea Bat. ]|36 s'a retras la Centrul 1, — iar majoritatea 

Bat. 1V:36 şi 1VI75 s'au retras pe şos. Turt.-Rus. până aproape de Turtukaia. 
Este foarte greu să se ficseze ordinea în care se găseau dispuse companiile care s'au adunat 

lângă localul numit „Regina“. 
  

1) Toate retragerile acestea se făceau în mod automatic, fără ordine şi fără nici-o justificare. — 
Acţiuni de luptă şi de rezistenţă nu se văd.
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Subl. Filip St. (Comp. 15|36) afirmă că atât în timpul cât a stat pe loc, cât şi la prima înaintare 
aveau înainte Comp. 4:72 Mil. ; şi după modul cum afirmă şi după peripeţiile care au survenit, lucrul pare 
că este adevărat. — Dar pe cât este de adevărat, pe atât este de straniu ca o unitate de milițieni 
armaţi cu arme Md. 1879 a putut să fie pusă în livia | şi pornită la atac; aşa că cu toată dreptatea bă- 
trânii milițieni au invitat pe tineri să treacă înainte !). — Şi este cu atât mai straniu cu cât, după comuni- : 
carea Subl. lonescu C., Comp. de Mil. a venit pe la ora 5 d. a., probabil în urmă, şi a întărit frontul 
Bat. 1VI36, 

De asemenea nu ştiu cum aş califica mai bine faptul că 4 companii dintre cele ce s'au retras de 
pe frontul Bălţei St.-Selo au ajuns la Centrul î,îa loc să se ralieze la batalioanele respective. 

Şi astfel pe cât de fără scop era ocupat frontul Bălţei St. Selo pe atât de fără motiv a fost pă- 
răsit ; căci, deşi nu ştiu pentru ce au fost construite lucrările de fortificaţie ale acestei linii, apreciez totuşi 
că nu au putut să fie construite decât pentru a servi Ca să susţină retragerea trupelor de pe Linia Inaintată 
Siahlar-St. Selo peste Balta St. Selo,—deoarece era cu totul dominată de pe D. St. Selo ; iar îaţă de Linia Cen- 
trelor, dacă ar fi funcţionat ca linie înaintată, ar fi constituit o premejdie, fiind prea apropiată. 2) 

Şi se va vedea că tot atât de fără sens a fost dat pe seară şi contraatacul executat pentru re- 
cucerirea acestei linii, 

Cu trupele cu care s'a ocupat această linie,—circa 3 batalioane şi 3 baterii de câmp,—sar fi 
putut constitui o frumoasă rezervă de sector, 5) cu care s'ar fi putut executa împreună cu Bat. 1175 (Lt-Col, 
Ţânţu) şi cu o parte din Bat, 11/36 contra-atacul asupra fiancului stâng ai trupelor bulgare care defilau prin 
faţa Centrelor 5, 6 şi 7 şi chiar în ajutorul întregului Sect. II, asupra căruia Bulgarii îşi îndreptaseră efortul 
principal, 

Cu aceasta se termină acţiunea infanteriei de pe frontul Bălţei St. Selo. 
Descrierea conira-atacului executat pe seară de către trupele care s'au retras de pe acest front, 

contra-atac dat pentru recucerirea poziţiei părăsite de voe, o vom urmări după ce vom expune acţiunea 
trupelor care au ocupat frontul Centrelor 1—3,— 

Acțiunea artileriei în timpul retragerii de pe frontul Bălţei St. Selo. 
Deşi expunerea acţiunii de pe frontul Centrelor 1—3 am rezervat-o după descrierea acţiunii in- 

tanteriei de pe acest front, totuşi, fiindcă bateriile Diviz, din R. 3 Art, (Căpit, Georgescu) şi Bat. de 75 mm, 
Ma. bulgar (Subl, P. Fulger) care au ocupat poziţie lângă Cant. de Vânătoare şi S'au retras odată cu in- 
fanteria, le putem socoti ca baterii proprii ale frontului Bălţei St. Selo, şi acţiunea acestor baterii o voiu 
descri acum, 

Ştim că Diviz. din R. 3 Art ocupă poziţie călare pe şos. Turt—Rus, lângă Cant, de Vânătoare, 
cu Bat. Locot. Vretos în dreapta şoselii, şi cu Bat. Locot, Constantinescu. T, îp stânga şoselii în marginea 
Crângului, — iar Bat. Subl, Fulger ocupa poziţie în dreapta acestui divizion, 

Datele pe care le-am adunat personal asupra acţiunii desfăşurate de aceste baterii în această poziţie 
sunt foarte sumare şi reduse; — din această cauză, pentru reconstituirea acestei acţiuni mă voi folosi în 
foarte largă măsură de concluziile la care a ajuns Lt. C. S. în reconstituirea sa. — Voiu începe deci cu 
aceste concluzii. 

„Divizionul de 75 mm. T. R., Căpit. Georgescu V. acționează : 
„Bat, Locot. Vretos trage de la ora 7 la 8 a. m. asupra unor mitraliere aşezate dincolo (Vest) de 

Balta St.-Selo; — tragere pe înălțător fics, direct. 
„Schimbă focul asupra infanteriei inamice care debuşa din satul St.-Selo către marginea de Est a 

Bălţei St.Selo. . 
„Pe la ora 11-12 a. m. infanteria noastră se retrage în dezordine către Centrul 1; Căpit., Geora 

gescu şi cu parte din ofiţerii divizionului întorc trupele noastre la poziţiile părăsite, 
„După amiază ambele baterii de 75 mm. t. r. precum şi Bat. de 75 mm. Md. bulgar trag asu- 

pra. infanteriei care înainta din satul Daidir şi marginea estică a Bălţei St.-Selo către centrele de rezistenţă 
ale infanteriei noastre ; ora 1,00'—3,30 d. a. 

„In acelaş timp centrele sunt bătute (excepţie Centrul 1) de artileria grea inamică. 
„Către orele 3,30 d, a. infanteria amică primeşte ordin de retragere. Diviz. 75 mm. t. r. Căpit. 

Georgescu ocupă o nouă poziţie (Locot. Vretos în dreapta, Locot, Constantinescu T. în stânga) în apropie- 
rea lizierii Vest a Turtukaiei cam în dreptul Red. Cerchez; ora 4 d. a.—Deschide tocul cu ambele baterii, — 

1) Faptul s'a petrecut dar nimeni nu şi-a dat seama de el, Bieţii noştrii milițieni! 
2) Mare greşeală au comis cei carii au încurcat şi desorganizat apărarea poziţiei principale de rezistenţă cu Linia înaintată Staro-Selo şi Siahlarul, 
3) De sigur că da,
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ora 5 d, a., asupra infanteriei inamice care Străpunsese Sect. 2 şi care înainta spre Linia II de Rez.. In spe- 
cial s'a tras asupra luminişului din Păd, Turt.-Daidir ; tragere pe zone, intermitent, 

„Bat. 75 mm. +. r. Md. bulgar, ocupând poziţie în dreapta Diviz. Căpit. Georgăscu, deschide 
focul dela ora 7 la 8 de dimineaţă asupra infanteriei inamice care înaintă spre Balta St.-Selo; tragere directă,— 

_înălțătoare variabile, — intermitent. 
„Schimbă focul asupra satului St.„Selo; ora 9—10 a. m,; tragere indirectă; înălţătoare varia- 

bile, — intermitent. - 
„Către ora 12 infanteria inamică eşind din satul St. Selo către malul estic al Bălţei St, Selo, 

deschide focul direct asupra acestei infanterii şi trage pe înălţătoare intermitent. 
„De la ora 12 la 2 d. a. trage asupra infanteriei inamice care înainta asupra centrelor dinspre 

Balta St. Selo ; înălţătoare variabile, direct, intermitent. 
„Infanteria noastră retrăgându-se, bateria schimbă de poziţie în dreptul kilometrului 2 de pe şos. 

Turt.—Turk Şmil la ora 3 d. a. şi trage asupra infanteriei care înainta spre Centrul 1; tragere directă şi 
indirectă, înăiţătoare variabile, intermitent.—S'a tras aproximaliv 100 lovituri de la orele 4 la 6 d.a. | 

— Faţă de felul cum ofiţerii unităţilor de infanterie au arătat că s'a desfăşurat atacul trupelor bul- 
gare care au ocupat satul St. Selo, concluziile Lt.-Col. S. sunt în parte neverosimile. 

Astiel se afirmă că Bat. Subl, Fulger retrasă la ora 3, d. a. la kim. 2 de pe şos. Turt.—Rusciuk, 
a tras din această poziţie asupra infanteriei inamice care înaintă spre Centrul 1.—Trecem peste faptul că nu 
se arată dincotro înaintau trupele inamice spre Centrul 1, dar, după cum vom vedea la descrierea contra- 
atacului dat de trupele Sect. 1 peniru ocuparea Liniei Bălţei St. Selo, pe întreaga luncă dintre dealurile pe 
care sunt aşezate centrele până în Balta St. Selo au forfotit trupele noastre până seara târziu ; aşa că nici 
vorbă nu poate fi că inamicul S'a apropiat prin această parte de Centrul 1; şi dacă întradevăr această ba- 
terie a tras în niscai trupe care se: mişcau pe această luncă la poalele Centrului 1, apoi ar fi tras în propriile 
noastre trupe, :) ceace de altfel eu nu cred, deoarece nimeni nu s'a plâns de aşa ceva. 

Se mai afirmă în aceste concluzii deasemenea că aceste 3. baterii au tras asupra trupelor inamice: 
care eşind din St.-Selo înaintau spre înălțimile pe care erau construite centrele ; dar nu se spune din care 
parte a marginei satului eşeau aceste trupe şi către care anume înălţimi se îndreptau ; căci ştim, şi vom 

„vedea şi mai la vale, că trupe inamice în număr mai mare au eşit pe marginea de Est a satului şi s'au în- 
dreptat spre Centrul 3, pe cât timp pe 'marginea nordică, pe şos, St.-Selo—Turi. au eşit foarte puţire trupe 
inamice spre a se îndrepta spre Centrul 2, sau Subcentrul 2—3,— şi asupra cărora se pare că afirmă că au 
tras numitele baterii ; dar aceste din urmă trupe nu au trecut Balta St.-Selo până a doua zi; deci nu văd 
în ce loc se găseau aceste trupe când au fost bătute. . 

Tot aşa de neverosimilă este afirmaţia că Bat. Subl, Fulger a tras între 12 şi 2 d. a. asupra in- fanteriei inamice care înainta dinspre Balta St.-Selo spre Linia Centrelor, 
Mai departe se spune că Diviz. Căpit, Georgescu a tras între orele 1 şi 3,30' d. a. asupra infan- 

teriei inamice care înainta din satul Daidir asupra Liniei Centrelor ; şi aceasta tot din ptima poziţie de la Cant, de Vânătoare. Aceasia constitue pur şi Simplu o imposibilitate, deoarece distanţa de la Cant. de Vâ- nătoare şi până la Daidir in.linie dreaptă este de 8 kim., adică în afara bătăi tunului de câmp ; şi apoi chiar 
dacă tunul ar îi avut această bătaie, terenul ar fi împiedicat în mod absolut observarea loviturilor 2). Tot 
atât de departe este Daidirul şi din a doua poziţie pe care bateriile au ocupat-o în preâjma Red. Cerchez; 
aşa că nici din această poziţie bateriile nu puteau trage asupra trupelor bulgare care eşeau. din Daidir ; nu "mai vorbim că între orele 1 şi 3,30" nici o trupă buigară nu mai înainta dinspre Daidir înspre Linia Centre- 
lor, întrucât atacul bulgar în acest sector era terminat de la ora 12 şi lupta între 1 şi 3,30” se dedea acum dinspre Centrele 8 şi 9 spre linia doua de reculegere de la colţul Sud Est al Păd. Daidir. ” 

Nu mai puţin în discordanţă cu realitatea împrejurărilor de luptă este şi afirmaţia că bateriile 
Diviz. Căpit. Georgescu după ce şi-au schimbat la ora 4 d. a. poziţia lângă marginea de Vest a Turtukaiei 
(Red. Cerchez) au tras asupra infanteriei inamice care Străpunsese Sect. II şi înainta spre Linia II de Rez. 
şi că în special a tras asupra luminişului din Păd. Turtucaia. 

Mai întâi între Red. Cerchez şi Poiana Mandei sunt 6 klm. adică limita bătăii tunului; şi apoi dacă a tras, probabil a tras la întâmplare, deoarece terenul între V. Fotulilui “şi Linia Centrelor Sect. IE 
este acoperit cu pădure compactă în care nu se putea vedea nimic; nici luminişul Poiana Manda şi aici luminişul Centralei 2 nu se vedeau câtuşi de puţin, afară doar din avion sau balon de care bateriile se 
ştie că nu au dispus. 3) 

Afară de aceasta, după cum vom vedea în descrieriile viitoare, Bulgarii nu au intrat în Păd, Dai- 
dir decât în dimineaţa de 24 Aug.; aşa că dacă bateriile au tras în această direcţie, au tras în pădurea goală, 
  

1) Se prea poate, fiindcă tragerea artileriei nu era tocmai întemeiată pe arătările  observatorilor,. 
2) Este drept, 
3) Este drept.
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Sau în avanposturile Diviziei a 4-a Bulgare, în nici un caz asupra unor trupe bulgare care înaintau la atacul Liniei a II-a, . 
| Aşa dar este de crezut că bateriile atât timp cât au ocupat poziţie lângă Cant. de Vânătoare au tras întâi asupra unităţilor care se vedeau cum coboară de. pe dealurile de la Vest de satul St.. Selo, în sat, şi apoi âu continuat focul asupra Satului, aşa cum afirmă Subl, Rodoteatu, of. subalt, în Bat. Locot. Vretos, şi anume: : 

„Luni s'a tras puţin.— Marţi ca tras înainte spre satul St.-Selo, când s'a mai dat foc satului. — Tot Marţi ne-am retras la Livia II-a, | 
| lar în ce priveşte obiectivele în care s'a tras în după amiaza zilei după ocuparea poziţiei de - lângă Red. Cerchez, cred că trebue să rămânem asupra celor stabilite la descrierea contra-atacului dat de R. 74 nf. şi Bat. 1l|74 (Maior Protop.) pe şos. Daidir la colțul Nord-Est al Pădurii Daidir- Turt.,— şi anume că bateriile au spriiinit acest contra-atac în loc să fi rămas în apropierea trupelor pe lângă care erau ata- şate spre a le susţine în luptă.—Asttel fiind Diviz, Căpit. Georgescu ar fi trebuit să ocupe poziţie nu la „Red. Cerchez, de unde până la St.-Selo erau 6 kim, în linie dreaptă, ci în apropierea Centrului 1;— şi dacă sus pe deai lângă Centrul 1 nu ar fi putut ocupa poziţie din cauza apropierii de Bat. de 150 mm. şi 120 (Skoda) ar îi trebuit să ocupe poziţie jos în luncă în apropierea grădinelor de zarzavat de la kim, 5:72, de unde ar îi putut susţine întreg frontul Bălţei St.-Selo, ar fi putut trage şi asupra lizierii nordice a Satului St.-Selo (4 kim.) ar fi putut bate de fianc şi trupele bulgare care atacau dinspre St.-Selo frontul Centrelor 3 şi FI. 3 (5000 m.) şi ar fi putut susţine şi contra-atacul dat pe seară de către trupele Sectorului [| pentru cucerirea Liniei Bălţei St.-Selo. 1) Dacă Diviz, Căpit. Georgescu ar fi procedat aşa, ar fi adus lângă sine şi Bat. Subl. Fulger, care se retrăsese puţin mai 'napoi de numitele grădini de zarzavat şi împreună ar fi continuat să ajute infanteria Sectorului | căreia era ataşat şi care a rămas aproape fără nici un sprijin în lupta nenorocită pe care o duceă, | 

Atacul bulgar asupra frontului Centrului 3 şi FI, 3. 

Acţiunea Infanteriei. 
Am văzut cu ocazia descrierii contra-atacului dat de companiile din Subsect. 

cum companiile zare au luat parte la contra-atac precum şi cele care au ocupat frontul disolvat treptat treptat şi s'au retras pe măsură ce trupele bulgare care pătrunseseră în apărarea acestui sector, : | 
Cam în acelaş timp (ora 3—3,30”, poate chiar 4 d, a.) cu ajungerea la Centrul 3 a mişcării de retragere, şi de dăstrămare a unităţilor care ocupau Centrele 4 şi 5 începuse şi se desfăşură şi un atac dinspre satui St.-Selo în direcţia Centrului 3 şi a Fl. 3, | | 
Frontul acestor centre era ocupat de Bat. 1V:40 şi Comp. 4136 (FI. 3); şi era întărit de o turelă de 53 mm. şi o secţie de mitr. fr. care se află Ia Centrul 3, — Modul cum aceste unităţi ocupau acest front. este arătat în secţia respectivă. i 

| Pentru a asăta cum a decurs acest atac, — cum i-a făcut faţă unităţile noastre, — şi cum a fost ocupată de inamic această porţiune de front, voiu da cuvântul p= rând începând de la Stânga, ofiţerilor şi gradaţilor care au comandat unităţile de aci. 
Comp. 15/40, Subl, Drăgulinescu, care ocupă intervalul dintre Centrele 3 şi 4, — Comunic. Subl. Drăgulinescu, C-tul Comp.: 
„Marţi intervalul dintre Centrele 4 şi 3 a început să fie bombardat pe la ora 11; un proectil a căzui în tranşeia ocupată de Subl. Rădulescu Niger, a omorât un soldat şi a rănit 4 soldaţi şi pe ofiţer, carii au fost evacuaţi. — Bombardarea â ținut 2 ore, | - 

| „lofanteria bulgară nu a apărut în faţa mea ; şi din cauza terenului 
foc nici la dreapta nici la stânga mea. 

„Pe la ora 4—5 d. a, am trimes un om de legătură la Centrul: 4 spre a vedea ce este acolo, şi s'a înapoiat cu ştirea că acest centru este evacuat, că telefonistul de acolo vine cu telefonul pe câre îl de- montase şi că nici în tranşeele de la stânga acestui centru nu mai este nimeni, 
„Am dat ordin companiei mele de retragere cu direcţia spre Rem, 

să apară în retragere trupa de la Centrul 3 care probabil primise ordin în a 

Centrelor 4 şi 5, 
acestor centre, Sau 
Sect. 1, întorceau 

nu am putut să concur cu 

1 2). In acest timp a început 
cest sens 5. Ajuns în valea 

  

1) Aşa ar fi trebuit să facă, dar nu se găsea nimeni în stare şi cu autoritate leriei îndeplinirea datoriei. 
2) A dat ordin neautorizat de nimeni. e | 
3) Retragerea nesilită de vrăjmaş, dar impusă de voinţa celor ce nu voiau să primească lupta, 

ca să impună arti-



— 312 — 

dinapoia Centrului 3 am văzut pe Subl. Bătăeşescu (Comp. 14[40) care se luptă cu soldatul de la calul meu - 
ca să-i. ia calul; l-am oprit, dar el a luat un cal alb şi pe deşelate a dispărut. 

„Eu, cu ce am putut strânge pe lângă mine, m'am retras la Linia II-a. | 
„La Rem. 1 nu mai era nimeni. La Linia II am găsit pe Subl. Ilie D. N. din compania mea cu 

un număr oarecare de soldaţi. Acolo am prtmit ordin de la Col. Mărăşescu ca împreună cu Locot, Niţescu, 
C-tul Comp, Mitr,;36, să oprim şi să adunăm trupa care se retrăgea răsleţită, 

— Comunic. Subi. Ciuki V,, of. subal. în Comp. 15440: 
„Tranşeele ocupate de compania noastră au fost bombardate,—nu ştiu la ce oră şi cam câte pro- 

ectile au căzut asupra noastă.—lIn şanţul ocupat de Subl. Niger a căzut în plin un proectil care a omorât 
2-3 soldaţi şi a rănit alţi 4-5 soldaţi şi pe otfiţer.—Erau bombardate şi tranşeele din spate şi din dreapta şi 
din stânga. | 

- „Infanteria inamică a apărut la atac după amiază în jumătate la dreapta şi a venit pe vălceaua 
din jumătate la dreapta mea.—Dreapta noastră a fost atacată ca de 8 rânduri de trăgători fiecare în forţă 
de 2—300 m. lungime. 

„In timpul atacului atât infanteria cât şi artileria noastră trăgeă până ce infanteria inamică s'a 
apropiat de noi. 

„Retrăgându-se plotoanele din dreapta şi din Stânga noastră m'am retras şi eu cu plotonul meu 
De acolo de unde mă găseam eu, nu vedeam celelalte plotoane ale companiei comandate de Subl. Ilie şi de 
Plot. Mocanu; aşa că atunci când aceştia s'au retras eu fu i-am văzut, şi nici ordin de retragere nu 
am primit. , | 

„lo timpul retragerii au căzut din plotonul meu vreo 3 morţi şi câţiva răniţi—M'am retras cu tot 
plotonul în spatele pădurii şi am ajuns la tranşeele ocupate de R, 75 Inf. şi m'am pus subt comanda Locot, 
Slăvescu' V. (Comp. 475), care era acolo împreună cu Subl. Manolescu din Comp. 16/40.—Aci am stat 
toată noaptea. 

Din cele arătate mai sus se poate conchide următoarele : | 
— Comp. 15]40 ocupând tranşeele care garniseau partea superioară a vălcelei dintre Centrele 3 şi 4, 

de unde nu aveau vedere înspre St. Selo nu au putut avea nici-o acţiune contra atacului inamic pornit din 
acest sat, precum nu a putut acţionă nici trupele care ocupau Centrul 4. : 

— Contrar comunicării Subl. Drăgulinescu, Subl. Ciuki afirmă că a putut vedea în jumătate la dreapta sa: 
cum trupele bulgare atacau în valuri de tront Centrul 3, dar nu spune dacă a tras cu plotonul său asupra 
acestor trupe, Recitind comunicarea sa mai degrabă reese că nu a tras. 

— Retragerea companiei a fost hotărâtă şi ordonată de c-tul companiei, când,—zice dânsul,—a con- 
statat că Centrul 4 de la stânga este evacuat. 

— Plotoanele nu s'au retras în legătură unele- cu altele; ba ceva mai mult Subl, Ciuchi nu a primit 
ordinul de retragere şi din această cauză a urmat să se retragă când a consiatat că plotoanele care îl încadrau 
se retrăseseră, | îi 

— Faptul că această companie din poziţia pe care o ocupă nu a putut avea nici o acţiune în contra. 
atacului pe. care inamicul îl desfăşură asupra tranşeelor de la dreapta şi în imediata sa apropriere dovedeşte: 
odată mai mult greşeala care s'a făcut în cea mai mare parte a Capului de Pod de a ocupă cu totalitatea 
forţelor linia de luptă înainte de a se pronunţa atacul inamic, Şi astfel Comp. 15140 caşi Comp. 11179 la 
Centrul 6 a stat în complectă inactivitate în tranşeele în care era aşezată, în timp ce tranşeele vecine erau a- 
tacate ; şi aceasta contrar „regulamentului care prevede că poziţia de luptă nu trebue să fie ocupată decât de 
o trupă de siguranţă până în momentul când se pronunţă atacul. | 

— Din comunicarea Subl, Ciuchi ar reeşi că Bulgarii au luat ca punct de plecare al atacului lor 
valea care din tranşeele ocupate de dânsul șe vedea în jumătate la dreapta,—adică valea care împarte în 
două Sect. Siahlar.—Din comunicările de mai la vale se va vedea că lucrul nu este adevărat, şi că ofiţerul 
a avut deci o iluzie optică, sau că trupele pornite la atac din satul St.-Selo au avut un moment de recule- 
gere la coniluenţa acestei văi cu valea mare Daidir St.-Selo. | 

Comp. 1440, Locat. Dumitrescu Șt.. care ocupa anexele din stânga Centrului 3. — Comunic. Subl. Gheorghiu C., of. subalt. în Comp. 14:40; . 
„Marţi, 23 Aug, a inceput bombardarea la ora 11; se vedea cum Bulgarii ocupau fortificațiile de- 

pe dealul St.-Selo.—In şanţul ocupat de plotonul meu nu a căzut nici un proeciil de artilerie ; în tranşeia din stânga mea a căzut însă, şi am văzut un soldat cu picioarele rupte. | 
„După o oră de bombardament a venit la mine Locot. Popescu L., C-tul Comp. 16:40, şi mi-a 

spus că are nevoe de plotonul meu. Am luat două secţii din trei câte aveam, şi m'am dus ca să ocup un 
drum din dreapta companiei sale şi a Centrului 3, unde nu erau ici lucrări nici sârme; cuo secţie am 
ocupat un şanţ din stânga drumului, iar cu cealaltă secţie comandată de sergentul Zaheu am ocupat drumul. 
căutând să amenajez o poziţie de rezistenţă, — Imediat la stânga mea se găseă Subl. Vlădescu din Comp.
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16]40 cu plotonul său ocupând o iranşee, iar mai la stânga se găsea Subl, Manolescu cu un alt ploten din Comp. 16]40, | | 

„Stând aci a venit la mine Elevul Plot, Sonda, C-tul Secţiei de Mitr. Fr. din Centrul 3 şi mi-a spus că artileria inamică i-a distrus o mitralieră. | 
„Pe la o oră a apărut o mitralieră bulgară şi infanteria bulgară dinspre St.-Selo. — Mitraliera a ocupat un bot de deal în jumătate la stânga noastră şi a deschis un foc furtunos asupra trânşeelor noastre, Am deschis şi noi foc. 
„O oră înaintea amurgului a venit ua soldat şi ne-a comunicat că este ordin de retragere ; i-am spus că minte.—In scurt timp a început să vină soldaţi de la stânga carii spuneau că este ordin de retragere, „Soldaţii mei au început să-şi arate nerăbdarea de a se retrage; dar eu mam aşezat în gura şanțului spre a-i împiedică de a se retrage, ei însă au început să iasă şi să se retragă pe deasupra. „In acest timp Serg. Zaheu vine şi raportează că Bulgarii s'au apropiat de spărtura din sârmă pe care el o păzeă; l-am trimes spre a vedea cum stau lucrurile ia Centrul 3; şi la înapoiere mi-a raportat că acolo nu se mai găseşte nimeni.—Ducându-mă şi eu spre a mă încredioță, am constatat acelaş  lucru.— La înapoere Serg. Zaheu şi Sold. Titi Epifan mi-a arătat cum în urma mea Bulgarii intrau în Centrul 3, şi mau indemnat să ne retragem mai repede spre a nu ne prinde. 
„Ne-am retras pe la Ob, Căpit, Chiriceanu.—Peste valea din spatele Centrului 3 am întâlnit pe Subl. Tocitu din Comp. 16|30 care se retrăsese prin altă parte. Am mers mai departe pe la Rem. 1 şi apoi am traversat pădurea, am trecut pe la cişmelele de lângă Vechiul Polig. de Tr. şi am ajuns la Linia II-a. „Acolo m'am întâlnit cu Subl-ţii Drăgulinescu (Comp, 15:40), lie D. N. (Comp. 15/40) Vlădescu (Comp. 16/40), Tocitu (Comp. 16/40) şi cu alţi ofiţeri din R. 36 Inf,; am constituit şi încadrat o companie şi jumătate, şi am petrecut noaptea în acel loc, 1) 

— Din comunicarea de faţă nu putem cunoaşte cum au operat celelalte plotoane ale Comp, 1440, câre au fost lăsate în anexele din Stânga Centrului 3, ci numai cele două secţii aduse şi instalate de Subl. Gheorghiu în dreapta Centrului 3. 
— Este ciudat cum ofițerul nu a văzut apropierea trupelor atacatoare inamice, de spărtura din re- țeaua de sârmă pe care o păzea, şi a trebuit să vină şi să-i raporteze aceasta Serg. Zaheu, deşi amândoi erau în imediata apropiere a Sspărturii, şi priveau atacul drept în faţă. 
— Drumul a cărui spărtură în reţeaua de sârmă o apăra acest ofiţer cu cele două secţii ale sale, este probabil drumul, care de la moara de la marginea de Nord a satului  St.-Selo urcă dealul pe la dreapta Centrului 3; întradevăr în dreptul acestui drum reţeaua de sârmă era întreruptă. — Este de remarcat poziţia pe care o Ocupă grupa de mitraliere pe botul de deal din jumătate la Stânga şi care a deschis focul furtunos asupra tranşeelor noastre. Această grupă de mitraliere constituiă o parte din baza de foc a atacului bulgar şi era aşezată pe Dealul Eschi Koru Bair de la Sud Est de satul St.-Selo, de unde flancă toate anexele din faţa Centrului 3. | — Ordinul de retragere, deşi a fost dat de către Lt.-Col, Teodorescu, — şi vom vedea aceasta ime- diat, — nu a parvenit Subi-tului Gheorghiu, Graba de a se retrage cât mai repede făcea ca agenţii de legă- tură trimişi să comunice ordinul, îndeplineau acest oficiu numai faţă de o parte din unităţi, — iar cei carii primeau asemenea ordine nu-l comunicau şi vecinilor. 

Nu trebue să luăm însă ca literă de evanghelie afirmaţiunile că cutare ploton s'a retras după ce a constatat că în dreapta sau în stânga nu se mai găsea nimeni; căci în felul acesta am ajunge la conclu- zia paradoxală că nici o unitate nu s'a retras înaintea unităţilor care o încadra 2). 
Comp. 16140, Locot. Popescu Longin, — care ocupă anexele din faţa Centrului 3, între Comp. 14/40 la stânga, şi drumul de la dreapta Centrului 3, la dreapta, — drum care după cum am văzut a fost ocupat de cele două secţii ale Subl. Gheorghiu. | 

__— Comunic. Subl. Tocitu 1., of. subalt. în Comp. 16:40: 
„Plotonul meu ocupă două anexa din stânga şi jumătate la stânga Centrului 3; în anexele din din faţa Centrulul 3 se găsea Subl, Manolescu, iar în dreapta acestuia se găsea Subl. Vlădescu cu plotonul său. Locot. Popescu L. se găsia în anexele ocupate de plotoanele Subl-ţilor Manolescu şi Vlădescu, „In Centrul 3 se găsia Lt-Col, Teodorescu, C-tul Bat. IV/40. , „Marţi pe la ora 11,30 a început bombardarea asupra Centrului 3 cu calibre, şi mari, şi de câmp; se trăgea mai mult percutant. La început bătea Ob. de 210 mm din spatele nostru,—şi apoi a tras şi asupra şanțurilor de trăgători. 
„La mine artileria nu a provocat pierderi ; am auzit că la dreapta a surpat un şanţ peste soldaţi şi plotoanele de acolo s'au retras în ânexele etajelor superioare spre a scăpă de bombardare, 
  

1) Cenirul 3 a fost evacuat fără luptă ? 
2) De sigur. - 

40
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„La un moment dat 3 mitraliere bulgare au tras în noi de pe un gard de zid din St.-Selo, — dar 
mitralierele franceze ale Elevului Plot. Sonda au tras asupra lor şi le-au gonit. După aceasta artileria bulgară 
a tras şi a neutralizat mitralierele noastre (ora 12,30—1 d. a. ?).— 

„ln acest timp a apărut infanteria bulgară ; întâiu soldaţi izolaţi, apoi în linii de trăgători care 
înaintau în salturi —Nu cred să fi fost mai mult ca un batalion. Am tras cu toţii asupra infanteriei bulgare ; 
întâi cu 1800 m.—Turela care se află înapoia Centrului 3 nu a putut trage. 

„Pe la ora 4. d. a. s'au retras plotoanele din dreapta şi din stânga mea ; se zice că a fost ordin 
de retragere spre Linia Il-a, dar mie nu mi s'a comunicat, Eu am Stat pe poziţie până la orele 5—5,30. 
Secţia mea din stânga nu ştiu ce a făcut. O 

„Găsinduemă părăsit, am strecurat secţia pe care o aveam cu mine, om cu om pe subt sârmele 
care înconjurau Centrul 3, şi apoi prin Centrul 3 mai departe pe la Ob. de 210 mm. 

„Cu soldaţii mei nu m'am mai întâlnit deoarece au dispărut după ce i-am trecut pe subt reţeaua 
de sârmă a Centrului 3.—Când am traversat valea din spatele Centrului 3 m'am întâlnit cu Subl, Gheorghiu 
din Comp. 14]40, şi cu Plot. Sonda, carii amândoi erau şi ei tot fără soldaţi, căci procedaseră şi ei tot ca 
şi mine retrăgându-se în urma soldaţilor, 1) 

„De aci m'am retras mai departe pe la Rem. 2, la Linia |, unde am găsit pe Locot. 
Niţescu, C-tul Comp. Mitr.]36, şi pe Subl. Drăgulinescu, C-tul Comp. 15/40. — Acolo am adunat un număr 
oare care de soldaţi, am constituit o unitate, şi am ocupat trauşeele Liniei a l-a la Vest mult de poligonul 
de tragere. Locot. Niţescu şi Subl. Drăgulinescu ocupau nişte tranşee la stânga mea. | 

— Acest ofiţer prin poziţia pe care o ocupă cu plotonul său în faţa Centrului 3, a putut să vadă 
foarte bine desfăşurarea atacului bulgar, aşă că comunicarea sa trebue privită cu toată atenţia din acest 
punct de vedere. 

Astfel putem afirma în mod precis că atacul bulgar a avut ca punct de plecare satul St.-Selo, 
după cum atirmă şi Subl, Gheorghiu, iar nu valea care traversează Sect, Siahlar, după cum pare a 
afirmă Subl. Ciuchi, 

Aprecierea forţelor atacatoare ia 1 batalion, nu poate să fie adevărată, deoarece Bulgarii nu sar 
fi încumentat să atace o linie fortificată numai cu 1 batalion, Afară de aceasta cunoaştem: din descrierile 
bulgăreşti că grupul care a atacat frontul dinspre St.-Selo era format din 5 batalioane 2). Este posibil totuşi 
ca Bulgarii să fi atacat în linia 1 cu un batalion, — cel pe care l-a văzut Subl. Tocitu, — iar celelalte bata- 
lioane ale grupului de atac să îi fost dispuse pe aripile dispozitivului pentru apărarea flancurilor atacului, 
precum şi înapoi în rezervă. - 

Unităţile care încadrau plotonul Subl. Tocitu probabil că nu s'au retras de la ora 4, adică cu 
o oră şi jumătate înainte, deoarece în acest caz ofiţerul nu ar fi întâlnit în retragerea sa şi în imediata 
apropiere a Centrului 3 pe Subl. Gheorghiu şi pe Plot, Sonda. 

Aprecierea orei de retragere la 5,50” pare a fi verosimilă şi îa concordanţă cu ora dată de Subl. 
Gheorghiu, adică o oră înaintea amurgului. 

— Comunic. Plot. Sonda P., C-tul Secţiei de Mitr. Fr. de la Centrul 3: 
„Luni, 22 Aug., seara, am ocupat poziţie la Centrul 3, — chiar în centru, — şi de acolo băteam 

foarte bine tot St.-Selul, 
- „Marţi nu am avut obiectiv de tragere, — decât după amiază pe la ora 2. Am respins mai întâi 

infanteria bulgară în satul St.-Selo, de unde apoi Bulgarii au deschis foc de mitraliere. 
„După aceasta artileria bulgară a deschis asupra centrului focul care a durat ca o oră şi jumătate, 

In timpul bombardamentului inamicul nu a înaintat la atac; aşa că în acel timp nu am avut obiectiv în 
care să tragem. . 

„După încetarea bombardamentului mitralierele bulgare au deschis focui din pomii şi de pe zidul 
Cimitirului din St.-Selo. Imediat am deschis şi eu focul cu mitralierele mele şi le-am redus la tăcere. 

„Pe la ora 3,30' a apărut din nou infanteria bulgară din St.-Selo şi am deschis focul asupra ei.— 
in acest timp Însă infanteria noastră se retrăsese 2); nu mai rămăsese decât Subl, Gheorghiu din Comp. 
14/40, pe care l-am văzut muncindu-se să oprească soldaţii, carii voiau să se retragă. 

„Fiindcă infanteria bulgară înaintă, iar patrulele inamice ocupaseră FI. 3, m'am retras şi eu.—Peste 
valea din spatele Centrului 3 în marginea pădurii, am întâlnit pe Subl. Tocilu, care trăgea în patrulele care 
ocupaseră FI. 3, şi cu care m'am retras spre Linia |, 

„Pentru că piesele le-am pierdut 4) în retragere, m'am ataşat la Comp. Mitr.36, Secţia Subl. Vasilescu, 
a cărui comandă am luat-o a doua zi, când titularul a fost rănit şi euacuat. 

1) Acelaş cântec: soldaţi fără ofiţeri, şi ofiţeri fără soldaţi. | 
2) Eu ştiu că detaşamentul Germano-bulgar care a atacat Sectorul | avea aproximativ 6 batalioane. 3) Infanteria din Centrul 3 2.—(Da. N. A), . | 
4). Le-a perdut sau le-a părăsit?—(? N. A.), 

  

“a
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- - Ofiţerul dă noi amănunte asupra modului cum s'a desfăşurat atacul bulgar asupra Centrului 3. Este interesantă afirmaţia că la ora 3,30”, când infanteria inamică a pornit a doua oară la atac. infanteria noastră se retrăsese!); probabil pentru că primise ordin.—Dar atunci se pune întrebarea: cum se face că Plot. Sonda care se afla cu mitralierele chiar în Centrul 3, unde se găsea Lt-Col, Teodorescu, C-tul Bat. 1V:40, şi al Centrului 3, care dăduse ordinul de retragere, nu a luat cunoştinţă de acest ordin ?2-— Este posibil, după cum am arătat mai'nainte, ca agentul de legătură să nu-i fi comunicat ordinul. — Comunicarea Sold, Ivanovici N., din Reg-tul 3 Cet., servant la turela de 53mim de la Centrul 3, „Am fost servant la turela dela Centrul 3, 
„Marţi, în ziua atacului celui mare, turela nu a avut în ce trage. | „Fiind luaţi pe flanc dinspre Centrul 8, am fost prinşi în adăpostul turelii cu 8 soldaţi şi 1 ser- gent de artilerie şi 3 soldaţi infanteriști din Reg-tul 79 (?) 1nf.--Am fost găsiţi de un căpitan Bulgar care ne întreba dacă avem Ruşi. 

— Nici aceştia nu au primit ordinul de retragere. 
In ce priveşte inacţiunea turelii comunicarea de faţă concordă cu comunicarea Subl, Tocitu,— şi lucrul pare a fi adevărat, deoarece turela se găseă plasată în şeaua dinapoia Centrului 3, de unde nu avea câmp de tragere decât înspre dreapta şi înspre stânga înapoia centrului, încotro nu a apărut inamicul, — Negreşit că această cupolă îşi avea rostul său şi în această poziţie, dar dacă ar fi fost plasată ca să poată trage şi normal, ar îi fost mult mai bine, - 
Ne amintim cum Căpit. Ciocâlteu la înapoerea sa cu compania de la contra-atac, a primit ordin ca să reocupe locul în valea dinapoia Centrului 3 şi cum către seară a fost chemat de către Lt.-Col. Teo- dorescu la Centrul 3 şi a fost însărcinat să susţină retragerea trupelor care ocupau acest centru. Voiu reda din nou partea din comunicarea sa relativ la această însărcinare spre a trage concluziile detivitive asupra împrejurărilor şi modului în care s'a ordonat şi s'a executat retragerea ; iată.o: „Pe la ora 5 d. a. focul de artilerie a reinceput şi infanteria inamică a pornit !a atac dinspre St.-Selo.—După o oră am văzut cum soldaţii de la Ceatrul 3 au început să se retragă înainte de a fi sosit la şanţuri infanteria bulgară 2, | „Pe la ora 6 d, a. Lt.-Col. Teodorescu mi-a dat ordin ca să-i susţin retragerea.—După 15' m'am retras şi eu. Pe drum am întalnit pe Subl. Gheorghiu C-tin din Comp. 14140 care se retrăgea singur. „Prin dreptul Subc. 2-3 am fost primit cu focuri; şi se vedea cum infanteria germană 3) trecuse reţeaua de sârmă şi înaintă în interiorul Capului de Pod. 

„Noaptea am dormit la Bat. de Coastă având avanposturi spre Rem, 1. „Aci a venit şi Căpit. Chabert cu resturile companiei lui şi ni se da ordin ca să reocupăm Cen- trele 2 şi 2-3.—Hotărăsc cu Căpit. Chabert ca să mergem a doua zi. Tot aci a venit şi Col. Mărăşescu şi Lt.-Col. Nicolicescu.—Căpit. Chabert nu Ştiu ce a făcut noaptea. 
— Aşa dar ordinul de retragere a fost dat de Lt,-Col. Teodorescu.— Soldaţii însă începuseră să se sustragă din luptă mai de vreme şi anume mai "nainte chiar de a se fi apropiat de şanţuri (recte de reţeaua de sârmă) infanteria inamică ; aşa că operaţiunea de susţinere a retragerii, care dealtfel nu a durat decât 15”, nu a fost decât îndeplinirea unei forme, “ 

Cine a hotărât retragerea? 
Să ascultăm pe Sublocot, Tănăsescu E., Adj. Bat, IVJ40 care în acest timp se găsea la „_Remiza 1, unde era postul de comandă al Sectorului ], ! „Marti de dimineaţă am auzit bombardament în spre Sect. 1, — care se întețea din ce în ce. „Bombardameutul a început mai târziu şi în Sect. II şi am asistat la bombardarea Bat. de Coastă care a fost redusă la tăcere. 
„Pe la ora 11-12 a început să vină veşti rele de pe front şi că Bulgarii atacă puternic la Cen- trala 2.—In acest timp Lt. Col, Nicolicescu era plecat; dar nu ştiu unde ; eram numai eu cu Col, Mărăşescu la telefon. — Am trimis un raport Lt.-Colonelului Teodorescu asupra celor ce afizsem şi am preparat masa şi pentru ofițeri şi pentru trupă 4), | 
„La un moment a îaceput să cadă obuze în valea Rem, 1 şi 2, şi chiar pe gtajdul batalionului, Din această cauză am mutat trăsurile batalionului ia adăpostul pe care ni-l oferea versantul veetic al văii, 
    1). Nu voia cu nici un preţ să primească lupta. 3) peermaţile se contrazic atât de mult încât este greu de tras concluzii din ele. a, 

4) Cum ?—în toiul luptei se prepară masa trupei ? Mi | | Extraordinare lucruri mai aflu eu acum.—Anathia care bântuia rândurile trupelor era la înălţimea Comandamentului Turtukaiei,
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„Pe la un timp a venit vestea că Bulgarii au pătruns la Centrala 2. | 
„La un moment au căzut obuze şi pe Rem, 1 şi pe localul în care instalat telefonul. 
„Bombele căzând chiar pe postul nostru de comandă, Col. Mărășescu a dat ordin de retragere 

şi fără să se convingă că ordinul a fost primit de toatc unităţile a rupt telefonul şi a plecat. !). 
„Eu am rămas acolo. Se vedeau soldaţi carii se retrăgeau răsleţi dinspre Centrala 2 spre Turtu- 

kaia. Am expediat în ordine materialul batalionului spre Turtukaia împreună cu Adm. Subi. Păncescu, — iar 
eu cu Locot. Ionescu E., Şeful Dep. de Mun. de la Rem, 1, fiindcă vedeam că trupele din sectorul nostru 
nu se retrag am rămas acolo. — De Lt.-Col. Nicolicescu nu ştiu unde se găsea. 

„Pe la un timp m'am îndreptat spre Centrul 3 pe drumul care trece pe la locul unde se instală . 
cele două cupole de.120 mm. F. N. G. — Când să cotesc de la cupole la stânga spre Centrul 3 m'am în- 
tâlnit cu soldaţi din Bat. 1|75 Lt.-Col. Ţânţu, cari se retrăgeau în dezordine şi apoi şi cu Lt.-Col. Ţânţu 
care venea pe un cheson; părea cu totul deprimat, şi şi-a continuat drumul mai departe. Am înţeles că 
trupa a intrat în debandadă ; cu toate acestea mi-am văzut de drum, ” 

„Mai departe am întâlnit pe Subl-ţii Castrişanu şi Popa Miron din Artilerie, carii mi-au spus că 
Bulgarii au pătruns în bateria lor. a 

„M'am înapoiat la Rem. 1, unde am găsit pe Locot, Ionescu E. Veneau soldaţi carii se retrăgeau 
răsleţi: peste tot, - | | | | 

„M'am coborât spre gura văii remizelor spre Centrul 1, unde m'am întâlnit iar cu Subl-ţii Castri- 
şanu şi Popa Miron. Acolo a venit şi Căpit. Bădescu M. din St.-Majorul Capului de Pod, plin de praf şi 
năduşit, şi mi-a dat ordin să opresc pe fugari, să-i adun şi să ocup cu ei Linia l-a, 

„Mai departe în valea Fotuiul-Turtukaia am văzut automobilul Col. Mărăşescu răsturnat (2) în 
şanţul şoselii. E 

„M'am suit pe botul de deal de la dreapta drumului care sue la Bat. de Coastă şi acolo am găsit 
pe Subl. Mateescu P. din Comp. 15|80 care ocupă cu compania tranşeele de acoio. Tot acolo am văzut tre- 
când într'o căruţă de la R. 40 Inf. pe Subl. Niger rănit; dânsul mi-a spus că la plecare era linişte la centre 
şi că a fost evacuat legal şi în linişte. i 

| „Scurt timp după aceasta a început să sosească şi soldaţi răsleţi din Bat. 1V|40 speriaţi şi văică- 
rindu-se.—A venit apoi Locot. Dumitrescu Şt., C-tul Comp. 14140, cu un cheson; abia vorbia şi a trecut mai 
departe. —După el a venit Locot. Popescu L., C-tul Comp. 16/40 cu parte din companie; spunea că nua 
a primit ordin de retragere. Cu el am ocupat tranşeele în care am găsit pe Subi. Mateescu P. şi care acum 
fusese părăsite de acesta ; aveam de gând să strângem acolo 'pe toţi fugarii din Bat. 1V]40; nişte soldaţi 
mi-au spus că Subl. Drăgulinescu, C-tul Comp. 15]40, s'a retras prin pădure. 

„Lot acolo a venit în fine şi Lt-Col. Teodorescu cu un grup de soidaţi. l-am arătat ce am ocupat 
şi a hotărât să rămânem acolo şi să se aducă masa, 

„Eşiad în întâmpinarea mesii la -Bat. de Coastă,—când m'am înapoiat cu căruța nu i-am mai - 
găsit acolo, şi soldaţii de la Bat. de Coastă mi-au comunicat ca Lt-Col. Teodorescu a plecat ia Turtukaia, 2) 

„M'am dus şi eu la Turtukaia, dar nu am găsit batalionul, care, am aflat a doua zi că a dormit 
la Cerkez. - 

„In câmpul de târg de la Şeremei am găsit căruțele batalionului cu Adm. Subl, Păncescu, „unde 
am dormit noaptea cu Locot. Popescu L. | 

— Deci ordinul de retragere a fost dat de Col. Mărăşescu. - 
Nu putem ştim dacă acest ordin a fost dat cu consimțământul Cetului Capului de Pod, sau din 

proprie iniţiativă şi fără acest consimţământ, la tot cazul trupele s'ar fi retras chiar. şi fără ordin, după cum 
am văzut deja la descrierea mersului luptei de la Centrul 3, _ 

Motivul pentru care s'a dat ordinul de retragere şi anume bombardarea postului de comandă al 
Sectorului nu este Suficient, mai ales că acest bombardament a fost cu totul slab, şi bombardarea posturilor 
de comandă este una din primele griji ale unui adversar, fie în ofensivă, fie în defensivă, fără ca aceasta să 
implice oprirea unui atac sau retragerea unei apărării. | 

Motivul însă adevărat care eu cred că a hotărât pe Col. Mărăşescu, a fost alarma dată de acel 
sergent călare care a venit diuspre Centrala 2 strigând ca să se retragă trupele că vin Bulgarii ; şi afirm 
aceasta intemeiat pe următoarele fapte : 

| 
1) Sub!. Tănăsescu afirmă în comunicarea sa că „pe la un timp a venit vestea că Bulgarii au pă-. 

truns la Centrala 2* şi „bombele căzând chiar pe postul de-comandă, Col. Mărăşescu a dat ord de retragere“. 
Cine a adus vestea, decât sergentul călare, când ştim că centralele telefonice ale sectoarelor nu 

erau legate între ele ? 
  

1) Plecare precipitată. 
2) Lucrurile se petreceau aproape ca în timp de pace, Ofițerii treceau noaptea departe de trupa lor pe care o căuta a doua zi. - |
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2) Mai departe Subi, Tădăsescu afirmă în comunicarea sa că imediat ce Col. Mărăşescu a dat ordinul de retragere, a expediat în ordine materialul batalionului de la Rem. 1, material care nu putea fi decât trenurile de luptă (căruțele cu bucătăriile batalionului) şi trenurile regimentare trimise la Turtukaia cu Adm. Subl. Păncescu. 

regimentar care se afla în dosul dealului de la Rem. 1, — şi aceasta după ce a afirmat că ordinul de retra- gere a fost dat de Col. Mărăşescu imediat după alarma dată de sergentul călare, Aşa dar cred că se poate afirma în mod hotărât că ordinul de retragere a fost dat de Col. Mă- răşescu în urma alarmei date de acel sergent călâre care în nici un caz nu a putut să fie trimes de un comandament român spre a comunica în acest fel o ştire de pătrundere a Bulgarilor la Centrala 2 şi un ordin de retragere ; iar eu bănuesc că nu a fost nici român, ci un agent bulgar trimes anume spre a pro- voca panică, 

Imprejurările în care a fost dat acest ordin, precum şi modul cum a fost dat şi comunicat ră- mâne să fie apreciat de fiecare cititor în parte. 
, In ce priveşte comunicarea ordinului de retragere la unităţile de la Centrul 3, dacă nu a primit acest ordin nici Locot. Popescu L., Catul Comp. 16]40, după ce am văzut că lau l-a primit nici un ofiţer dintre cei carii ocupau fortificațiile Centrului 3, — apoi cu drept cuvânt ne putem întrebă cum a fost comu- nicat şi cui a fost comunicat, căci de dat, acest ordin a fost dat 3), 

— la comunicarea Subl, 'Tănăsescu este interesantă ordinea şi locul în care au fost văzuţi diferiţi ofiţeri trecând în retragere. — A face conjecturi asupra acestei chestiuni nu ar avea mare importanţă pentru reconstituirea operaţiilor, şi am lungi povestirea care este deja destul de lungă. Afară de acessta după câte observ Subi. Tănăsescu nu dă nici 0 oră. la care s'au petrecut evenimentele, ci numai o înşiruire în ordinea în care aceste evenimente s'au produs. 

Trecem acum mai departe spre a vedea cum s'a desfăşurat acțiunea la FI, 3, şi cum S'au retras şi de aci trupele. a 
Ştim că aci se găsea încă de Dum., 21 Aug., seara, Comp. 4|36 Căpit. Marinescu V., şi tot aci mai fusese trimeasă şi Comp. 13140, Locot. Stamate Spre a schimbă pe cea dintâiu pentru a o lăsa dispo- nibilă, spre a putea lua parte la contra-aţacul dinspre Centrul 6. 
Lângă Comp. 4136 se mai alipise şi cele 3 plotoane din Comp. 8:36 răsleţite de această companie cu Sub!. Hogaş, iar jos în vale la dreapta FI. 3 se găsea Comp. 16:80. | Să ascultăm pe ofiţerii acestor unităţi. 

- Comp. 4136 Căpit Marinescu V., care ocupa în mod efectiv FI. 3, — Comunic. Subl. Săulescu Sp., of. subalt, în companie: 
„Compania noastră ocupa Fi. 3 în felul următor: 

— plot. Plot. Peiculescu anexele din stânga, 
— plot, Subl, Herter anexele dia faţa centrului, 
— plot, Subl, Demetrescu anexele din jumătate la dreapta, , — iar plotonul-meu ocupă cu 0 secţie anexele din dreapta şi cu o secţie linia II-a, FI. 3 era ocupată de o secţie din plot, Plot. Peiculescu, 

| | „Marţi a început bombardarea de dimineaţă. Plotoanele dia linia | au avut pierderi 7-8 soldaţi de ploton. 

„La stânga spre Sect. II se auzea luptă foarte puternică. Pe la prânz focul şi a început să se înteţească din ce în ce mai aproape de noi. 
„Pe la ora 2,30-3 d. a. am văzut cum au început să se retragă trupele : de Atunci eu am primit ordin ca să susţin retragerea cu secţia din anexele din dreapta şi c „După retragerea companiei m'am retras şi eu spre Centrul 1, Bat. de Coastă a mă pansă. a: | . „Compania am găsit-o la Linia II-a deasupra Vechiului Polig. de Tr. — Comunic. Locot, Stamate, C-tul Comp. 13140, care din intervalul dintre Centrul 3 şi FI, 3, unde se află, a fost trimeasă la FI, 3, Spre a înlocui Comp. 4136, Căpit. Marinescu V., care trebuia să plece ia contra-atac spre Centrul 6: | 
„Ajungând înapoia FI. 3 Căpitan Marinescu, C-tul Comp. 4/35, mi bă subt focul artileriei, Apoi dânsul mi-a dat ordin ca un ploton să- FI. 3). un ploton să-l trimet în vale unde era Comp. Căpit, Ciocâlte în rezerva FI. 3, | 

a slăbit în acea parte 

la stânga noastră, - 
u secţia din centru. 
» la ambulanţă spre 

-a spus că nu se poate schim= 
l puna înapoia companiei sale (înapoia 
u,-iar un ploton să-l plasez în - pădure 

  

  
1) S'au mai dat şi alte ordine fără însă a se comunică celor ce aveau să le execute,
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| „Artileria bulgară a tras până la orele 3-4, când infanteria bulgară a început atacul. FI. 3 a fost atacată dinspre Centrul 3, care a fost mai întâiu ocupat şi de unde Bulgarii au început să atace FI, 3, „Căpitan Marinescu văzând aceasta mi-a dat ordin ca să-i susţin retragerea.—Am rămas pe po- ziţie până când am început să primesc focuri din jumătate la stânga înapoi, după care „mam retras spre Rem. 1, şi de aci la Centrul 1. 
„La Centrul 1 Maior Şahim mi-a dat ordin şi m'am dus şi am ocupat o pădure din faţă. „Intre Centrul 1 şi şos. Rusciuk era R. 36 Inf, îngrămădit. Mai nainte și pe dreapta şoselii erau lanţuri succesive de milițieni în trăgători (47-72?). Un căpitan de la unităţile de milițieni mi-a dat ordiu să "trec înapoi şi am trecut la dreapta sa, spre Dunăre, până la care mai era loc liber. “Toată noaptea am stat acolo, 
— Comunic, Subl-ţilor Constantinescu Gh. şi Purcea L., of. subalt. în Comp, 13:40. „Pe la ora 10,30” compania a mers în valea dinapoia Centrului 3 şi FI. 3. „Pe la ora 3. d. a. Subl. Constantinescu Gh. a fost trimes înapoi în valea din spatele Centrului 3 spre a susține de acolo retragerea trupelor din Centrul 3.—Subl, lacob cu plotonul său a fost aşezat în stânga FI, 3 cu însărcinarea de a Susţine. retragerea trupelor din FI, 3.—Subl. Purcea cu plotonul său şi cu Locot. Stamate a fost însărcinat ca să formeze rezerva FI. 3, ME „Când Subl. Constantinescu a ajuns în spatele Centrului 3 trupele de acolo tocmai se retrăgeau şi Bulgarii ocupaseră Centrul 3 şi strigau ura (?) obosiţi; am deschis focul asupra lor împreună cu Căpit. Ciocâlteu care avea vre-o 60 de soldaţi, şi am tras până când trupele noastre au terminat retragerea, după care ne-am retras şi noi, | 

” ! „In retragere compania s'a reconstituit şi a mers la Centrul 1 afară de Subl. Purcea care s'a re tras cu plotonul său la Linia | deasupra vechiului Poligon de Tr. | | „De 'la Centrul 1 compania a mers şi a ocupat poziţie în dreapta şos. Turt-Rus,. Acolo pe şosea înapoia companiei erau linii de trăgători din diferite reg-te, una după alta. 
„După ce s'a înserat s'a produs o învălmăşeală în care s'a tras focuri de armă şi în urma că- reia compania a mers spre Dunăre înapoia liniilor de trăgători la nişte grădini de zarzavat, unde a petrecut noaptea împreună cu nişte companii din Bat, No. 47 Mil, Prahova. | 

— Comunic. Subl. Hogaş, of. subalt. în Comp. 8:36 şi care împreună cu 3 plotoane din această companie s'a răsleţit de companie şi se găsea la FI. 3: 
» Marţi de dimineaţă pe la ora 10 a început foc de artilerie şi apoi foc de mitraliere, după care s'a văzut infanteria bulgară pornind la atac dinspre St.-Selo.—Infanteria noastră i-a răspuns cu focuri ;— trăgea şi turela de 53 mm de la Subcentrul 2—3, 
„Pe la ora 11,30-—12 tiimiţând la muniţiuni, soldațul s'a înapoiat şi a raportat că la Rem. 1 nu mai este nimeni şi că telefonul este_tăiat;—trimes a doua oară nu Sa mai înapoiat. 
„Bulgarii înaintau pe ambele vălcele care încadrau spre Nord şi spre Sud FI. 3. In acest timp ai noştrii nu se mai auzeau trăgând.—Căpit. Marinescu mi-a dat ordin ca să-i susţin retragerea,—după care m'am relras şi eu subt o ploaie de gloanţe care veneau din toate părţile, 
„Am mers la Linia 1] şi am ocupat poziţie pe deal lângă Polig. de Tr. înapoia traaşeelor în rezervă. 

— Din comunicările de mai sus putem conchide următoarele : . 
— Toţi ofiţerii cari au ocupat cu unităţile lor FI. 3 şi anexele din jurul său, sunt unanimi în a afirmă ca trupele de la FI. 3 au stat pe poziţie până când trupele inamice au ocupat Centrul 3. Aceasta însă spre deosebire de Elevul Plot, Sonda P, care afirmă că în momentul când a hotărât să se retragă de la Centrul 3, patrulele inamice ocupaseră Flancarea 3, iar când a traversat în retragere valea din spatele Centrului 3, a găsit acolo pe Subl. Tocitu schimbând focuri cu aceste patrule. In sprijinul acestei din urmă afirmaţii este şi comunicarea Căpitanului Ciocâlteu, care fiind lăsat să sprijine retragerea trupelor. din Centrul 3, după ce şi-a îndeplinit misiunea, şi a purces în retragere, trecând prin dreptul Subcentrului 2-3, care era aproape de FI. 3, a fost primit cu focuri de către infanteria germană care trecuse răţeaua de sârmă şi înaintă în interiorul Capului de Pod. i | o 

Astfel fiind putem afirmă că inamicul a pătruns atât în Centrul 3 câl şi în FI.3 şi Subcentrut 2-3 cam în acelaş timp, ceace înseamnă că îrupele din FI. 3 şi Subc. 2-3 s'au retras puţin prematur, — Pentru susţinerea retragerii Comp. 4]36, Căpit. Marinescu a însărcinat plot. Subl. Săulescu din acea companie, Comp. 13:40 Locot. Stamate (mai puţin plot. Sub!. Constantinescu trimes să susţină retrage- rea trupelor din Centrul 3) şi cele 3 plotoane din Comp, 3:36, care se găseau aci cu Subl, Hogaş. — Dintre toţi ofiţerii cari au dat relaţiile de mai sus uumai Subl. Hogaş arată că infanteria bulgară a atacat şi FI. 3; este surprinzător cum ceilalţi ofiţeri nu au văzut acest lucru, căci, după cum vom vedea la descrierea acţiunei destăşurate de trupele de la Subcentrul 2-3, ofiţerii carii comandau aceste trupe au văzut cum oarecare unităţi bulgare Său germane au atacat de front şi Fi. 3. Dealtfel comunicarea Căpit, Ciocâlteu este concludentă în -această privinţă; şi anume acest ofiţer arată că atunci când era în retragere
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prin dreptul Subcentrului 2-3, — recte FI. 3 a văzut cum infanteria germană trecuse rețeaua de sârmă ş înaintă în interiorul Capului de Pod. 

Cu aceasta se termină descrierea acţiunii infanteriei de la Centrul 3 şi FI, 3. Inainte de a trece ia descrierea acţiunii artileriei din acest Sector, găsesc necesar să recapitulez îu rezumat direcţiile şi locurile anume în care s'au retras unităţile care au luptat în acest subsector, Astfel: 
Bat. 1V|40, mai puţin Comp. 1340 Locot, Stamate IL, S'a retras la Linia [l-a ocupând  trangeele din dreapta şos. Rem. 2, ” 
Comp. 13140 mai puţin plotonul Subi. Purcea s'a retras la Centrul 1, şi de acolo în lunca de la Nord de Centrul 1 aproape de Dunăre. 
Plot. Subl, Purcea s'a raliat la grupul celor 3 companii de lângă şos. Rem. 2. Locul anume unde s'au grupat şi au ocupat poziţie Comp. 14140, 15140 şi 1540 şi plot. Subl, Purcea este botul vestic al dealului Taslâgea Bair, unde, după cum vom vedea a ocupat poziţie şi Comp. Mitr,|36 Locot, Niţescu în jurul căreia s'au raliat aceste compânii. 
Retragerea acestor companii la Linia II-a lângă şos. Rem. 2 S'ar părea că se datoreşte unui ordin sau unor insirucţiuni anticipate, după care Bat.. IV:40 trebuia să se retragă în acest loc ;—nimeni însă uu mi-a făcut o comunicare în acest sens. Şi măsura luată de Subl. "Tănăsescu, Adj. Bat. 1V]40, măsură aprobată de Lt.-Col. Teodorescu de a aduna batationul şi a rezista în tranşeele de lângă Bat. de Coastă, mă întăreşte în credinţa că nu a existat nici ua ordin şi nici o instrucţiune. în acest sens şi că dec retragerea celor 3 companii în punctul arătat mai sus, se datoreşte faptului că aceste unități au ajuns acolo urmând şoseaua Rem. 2, drumul normal de retragere al trupelor de la Centrul 3. „Dintre ofiţerii carii au încadrat aceste unităţi, următorii nu s'au putut ralia la unităţile lor până seara, şi nici în cursul nopţii : | 

— Locot. Dumitrescu Şt, C-tul Comp. 14[40, care a fost văzut de Subl. Tănăsescu, Adj. Bat. 14/40, pe drumul de pe dealul bateriei de coastă; era întrun cheson' şi a trecut mai departe. Acest ofițer nu s'a prezentat la unitate nici a doua zi. 

— Subl-ţii Cuchi V, din Comp. 15:40 şi Manolescu 'Tr, din Comp. 16140 s'au raliat şi au dormit noaptea cu rămăşiţele Bat, 175 cu Locot. Slăvescu V., Cotul Comp. 4/75. — A doua zi au fost găsiţi aci de Lt.-Col, Teodorescu, C-tul Bat, 1V|40, şi luaţi la batalion 5), | 
— Comp. 4/36 a ocupat tranşeele Liniei a Il-a deasupra Vechiului Polig. de Tr.; acolo sa tecons- -_tituit fără Subi, Herter AL, care probabil a trecut în țară chiar în această zi şi Subl. Dumitrescu Al, rănit şi evacuat. — Această companie, şi aci caşi la FI. 3 a stat tot răsleţită de batalionul său, — Cele 3 plotoane din Comp. 8136 cu Subl, Hogaş s'au retras la Linia l-a lângă Polig. Vechiu de: Tr., unde a ocupat poziţie în rezervă înapoia trupelor care ocupau tranşeele. — Plot, Sonda, Cotul Secţiei de Mitr. Fr. de la Centrul 3, s'a raliat fără mitraliere la Comp. Mitr.l36, 

Acțiunea artileriei în Subseci. Centrului 3 şi FL 3. 
Iutrucât acţiunea bateriilor noastre din Subsect. Centrului 3 şi FI, 3 am descris-o deja când am expus desfăşurarea contra-atacului dat de trupele din Subsect, Centrelor 4 şi 5, şi pentrucă aceste baterii (Bat. 105 mm. Subl. Stănescu, şi Ob, 210 mm. Căpit. Chiriceanu) nu au acţionat de loc înspre St.-Selo (a se vedea arătările R, Lt-C, $.), în acest capitol nu ne rămâne decât să facem o recapitulare după co- municările deja redate mai "nainte, a modului cum a acţionat artileria inamică asupra  subsectorului de care ne ocupăm. - o 
Voiu extrage deci din comunicările ofiţerilor, carii au comandat unităţile din acest subsector, părţile privitoare la acţiunea artileriei inamice. 
  

1) Toate acestea trebuesc bine controlate înainte de a le scrie căci aruncă o pată asupra corpului şi Comandantului său, Eu stimam acest corp şi pe Comandantul lui, Se vede însă că încadrarea uni tăţilor la mobilizare a fost rău făcuță, (Se confirmă din afirmaţiunile calegorice ale tutulor ofiţerilor după cum vom vedea. N. A.).
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Astfel : 

— Comunic, Subl. Drăgulinescu, C-tul Comp. 15140 care ocupă intervalul dintre Centrele 3 şi 4: »Marţi intervalul dintre Centrele 3 şi 4 a început să fie bombardat pe la ora 11; —un proectil a căzut în tranşeia ocupată de Subl. R: Niger cu plotonul său şi a omorât un soldat şi a rănit alţi 4 soldaţi şi pe ofiţer. 

„Bombardarea a ţinut 2 ore. 
— Comunic. Subl. Ciuchi V., of. subalt, în Comp, 15/40: a „Ttanşeele ocupate de compania noastră au fost bombardate j—nu ştiu la ce oră, şi cam câte proectile au căzut asupra noastră.—Erau în acelaş timp bombardate şi tranşeele şi din dreapta şi din stânga şi dinapoia noastră, 

| 
— Comunic, Subl, Gheorghiu C., of. subalt, în Comp. 1640: 

„Marţi, 23 Aug, bombardarea a început la ora 11 a. m. 
— Comubic. Subl. Tocitu, of. subalt, în Comp, 16]40: 

„Marţi pe la ora 11,30 a început bombardarea asupra Centrului 3 cu calibre şi mari şi de câmp; se trăgea mai mult percutant, 
| „La început bătea Ob. de 210m[m din spatele nostru, şi apoi a tras şi asupra şanţurilor de tră- gători. 

„La mine artileria nu a provocat pierderi ; am auzit însă că la dreapta a surpat un şanţ peste soldaţi, şi din această cauză plotoanele de acolo s'au retras în anexele etajelor superioare spre a scăpa de bombardament, 
- 

„La un moment dat trei mitraliere bulgare au tras de pe un gard de zid de la St.-Selo, dar mitr. îr. Plot, Sonda au tras asupra lor şi le-a gonit. Apoi artileria bulgară a tras şi a neutralizat mitralierele noastre (ora 12,30—1) (2).—1n acest timp a apărut infanteria bulgară. .....,. 
— Comunic. Plot. Sonda, C-tul Secţiei de Mitr. Fr. de la Centrul 3: . 

pe e» După aceasta (după ce la ora 2 d, a, a respins infanteria bulgară în St.-Selo) artileria bulgară a deschis focul asupra Centrului 3, care a durat ca o oră şi jumătate, 
„la timpul bombardamentului infanteria inamică nu a înaintat la atac.—Pe la ora 3,30 d.a. a apărut din nou infanteria bulgară la atac. | 

— Comunic. 'Căpit. Ciocâlteu, C=tul Comp. 6:36 aflată în rezervă înapoia Centrului 3. „la ziua de 23 Aug. pe la ora 9,....... ; în acest timp artileria bulgară a început să tragă foc de şrapnele rar, 
| pe... În acest moment (puţin după ora 12) am intrat întrun foc de baraj (fiind în intervalul dintre Centrele 3 şi 4).—După 30 minute focul de artilerie schimbând de obiectiv spre Centrul 5 ...., « „Pe la ora 5 d. a. focul de artilerie a reînceput şi infanteria inamică a pornit la atac dinspre St. Selo.— 

| — Comunic. Locot. Stamate 1., C-tul Comp. 13:40 care a mers la FI. 3 spre a schimbă Comp. 4:36, Căpit, Marinescu V,, care trebuia să plece la contra-atac : 
„Ajungând înapoia FI. 3 Căpit. Marinescu, C-tul Comp. 4]36 mi-a spus că nu se poate schimba Subt focul artileriei. 

, 
„Artileria bulgară a tras până pe la ora 3—4 când infanteria bulgară a început atacul. | — Comunic. Subi. Săulescu Sp., of, subalt, în Comp. 4|36 care ocupă FI. 3: „Marţi, 23 Aug., a început bombrdarea de dimineaţă, Plotoanele din linia I au avut pierderi ca 7—8 soldaţi de ploton. 

— Comunic. Subl. Hogaş, of, subalt, în Comp. 836, şi care cu 3 plotoane din această - companie se găsea la FI. 3: 

„Marţi de dimineaţă pe la ora 10 a început foc de artilerie şi apoi foc de mitraliere, după care s'a văzut infanteria bulgară pornind la atac dinspre St.-Selo. 

„Deşi comunicările înşirate mai sus nu corespund în mod exact în ce priveşte arătarea orelor când a început şi cât a durat focul artileriei inamice care a pregătit şi susţinut atacul infanteriei bulgare a- Supra Centrului 3 şi FI. 3, totuşi putem conchide următoarele. | | — Atacul infanteriei inamice asupra Centrului 3 şi asupra FI. 3 a fost pregătit de artilerie care a luat ca obiectiv tranşeele frontului care urmau să fie atacate, precum şi spatele poziţiei, —dar fără efect bun. _- — Bombardamentul a început aproximativ pe la ora ll, sau 12, şi a durat circa 2ore, după care infanteria inamică a pornit la atac, . 
— Se pare că artileria bulgară a redeschis focul asupra Centrului 3 după ce a văzut că mitrali- erele de la acest centru au respins o primă înaintare a intanteriei şi chiar a neutralizat mitralierele bulgare care încercase să susţină înaintarea infanteriei la atac,
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— Nici un ofiţer nu arată că infanteria bulgară, care a atacat Centrul 3, ar-fi fost contra bătută 
de artileria noastră, 

Numai Subl. Ciuchi afirmă că în timpul atacului atât infanteria cât şi artileria noastră a tras până 
ce infanteria inamică s'a apropiat de poziţie. - 

Care baterii vor fi tras ? | | 
Probabil că acest ofiţer va fi văzut focurile de artilerie pe care artileria de câmp de la Cant. de 

Vânătoare le trăgea asupra satului St.-Selo. 

Privind acum în ansamblu modul cum s'a desfăşurat acţiunea în Subsect. Centrelor 3 şi FI, 3, 
cred că putem afirmă că trupele care au apărat acest subsector şi-au făcut datoria relativ bine.—Atacate de 
forţe superioare, susținute în mod ireproşabil de artilerie şi mitraliere, nu ar fi putut rezistă mai mult, mai ales că de la un timp flancul stâng era descoperii, şi infanteria bulgară care pătrunsese pe la Centrul 6 se apropia şi ameninţa Centrul 3 cu înconjurarea!), ă 

Subl. Constantinescu Gh., of. subalt. în Comp. 13]40 mi-a comunicat că Lt.-Col. Teodorescu i-a 
spus că dânsul primise ordin încă de la ora 11 să se retragă, dar că dânsul a apărat poziţia din proprie 
inițiativă până la ora 3 d. a.2) 

Cred că momentul retragerii a fost bine ales; mai târziu ar fi fost şi periculos şi nu ar fi adus 
nici un folos, deoarece trupele dela Centrele 6, 5 şi 4 se retrăseseră în întregime. 

Dacă retragerea ar fi fost organizată în mod mai amănunţit, dacă ordinul ar fi fost comunicat la 
timp tutulor unităţilor, şi execuţia ar fi fost condusă mai strâns şi ofiţerii şi-ar îi ţinut trupa în mână printeo 
Supraveghere mai severă, operaţiunea ar fi fost răuşită, unităţile s'ar fi putut retrage în ordine şi cu efecti- 
vele mai complete, şi batalionul ar fi ajuns la Linia II-a unit,3), 

Retragerea Unităţilor din Subsect. Centrelor 2—3 şi 2 
Acțiunea infanteriei. 
Ca o consecinţă a părăsirii Centrelor 5 — FI, 3, se impunea şi părăsirea Centrelor 2-3 şi 2 până 

la Centrul 1 pe care se sprijinea şi Linia Centrelor şi Linia II de Rez. a Capului de Pod. 
De altfel ordinul de retragere a fost dat de către Cetul Sect. I şi unităţilor care ocupau aceste centre, 
Modul cum a decurs acţiunea în acest subsector şi cum S'au retras trupele de aci se va vedea din comunicările ofiţerilor carii au comandat aceste trupe. — Vom continua deci începând de la stânga. 

— Comunic. Locot, Dumitrescu Gh., C-tul Comp. 16:80 care ocupa intervalul dintre FI. 3 şi Subcentrul 2-3. 
„La.stânga la FI. 3 comandă Căplt. Marinescu V., Cotul Comp. 4/36, iar la Subcentrul 2-3 Căpit. Chabert, — Pe aci a venit şi Căpit. Turtureanu. | 
„Marţi după amiază am fost atacați de trupe tulgare care au venit prin St.-Selo şi apoi pe la o 

vărzărie care era în jumătate la stânga noastră, Aceste trupe în înaintarea lor s'au ascuns pe după botul 
de deal pe care era aşezată FI. 3, de unde apoi au apărut de aproape în faţa şi stânga tranşeelor ocupate 
de compania mea, 

„Nu am fost atacați de trupe inamice de front dinspre şos. St.-Selo, sau dinspre podul de peste 
Balta St.-Selo, şi nici nu am văzut ca Centrul 2-3 să fi fost atacat de trupe care ar fi înaintat dealungul 
şoselii St.-Selo şi apoi i-ar fi atacat pe ei de front, 

„In acest timp am fost atacat şi dela Stânga de trupe care ocupaseră centrele de la stânga mea, şi am primit ordin de retragere, şi m'am retras la Rem. 1.—De aci am fost cheinat de pe un deal de Căpit, 
Chabert, şi de acolo am pornit să reocupăm Centrul 2 +), pe care l-am reocupat şi după puţin timp l-am 
ărăsit. | - 

P „Două plotoane ale mele, cărora nu le-a parvenit ordinul de a părăsi Centrul 2, pe care îl reo- 
cupasem, au dormit noaptea în centru până a doua zi, când au fost chemate şi au venit la Centrul 1, unde 
se găsea adunat întreg Bat. IV|80. | 

„Marţi pe seară am văzut de la Centrul 2 cum s'a produs un atac dinspre noi spre St.-Selo de 
vale în luncă ; credeam că se dă cu trupe de ajutor care au venit proaspete în Turtukaia, 
  

1). Cred că apărarea ar fi trebuit să fie mai viguroasă şi mai de lungă durâtă, fiind dat efectivul trupelor care apărau sectorul, şi care în nici un caz nu era inferior trupelor atacului —Pentru aceasta însă ar fi trebuit ca apărarea să fie condusă de cineva cu pricepere şi autoritate.— Aceasta a lipsit apărării ca şi în celelalte sectoare. E 
„2 La ora 11 a, m. retragerea nu era prin nimic justificată, Acest sector putea fi apărat fără teamă de a fi întors pe la stânga lui. 
3). Nu a fost nimie organizat, nici rezistenţa pe linia principală, nici retragerea.— 4) Vra să zică că între ora 2-3. Centrul 2 a putut fi Teocupat de trupele noastre, — Atunci de ce a fost evacuat întâia oară ?, 

41
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— Din această comunicare rezultă în mod neîndoios că atacul bulgar dat asupra Centrului 3 şi FI. 3 nu s'a extins şi asupra intervalului dintre FI. 3 şi Subsect. 2—3, adică asupra văii de la Nord (din. dreapta) de FI. 3, după cum a afirmat Subl, Hogâş, ci numai asupra jumătăţii sudice (stângi) a FI, 3, Trebue să reținem pentru mai târziu afirmaţia că Bulgarii nu au atacat Subcentrui 2—3 de front scurgându-se din St.-Selo pe digul de peste Balia St.-Selo şi pe şosea. 
Este cu totul interesantă afirmarea, care vom vedea că se confirmă, că după retragere compania a revenit şi a ocupat Centrul 2, din care apoi retrăgându-se a părăsit acolo 2 plotoane care abia a doua zi au fost chemate şi s'au raliat la companie !). Aceasta dovedeşte că Bulgarii nu au ocupat acest centru în timpul nopţii. Şi vom vedea că trupele Sectorului 1 au dat a doua zi atacuri fără succes pentru recucerirea acestui centru. 

— Comunic, Subl. Cristodulo, C-tul Secţiei de Mitr. Fr. care ocupă poziţie între turelele de 53 mm, de la Subcentrul 2—3: E 
„Marţi am avut în stânga un ploton din Comp. 1236, iar în dreapta 2 plotoane din Comp. 14|80, care a sosit acolo Luni seara, 
„Pe la ora 9 a. m.a început bombardarea care a durat până la ora 12; a fost bombardată rezerva Subcentrului 2-3; în linia | la noi nu a căzut decât pahare de şrapnele, despre care se zicea că sunt de calibru 83 sau 86. | | „La ora 1 d. a. a atacat infanteria bulgară, Ca 2 companii au eşit din St.-Selo, au înaintat pe la pod, s'au scurs pe şanţul şoselii şi de acolo s'au îndreptat direct spre noi. Sa „Mai întâi au apărut însă Ia viile de pe dealul St.-Selo unde s'a tras cu bun succes la 3500 m cu turelele de 53 mm. 
„Când a început atacul de la şosea turelele terminaseră muniţiunile (150 lovituri de fiecare turelă) şi servanţii au plecat 2), I-am întâmpinat cu foc. la 900 m. Bulgarii au înaintat până la 500 m. de noi şi apoi s'au retras tot pe unde au venit şi S'au dus la moara de la colţul mord-estic al satului St.-Selo ; era ora 3 d. a, 

„De la moară, — erau tot aceleaşi companii care ne atacase pe noi, —au atacat în direcţia FI. 3, în stânga mea unde apărau trupe din Bat, 1V:80. — Acolo au înaintat, au trecut rețeaua de sârmă şi au intrat în tranşee. Atacul de infanterie de la FI. 3 a fost ajutat şi de artilerie, — Infanteria de la FI. 3 a susţinut lupta până la un timp şi apoi am văzut-o retrăgându-se, 
„De la FI. 3 Bulgarii au înaintat spre noi. Atunci ne-a venit ordin să ne retragem, şi ne-am retras spre Bat. de coastă, | 
„In retragere am trecut pe la Bat. de 105 mm. Locot, Drăghicescu care era părăsită cu bagaje şi muniţiuni, 

. „Plotoanele din Comp. 14]80 care era cu Subl. Davidescu N. Ia dreapta mea, nu ştiu ce s'au făcut. „ln timpul luptei nu am avut nici o pierdere, 
„La Bat. de Coastă era Col. Mărăşescu, Căpit. Chabert şi un Subl. din R. 34 sau 74 Inf, (Subl, Teodorescu |. din Comp. 5/74).—Acolo era şi drapelul Reg-tului 36 Inf. 

— Această comunicare este în complectă contrazicere cu comunicarea precedentă în ce priveşte atacul dat de trupele bulgare direct de front asupra Subcentrului 2-3, Locot. Dumitrescu Gh., C-tul Comp. 16;80, care ocupă cu compania intervalul,—valea—dintre FI. 3 şi Subc. 2-3, afirmă că atacul bulgar pornit din St.-Selo nu a depăşit înspre Nord mijlocul dealului pe care era aşezată FI. 3; iar Subl, Cristodulo afirmă că două compaii inamice care au eşit din St.-Selo şi au trecut balta. pe digul şi podul şoselii spre Turtu- kaia, s'au strecurat pe şosea până în dreptul Sube. 2-3 pe care l-au atacat direct de front; adică atacul bulgar pornit din St.-Selo nu numai că a depăşit înspre Nord intervalul dintre FI. 3 şi Subc. 2-3, dar s'a extins şi asupra frontului acestui din urmă subcentru, Şi de aceia ne întrebăm dacă este posibil ca din intervalul, —valea,—care desparte FI. 3 de Subc. 2-3 să nu se fi putut vedea cum cele două companii bul- gare s'au strecurat pe digul şi podul de peste.baltă şi au atacat de front Subc. 2-3. Contradicţia este atât de flagrantă încât este imposibil de a trage vre-o concluzie. | — ln ce priveşte starea în care a fost găsită bateria Locot, Drăghicescu, lucrul mi-a fost confirmat şi de Maiorul Dumitrescu P., C-tul Art, Sect. 1; care în retragerea sa a trecut pe la această baterie şi a văzut tunurile intacte şi cu închizătoarele neridicate. 
— Comunic. Subl. Demetrescu R., of. subalt. în Comp. 12135, Căpit. Chabert, care a ocupat Subc. 2-3. „Luni pe la orele 3,30'—4 d. a. au venit ia Subcent, 2—3 două plotoane din Comp. 1480 îm- preună cu Subl. Davidescu N., care au fost aşezate împreună cu plotonul 4 din Compania noastră în tran- şeele liniei 1 ale subcentrului, iar plotoanele 1, 2 şi 3 au trecut în rezervă unde am stat toată noaptea.   

  1) Până acum am văzut companii părăsindu-şi materialul, armamentul şi mitralierele, acum văd că unele îşi părăsesc şi plotoanele. 
2) Ce păcat ?
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„Marţi, 23 Aug. pe la ora 9 a. m. a venit pe la Subcentrul 2—3 Col, Mărăşescu, care a vorbit 
ofițerilor şi trupei: nu începuse focul artileriei. 

„Pe la ora 10 a, m. a început bombardarea, iar plotoanele de rezervă (1, 2, şi 3, unde mă aflam 
şi eu) s'au dispus în linie de grupe, adăpostite. Bombardarea a durat 2 ore, dar fără să ne facă vre-o pierdere, 

„Pe la ora 2,30—3 d. a. s'a primit ordin să ne retragem (nu ştiu de la cine) şi să ocupăm Linia [l. 
„Pe linia 1 a Subcent. 2—3 se auzise focuri, dar nu ştiu unde se trăgea. Subl. Kistodulo mi-a 

spus că a tras el cu mitralierele în trupele bulgare care au atacat subcentrul. 
„Subl, Kristodulo şi Davidescu nu Sau retras cu noi; deasemenea şi plotonul 4 din compania 

noastră cu Plot, Marin care fusese în linia |, şi căruia nu i-a parvenit ordinul de retragere. 
„Compania s'a retras mai întâi la Rem. 1 şi apoi pe platoul Turtukaiei. 
„Cu noi s'a retras şi Comp. 11|36 Căpit. Dimiu şi o baterie de 53mlm (Locot. Măinescu) pe care 

i-am întâlnit pe la Rem. 1; era ora 3,30'—4, 
„Ajunşi pe platoul Turtukaiei Căpit. Chabert s'a dus la ordine, şi la ora 5 a venit cu ordinul de 

a merge şi a ocupă Centrul 2. Am trecut pe la Bat, de Coastă, am coborât în şos. 'Turt.—Rusciuk şi apoi 
pe lângă reţeaua de sârmă am mers la Centrul 2 pe care l-am ocupat fără luptă. 

„Compania noastră a fost aşezată în anexele din dreapta, iar Comp. 14/80, care a mers cu noi,a 
fost aşezată în anexele din stânga, 

„Nu a trecut mult şi am început să primim focuri din spate dinspre Cupolele F. N. G. care se 
construiau în spatele Centrului 2.—In acest timp în vale spre St.-Selo se vedea înaintând o linie lungă de 
trăgători strigând „ura“, | 

„La ora 6,55 ne-am retras la Bat. de Coastă!) unde am stat noaptea şi unde era şi Lt.-Col, Ni- 
colicescu. Retragerea s'a făcut în linişte. Aveam în companie circa 120 de oameni; plotonul 4 cu. Plot. 
Marin era lipsă, 

Maiorul Demetrescu P., C-tul Art. Sect. |, care a văzut această companie retrăgându-se de la 
Subc, 2—3 mi-a comunicat că aceasta a fost singura unitate pe care a văzut-o retrăgându-se cu un efectiv 
mai mare şi în ordine, şi care îşi evacua cu ea răniții, 

Subl. Cristodulo, după cum se vede, a comunicat şi Subl-tului Demetrescu R. căa tras cu 
mitralierele în trupele bulgare care au atacat Subc, 2—3 ;—şi focurile trase au fost auzite şi de  Sublocot. Demetrescu R. 

Linia de trăgători văzută de ofiţer pe vale, era contra-atacul dat de către trupele care părăsise 
Linia Bălţei St..Selo şi care acum mergeau ca să o reocupe. 

Comp. 12:36 şi 14]80 cred că au primit ordin să reocupe Centrul 2 spre a acoperi flancul 
stâng al trupelor care executau pe vale contra-atacul dat pentru recucerirea Liniei Bălţei St-Selo; şi pără- 
sirea din nou a aceslui centru s'a făcut după ce numitul contra-atac a eşuat şi trupele s'au retras 
spre Centrul 1.— 

Despre Comp. 9|36, care după toate probababilităţile a ocupat Centrul 2—(a fost găsită acolo de 
către Locot. Stamate, C-tul Comp. 13740, când acesta s'a retras Duminecă seara de la St.-Selo)—nu ştiu când şi cum s'a retras. | | 

Deasemenea şi resturile Comp. 10/36, care se găseă în apropierea Centrului 2, în intervalul dintre 
acest centru sub Subc. 2—3,—unde fusese văzut Subl. Demetrescu O., of. subalt. în Comp. 10|36, de către 
Subl-ţii Purcea 1. şi Constantinescu Gh., of. subalt. în Comp. 13/40, carii s'au retras tot aci Dum., 21 Aug, 
seara,—zic,—iarăşi nu ştiu cum şi când s'au retras, 

Cu aceasta se termină descrierea acțiunei şi retragerii ultimelor unităţi de pe Livia Centrelor în 
seara de 23 Aug.. 

Şi aci ca şi la descrierea acţiunii din celelalte sectoare şi subsectoare să recapitulăm în rezumat 
direcţiile şi Jocurile anume în care s'au retras unităţile care au ocupat acest subsector. | 

Comp. 14140 şi 16:40 s'au raliat la batalionul lor (IVI8O) la Centrul 1, afară bine înţeles de cele 
2 plotoane din Comp. 16180, care reocupând pe seară Centrul 2 au fost părăsite acolo în timpul nopţii şi 
nu au revenit la compania lor decât a doua zi. 

Comp. 12|36 a petrecut noaptea la Bat. de Coastă fără plot. 4 Piot. Main, care nu s'a raliat la - companie decât tot a doua zi. 
— Subl, Cristodulo, C-tul Sec. Mitr. Fe, de la Subc, 2—3 astat noaptea cu secţia sa la Bat, de Coastă. | | 

— Asupra acţiunii desfăşurate de Comp. 9136, 10:36 şi 11:36, — când s'au retras, pe unde, şi anu- 
  

1), De ce s'a retras?
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me în ce loc au petrecut noaptea, nu posed date, după cum dealtfel am arătat şi cu ocazia descrierilor an- terioare. Din intormaţiuni indirecte vom vedea în ce loc se găseau şi cum au acţionat a doua zi. 

Acţiunea artileriei în Subsect. Centrelor 2-3 şi 2, 
In Subsect. Centrelor 2-3 şi 2, de partea noastră se găseau Bat, t. 105 mm. ale Locot-ţilor Du- mitrescu Aurel şi Drăghicescu Gh., şi Bat. t. 53 mm. Locot. Măinescu. e Asupra acţiunii acestor baterii nu dispun decât de concluziile R. Lt. C. $. Inainte de a arăta cum au acţionat aceste baterii să recapitulăm acţiunea artileriei adverse extră- gând din comunicările redate mai Sus părţile privitoare la această chestiune. Locot. Dumitrescu Gh., C-tul Comp. 16:80 nu vorbeşte în comunicarea sa de acţiunea artileriei, — Comunic. Sub, Cristodulo, C-tul Secţiei Mitr. Fr. de la Subc. 2-3: „Marţi pe la ora 9 a început bombardarea care a durat până la ora 12, A fost bombardată re- zerva Subc. 2-3; în linia I, la noi, nu a căzut decât pahare de şrapnele, despre care se zicea că sunt de calibrul 83 sau 86. 

| 

ne. + „Atacul de infanterie de la FI. 3 a fost ajutat şi de artilerie. — Comunic. Subl. Dumitrescu R., of. subalt. în Comp. 12:36 : - 
„Marţi pe la ora 10 a. m.a început bombardarea, — şi plotoanele de rezervă (1, 2 şi 3, unde mă aflam şi eu) S'au dispus în linie de grupe adăpostite. — Bombardarea a durat 2 ore fără să ne facă vre-o pierdere. 

— Deci Bulgarii au bombardat frontul Centrelor 2 şi 2-3 între orele 10 şi 12, adică aproape în acelaş timp când au bombardat şi Centrul 3 şi FI. 3. , 
Scopul acestei trageri a fost probabil de a ficsa pe poziţiile lor trupele care ocupau acest sub- sector spre a le împiedica să meargă în ajutorul Centrului 3 şi FI. 3. | Odată cu bombardarea frontului Centrelor 2 şi 2-3, artileria bulgară şi-a lungit tragerea mult înapoi până asupra Centrului 1 şi Rem. 1, după cum ne amintim că a arătat Subl. Tănăsescu E., Adj. Bat. IV]40, care se găsea acolo în acest timp. | 
Maiorul Dumitrescu P., C-tul Art, Sect, |, care se găseă la Rem. 1 în acel moment, mi-a comu- nicat că asupra acestei remize a căzut şi proectile de artilerie grea. 

Să vedem acum cum au răspuns bateriile noastre care se găseau înapoia Centrelor 2 şi 2-3. Bat. t. 105 mm. Locot. Drăghicescu Gh., care se găsea înapoia intervalului “dintre Centrele 1 şi 2, anume în a doua sa poziţie de pe dealul de la Sud de Centrul 1 şi Vest de Rem 1. în pădure, Această baterie după căderea Liniei St-Selo s'a mutat din poziţia I, care se atla pe dealul de la Nord de Centrul 1, în a doua poziţie a sa arătată mai sus, 
Redau concluziile R. Lt.-C. $.: 
„Deschide focul asupra unei artilerii care se găseă pe dealul St,-Selo şi care se demască prin îlăcări,—la ora 8-9 de dim. ; tragere pe zone intermitent, 
„Schimbă focul asupra unei artilerii care se găsea mai la Nord de cea observată întâiu numai priu licăririle flăcărilor ; tragere tot pe zone intermitent la ora 9-10 de dimineaţă. „la după amiaza zilei, de la ora 12 la 1 d. a. trage asupra infanteriei care coboră în valea St.- Selo şi înainta asupra Subc, 2-3.—Schimbă focul asupra infanteriei care înaință asupra Centrului 2 de la 1 la 2,30'; ambele, tragere indirectă pe înălțătoare variabile, intermitent. | „Pe la orele 2,30'.3 infanteria noastră retrăgându-se, bateria primeşte ordin de retragere de a: C-tul Art. Sect. I.—Neputând retrage materialul (cauza se ştie) demontează tunurile, luând  închizătoarele, distrugând accesoriile, lunetele, etc., şi retrăgându-se numai cu personalul, se îndreaptă spre Turtukaia, Mate- - rialul rămâne în mâinele inamicului, 
Să ne oprim mai întâiu asupra afirmației că această baterie a tras în dimineaţa de 23 Aug. asu- pra artileriei inamice care se găsea pe Dealul St.-Selo, la Vest de satul St.-Selo şi mai la Nord, Recunoscând pe teren fortificaţiile acestei baterii, atât prima poziţie de la Nord de Centrul 2, cât şi a doua poziţie de la Sud de Bat. de Coastă, am constatat că această baterie are frontul îndreptat spre Nord-Vest spre a bate Dunărea, din a cărei apărare făcea parte bateria şi anume având axul de tragere îndreptat asupra capului vestic al Ostrovului Cârneciul, lucrul care dealtfel se poate constata şi din harta 120.000 cu toate fortificațiile ridicate de Serv. Geogr. al Arm. pentru uzul operativ al Capului de Pod, Astfel fiind Dealul St.-Selo se găseşte exact pe flancul stâng aj bateriei.— Apoi ştiind că această baterie era instalată în lucrări de fortificaţie foarte adânci, corespunzătoare genulierii sale înalte,—cu tunurile aşezate pe platforme prevăzute cu un cadran la coada afetului şi un ax
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de care era prinsă o frână, şi cum cadranul nu permitea înclinarea tunurilor decât cu 300 în dreapta şi cu 30% în stânga faţă de tragerea normală, suntem îndreptăţiți să ne întrebăm cum a putut această baterie să tragă în direcţia Dealului St-Selo care se afla după cum am spus exact în direcţia flancului său stâng.—Sau a scos-o din fortificaţii ?—Acest lucru nu ni se spun ; iar Subl, Oprea [. din Comp. 16:75, care a fost trimes a doua zi într'o recunoaştere în direcţia poziţiei a II-a a Bat, Locot. Drăghicescu afirmă în comunicarea sa că „a găsit bateria în lucrări. Mă îndoesc deci că această baterie a tras în direcţia arătată. Afară de aceasta se afirmă că artileria de- pe Dealul St-Selo în care a tras această baterie se de- masca prin flacări în timpul iragerii.— Acest lucru nu a fost observat de nici o altă baterie a Sectorului 1, nici chiar de Bat. de Coastă care a urmărit incontinuu artileria bulgară din faţa Sectorului 1 spre a o con- tra-bate ; căci iată ce ne spune Locot, de Marină Paraschivescu, care avea conducerea tragerii atât a Bat, de Coastă cât şi a Bat. Ob. 120 mm. Skoda: 
„Dum., 21 Aug, am găsit bateria bulgară de 150 mm. Care se instalase aproape de malul Dunării, dar această baterie a Schimbat de poziţie şi s'a instalat după dealul St.-Selo şi nu am mai putut-o găsi; dar ea trăgea din faţa noastră. 
„După căderea Liniei Inaintate St.-Selo, bateria bulgară s'a apropiat, dar nu o putem descoperi, deoarece nu aveam nici observatori pe Dealul St.-Selo, în plus că îşi schimbă locul, şi astfel Luni şi Marţi ne-a scos treptat treptat tunurile din serviciu. — Şi Marţi după prânz am fost nevoiţi să ne reducem la Bat. 120 mm. Skoda, care a concurat mereu la tragere deoarece era mai acoperită. „După căderea St.-Selului noi am tras în trupele inamice care se mişcau pe acel deal; de ase- menea şi Bat. Ob. Skoda, 
Deci nici Bat. de Coastă nici Bat. Ob. Skoda nu .a descoperit bateriile bulgare de pe dealul St.-Selo care s'ar fi descoperit prin flăcări, deşi avea misiunea de a executa contra-bateria în Sect, 1, şi în consecinţă s'a mulțumit să tragă îu infanteria inamică ce se vedea mişcându-se pe dealul St.-Selo. | Şi nu numai Bat. de Coastă nu a văzut îlacările prin care se demască artileria bulgară de pe dealul St.-Selo, dar nu a văzut aceste flăcări nici Bat, de 105m|m Subl. Stănescu, care se află pe dealul dinapoia intervalului dintre Centrul 3 şi FI. 3, de unde se descoperă perfect întreg Dealul St.-Selo până din. colo de reţeaua de sârmă a Sect, St.-Selo, 

- Mai departe, în după amiaza aceleiaşi zile, se afirmă că bateria a tras întâi asupra infanteriei care coboră în V, St.-Selo şi'naintă asupra -Subc. 2—3,şi apoi asupra infanteriei care înaintă asupra Centrului 2; ambele tragere indirectă.—Şi de aceasta mă îndoesc, pedeoparte pentru motivul arătat mai Sus, deoarece ambele obiective se găsesc tot pe flancul bateriei, iar pedealtă parte pentru că Centrul 2, după cum am arătat mai sus nu a fost atacat, iar asupra Subc. 2-3 este îndoelnic că s'a extins atacul bulgar îndreptat a- supra Centrului 3 şi FI, 3. Şi dacă în adevăr această baterie a tras în faţa Subsect, 2-3 şia Centrului 2 între orele 12 şi 2,30 d. m. apoi ar fi tras asupra” propriilor nooastre trupe care în tot Cursul după amiezei se mişcau prin lunca dintre Balta St,-Selo şi poalele dealului pe care sunt aşezate Centrul 2 şi Sube, 2-3,—fapt de care însă nu s'a plâns aici una din aceste unităţi. 
Dar chiar dacă aceste centre ar fi fost atacate şi bateria ar fi vrut să execute o tragere de baraj în faţa acestor centre, nu ar fi putut, deoarece nu i-ar fi permis terenul, întrucât unghiul de cădere al traec- toriei tunurilor de 105 mm. la distanţa de 2-21), kim. este cu mult mai mic decât unghiul pantei de Vest aj dealului pe care sunt aşezate centrele, fără să mai vorbim de înălțimea de siguranţă de deasupra centrelor care trebuia adaogată la unghiul de tragere, 

| In ce priveşte starea în care a fost lăsată bateria, pe lângă cele arătate de Subl, Cristodulo, care a trecut prin baterie în după amiază zilei de 23 Aug. şi a cărui comunicare a fost redată la descrierea acţiuni infanteriei voiu da şi comunicarea Subl. Oprea 1. din Comp. 16:75 care a vizitat â doua zi bateria cu ocazia unei recunoaşteri ; iată-o: | | | „Miercuri, 24 Aug., la ora 10,30: am fost trimes cu un sergent şi 10 soldati în recunoaştere spre Bat. de 105lmm. Locot, Drăghicescu (a doua poziţie); am găsit acolo mormane de muniții, lăzi de bagaje, Am intrat în toate adăposturile ; în ele era părăsită vesela, haine şi mantale ofițereşti, tutun, alimente, etc, Pământul era găurit de bomabrdament, dar tunurile erau intacte, însă fără închizătoare, ! 

— Relativ la părăsirea bateriei pe poziţie pentru „Ccâuza care se şiie“, dacă se poate admite pără- sirea pe poziţie a bateriilor de pe fronturile atacate de infanteria inamică, sau ale căror atelaje au fost risi- pite de bombardare, apoi nu putem admite acest lucru pentru această baterie care era aşezată mult înapoia   

  

  1) Se pare că Lt. Drăghicescu nu şi-a făcut datoria. Părăsirea pricipitată ne face să ne îndoim 
de veracitatea raportului său asupra activităţii bateriei din ziua de 23 Aug.
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infanterei, şi al cărui sector Du a fost atacat de către Bulgari.--Şi argumentul cel. mai puternic că atelajele acestei baterii nu trebuiau lăsate să se risipească este faptul că atelajele bateriei similare Locot. Dumitrescu Aurel, care se găsea mai la stânga şi deci într'o situaţie mai primejduită, nu s'au risipit, şi bateria s'a putut retrage, după cum s'a retras şi dela St,-Selo cu două zile mai "aainte, Atelajele de boi conduse chiar de Turci şi Bulgari, când au fost bine adăpostite şi bine Supraveghiate, nu S'au risipit. — Această baterie deci, faţă de poziţia pe care o avea în ansamblul luptelor din ziua de 23 Aug., faţă de lipsa de obiective din sectorul Său, trebuia considerată ca disponibilă şi transportată la 'Turtukaia spre a fi întrebuințată în alt sector chiar fără platforme, 
Bat. î. 105 mm. Locot. Dumitrescu Aurel, care se găsea în poziţia a doua înapoia Subcentrului 2-3. Ştim că această baterie a fost descoperită de artileria inamică în ziua de 20 Aug. (Sâmb.) bătută şi obligată să se retragă în poziţia doua a sa, înapoia Liniei Centrelor ; aci a ocupat poziţie înapoia Subc. 2.3. Să vedem cum a acţionat. 
Voiu reda concluziile R. Lt. C. S.: 
„La ora 8 de dim. deschide focul asupra trupelor inamice care coborau panta de Est a dealului St.-Selo ; tragere directă. intermitent, cu înălțătoare variabile, ă „La orele 9-10 schimbă focul asupra artileriei în care trăgea Bat. Locot, Drăghicescu ; tragere pe zone intermitent 1). 
„latre orele 10 şi 12 revine asupra primului obiectiv (infanterie care coboră în satul Staro Selo) şi trage direct cu înălțătoare variabile, intermitent, 
„După amiază între orele 12 şi 2 trage asupra infanteriei inamice care înainta la atac dinspre satul St.-Selo către centrele de rezistenţă ; tragere directă, înălțătoare variabile, intermitent „Pe la ora 2,30 infanteria inamică ajunsese în apropierea centrelor, unde se încinsese o luptă _de infanterie. 

“ . „La ora 3 d, a. infanteria amică începe să se retragă chiar prin baterie. Bateria se retrage dia ordinul C-tului Art. Sect, 1 (Singura baterie de 105 mm. care a putut să fie retrasă în a doua poziţie de re- zistență a Capului de Pod 2) şi ocupă o nouă poziţie la liziera de Sud a Turtukaiei; ora 5 d. a..—Tuonurile erau fără platforme, Bateria nu a mai acţionat în acea zi. - ' — Ne găsim în faţa unei relatări cu totul conforme cu realitatea. Ofiţerul comandant al bateriei,— deoarece cred că dânsul a dat aceste relaţii,—dovedește că şi-a dat în tot momentul seama de situaţia tru= pelor inamice din faţa sectorului care i se dăduse să susțină, a văzut în mod real obiectivele şi le-a bătut, Spre deosebire de Bat. Locot. Drăghicescu, această baterie a bătut de dimineaţă infanteria ina- mică care coboră de pe Dealul St.-Selo în satul St.Selo, când întradevăr coboră, nu după amiază, când infan- teria inamică adunată în St.-Selo pornea la atacul Centrului 3 şi FI. 3, | Retragerea bateriei în ultimul moment esie o dovadă că comandantul şi-a iubit bateria ; şi unde mai punem că este a doua oară când îşi retrage bateria. 
Bat. î. 53 mm. Locot. Mâinescu, | 
Această baterie retrăgându-se în seara de 21 Aug. (Dum.) din Sect, St.-Selo, a ocupat poziţie în apropierea Subc, 2-3, unde a stat până la retragerea infanteriei de pe Linia Centrelor. In R. Lt-C. S. se arată că a acţionat astfel : 
„Iatre orele 8 şi 9 a fras direct asupra infanteriei inamice din satul St.-Selo; şi apoi între orele 10 şi 12 a tras asupra infanteriei care înaintă asupra Subc, 2-3, 
„Pe la orele 2 d. a. s'a retras împreună cu trupele de infanterie pe lângă care era alipită, la Rem. 1, şi nu a mai acţionat până la sfârşitul zilei de 23 Aug, 

— Intre orele 8 şi 9 a putut trage asupra infanteriii care se găsea în satul St. Selo; dar tot atât de bine şi poate cu mai mult folos ar fi putut trage în acel timp în infanteria care cobora de pe dealul St.- Selo în satul St,-Selo. 
— Diferenţa între orele 10—12 când se afirmă că bateria a tras asupra infanteriei care atacă Sub- centrul 2—3,—şi ora 1 d. a. când Subl. Cristodulo arată în comunicarea sa că infanteria bulgară a eşit din St.-Selo şi a atacat Subc. 2-3, este prea mare, Afară de aceasta Subl. Cristodulo afirmă în comunicarea sa că în această infanterie a tras tunurile de 53 mm, din turelele dela Subc. 2-3, şi care au termibat muniţiunile când a început atacul de la şosea, după care servanţii turelelor au plecat ; şi numitul ofițer nu vorbeşte de- loc de tragerea celor 6 tunuri ale Bai, Locoi. Măinescu, care dacă ar fi tras, nu mai încape îndoială că le-ar îi văzut.—De aceia mă îndoesc că această baterie a tras asupra infanteriei care eventual a atacat Subc, 2-3, 

    1) Aceasta confirmă declaraţia precedentului, că a tras în artileria Vrăjmaşă.— Atunci, ce se de- duce ? (Este posibil ca Bat. Locot, D-trescu că fi tras într'o artilerie în care a tras Bat. de Coastă şi Bat, Ob. Skoda, N. A.). 
2) Bravo ei!
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Astfel fiind cred că această baterie ar fi putut cu mai mult folos să acţioneze pe câmpul de lup= tă de pe şoseaua Daidir însoţind infanteria la atacul poziţiei bulgare de la marginea lauului de porumb care era garnisită de arme automate. 
Faţă de cele arătate mai Sus, şi având în vedere că în această parte a Sectorului 1 se mai găseau Bat. de Coastă de 150 mm, şi Bat. Ob. 120 mm. Skoda care îodeplineau rolul de artilerie grea,— precum şi cele 3 baterii de 75 mm. şi cele 2 turele de 53 mm. dela Subc. 2-3, care ar fi îndeplinit rolul de artilerie de câmp, Comandamentul ar fi putut retrage încă de vreme din acest sector Bat. de 105 mm. Locot. Dumitrescu A, şi Locot. Drăghicescu precum şi Bat. 53 mm Locot, Măinescu, spre a le duce în sectoarele mai active şi mai amenințate ; şi cred că dintre toate bateriile Capului de Pod a- cestea erau cele mai în Situaţie de a fi retrase şi întrebuințate în altă parte, deoarece în această parte a Capului de Pod se mai găsea şi bateriile din Stânga Dunării precum şi artileria de pe monitoare care puteau sprijini fără frică de a lovi în trupele noastre de pe Linia Centrelor, apărarea flancului drept 'a Sectorului 1. 1) Dar se pare căo asemenea chestiune nu s'a pus deloc, de către cei datori să se gândească la acest lucru. Nu mai vorbim că acest lucru trebuia prevăzut din vreme 

provizate şi cu tragere pregătită anume, deoarece aceste baterii, cu genulirea lor foarte înaltă, şi care trăgeau de pe platforme cu cadran la coada afetului şi cu frână şi planuri înclinate ia roți pentru amortizarea reculului, nu puteau trage în plin câmp decât cu mare greutate şi cu primejdia de a fi descoperite imediat chiar dacă ar fi iras ascunse în lanurile de porumb. 
In citatele din R, Lt.-C, S. relativ la acţiunea Bat. de 105 mm. ale L-ţilor Dumitrescu A. şi Drăghicescu Gh, se vede că aceste baterii au primit ordinul de retragere de la Cotul Art, Sect. 1. — Lucrul nu este aşa. C-tul acestei artilerii nici nu a primit ordinul de fetragere şi nici nu l-a comunicat la rândul său bateriilor. — Iatr'o convorbire pe care am avut-o cu acest ofiţer mi-a comunicat că văzând că infanteria se retrage şi că dânsul nu primeşte nici un ordin de retragere (telefonul nu mai funcţionă) s'a dus personal la postul de comandă al sectorului (Centrala 1). 
Trecând pe la Bat. Locot. Dumitrescu A. a găsit-o retrasă; mergând mai departe la Bat, Locot, Drăghicescu nu a găsit-o nici pe aceasta (personalul) pe poziţie. Coborând la Centrala 1 a întâlnit acolo pe Căpit. Chabert care se retrăgea cu compania sa; acesta i-a comunicat că s'a dat ordin general de retragere, şi i-a arătat ordinul scris pe care l-a primit în acesi sens. — Numai aşa, şi numai la această oră, adică după retragerea bateriilor sale,a aflat C-tul Art, Sect. 1 despre ordinul de retragere 2). 
Privind în ansamblu modul cum s'a desfăşurat acţiunea pe frontul Centrelor 2 şi 2—3 putem conchide că trupele de aci au urmat soarta trupelor de pe frontul Centrelor 5—FI. 3, adică au fost nevoite să se retragă în urma retragerii acestora. — Acţiunea cu foc desfăşurată în special de artilerie în jumătate la stânga, înspre St.-Selo nu a putut contribui cu mult la mersul operaţiunilor care şi-au urmat cursul lor, pot zice aproape fatal, 

Acțiunea Bat. de Coastă şi Ob. 120 min. Skoda. | Am citit deja comunicarea Locot. Marina Paraschivescu, care comandă aceste baterii, lată ce se spune şi în R. Lt. C,S.: 
„Bateriile de 150 mm. Krup şi 120 mm. Skoda deschid focul, cea de 120 mm, inamice care scobora pantele de Noră Est ale dealului St.-Selo către Balta St.-Selo ; asupra trupelor de infanterie inamize care scobora aceleaşi pante, însă înspre satul St execulate direct cu înălţătoare variabile, intermitent toată dimineaţa până la ora 10,30 „Bat. de 150 mm. Krup este din nou contra bătută de o artilerie grea inam au se cunoşte. Bat, Skoda de 120 mm. primeşte ordin de a bate versantul de Vest al 

asupra infanteriei 
iar cea de 150 mm, 
„Selo, 'Tragerile sunt 
a. m. 
ică a cărei poziţiune 
dealului St.-Selo, unde 

„Bat. 150 mm. este neutralizată, — încetează focul, adăposte bombardamentul bateriei inamice încetează, şi se trage mereu asupra aceluiaşi obiectiv (de dimineaţă). | „După amiază Bat. 150 mm, trage (cu mai puţină intensitate deoarece muniţiunea era pe sfârşite) asupra infanteriei inamice care scoboră din satul St.-Selo şi. înaiată prin valea St,-Selo către Subc, 2-3 şi Centrul 2; tragere indirectă intermitent, inălţătoare variabile de la ora 1 la 3 d. a. 
  

  1) Trebuia să facă aceasta, dar era obsedat că Sectorul 1 trebuiă să fie ales de Germano-Bulgari ca sector principal de atac. 
2) Numai aşa putem să ne explicăm dezordinea fără seamăn care a domnit ia Turtukaia de la 20 la 24 August.
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„La ora 3 bateria ne mai având mudiţiuni nu mai acţionează, nici restul zilei de 23, nici în ziua de 24 Aug, 

„Bat. Ob. 120 mm. Skoda trage de la ora 1 la 3 d. a. asupra trupelor de infanterie care debuşau din satul Antimovo (probabil St.-Selo) către centre ; tragere indirectă cu înălţătoare variabile, intermitent. „Pe la orele 2,30-3 deja trupele noastre de infanterie de la Centrele 3-4 părăsind poziţia se retrag spre Linia II-a de Rez.. Cu o parte din ele, în spre seară, Maiorul Vasilescu Mateiu din Marină organizează spre Sud şi Sud Est de Bateriile de 150 mm. şi 120 mm, Skoda, o mică apărare, mai mult ca susţinere a bateriilor, care rămăseseră descoperite în acele direcţiuni. 
— Această expunere corespunde într'o oarecare măsură cu comunicarea Locot, Marina Paraschivescu redată mai'nainte, în special în ce priveşte lupta cu artileria (bateria) grea inamică de pe Dealul St.-Selo, şi care observăm că nu numai că nu se demască prin flacări, după cum afirmă Bat. Locot, Drăghicescu,—căci 

presupunea amplasamentul bateriei grele inamice, 
— la ce priveşte iragerea asupra infanteriei inamice, diierenţa între arătările Locot, Paraschivescn şi ale R. Lt.-C. S. este fundamentală dacă nu chiar diametral opusă. Astfel pe când Locot. Paraschivescu arată că după căderea Dealului St.-Selo a tras în infanteria inamică care se mişcă pe acel deal, ceace de altfel nu a avut loc decât în dimineaţa de 23 Aug.„,—R. Lt.-C. S. nu arată deloc că bateriile au tras în acea infan- terie, ci arată că bateriile au tras în infanteria care a atacat Subc, 2—3 cea ce este problematic, şi Centrul 2, ceace ştim că este absolut exlus, 

. A mai rămas uu singur lucru nelămurit, şi anume motivul pentru care Bat. de 150mim a încetat focul. Locot. Paraschivescu afirmă că artileria bulgară a scos din serviciu Luni şi Marţi tunurile acestei baterii treptat treptat, pe când R, Lt..C. S. conchide că Bat. de 150m/m a încetat focul din lipsă de muniţiuni, Cred că bateria a încetat focul din ambele motive în acelaş timp, adică şi pentru că a fost neutralizate şi pentru că nu mai avea. muniţiuni, Ia 

Contra-atacul executat pentru reocuparea Liniei Bâlţei St.-Selo 
Ştim unde s'au retras unităţile care ocupaseră Linia Bălţei St.-Selo: — majoritatea Bat. 1/36 la Centrul l şi jur; 

— iar majoritatea Bat, IV/36 şi 1VI75 la Vest de locul numit „Regina€. Aceste trupe au primit ordin aproximativ pe la ora 5 d, a. ca să execule un contra-atac cu scopul de a reocupă Linia Bălţei St.-Selo. 
Nu, ştiu cine a conceput şi cine a ordonat acest contra-atac şi nici ce a avut în vedere, sau pe ce s'a întemeiat când a luat această măsură; această operaţiune a fost însă condusă în persoană de Lt-Col. Nicolicescu, N 
Să dăm cuvântul ofiţerilor carii au luat parte la contra-atac cu unităţile lor, Incepem cu grupul de unităţi (Bat. 1|36) adunate în preajma Centrului 1, Comp. 136. 

— Comunic, Căpit. Anghel FI.. C-tul Comp. 136: 
„Am stat la Centrul 1 de la 3,30 până la ora 5 d, a,, când am plecat la contra-atac asupra tran- şeelor dinapoia Bălţei St-Selo, Când am ajuns la Cant. de Vânătoare se te terminese acţiunea şi m'am retras Ja Centrul 1. Cred că aveam ca 180 de oameni în companie, !) „Pe la ora 8 am primit ordin de la Lt.-Col, Nicolicescu să formez avanposturile la Cant. de Vânătoare ; însă în acelaş timp am primit ordin de la Centrul 1 ca din ordinul G-lului 'Taodorescu (2) să formez susţinerea Bat. de Coastă călare pe şos. Turt.-Rus., unde am Stat toată noaptea. Aci era tot Bat. 1/36 şi trupe amestecate din toate reg-tele sectorului. 2) 

— Comunic. Subl. Gheorghe M.. of, subalt. în Com. 1|36: „Ajunşi în retragere la Centrul 1, am primit întâiu ordin ca să rămânem acolo şi apoi ca să plecăm; şi anume am primit ordin de la Maiorul Beky, C-tul Bat. VI72 Mil.. ca să atacăn pe Bulgarii, carii, se zicea că sosiseră lângă Centrul 1.—Am făcut o mişcare ocolitoare (?) în jurul Centrului, dar nu am în- tâlnit nici un Bulgar. 

    1) Când a primit ordinul de operaţiuni ? Când a început acţiunea ? 
Când s'a terminat ? | 

2) Cum a rămas cu ordinul neexecuțaţ. A raportat cuiva ?
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„la acest timp Căpit. Chabert venea în goana calului de la Centrul 2; el chema trupe de ale noastre care se găsea în vale la puț (la gura văii Rem, 1) să meargă în ajutor la Centrul 2 ca să-l susţină spre a nu fi ocupat de Bulgari. | - | - „După ce am dat ocol Centrului 1 ne-am întâlnit cu Lt.-Col, Nicolicescu care dedea ordine la toţi mai mult rugându-se şi aproape plângând (?) ca să meargă la contra-atac înainte. 1), 
„Nouă ne-a dat ordin ca să facem serviciul de avanposturi înainte, dar în urmă am primit ordin să facem serviciul de patrule între Centrul 1 şi Dunăre. — Am trecut în dreapta şoselei - Turt.-Rus,, în dreapta Centrului 1, unde era adunat tot (2) R. 36 Inf,, şi am stat acolo toată noaptea. 

— Ambele comunicări concordă în mare parte şi sunt în acelaş timp clare, 
Ordinul primit de companie de a forma susținerea Bat. Coastă a fost dat probabil de Maiorul de Marină Vasilescu M., care pentru a avea mai multă tărie l-a transmis ca fiind dat din partea G-lului Teodo- rescu. Nu era însă nevoe de o susţinere specială pentru paza acestor baterii, deoarece Centrul 1 a fost în permanenţă ocupat, şi aproape toate trupele retrase de. pe Linia Bălţei St.-Selo şi de pe Linia Centrelor erau îngrămădite aci. 

Comp. 2:36, Căpit. Hârlescu V. 
— Comunic. Subl. Antonescu P., of, subalt. în Comp. 2;36. 

„Seara am revenit la atac cu aceiaşi direcţie pe care ne retrăsesem adică pe stânga şos. Turt.- Rus.— Fram amestecaţi.—A fost o ofensivă nebună 1) şi nepregătită : fără patrule şi fără avangardă (?) 
„Am ajuns la Balta St.-Selo, unde am tost prinşi de foc de mitraliere de 3 părţi, şi ne-am retras la Centrul 1. | 
„Cu această ocazie am avut 4 morţi şi 15 răniţi; a fost rănit şi Subl. Costache Gh. şi a fost evacuat. | : 
„Noaptea am dormit lângă Centrul 1. 
„Compania avea un efectiv de 180-190 oameni, - 
Comp. 336, Locot. Brătan, 

— Comunic. Locot. Ungureanu Pr., of. subalt. în companie : 
„După puţin timp de la sosirea în retragere la klm. 7 de pe şos. Turt.-Rus., s'a dat contra- atacul pentru ocuparea dealului St.-Selo. | 
„Inaintarea s'a făcut cu trupele amestecate. Comp. 3136 era la vre-o 200-300 m. de şosea.—Ajunşi la 2-300 m de Balta St-Selo am fost primiţi cu foc de mitraliere de dincolo de baltă şi ne-am retras din nou în dreptul Centrului 1 între. şosea şi centru. 

„— Comunic. Subl. Costin S$., Adjut. Bat. 1136: | 
„Când se retrăgeau trupele de pe frontul Bălţei St.-Selo, eu şi cu Maiorul Dervescu ne găseam în valea dinapoia Cant. Vânătoare, " 
„Când s'au retras Comp. 236 şi Comp, 16;36 au fosi oprite de ofiţerii Bat. Subl. Fulger spre a sta până când se va retrage bateria.—Locot, Col. Nicolicescu era acolo cu drapelul, şi ne-a dat ordin de atac. „Am mers amestecați înainte până când am ocupat tranşeele de pe malul Bălţei St.-Selo. Ajunşi acolo am fost primiţi cu foc de mitraliere, şi trupa s'a retras în dezordine. 
„Ne am retras până în valea Cant. Vânătoare unde Maiorul Dervescu a oprit trupa cu revor= verul în mână. 

. „ln noaptea de 23-24 Aug. toată trupa a format un lanţ de trăgători din Centrul 1 până în Dunăre, 
— Aşa dar din Bat. 1]36 nu au luat parte la contra=atac decât Comp. 2;36 şi 3]36.—Comp. 1/36 s'a învârtit în jurul Centrului 1, iar Comp. 4|36 era de mult răsleţită de batalion şi se găsea la FI, 3. Ambele companii (2[36 şi 3|36) au înaintat la atac pe stânga şos. Turtukaia Rusciuk ; Comp. 2/36 pe lângă şosea, iar a 3|36 la stânga acesteia.—Ajunse la Balta St.-Selo, au fost întâmpinate de Bulgarii de peste baltă cu foc de mitraliere şi respinse şi risipite. 

Acțiunea Bat. 1V|36. 
Comp. 13137, Subl. Ionescu C. 

— Comunic. Subl, Ionescu C., C-tul Comp. 13/36: 
„Lă ora 6,30 d. a. Lt-Col, Nicolicescu ne-a dat ordin de atac; ne spunea că Bulgarii se retrag ;— eram la flancul drept al reg-tului, 
„Ajunşi la podul de pe Balta St.-Selo (şos. Turt-Rus.) am fost primiţi cu foc de mitraliere, din câre cauză ne-am amestecat şi ne-am lipit de rambleul şoselii. 
  1) La contra-atac înainte ? a 

2) Nu în înţelesul sublim al cuvântului, ci în cel rău. 

42
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„Eu am rupt compania mea şi ceva din Comp. 15|36 cu Subl-ţii Filip S. şi Mareşanu, am traversat digul şi am ocupat poziţie în tranşeele din stânga şoselii. 
„Monitoarele trăgeau cu tunurile înapoia noastră la 20 paşi; în acelaş timp milițieni rămaşi în urmă trăgeau şi ei din spate asupra noastră. a | „La ora 7,30 am trimes pe Subl. Filip St. ca să aducă ajutoare, dar ni s'a comunicat că reg-tul S'a retras. 

| 
„La oră 8,30 Bulgarii înaintând peste podul de peste Balta St.-Selo (şos. T.R.), m'am retras, La kim 8 am prins pe un soldat biciclist german. — Mai departe m'am întâlnit cu Plot. Sava care mi-a co- municat ordinul ca să mă duc la Centrul 1, unde am sosit la ora 9,30' şi m'am pus subt ordinele Căpitanu- lui Ciocâlteu, cu care am format o companie. Tot acolo era şi Căpit. Chabert cu compania sa. — Se spunea că trebue să ocupăm chiar în noaptea aceia Subc, 2-3, care nu era încă ocupat de inamic, dar ideia a fosţ părăsită şi am rămas cu Căpit. Ciocâlteu între Centrul 1 şi Bat, de Coastă, unde am făcut avanposturi. Comp. 14|36, Subl. Berdan Gh. 
Această Comp, retrăgându-se la Linia II în apropiere de Vechiul Polig. de Tr. nu a luat parte la contra-atac. 

a Comp: 15|36, Subl. Giurculescu St. 
— Comunic. Subl. Filip St,, of. subait. în companie, dar care a comandat compania în timp ce titu- larul a fost bolnav: 

| 
„Pe Ia ora 6 a venit ordin de atac spre Balta St.-Selo. — Am înaintat pe malul Dunării strigând „uta“: — Am ajuns din uimă compania de milițieni care era înaintea noastră: şi le-am trecut înainte. , „Când am ajuns la Balta St.-Selo (în dreapta şoselii T.-R.) am fost primiţi de o ploaie de gloanţe de mitraliere. Eram cu Subl-ţii Ionescu C. şi Mihăilescu A. din Comp, 13:36 şi Mareşeanu 'T. din compania mea; ne-am adunat cu toţii întvo vălcică cu vreo 60 de Soldaţi şi am trecut în stânga şoselii unde am ocupat nişte tranşee şi am deschis focul. Dia faţă nu răspundea nimeni; primeam focuri numai de la dreapta de peste şosea şi de peste Balta St.-Selo. | 
„Se întunecase. Atunci Subl. Ionescu C. ma trimes pe mine ca să spun trupelor care se retră- . seseră, să se înapoeze, dar nu am găsit pe nimeni în urmă. 
„Ia drum m'a ajuns din uimă Subl, lonescu C, care venea cu toţi şi cu un soidat biciclist . german pe care îl prinseseră, — Am mers împreună la Centrul 1, unde se găseau toate trupele (?) şi unde Maiorul Dervescu lua dispoziţiuni pentru noapte. Compania mea a fost aşezată pe două linii de trăgători !) . şi cu baioneta la armă pe coasta de Nord a Centrului ], cu dreapta pe şosea gata de a respinge un atac.— Şi am stat aşa toată noaptea, | A Comp. 16:36 Subi. Cerchez Şt. 

— Comunic. Subl. Cristea D., of. subalt, în Comp. 16/36: | „Acolo (la grădinele de zarzavat) Subl. Cerchez s'a dus să primească ordine, şi după o orăa venit cu ordin de atac spre St.-Selo. 
„Compania a luat în trăgători şi a înaintat până la Cant. de Vânătoare—Aci a venit Locot, Pe- riețeanu, Adj. Reg-tului 36 Inf., şi mi-a dat ordin să las comanda plotonului meu şi să trec ia aripa stângă a liniei de trăgători din drumul de care până în Linia Centrelor, unde nu era nici un ofițer. In dreapta spre şosea vedeam pe Lt.-Col. Nicolicescu, călare, şi cu drapelul în mână urmând deaproape linia de trăgători. „Am mers până la un podeţ cu puț, unde şoseaua St.-Selo se uneşte cu drumul de care de subt poala centrelor. Acolo am văzut cum centrul liniei de trăgători, unde era Lt.-Col. Nicolicescu, da înapoi în faţa unor mitraliere inamice care trăgeau dinspre St.-Selo. Am auzit că acolo au căzut mulţi morţi şi răniţi. . | 
„Aripile văzând aceasta, s'au pus în retragere şi ele, şi orice stăruință a ofiţerilor de a-i opri a fost zadarnică. 
„Noaptea am dormit pe coasta nordică a Centrului 1 cu toată compania (compania mea la care m'am înapoiat) în ordine strânsă. Pe la orele 10—10,30 am condus pe Lt-Col, Nicolicescu şi Locot. Perieţeanu la Centrul 1 

— Deci din Bat. 1V:36 au luat parte la contra-atac numai Comp. 13:36 15136 și 16[36. Comp. 13136 şi 15136 ştim sigur că au înaintat la atac până la Baita St.-Selo pe dreapta sos, Turt-Rusc., şi numai acolo au trecut pe stânga şoselii din cauza focurilor pe care le primeau dinspre dreapta şi de peste Balta St.-Selo, şi au ocupat tranşeele Liniei Bălţei St,-Selo. 
Comp. 16/36 nu ştim pe unde a înaintat de la Cant. de Vânătoare, de unde Subl. Cristea a fost 

  

1) De ce nu pe 3 linii de trăgători,
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luat de la compania sa. Nici unul div ofiţerii acestei companii nu a fost văzut la grupul Comp. 13/36 şi 
15/36, care au înaintat pe dreapta şos. Turt.-Rusciuk, 

Acțiunea Batalionului IVIZĂ, 
Comp. 13175, Căpit. Leca Toma. 
Partea rămasă la Centrul 1 cu Căpit, Leca Toma, la care s'a alipit şi Subl. Lăzărescu din Comp. 14|75 

și Subl. Ionescu N. din Comp. 1575, nu a luat parte la contra-atac.—Subl.. Ştefănescu losifache însă din a- 
ceastă companie (13175) care de la retragerea de pe Linia Bălţei St, Selo a rămas pe vale cu plotonul său 
şi s'a raliat la batalion, a luat parte la contra-atac, deoarece, vom vedea, că a fost găsit rănit în tranşeele 
Liniei Bălţei St-Selo din stânga, şos. Turtukaia—Rusciuk.Ori acest ofiţer a rămas rănit acolo de la prima 
retragere ? 

Comp. 1475, Subl. Pravăţ N. 
— Comunic. Subl. Pravăţ N, C-tul Comp. 1475: 

„ln retragere am ajuns cu compania în şos. Turt.-Rus. aproape de cârciuma „la Regina“, unde 
companiile batalionului au fost adunate şi s'a dat atacul pe seară spre podul spre Turk-Şmil, 

— Comunic. Subl. Georgescu M, of. subal. în Comp. 14/75. 
„Comp. 14175, 15:75 şi 2 treimi din Comp. 13:75 s'au adunat către kim. 5—6 de pe şos. Turt.- 

Rus. Acolo am stat până seara, când am pornit la contra-atac.: Erau cu noi trupe din R. 36 Int. şi milițieni. 
„De la început ne-am amestecat. —Comp, 14|75 a mers în direcţia turelelor din stânga şos. 

Turt.—Rus,. ; am trecut de tuiele şi am ocupat tranşeele din marginea bălţei. 
„Trupele din lături nu ne-au urmat până la sfârşit ; rămăsesem acolo numai eu, Subl. Pravăţ şi 

plotonierul din compania noasiră şi vre-o 20 de soldaţi. Acolo am găsit rănit şi l-am ridicat pe Subl. Ştetă- 

nescu losiiache din Com. 13/75. | 
„Pe întunerec ne-am retras pe la Nord de Centrul 1, unde s'a adunat şi batalionul, şi am ocupat 

cu un lanţ de trăgători distanţa din şosea până la Dunăre. 

| Comp. 15:75, Locot. Ghiţescu Aurel. Ă 
Nu am relaţii asupra modului cum a acţionat, 

Comp. 16:75, Căpit. Mihăilescu Valeriu. 

Această companie a continuat să stea în Centrul 1, 
— Comunic,: Subl. Uzun D., Adj. Bat. 1V/75. 

„Pe la ora 5 d. a.a început atacul spre St.-Selo.—Pentrucă erau trupe multe, Maiorul Măruaţeanu, 

C-tul Bat. 1VI74, a pus batalionul în coloană de marş şi a înaintat pe dreapta şoselii spre St.-Selo. Lt..Col. 
Nicolicescu era cu drapelul şi m'a luat adjutant pe lângă dânsul. 

„Atacul a fost îutâmpinat cu foc de mitraliere; eu am fost trimes şi am adus pe Plot. Cornist la 

Lt.-Col, Nicolicescu ; şi fiindcă focul era prea puternic, am luat culcat. 

„Ttupa s'a retras, şi nu s'a oprit decât înapoia Cr. şi Cant. de Vânătoare ; era ora 7—7,30. 
Bat. !V|75 a ocupat frontul dintre Centrul 1 şi până în Dunăre. 

— Deci Bat. 1V:75 a luat parte la contra-atac numai cu Comp. 14175 şi 15175 în întregime, precum 
şi cu o mare parte din Comp. 13|75, fără comandantul său de companie. | 

— Bataiionul a fost adus în coloană de marş probabil până la bifurcarea şoselii spre S.-Selo şi 

spre Rusciuk; iar de acolo batalionul a fost desfăşurat şi a înaintat pe stânga şos. Turt.—Rus. cu direcţia 
spre bat, turele de 53 mm de pe malul Bălţei St.-Selo. Acolo lupta şi retragerea s'a petrecut în felul arătat 
de ofiţeri în comunicările de mai sus, 

| Este surprinzător cum s'a permis Companiilor 13|75 şi 16/75 să rămână mai departe la Centrul 1 
şi să nu se adune la batalion cel puţin în cursul nopţii —Acest fapt, împreună cu rămânerea Comp. 1136 
tot la Centrul 1 şi a retragerii Comp. 14]36 la Linia II în apropierea Polig. Vechi de Tr., consţituesc un 
simptom îngrijitor de disoluţiune a unităţilor care îşi făcea loc printre trupele garnizoanei Capului de Pod, 

A început cu plot. Locot. Tereuzescu din Comp. 10:36, a continuat cu Comp. 4136 şi cu cele 3 plotoane din 
Comp. 8/36, care s'au răsleţit de companie cu Subl. Hogoş la retragerea din Linia Inaintată St.-Selo, şi acum 

a devenit aproape fapt curent. Roadele acestei licenţe se vor vedea curând. 1), Şi C. 13440 era răsleţită. 

Privit în ansamblu contra-atacul s'a executat în dezordine şi cu unităţile mai mult sau mai puţin 

amestecate, In linii mari însă se poate afirmă ca Bat. 1V|36 a înaintat pe dreapta şos. Turt-Rus, şi călare 
pe această şosea. Bat. IVI75 pe stânga aceleiaşi şosele, lar Bat. 1/36 a inaintat în intervalul dintre şoselele 
Turt.-Rus, şi Turt.-St,-Selo şi călare pe această din urmă şesea. Miliţienii,—Comp. 4172 şi poate şi Comp. 
2147 şi 3/47,—care la plecare se aflau înaintea Bat. 1V;36,—în timpul înaintării au rămas în urma acestui 
batalion. 

4 

1) Vinovat este Maiorul Mărunţeanu, care a fost lipsit şi de pricepere şi de energie.
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Toate aceste unităţi formâu o singură linie de trăgători care se întindea din poala dealului cen- trelor până în lunca inundabilă a Dunării!); numai companiile de milițieni se pare că se găseau în rezerva contra-atacului2), 
| Uaităţile astfel orânduite au ajuns cu elementele cele mai înaintate până la linia de tranşee a Bălţei St.-Selo sau aproape de această linie în unele părţi. Acolo au tost primite de Bulgari cu un foc straşnic de mitraliere şi Tespinse cu pierderi simţitoare. 

Ofițerii mai energici s'au cramponat cu unităţile lor la teren, au ocupat parte din  tranşee şi au aşteptat acolo până noaptea, să vadă ce este de făcut.—La cererile lor de ajutor sau ordine noi, văzând că nu le vine nimic, S'au retras şi ei. - | 
| Toţi ofițerii carii au luat parte la acest 'contra-atac sunt unanimi în a recunoaşte. zădărnicia lui şi lipsa lui de sens și scop. 

Ce se intenţiona ?—Să se ocupe linia Bălţei St.-Selo 2—Dar asta nu era de nici un folos ;—ba era chiar primejdios atâta timp cât inamicul era stăpân pe Linia Centrelor, . | | Sau se intenţionă o acţiune ofensivă mai adâncă şi cu obiective mai îndepărtâte 2—Dar o ase- menea acţiune nu se putea întreprinde cu efectivele mici care au fost întrebuințate, cu slaba pregătire cu care s'a pornit, şi traversând Balta St.-Selo care deşi era seacă, era -toluşi noroioasă, 

In ce priveşte concursul pe care artileria trebuia să-l dea acestei acţiuni, cred -că s'a înţeles atât din mersul operaţiunilor anterioare, cât şi din descrierea acestui contra-atac, că bateriile de tot felul afectate acestui sector nu au contribuit cu nimic la sprijinirea atacului intanteriei; ba artileria de pe monitoare, sau bateriile de pe stânga Dunării, trăgând probabil fără nici o legătură şi poate fără nici un ordin, în loc să tragă în flabcul unităţilor bulgare care ocupau malul de Apus al Bălţei St.-Selo, au tras în propriile noastre - trupe, după cum arată Subl, Ionescu C., C-tul Comp. 13/36, care afirmă în comunicarea sa că motiitoarele trăgeau cu tunurile înapoia trupelor noastre ca la 20 de paşi de ofiţer, care conducea linia de luptă a compa- niei sale ?), 

Să vedem acum unde au petrecut noaptea trupele noastre care au luat parte la contra-atac. 
Bat. 1136, Maior Dervescu. 
Comp. 1|36, Căpit. Anghel FI, 

| . A constituit susţinerea Bat, Coastă ocupând poziţie pe coasta dia dreapta Centrului 1 spre  şos- Turt.-Rus. în dispozitiv de avanposturi şi serviciu de patrulare spre Dunăre, Comp. 2]36, Căpit. Hârlescu Vasile. 
A bivucat pe coasta de Nord a Centrului 1. 
Comp. 3|36 Locot. Brătan, 
A bivucat pe coasta de Nord a Centrului 1, 
Comp. 436 Căpit. Marinescu V. 
Retrăgându-se de la FI, 3 răslețită de batalion, a bivucat noaptea în valea de la Sud de Cerchez, 
Bat. 1V|36, Căpit, Popescu. Gheorghe. , Comp. 13136 care până acum s'a ţinut strânsă de batalion, — de la această dată s'a răslcţit de batalion, a mers la Centrul I, şi acolo a intrat în Compunerea companiei organizată de Căpit. Ciocâlteu, şi a făcut serviciul de avanposturi cu faţa spre valea Rem. 1 şi 2, | Comp. 14|36, Sub, Berdan. 

| Retrasă la Linia II în apropiere de Polig. Vechiu de Tr, nu a luat parte la contra-atac şi a continuat să stea acolo şi în cursul nopţii de 23-24 Aug, 
Comp. 1536, Sublocot. Giurculeseu St., comandată acum de Subl. Filip St. A bivuacat pe coasta de Nord a Centrului 1, pe două linii de trăgători cu flancul drept pe şosea, iar cu flancul stâng spre Centrul 1. 
Comp. 16136, Subl, Cerchez Şt. 

    1). Pare-mi-se că acest pseudo-atac a fost condus de Lt.-Col, Nicolicescu.—D-sa în loc să meargă 
cu drapelul în mână, făcea mai bine dacă căuta să pună ordine în formaţiuni şi să ia măsuri pentru a 
garanta executarea. Dar mă întreb : ja ce ar fi servit reocuparea prin acest atac, chiar dacă reuşea ? 2), Ce mai rezervă | | 3) S'a verificat această atirmaţiune? (M'am întemeiat pe afirmaţiunea Subl, Ionescu C., C-tul 
Comp, 196, şare arată clar şi categoric acest lucru şi care în toate împrejurările s'a arătat foarte bine 
orientat N. A.).
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A bivuacat în formaţie de adunare înapoia Comp. 15/36.. 

„Bat. 1VI75, Malor Mărunțeanu. 
Companiile acestui batalion, şi anume : parte din Comp. 13175, fără C-tul Companiei care se gă- sea la Centrul 1,—Comp. 14[75 şi Comp. 15|75 fără Subl. Ionescu N. au ocupat intervalul dintre şos. Turt.- Rus. până în Dunăre în dispozitiv de luptă, cu companiile în ordinea începând de la stânga C. 14175, C. C. 13/75, C. 15/85, (comunicările Subl. Filip. St. şi Costin S,) 

pp Comp. 16:75, Căpit. Mihăilescu, care se găsea la Centrul 1 şi nu a luat parte la contra-atac, a continuat să stea acolo şi în timpul nopţii de 23-24 August, 

Companiile de Miliţieni (472 şi 2:47 şi 3:47) au bivuacat probabil în dreapta şos. Turt.-Rus, în spatele liniei constituite de companiile arătate mai sus ale Bat. 1V|75. 
Ne mai amintim că cu ocazia retragerii trupelor de la Centrul 3 şi FI. 3, Comp, 13:40, Locot, Stamate, răsleţindu-se de batalionul Său, S'a retras în lunca dintre Centrul 1 şi Dunăre şi a ocupat poziţie la flancul drept al unităţilor care se retrăseseră în apropiere de locul numit „la Regina“, Această companie nu a luat parte la contra-atacul dat de celelate trupe retrase aci, ci a rămas pe loc, unde a stat şi în cursul nopţii de 23-24 Aug. 

Cu aceasta se termină descrierea tutulor operațiunilor care au avut loc în Capul de Pod în cursul zilei de 23 Aug.—care s'au soldat cu pierderea Liniei Centrelor, afară de Centrul 1, şi cu retragerea tutulor trupelor pe Linia Il-a de Rez. a Capului de Pod,
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Evenimentele din ziua de 24 Aug ; - Căderea Cetăţii 
Reconstituirea Unităţilor care au luptat în Capul de Pod. 

Nu vom putea să ne dăm seama de puterea combativă a unităţilor noastre şi să urmărim ope- 
râţiunile pe care ele le-au întreprins, înainte de a arăta cum s'au reconstituit aceste unităţi şi anume unde 
au petrecut noaptea de 23-24 Aug. 

- De aceia vom procedă imediat la acest lucru, 
In ce priveşte unităţile care au luptat în.sectorul dintre şoseaua Rem. 2 şi şos, Daidir exclusiv, 

reconstituirea şi staționarea lor s'a făcut dejă odată cu descrierea luptelor de pe Linia Centrelor 1-5 pentru 
trupele Sectorului 1, iar pentru trupele sectorului diatre şoselele Remiza 2—Daidir, odată cu venirea trupelor 
pe poziţie ; acest lucru a fost posibil, deoarece trupele Sectorului I odată retrase de pe Linia Centrelor nu au mai avut de susţinut nici o acţiune, iar trupele din sectorul dintre şoselele Daidir şi Rem. 2,. odată sosite 
pe poziiie nu au fost atacate, aşa că în cursul noptii au stat pe poziţie în locul şi în formaţia şi  constitu- 
irea din momeatul în care s'au aşezat, 

Deci nu ne rămâne să arătăm decât cum S'au reconstituit şi cum au staționat în cursul nopţii grupurile de unităţi care au luptat pe şos, Daidir şi pe şos. Silistra, 
La aceste trupe s'au mai adăogat şi trupele de ajutor de a treia categorie sosite în Capul de Pod şi anume: Bat, 1l;2 Gr.—Bat, 1I[80 Int. şi Secţ. Mun. destinată Reg-tului 5 Ob., intrate în Capul de Pod de- 

Cuseară sau în cursul nopții. 

Recoastituirea Unităţilor care au luptat în preajma şos. Silistra 

Ştim că această şosea a fost luată ca ax de operaţiuni de următoarele unităţi: Bat. 134 şi 11134 ;— 
-Bat, 1184;—Bat. II2 Gr. ;— Comp. 1/74 li ;—Bat. de 53mm!75 ;—Bat, 2|5 Ob. Locot. Otopeanu ;—şi Bateriile de 
75mim Md. 1880.—Tot în preajma şos. Silistra au luptat şi resturile Reg-tului 76 inf. după retragerea de pe 
Linia Centrelor. | 

Vom începe cu acest din urmă regt. 

Reconstituirea Reg-tului 76 Infanterie. 
Din comunicările ofiţerilor Reg-tului 76 Int. redate cu ocazia descrierii luptelor susţinute de acest regt, pe Linia Centrelor şi în sectorul dintre V, Kusgunluk şi şos, Silistra, s'a putut conchide că unităţile a- cestui reg-t s'au destrămat treptat treptat în după amiaza zilei de 23 Aug., şi pe la ora 5,30—6 aproape că nu mai rămăseseră nimeni pe linia de luptă, Ă 
Puţini ofiţeri şi trupă rămaşi răsleţiți pe câmp şi fără să ştie ce să facă, au dormit noaptea prin porumburi.—Cea mai mare parte însă din ofițeri şi trupă s'au retras seara la pontoane, unde se sunase adu- narea reglului şi unde se găsea şi L:.-Col. Marinescu A., C-tul Reg-tului—şi de acolo, împreună, şi din or- dinul acestuia au mers la Caz. Şeremet spre a se reconstitui, 
Nu am putut afla exact numărul şi numele ofiţerilor precum şi efectivul trupei care s'a adunat acolo decuseară şi în timpul nopţii; — a doua zi însă la numărătoare, când s'a procedat la reconstituirea regimentului s'a găsit aproximativ 350 trupă!) cu următorii ofiţerii: Lt. Col, Marinescu A., Cotul Reg-tului ;— Locot. Andronescu, Adut. Reg-tului ;—Subl. Ţopâran A, Of. cu Aprov.al Reg-tului ; — Subl, Teodorică Ionescu, Adjut. Bat. 176 ;—Locot. Morărescu lon, Subl. Anghelescu A. şi Subl. Cârstocea din Comp. 1/76 ;—Locot. Gavrilescu A, Subl. Enăşescu [. (nesigur) şi Subl. Popascu D. Motor din Comp. 2|76 ;— Locot. Pătraşcu V., Subl. Georgescu M. (nesigur), Subl. Moldovearu 1. şi Subl. Munteanu A. din Comp. 3176 ;—Subl. Gheorghe C-tin, Adut. Bat. 1176 j—Locot. Şerban Carol şi Subl. Zisu M. din Comp. 5/76 ;— Subl. Pantazopol Vintilă din Comp. 8/76 ;— Maiorul Popilian C-tul Bat. 111176 ;—Subl, Ghiţă M,, Adj. Bat. 
  

1) Numai 350 oameni de trupă la un reg-t care a avut pierderi puţine,
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1176;—Subl, Ghiţescu D. şi Sub, Andreescu M. din Comp. 10:76 ;—Locot. Stoicescu A, şi Subl, Ştefănescu 
At. din Comp. 13/76 ;—Subl. Zambra P. din Comp, 14J76 ;—şi Subl. Focşeneanu V. 15|76:). Cu această trupă şi cu ofiţerii notaţi mai sus s'au format 4 companii,—adică câte o compânie de fiecare batalion. | 

Ceilalţi ofiţeri şi trupă, după cum am spus mai înainte, parte au rămas răsleţiţi pe câmp, unde au petrecut noaptea,—parte au trecut Dunărea, şi în fine un număr foarte restrâns s'au prezentat la alte unităţi 
din Capul de Pod. 

Astfel : 
— Ştim sigur că au rămas pe câmpul de luptă în timpul nopții; Subl, Stancu M,, C-tul Tr. Luptă 

al Reg-tului;—Căpit. Eftimescu AI, C-tul Bat. 1|76;—Locot. Nicolescu Gh., Subl. Stănescu N,, Subl. Gheor- ghiu D. şi Subl. Zamfirescu 1. din Comp. 6176;—Căpit. Pârvulescu Gh. din Comp. 7:76 ;—Căpit. Ionescu C. C-tul Bat. 1VI76;—Locot. Carp D. din Comp. 14176;—Subi, Popescu P., şi Subl, Ghiban N. din Comp. 15/76, 
— Morji şi răniți în cursul luptelor din ziua de 23 Aug. şi în zilele precedente şi carii deci nu au putut lua parte la reconstituirea reg-tul au fost următorii ofiţeri: Subl Malide Sp. din Comp. 2176 rănit mortal în cursul retragerii de la Centrul 12;—Subl. lonescu Tr. dia Comp. 7176 rănit la atacul satului An- 

timovo în ziua de 22 Aug.;—Locot, Cataianţu Corneliu din Comp. 876 bolnav (2?) şi evacuat în ziua de 23 Aug. ;—L-ţii Axente T. din Comp. 9176 şi Dumitrescu V. din Comp. 11/76 şi Subl- ţii Dobrotescu din Comp. 
9/76, Diamandy din Comp. 9:76, Sachelărescu Z. din Comp. 11176 şi Tătărăscu din Comp. 11|76 morţi sau răniţi în lupta de la Centrul 11 în ziua de 23 Aug. ;—Subi, Livianu dia Comp, 12176 rănit în lupta de avant= 
posturi de la Belica în noaptea de 19-20 Aug. ;—Subl. Enescu din Comp. Mitr.[76 rănit în lupta de la Subc, 11-12 în ziua de 23 Aug.;—şi Maiorul Petrescu A., C-tul Bat. 1176 bolnav sau rănit şi evacuat după pornirea batalionului la contra-atac în după amiaza zilei de 23 Aug. 

— Dintre ofiferii carii au trecut Dunărea cu ocazia retragerii de pe Linia Centrelor când se svo- nise 2) ca reg-tul se va reface la Oltenița sunt şi următorii ofițeri: — Subl. Dragomirescu C. din Comp. 2|76; — Căpit. Popescu Voiteşti (bolnav ?) din Comp. 4176; — Subl, Herişescu din Comp. 5/76; — Subl. Stan S. Radu şi Subl. Săvulescu N. din Comp. 7176; — Subl. Dumitrescu D. dia Comp. 8176; — Subl. jeles (nesigur) din Comp. 9:76; — Subl. Chirulescu T, din Comp. 12/76; — Subl. Nichitescu, Adj. Bat, IVI76; — Subl. State D. din Comp. 13:76; — şi Locot. Anastasescu D., şi Subl. Focşeneanu din Comp. 15176. — Dintre aceştia însă, după primul moment de derutare se ştie că s'au înapoiat următorii ofițeri: Subl. Stan S. R., Subl. Dumitrescu D. şi Subl. Focşeneanu. Ceilalţi ofițeri nu se ştie ce au făcut, Se cunoaşte că ofiţerii mai j9s notajl s'au prezentat la alte unități din Capul de Pod. — Subl. Petrescu I. Gh. din Comp. 11|76, care a luptat la Centrul 11, apoi s'a prezentat şi a luptat: cu Comp. 9134 în după amiaza zilei de 23 Aug., iar seara după nereuşirea contra-atacului dat de această companie s'a prezentat la Comp. 7|74, Locot. Calonescu D,, unde a stat şi în timpul nopţii.— 
— Locot. Crăciunescu M. din Comp. 12|76 s'a prezentat la C-tul Capului de Pod care l-a ataşat pe lângă Bat. [1/2 Gr. ca cunoscător al terenului, şi a doua zi a luptat cu acest batalion, cu care ocazie a fost rănit, | 
— Subl. Dobrescu V. din Comp. 14:76 s'a prezeniat seara L-tului Ionescu N,, C-tul Tr, de Luptă al Bat. [l!|2 Gr., unde a stat noaptea, iar a doua zi a plecat să-şi caute reg-tul. 
— Subi. Ernani Cr. din Comp. 14|76 s'a prezentat Îa Bat. [l]|2 Gr. şi s'a oferit să călăuzească a- cest batalion în noaptea de 23/24 Aug. după ce s'a retras din luptă şi s'a adunat la Cant, 2 — Despre ceilalţi ofiţeri ai reg-tului nu am ici o ştire, unde au stat în timpul nopţii ; aceştia sunt: Subl. Videscu A,, Subl. Drăguşoiu A. şi Subl. Voiculescu 1. din Comp. 4175 ;—Subl. Ştefănescu St. din Comp. 576 ;—Subl. Dumitrescu M. din Comp. 13/76 ;—Locot. Bădulescu V., Subl. Pavlid, Subl, Popescu M. şi Subl, Georgescu C. din Comp. 1676 ;—şi Subi Georgescu C. şi Subl. Toader Oprea din Comp. Mitr.|76. — Dintre aceştia însă parte au fost văzuţi pe câmpul de luptă în ziua de 24 Aug., şi anume : Subl, Toader O,, Subl. Videscu A., Sub!. Voiculescu 1. şi Subl. Ştefănescu Şt. 
— Corpul ofițeresc al reg-tului fiind pulverizat în felul arătat mai Sus, ne putem da seama cu uşu= tinţă că nu a mai putut fi vorba de o reconstituire propriu zisă a acestui reg-t, şi nici de o participare a sa în mod efectiv şi simţit la luptele din ziua de 24 Aug.!). 

„ Reconstituirea Batalioanelor 134 şi 1134. 
Deoarece aceste batalioane s'au reconstituit întro ordine mai bună voiu da cuvântul ofiţerilor spre a arătă în ce fel s'a reconstituit fiecare compabie, în ce loc, cu ce efectiv de trupă şi cu. ce ofiţeri, Comp. 1/34, Locot. Șofran loan. 

1) Nici un căpitan ? Reg-tul a avut prea puţini căpitani în ordinea de bătae, N. A,) 2) Cine svonise ? (?—N, A.) 
1). In această privinţă cred că Reg-tul 76 Int. poate fi dat ca exemplu.— Cării forţe centrifuge se poate atribui dizolvarea reg-tului ? | |
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— Comunicarea Sub!. Vioreanu M, of. subalt. în companie : 
"„Tot batalionul (numai Comp. 1]34, 3434 şi 4/34, deoarece Comp. 2/34 rămăsese la M. C. G, de la Periş) s'a refăcut cu 60—80 de oameni de companie la şirele de pae de lângă Cant. 2, - călare pe şosea unde am făcut şi tranşee: Comp. 1/34 în stânga şoselii,—iar Comp. 3/34 şi 4]34 în dreapta şoselii, îatr'o inie, 

„La Comp, 1|34 erau: Locot, Şofran [,, C-tul Comp. şi Subl-ţii Vioreanu M. şi Georgescu 1,— acesta de la Comp. 3/34,—şi un plotonier.—Subi. Ştefănescu [. fusese rănit în timpul înaintării la atac şi fusese evacuat. 
„Noaptea ne-am păzit prin patrule. 
Cormp. 3134, Căpit. Refic Abdul Kadâr. 
Nu am nici o comunicare relativ la această companie. 
Comp. 4134, Locot. Hergot Ioan, 

— Comunic, Subl. Rusescu V., of. subalt. în companie : 
„ln retragere, aproape de canton am, găsit pe Maiorul Stănescu cu o linie de trăgători oprind pe fugari ; era un foc groasnic. Reg-tul nostru s'a oprit în mirişte înainte de a intra în porumb. . | „Acolo Maiorul Stănescu âă dat ordin să facem măşci şi s'a oprit toată lumea.—Erau şi soldaţi din Reg-tele 74, 36, 84 şi grăniceri ; chiar şi artilerişti cu arme, i „A îacetat focul cu totul; se auzea numai foc rar prin porumb.—Locot. Ichim a fost trimes în patrulă, iar Locot. Hergot a fost trimes să întrebe pe Col, Răşcanu ce facem şi pentru a cere ca reg-tul să lupte unit a doua zi. 1) | | 
„Cu Locot Hergot am mers şi eu spre ambulanță să mă pansez, Acolo am văzut pe Căpit. Ali Cadâr Refic uşor rănit la mână; se pansă, După aceasta m'am înapoiat la trupă, unde am stat toată noaptea, Comp. 5/34 Locot. Georgescu N. 

— Comunicarea Subl. Bulandra N., of. subalt. în companie. 
„Când s'a lăsat seara s'a pronunţat retragerea de la stânga, şi ne-am retras şi noi. De atunci nu am mai văzut pe Locot. Georgescu, C-tul Comp., şi pe Subl. Budac Titus, of. subalt. în companie, „Ne-am reconstituit la Maiorul Stănescu, 100 m. înapoia Liniei a Il-a lângă canton. Din Comp. 5/34 erau 90 de soldaţi.—Prin apropiere era şi Căpit. Popea cu batalionul său,—la dreapta noastră, dar mu se vedea. | | | 
„In timpul nopţii au trecut înainte grănicerii. —Se credea că Bulgarii s'au retras, şi se ordonase ca a doua zi să se trimeată patrule (Col. Răşcanu) spre a se lua contactul, Comp. 6134, Căpitan Gheorghiu Gh.. - 

— Comunic, Subl. Chiru C-tin, of. subalt. în companie: 
„Seara retragerea a început de la stânga; foc însă am primit numai dinainte, — Căpit. Gheorghiu Gh., C-tul Comp., a fost rănit pe seară. ! 
„Ne-am retras spre canton înapoia Liniei a l-a a Cetăţii.—Acolo am găsit Comp. 7|34 şi 8/34 cu care ne-am refăcut împreună. Comp. 6|34, s'a retăcut în porumb cu un efectiv de 80 de oameni. — Subl. 

— Comunic. Locot. Ichim Şt, C-tul Comp. 7;34 : 
„la retragere ne-am oprit aproape de şirele de paie de la canton, ocupând Linia l-a, unde s'a reconstituit întreg - batalionul cu aproximativ 70 de oameni de fiecare companie. — Aci am stat toată noaptea. 
„Fiind trimes într'o patrulă de recunoaştere am constatat că Bulgarii nu urmăriseră. „La înapoere din patrulă am găsit compania mea re „onstituită împreună cu Comp. 8/34 subt co- manda Sub!. Visarion, 

— Comunic. Subl, Colţescu Gh., of. subait, în Comp. 7/34. . 
„In retragere ne-am oprit la tranşeele Liniei a l-a a Cetăţii, 
„Batalionul s'a adunat cu următorii ofițerii : Maior Stănescu, C-tul Bat, 11134 ;—Sub!. Bulandra N. dia Comp. 5134 ;—Subl. Chiru C, şi Subl. Ivan N. din Comp. 6]34 —şi Locot, Ichim Şt. şi eu din Comp. 7]34.—Pe Subl. Visarion C. din Comp. 8134 !-am văzut a doua zi însoţind pe Maiorul Stănescu, şi mi-a dat ordine. 

5 
„S'au adunat toate companiile grămadă, Din Comp. 7/34 şi 8/34 s'au format două plotoane şi ceva cu mine singur. Pe Subl. Bulandra l-am văzut la stânga mea în tranşee ; nu ştiu ce efectiv avea, dar avea puţini soldaţi.—Comp. 6|34 nu am văzut-o, dar cred că era cu ofiţerii ei.— | 

  1) Foarte înţeleaptă cerere,
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„Am dormit în trauşee. Unde nu erau tranşee, am făcut măsci şi ne-am păzit înainte cu patrule. 1) Aşa dar companiile ambelor batalioane s'au refăcut fiecare cu un efectiv din circa 70 de oameni, adică cu !/3 din efectivul lor. 
- Pierderile în ofiţeri morţi, răniţi şi rătăciţi au păstrat aceiaşi proporţie ; astfel : 

— din Comp. 1134 lipseau Sub. Ştefănescu 1. rănit şi Subl. Gheorghe Gh. dispărut; — de ia Comp. 3134 lipseau Căpit, Ali Kaidir Refic uşor rănit şi evacuat, şi Locot, Mironescu rănit şi evacuat.—Subl. Georgescu Ion a trecut la Comp. 1134 
— Comp. 4[34 pierduse numai pe Plot. Stănilă mort la. prima înaintare. 
— Comp, 5]34 nu”a mai rămas decât cu Subl, Bulandra N,.-Subl-ţii Belu şi Ghirgic au fost răniţi, iar Locot. Georgescu N. şi Subl. Budac 7. dispăruţi, presupuşi morţi. 
— Comp. 6:34 a pierdut pe Căpit. Gheorghiu Gh., C-tul Comp,, Subl. Boeru N, şi Plot. Bacuşca, toţi răniţi. 

— Comp. 7134 a pierdut pe Subl-ţii Chiosea Gh. şi Tudor N., răniţi, 
— şi în fine Comp, 8|34 care a fost cea mai încercată a pierdut pe Locot. Haneş Gh,, Cetul Comp, şi Subl. Zaharescu D., morţi şi pe Subl, Pufulescu Zaharia, rănit, 
La refacerea batalioanelor a lipsit şi Maiorul Bilciurescu, C-tul Bat. 1134 nu se ştie din ce motive, 2) Au lipsit deci de la refacere 16 din 32 de ofiţeri, adică jumătate din efectiv, ceace este foarte mult pențru un atac de câteva ore, şi dovedeşte pedeplin bravura cu care a atacat acest reg-t intrat atunci pentru prima oară în foc. 3). 
Tot atât de încercată a fost şi Comp. Mitr./34, care a pierdut în timpul luptei pe Locot, Șteflea Ilie, C-tul Comp., şi Subl. Dobrescu D,, răniţi, precum şi 3 din 4 mitraliere. Mitraliera rămasă cu Subl, Teo- dorescu Gh. s'a refăcut şi a stat toată noaptea în valea şos, Pont, 2. 
Pierderi atât de mari în ofiţeri şi trupă întrun Singur atac nu a mai avut în luptele de la Turtu- kaia decât Bat, 11:75. | 

Şi valoarea combativă a Bat, 1134 şi 11/34 ese cu atât mai mult în evidenţă cu cât după pierderi atât de mari, aceste batalioane au reuşit să se oprească în retragere la Linia [l-a a Capului de Pod, să-şi refacă toate companiile, să ocupe fortificațiile, sau să-şi facă altele noi şi să fie din nou gata de luptă. | Dacă aceste fapte eroice se resirâng asupra întregului corp ofițeresc al reg-tului, apoi toţi ofiţerii reg-tului sunt unanimi a recunoaşte că R. 34 lat. nu ar îi putut trece botezul sângelui in condițiuni atât de strălucite fără exemplul admirabil dat de Maiorul Stănescu, C-tul Bat. 1/34, în luptă şi fără activitatea plină de extraordinar devotament şi cinste ostăşeassă a acestui ofiţer în timpul orpririi şi reconstituirii batalioanelor, Şi pentru ca omagiul adus făuritorilor acestui fapt strălucit de arme să fie deplin, datori Suntem să amintim că puţin timp înâinte reg-tul a fost comandat de Col. Dragalioa, inimosul, vigurosul şi neadormitul bătrân, „moşul“,—această curată glorie a armatei române, care a ştiut să sădească în sufletul tutulor ofiţerilor pe care i-a păstorit floarea sfântă a conştiinţei datoriei şi a devotamentului şi să reverse asupra tutulor comoara cunoştinţelor sale militare ;—şi reg-tul său nu l-a făcut de muşine, aici aci, nici pe celelalte câmpuri de luptă. 4) 
. Batalioanele asiiel refăcute au ocupat cu companiile locul arătat în crochiul -respectiv, St.-M. R. 34 Int, compus din Lt.-Col. Ionescu Dobrogeanu, C-tui Reg-tului, Maior Popescu St, Ajut. C-tului şi toţi adjutanţii de reg-t şi de batalioane,—retraşi pe înserate la pontoane, s'au înapoiat pe la ora 12 noaptea pe front, iar a doua zi de dimineaţă se găseau la şirele de paie de lângă Cant. 2 (A se vedea comunicările Subl. Ştefănescu Şt, Adj. Bat. îil|34, a Șefului Muzicei Reg-tului 34 Inf., precum şi co- munic. Col. Răşcanu, C-tul Brig., compusă din Regetele 34 şi 74 Iafant.,—şi care a stat în continuu alături de St. M, Reg-tului 34 Inf. 

Refacerea Bat. III!2 Gr. 
După cum am văzut la descrierea luptelor, acest batalion s'a retras după lăsarea intunericului, din lupta care se angajase pe stânga şos. Silistra, s'a refăcuţ şi a ocupat poziţie călare pe şos. Silistrei înaintea Bat. 1/34 şi 11/34 şi înaintea fortificațiilor Liniei a I-a a Capului de Pod. 
Deasemenea din comunicarea Locot. Lazăr Gn., Adj. Bat., am văzut că companiile S'au refăcut cu efectivul pe jumătate, din cel cu care intrase în luptă. 

  1) Dar contactul cu Bulgarii era rupt ?2—Se ştiea unde s'au oprit ei ? 2) Şi nu s'a mai găsit? (Imi pare rănit şi evacuat. N. A.) 3) Dacă acest reg-t şa tăcut cuviincios datoria, cauza principală e că a fost lăsat întreg în acelaş sector, 
4) De sigur că aşa trebue să fie. Un bun comandant de reg-t drege tot ce găseşte stricat şi şubred în corpul său, şi "1 ridică la înălţimea lui. 
L-am avut pe Dragalina la Batal, 9 Vânători ca ajutor şi ştiu cât a contribuit ca să facă din el un corp îruntaş. 

. 

42
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Dintre ofiţerii batalionului lipseau câte-şi-trei ofiţerii Comp. 9:2 Gr.,—Căpit.. Rădulescu AI., C-tul 
Comp., Subl-ţii Stroescu [. şi Nicolae Gh. căzuţi răniţi în timpul înaintări la atac. In locul lor a fost însărci- 
nat cu conducerea companiei Subl. Stănescu A., C-tul Plot. Il mitr.. care sosise la Olteniţa fără piese şi 
căruia Locot. Mardan Bucur, Of. cu Aprov. al Reg-tului, îi dăduse ordin să se ducă pe front. 

la poziţia ocupată pe şos. Silistrei batalionul şi-a dispus companiile în felul arătat în crochiul 
respectiv. 

Refacerea batalionului 1184, Maior Stratilat. 
Am văzut deja de la descrierea luptei la care a luat parte, că nu poate fi vorba de o reconstituire 

propriu zisă a acestui batalion. 
Ştim că circa 100 de oameni cu Locot. Nădejde Iosif, C-tul Comp. 4:84, şi Subl-ţii Cristea D. şi 

Popovici N,. ambii din Comp. 3/84, s'au prezentat de-cu-seară la Bat. !lI/2 Gr., care i-a băgat în compunerea 
sa, cu care a staționat în timpul nopţii, şi cu care a luptat şi a doua zi. . 

Un alt grup, cu un efectiv de circa 50 de oameni s'a adunat înapoia Cant, 2, cu Maiorul Stratilat,' 
C-tul Bat,, Locot. Chiru V., C-tul Comp. 1/84, şi Subl-ţii Bălănescu P. din Comp. 1;84 şi Voiculescu 1. din 
Comp. 3/84.—De acolo au mers la Dunăre la pontoane, unde fiind ' găsiţi de G-lul Teodorescu au fost 
trimeşi înapoi pe câmpul de luptă. | : 

Spre a arăta cum s'a adunat acest grup, şi unde şi cum a staționat, voiu da cuvântul Sergentului 
Mirică Panait, comandant de secţie în plot. Subl. Voiculescu |. din Comp. 3/84. 

„li retragere am auzit (?) comanda D-lui Maior Stratilat pentru adunare.—Ne-am adunat la dân- 
sul ca vre-o 50 de oameni fără ofiţeri. Dânsul apoi a plecut să mai caute soldaţi. Nu a trecut miât şi am 
primit ordin!) să mergem la Dunăre, unde a venit şi Domnul Maior. 

| „l-a ponton s'au adunat ca 50—80 de soldaţi cu Subl. Bălănescu P. şi Subl. Voiculescu 1; era întunerec şi se zicea că vom trece la Oltenia. | 
„Domnul Maior Stratilat spunea că lupta s'a dat fără regulă. —A sosit acolo Domnul General şi 

ne-a dat ordin să mergem înapoi şi să ocupăm tranşeele, 
„Am plecat pe şosea; eu eram în patrulă, Eu am trecut de canton şi am trecut în spatele Bul- 

garilor. (?) Am văzut cum se căra hrana în spatele lor; se auzeau vitele mugind şi sgomot de gamele, etc, 
„M'am înapoiat şi am dormit în porumb pe malul Dunării. Cu trupa mea nu mai mam întâlnit, 
„Unitatea probabil a staționat înapoia cantonului în porumb aşa cum spun domnii ofiţerii2). 

— Subl., Cezar M. din Comp. 284 ajuns în retragere la canton, s'a întâlnit acolo. cu Plot. Constan- 
tinescu (2) şi apoi împreună au mers de vale la ponton, de unde în fine după oarecare peregrinări a ajuns 
la 'Turtukaia. | , 

— Subl. Cazimir C-tin, Adjut. Bat. 1|84, s'a retras izolat din luptă şi a stat noaptea în împrejurimile 
Caz. Şeremet, neştiind unde este batalionul. i 

— Ceilalţi ofiţeri ai batalionului, 
— parte âu căzut morți, precum : Subl. Stănescu N. din Comp. 4148. 
— parte rănifi, precum : Locot. Stroe Şt., C-tul Comp. 2]84,—şi Subl. Garofeanu N. din Compania 4148. 

| — iar parte dispăruți, precum: Subl. Crivăţ Paul din Comp. 1]84 şi Subl. Stănescu....„.—Ol- 
teniţa din Comp. 2184. 

Diu reangajați se ştie că au căzut morți în lupte următorii: Plot. Trache din Comp. 3/84 şi Plot. t. r. Mateescu N. (sau Atanase) din Comp. 4/84 
Se crede că au căzut morţi şi următorii reangajaţi : Plot. Mucenic T. din Comp. 1:84,— şi Plot, State N. din Comp. 2|84.— . 
Refacerea Companiei 174, Căpit. Roescu. 
Resturile acestei companii, circa 80 de oameni cu Căpit. Roescu C-tin şi Subi. Helgiu V., s'au - adunat în valea şos. Pont, 1, adică acolo unde această companie îşi lăsase raniţele în drumul de la debarca- der spre Cant. 2. 

Dintre ofiţeri lipseau : Subl. Coşteiu I. căzut rănit în timpul înaintării la atac, şi Subl. Turtureanu răsieţit de companie, şi care a doua zi de dimineaţă s'a prezentat la Subl. Petre D. dia Comp. 5/74 în tran- şeele Liniei a II-a deasupra Polig. Vechiu de Tr. In timpul nopții nu ştim unde s'a găsit, 
    

1). De la cine 2—(Poate prin om de legătură de la M. Stratilat). 2). Acest sergent nu cred că spune adevărul. (Este posibil, dar văd că spune. lucruri care sunt “în concordanţă cu spusele ofiţerilor,—verosimile, şi nu acoperă faptul că sia rătăcit de “unitatea sa. Este ser- gent instruit de mine şi îl cunosc ca un om deosebit de strajuic. Apoi Subl, Voiculescu, Cotul său de ploton mi-a vorbit de el cu cuvinte de laudă, . i ”
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Refacerea unităţilor de artilerie şi staționarea pe timpul nopţii de 23-24 Aug,— 

— Bateria de 53 mm a Reg-tului 75 Infanterie. 
Această baterie rămasă numai cu Plot, Aldoichiţei C-tin, a stat noaptea pe poziţia din care a tras în cursul zilei 1), adică în interiorul unghiului format de şos. Silistrei şi Kusujului. 
Nu cunoaştem efectivul în oameni şi cai al acestei baterii şi nici pierderile pe care le-a suferit în timpul luptei. 
Ofițerii acestei baterii, Subl. Costianu V., C-tul Bateriei, plecat la ordine (?) şi Subl, Crapelianu An., of. subalt, în baterie, plecat din baterie fără motiv, şi găsit şi luat în subordine de Maiorul Antonescu B., C-tul Bat. 11:75 care făcea parte din acelaş reg-t cu acest ofiţer, —zic,—nu s'au înapoiat în baterie nici în cursul nopţii şi nici a doua zi, 
Bat. 2:5 Ob. 105 mm., Locot. Otopeanu. | - 
Această baterie s'a retras şi a staționat la Şeremet după ce mai întâiu se dusese, chemată de un sergent, la grupul de unităţi de pe şos. Daidir. 
Bat.. 15 Ob. 105 mm. Căpit. Costescu, 
Deşi a luptat mai mult în legătură cu operaţiunile grupului de unități de pe şoseaua Daidir—a venit şi a staționat în timpul nopţii la Nordul şos. Silistra, înapoia Cant. 2 între şos, Kusuj şi şos, Pant. 2, —după ce mai întâiu se retrăsese în Turtukaia şi văzuse că acolo era mare invălmăşeală. Bateriile de Tunuri de 75 mm. Md. 1880. 
Luate subt comandă de Maiorul Divary, după încetarea luptei s'au retras puţin înapoi din poziţia pe care luptaseră, şi au staționat în apropierea Bat. 53 mm.:75, care era comandată acum de Plot, Aldoichiţii N 

Concluzie. 
Aşa dar dintrun total de 7 batalioane,—(1176, 11:76 şi 1V[76,— 1[34 şi 1[34, — 1112: Gr., —1:84, — şi Comp. 1:74),— şi 7 baterii diterite,—(Bt. t, 53 mm. Locot, Popescu Fotino,—Bat. t, 53 mm, Subl. Costian,—Bat. t, 75 mm. Md. bulgar Subl, Atanasiu, —Bat. t. 87 mm. Md. 1880 Locot, Andronescu,— Bat, t. Ob. 105 mm. Locot. Otopeanu şi Div. de 75 mm. Md. 1880 Maior Divary) şi Cupola de 120 mm.F. N. G, Subl, Săveanu N., care au lupiat în Sect. Centrelor 12-15, nu s'au mai găsit în cursul nopţii de la 23 la 24 Aug. şi a doua zi de dimineaţă în acest sector care avea ca ax de operaţiuni şos. Silistrei şi ca punct de adunare Cantonul 2, decât resturile următoarelor unităţi : 

— Bat. 1134 şi 11[34 cu un efectiv de circa 550-600 trupă şi 16 ofiţeri, 
— Bat, Ill|2 Gr. cu efectivul jumătăţit,—circa 500 oameni,—cu 13 ofițeri,—la care se alipise grupul Locot. Nădejde 1. din Bat. 1:84 cu 137 de oameni şi 3 ofiţeri. 
— Şi grupul Subl. Bălănescu P. din acelaş batalion (184) cu 50 oameni şi 2 ofiţeri. Adică în total circa 1300 oameni cu 34 de ofiţeri, infanterie din 7250 oameni şi 67 ofiţeri; iar ca artilerie. 4 baterii (Bat. t. 53 mm Subl. Costian, Bat. Ob. Căpit, Costescu şi Div. Maior Divary) dia 7 baterii şi o cupolă.—Căci resturile Reg-tului 76 lnf. adunate la Caz. Şeremet cu un efectiv de circa 400 oameni şi 26 de ofiţeri şi ale Comp. Căpit, Roescu (1|74) staționată în valea Pont. 1 cu un efectiv de 70 de oameni şi 2 ofiţeri, precum şi celelalte baterii, nu au putut interveni în luptă a doua zi, după cum vom vedea, decât târziu, după începerea luptei şi după respingerea liniei noastre de luptă. 

Acesta este tristul adevăr asupra reconstituirii unităţilor noastre care au luptat în jurul şoselii Silistrei. 2), 

Reconstituirea Unităţilor care au luptat în preajma şos, Daidir. 
Ştim că şos. Daidir a fost luată ca ax de operaţiuni de următoarele unităţi de ajutor de a doua categorie : Bat, 11/84 şi Bat, 1/74 (mai puţin Comp. 1;74),—în afară de unităţile care au făcut parte din gar- nizoana de siguranță a Capului de Pod şi de unităţile de ajutor de întâia categorie care au luptat în sec- torul Centrelor 8-11, şi anume: Bat, I1176,—Comp. 1147 şi 2|47 Mi..— Comp. 16, 7, 5, 3 şi 6 din R.79 Int, —Bat. 1[80, Bat. îll74 şi Bat. III/74, Comp, Mitr,|74, Bat. U1:34,—Bat. 1, 3 şi 4/5 Ob. şi Diviz. Ob. 120 mm Maior Motaş. 
Ne amintim cum Bat, 1174, III|74 şi 1180 s'au reconstituit în după amiaza zilei de 23 Aug. subt protecţia Bat. [l/84 şi 1/74 şi B. 11/34, şi au continuat lupta împreună cu aceste batalioane până seara. 
1) Bine 

| | 2) Este întradevăr foarte trist.—Culpabilitatea şi incapacitatea Comandantului eşă acum şi mai mult în vază, | 
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Vom lua pe fie care din aceste unităţi şi vom arăta cum s'au reconstituit în cursul Serii şi cum 
au staționat în cursul nopţii de 23—24 August. 

Nici unul din ofiţerii Bat. [11/76 şi ai Comp. 1 147 şi 4174 Mil. şi din Companiile 16, 7, 5,3 şi 6 
din R. 79 Inf. nu S'au oprit la Linia Il-a a Capului de Pod şi nu s'au raliat la unităţile de ajutor de a 
doua categorie care au sosit pe această linie şi au continuat lupta aci, afară de Subl. Petrescu 1. Gh, dia 
Comp. 11:76, şi Maiorul Mihăilescu din R. 79 Int. 

Ori, cum ofiţerii sunt reprezentanţii unităţilor lor, nu putem vorbi de o refacere a unităţilor ai 
căror ofiţeri nu au fost prezenţi.—De aceia voiu vorbi aci numai de unităţile ai căror ofiţeri au stat lângă 
oameni lor, i-au adunat şi au continuat lupta.!) 

Reconstituirea Reg-tului 74 Infanterie. 
Acest reg-t este singurul în Capul de Pod Turtukaia care deşi sosit despărţit în două, norocul 

l-a ajutat să lupte întrun sector unic şi să aibă astfel putinţa să se adune şi să lupte ca unitate organică.2) 
După contra-atacul dat în seara de 23 Aug. asupra poziţiei bulgare de pe marginea porumbului 

din stâuga şos. Daidir, batalioanele, la ordinul Maiorului Marcovici, s'au retras înapoia vâlcelei care traver=- 
sează şos, Daidir la klm. 6, s'au refăcut şi au staționat noaptea acolo. 

Astiel : . 
Batalionul 1174, Lt. Col. Știrbulescu A. 
S'a reconstituit tot aşa cum luptase, adică cu 3 companii (Comp. 2, 3, şi 4) subt comanda Căpit, 

Dimitrievici 1. 

Câte-şi-trele companii aveau un efectiv de circa 160--180 de oamenii cu următorii ofițeri: Căpit, 
Dimitrievici 1. şi Subl, Niţă Tănase din Comp. 2:74 ;—Subl-ţii Dijmărescu 1. şi Demetrian P. din Comp. 3|74;— 
şi Locot, Popescu 1. şi Subl. Şerban 1, din Comp. 474, 

Lipseau ;dela unităţile lor : 
— Nici unul, sigur, mort. 

— Răniți: Subl. Aron Teodoru, Adj. Bat. 1|74 (presupus rănit şi evacuat) ;—Subl. Peteanu A. din 
Comp. 2/74;--Locot. Stoica, C-tul Comp. 3:74, rănit grav şi apoi mort în spital ;-- 

-- Dispăruți : Subl, Robescu E, din Comp. 2:74; dispărut de vreme dela companie, trecut la Olteniţa, 
de unde a fost înapoiat cu alţi ofiţeri de către Col, Vlădescu, C-tul Reg-tului 80 Inf.;--Subl. Perianu M. dia 
Comp. 3/74, dispărut fără să se ştie ceva de urma sa ;--Subl. Constantinescu 1. din Comp. 4/74, dispărut 
de la companie şi trecut probabil în ţară în noaptea de 23--24 Aug. ;—şi Subl. Nistorescu N. din Comp 
474, dispărut dela companie şi văzut în cursul nopţii pe frontul Bat, 1175. 

Batalionul astfel constituit a staționat noaptea în dreapta şi în imediata apropiere a şos. Daidir 

Bat. 11:74, Maior Teodorescu Ioan. 
„Acest batalion, de care ştim că s'au răsleţit încă de dimineaţă Comp. 5 şi 6, şi de care s'au răs- leţit seara şi Comp. 8-a, nu s'a putut reface decât cu Comp. 7, cu un efectiv foarte redus, cu Locot. Calo= 

enescu D. şi Subl. Ştefănescu Tr, companie care a fost alipită la Bat, 1|74 în locul Comp. 1174 (Căpit, Roescu) 
care îi lipsea. 

Comp. 574, Căpit. Simionescu Grigore, | 
Răsleţită de batalion de dimineaţă spre Centrala 2, s'a retras odată cu trupele care au luptat acolo, şi a ocupat tranşeele Liniei a II-a deasupra Polig. Vechiu de Tr. cu plot. Subl. Petre D.; iar plot. 

Subl. Teodorescu |. din ordinul Căpitanului Ţăranu (?) a mers la Bat.de Coastă ca susţinere (2) a acestei baterii. | 
Din această companie lipseau : 
— Căpit, Simionescu Gr., C-tul Comp., care a fost găsit în retragere prin pădure,—zicea că e rănit (?) sau bolnav,—de către Bat. de Ob. Căpit. Grigorescu Tr. şi a fost luat pe un cheson şi transportat ia Turtukaia. ” 
— şi Subl. Roşculeţ N, rămas mort în linia de reculegere din faţa Centralei 2, în aceiaşi tran- şee în care a fost rănit Lt-Col. Popescu Ioan, Ajut, Reg-tului 79 Inf.. 
Comp, 6/74, Locot. Georgescu Mihal. 
Răsleţită deasemenea de dimineaţă de batalion şi retrasă pe vremea prânzului la tranşeele Liniei 

„_ 1). Dacă aceste relaţiuni sunt controlate, ea aruncă o mare pată asupra ofiţerilor carii şi-au pă- răsit unităţile lor. (Sunt şi ofiţeri ale căror unităţi disolvându-se puteau să se prezinte la unităţile vecine sau pe care le întâlneau în cale spre a continua lupta. N. A.) - 2), De sigur că această împrejurare i-a fost de mare folos. Credinţa mea este că dacă Coman- damentul nu ar fi ciopârţit pe toate celelalte corpuri trimise în ajutor, fiecare din ele şi-ar fi făcut în mod onorabil datoria, şi operaţiunile de la Turtukaia nu S'ar fi terminat prin marea catastrofă care a fost înce- putul dezastrului armatei noastre din toamna şi iarna anului 1916.
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a Îl-a din faţa Văii Ciobanului, a continuat să stea acolo toată după amiaza zilei de 23 Aug. şi în "cursul 
nopţii de 23-24 Aug. fără să se pună în legătură cu reg-tul său, care a luptat la câteva sute de metrii 
la stânga sa. | 

Pentru că reconstituirea Companiilor 7|74 şi 8/74 este puţin cam neclară voiu da cuvântul ofi- 
ţerilor carii. încadrau aceste companii, | ! 

— Comunic. Locot. Caloenescu Dobre, C-tul Comp. 7174: 
„Se făcuse seară, şi Maiorul Marcovici a dat ordin să ne retragem înapoi pentru Staţionare.—Subl, 

Ştefănescu Tr. a fost lăsat cu plotonul său în avanposturi pe şosea la colţul pădurii, unde a căzut mort 
într'o recunoaştere.— Maiorul Teodorescu I, C-tul Bat. 1174 fusese rănit de vreme.— 

„Bat. 1174 s'a contopit cu Bat. I1l|74 cu un efectiv total de 6-700 oameni şi s'a refăcut în stânga 
(2) şos. Daidir cu Maiorul Marcovici, | 

— Oiiţerul nu vorbeşte nimic de ceilalţi ofiţeri din campanie, şi anume: 
— Subi, Lepădatu V., care după unele informaţii a fost rănit şi evacuat. 
— şi Subl. Penacof, Ivan, de origină bulgară din Cadrilater, dispărut de la companie şi probabil 

trecut la inamic. Afirmăm acest lucru, deoarece acest oiiţer a fost văzut la Bazargic întrun birou de informaţii 
al Armatei Bulgare de către Căpit, Grigorescu Tr., care fusese chemat acolo ca să arate unde a ascuns în- 
<hizătoarele “bateriei sale. 

Afară de aceasta, comunicarea în privința morţii Subl-tului Ştefănescu Tr,, pare a nu fi adevărată, 
de oarece Subl. Dijmărescu 1. din Comp, 3]74, mi-a comunicat după cum vom vedea mai la vale, că l-a 
văzut teafăr a doua zi pe la orele 9-10 dimineaţa, 

Mai departe ofiţerul iarăşi este în contradicţie, şi de astă dată cu toţi ceilalţi ofiţeri ai Reg-tului 
74 Înî., când afirmă că Bat, 1l|74 a intrat în compunerea Bat. [l|74, cu care s'ar fi refăcut în stânga, şos, 
Daidir, când ştiut este că Bat. 11]|74 s'a adunat şi a staționat în cursul nopţii în dreapta şoselii şi a Bat. 1|74. 
Această din urmă nepotrivire de datoreşte în mod sigur dezorientării şi situaţiei neclare în care se găseau 
unităţile în acel loc.—Sau ofiţerul nu va îi fost la unitatea sa 2— 

Dealtfel relativ la această chestiune posed o schiță făcută de Căpit. Dimitrievici în care se arată 
în mod precis că resturile Bat, 1/74, care a intrat în compunerea Bat. 1174. au staționat în stânga şoselii 
având alături şi imediat în dreapta şoselii Bat, il74, iar mai la dreapta, spre stâna, care se găsea în acel loc, 
Batal, 11|74. 

La această companie (7|74) a stat în cursul nopţi. şi Maiorul Mihăilescu A,, Cotul Bat, 179. 
— Comunic. Subl. Melinte P., of. subalt. în Comp. 8/74: 

panaere S'a dat asalt (seara) şi ne-am repezit cu toţii la porumbul ocupat de Bulgari. 
„In timpul asaltului, pe la ora 5-5,30 a căzut rănit Locot. Panaitescu A,, C-tul Comp.. Apoi ne-am 

retras în faţa abatiselor Liniei a Il-a pentru a staţiona noaptea. Acolo am adunat 104 oamerii împreună cu 
Plot. Banciu; ne aflam în dreapta şoselii şi făceam paza Bat. 11174, Maior Marcovici, care se află adunat 
înapoi şi în dreapta noastră. 

„Miercuri de dimineaţă a venit Maiorul Teodorescu şi am format batalionul: — Comp. 6:74 (7) 
cu 40 de soldaţi; — Comp. 7174 cu 5o de soldaţi; — şi Comp. 8:74 cu 104 soldaţi. 

„Ne îngrămădisem la o sacă, când am început să primim focuri. 
—. Poziţia ocupată pentru staționarea în cursul Nopţii în faţa abatiselor, cred că nu trebue să se . 

înţeleagă că a fost în apropierea abatiselor, cum s'ar părea că se îoţelege, deoarece abatisele se găseau 
mult înapoia chiar a Bat. 1ll]74, înaintea căruia se găseă Comp. 8|74. 

Afirmația că Miercuri de dimineaţă a venit Maiorul Teodorescu |. şi a format batalionul, în con- 
tradicţie cu afirmaţia Locot. Caloenescu D. care afirmă că Maiorul Teodorescu lon a fost rănit de vreme, 
cred că este adevărată, deoarece din alte informaţii reese că Maiorul Teodorescu a. fost rănit în lupta de 
a doua zi. 

Nu înţeleg cum la adunarea batalionului a doua zi s'au prezentat şi 40 de soldaţi din Comp. 
6174, care ştim unde se găsea în întregime. 

Sacaua în jurul căreia ofiţerul spune că se îngrămădise cu compania sa a doua zi, este probabil 
sacaua cu fasole, despre care ne amintim că vorbeşte Elevul Plot. Cârlan V, din Comp. 9/76 în comu- 
nicarea sa, | 

Din această apropiere deducem şi poziţia ocupată de companie, şi care este foarte bine precizată 
de Elevul Plot. Cârlan V. în comunicarea sa, şi anume, pe şosea înapoia unui văi în fundul căreia era un 
puț şi pe al cărui versant opus suia pădurea, adică înapoia văii de la kim. 6.—Acolo bine—înţeles a stat 
împreună cu Elevul PI. Cârlan V. acoperiţi înainte de plot. Subl, Ştefănescu T. din Comp. 7174, care se afla 
peste vale la colţul nord-estic al pădurii, 

Ceilaiţi doi ofiţeri din companie şi anume Subi-ţii Moţoiu |, şi Mihăilescu Şt., despre care nu 

r
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vorbeşte în această parte a comunicării sale Subl. Melinte, fuseseră răniţi în lupta de dimineaţă şi fuseseră evacuaţi. 

| | Aşa dar Maiorul Teodorescu ., C-tul Bat. 1|74, când şi-a reconstituit a doua zi de dimineaţă batalionul, a adunat numai Companiile 7/74 şi 8|74 cu efectivele şi ofițeri pe carii i-am arătat mai sus (circa 200 de oameni şi 4 ofiţeri) şi dintre care, prima (Comp, 7174) se găsea în stânga şoselii Daidir în găvanul dintre cotele 122 şi 119,6, având plot, Subl, Ştefănescu Tr. înainte la colţul nord-estic al pădurii în avanposturi, iar a doua companie (8174) pe dreapta şoselii şi imediat înapoia văii de la kim. 6. 
Batalionul 11174, Maior Marcovici, 
S'a reconstituit şi a staționat în cursul nopţii în intervalul dintre Bat, 1/74 şi stână, Avea câte 60--70 de oameni de fiecare companie cu următorii ofiţerii: Maiorul Marcovici, C-tuţ Bat, ;--Locot. Teodotiu D., Subi. Iordan lv. din Comp. 9:74 ;--Comp. 10176 fără ofiţerii ;—Locot, Buricescu Gh, „şi Subl. Papaianopol la Comp. 11;74 şi Căpit. Bursănescu V, şi Subl. Bălăşescu C. la Comp, 12:74. Dintre ofiţeri batalionului lipseau : 

-- Morți: nici unul, 
! , -- Răniţi: Plot. t. r. Hurmuzi C, dia Comp. 9|74 rănit în lupta de dimineaţă:--Locot, Panaitescu C, din Comp. 10|74 rănit în lupta de după amiază şi evacuat a doua zi ;=-Subl. Dan Aurel din Comp. 10|74, idem ;--Subl. Panait 1. din Comp. 10/74 rănit în lupta de dimineaţă şi evacuat j--Subl. Constantinescu Put- 

rănit în lupta de dimineaţă şi evacuat ;--Subl, Papadopol P. din Comp. 12|74 rănit în lupta de dimineaţă şi evacuat, 

-- Dispăruți : Subl, Drăgulin C-tin din Comp. 11/74 dispărut dela Companie dar căzut prizonier rănit, 
- -- Prizonieri: Subl. Bârzan 1, din Comp. 9/74, căzut prizonier în lupta de dimineaţă în tranşeele dinapoia Centrului 9, 

Compania de Mitraliere a Reg-tului 74 Inf, 
Această companie având toţi ofiţerii răniţi în lupta de dimineaţă şi evacuaţi, şi tot materialul pierdut în aceiaş luptă, nu s'a mai putut reconstitui, 

- Lt.-Col. Petrescu 1, C-tul Reg-tului, plecat după ajutoare la Turtukaia s'a înapoiat cu Bat. 1/2 Gr. Lt-Col, Pârjolescu, în cursul nopții. Despre acest batalion vom vorbi la descrierea sosirii şi întrebuinţări, trupelor de ajutor de categoria Ill-a, | | ” Şi astfel s'a reconstituit a doua oară R. 74 inf, după ce a susţinut două lupte, Efectivul cu care a reuşit să se reconstitue a fost de circa 1000 oameni şi 20 de ofițeri, exclusiv Comp. 1/74, 5/74 şi 6|74, care s'au răsleţit de reg-t şi au luptat pe alte poziţii. | Soarta a favorizat şi acest reg-t, frate bun cu R. 34 lnf. să treacă cu bine primul botez de sânge şi să Săvârşească. fapte care să stea cu cinste în Istoria Armatei Române şi să-şi acopere drapelul de glorie. Meritul acestor fapte, şi în special al celor 2 refaceri ale reg-tului, revine în primul rând inimosului şi activului Său comandant, care ajutat cu un egal devotament de ofițerii săi, a reuşit să ţină trupa adunată, şi după două lupte să dispună de un efectiv destul de ridicât şi gata de a deschide a treia luptă. Din acesţ punct de vedere este cel mai fericit din toate reg-tele care au luptat în Capul de Pod Turtukaia, 2) 
Reconsituirea. Bat. 1]80, Lt.-Col. Ignat Em, 
Acest batalion s'a reconstituit în două grupe: una cu Căpit. Mayer T, pe Linia ll-a de Rez. a Capului de pod lângă şos. Daidir, intrând în compunerea grupului de unităji care a luptat âci,—şi a doua la Caz, Şeremet cu Lt.-Col, Ignat Em., C-tul Bat. 180. 
Grupul Căpit. Mayer T, s'a refăcut mai întâi cu Subi, Begnescu Br, şi cu vre o 70 de soldaţi pe la ora 5—5,30 cam la 100-—200 m, în stâuga şoselii Daidir, 
Acest grup, probabil sie fiind deplin constituit până seara, nu a putut lua parte la atacul dat asupra poziţiei bulgare de pe marginea porumbului 
După lăsarea nopţii încetând operaţiunile, Căpit. Mayer T. a continuat să adune trupa şi ofiţerii 

carii făceau parte din Bat. 1/80 ŞI a răuşit să formeze o companie cu efectiv de răsboiu încadrată cu urmă- torii ofiţeri carii până seara luptaseră în companiile Bat. 11184, 1174 şi 11/34 : Subl, Janet Gh. din Comp, 2:80,-- Subl. Begnescu Br. din Comp. 4:80,--Subl. Dobreanu S, din Comp. 684; şi Plot... .. Compania astfel constituită a Staţionat în cursul nopţii în Slânga  şos. Daidir, puţin înapoia Comp. 7:74. 

  - 1) Da. Reg-tul a fost favorizat de soartă.
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„Pe la ora 9 noaptea a venit acolo Căpit,:Popea, C-tul Bat. [[]|34 şi ne-a luat subi comanda sa, 
ordonându-ne să constituim rezerva batalionului său“, (Comunic, Subl. Begnescu Br.) !) 

In ce priveşte reconstituirea Grupului Lt. Col. Iguat Em. nu avem decât comunicatea de mai jos 
a Subl, Găiseanu D. din Comp. 3]80 care s'a raliat acestui grup: 

„Am dat atacul.spre seară (asupra poziţiei bulgare de la marginea porumbului) dar am fost res- 
pinşi de o mitralieră bulgară. 

„Seara m'am retras şi am ajuns la Cant. 2, unde grănicerii mi-au spus că R. 80 Inf. se adună la 
Cazarma Şeremet. Acolo Lt. Col. Ignat cu 200 de soldaţi de adunătură fără ofiţeri m'a primit, şi a doua zi, 
am înaintat pe şos, Silistrei“, 2) 

-- Din cele arătate: mai sus se deduce că lipseau la apel. următorii ofiţeri din batalion: 
— Morți: nici unul în mod sigur. Ă 
— Râniţi: Subl. Copăceanu, C-tul Comp, 1]80 dispărut de la unitate, căzut însă captiv rănit; — 

Locot. Panait C-tin, C-tul Comp. 3|80, grav rănit la retragerea de la. Centrul 11, evacuat şi apoi mort 
în ţară: Ă 

—Dispăruţi : Subl. Videscu C-tin din Comp. 1/80, dispărut şi probabil mort în lupta de la Centrul 
11 în care a reuşit să intre ca ajutor;—Subl. Mayer din Comp. 3180, dispărut probabil mort în timpul re- tragerii de la Centrul 11; -Subl. Crainic din Comp. 3/80, dispărut fără să se ştie nimic asupra 
soartei sale; — şi Subl, Holban din Comp. 4|80, văzut de Lt. Col, Petrescu ., C-tul Reg-tul, 74 Iof. pe 
câmpul de luptă de pe şos. Daidir, foarte inimos şi întreprinzător,—şi apoi dispărut fără urmă, 

— Imboinăviţi : Subl, Nicolescu din Comp. 4|80 îmbolnăvit (2) de-cu-noapte la Şeremet şi evacuat 
la Oiteniţa. 

—Răslețiți de unitate : Subl. Pătărlăgeanu I,, Adj. Bat. 1:80, care a petrecut noaptea în nişte tran- şee necunoscute, probabil înspre Cant. 2, încotro s'au retras mulţi ostaşi dinspre Centrele 9, 10 şi 11,— Subl. Stoicescu Şt. din Compania 1/80, căzut prizonier nerănit, dar despre care nu am cunoşiință că s'a prezentat la vre-o unitate din Capul de Pod; — Sublocot, Petrescu D. din Compania 1180, idem; — Căpit., Orzeanu, C-tul Companiei 2/80, care a fost văzut de ofiţerii Batalionului 11/80 în dimineaţa zilei de 24 Aug. pe la Caz. Şeremet împreună cu 13 oameni, carii spunea că i-a rămas din companie ; de acolo nu se ştie ce a făcut; a căzut prizonier nerănit;—Subl. Cucu Gh, din Comp. 3]80, care nu se ştie cea făcut după retragerea de la Centrul 11, dar a căzut prizonier nerănit ;—Subl. Popea R. din Comp. 4180, care după retragerea de la Centrul 11, a înemerit în nişte tranşee de la Cantonul 2 care erau ocupate de soldaţi din R. 74 Inf. care aveau bărbi, (2) şi de soldaţi din Bat, 48 Mil., şi unde a stat în cursul nopții de 23—24 August. 

După cum se vede majoritatea ofițerilor batalionului retraşi răsleţiţi de la unităţile lor, nu s'au prezentat la alte unităţi. 

Reconstituirea Bat. 11:84 Maior Protopopescu V. 
Nici acest batalion nu a fost mai fericit decât Bat. 1]80. | 
Deja ştirbit prin răsleţirea Com, 5/84, Căpit. Radian N. şi a celor 2 plotoane din Comp. 8|84 împreună cu Locot, Lascu R., C-tul Comp,, şi Subl. Bondoc |. a avut şi nenorocul să piardă pe comandantu său rănit şi evacuat inainte de a se înseră, Şi astfel nu a putut să se refacă decât subt forma unei jumătăţi de companie 3) încadrată cu următorii ofiţerii: Locot. Stoicescu A, Cotul Comp, 7184, comandant, Subl. Georgescu Gh. din Comp. 7:84, Subl, Popescu D. din Comp. 8:84 şi Plot. Bănescu. 
Astiel constituită unitatea s'a alipit „Detaşamentului (?) Mayer T.,“ cum Sa numit în noaptea a- ceia grupul organizat de acest căpitan, şi a staționat împreună cu acesta în noaptea de 23-24 Aug., şi a luptat a doua zi împreună. 
In afară de ofiţerii răsleţiţi de batalion cu Comp. 5:84 şi cu cele 2 plotoane dio Comp. 8:74 cu Locot, Lascu R. şi Subl. Bondoc, mai lipseau de la batalion următorii ofiţerii : Locot. Docea C-tin, C-tul Comp. 6|84. Acest ofiţer a fost întâlnit de Căpit: Dimitrievici |. C-tul Comp. 2/74 şi locţiitor la comanda Bat, 174, Marţi 23 Aug. seara după darea asaltului la porumb, umblând fără rost. A doua zi de dimineaţă a fost văzut mai întâi tot cam prin acelaş loc, şi apoi, ceva .maâi târziu, pe marginea pădurii Ja Sud de Valea Rem, 4, spunând soldaţilor să nu tragă că suni Ruşi ; în sfârşit a fost văzut în retragere la eşirea din pădure unde a fost rănit ;—părea că este cuprins de un uşor acces de demenţă ;—Subl. Voicu Victor. din Comp. 6:84, rănit şi evacuat ;—Subl. Vlădescu I. din Comp. 7/84, deasemenea rănit şi evacuat ;—Subl, CraintzR. a fost văzut de vreme de către Subl. Preotu, Adj. Bat. 111/84, dus pe un pat de puşci de 5 sol- daţi, şi fiind întrebat ce are, a răspuns să fie lăsat în pace ; în aparenţă părea că. nu are nimic, 4) 

  

1) Foarte curioasă rechiziţiune de trupe. 
2) Unde îşi pierduse Lt. Col, Ignat trupa şi ofițerii săi, 
3) Numai atât ? - | 
4) Dar în realitate a avut ceva ? (Nu ştiu N, A.)
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Reconstituirea Batalionului 111:34 Căpit. Popea. 
Ne amintim că acest batalion în înaintarea la atac s'a despărţit în două părţi: | -- O jumătate, Comp. 9134 şi 12:34, au înaintat paralel cu şos. Daidir şi Sau alipit atacului dat de grupul de unităţi care au luptat pe această şosea, 

-- iar Companiile 10:34 şi 11:34 au înaintat prin mijlocul intervalului dintre şos, Silistra şi Daidir. - 
| | Primele două compani s'au reconstituit în legătură cu grupul unităţilor-de pe şos. Daidir, iar cele. două din urmă companii au rămas în cursul nopţii, după cum am arătat şi la descrierea operaţiunilor, în tranşeele de la P. T. Panar Alceac, cota 121,85. . 

Intrucât modul cum S'au refăcut şi cum au staționat în cursul nopţii Comp. 9134 şi 12:34 nu este destul de clar, voiu da cuvântul Căpit. lonescu C., Cotul Comp, 9:34. 
poe... Poziţia bulgară ne domina, şi câmpul până la ea era gol; am pornit la asalt, am res- pins pe Bulgari şi am ocupat marginea crângului ; ne-a apucat seara şi am stat acolo, Mai pe întunerec am văzut trăgându-se rachete înspre stânga noastră, în linie cu noi până în Dunăre; credeam că sunt trase de ai noştrii, dar în urmă am aflat că în realitate erau trase de Bulgari spre a însemna linia frontului pe care ajunseseră cele mai înaintate elemente ale unităţilor lor. 
„In stânga mea era Locol. Jinga şi apoi celelalte companii ale batalionului în ordinea începând dela stânga: (1, 10, 12, iar în dreapta era compania mea ; rezerve nu aveam. 
„Noaptea a venit Căpit. Popea Gh., C-tul Bat, şi ne-a inspectat. Eu mă vedeam izolat, deoarece la dreapta mea se retrăsese frontul. Din această cauză m'am dus spre dreapta, spre şosea. i „In drum spre şos. am întâlnit întrun câmp ca 2000 de soldaţi din mai multe reg-te; cu ei nu era nici un ofiţer. Am întrebat ce ofiţer este acolo şi nu: mi-a răspuns nimeni. Mi-am luat “soldaţii din R. 34 Int, cu mine, erau puţiai,—şi la ceilalţi le-am dat ordin să se ducă şi să-şi caute reg-tele lor. „La şos. Daidir am văzut cum Maiorul Marcovici îşi aduna batalionul şi am făcut legătura cu dânsul pria Comp. Căpit. Mayer T. şi prin Comp. 12]74 Căpit. Bursănescu (2) 
„Noaptea a trecut liniştită. | Se _ — Din această comunicare reese că atât Comp. Locot. Jinga (12/34) cât şi Comp. Căpit. Ionescu C. au rămas în cursul nopţii în formațiunea de luptă pe poziţia cucerită, ” Efectivul cu care ambele companii au rămas, nu-l cunosc; dealiiel companiile nu au fost adunate: spre a se putea face controlul efectivului. 
Dintre ofiţeri se găseau la companii : Căpit. Ionescu C,, C-tul Comp. 9;34;—Subl-ţii Linde E. şi Popovici E. din acelaşi companie ;—Locot, Jinga P., C-tul Comp. 12/34;—şi Subl. Şerbănescu V, din aceiaşi. companie, 
Lipseau de la companii următorii ofiţeri: Subl. Ionescu Turculeţ din comp. 9434, rănit ;—şi Subl-ţi Petrescu D. şi Ştefan N. din Comp. 12134 deasemenea răniţi. 
Efectivul în ofiţeri şi trupă cu care au rămas Comp. 10|34 şi 11134 nu-l cunoaştem. Din infor- - maţiuni nu destul de sigure, Comp. 1134 a perdut toţi ofiţerii în timpul înaintării la atac, şi anume Locot. Soare C., C-tul Comp. şi Subl. Miulescu răniţi, Subl. Sary Achile mort, şi Subl. Panaitescu Şt, dispărut. Comp. 10:34, după cum am arătat la descrierea luptelor nu a pierdut nici un ofiţer până la ca- pitularea Cetăţii, 

Concluziune, . | 
Aşa dar dintr'un total de 8 batalioane şi 2 companii (Bat. 11:76,--Comp. 1:47 şi 4:47 Miliţii,--Comp.. 16179, 7:79, 5|79, 3:79 şi 6:79,--Bat. 1180,--Bat. lI74 şi Bat. 11;74,—Comp. 2|74, 3174 şi 4174,—Bat, 11:84 şi Bat, 11:34) -- şi 9 baterii diferite (Bat, 1:5 Ob. Căpit. Costescu,--Bat. 3:5 Ob, Căpit.  Dumitriu,--Bat, 4:5 Ob. Căpit. Grigorescu T.,--Bat. de 120mim--din Diviz. Maior Motaş,--Bat. de î. 105mim Locot, Jecu, Căpit. Sendrea şi Locot. Feraru, şi Bat. de 75 mm Mă, bulgar Subl. Fulger) care au luptat în Sect. Centrelor 8—11 şi Subc. 11— 12 în cursul zilei de 23 Aug,, nu s'au găsit în cursul nopţii: de 23-24 Aug. şi a doua zi de dimineaţă la Linia II-a a Cetăţii şi în preajma şos. Daidir, decât resturile Reg-tului 74 Inf, cu un efectiv de circa 1000 de oameni şi 18 ofițeri,— resturile Bat. 1:80 cu un efectiv de 250 trupă şi 3 ofiţeri,—resturile Bat. 11:84 constituite înt”o jumătate de companie cu un efectiv de 120 trupă şi 4 ofiţeri,—şi resturile Bat. 111/34 cu un efectiv probabil de circa 600 oameni şi 9 ofiţeri,—în total circa 2000 oameni şi 33 de ofiţeri infanterie dintr'un efectiv to- tal de 8500 oameni şi 137 de ofiţeri ;—iar ca artilerie nici o gură de foc pe câmpul de luptă, deoarece toate bateriile din acest sector care nu căzuseră în mâna inamicului, s'au retras în timpul nopţii la Caz. Şeremet şi pe platoul târgului Turtukaiei, iar a doua zi, după cum vom vedea, au venit pe câmpul de luptă, după ce infanteria a pornit la atac şi se retrăsese spulberată de infanteria şi artileria bulgară. 1) 
  1). Dacă icoana această este adevărată atunci este foarte tristă, mai ales pentru artileria care şi-a nesocotit datoria.



— 345 — 

In afară de unităţile de infanterie care am arătat că s'au reconstituit în acest sector, a mai fost 

adus în cursul nopţii şi Bat. IIi2 Gr., care face parte din trupele de ajutor de a Illia categorie. Despre so- 
sirea acestui batalion în Capul de pod şi distribuirea lui la grupul de unităţi de pe şos. Daidir vom vorbi 
întrun capitol aparte. 

lată dar, cine urmă nu numai să preînlâmpine în ziua de 24 Aug. atacul diviziilor bulgare în sec- 
torul cuprins între pădurea Daidir şi Dunăre, dar să şi atace. Ă 

Norocul afost, după cum vom vedea, că, dintr'o greşeală neexplicabilă de conducere a Coman- 

damentului Bulgar (General KissgJoif) Divizia 4 Preslav, care a atacat în ajun frontul Centrelor 6- -9, a fost 
angajată în ziua de 24 Aug. în totalitatea ei în Pădurea Daidir-Turtukaia (Bobla) unde a stat încurcată până 

la ora 3 după amiază, şi a rămas astfel să lupte pe frontul dintre Dunăre şi Păd, Daidir numai Brig. Nedel- 

cof. (8 batal.) deja slăbită în luptele din ajun ; căci altfel Cetatea ar fi căzut mai repede !) şi lupta s'ar fi 
transiormat întrun măcel îogrozitor, dată fiind superioritatea mare a forţelor bulgare. 

Sosirea trupelor de ajutor de a Iil-a categorie. 

„Ne amintim că am denumit trupe de ajutor de a treia categorie unităţile sosite în după-amiază 

sau în seara zilei de 23 Aug. şi care nu au fost angajate în luptă în cursul nopţii de 23-24 Aug. 
Aceste unităţi sunt în ordinea sosirii. 

— Bat. î. 53 mmi74, şi care a trecut la Turtukaia odată cu Comp. 1/74. 
— Bat. Ill2 Gr. care a trecut la Turtukaia odată cu lăsarea serii. 

— Bat. 1180 trecut în cursul nopţii împreună cu Comp. 11/80. 

— şi Col. Mun. destinată să împrospăteze muniţiunile Reg-tului 5 Ob. 

Bat. î. 53 mm. a Reg-tului 74 Infanterie. 

Această baterie a trecut Dunărea la Turtukaia, cum am spus mai sus împreună cu Comp. 1:74 
Căpit. Roescu, între orele 2,30'-3 d. a., fără comandaitul său Locot. Rizescu loan, care se găsea în permisie, 

şi cu însărcinarea ca la înapoere să dea şi prin Bucureşti pe la Arsenal spre a aduce înălţătoarele tunurilor 
şi cheia închizătoarelor, câre lipsea, 

= Numitul ofiţer nu a sosit la Turtukaia decât a doua zi, 24 August, pe la ora 12, când nu mai era 
de nici un folos. | 

Şi astfel această baterie, încadrată, atelată şi înhămată cu multă îngrijire şi cum numai harnicul 
C-t al Reg-tului 74 Int. ştia să organizeze şi să pregătească, încât stârnise admiraţia tuturor acelora carii au 
văzut această baterie, a căzut intactă în mâinele inamicului fără să fi putut fi folosită. 2). 

Este surprinzător cum s'a putut acorda permisie comandantului acestei baterii chiar în timpul pe- 
rioadei marşurilor de concentrare a armatei şi numai la înapoere să dea pe la Bucureşti pe la Arsenal spre 
a aduce înălțătoarele, când interesul militar pretindea ca piesele lipsă să fie aduse cu un moment mai 
de vreme. 3) 

Bat. 1112 Grăniceri Li.-Col. Pârjolescu. Acest batalion a trecut Dunărea pe înserate. Aproape 
în acelaş timp sosise de pe câmpul de luptă, la Turtukaia şi Lt-Col, Petrescu [., C-tul Reg-tului 74 Inf. care 
plecase la C-tul Capului de Pod spre a cere ajutoare. 

C-tul Capului de Pod considerând justificată cererea Lt-Coloneiului Petrescu, şi proectând să exe- 
cute un contra-atac de noapte în sectorul şoselii Daidit, operaţiune în care punea mari speranțe, a dat Bat. 
II:2 Gr. Lt-Colonelului Petrescu cu ordinul de a executa atacul de noapte.4) 

Pentru a arăta în mo“. amănunţit de unde şi cum a venit acest batalion, cum şi când a trecut 
Dunărea, şi cum a fost dus la grupul de unităţi de pe şos. Daidir, voiu da cuvântul pe rând ofiţerilor din 
batalion şi apci Lt-Colonelului Petrescu Ioan, 

— Comunicarea Subl. Ştefan [., Adjut. Bat. IIGr.: 
„Marţi la ora 7 pe înserate am debarcat la Turtukaia ; am lăsat raniţele pe malul Dunării (2) şi 

am pornit la deal cu serviciul de siguranţă în marş, am trecut pe lângă Caz. Şeremet pe care le-am lăsat la 
dreapta, şi am mers pe şos. Daidir până la locul unde am bivuacat noaptea, în dreptul stânelor de dincoace 
de pădure, 

  

1) Norocul a favorizat pe Bulgaro-Germani, dar pe noi ne părăsise cu totul, 
2) Ca toate trupele de ajutor trimise în mod culpabil la Turtukaia, în loc să îie trimesla Silistra. 

E enorma incapacitațe la cei de la M. C.G. 
3). Cu alte cuvinte s'a trimes la Turtukaia o baterie sabotată. Răspunderea acestui fapt cade a- 

supra Comandamentului din care făcea parte bateria, i 
4). Ce măsuri de executare a dat el acestui proect?—Nici una. 

44.
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„Inaintea noastră era R. 74 I., din care cauză în cursul nopţii ne-am păzit cu patrule numai în- Spre dreapia, 
a _— Comunic. Subl, Ionescu Cristodor, of. subalt. în Comp.. 6;2 Gr.: „Ne găseam cu batalionul Ia: comuna Malul intre Giurgiu şi Zimnicea. _ „De acolo am primit Luni 22 Aug. de dim.; trebuia să ne întâlnim cu Bat. II!:2 Gr. din Hadivoaia, dar el plecase mai “nainte. 

| ” „Ne-am îmbarcat la Băneasa Luni noaptea şi am ajuns la Olteniţa Marţi 23 Aug., pe laora 10-11 a. m. | 
„Pe la ora 6 d. a. am pornit în,port, unde am stat până s'a amurgit. Au trecut înaintea noastră transporturi de materiale, sau nu venise vasele cu care trebuia să trecem noi. Când am trecut pe malul de dincolo era întuneric bine. :) | | i ” : | x Am îoceput să suim la deal, dar luasem greşit drumul şi ne-am înapoiat şi am suit pe altă şosea pe lângă cazărmi şi de acolo am mers la locul unde am dormit noaptea. 2)— | , o „Pe drum ne-am întâlnit cu G-lul Teodorescu care era în automobil, şi ns-a dat ordine, 5)— ___„ Noaptea am dormit în ordine strânsă în ordinea numerică. Nu Ştiam situaţia locului şi situaţia inilitară în care ne aflam ; ştiam numai că ne găsim în marginea unei păduri şi că ai noştrii respinseseră pe Bulgari -până în marginea de dincolo a pădurii şi noi aveam să-i urmărim a două zi, 4— — Comunic. Subl. Stănescu E., C-tul Comp. Mitr]2 Gr. Si | „Până să debarc, batalionul plecase înainte. In acest timp veneau soldaţi în retragere de sus, pe Şoseaua câre cobora la pontonul de debarcare. Se vedea venind şi nişte tunuri de 53 mm (Bat. de 53 mm|74 ?), şi soldaţi răniţi, etc.. Din această cauză a trebuit să sui deaiul în piept ca să-mi pot face loc şi să trec înainte, a | Se „Soldaţii carii se retrăgeau. unii aveau arme, alţi nu aveau, dar toţi se plângeau şi strigau : „fugiţi fraţilor“. (Probabil tot Bulgari îmbrăcaţi româneşte. N. A). | E NE „la acel timp jandarmii trăgeau tocuri în port spre a înfricoşă pe fugari şi a- nu-i lăsă să se sue în bacuri. 5)— 

- „Aiuus sus ps deal am luat-o pe şosea la dreapta, şi lângă Cazărmi am găsit batalionul ; era cu Lt.-Col, Şeinescu în formaţie de adunare ; mi s'a spus că puţin mai'nainte venise acolo G-lul Teodorescu şi dăduse ordinul de luptă. | - . 
„De acolo am mers spre Daidir fiind călăuziţi de Lt, Crăciunescu, C-tul Comp. 12|76. i „După un drum de câţiva kilometrii ne-am oprit pe un platou unde am dormit noaptea. Ştiam că inamicul fusese respins, şi pentru a exploata succesul, batalionul va atacă a doua zi Pădurea Daidir, spre a respinge de acolo unităţile inamice rămase în urmă €) ;—acest ordin a fost dat de-cu-seară, . | | „Pentru că ştiam că la stânga suntem sprijiniți de R. 84 Inf, batalionul a staționat “cu companiile în iinie şi eşalonate înapoi şi la dreapta (dispozitiv de aripă) având Comp. Mitr. înapoia centrului. „Acolo ne găseam: în dreapta şoselii în faţa_unei linii de tranşee în spatele căreia se întindea un - lan de porumb, 

„Toată noaptea a fost linişte complectă, | 
— Comunic, Lt.-Coi. Petrescu [., C-tul Reg-tului 74 Inf, -. „+ «+ Mam dus la Turtukaia după ajutoare. Pe drum m'am întâlnit cu g-lul . Teodorescu care era în automobil cu Maiorul Săvulescu, Şeful său de S.-M,, şi cu Lt.-Col, Şeinescu C-tul Reg-tului 2 Gr. „l-am cerut ajutor, şi mi-a dat Bat, [I/2 gr., şi mi-a ordonat să comunic Colonelului- Răşcanu ca să dea un atac de noapte cu R, 34 Inf,. 2 batalioane de grăniceri, etc,, căci situaţia este pierdută, şi crede că numai print'o asemenea operaţiune se va putea restabili. 7), | | | | „Nu am găsit nici pe Col, Răşcanu, nici pe Lt.-Col, Ionescu Dobr., C-tul Reg-tului 34 int, spre 

  e 1). De ce această pierdere de timp 2 Cine conducea serviciul transporturilor pe Dunăre ? Nimeni?-— Rău de tot, a 
2) Comandamentul nu dăduse nici o călăuz ? 3) Batalionul trebuia să găsească aceste ordine când a debarcat la Turtukaia, : 4) Mare întunerec plutea deasupra trupelor şi Comandamentului din 'Turtukaia, 5) Poliţia militară era făcută numai de jandarmi ? Nu era de ajuns pentru o întreagă garnizoană cuprinsă de panică, pe care o răspâudea trupelor care soseau în pachete, o - 6) Ca falşă intormaţiune întemeiată pe necunoaşterea situaţiunei, din cauza lipsei de recunoaşteri. 7). Un asemenea ordin de operaţiuni se comunică celui însărcinat Cu executarea printr'un ofiţer ps care G-lui Teodorescu îl îatâineşte întâmplător pe drum ? 

| Pentru mine rămâne stabilit că nici prin gând mu trecea Generalului ca să încerce un atac de. noapte, căci dacă s'ar fi gândit la el, ar fi luat în adevăr toate măsurile cerute de gravitatea Siluaţiunei şi Sar fi pus singur în capul trupelor însărcinate cu această operaţiune. . “
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"a le comunica ordinul şi a proceda la executarea lui. In schimb am găsit trupele retrase de pe poziţia pe: 
care o cucerisem şi adunate ca la 1000 —1500 m. înapoi şi acoperite înainte cu avanposturi ordinare. 

-„Având în vedere că nu mă mai puteam. pune în legătură cu R. 34 Ia., cu care trebuia să dau atacul 
de noapte, că reg-tul meu era decimat şi obosit în urma celor două lupte pe care le purtasem în cursul zilei, 
şi mai presus de orice având în vedere că terenul pe care avea să se desfăşoare atacul era necunoscut şi. 
acoperit cu lanuri întinse de porumb, şi constătuindu-mă şi cu ofiţerii prezenţi, am conchis că atacul uu se 
poate da fără primejdia de a rătăci şi risipi prin poriimburi şi mâna de oameni care ne mai rămăsese, şi 
am hotărât că este mai bine să păstrăm unităţile astfel cum au fost reconstituite: pentru luptele care aveau 
să se desfăşoare a doua zi. 1) 

— In urma acestei forţe înțelepte hotărâri care era în perfectă concordanţă cu situaţia locului şi cu 
starea trupelor, batalionul de grăniceri a fost păstrat intact. 2) 

Bat. 11:80, Maior Dobriceanu. 
Este ultimul batalion debarcat la Turtukaia. 
Din acest batalion trecuse în cursul zilei de 23 Aug. Comp. 7:80 subt comanda Locot. Popescu 

Niţă. In locul acestei companii R. 80 lnf. a dat batalionului Comp. 1180. 
Peairu a vedea cum şi când a trecut Dunărea, şi unde a staționat acest batalion, să dăm cuvântul 

ofițerilor săi, 

— Comunic, Subl. Sto:nescu luliain Adiut Bat, 11:80: 
„Am debarcat ia Turtukaia la ora '12 noaptea de 23.34 Aug. 
"Probabil Col, Vlădescu, C-tul Reg-tului şi Maiorul Dobriceanu, C-tul Bat., sau dus la C-tul Ca- 

pului de Pod pentru a primi ordine, deoarece batalionul a mers singur la Caz, Şeremet, unde sa instalat 
întro vale lângă un'lac spre a petrece restul nopţii. . 

„A -doua-zi de dimineaţă în zori a venit G-lul Teodorescu şi ne-a dat ordin că: “suntem rezerva 
trupelor care luptă spre Daidir. 

„A venit apoi G-lul Drăgotescu ca să ia batalionul! spre a-l duce în luptă în sectorul său; dar 
Maiorul Dobriceanu i-a cerul ordin sris în acest seus, şi nedându-ne am refuzat să mergem şi ne-a lăsat 3) 

___—— Este drept că batalionul 'a întrat în luptă pe şos. Daidir, dar nu ca rez:tvă a trupelor care luptau 
acolo, ci ca rezervă a Capului de Pod, asttel cum era destinat prin ordinul de luptă pentru ziua de 24 Aug, 
—Piobabil că G- jul Drăgotescu, 'care prin acelaş ordin era numit c-t al unităţilor dintre şos, Silistra şi Dai: 
dir, prinlre care era şi „un batălion din R. 80 Inf“,—probabil Bat, 180, a confundat aceste ' batalioane. 

„_— Comunic: Subl, Bali Gh, C-tul Comp. 5I80: 
"„La ora 6,30 s6ara eram sâsiţi cu batalionul la Olteniţa în port. a i 
„Acolo era Lt- Col. Angelescu Paul, Adjut. Regal, care vorbia sate cabină telefonică cu Capul de 

„Pod. Iatâi a comunicat că au sosit 2 batalioane din R. 80 Int, dar în realit3te sosise dumai : unui ; „confuti- 
” qase un batalion de grăniceri cu unul de al nostru. —Imi. aduc aminte că spunea : „De ce 'să mii trecem 
Dunărea şi aceste două batalioaoe (1180 şi I1|2 Gr. ) şi să le pierdem şi pe acestea ?* 4) 

„Un căpitan de stat major mi-a dat în primire pe Subl. R. E. găsit la Olteniţa ;—pe Subl. S. S.R: 
„ka dat în primirea altui ofiţer. 

„Când am debarcat la Turtukaia pe la ora 10 noaptea a am găsit la debircader pe Lt.-Col,. Pe- 
trescu Î., C-iul Regetului 74 laf,, (sosit precum ştim la Cotul Capului de Pod spre a cere şi aduce ajutoare 
pentru grupul de unităţi care luptau pe şos. Daidir), m'a întrebat din ce reg-t fac parte, şi când i-am răs- 
puns că fac parte din R. 80 Inf,, mi-a spus că acesta este reg.tul care va schimba reg-tul comandat de 
dânsui, La aceasta eu i-am răspuns să se adresese c-tului meu de batalion. 

„Am mers sus pe deal şi am staționat în, plin câmp: —A doua zi de dimineaţă ne-am „găsit lâugă 
Caz. Şeremet, 

— Comunic. comună a Subl- -ţilor Drăcea M şi Cristescu V., of. subalt, în Comp. 6/80: 
„Bat. 11;80 format din Comp, 5, 6, 8 şi îl a debarcat la Turtukaia în noaptea de 23- 24 Aug. pe. 

la ora îl ;--Comp, 7180 trecuse mai'aainte. 

„Am dormit la Caz. Şeremet echipați. 
— "Comunic, Subi. Cruceanu T, of. subal. în Comp. 5|80: - 

„De ia Bucureşti la Olteniţa am fost transportaţi în automobile. Am sosit pe la ora 4d.a., dar 
la Turtukaia am trecut între orele 9 şi 10 noaptea.—Grănicerii' au fost trecuţi înaintea noastră, deşi sosiseră 

  

1) Va să zică: Comandantul ordonă, iar subalteraul chibzueşte, după ce ,cere avizul ofiţerilor săi 
_şi nu execută. In altă armată acest ofiţer superior ar fi fost executat fără judecată. 

2) Hotărârea putea fi înţeleaptă, dar călcarea ordinului era flagrantă. 
3) C-tul Batalionului a refuzat să-şi ducă batalionul î în luptă. Ce sancţiune s'a dat acestui act? 
4) Foarte înţeleaptă întrebare.
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mâi târziu. Aceştia au trecut cu un elan admirabil, ceeace a contribuit să ne ridice şi nouă foarte mult moralul, 1) . 
E „Până să ne îmbarcăm, circulau fel-de fel de svonuri: ba că vom trece, ba că nu vom trece, „După ce am trecut la Turtukaia, am stat noaptea şi am rebegit pe câmpul de lângă Caz. Şeremet. 

„Când a răsărit soarele am văzut pe Căpit. Orezeanu, C-tul Comp. 2:80, cu vre-o 12 soldaţi ; spunea că numai cu aceştia a mai rămas din toată compania.—Din aceasta am început să înţelegem că lucrurile merg rău, Soldaţii însă n'au băgat de seamă, deoarece nu se vedea deloc debandadă, 
„Circulau fel-de-fel de versiuni: uoii spuneau că au venit Ruşii; alţii spuneau că Bulgarii au fost respinşi spre Razgrad; dealtfel era o tăcere care concorda cu svonul de ruperea luptei şi retragerea Bulgarilor. — Din comunicările date mai sus situaţia Bat, 11:80 reese destul de clară din toate punctele de ve- dere şi nu găsesc de cuviință a mai adăoga ceva. 

Printre trupele de ajutor de a treia categorie trebue socotit şi Bat. V:76 MIL, care, ştim cum a sosit, cum a acţionat şi în ce chip a staționat noaptea. - 

Tot în seara de 23 Aug. a trecut la Turtukaia şi O secție de coloană de munițiuni pentru -Reg, 5 Ob. adusă de Lt-Col. Păncescu, Ajul. C-tului Reg-tului 5 Ob.—Sosirea acestei secţii a fost de mare folos, deoarece a dat putință acestui reg-t să-şi împrospăteze mubiţiunile. 

Pentru un moment nu ne oprim ca să vedem cum au fost distribuite şi folosite trupele de ajutor înşirate mai sus, acest lucru urmând să-l facem la studierea ordinului de luptă dat de C-tul Capului de Pod 
pentru ziua de 24 Aug. 

Concluziune | 
Din cele expuse până acuni putem să ne dăm seama mai mult sau mai puţin de situaţia trupelor noastre în Capul de Pod în dim. de 24 Aug, şi care în câteva cuvinte s'ar putea caracteriza în felul următor : — Unităţile care au luat parte la vre-o lupiă în Capul de Pod s'au refăcut cu un efectiv parţia] de cel mult jumătate, şi cu un efectiv total de cel mult o şesime; multe din unităţi nici nus'au refăcut, — Se găseau intacte în Capul de Pod următoarele batalioane : II;80, 112 gr., 1:75 şi 1V:80 (care rămase grupat la Centrul 1) şi câteva companii răsleţite de batalioanele lor şi care nu avusese de susținut nici o acțiune, precum : probabil Comp, 10:34, Căpit. Nicolescu I,—Comp. 6;74, Comp. 7:80 Locot. Popescu Niţă,— Comp, 5;84 Căpit, Radian,—Comp. 1 şi 2 din Bat. V;72 Mil. care erau la Calimok, şi în fine Comp. 2 şi 4 din Bat, V:48 Mil. însărcinate cu poliția în portul 'Turtukaia. 
In total putem afirmă că se găseau subt arme şi organizaţi în unităţi cel mult o treime din efec- 

tivul unităţilor de infanterie care se găseau. în Turtukaia ; restul oamenilor erau morţi, răniţi, răsleţiți sau 
Sustraşi de la unităţile lor, sau trecuţi Dunărea în mod fraudulos. 

— Din artileria Capului de Pod se părăsise pe poziţia Liniei Centrelor, 
— Toate turelele de 53 mm. şi de 37 mm ; 
— "Toate cupolele de 120 mm, F.N.G., dintre care numai una în funcţiune ; 
— Toate mortierele F. N. G. dintre care nici una instalată sau în funcţiune ; 
— 5 baterii de tunuri de 105 MI, ; 
— T 1 baterie de tunuri de 87 mm. Md, 1880; 
— T 2 baterii de tunuri de 75 mm Md. bulgar ; 
— 1 Obuzier de 210 mm pe afet; 
— t 1 baterie de 53 mm pe afet; 2) 

— Se mai găseau în liniile noastre următoarele baterii : 
— Artileria din Ostroavele Cârneciul şi Chioslugeaua. 

— 4 turele cu tunuri de 57 mm Nordenfeld. 
— 6 turele cu tunuri de 53 mm 
— 14 turele cu tunuri de 37 mm 

— Artileria de pe malul stâng al Dunării 
— 1 baterie de tunuri de 120 mm Lt. Chamond 
— 1 baterie de tunuri de 75 mm Lt. Chamond 

— Artileria Escadrei da Dunăre. 
— Artileria din interiorul Capului de Pod cucare de fapt se putea sprijini infanteria în luptă : 

1) Ce bine era să nu mai fi trecut Dunărea. Păcat de atâtea trupe de elită care se pierdeau la Turtukaia şi măreau golurile în armata de operaţiuni de la Carpaţi. 
2) Acestea (+) cel puţin puteau fi retrase pe Linia II-a.
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— 1 baterie de tunuri de 150 mm. Krup 
— 1 baterie de Obuziere de 120 mm. Skoda 
— 1 baterie de tunuri de 105 mm. Locot. Dumitrescu Aurel 
— 1 baterie de 75 mm, MA. bulgar (Subl, Fulger).— 
— 2 baterii tunuri de 75 mm Md, 1880 (Maior Divary) 
— 2 baterii tunuri de 75 mm Md. 1906 românesc (Diviz. Căpit. Georgescu V. din R. 3 Art. — 3 baterii tunuri de 53 mm a câte 6 piese pe afete, dintre care Bat, Locot. Rizescu din R. 74 nf, nu a putut funcţiona decât după ora 12. 
— 2 baterii de ob. de 120 mm (7 piese) tragere accelerată (Diviz. Maior Motaş). şi 4 baterii obuziere de 105 mm irgere repede din R. 5 Ob. 

— Bateria de Ob. de 120 mm FE, N.G. pe afet, Locoi, Stroescu, nu avea muniții; iar bateria t. de 37 mm Locot, Andronescu nu putea funcţiona din cauza lipsei unor piese pierdute în retragere. — Nici una din cele 54 mitraliere franceze de poziţie nu a fost retrasă de pe Linia Centrelor, 1) — Din cele 32 mitraliere Maxim, de câte a dispus toate unităţile se mai găseau 21. 
— In ziua de 23 Aug, nici o unitate de infanterie sau baterie nu a suferit din lipsă de muniţiuni;— şi dacă în ziua de 24 Aug. serviciul de împrospătare ar fi funcţionat normal, 2) nu S'ar fi simţit pe alocurea lipsă de muniţiuni nici în această zi; dar nu ar fi putut face taţă unei consumări mai mari de muaiţiuni. Aşa dar puterea combativă a garnizoanei Capului de Pod era mult scăzută din toate punctele de vedere; dar în special era alarmantă destrămarea unităţilor de infanterie, şi deci în această direcţie trebuia să se lucreze, spre a se mări puterea de rezistenţă a cetăţii, 3), 

Ordinul de luptă pentru ziua de 24 Aug. 1916 
Faţă de situaţia arătată mai sus, care putem spune chiar de pe acuma că nu era îndeajuns de cun noscută de către C-tul Capului de Pod, acest comandament a dat următorul ordin de operaţiuni pentru ziua de 24 Aug. 4) 

Pentru redarea textului acestui ordin mă servesc, pedeoparte de textul publicat de G-lul Teodo- rescu în lucrarea sa intitulată „Turtukaia“ Ediţia 1922 Braşov, iar pedealtăparte de e copie pe care Locot, Popescu lon, Cotul Comp. 474 a scos-o de pe un exemplar original (şapirografiat) care se află în posesia Maiorului Bălăceanu O., C-tul Bat V:76 Mil. | 
Pentru că aceste texte diferă puţin, pun în parinteză părțile diferite în copia pe care mi-a dat-o Locot. Popescu loan. | 

bă 

Ordin de Luptă 

Turtukaiă 23/8 1916 ora 23 

„In urma luptei de azi inamicul reuşind să rupă (să ocupe) frontul între Centrele 6-7-8 şi 9, 5) a înaintat până la Linia lll-a de Rez. (până în faţa Liniei a Iil-a de Rez.) pe marginea Nord a pădurii Tur- tukaia (Daidir) (pe marginea păduril Daidir). 
„In urma contra-atacurilor viguroase date de trupele noastre, inamicul s'a retras (probabil!) până în linia Dealului Uzum Burum şi la Sud de Valea Başu. 6) 
„Pentru a-l urmări şi recuceri toate lucrările Capului de Pod ordon:. 
„Chiar în noaptea aceasta toate unităţile se vor reconstitui pe Linia Ill-a de Rez., după cum urmează: „Reg-tul 36 Inf., Bat, IV de la: Reg-tele 40, 75 şi 80 şi Bat. Mil. Mircea, vor ocupă lucrările Liniei a Ill-a dintre Dunăre, Centrul 1 şi şos. Turt.-Rem, 2 pe coasta de Nord a Văiei Turtukaia. | „Un batalion din R. 75 Inf. (Lt.-Col. Țânţu) şi Diviz. Art. de 75 mm. vor forma rezerva acestui sector, 

»Sectorul 1 va fi subt comanda Colonelului Mărăşescu. 
„R. 75 af. (cu două batalioane), —R. 79 Int,—R. 74 Inf., Bat. | dia R. 84 laf. şi Bat. Mil. Vasile Lupu (76 Mil.), Diviz. din R. 5 Ob., vor ocupa intervalul dintre şos., Rem, 2 şi şos. Daidir, formând Sect, 1 subt comanda Col, Anastasiu Ga, 

  1) Ce mare greşeală! 
2) Cine era să-l organizeze ? 
3) Se găsea de desuptul celei mai exagerate toleranţe atât numeric cât şi câlitativ. 4) Aşi vrea să ştiu la ce oră au primit trupele acest ordia. (Se va vedea N. A.) 5) Dar la No. 11,—dar la No. 3 nu-l rupsese ? 
6) Aşa dar trupele apărării rupsese contactul cu inamicul ?
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| „Intre şoselele Daidir şi Silistra va fi Bat.. de Gr., un batalion din R. 80 Inf., şi Diviz. Ob.- de 105 mm. de subt comanda Maiorului Munteanu (şi Diviz. de Ob. de 105 mm.) ocupând uvrajele Liniei a a ill-a şi formând Sectorul III Subt comanda G-iului Drăgotescu,! | | | „La Nordul şoselii Silistra şi până în Dunăre se vor găsi R. 76 |; un batalion de grăniceri şi două baterii de 75mim (Md. 1880) formând Sect, IV Subt comanda Col. Vlădescu Gh, - „Trupele vor ocupa chiar uvrajele construite pe Linia Iil-a, : ” „La ora 4,30 dim,, fiecare unitate va trimite înaintea sa patrule puternice pentru a cercetă terenul înspre Sud şi spre cele două flancuri ale inamicului (Est şi Vest)2) - | - „Dacă patrulele trimise nu întâmpină nici o rezistenţă şi terenul este lipsit de inamic, unităţile Vor, împinge drept înaintea lor şi vor căuta să exploreze terenul până la Linia Centrelor pe care le vor ocupă. „Dacă însă se întâmpină rezistență, se va angaja lupta. după regulele stabilite. 3) „Un grup de manevră subt ordinele Col. Răşcanu C. şi format din: R, 34 luf,, Bat. II dia R. 844) inf., un batalion din R. 80 Inf., un batalion de grăniceri şi Diviz. de Ob. Motaş se va găsi călare pe Şos, Silistra la kim. 63 (sau kim. 4 de la Turtukaia). | | i ' “ „Un batalion din'R. 80 Înf. se va găsi în apropiere de Caz. Şeremet, „Trupele care nu vor. putea primi hrana caldă li se va da O raţie de conserve, E „Pentru trupele noi sosite, lat. Căpit. Ioanid va regulă să se trimeată în zori de zi-pe şos. Si- listra şi Daidir pâine şi brânză. | Da „Medicii corpurilor vor proceda imediat la pansarea răniților şi evacuarea lor. de pe câmpul de Iuptă. Tot prin îngrijirea acestor medici se va procedă la înhumarăa morţitor- după ce li se va lua plăcile. de identitate, Corpurile vor îngriji să îndeplinească formele necesare. | m „Pe timpul luptei mă voiu găsi la Blokhausul Şeremet, 
„Raportul ziiei va avea loc -la ora 8 seara. 

Comandantul Capului. de Pod Turtukaia , (55) General Teodorescu Când a fost confecționat acest ordin? - e A | „e G-lul Teodorescu, Cotul Capului de Pod, în scțierea sa afirmă că l-a daţ ia.oră 23 seara (11 noaptea), i | a N | | NE „Noi ştim însă că unele din prescripţiile acestui ordin. au luat un început de executare încă. din după amiaza de 23 Aug, 5) 
o e “Astfel, ne amintim că Col, Anastasiu Gh, a eşit la:ora 2 d, a; pe Câmpul de luptă la kim. 3 de pe şos. Daidir, unde şi-a aşezat postul pe comandă lângă Bat. Ob. Căpit, Grigorescu Tr, şi anume pentru a comanda trupele Sect, II]. ” Sa : | Ori, dacă cercetăm harta vedem ză kim, 3 'de pe şoseaua numită mai Sus se găseşte exact ina- poia centrului sectorului cuprins între şoselela Rem. 2 şi Daidir, pe care conform ordinului de luptă: de a doua zi avea însărcinarea să-l comande. Denumirea acestui sector. cu. numărul de III în loc de Il cred că este o confuzie pe care a făcut-o Subi, Grozescu H., adjutântul său, care mi-a făcut această comunicare, „ Deasemenea -noi ştim, că cu puţin mainainte Col, Anastasiu -s'a găsit în curtea Caz, Şeremet şi de acolo a dat ordin de intrare în luptă Companiei 7:80, Locot. Popescu Niţă, care ştim că a ocupat Ppziţie tot în sectorul dintre Şos. Daicir şi Rem. 2, în. stânga acestei din urmă şosele; aa - „Cred că acest ordin a fost dat de Col. Anastasiu. Gh. în calitatea sa. de comandant al noului; Sector II al Capului de Pod, Şi din aceasta putem conchide că în linii mari ordinul de luptă pentru ziua de; 24 Aug. a fost conceput şi căpătase un început de executare încă din după amiaza zilei de 23 Aug. Tot în „Sprijinui acestei concluzii avem şi comunicarea Lt-Colonelului Petrescu [.,. Cotul Reg-tului: 74 Inf., care în seara de 23 Aug. cupă darea atacului asupra poziţiei bulgare de la - marginea “ lanului de porumb, mergând la “furtukaia spre a cere ajutoare a întâlnit pe şos. Daidir pe G-lul Drăgotescu ; probabil şi acest general se găsea acolo tot la viitorul său post de comandă al sectorului dintre şos, Daidir şi Silistra, Să cercetăm acum următoarele chestiuni: | i „— Dacă datele relative la trupele amice şi inamice, pe care s'a întemeiat “ordinul dat, erau reale ;, — Ce scop îşi propusese C-tul Capului de Pod să realizeze ? : — Dacă scopul propus era în concordanţă cu situaţia şi misiunea Capului de Pod. 

      1). Numai 2 batalioane în acest sector ? | 2). Dar ce se face cu ordinul pentru atacul de noapte dat Colonelului Răşcanu, 3). După regulele stabilite în cursul operaţiunilor de la Turtukaia. 4). Colonelui Răşcanu avea un alt ordin de executat. | 5) Nu cred să fi fost conceput şi comunicat în timpul zilei. de 23 Aug,, fiindcă atunci ar fi fost cunoscut de toți Comandanții de reg-te.—Ori, sunt informat că mulţi nu au luat cunoştinţă de el decât în captivitate. —(Sigur că ordinul a fost transmis târziu noaptea. N. A,) 

—
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— Dacă prin operaţiunile ordonate se putea realiză 'scopul propus. | _— Ce scop de atins trebuia să-şi propună C-tul Capului de Pod față de menirea pentru. care se construise Capul de Pod şi faţă de situaţia în care se găseă Capul de Pod. 7 — ŞI în fine, cum s'ar fi realizat acest scop?. | Sigur că este uşor să ne punem aceste chestiuni în liniştea cabinetului şi în timpul de lucru şi de gândire nelimitat de care dispunem acuma, şi să răspundem, după cum ne. taie capul, mai bine sau maj rău. Şi de aceia nici nu mă gândesc a aduce incriminări Cetului Capului de Pod: pentru cele ce a făcut; ba din coniră este de mirare cum un comandant în situaţia în care se găsea Capul de Pod a putut, din lipsă de legături, să se ducă în atâtea părţi pe. front, în câte l-am întâlnit de ia lăsarea serii şi până pe' la ota 8-8,30',—şi la ora 9 să aibă liniştea necesară peotru “a închega un ordin pentru circa 34 batalioane şi 20 de baterii amestecate,—ştiut fiind puţinele ajutoare dă care dispunea la comandament. Am auzit pe mulţi ofiţeri de toate gradele spunând că dacă ar fi trecut la Turtukaia  răposaiul G-l Grigorescu Eremia, C-tul Diviziei a 15-a, ale cărui irupe (Reg-tele 34, 74, 75 şi 80 Inf.) au trecut la Turtukaia ;—că dacă nu ar fi plecat de la comanda Reg-tului 76 Int. Col. Epure Traian; că dacă etc, etc. soarta Cetăţii s'ar fi schimbat, 
, NE i Oare nu Sau găsit de la început în Turtukaia şi mai ales nu au venit cu trupele de ajutor destui ofiţeri distinși ai armatei? 

Oare nu a venit în Turtukaia în după umiaza zilei de 23 Aug. G-lyj Georgescu P. Gh, Cctul Corpului 5 Arm. cu un întreg stat major de ofițeri distinşi ?—printre carii era Col, Scărişoreanu din intan- ferie şi Maiorul Vasilescu Anton ? | 
| | | Oare nu a venit la C-tul Capului de Pod în seara de 22-23 Aug. Col, Mărdărescu, Şeful de St.-M. al Armatei a Ill-a? 

Oare în ziua de 23 Aug. nu se găsea în poitul Oiieniţa Li-Col, Adjut, Regal Anghelescu Paul, care vedea destul ds bine ce se pelrece pe malul de dincolo al Dunării ? 
„Şi cu toate acestea, de ce nu s'a văzut clar situaţia ?--şi de ce nu s'a propus şi nu s'a luato măsură salvatoare ? 1). 

A fost văzut îmi pare la un moment dat şi Maiorul Dumitrescu Toma în cuprinsul Capului de Pod, venit cu nu ştii ce misiune.. E | | | „De aceia să procedăm lă: cercetarea ordibului de luptă pentru ziua de 24 Aug. citat mai sus şi să Căutăm a da răspunsul la chestiunile pe care ni le-am propus, 

Cercetarea datelor privitoare la inamic şi la trupele amice. „la urma luptei de azi inamicul reuşind să rupă frontul (să ocupe frontul) între Centrele 6, 7,8 şi 9, a înaintat .până la Linia lli-a de rezistență (până în fața Liniei a I]l-a de Rezistență) pe marginea Nord a- pădurii Turtukaia (Daidir) (pe marginea pădurii Daidir). | . SE Pe lângă că cuprinsul ambelor” texte ale acestui aliniat diferă simţitor unul de altul şi ca formă şi ca înţeles, amândouă” nu corespund cu realitatea. | a po „= Inamicul nu a rupt şi nu a ocupat numai sectorui Centrelor 6, 7, 3 şi 9, 2) ci inamicul stăpânia  odată.cu lăsarea nopţii întregul brâu de centre al Capului de Pod, afară de Centrele i şi 2, după cum am văzut Îa descrierea operaţiunilor din ziua de 23 Aug.; dar în schimb nu se prezentase în faţa Liniei a ili-a (a I-a) de Rez. decât în sectorul cuprins între Pad, Turtukaia şi Dunăre.3) | ” -- In Pădurea Daidir inamicul nu a început să pătrundă, după cum vom vedea la descrierca opera= țiuuiior din ziua de 24 Aug., decât în âceastă din urmă zi; şi deci este inexactă afirmaţiunea că Bulgarii ar îi ajuus în seara zilei de 23 Aug. pe marginea Nord a Pădurii Turtukaia Daidir. | Mai departe : -- Se a 
| „la urma contra-atacurilor viguroase date de trupele noastre inamicul s'a retras (probabil) până în linia dealului Uzum-Burum şi la Sud de Valea Başu.“ 

Nici aceasta nu este riguros exact. Mai întâiu tru 
| | 

pele Sectorului ] nu au contra-atacat în seara „de 23 Aug. decât pe lunca Băiţei St. Selo. Pe Valea Boiang iului. şi pe şos,. Rem. 2, în direcţia dealului 
  --1) De ce? 

Ă SE 1) Pentru că sarcina G-hilui Teodorescu era prea grea. pentru umerii lui, Acest general cult şi devotat datoriei era cu totul lipsit de practica comandamentului. | | 2-a) Pentrucă nimeni eu -avea curajul să iee O hotărâre care ar fi putut contxaria ititenţiile Ma- relui Cartier General. i Mia 3-a) Pentru că M. C, G. nu-şi dădea seama de situaţie, „=-2) De sigur că da. | 
--3) Aşa este, dar apărarea nu ştia nimic,
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Uzum Burum (Uzum Bair) nu s'a dat nici un contra-atac, şi deci şi inamicul nu se putea retrage în această 
parte a câmpului de luptă, şi nici nu putem şti unde se va fi oprit în înaintarea sa în această direcţie î), 

In ce priveşte Valea Başu, este drept că grupul de unităţi de pe şos. Daidir a dat în seara de 
23 Aug. un atac asupra poziţiei bulgare de pe marginea porumbului de la Nord de această vale, şi a res- 
pius pe inamic din această poziţie, dar nu putem şti unde s'au oprit Bulgarii în retragerea lor ;—ba este 
posibil că Bulgarii respinşi în primul moment să îi revenit imediat după aceasta şi să fi reocupat poziţia 
părăsită de ai noşirii. 

In ce priveşte restul frontului, spre Dunăre, am văzut deja la descrierea operaţiunilor, unde credem 
că sau oprit Bulgarii. 

Aşa dar ştirile despre inamic erau departe de a fi adevărate ; în special mi se pare ciudat cum 
s'a dat în ordin că Centrele 9—15 de la stânga Capului de Pod nu erau căzute, când Comandamentul ştia 
bine că R. 76 Inf. părăsise aceste centre şi se găseă în întregime retras la debarcaderele Cetăţii şi la Caz. 
Şeremet, şi când lupta în sectorul acestor centre se dedea pe Linia Il-a a Capului de Pod în apropiere de 
Cantonul 2, 

Nici situaţia trupelor proprii nu era mai bine cunoseută, 
In ordinul de luptă sunt trecute unităţi care nu au existat în Capul de Pod niciodată, sau care 

existaseră, dar acum erau disolvate, - 
Astfel : 

Dacă înumărăm batalioanele din R. 80 Inf. prevăzute în ordin, găsim că sunt în număr de 4 şi a- 
nume ; „Bat. 1V:80“ în Sectorul 1;—,un batalion din R. 80 inf.“ în Sect. II ;—,un batalion din R. 80 Int. 
în grupul de manevră ;—şi în fine „un batalion din R. 80 Inf.* în rezerva Capului de Pod în apropiere de Caz. Şeremet ;—adică în total 4 batalioane, pe cât timp în Capul de Pod se găseau 3 batalioane (, 1 şilV) din acest reg-t, precum şi Comp. 11180 ataşată Batalionului 11/80, căruia îi lipsea Comp. 7:80. 

Tot aşa stă lucrul şi cu batalioanele de grăniceri, care sunt trecute în ordin în număr de 3,— 
unul în Sect. II], altul în Sect. IV, şi în fine al treilea în compunerea grupului de manevră, pe cât timp în 
realitate erau numai două, o 

Printre reg-tele şi batalioanele care au existat în Capul de Pod, dar care în dim. de 24 Aug. nu 
mai existau, sau erau reprezentate prin fracțiuni disparente şi totuşi sunt prevăzute în ordinul de luptă, sunt şi următoarele: R. 79 Inf.—R, 76 lnf.,—Bat. 1[75 Lt-Col. Ţânţu,--Bat. 11l|75 Maior Negruţi,--Bat. 1l|74 Maior Teodorescu |., Bat. 11:84 Maior” Protopopescu V,,--Bat. 1|84 Maior Stratilat şi într'o oarecare măsură Bat. 180 Lt-Col, Ignat. 

Afară de aceasta în textul copiei după exemplarul care se află la Maiorul Bălăceanu Oliviu, este trecut Reg, 84 Inf. care făcând parte odată din Sect. Ii, şi a doua oară din grupul de manevră. Dacă înir'adevăr aşa se găseşte trecut şi în ordinele originale şapirografiate,--la mijloc nu poate fi decât o greşeală de redacţie, Cazul cu al treilea batalion de grăniceri cred că este o scăpare din vedere, deoarece nu mă în- doesc că C-tul Capului de Pod ştia sigur că nu a trecut la Turtukaia decât 2 batalioane de grăniceri. . In ce priveşte al patrulea batalion din R. 80 Inf., socotesc că C-tul Capului de Pod avea credința că R. 80 Int. trecuse la Turtukaia în întregime, împreună cu C-tul său, Col. Vlădescu, pe câre l-a şi numit prin ordinul de luptă Cat. al Sectorului al IV-a. Ia realitate acest reg=t trecuse fără Comp. 9:80, 10180 şi 12180 şi fără Comp. de Mitr. E 

> Scopul pe care și l-a propus C-tul Capului de Pod să-l realizeze, 
„Pentru a-l urmări şi recuceri toate lucrările Capului de Pod, ordona :“2 
Deşi din redactarea ordinului reese că şi urmărirea inamicului constituia un scop, totuşi aceasta nu putea fi decât un mijloc ;--aşa că nu rămâne decât un Singur scop care se urmărea, şi anume, recucerirea tutulor lucrărilor Capului de Pod, care bine înţeles fuseseră pierdute în ziua de 23 Aug. 
Sau voia să recucerească şi lucrările Liniei Inaintate Siahlar--St.-Selo ? 
In ce priveşte urmărirea, chiar privită ca un mijloc de realizare a scopului, cred că nu putea fi vorba de o asemenea operaţiune, atâta timp cât armata inamică nu fusese bătută şi respinsă, fie printr'o acţiune ofensivă a armatei noastre proprii, fie cel puţin prin faptul că armata proprie a putut să reziste atacului armatei inamice, să-i fi nro+ cat pierderi mari, şi să o fi obligat să se retragă, 
In situaţia însă în care se găsea armata noastră în Turtukaia, faţă de armata bulgară atacatoare, 

nu putea fi vorba de urmărirea acesteia din urmă, 

  

1) Aşa este.— - 2) Scopul final era recucerirea întăririlor din jurul Turtukaiei.--Deci scop restrâns.--De ce ? 
- -



Dacă putea fi vorba întrucâțva de urmărirea unităţii bulgare care îusese atacată şi respinsă din 
poziţia pe care o ocupase pe marginea lanului de porumb de lângă şos. Daidir şi colţul nord-estic aj 
pădurii, apoi nu se putea spune acelaş lucru şi despre situaţia de pe restul frontului, când ştim să grupul 
de unităţi de pe şos. Silistrei, respins de la atacul pe care îl dăduse, abia se putuse opri şi reface pe 

Linia Il-a a Capului de Pod; — când ştim sfârşitul lamentabil al contra-atacului (întoarcerii ofensive; art. 
507 din Reg. de M. şi L. din 1909) executat de trupele Sectorului | pe lunca Văii St-Selo; şi când în 
fine ştim că celelalte unităţi ale Sectoarelor 1 şi Il abia se putuse opri şi reface pe Linia II de Rez. între 
Centrul 1 şi şos. Rem. 2. 

Aşa că rămâne bine stabilit că C-tul Capului de Pod îşi propusese ca scop de atins numai re- 
cucerirea fortificațiilor Capului de Pod care fuseseră pierdute în ziua de 23 Aug., adică Linia Centrelor, 

astiel cum spune către siârşitul ordinului unde se exprimă astfel: 
unităţile vor împinge drept înaintea lor şi vor căuta să exploreze terenul până la Linia 

Centrelor pe care o vor ocupă“ !). 

Scopul pe care şi l-a propus C-tul Capului de Pod să-l realizeze, era în concordanță cu 

menirea şi situația Capului de Pod? 
Ne amintim că la începutul lucrării de faţă am afirmat subt semnul citaţiei următoarele: 

„Pentru păstrarea stăpânirii asupra malului drept al Dunării, cea ce ne-ar fi procurat o situaţie 

avantagioasă la tratativele de pace, şi pentru a înlesni trecerea armatei peste Dunăre în cazul unei ofensive 

în Estul Bulgariei, s'au construit Cetățile Capele-de-Pod Silistra şi Turtukaia 2) 

iar mai departe, la Capitolul, „Garnizoana Capului de Pod“, am afirmat: 
„că Cetatea Turtukaia a fost prevăzută cu o garnizoană de siguranţă care avea menirea :— a) 

de a preîntâmpina cucerirea Cetăţii printr'un atac bruscat dat de inamic cu forţe improvizate ;—b) să prote- 

jeze trecerea primelor trupe peste Dunăre în cazul unei ofensive din partea noastră în Bulgaria; — şi c) să 
reziste şi să păstreze Capul de Pod, atât cât va fi posibil, în caz de defensivă din partea noastră pe acest 

front“. 

Prima parte a afirmaţiunei relativ la misiunea Capului de Pod Turtukaia, am făcut-o din cele ce 
îmi amintesc că am citit în anul 1916 în Instrucţiunile şi în Planul de Apărare al Capului de Pod Silistra ;— 

şi chiar dacă textul nu este redat perfect exact, înţelesul este însă neîndoelnic, 

Partea a doua a afirmaţiunii reese din însăşi misiunea teoretică a garnizoanei de siguranţă a unei 

cetăţi, Na 

In baza acestei misiuni şi având în vedere că armata noastră nu luase ofensiva pe frontul de 

Sud, garnizoana Cetăţii avea obligaţiunea de a rezista în faţa atacului bulgar numai atât timp cât îi era po- 

sitil, urmând apoi să se retragă, spre a evită să fie distrusă sau capturată, 3) 

Nu cunosc natura şi origina ordinului în baza căruia „Cetatea trebuia să reziste până la ultima 
extremitate“. Şi chiar dacă exista vre-o prescripțiune în acest sens în directivele date de M. St. M. asupra 

misiunei şi caracterului apărării Capului de Pod, sau vre un ordin ulterior cu acest cuprins, avem dreptul să 

ne îndreptăm, ce înseamnă „a fezista până la ultima extremitate“. 

Oare înseamnă ca lupta să fie dusă până la distrugerea totală sau pâvă la sacrificarea de fapt a 
întregei garnizoane ? 

Cred că nu aceasta înseamnă rezistenţa până la ultima extremitate, Dealtfel, un ordin care să 
prescrie formal lupta până la sacrificarea totală a unei unităţi, în nici un caz a unei armate,—şi trebue ştiut 
că garnizoana Capului de Pod a avut în ziua de 24 Aug,, forţa a 3 divizii,—34 de batalioane,—nu se poate 
da decât atunci când prin sacrificarea acelei unităţi se salvează un grup de forţe mai mare, sau armata unei 
ţări, ceace nu era cazul la 'Turtukaia. - 

De aceia cred că garnizoana Capului de Pod Turtukaia nu trebuia să apere Cetatea până la sa- 
crificarea ei însăşi ;—căci ce Sar fi salvat pria distrugerea acestei garnizoane ? 

Şi atunci, fără să ne întrebăm de ce a cerut ajutoare C-tul Capului de Pod, care stăpânit de gri- 

  

1) In sfârşit şi aceasta ar fi fost ceva, dacă s'ar fi putut obţine. 
2) Turtukaia nu era şi nici nu putea fi un Cap de Pod. 
3) Garnizoana unui loc întărit care se razămă pe un râu navigabil, şi deci care nu poate fi blo- 

cată, se poate ori când retrage pe malul opus, dacă dispune de mijloace de trecere, 
Eu acuz pe_M. C. G, care nu a înţeles de loc rostul locului întărit Turtukaia în apărarea graniţei 

de uscat a Dobrogei. Dacă l-ar fi înţeles, dezastrul de la Turtukaia era să fie îolăturat şi cele 3 divizii sa- 
crificate la Turtukaia păstrate pentru adevăratele lupte care de abia atunci erau să. înceapă. 

Şeful de Stat-Major de la M. C. G, trebuia trimis înaintea Curţei Marţiale, . 

45
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jea de a păstra Cetatea, putea să-şi înţeleagă greşit însărcinarea, ne întrebăm, de ce Comandamentul Suprem 
a trimes în ajutorul Cetăţei batalioanele care ştim că au sosit? 

— Oare voia să păstreze Capul de Pod Turtukaia cu toate că Armata Română adoptase de- 

tensiva pe frontul de Sud? 
— Oare voia să nu expună ţara la o pierdere atât de dureroasă ca pierderea unui loc întărit ? 

— Oare intenţionă să ia ofensiva pe acest front întrun viitor apropiat? 

— Oare voia să menţină intactă stăpânirea asupra malului drept al Dunării, în vederea trata- 

tivelor de pace ? 
- — Oare voia ca prin păstrarea Turtukaiei să acopere trecerea Dunării de la Olteniţa şi însăşi 

capitala ? 
— Oare voia să împiedice distrugerea sau capturarea garnizoanei Cetăţii care se află izolată 

dincolo de Dunăre? !). 

— Sau voia în adevăr să câştige o victorie defensivă în contra Armatei Bulgare care se îucu- 

mentase să atace cu grosul forţelor sale un loc întărit ? 
Ori care ar fi fost intenţiunea Comandamentului Suprem atunci când a trimes ajutoarele, trimi- 

terea lor însemnză însă pentru Comandantul Capului de Pod obligaţiunea de a continua lupta pentru 

păstrarea Cetăţii, cu un caracter mai imperativ, până la ultima extremitate, adică atât cât îi permitea 

capacitatea de luptă a garnizoanei mărite; căci iarâşi repet, nimeni nu putea pretinde, după 

cum am spus mai sus, ca rezistența Cetăţii să fie dusă până Ia ultima extremitate adică până la com- 

plecta distrugere sau capturarea garnizoanei de către inamic ; şi nici C-tuil Capului de Pod nu trebuia să se 

socotească obligat la aceasta. Căci ce ar fi decurs pentru Armata Română şi pentru ţară dia pierderea a- 

cestei garnizoane, dacă nu în primul rând pierderea însăşi a Cetăți pe care voiam să o păstrăm, pe lângă 

pierderea garnizoanei, astiei cum Sa şi întâmplat ? | 
Astfel fiind cred că C-tul Capului de Pod trebuia să conducă operaţiunile în aşa chip, încât atunci 

când aprecia că rezistența e zadarnică şi că garnizoana este expusă să fie distrusă sau capturată, să ia 
măsuri de retragere ; şi cred că nimeni nu-l putea opri în mod formal de la aceasta ; adică nimeni nu-l putea 

împiedică de a salva garnizoana retrăgând-o, după ce făcuse toate sforţările de a menţine Cetatea, şi după 

ce dânsui personal, atât timp cât avea comanda, apreciase că Cetatea nu se mai putea menţine. 
„ Afară de cele arătate mai sus, C-tul Capului de Pod mai trebuia să ţină seamă în ficsarea sco- 

pului ce îşi propusese să realizeze priu lupta din ziua de 24 Aug. şi de faptul că fusese înştiinţat că Divizia 

9 primise ordin în ajun (23 Aug. ora 12) „să execute imediat o ofensivă viguroasă înaintând în marş forţat 

la Turtukaia pentru a degaja Capul de Pod atacat de forţe superioare“,—şi „cu recomandaţiunea de a atacă 

cu multă energie drept înainte la Turtukaia“. 
Ce decurgea pentru C-tul Capului de Pod în urma primirii acestei ştiri 7—Nimic mai mult decât 

mătirea într'o măsură oarecare 'a posibilităţii menţinerii Capului de Pod. - 
Cât se putea compta pe acest ajutor 2—Și foarte muit,—căci nu era lucru puţin venirea unui 

ajutor în forţă de o divizie ;—şi foarte puţin, când ne gândim că acest ajutor trebuia să vină de la 50 klm,, 

cât era distanţa între oraşul Silistra şi Linia Centrelor Capului de Pod Turtukaia, care dealtfel ştim că era 

cucerită de inamic,—când era sigur că această divizie trebuia să fie întârziată în drum de forţele bulgare 

care îi ţineau calea,—şi când ne gândim că de la Silistra nu venea o divizie, ci numai 5 batalloane, lucru 

care,—ce e drept, nu-l cunoştea C-iul Capului de Pod Turtukaia, 
Şi acum se pune întrebarea, dacă scopul ce şi-a propus C-tul Capului de Pod prin operaţiunile 

din ziua de 24 Aug., adică de a recuceri fortificaţiunile pierdute, era în concordanţă cu situaţia trupelor, cu 

menirea Capului de Pod şi cu ordinele pe care le primise. 
Răspunsul au poate fi decât negativ, şi aceasta pentru următoarele motive 2): 
1) Pentru că nu se puteă întreprinde un atac cu trupele care se aflau în Capul de Pod, în starea 

de .desagregare în care ele se găseau; — şi sânt convins că C-tul Capului de Pod, dacă ar fi cunoscut 

starea în care se aflau aceste trupe în realitate, nu ar fi încercat cu ele nu numai o acţiune ofensivă, dar 

1) Nu era izolată, ci legată cu malul stâng al Dunării. 
2) Eu judec astfel: 
Avea un scop: ficsarea pe poziţiile din jurul Turtukaiei a corpului vrăşmaş însărcinat cu atacul 

Turtukaiei. Şi dacă concomitent cu aceasta detaşamentul mobi! al Colonelului Răşcanu lua şi el ofensiva 
energică şi dedea peste cap brigada bulgară din Sectorul de Est, acţiunea Colonelului  Răşcanu facilita 
mult reuşita întreprinderii Diviziei a 9-a, 

Dacă toate acestea ar fi fost bine concepute, şi dacă sar fi luat măsuri serioase de executare, 
deblocarea Turtukaiei putea să reuşească. 

Dar, după cum se ştie, ordinul de operaţiuni a fost dat prea târziu ; nici o măsură de executare 
nu s'a luat şi C-tul Apărării ştia dinainte că nu se va execută. Atunci ce s'a urmărit 2? — Un sibgur lucru: 
salvarea aparenţei.
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nici o acţiune defensivă pentru menţinerea poziţiei pe care aceste trupe au ocupat-o în noaptea de 23—24 
Aug., contra Armatei Bulgare victorioase. - 

Dar se pare că C-tul Capului de Pod îşi justifică acţiunea sa ofensivă pe supoziţia că inamicul 
înfrânt (2) se găsea în retragere. — Cât de neînetmeiată era această supoziţie, — sau ştire, — sau credinţă, — 
se va vedea cu ocazia descrierii luptelor din ziua de 24 Aug.; — şi cred că S'a putul vedea şi din mersul 
luptelor din ziua de 23 Aug, | 

2) In ce priveşte misiunea 'Turtukaiei de a servi de Cap de Pod pentru trecerea Dunării, ea 
încetase de îndată ce armata -noastră adoptase defensiva strategică pe acest front; aşa că menţinerea Ce- 
tăţii în acest scop nu-şi mai avea nici o rațiune, 

Mai rămâneă a doua parte a misiunii, şi anume aceia că prin păstrarea Capului de Pod 
să se fi păstrat stăpânirea asupra malului drept al Dunării în vederea tratativelor de pace. | 

Este drept că enunţarea acestei misiuni este categorică ; dar pe cât este de categorică enunţarea, » 
pe atât este de relativă realizarea, deoarece pedeoparte nu se poate realiză un lucru fără de mijloace, iar 
pedealtăparte, pentru ca să păstrăm dreptul asupra unui teritoriu, nu este absolută nevoie să-l păstrăm în 
stăpânire de fapt în timpul răsboiului, ci este deajuns ca să avem deciziunea răsboiului de partea noastră 
pentru ca să ne impunem voinţa. !) Astfel Grecii au pierdut Tracia deşi o stăpâneau în mod efectiv, dar 
au fost înfrânți în Asla Mică ; iar soartă întregii omeniri s'a decis pe teatrul de răsboiu din Nordul 
Franţei, 2) 

Aşa dar nici misiunea care se dăduse Capului de Pod nu obliga pe comandantul său să se soco- 
tească obligat în mod absolut de a păstra Cetatea şi prin urmare de a proceda la reocuparea teritoriului 
pierdut în orice împrejurare şi cu orice risc. 

3) Pe lângă ordinele care prescriau rezistenţa până la ultima extremitate şi asupra  înţelesului 
căruia suntem destul de clari, Capul de Pod se pare că a mai primit un ordin (scris sau telefonic ?) care 
prescria că Garnizoana Turtukaiei trebue să reziste „până la ultimul om“.—Din acest ordin se înţelegea 
destul de lămurit că garnizoana Turtukaiei trebuia să continue lupta până când muriau toţi ostaşii. 

Lasă că acest lucru nu s'a întâmplat în toată Istoria Răsboaelor şi nu ar fi fost realizabil nici 
aci, dar ne întrebăm : ce scop Sar fi realizat prin aceasta ? 

De aceia nu este bine să se întrebuinţeze la redactarea ordinelor cuvinte şi expresii care să nu 
redea literalmente exact ceace voim să spunem.—Şi în orice caz, când se ordonă măsuri de o aşa mare 
gravitate, ca sacrificarea până ia ultimul om a unei armate de 34.000 de oameni, trebue să se arate cel puţin 
scopul pentru care se ordonă acest sacrificiu, pentruca cel puţin oamenii să ştie pentru ce li se cere ca să 
moară. Dar ce putea să li se spună când nu exista un motiv pentru un asemenea sacrificiu, 3) 

Priu urmare cred că nici un asemenea ordin, fie el chiar scris, nu putea obligă pe comandanţ 
să continue lupta până la distrugerea totală, sau căderea în captivitate a întregei garnizoane. 

4). Şi se mai primise un ordin, şi anume ca garnizoana, sau Cetatea în nici un caz nu trebuiă 
să capituleze. Parcă cetăţile capitulează de bună voe, lar dacă o cetate capitulează ne silită, comandantul 
său nu este tras la răspundere ?. 

Dar dacă nu dai voe unui comandant să capituleze, atunci cel puţin dăi voe să se retragă în 
caz când nu poate menţine cetatea,—bine înţeles dacă poate să se retragă. 

Aşa dar scopul ce şi propusese Cetul Capului de Pod să realizeze în ziua de 24 Aug. nu era 
în concordanţă cu misiunea ce mai rămăsese Cetăţii, cu situaţia trupelor amice şi inamice, şi nici cu ordinele 
pe care le primise nu erau de aşa natură încât să oblige material şi nici chiar moral pe comandant să-şi 
propună a recuceri fortificaţiunile pierdute. 4) ” 

Acest lucru fiind stabilit, trecem mai departe spre a cerceta: 
Dacă prin operațiunile ordonate se putea spera că scopul propus,—adică de a recuceri forti- 

ficaţiile plerdute, se putea înfăptui. 
Ce operaţiuni se ordonă? 

la primul rând se stabilea o nouă împărţire a frontului Capului de Pod în sectoare; 
In al doilea rând se ordona refacerea şi regruparea unităţilor în noile sectoare pe Linia Ill-a de Rez.; 
Şi în fine în al treilea rând se ordonă operaţiunile care trebuiau întreprinse pentru realizarea scopului. 

    

1) Da. 
2) Şi pe cel din Macedonia şi Albania. | 
3) Cel care se găseşte la faţa locului este singurul care îşi dă seama de situaţiune şi deci de ceace rebue să se facă —Amintesc hotărârea luată de Generalul Leman apărătorul Cetăţii Liege în UguS . 
4), Dacă prin aceasta credea să ajungă a da mâna cu Divizia 9-a operaţiunea putea fi admisă. 

a
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Vom lua fie care din aceste prescripțiuni în parte, spre a le cercetă şi a vedea. dacă ele erau în 

+ concordanţă cu situaţia trupelor, cu principiile tactice şi cu prescripţiile regulamențare. . 
Noua împărțire în Sectoare. . 

Sectoarele sunt despărțite între ele prin cele 3 şosele mari care convergeau către 'Turtukaia, 

Mai întâiu acest procedeu este contrar articolului 104 din Reg. Serv. în Comp. care prevede „în li- 

mitarea sectoarelor de avanposturi (cred, nu mai puţin şi sectoarele unei poziţii defensive) se va observa în 

totdeauaa ca comunicaţiunile importante să se găsească în mijlocul sectorului, iar nu la margini; şi în tot 

cazul, când un drum ar cădea la limita dintre două sectoare, el trebue totdeauna dat numai în paza unuia 

dintre aceste sectoare.!). 
- Apoi noi am văzut la descrierea operaţiunilor că şoselele, în special şos. Silistra şi Daidir, au fost 

luate ca axe de operaţiuni, aproape de la sine, în mod natural de către nişte grupuri de unităţi,. care în 

timpul nopţii s'au adunat şi s'au refăcut deoparte şi de alta acestor şosele. ' 

Ori, limitându-se sectoarele prin ajutorul acestor şosele, prin aceasta se împărțeau şi aceste gru- 

puri, câre formau de la sine un tot indivizibil, în câte două părţi, ceace nu era admisibil nici teoretic, şi s'a 

dovedit nerealizabil şi în practică, deoarece în ziua de 24 Aug. trupele astiel grupate au continuat să lupte 

tot unite.2) 

Numai şos. Rem. 2 putea îi admisă până la un puact ca linie de despărţire între două sectoare 
şi anume pentru că nu fusese luată încă de nici o unitate ca ax de operaţiuni, Totuşi am văzut că în tran- 

şeele Liniei a l-a din dreapta şi din stânga acestei şosele şi din imediata ei apropiere, au ocupat poziţie un 
mare număr de unităţi, care s'au îngrămădit aci, fie venind în retragere de pe Linia Centrelor, fie dintre 

trupele de ajutor sosite în Capul de Pod. 
Este deajuns să privim harta cu reconstituirea unităţilor în cursul nopţii de 23—24 Aug., spre a 

me convinge de aceasta, 
Aşa dar cred că în mod greşit s'au despărţit noiie sectoare prin şosele. 

Un alt inconvenient al nouei împărțiri era că în loc de 3 sectoare, în cât fusese împărţit frontul 

Capului de Pod până atunci, acum era împărţit în patru  sectoare,. ceace producea coniuzie printre trupele 

care au format de la începui garnizoana Cetăţii ; dificultatea aceasta însă nu era atât de mare şi nici nu se 

putea remedia, după cum vom vedea. 3) 
Dar dacă aşa nu era bine, se naşte întrebarea: cum trebuia şi cum se putea proceda cu împăr- 

țirea frontului cetăţii în sectoare ? Negreşit constituind 3 sectoare corespunzătoare: celor 3 şosele arătate mai 

sus şi despărțite între eie prin câte o linie mijlocie între aceste şosele. 

Am fi avut astfel: 

— Sectorul şoselelor Cusuj şi Silistra, care s'ar fi întins din Dunăre până în drumul de care 

(inclusiv) care trece pe la P. T. Panar Alceac, cota 121,85. 
— Sect. şos. Daidir care s'ar fi întins din drumul de care arăiat mai” sus (exclusiv) până în 

drumul care ese din Păd. Daidir pe valea Ciobanului (inclusiv). 

— lar Sectorul şos. Rem. 2 S'ar fi întins din creasta Dealului Taslâgea Bair” până în dreptul Văii 

Ciobanului (exclusiv). 
Şi pentru că grupurile de unităţi care luptau pe numitele şosele şi-ar fi concentrat prea : mult 

atenţia pe aceste şosele, şi ar îi scăpat din vedere iotervalui dintre ele, s'ar fi putut însărcina câte o unitate 

cu paza intervalelor, cum era în situaţia reală a trupelor, următoarele unităţi: 

— Comp. 10134 şi 11:34 pentru intervalul dintre şos, Silistra şi Daidir, şi care ocupau "după cum 

„ştim lucrările Liniei Il-a de Rez. de la P. T. Panar Alceac, 
— şi Bat, 1I|75, care ocupa lucrările -din faţa văii Cazalci-Culac, să păzească intervalul dintre Sec- 

toarele şoselelor Daidir şi Rem. 2, sau mai bine zis să facă legătura dintre aceste sectoare. Sau să se fi ales 

o altă unitate mai mică, cum era de pildă grupul Căpit. Vârnav din R. 79 Inf. care se găsea înglobat în 

frontul Bat. 175, iar acest batalion să fi fost dus în altă parte, dându-i-se altă însărcinare. 

Impărţind în felul acesta frontul Cetăţii începând de la stânga din Dunăre şi până în creasta 

1) Cine fiu ştie aceasta 2 . 
2) Nu. Impărțirea firească în sectoare a fost determinată de îmbinarea Sectorului de Sud cu Sec- 

toarele de Est şi de Vest, care se face la Centrele 10—11 şi 5 şi 6.—Prin dreptul acestor umeri trec dru- 
murile 'Turtukaia-Antimovo şi Turtukaia-Rem. 2. 

Trecănd la poziţia a 2-a de rezistență găsim că cele 3 sectoare sunt limitate de Dunăre, drumul 
Turtukaia-Daidir, drumul Rem. 2 şi Dunărea. Aceasta era împărţirea firească a sectoarelor în ziua de 24 

Aug, Acum cum se face îmbinarea tactică a sectoarelor, aceasta priveşte pe cei însărcinaţi cu apărarea lor. 

(Chestiunea aci nu trebue pusă ca la aşezarea sistemului de avanposturi). | 

Impărțirea în'4 sectoare a fost foarte greşită. 
3) Da. Este drept. _
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dealului Taslâgea- Culac, restul frontului ar fi rămas să constitue Sectorul de Vest, care s'ar fi întins din 
Dunăre până în drumul Cerchez-Centrala 1 inclusiv şi care ar fi fost dat în primirea unei unităţi anume 
subt forma unei legături îatre Sectorul de Vest şi Sectorul-şos. Rem. 2 ; în situaţia reală de pe front Com- 
paniei a 4:36 care se găsea ocupând tranşeele călare pe acest drum. 

Această împărţire, deşi era diferită de împărţirea primitivă a “ frontului Capului de Pod, eră însă 
în concordanţă cu operaţiunile în curs, cu gruparea forțelor, cu reţeaua de comunicaţiuni şi cu terenul. 1) 

Sectoarele bine înţeles nu mai erau denumite cu numere, şi cu numirile arătate mai sus, spre a 
au se mai confunda cu vechiie sectoare. 

Şi pentru că în faţa porţiunei de front dintre Dunăre şi Păd. Daidir lupta era mai intensă şi se 
conducea de inamic întrun mod mai unitar, Sar fi putut şi de partea noastră să se pună subt o comandă 
unitară trupele care luptau pe această porţiune de front, 

Aşa dar noua împărţire a frontului Capului de Pod stabilită prin ordinul de luptă pentru ziua de 
24 Aug. nu era de natură a înlesni comanda trupelor în lupta care avea să fie deschisă.—Dealtfel această 
dispoziţie a ordinului nu s'a executat, fie din cauză că s'a găsit nerealizabilă, fie din cauză că ordinul ma 
sosit la timp la unităţi, şi unităţile au continuat să lupte grupate şi subt comandanții subt care 
au luptat în ajun. 

Nici alegerea noilor comandanţi de sectoare nu era mai fericită. 
Dacă în Sectorul | se numia ca comandant Col. Mărăşescu, căruia “trebuia să i se dea încă de 

la început această comandă, apoi în Sectoarele II şi III se numiau ca comandanţi ofiţeri noi veniţi în Capul 
de Pod,—iar în Sect. IV un ofiţer care nici nu venise în Capulde Pod; sau dacă venise pentru un moment, 
se înapoiase la Olteniţa. ă 

Sar fi putut numi la comenzi următorii ofiţeri carii cunoşteau terenul şi mersul luptelor din ziua 
de 23 August: | 

— Căpit, Ionescu. C., C-tul Bat. 1VI76, ca comandant al trupelor care ar fi luptat între şos, Silistra 
şi Dunăre şi având ca ax al operaţiunilor şos. Kusuj ; i 

— Colonelul Răşcanu C. c-nt al grupului de ubităţi care acționau călare pe şos. Silistrei ; 
— Căpit. Popea Gh., C-tul Bat. 1ll|34, ca c-nt al Comp. 10/34 şi 11:34 care acționau călare pe 

drumul P. T. Panar Alceac; Ă , 
— Lt-Col Petrescu |, C-tul Reg-tului 74 Int, ca c-nt a! grupului de unităţi care acționau călare 

pe şos. Daldir ; 

— Lt.-Col. Dumitrescu 1, C-tul Reg-tului 79 Inf., ca comandant al ubităţilor dintre .şos. Daidir şi 
Rem. 2; sau în lipsa acestuiă, Lt.-Col. Josescu N,, care se găsea cu un batalion din reg-tul său (R. 75 Int.) 
în acest sector; 

— Lt.-Col. Teodorescu Gh.. Cetul Bat. 1V/40, ca c-t al trupelor care se găseau în preajma şoseli 
Rem. 2, unde se găsea grupat şi batalionul său; 

— Lt.-Col. Dumitrescu 1. din R. 36 Inf., ca comandant a/trupelor care se găseau grupate pe drumul 
Cerch:z-Centrala 1, unde se găsea grupat Bat. III36 pe care acest ofiţer l-a comandat mai "nainte, 

— şi Col. Mărăşescu ca c-t a trupelor de pe restul frontului spre West, până în Dunăre. 
Comandantul grupei de manevră ar fi fost numit cel mai vechiu în grad dintre comandanții uni- 

tăţiior care s'ar îi putut întruni spre a constitui acest grup, sau unul dintre “ofiţerii disponibili, carii erau 
destui şi anume: Lt.-Col, Josescu N., C-tul Reg-tuiui 75 Int,—Lt.-Col. Şeinescu R., Cotul Reg-tului 2 Gr, 
Col. Anastasiu Gh., sau G-lui Drăgotescu. 

Unul dintre aceşti doi ofiţeri putea fi numit comandant al frontului dintre Dunăre şi Pădurea 
Daidir, care după cum am spus avea nevoe de o conducere unitară, şi comandant al Sectorului şos. Rem, 2 
compus din grupurile de unităţi arătate mai sus care intrau în acest sector. a 

Forțele distribuite fiecărui sector erau inegale şi nu în raport cu importanța şi "gradul de in- 
tensitate cu care se desvoltase luptele în ziua de 23 Aug. în diferitele sectoare. 

Astfei în Sect, II cuprins între şos. Rem. 2 şi şos. Daidir, care ştim că a fost un sector absolut 
liniştit, şi tot aşa va fi şi în ziua de 24 Aug.,—au fost distribuite 11 batalioane şi anume: [l|75 şi I]l|75,—, 
1/79, 1i[79, U1179 şi 1V|79,—1:74, 174 şi 111/74,—II!84 (Maior Protop., nu 1:84) şi Bat. V|76 Mil, — faţă de 
Sect. II, dintre şos. Daidir şi şos, Silistra, care a fost cu totul activ, şi către care se încreptă grosul forţelor Brigadei Nedelcof, i s'a distribuit numai două batalioane şi anume : un batalion din R. 80 Iâf. şi un batalion 
de grăniceri ;—iar Sectorului IV dintre şos, Silistra şi Dunăre, în cuprinsul Căruia au acţionat. numai câteva 
unităţi răsleţe bu'gare s'a distribuit 5 batalioane. şi anume 4 batalioane ale Reg-tului 76 .lof. şi un batalion 
de grăniceri, . . | i Ii SE 

In Sect, I au rămas mai departe aceleaşi trupe care au luptat şi până acum. 
  

1) Nu e bine: să se facă o nouă impărţire a- sectoarelor, mai cu seamă atunci: - când operaţiunile 
se succed cu atât de mare iuţeală,
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In afară de unităţile distribuite celor 4 sectoare se mai constituia prin ordinul de luptă, şi un grup de manevră compus din 6 batalioane şi care avea să se întrunească înapoia Centrului 2, Artileria mobilă a fost distribuită pe divizioane în mod egal între cele 4 sectoare 1), 

| - Dar şi distribuirea unităților în sectoare, ca şi împărțirea în sectoare a Capului de Pod nu a iuat nici cel pujin un început de realizare, pedeoparte fiindcă ordinul nu a parvenit la unităţi, — iar pe- dealtă parte, fiindcă unităţile nu au putut părăsi poziţiile unde se găseau, fără să fie schimbate de alte unităţi, care ar fi trebuit să vină să le înlocuiască şi care se găseau şi ele tot pe front. Şi tocmai modali- tatea cu care trebuia să se facă această înlocuire nu era prevăzută şi organizată prin ordinul de luptă. „Şi cea mai mare greutate sa întâmpinat cu încercările de constituire a grupului de manevră îna cărui compunere intrau pe lângă batalionul din R. 80 Inf., care am arătat că nu există, —R,. 34 Inf. care ştim că se găsea pe front între şos. Silistra şi şos. Daidir, precum şi Bat. IIIi2 Gr, Lt.-Col, Bădulescu, care ştim că ocupă poziţie călare pe şos, Silistrei înaintea Reg-tului 34 Inf., chiar din ordinul Comandantului Capului de Pod. 
Şi astfel toate unităţile au continuat să rămână pe poziţiunile în care s'au găsit odată cu lăsarea nopţii. | 

„Şi este de crezut că dacă, C-tul Capului de Pod ar fi fost perfect informat asupra modului cum a decurs lupta, cum erau grupate unităţile, şi cu ce efective au reuşit să se reconstitue, ar fi confecţionat ordinul în concordanţă cu aceste date. 
Dealtfel însuşi C-tul Capului de Pod se pare că era convins că ordinul nu se putea execută, şi de aceia în vizitele pe care le-a făcut pe front la unităţi spunea c-ţilor de unităţi după cum mi-a comunicat Col. Răşcanu, „că acest ordin nu trebue executat, ci trebue să se execute ordinele de câmp și verbale pe care le primeau“ ; — şi ne amintim că şi Batalionului [1/2 Gr. G-lul Teodorescu i-a dat personal un ordin care cuprindea alte dispoziţii dezât cele prevăzute în ordinul de luptă scris, şi anume: 
„Că în faţa noastră nu mai sunt trupe inamice, că Bulgarii se retrag, şi că Bat. Ill/2 Gr. nu maj are nevoe de ajutor; şi în consecinţă să se adune, să înainteze pe şos Turt.-Silistra până la tranşeele dela cupolă şi să le ocupe;—iar a doua zi să trimeată patrule spre a face legătura cu Ruşii şi cu Divizia de la Silistra, fiind cu atenţie să nu-i primim cu focuri şi să nu ne împuşcăm reciproc“. 
Şi pentru a trece mai departe socotesc necesar a arătă că la distribuirea trupelor pe sectoare nu Sunt medţionate în ordinul de luptă următoarele unităţi care se găseau în Capul de Pod în puterea noastră: Bat. de 105 mim Locot. Dumitrescu A.;—Bat. de 75mim Md. bulgar Subl, Fulger ;—precum şi 3 baterli de tunuri de 53m(m;—Bat. Subl, Costiao/75;—Bat. Locot. Rizescu/74 şi Bat. Locot, Măinescu[36.3) 

Operațiunile propriu zise ordonațe pentru realizarea scopului propus. 
„La ora 4,30 dimineaţa fiecare unitate va trimite înaintea sa patrule puternice pentru a cercetă te- renul înspre Sud şi spre cele 2 flancuri ale inamicului Est şi Vest (şi spre cele două flancuri (Est şi Vest)“ „Dacă patrulele trimise nu întâmpină nici o rezistenţă şi terenul este lipsit de inamic, unităţile vor împinge drept înaintea lor şi vor căuta să exploreze terenul până la Linia Centrelor pe care le vor ocupa”. „Dacă însă se întâmpină rezistență, se va angaja lupta după regulele stabilite“4). Nu ştiu în ce măsură credea C-tul Capuiui de Pod în retragerea armatei bulgare din faţa Turtu- . kaiei;—şi nu ştiu ce îl îndreptăţia să creadă acest lucru, deoarece nici uaul din ofiţerii carii au stat în noaptea de 23—24 Aug. cu unităţile pe front şi carii mi-au dat relaţii, nu a observat nici un simptom care să-i îndreptăţească să creadă că Bulgarii s'au retras, 
Liniştea care a domnit în cursul acestei nopţi a fost la fel cu liniştea care a domnit şi în nopţile precedente. 
Şi cum ar fi renunțat Bulgarii la un succes atât de mare, şi la care ajunsese atât de repede ? | Plecarea Diviziei a 9-a din Silistra, chiar dacă ar fi aflat-o,—nu-i putea nelinişti atât timp cât ei îi puteau ţine calea cu o brigadă în forţă de 6 batalioane şi o puteă lovi în coastă dinspre Acadânlar cu o altă brigadă de 8 batalioane. — Mai degrabă cred că povestea cu retragerea Bulgarilor o întrebuința C-tul Capului de Pod spre a ridica moralul trupelor. 5) | 
  1) Distribuţia trupelor în sectoare a fost foarte greşită, după cum a fost: greşită şi numirea Colonelului Anastasiu ca comandant de sector. 

Pentru aceste motive am spus şi susţin că ordinul de operaţiuni nu a fost conceput cu gândul de a se executa, căci cel care l-a dat ştia bine că nu se putea execută, 2) Da. Aceasta nu o ştiam. Deci convingerea mea capătă o confirmare. 3) In schimb figurează unităti de infanterie care nu sosiseră în Turtukaia. 4) In ordinul de operaţiuni nu se dă nici o ştire de la inamic, ca şi cum Bulgarii nu ar fi trecut graniţa română până la 23 Aug. ora [1 noaptea. 
5) Mijlocul întrebuințat e foarte periculos, căci trupele îndată ce vor constata că au fost înşelate moralul lor,—chiar dacă a fost puţin ridicat.—va suferi o mare depresiune, care le va fi fatală,
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„Deşi se intenționa recucerirea . fortificațiilor pierdute, nu se da un ordin categoric de atac, singurul mijloc prin care se poate lua din mâna unui adversar o poziţie sau un teritoriu oarecare. i Ce însemnează „a căuta să exploreze terenul până la Linia Centrelor“, după ce patrulele ar fi constatat că terenul este lipsit de inamic ? , | 
Şi mai enigmatică mi se pare dispoziţia după care trupele urmau „să angajeze lupta după regulele stabilite, dacă se întâmpină rezistenţă.“ - | 
Despre ce „reguli stabilite“ este vorba 2—Prescripţii regulamentare, sau oare care reguli stabilite în Capul de Pod ?—Dacă este vorba de reguli stabilite în Capul de Pod, apoi trupele noi sosite nu aveau 

„cunoştinţă de aceste reguli, 1). 
Dar să presupunem ca C-tul Capului de Pod înţelegea pria expresiile : „a împinge drept înaintea lor“,—,â căuta să exploreze terenul“,—şi „a angaja lupta după regulele stabilite“, zic, înţelegea prin aceste expresii, că trupele trebuiau să atace,—atunci se pun noi chestiuni care decurg din noţiunea de atac. 
Când un complex de unităţi primesc însărcinarea ca prin atac să ajungă un obiectiv, este nevoie ca să se arate fiecărei unităţi zona sa de acţiune precum şi porțiunea din obiectivul total pe care acea uni- 

tate trebue să-l ajungă în parte, 
Ori, acest lucru nu este arătat în ordinul de lupiă.—Şi era nevoe să se arate, deoarece unele sectoare se strimtează spre inamic, iar altele, mici la nivelul Liniei a I-a, pe care se aflau trupele, se lăr- gesc foarte mult la nivelul Liniei Centrelor. | 
Astfel: 

— Sectorul IV se lărgeşte în mod normal odată cu înaintarea spre Est; 
— Sect, III, foarte strimt la Linia II, între şos. Silistra şi Daidir, şi prevăzut numai cu 2 batalioane, —pe Linia Centrelor cuprinde 4 centre (12, 11, 10 şi 9 până aproape de Centrul 8) reprezentând aproape o treime din frontul fortificat al centrelor ; | | 
— şi în fine Sectoarele II şi 1, care la Linia II reprezintă o întindere de front de circa 8 kim. păs- 

irează aceiaşi întindere şi pe Linia Centrelor, adică mai puțin decât jumătatea frontului Capului de Pod.—Şi cu toate acestea se destinase acestor sectoare: circa 20 de batalioane, adică aproape 2 treimi din efectivul total al garnizoanei Capului de Pod. Nu mai vorbim că aceste batalioane aveau să atace numai priu pădure 
spre a ajunge la Linia Centrelor. 

„Despre pregătirea cu artilerie a atacului, şi coordonarea atacurilor infanteriei care compunea dife„ ritele sectoare uu se spunea nimic în ordinul de luptă ;—probabil că se lăsase la iniţiativa şi latitudinea C-ţilor de Sectoare,2) | 
Grupuiui de manevră nu i s'a dat nici o însărcinare,—şi nici nu i se indicase vre-una probabilă ; şi această lipsă ne face mai repede impresia că se adoptase o atitudine mai mult defensivă decât o atitudine ” ofensivă, cum ar fi fost natural să se adopte, atunci când ne propuneam să  cucerim un obiectiv care se afla în mâna inamicului. Nu mai vorbim că şi în defensivă trebue să se indice una sau mai mulie misiuni probabile trupei de manevră. | 
Sau se urmăreă recucerirea Liniei Centrelor numai cu unităţile distribuite în cele 4 sectoare, iar trupa de manevră era ţinută pentru împrejurări neprevăzute şi în special pentru eventualitatea sosirii Divi- ziei de la Silistra ?—sau a unei eşiri în acea direcţie ? 3) ” 
In esenţă se ordonă înaintarea fiecărei unităţi drept înaintea sa fără a asigura libertatea de acţiune prin nici un mijloc ;—nu se făcea aplicaţiunea principiului economiei forţelor în nici un chip şi nu se ținea socoteala de ceace va face inamicul ; adică la baza operaţiunilor ordonate nu rezida nici o ideie de manevră şi putem zice chiar, nici o concepţiune tactică. 
Faţă de cele ârătate mai sus suntem în drept a conchide că chiar dacă s'ar fi executat operaţiu- nile ordonate nu puteam nădăjdui în realizarea scopului propus, adică de a recuceri fortificaţiunile pierdute.4) 

i 

Dacă scopul ce-şi propusese C=tul Capului de Pod să realizeze nu era în concordanţă cu menirea Capului de Pod și cu situaţiunea trupelor, se naşte întrebarea: ce scop trebuia. să-şi propună C-tul Capului de Pod să realizeze ? , 

    
1) Un elev de la Şcoala de Ofiţeri, care mi-ar fi prezentai o asemenea lucrare, ar fi fost sigur de înapoere la corp. . | 

Ă | 2) Aceasta nu se lasă la latitudinea Comandanţilor de Sectoare mai ales când printre ei se gă- sesc doi abia -picaţi în Turtukaia. . . | 
3) Trebuia să i se definească bine Situaţiunea, tocmai în vederea veniri în ajutor a Diviz. a 9-a, 4) Nici vorbă nu poate fi. - | | |
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Răspund ; nimic altceva decât salvarea garnizoanei şi a unei cât mai mari cantităţi de materiale; iar ce nu se putea salva, să se distrugă,!) i 

Cum s'ar fi realizat acest scop? 
Nimic mai uşor în noaptea de 23—24 Aug. 
Mai întâi S'ar fi oprit trecerea 'la Turtukaia a Secţiei de Muniţiuni şi a Bat. 11]80 lnf. 
Apoi S'ar fi rezervat îmbarcaţiunile proprii pentru artilerie, pentru transportul gurilor de foc de valoare, precum : bateriile de ob. de 105m|m, tunurile de 75mim t. r. româneşti, etc., din care s'ar fi trans- portat numai gurile de foc întâi, şi apoi, dacă ar fi fost timp, Sar fi transportat chesoanele şi caii cei mai buni. Infanteria S'ar fi îmbarcat, parte odată cu artileria, iar parte ar fi folosit îmbarcaţiunile improprii artileriei. Escadra ar fi concurat cu întreg tonajul său la transportul infanteriei. Sar" fi putut debarca trupa şi în. pădurile de la gura Argeşului spre a scurta drumul din portul Turtukaiei la Portul Olteniei. Ar fi fost trecuţi mai întâi oameni răsleţiţi de unităţile lor, şi carii umpleau debarcaderele, portul, oraşul şi malul Du- nării; şi apoi s'ar fi adus unităţile de pe îroat. 
Trupa rămasă în urmă după răsăritul soarelui, ar fi putut să-şi croiască drum subt protecţia escadrei pe Subt malul Dunării de la Kosuj, în zori zilei, când Bulgarii nu ajunseseră încă la malul Dunării, căci trebue ştiut că pe aci şi-au făcut drum circa 3000 de oameni în ziua de 22 Aug. între orele 12 şi 3 d,a. In acest caz coloana Diviziei a 9-a care venea de la Silistra ar fi fost anunţată şi i s'ar fi dat misiunea de a ţine în eşec Brig. Nedelcof care se găsea la Sud de Arabagilar şi Sarsânlar spre a nu îm= piedică trecerea spre Silistra a unităţilor care s'ar fi retras pe subi malul Dunării. 
Tot ce nu sar fi putut retrage, fie peste Dunăre, fie spre Silistra sar fi distrus, 

E 

Nici în dimineața zilei de 24 Aug. nu ar fi fost târzie luarea hotărârii. 
In acest caz însă retragerea nu se mai putea realiză decât printr'o eşire spre Silistra, deoarece Bulgarii fiind în măsură să stăpânească dealul pe care era aşezat Centrul 15 şi chiar dealul Artmanlâc, ar fi bombardat îmbarcaţiunile pe Dunăre şi portul Olteniţa şi ar fi împiedicat în îelul acesta trecerea Dunării. In această zi la orele 6,30.7 de dif. coloana diviziei a 9-a ajunsese şi ocupase Sarsânlarul la 14 kim, Est de Cant, 2 şi se angajase în luptă cu Brigada III (Reg-tele 41 şi 42 Int.) din Divizia l-a bulgară. „In acelaş timp Divizia IV bulgară şi Detaş. Ham. se găseau angajate în Păd. Daidir-Turtukaia, de unde nu a eşit decât către orele 12--2 d. a.. Aşa că pentru ruperea cercului de învestire, garnizoana Cetăţii avea de luptat numai cu Brig. Nedelkoi (8 batalioane) care se găsea dispusă de luptă pe frontul între Păd. Daidir şi şos. Kosuj. 
Cu un grup de forţe tormat din Batalioanele Îl şi III] Gr şi Comp. Mitr. a acestui reg-t, constituite toate întrun reg-t ;—Bat. 11/80, 1V|80 şi Il:75 cu companiile de mitraliere ale Reg-talor 36 şi 84 Inf, consti- tuite în al Il-a reg-t; şi cu Divizioanele de Obuziere de 105 mm. şi tunuri de 75 mm. tr. r. româneşti — toate constituite într'o brigadă mixtă, sar fi atacat în direcţia Centrului 13 în scopul de a respinge spre Sud de aripa dreaptă a Brig. Nedelcof şi a ocupa dealul Cupolei de 120 mm. şi Centrul 13, sau cel puţin Dealul Goliorot şi Dealul luzorman 'din intervalul dintre Centrele 13 şi 14, şi care sunt fortificate aşa incât să facă faţă şi spre Sud?). ! 
Prin această acţiune s'ar fi deschis între Dunăre şi trupele bulgare atacatoare un coridor larg de cel puţin 4 klm. care dispunea de 2 drumuri înspre Silistra : unul pe subt malul Dunării,—iar cel de al doilea pe sus peste dealuri prin Kosuj, Dolni Rahova, Kadikioi, Garvan, Popina, Vetren, Silistra. 
Inainte de a începe acţiunea, unitatea arătată mai sus şi pe care am putea-o numi de ruptură, s'ar îi dat ordin ca să se adune la pontoane şi în vălcelele Derim Kulac şi Dâlboki Dol unităţile de slabă capacitate de luptă, precum: Bat. 1V:40 şi 1V:75, — Bat. de Mil, VIA7, VI48, V[72 şi V|76, — precum şi batalioanele care au suferit mai mult, sau erau mai desorganizate, precum: Bat, 175 şi 1lll75. Aceste unităţi ar fi format un grup care aş fi profitat de prima lovitură pentru a se scurge spre Silistra împreună. cu că- ruţele care s'ar fi putut lua. 
Cu acest grup ar fi mers şi Secţia de muniţiuni şi trenul de luptă al grupului de ruptură, Restul trupelor ar fi rămas pe poziţie spre a apăra spatele primelor două grupe fiind distribuite în modul următor pe front: | 

—R. 36 Iaf., căruia i s'ar fi ataşat Comp. 7/80 Locot, Popescu Niţii, şi Comp. 5884 Căpit. Radian, în Sect. şos. Rem, 2 şi Sect. 1, care, acesta din urmă ar fi fost retrâs cu dreapta până în mijlocul inter- valulului dintre Cerchez şi Bat. de Ob. Skoda la nivelul kim. 70 de pe şoseaua Turtukaia- Rusciuk. 
  1) Da. Dar judecata situaţiunei părea ţintită de M, C. G; şi Generalul Teodorescu nu voia să se expună la săgețile nemiloase ale acestuia. o e as „_- 2) De sigur că manevra zilei ar fi trebuit să fie aceasta: Slabă demonstraţie în Sactoarele II şi |, şi ofensiva puternică în Sectorul II pentru a eşi din drumul Diviziei a 9-a, :: . ::: i:
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— R. 79 nf. în Sectorul dintre şoselele Daidir şi Rem. 2 în tranşeele din. faţa vălcelei Cazalci 
Culac în dreptul căror tranşee Păd. Turtukaia este compactă şi nestrăbătută de nici un drum care să tra- 
verseze pădurea. . | 

— la dreptul Văii Ciobanului ar fi continuat să ocupe tranşeele Liniei a II-a Comp. 6|74 care se 
găsea. acolo răsleţită de reg-tul său, 

— R. 74 lot, Det. Mayer T. precum şi Comp. 9/34 şi 12:34 ar fi continuat rezistența călare 
pe şos. Daidir. 

— Comp. 10/34 şi 11|34 ar fi apărat lucrările Liniei a Il-a de la P. T. Panar Alceac. 
— iar Bat. 1|34 şi 11/34 cu Comp. 1:74 şi cu resturile Bat, [184 ar fi primit însărcinarea -să : apere 

tranşeele Liniei a II-a din dreapta şos. Silistra în legătură cu grupul de ruptură cu al cărui flanc drept s'ar 
îi mişcat inainte apărându-l în timpul înaintării acestuia spre Cupola de 120 mm. 

— R. 76 Inf. ar fi continuat să se refacă la Caz, Şeremet în scopul de a forma rezerva unităţilor 
care ocupau frontul Liniei a II-a. 

— Artileria care nu intra în compunerea grupului de ruptură ar fi fost distribuită în felul următor: 
— în sprijinul Reg-tului 36 laf.: Bat. de 75 mm. Md. bulgar Subl. Fulger; Bat. de t. 53 mm: 

Locot, Măinescu, primind şi sprijinul Bat. de 75 mm. şi 120 mm. Lt, Chomond de pe stânga Dunării, 
Bat. de 150 mm. Krup şi Ob. 120 mm. Skoda ar îi fost distruse şi părăsite;—nu mai vorbim că 

nu ar fi putut să fie folosite de Bulgari din lipsă de muniţiuni şi fiind prea aproape de noul îront. 
— în sprijinul grupului de unităţi de pe şos, Daidir: Diviz. Ob. de 120 mm. Maior Motaş, 

care ar fi sprijinit la nevoe şi R. 79 Inf. de la dreapta sa din intervalul dintre şoselele Daidir şi Remiza 2. 
| — în sprijinul Reg-tului 34 Inf.: Diviz. t. de 75 mm. Md. 1880 Maior Divarii şi Bat. de 53 

mm. Subi, Costian, ă 
Bat. de 53 mm. Locot. Rizescu, bine înțeles după ce îi va sosi piesele lipsă ar fi fost distribuită 

după împrejurări. - 
| Bat; t. 105 mm. Locot. Dumitrescu A. ar fi fost însărcinată cu misiunea de contra baterie pe 

frontul dintre Păd. Daidir şi şos. Silistrei. 
“ “Toată această artilerie ar fi fost destinată să lupte până în ultimul moment pe poziţiă unde ar îi 

fost părăsită la retragerea infanteriei salvându-se personalul caii şi hamurile. 
Intreaga escadră ar fi intrat în luptă odată cu grupul de ruptură pe care l-ar fi susţinut în pri- 

mul său atac ocupând poziţie la gura văii Kusgunluk şi la gura Văii Kosuj şi apoi ar fi luat subt protecţie 
întreaga coloană care s'ar fi scurs pe subt malul Dunării şi ar fi condus-o până la Silistra, 

la timpul acestei operaţiuni îmbarcaţiunile de pe Dunăre ar fi transportat peste Dunăre orice fel 
de materiale pe care le-ar fi găsit în port, sau i s'ar îi adus din depozite, 

Imediat ce drumul ar fi fost deschis spre Silistra şi primul grup de unităţi ar fi pornit într'acolo, 
ar fi început retragerea R. 36 Inf,, şi treptat S'ar fi raliat la această mişcare şi restul îrontului îndreptân- 
du-se spre Kosuj spre a forma ariergarda coloanei, în: timp ce grupul de ruptură ar fi format flancgarda, în 
care scop ar fi urmat drumul prin Dolni-Rahova, Kadikioi, etc, 1). 

In caz când C-tul Capului de Pod s'ar fi decis să nu părăsească Cetatea, ci să aştepte. salvarea 
garnizoanei numai de la ajutorul pe care i-l aducea Divizia 9-a, atunci cred că ar fi trebuit să se procedeze 
în telul următor: 

la nici un caz nu trebuia să se ia ofensiva cu trupele pe care le avea în Capul de Pod, deoarece 
nici nu ar fi posibil având în vedere starea în care se găsea unităţile, şi nici nu ar fi fost necesar ca la 
sosirea sa Divizia 9-a să găsească Capul de Pod cu perimetrul său intact spre a putea să-şi desfăşoare ac- 
țiunea sa de ajutor. Cel mult ar fi fost de un oarecare folos ca să recucerească dealul cu Cupola de 120 
mm, dinapoia Centrului 12 şi a se stabili frontul pe versantul vestic al văii Kusgunluk şi între cupolă şi 
colțul nord-estic al Păd. Daidir ; şi în această situaţie să se aştepte efectul acţiunii Diviziei a 9-a ; şi numai 
când acesta ar fi devenii simţit să se ia ofensiva şi să prindă între două focuri trupele de învestire. 

| - In această situaţie poziţia dealului cupolei ar fi fost de un real folos, deoarece de pe această po- 
ziţie s'ar fi putut bate în toată lungimea lor V. Kusgunluk (Est Antimovo) şi valea dintre Centrele 12 şi 11. 
de care inamicul s'ar fi putut folosi ca să manevreze ascuns trupele sale între garnizoana Cetăţii şi. 
Divizia 9-a. 

„Dar şi această acţiune ar fi împiedicat înfăptuirea refacerii multor unităţi, de care' Capul de Pod 
„avea în primul rând nevoe grabnică. Şi de aceia cred că înainte de ori ce trebuia să se procedeze la reor- 

ganizarea unităţilor şi la: instituirea unei poliţii a câmpului de luptă severă şi în stil mare. 
  

1) Nu trebuia să se intre în asemenea detalii, Este destul să se schiţeze trăsurile generale ale 
planului de operaţiuni. (Am făcut-o spre a arăta că ar fi fost realizabilă operaţiunea cu toată starea precară 
a unităţilor. N. A,), , 46
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= Pentru adunarea oamenilor răsleţiţi şi trimiterea lor la unităţi şi apoi pentru reorganizarea unităţi- 
lor, ar îi trebuit să se procedeze în modul. următor: a 

— Mai întâi ar fi trebuit să se stabilească ce,anume unităţi să rămână în front şi ce anume unităţi 
se grupează înapoi spre a formă masa de mânevră şi rezerva Cetăţii, , 

— După aceia trebuia să se aleagă pentru fiecare unitate, fie”de pe front, fie din acelea care urmau 
să se refacă înapoi, câte un punct către care trebuiau îndreptaţi oamenii răsleţi. - 

— Asifel s'ar fi putut stabili că rămân pe front: - 
— Bat, Ilil2 Gr. Lt-Col. Bădulescu în Sectorul şos. Kusuj, cu punct de adunare peniru oamenii - 

răsleţiţi şi. trenul de luptă, Cant, 2. 
— Bat. 1|34 şi 11/34 şi Comp: Mitr. a Reg-tului 34 Int. în Sect. şos. Silistra cu punci de adu- 

nare pentru oamenii răsleţiţi şirele de paie de la Sud Est Cant, 2, 
— Bat. 11134 îa sectorul lucrărilor de la Panar A!ceac cu punct de adunare pentru oameni răsleţiţi 

la fântâna din 'napoia acestor lucrări care era bine cunoscută şi unde se găseau nişte căpiţe de paie care 
se vedeau de departe. | - 

— Reg=tul 74 Int. în Sect. şos. Daidir având în rezerva sa Bat. 180 Lt-Col. Igoat, refăcut în parte 
aci de Căpit. Mayer T.—cu punct de adunare pentru oamenii răsleţiţi ai ambelor unităţi, şos. Daidir înapoia 
abatiselor de aci ale Liniei a II-a. PR 

— Bat 1:75 (care eră intact) rămânea în Sect. dintre şos. Daidir şi şos. Rem. '2, 
— Bat. 1VI40 în Sect. şos. Rem. 2 cu punct de adunare pentru oamenii răsleţiţi la Caz. Şeremet 
— Comp. 7180 .Locot. Popescu Niţă şi 5|84 Căpit. Radian urmau să se ralieze la unităţile lor. 
— R, 36 Int. în sect, dintre drumul Cerchez Rem. 1 şi Bat. de Coastă, cu punct de adunare pentru 

oameni răsleţiţi Cătunul Cerchez. * 
— Bat. 1]|80 rămânea la Centrul 1. . 
— Bat. 1V:75 în sectorul dintre Centrul 1 şi Dunăre cu punct de adunare pentru oamenii răsleţiţi pe 

şos. Turt.-Rus. sub coasta Centrului 1 sau la punctul „Regina“. | - 
= Restul trupelor urma să se adune în interiorul Capului de Pod pentru a forma masa de manevră 

şi rezerva Cetăţii şi anume: 
— R. 76 laf, la Caz: Şeremet: 
— R. 79 la. la Manutanţa Turtukaia; 
— Bat. 1/75 Lt-Col. Ţânţu şi 1lli75 Maior Negruţi la Blokhaus unde trebuia să vină şi Lt-Col. Jo- 

sescu cu Comp. Mitr. a Reg-tului 75 Inf.; | E 
— Toate batalioanele de miliții în piaţa târgului Şeremet ; 
— Bat. 184 şi 11/84 în valea cu puțuri care coboară la Pont. 1; 
— Bat. 1!/2 Gr. Lt-Col, Pârjolescu s'ar fi retras la kim. 4 de pe şos. Daid.r unde ar fi format re- 

zerva Sectoarelor şoselelor Silistra şi Daidir. | | 
, — şi în fine Bat, [1:80 Maior Dobriceanu, nou sosit în Capul de Pod, ar fi fost postat în Portul 

Turtukaia împreună cu Comp, de Pioneri şi cu toţi ofiţerii şi gradele inferioare ale bateriilor care rămăseseră 
fără piese, şi aceasta în vederea poliţiei care avea să se facă. | N 

Artileriei i Sar fi destinat aceleaşi sectoare pe care le-a avut şi în ajun, şi anume: 
— Diviz. de 75mlm Căpit. Georgescu, Bat, Ma: bulgar Sub. Fulger şi Bat. de 53mim Locot. Mă- fescu în Sectorul 1. i | | 

— Divizioanele Ob, de 105 mm călare pe şos. Daidir, 
— Diviz. Ob. de 120 mm. Maior Motaş, Diviz, de 75 mm Md. 1880 Maior Divary şi Bat. de 

53 mm Subl. Castian în Sectorul şos. Silistra şi până în Dunăre. 
— Bat. de 105 mm. Locot. Dumitrescu contra-baterie în Sectorul şos. Siiistra-(Păd. Daidir). 

O schiţă sumară pe o jumătate coală de hârtie trasă la şapirograt în culori, în care să se arate 
distribuţia trupelor arătate mai sus şi reprodusă în circa 200 de exemplare, ar îi servit în special pentru o- „ rlentarea unităţilor şi ofiţerilor noi sosiți în Capul de Pod. 

Bat. 1180, unitate bine încadrată, însărcinat cu poliţia, ar fi fost împărţit în circa 120 de patrule în a căror compunere ar fi intrat cel puţiu câte un Soldat sau gradat din Compania de Pioneri, şi câte unul din artilerie (din cei cu piesele perdute), carii cunoşteau locurile ; —aceste patrule ar fi fost comandate de „ofiţeri sau reangajaţi sau la neajungere de sergenţi. | 
latreg cuprinsul Capului de Pod ar îi fost împărțit în 4 sectoare corespunzătoare celor 4 com- pânii ale batalionului, şi anume : 

— sectorul Comp. 5|80 cuprins între Dunăăre şi drumul cu telefon care ese din Turtukaia pe la Blokhaus şi duce pe dealul Taslâgea-Bair ; | 
| — sectorul Comp. 6:80 cuprins între acest drum şi şos. Daidir ;
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| — sectorul Comp. 8/80 cuprins între şos. Daidir” şi şos, Silistra, în continuare de la Cant, 2 
cu şos. Cosuj ; | i | | 

— şi în fine. sectorul Comp. 11|80 între aceste din urmă şosele şi Dunăre.— 
Mai întâi S'ar fi controlat oraşul Turtukaia şi apoi s'ar fi procedat la poiiţia câmpului de luptă, 

Patrulele s'ar fi desfăşurat în 'evantaliu având fiecare schiţa arătată mai sus şi ar fi strigat cu voce tare: 
„orice soldat este găsit fără armă, sau ascuns, va fi împuşcat fără judecată“, | 

Ia timpul înaintări aceste patrule nu ar fi lăsat nici un om în urmă ; nici chiar căruțele trenurilor 
regimentare şi de luptă, pe care le-ar fi îndreptat şi pe ele către punctele de adunare ale reg-telor.—!) 

Oamenii reg-telor care urmau să se adune înapoi, şi ar fi fost găsiţi pe câmp, ar fi fost îndru- 
maţi prin faţa liniei de patrule către cele 4 şosele principale, de unde formaţi fn grupe mai mari, ar fi fost 
îndrumați înapoi către oraş, unde ar fi fost daţi în primire reg-telor respective. 

Oameni reg-telor care se refăceau pe front ar fi fost îndrumați tot prin faţa liniei de patrule că- 
tre cele 4 şosele care duceau la reg-tele lor. 

Orice soldat ar fi fost prins în flagrant delict de. ascundere şi fără armă, sau care ar fi încercat 
să se strecoare printre patrule spre a se sustrage de la refacere, ar fi fost împuşcat pe loc. 

Având în vedere că lungimea frontului Capului de Pod pe Linia il-a era de 12 kim., faţă de 
numărul patrulelor care ar fi fost de circă 120, reese că intervalele dintre patrule în momentul când ar fi 
ajuns pe linia de luptă ar fi fost de 100 m., ceace nu ar fi fost mult, 

Acest interval putea să fie mărit în punctele unde câmpul era descoperit, şi din contră putea să 
fie micşorat unde câmpul era acoperit cu culturi. 

După ce patrulele ajungeau pe linia frontului se înapoiau în aceiaşi formaţie, repetând controlul 
fâcut la înaintare. 

Patrulele trebuiau să meargă grupate incontinuu, pentruca nucumva oameni lor să fie expuşi să 
fie confundați cu soldaţi carii umblau răsleţiţi pe câmp, sau să fie atacați de aceşiia. 

Ordinul de luptă cu noua grupare trebuia să fie pregătit, reprodus în cât mai multe exemplare şi 
comunicat unităţilor în timpul nopţii. 2) Deasemenea şi serviciul de poliţie trebuia orânduit tot în cursul 
nopții, pentruca executarea să fi putut începe imediat după revărsatul zorilor. 

"Şi lucrul cred că s'ar fi putut realiza, deoarece trebueşte ştiut că lupta nu au început-o Bulgarii 
în dim. de 24 Aug,, ci unităţile noastre care au atacat, atât pe şos, Daidir, cât şi pe şos. Silistra. In faţa 
frontului dintre şos. Daidir şi şos. Rem. 2, şi până la Centrul 1, unde unităţile noastre nu au atacat până 
la ora 11, nu s'a întâmplat nici o acţiune până la această oră;—ba ceva mai mult, în faţa sectorului dintre 
şos. Daidir şi Rem. 2 Bu'garii nu au eşit din pădure decât pe la ora 3 d.a., 

In interesul unei mai repezi reorganizări a unităţilor, Sar fi putut restrânge frontul Sectorului 
1 până în dreptul kim. 70 de pe şos, Turt.-Rus. şi chiar până la Vest de Cătunul Cerchez, părăsind Centrul 
1 şi Bat. Coastă şi Skoda, care dealtfel erau lipsite de muniţiuni. Prin. această măsură, pedeoparte sar mai 
fi scurtat frontul de apărat, iar pedealtă parte s'ar fi înlesnit poliţia câmpului de luptă, care ar fi fost foarte 
grea de executat pe dealul Şacalu care este acoperit de plantaţii şi culturi, 

Părăsirea poziţiei Centrului 1, deşi gravă la prima vedere, ni zr ţi slăbit prea mult Cetatea, de- 
oarece inamicul nu ar fi putut aşeza artileria sa pe acest deal şi nici în Valea Fotulului-Turtukaia, deoarece 
atât Dealul” Şacalu cât şi valea sunt perfect descoperite de pe Dealul Taslâgea Culak şi de la bateriile de 
pe stânga Dunăril. ” 

In acest caz Escadra de Dunăre trebuia adusă şi adăpostită în Portul Turtukaia, iar barajul 
trebuia lăsat să se apere cu propia sa garnizoană aflată în satul Kolimok, în ostroavele Carneciul şi Kos- 
lugeaua şi pe malul stâng al Dunării. 

Cu aceste măsuri luate şi executate cu perseverenţă, garnizoana putea aştepta cu încredere mo- 
mentul când trebuia să intre în acţiune în legătură cu Divizia 9-a care venea de la Silistra. 

Ba ceva mai mult, cred că chiar dacă această divizie nu ar fi putut să reuşească să vină în 
ajutor, garnizoana astfel refăcută ar fi putut rezista pe Linia Il-a de Rez, a Cetăţii până seara, când pier- 
zând orice speranţă de a se mai menţine în capul de Pod s'ar fi retras peste Dunăre la Oiteuiţa, sau în 
pădurile dintre Argeş şi Lacul Greaca, astfel cum am arătat mai 'nainte. 
  

1) Prea multe amănunte. Nu trebue să se uite că scopul lucrării este să se reconstitue operaţi- unile de la Turtukaia iar nu să se stabilească planul amănunţit al unor operaţiuni pe care noi le preconi- zăm. (Voesc să arăt ce era posibil şi cum S'ar fi realizat, In plus că puate va folosi cuiva cândva. N. A.) 2) Ar îi fost prea târziu. (Un stat major pregătit din vreme, prevăzut cu toate materialele de can- celarie ppecesare, şi care ştie să-şi facă serviciul, ar îi putut întocmi şi distribui până la ziuă un astfel de 
ordin, N, A.),
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De aceia socotesc ca o mare greşeală pe care a făcut-o Capul de Pod, ordinul dat unităţilor de - 
a atacă, în loc de a sta în defensivă lin aşteptarea atacului inamic!) şi în acelaş timp a lua măsuri de re= 
constituirea unităţilor, care se impunea îa mod absolut imperios. Şi trebuia să fie sacrificat fără ezitare 
Bat. III8O proaspăt venit în Capul de Pod şi foarte” bine încadrat, în acest scop şi în felul arătat mai sus. 

Prin atacul care s'a dat înainte de a se fi procedat la refacerea unităţilor, nu s'a ajuns la alt re- 
zultat, după cum vom vedea, decât la desagregarea şi a iesturilor de unităţi care se mai mențineau pe linia 
de luptă?), şi prin aceasta la intrarea în cea mai complectă debandadă a întregei garnizoane. 

Aşa că putem afirmă că atacul întreprins în dimineaţa de 24 Aug. în loc de a aduce o îmbunătăţire 
în situaţia Cetăţii, a avut o urmare dezastroasă şi i-a adus căderea mai repede, 

Nu este însă mai puţin adevărat că fenomenul de dizolvare a unităţilor a luat în după amiaza 
zilei de 23 Aug. un caracter atât de radical încât a putut surprinde aşteptările cele mai pesimiste; şi deşi 
însuşi C-tul Capului de Pod probabil vedea forfoteala de soldaţi răsleţiţi prin spatele frontului, cred totuşi 
că nu şi-a dat socoteala de mărimea dezastrului şi iminenţa primejdiei, căci ar fi luat măsuri cel puţin pentru 
stăvilirea răului, dacă nu chiar pentru remedierea lui cu orice sacrificii 3), . 
| Şi repet, că am credinţa, că dacă C-tul Capului de Pod ar fi ştiut că 2[3 dia efectivul unităţilor 
prezente în Capul de Pod s'a răsleţit de unităţi, şi că numai 1/3 se găseşte în front, nu ar fi ordonat atacul din dimineaţa zilei de 24 Aug. 4). 

„Sar putea obiecta că ordinul nu prescrie în mod categoric că trupele să pornească la atac; şi 
este drept că nu prescrie în mod formal acest lucru. Cu toate acestea. toţi comandanții unităţilor de pe 
frontul cuprins între Dunăre şi Păd. Daidir, — fie din citirea ordinului, fie în urma ordinelor verbale primite personal de la .C-tul Capului de Pod, inţeleseseră că a două zi să pornească fie care la atac drept înaintea. 
lor, spre a recuceri Centrele, care după cum am spus şi mai "nainte, nu se puteau lua din mâna inamicului prin „explorări“, - 

Şi pentru ca să ne convingem de acest lucru voiu reda imediat părţile din comunicările ofiţerilor 
cu privire la această chestiune. * 

Astfel : 

Batalionul 1112 Gr. 
— Comunic. Locot. Lazăr Gh., Adj, Bat. Ill2 Gr. | 

„Mergând să primesc ordine de la C-tul Capului de Pod am îost întâmpinat în marginea 'Tur- tukaiei de G-lul Teodorescu care venea în automobil; l-am oprit şi i-am raportat. Domnia-sa mi-a dat ordin să mă înapoez Ia batalion şi să spun că în faţa noastră nu mai sunt trupe inamice, că Bulgarii se retrag 
şi că nu avem nevoe de ajutor ; şi prin urmare batalionul să se adune şi să înainteze pe şos, Turt-Silistra 
până la iranşeele de la cupolă şi să le ocupe. A doua zi să trimetem patrule spre a face legătura cu Ruşii 
şi cu Divizia dela Silistra, fiind cu atenţia să nu ne împuşcăm reciproc 5). 

me «+ Miercuri de dimineaţă pe la ora 4—5, când se crăpe de ziuă s'au auzit focuri răsleţe de 
infanterie spre dreapta, şi apoi din ce în ce mai intense care s'au întins pe toată linia de ambele părţi ; aveam impresia că noi luasem iniţiativa mişcării. Intradevăr liniile noastre au început să se mişce înainte. Comp, 9;2 Gr, a primit ordin să întărească prin prelungire dreapta liniei 1 a batalionului, iar Comp. 1172 Gr. spre 
stânga. In urma noastră se vedea înaintând în valuri alte trupe din R. 34 nf. şi unităţi formate din di- ferite reg-te care formau rezerva noastră. Eşaloanele s'au Succedat unele după altele confundându-se aproape 
toate în linia 1.— 

— Comunic, Subl. Platon N., of, subalt. în Com. 11]2 gr.: 
„Miercuri Comp. 11]2 gr. a fost în linia II şi repede am intărit linia | la-stânga în aceiaşi or- dine ca şi eri. 

— Comunic. Subl, Negriţescu Emil, of. subalt. în Comp. 113 gr.: | „Miercuri Comp. 11/2 Gr.a fost întâi în rezervă şi apoi repede am întărit stânga Comp. a 1012 
Gr.; puţin am înaintat legat de. Comp. 1012 Gr. dar urmând mişcarea în jumătate la Stânga,... 

Batalionul 184 | 
— Comunic. Locot. Nădejde losit, C=tul Comp. 4/84, care s'a raliat la Bat. (II]2 gr. 
„sa Acolo a venit G-lul Teodorescu care ne-a dat ordin ca de dimineaţă să ocupăm tran- şeele de ia kim. 7..,..... 

  
" 1) Defensiva în Sectoarele | şi II, ofensiva în Sectorul III, având ca Scop: unirea cu Divizia 9-a. 2) Ori-ce întreprindere nepregătită este virtual pierdută, 
3) Eu cred că a văzut, dar voinţa”i era paralizată, 
4) Acest ordin îl dedea în orice caz, fiindcă ştiia că nu se va execută; Aceasta pentru a se scăpă de orice răspundere şi a aruncă vina asupra trupelor şi ofiţerilor, carii nu au executat ordinul de luptă. (la modul acesta şi-a formulat Comandantul 'Turtukaiei apărarea sa). 
5) Cum a putut oare C-tul Turtukaiei să debiteze toate acestea ?:
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„Eram cea mai înaintată trupă pe şos. Silistra. Am stat acolo până la 5,15 dimineaţa când Bul- . garii au început focul de mitraliere şi infanterie, Noi am pornit la atac destăşuraţi. 
— Comunic. Subl. Cristea C., C-tul Comp. 3184, care cu Locot. Nădejde 1. s'au raliat la Bat, II;2 Gr.: . 

3 pe... . Pe la ora 12 (?) noaptea a venit ordin de la G-lul Teodorescu, care zicea că inamicul este respins la peste 15 klm. (?) şi noi să mergem să-l atacăm cu baioneta (?), - 
— Comunic. Subl. Bătănescu P,, of, subalt. în Comp. 1/84 care ştim că a format un grup âparte cu Maiorul Stratilat, Locot. Chiru şi Subl- Voiculescu, toţi din Bat. 1|84. 

„Miercuri de dimineaţă la ora 5,30—6 trupele dinaintea noastră au pornit la atac.—Am înaintat şi noi spre canton. 
Reg-tul 34 Infanterie 

— Comunic. Subl. Ştefănesc Şt., Adjut. Bat, [Il/34, care în dimineaţa de 24 Aug. se găsea la Stat- Majorul Reg-tului 34 Inf: - | Ă | „Când s'a luminat de ziuă am ajuns la şirile de paie de la 100 m Sud de canton, unde se gă- seau: Lt-Col. Ionescu Dobr., Maior Popescu Şt., Maior Stănescu şi ceilalţi adjutanţi ai reg-tului. „Aci ne-a parvenit ordinul de luptă printr'un biciclist de la R. 34 Inf. 2) In ordin se spunea că R. 34 Inf, (74?) cu 1 batalion din R. 84 Inf, (sau 80 ?) şi un divizion din R. 5 Ob, (?) va torină trupa de manevră subt comanda Col. Răşcanu şi se.va posta înapoia cantonului şi şirelor de paie. Era ora 4,45'.— Abia citit ordinul, şi la 4,63% a început lupta la dreapta. Ordinul de luptă prin urmare cădea, căci R. 34 Inf, nu se putea degaja. 
Batalionul 34 

— Comunic. Subl. Vioreanu M., of. subalt. în Comp. 1334: 
„Miercuri de dimineaţă ; ordin de înaintare ; şi am înaintat pe dreapta şoselii,.... 
„Miercuri de dimineaţă, în zori, s'a auzit fo: de „infanterie la dreapta noastră...... 
„A început răpăiala şi a venit un ofiţer de stat-major (?) cu ordinul de luptă, La noi nu venea . foc de infanterie, cu toate acestea trăgeam şi noi. Puțin după aceasta a început foc de artilerie. Am început înaintarea. In spatele nostru la canton erau: Col, Răşcanu, Lt.-Col, “Ionescu Dobrogeanu şi Maiorul Popescu Ştefan. 
Batalionul 11:34 

— Comunic. Subl. Bulandra N. of. subalt. în Comp. 5:34: 
„Miercuri de dimineaţă trupele de la dreapta au pornit la atac.—Până în şosea la stânga nu era nimeni ; poate să fi fost înainte. Eu eram legat în înaintare de lanţul de la dreapta care se vedea ca o linie lungă. Am înaintat, dar nu până unde ajunsesem în ajun. | 

— Comunic. Subl. Chiru C-tin. of. subalt. în Comp. 6:34: aa 
„Miercuri am luptat mai întâi cu Locot, Hergot, dar compania noastră a luat-o înainte; am îna= intat până la un şanţ mare pentru mitraliere, unde ne-am oprit, 

— Comunic. Locot. Ichim Şt, C-tul Comp. 7:34: 
„Miercuri pe la ora 5 de dim, lupta a îacepuy de la dreapta. Eu am luat comanda unei fracțiuni de 150 oameni cu Subl. Bălăuică şi am primit însărcinarea ca cu jumătate din această îracţiune să atac o artilerie bulgară care se găseă în jumătate la stânga la 2500 m. Restul batalionului s'a îndreptat tate la dreapta. | 

— Comunic. Subl. Colţescu Gh,, of. subalt. în Comp. 7:34: 
„Miercuri de dimineaţă a venit Maiorul Stănescu la mine şi mi-a dat ordin să pornesc la atac. 

în jumă- 

Grupul de unităţi de pe şoseaua Daidir. 
— Comunic. Lt.-Col. Petrescu, C-tul Reg-tului 74 Inf: 

„Nu am putut da atacul de noapte,2) şi am început atacul la ora 4,45«, 
— Comunicarea Căpit. Dimitrievici, C-tul Bat, [:74: 

„Miercuri de dimineaţă aveam ordin ca la 4,30' să încep atacul, dar l-am început la 4,50, aşteptând să vie o companie pe care o aveam în avanposturi în vale la dreapta. — Comunic. Subl. Dijmărescu 1., of. Subalt. în Comp. 3:74; sr FE .. | a. .. - . „ Miercurii am fost primii carii am deschis lupta. ..,, Din primul salt am ajuns până la ţarcul de târlă, 
— Comunicarea Locot, Popescu loan, C-tul Comp. 4]47: 

  | 1) Aşa dar ordinul de operaţiuni a fost primit de Reg-tul 34 Iaf, tocmai după ce s'a luminat de ziuă (4,45) adică tocmai atunci când Bulgarii au deschis tocul, 
„2) Da, cel necomunicat Colonelului Răşcanu, Şi menirea acestuia a fost ca să nu se execute,
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„Miercuri de dimineaţă ne-am adunat din nou pe locul de adunare de la şosea; acolo era şi Lt.-Col, Petrescu. Am fost primiţi cu focuri de la porumb. Comp. 2|74 şi 3|74 s'au destăşurat repede; Comp. 4:74 în dreapta Comp, a 3:74; toţi la stânga şoselii, şi am înaintat până la creasta unde ajunsesem seara, fără multe focuri. - | | | —Comunic. Locot, Coloenescu Dobre, C-tul Comp. 7:74: 
„Miercuri de dimineaţă Locot, Jinga ne-a comunicat că Bulgarii înaintează prin porumb şi îşi fac semne prin măcăit de rațe 1). Imediat a început focuri de la Bulgari, carii ocupaseră marginea po- rumbului, unde se cunoştea că au dormit 2); oamenii s'au pus în dezordine şi apoi înaintând R. 34 Inf. în “ajutor la stânga, am înaintat şi noi, am respius pe Bulgari şi am ocupat marginea porumbului. — Comunic, Subi. Melinte Pericle, of. subait. în Comp. 8:74: 
» Mercuri de dimineaţă ....., şi ne îngrămădiserăm la o saca de pe şosea, când am început să primim focuri de la porumb ; ne-am desfasurat , şi am ajuus la porumb, — Comunic, Locot, Teodoriu Drăgan, C-tul Comp. 9174: | | 
„Miercuri de dimineaţă, — ora 3—4, — am pornit la atac. 

— Comunic. Căpit. Bursănescu V., C-tul Comp. 12/74: 
„Mercuri de dimineaţă a venit Maiorul Marcovici şi a dat înaintarea. 

Detaşamentul Mayer Titus. a x , — Comunic. Sub!, Janet Gh,, of. subaltern îu Bat. 1/80 Lt.-Col. Ignat. Em., care în retragere de la Centrul 11 a înemerit la plot. Subl, Dobreanu (C. 6:84) şi care la refacere a intrat în compunerea Detaş. Căpit. Mayer T.: , | 
„Mercuri de dim. ne-am desfăşurat drept înainte; în faţa noastră se desfăşurase şi luptă” o linie de trăgători pe care am întărit-o şi am ocupat un şanţ de 250—300 m. de marginea porumbului. — Comunic. Subl. Begnescu Br, of. subalt, în Comp. 4180, retăcut la Linia II cu Căpit. Mayer T. : „Mercuri dim. lupta a început-o R. 34 Iaf, (?) care a înaintat spre ţarc. Detaş. Mayer T. s'a des- făşurat şi a înaintat drept înainte spre .ţarc. - 

— Comunic Subl, Georgescu Gh., of. subalt. în Comp. 7/84 care a intrat în compunerea Detaş, Căpit. Mayer T, | 
„Mercuri de dimineaţă ne-am trezit în împuşcături ; înaintea noastră era un lanţ de trăgători carii . luptau; am făcut 2 salturi cu toţii 2), 

Batalionul 111[34, Căpit. Popea Gheorghe, 
— Comunic, Căpit. Ionescu C., C-tul Comp. 9:34: | 

„Mercuri de dimineaţă a venit la. mine Locot, Jinga şi mi-a propus ca să ocupăm înaintea noastră o creastă pe care o stăpâneau Bulgarii, şi de uude ei puteau acţionă asupra noastră, deoarece ne domină: 
„Am comunicat aceasta şi Maiorului Marcovici, care mi-a încuviințat să mă duc să v ocup, căci va veni şi dânsul. 
„La ora 4,50 am luat comanda Comp. 9/34 şi 12|54 şi am pornit la atac. După un parcurs de 50 m. (5) am fost primit cu foc, şi de aci %a ioceput focul pe tot frontul. Intr'un nou avânt am ajuns şi am ocupat creasta, de unde Bulgarii s'au reiras ;— fuseseră acolo câteva elemente de avanposturi. In acest timp uitându-mă înapoi, am văzut venind în ajutor trupe. 

| 

Bat. 11[12-Gr,, Lt-Col. Pârjolescu, 
— Comunic, Subl, Ionescu Cristodor, of. Subalt. în Comp, 6/2 Gr. 

„Noaptea am dormit în ordine strânsă cu companiile în ordine numerică. Nu ştiam sit-aţia locului şi nici situaţia militară în care ne aflam ; ştiam că ne aflăm în marginea unei păduri şi că ai noştri respinseseră pe Bulgari până în marginea de dincolo a pădurii, iar noi aveam să-i urmărim a doua zi.? 
„Incepuse să se simtă că se va face ziuă, şi s'a dat ordin ca să lăsăm raniţele şi să luăm man- „tăile în bandulieră, In timpul acesta ne-a apucat şi ziua şi focurile care. veneau de pe coama unei înălțimi -din faţă, 

— Comunic, Locot. Stănescu Emil, C-tul Coma. Mitr. 2 Gr. 
„Ştiam că inamicul este respins, şi pentru a exploata succesul, batalionul nostru va atacă a doua zi Pădurea Daidir pentru a respinge de acolo unităţile inamice rămase în urmă, Acest ordin a fost dat de- cuseară. Toată noaptea a fost linişte complectă, 

  
1) Bulgari care se retrăseseră la 15 kim. | | 2) Trupele noastre nu crau acoperite cu.o reţea de patrule de recunoaştere ? (Nu. Numai pe şoseaua Daidir se găsea un post mic dat de Reg-tul 74 lnf. acoperit cu santinele. N. A.). 3) Rău, :
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„Miercuri de dimineaţă, când se lumina de ziuă, am fost chemat printrun om de ordine şi ni s'a dat următorul ordin : - 
„Inamicul se retrage. Avem ordin să atăcăm pădurea Daidir.—ln stânga este R. 84 Inf.—Ordin de detaliu se va da după recunoaştere, | „Apoi am plecat cu toţi comandanții de companii la recunoaştere, Abia am făcut 10 am primit 3 focuri de salvă dela inamic. Mie îmi spusese că voiu acţiona numai pe şosea, şi în pădure. Am plecat fie care la unităţile noastre şi ne-am desfăşurat fără nici un alt- ordin, 

—15 paşi şi 
hu voiu intră 

| Din citatele de mai sus se poate înţelege, cred destul de clar că toţi comandanții şi ofițerii sub- alterni ai unităţilor, , . 
— fie din cauza înţelegerii greşite a ordinului de luptă ; 
— fie din cauză că nu au primit acest ordin la timp, sau deloc ; — fie din cauza ordinelor verbale personale, pe care le-au primit de la C-tul Capului de Po4 ; — fie pentrucă înțelegeau, în lipsă de ordin, să continue acţiunea pe care o înce — fie din cauza doctrinei ofensive în care fuseseră formaţi, atât ofiţerii, cât şi tr Zic, toţi comandanții şi ofiţerii subalterni ai unităţilor de pe frontul dintre Dunăre şi Păq. ca în ziua de 24 Aug. să purceadă cu toții la atac, fiecare drept 

pe inamic. 1) 
Restul unităţilor de pe celelalte fronturi ale Capului de Pod, 

-— fie din cauză că nu primiseră ordinul, 
— fie din cauză că l-au primit şi l-au înţeles altfel, 
— dar mai cu seamă din cauză că în ziua precedentă nu 

îrontul lor, 
au înţeles ca să rămână în defensivă, şi aşa au şi făcut, după cum vom vedea, 

puse în ajun; 
upa ; 

Daidir înțelegeau 
înainte pentru a respiuge şi urmări 

îatreprinseră acţiuni ofensive pe 

Când și cum a fost comunicat ordinul de luptă la diferite unități, 

Am văzut deja din expunerea de mai'nai 
şi mai ales nu au avut cunoştinţă la timp. 

Să cercetăm acum pentru fiecare unitate în parte, 
prin ce mijloc. | 

La R. 76 Inf., care s'a adunat la Şeremet,, acest ordin a sosit şi a fost citit Marţi seara pe la ora 9 2); nu ştim priri ce mijloc, dar Caz. Şeremet fiind aproape de Blokhaus, putea fi transmis cu uşurinţă. 
| 

” La grupul de unităţi de pe şos. Silistra, am văzut cum a Aug. puţia timp înainte de a se începe lupta. Ordinul a fost adus de "Din cauză că a sosit târziu, când R., 34 
în partea privitoare la acest reg-t, - 

Bat. II|2 Gr., Lt.-Col, Bădulescu, nu a primit acest ordin. D nul de luptă făcea parte şi din Sect, IV. şi din Grupul de Manevră, Teodorescu ordin asupra acţiunei sale din ziua de 24 Aug, 
Nici la grupul de unități de pe şos. Daidir nu s'a că acest grup a rămas să execute ordinele verbăle primite de de Lt.-Col. Pârjolescu, C-tul Bat. I[2 Gr. de la G-lul 'Teodore mandanţi au înţeles să opereze în dimineaţa de 24 Aug. 
La grupul de unități din Sectorul dintre şos. Daidir şi şos. Rern. acest ordin. Trupele de aci au rămas toate în defensivă afară de Bat. VIZ6 Mi —Comp. 5/84, Căpit. Radian,—Comp. 7]80 Locot. Popescu Niţă,—şi unitatea Sindu-se aproape de şos. Rem, 2, şi văzând pe la ora 10-11 mişcare de înaintare a trupelor din Sect. [ S'au raliat la această mişcare la această oră, şi au luat ofensiva spre pădure. 3)—Restul trupelor însă au rămas pe loc în complectă defensivă; ba ceva mai mult. Locot, Popescu [. |], C-tul Comp, 5:74 mi-a co- 

ate că nu toate unităţile au avut cunoştinţă de acest ordin 

dacă a primit acest ordin, când l-a primit şi 

parvenit acest ordin în dimineaţa de 24 
un biciclist, 

laf. era deja angajat în luptă, nu a mai putut îi executat 

ealtiel acest batalion care prin ordi- 
priimise perșonal şi verbal de la G-lul 

primit ordinul de luptă în chestiune; aşa Lt.-Col. Petrescu [., C-tul Reg-tului 74 Inf. şi 
scu, Şi am văzut mai sus cum aceşti doi co- 

2 nu ştiu dacă sa- primit 
|, Lt.-Col. Bălăceanu Oliviu 

Căpit, Iroftescu FI., care gă- 

1) Va să zică doctrina otensivă nu ajunsese până în ac Nu este de vină doztrina. militară, ci în „doctrină*.— - 2) Dar G-lul Teodorescu spune că l-a dat la ora 11 noaptea, 3) Aci nu, 
- 

I ea zi la celelalte sectoare. anârhia care domnea în comandament şi se transformase
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municat că Miercuri de dim. la ora 5,30: Maiorul Antonescu B., C-tul Bat. 11:75, a venit pe front şi i-a co- 
municat că Bulgarii vor atacă la ora 6,00'. 1) 

Nu cunosc dacă ordinul a sosit la Comandamentul Sectorului Î, dar probabil că nu a sosit, 2) 
deoarece în dimineaţa de 24 Aug. Col. Mărăşescu şi Lt,-Col. Nicolicescu, precum şi ceilalţi ofițeri superiori 
comandanţi din acest sector au parcurs frontul şi au recomandat trupelor să apere poziţiile cu îndârjire ;— 
şi numai în urmă, pe la orele 10-10,30', s'a dat ordin de pornire la atac,—probabil în urma ordinului de con- 
tra-atac general pe care C-tul Capului de Pod afirmă că l-a dat la ora 9,30. a). ” 

Şi dacă ordinul de luptă pentru ziua de 24 Aug. la unele unităţi a fost comunicat târziu iar la 
altele deloc, se naşte întrebarea: | | 

— unde au fost şi ce-au făcut agenţii carii aveau însărcinarea de a comunică şi de a transmite 
acest ordio, adică unde au fost şi ce au făcut adjutanţii de brigadă, reg-t şi batalion în cursul nopţii de 
23—24 August.? 

li vom lua la rând şi vom căuta pe cât ne va sta în putință să răspundeni la această chestiune: 
Reg, 76 Inf., Lt-Col. Marinescu Al, 
Peutru acest reg-t nu se poate pune această chestiune, deoarece întreg corpul ofițeresc al reg-tului 

s'a găsit împreună cu adjutamţii de batalioane şi de reg-t la Caz. Şeremet.2) Dealtfel la acest reg-t,— 
” poate singurul din întreg Capul de Pod, s'a primit ordinul la timp. 

Bat. ili2 Gr., Lt-Col. Bădulescu. 
Acest batalion primind verbal şi personal de la G-lui Teodorescu ordinul de operaţiuni pentru a : 

doua zi, Adjut. Bat,, Locot, Lazăr Gh., a continuat să rămână la bataiion j—aşa că nu a avut putinţa să 
afle că C-tul Capului de Pod a dat un ordin de luptă scris, spre a-l aduce la batalion. Şi nici C-tul Capului 
de Pod, după cât se vede, nu a ţinut să-i trimeată ordinul, ştiind ce ordin verbal îi dăduse şi care prevedea 
pentru acest batalion altă misiune şi în alt sector şi anume înaintare pe şos, Silistrei, spre a ocupa tranşeele 
dela cupola de 120m'm şi-a eşi în întâmpinarea Diviziei a 9-a şi a Ruşilor, nu acţiune în Seci. IV între 
Şos. Silistra şi Dunăre, sau în compunerea grupului de manevră. 

Totuşi C-tul Bat., sau Adjut, Bat., trebuia să trimeată la C-tul Capului de Pod un sergent agent 
de legătură pentru orice eventualitate ce s'ar fi putut ivi în cursul nopţii—Dar poate a fost mai bine că a 
nu a trimes, căci s'ar fi produs o mare încurcălură din cauza nepotrivirii prescripţiilor din ordinul de luptă 
scris, faţă de ordinul de luptă primit verbal de la G-lul Teodorescu.—Aceasta însă o afirmăm numai faţă de 
modul cum au decurs evenimentele. 

Reg-tul 34 Inf., Lt-Col. Popovici Gh. | 
| Locot, Teodorescu N., Adjut. Reg-tului 84 Inf., a avut următoarea activitate povestită chiar 
de dânsul; | - , 

“ „Am trecut la Turtukaia împreună cu Bai. ll|84 Maior Protopopescu V,, adică batalionul care 
a trecut întâiu Dunărea. 

„După plecarea acestui batalion pe câmpul de luptă am rămas jos la pontoane şi am continuat 
să aştept celalt batalion al reg-tului (Bat, 174 al Maiorului Stratilat). 

„Stând acolo am văzut trecând trupe din R. 34 Inf. şi din R. 75 Inf. cu Lt.-Col. Josescu. 
„Pe la ora 2—2,30 am trecut la Olteniţa spre a întâmpina batalionul ; acesia însă trecuse cu un 

alt bac şi mă încrucişasem cu el în drum. 
„Ajuns la O'teniţa m'am suit în bacul care transportă Bat, VI76 Mil, dar acesta s'a oprit în mijlocul Dunării şi a ancorat, | 
„Văzându-mă imobilizat în mijlocul Dunării mam suit într'o barcă şi am trecut din nou la Olteniţa, şi am revenit la Turtukaia cu bacul care transportă un batalion de grăniceri, — provabil Bat, 1Il;2 Gr. Lt-Col. Bădulescu, - 
„Când am sosit la Turtukaia, Bat, Maior Stratilat se suise pe deal şi intrase în luptă. Mam suit şi eu pe deal cu ambulanţa şi cu Medicul Floru pe care l-am instalat înapoia Caz. Şeremet; iar eu cu Plot. lonescu şi cu un secretar al reg-tului am mers la Şeremet, unde nu am găsit pe nimeni de ai noştrii. 
„Pe front nu m'am putut duce, deoarece era îoc viu şi se şi înserase, şi nici sergentul nu mă putea conduce, deşi el fusese pe front. | 
„M'am înapoiat la ambulanţă, unde am stat noaptea cu Subl. Stoica, Of. cu Aprov. al reg-tului şi cu Subl. Preotu, Adj. Bat. 11:84 (Maior Protop.). 
„Pe la ora 2 noaptea am mers cu Subl, Preotu la Şeremet şi de acolo ne-am dusla Blokhaus * 

spre a lua ordine pentru reg-t. “ 

  

1) Cine îi spusese? 
2) Nici aci, | | 
a) Turtukaia. Gl. C. Teodorescu. Ediţia Braşov, pag. 115. 
3) Cum, C-tul Reg-tului nu era cu trupa lui? (Era, N. A,
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„La ora 4 am venit la Şeremet cu ordinul. 
„Abia plecaţi spre câmpul de luptă şi am fost ajunşi din urmă de Căpit. Țăranu care ne-a luat 

în automobil şi ne-a dus la Cant. 2. 
„Conform ordinului, R. 84 Int. şi alte trupe, cu un batalion dia R. 80 Inf, trebuia să formeze 

trupa de manevră subt comanda Col. Răşcanu. | 
„L-am întrebat pe Căpit. Tăranu, cum poate să vină R. 84 Inf. la canton, când el se găseşte în 

luptă pe front. Dânsul mi-a răspuns să adun soldaţi răsleţi.—Am adunat vre-o 20 de soldaţi, dar s'au 
risipit din nou, | 

„La ua timp retrăgându-se de la canton şi Col, Răşcanu, care se găseă acolo, ne-am risipit cu toţii, 
Se ştie că Lt-Col. Popovici, C-tul Reg-tului 84 Inf., a intrat în luptă cu Bat. 1/84 Maior Stratilat, 

De atunci nu mai am nici o cunoştințță, ce a făcut şi unde a petrecut noaptea, A apărut numai a doua zi 
după amiază pe malul Dunării pe drumul spre Cosuj, unde cu un grup de soldaţi, călare şi cu drapelul reg- 
tului a încercat să-şi facă drum spre Silistra, dar nu a răuşit, căzând mort. Aşa că nu ne putem da seama 
de ce nu a mai fost găsit de adjutantul său. 

Bat. 1:84, Maior Stratilat, care ştim că a luptat la Cant. 2. 
Ne amintim că Subl. Casimir, adjut, acestui batalion, a luat comanda Comp. 2/84 după rănirea 

Locot, Stroe Şt. şi a condus-o în luptă. După ce trupa s'a retras şi s'a risipit, s'a retras spre Turtukaia, de 
unde a doua zi a revenit cu trupă de adunătură, spre a lua parte luptă. ” 

Nu trebuia să se despartă de c-tul său, şi nici c-tul său nu trebuia să-i dea ordin, sau să-| 
lase să ia comanda unei companii, căci numai aşa se explică cum c-tul batalionului nua avut pe 
nimeni pe lângă sine când companiile sale s'au retras şi deci nu a avut cine să-l ajute la adunarea şi re- 
facerea batalionului şi apoi la primirea ordinului de luptă ; şi astiel, deşi cea mai mare parte a batalionului 
cu Locot. Iosif Nădejde se găsea în apropiere de canton, nu a ştiut unde este spre a-l aduce la adunare, şi 
numitul ofiţer a fost nevoit să se  alipească de Bat. [II]2 Gr., şi Bat. 1/84 a fost inexistent pe câmpul de 
luptă în ziua de 24 Aug: 

Bat. 11/84 Inf., Maior Protopopescu V.,„—care a luptat pe şos. Daidir. 
- Ne amintim cum Subl. Preotul, adjutantul acestui batalion, a însoţit pe comandantul său de ba- 

talion, Maiorul Protop. V. până pe înserate, când s'a perdut de dânsul. 
Să-i ascultăm mai departe povestirea spre a vedea ce a făcut după aceasta. 
pe„De atunci m'am pierdut de Maiorul Protop.. Incercând să opresc soldaţii, carii se retrăgeau, 

mi-a fost imposibil, - 
„Nu ştiu când a îost rănit Maiorul Protop. 
„Pe la ora 7,30-8 am mers la Caz. Şeremet, la trenul regimentar, pe care nu l-am găsit 2colo, 

ci l-am găsit de vale pe malul Dunări. 
„Când coboram de vale ia Dunăre m'am întâlnit cu un batalion de gtăniceri, care suia spre - 

Cazarmă. Ă 
„La trenul regimentar am găsit pe Subl. Stoica M., Of. cu Aprov. al reg-tului, care era bolnav; 

tot acolo am întâlnit şi pe Locot. Teodorescu .Adj. Reg=tului, cu care am plecat spre Caz. Şeremet spre a 
ne informă unde se află R. 84 Inf.; dar nu am putut află. 

„La Caz. Şeremet erau trupă şi ofiţeri, carii, unii dormiau, iar alţii discutau. 
_»La ora 3 noaptea Locot. Teodorescu s'a dus la C-tul Capului de Pod şi când s'a înapolnt mi-a 

spus să mergem pe câmpul de luptă. 
„Când să ieşim din cazarmă, ne-a întâlnit Căpit, Ţăranu, care ne-a luat în automobil şi ne-a dus la 

Cant, 2; Locot. Teodorescu avea cu el ordinul de luptă. 
„La Cant. 2 se găseă Col. Răşcanu care se plângea că nu s'a adunat ici itfanteria, nici arti- 

leria. Dânsul era acolo cu câţiva ofiţeri şi cu câţi-va soldaţi. 
„ln acest timp începând bombazdarea, şi fiindcă începuse să cadă proectile şi asupra cantonului, 

Col. Răşcanu a plecat înspre Dunăre, iar noi înspre Turtukaia. !) 
— Ofiţerul nu trebuia să se piardă de şeful său. Negreşit în seara de 23 Aug. a fost un moment 

de panică care a făcut pe mulţi ofiţeri să creadă că sunt alături de peire şi că Cetatea este ca: şi căzută, 
Cunoaștem chiar o seamă de ofițeri carii şi-au părăsit unităţile şi au dat fuga la pontoane spre a nu 
le trece alții înainte; ba unii sau aruncat în tărgile sânitarilor carii îmbarcau răniții pe bacuri, spre a fi 
evacuați şi ei ca râniți; dar văzând că puhoiul nu se înghesue la pontoane spre a trece Dunărea, cum 
îşi închipuiau ei, şi-au luat seama şi s'au înapoiat la unitățile părăsite, unde au constatat cu uimire că 
sunt şi ostași carii stăruesc să stea in fața inamicului chiar în moimente de panică, 
  

1) Detaşamentul rezervei mobile a cărui misiune era să fie hătărâtoare în ziua de 24, erau deci,,. 
m». Constituit şi Comandantul său se duce la Dunăre ca să-i ia comanda. - 

47
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Tot aşa trebuia să facă şi Adjutantul Bat, IlI84, adică să vină şi să caute unitatea pe locu unde o lăsase şi să-şi reia firul rostului său, 
Iată cum 3 adjutanţi ai unui reg-t au pierdut complect legătura cu unităţile lor şi cu comandanții pe lângă carii ei făceau serviciul, 
Reg-tul 34 Inf. Lt-Col. loneseu-Dobr. | Activitatea adjutanţilor acestui reg-t (Locot. Arghiropol Ep., Adi. Reg-tului,—Subl. Davidoglu Mian- tag, Adj. Bat. 1:34,—Locot. Bunescu C,, Adj. Bat. 11:34.—şi Subl, Ştefănescu Şt., Adj. Bat. 1:34) o cunosc numai în parte, şi numai după comunicarea Subl, Ştefănescu Şt., Adj. Bat, 111;34. 
lată ce spune acesl ofiţer: | 
„După intrarea în luptă a Baţ. UI34 ...... „eu cu Lt.-Col. Ionescu Dobr. înaintând am găsit într'o tranşee pe Col. Răşcanu observând mersul luptei cu benoclul. Tot acolo se mai găseau şi Locot. Ar- ghiropol E., Subl. Davidoglu M. şi Locot. Bunescu Ce... | „Către seară s'a produs retragerea trupelor care luptaseră înainte, urmărite de focul artileriei inamice. 

„intunecându-se, lupta a încetat. După aceasta Col, Răşcanu, Lt.-Col. lonescu Dobr, şi noi, ad- jutanţii, ani mers la ponton, unde am găsit pe Maiorul Popescu Şt., Ajut. C-tului Reg-tului.--Maiorul Bilciu- rescu, C-tul Bat. 1/34 nu era acolo, şi nu ştiu când a trecut Dunărea, 
„Eu am primit ordin să iau toate ambulanţele care se găseau acolo în număr de opt şi să le ridice sus la canton, spre a se proceda la îngrijirea răniților ;--iar Subl, Davidoglu a fost însărcinat să îm- prospăteze muniţiunile, lucru pe care l-am şi făcut, 

| „A doua zi am găsit Ia şirele de paie de lângă canton pe Lt-Col. Ionescu Dobr., Maiorul Ropescu " Şt, Maiorul Stănescu, Căpit Popea Gh., şi pe ceilalţi adjutanţi ai regetului, 
„Aci ne-a parvenit ordinul de luptă priatr'un biciclist din R. 34 Inf. (2) — Sigur că ordinul a parvenit acolo târziu şi printr-un biciclist din R. 34 inf. (cu semnul întrebării în paranteză), dacă toţi adjutanţii stau grămadă cu toţii în jurul şefilor lor, sau sunt întrebuinţaţi în servicii care nu cădeau în atribuţiunile lor, ci în atribuţiunile altora carii ocupau numai locurile,!) Şi ce căuta la şirele de paie de lângă canton, Căpit. Popea când batalionul său se găsea mult la dreapta ? Ori i s'a părut Subl. Ştefănescu Şt, adjutaatul său, că l-a văzut acolo ? Mergerea împreună. în timpul înaintării a Lt.-Colonelului Ionescu Dobr. cu toţi adjutanţii bata- lioanelor şi reg-tului şi mergerea tot împreună la Dunăre, seara după retragere, este confirmată de Şeful Muzicei Reg-tului 34 lnf., care iată ce povesteşte: 

| : „Bat. lil:34 a continuat să înainteze pe salturi încete pâuă ce nu s'a mai văzut, — Lt.-Col. Do- brogeanu, Maior Popescu Şt,, adjutanţii regimentului şi batalioanelor i-am văzut întâiu cum s'a adăpostit prin flanc câte unul după un pom; şi apoi au înaintat până la linia de fortificaţie, unde s'au oprit şi S'au adăpostit. 

— Şi după ce a mers la malul Dunării: 
„Acolo a veait şi Stat-Majorul Reg-tului care a dat ordine pentru masă, adunarea şi îngrijirea răniților şi împrospătarea mudiţiunilor“, — adică exact ceace a spus Subl, Ştefănescu Şt, Adj. Bat. II|34. Bat. 1]80 Lt-Col. Ignat Em. 

. Subl. Pătărlăgeanu L., adjutantul acestui batalion, s'a pierdut de comandantul său la retragerea de la Centrul 11, şi nu l-a mai găsit până la căderea Cetăţii. 
Reg-tul 74 Inf., Lt-Col. Petrescu loan. 
Locot. Mihăilescu M., adjutantul acestui reg-t, având nişte bani ai reg-tului asupra sa, a fost lăsat de reg-t în Turtukaia în ziua de 23 Aug.. A doua zi probabil văzând că Cetatea este aproape să cadă, a trecut în ţară, fără să se mai fi întâlnit cu comandantul său. | 
Aşa se întâmplă când se dau atribuţiuni străine de serviciu altcuiva ; rămân neîndeplinite şi atri- buţiunile străine cu care a fost însărcinat în plus. - Şi ce nevoe avea C-tul Regetului de acest adjutant, atât în înaintarea spre Centrele 8 şi 9, când la un moment pierduse complectamente legătura cu batalioanele sale, cât şi la refacerea reg-tului pe Linia l-a a Capului de Pod, dar mai ales în seara de 23 August, când Lt.-Col. Petrescu nu ar mai fi fost nevoit să-şi părăseassă reg-tul spre a se duce la Turtukaia spre a cere ajutor, şi apoi ia pontoane spre a aşteptă acolo trecerea unităţilor care i se dăduse (vezi comunicarea Subl, Balit din Comp. 580), ci ar fi trimes în acest scop pe adjutantul său spre a face aceste. servicii, iar dânsul ar fi stat la postul său de comandă ; şi 

  1) Nu sunt de vină ei, ci cei carii nu au ştiut să-i întrebuinţeze.
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astfel nu s'ar mai fi întâmplat ceace s'a întâmplat, şi anume să găsească reg-tul retras după poziţia pe 

care o cucerise !), 
Bat. 1|74, Căpit, Dimitrievici Ion. : 
Nu ştiu unde a fost şi ce serviciu a îndeplinit Subl. Avram Teodoru, adjutantul acestui batalion; 

probabil a stat pe lângă comandantul titular al batalionului, Lt-Col, Stirbulescu, câruiă rupândui-se batalionul 

în două părţ,—Comp, 1:74 acţionând pe şos. Silistra, iar Comp. 2|74, 3/74 şi 4]74 pe şos. Daidir,-nu 

a comandat nimic. , 
Numitul ofiţer adjutant se zice că a trecut în ţară presupus rănit, 

Bat. 11:74 Maior Teodorescu loan. 
Subi. Lăzărescu C-tin, adjutantul acestui batalion, a , fost însărcinat şi cu popota regimentului; 

din acestă cauză nu şi-a putut îndeplini nici serviciul de adjutant, şi având în vedere împrejurările în care 

s'a condus luptele la Turtukaia, nu a putut să-şi îndeplinească aici serviciul de ofiţer cu popota. 

Bat. 1lll74, Maior Marcovici. i 
„Nu ştim ce serviciu a îndeplinit în luptele din ziua de 23 Aug. Subl. Papaianopol, Adj. Bat, 

1l!74 ; însă la refacerea reg-tului în seara de 23 Aug,, fiind lipsă de ofiţeri, i s'a dat să comande un ploton 

din Comp. 11|74. 
De aceia, atât reg-tul cât şi batalioanele nu au primit ordinul de luptă al Capului de Pod pentru 

ziua de 24 Aug.; şi prin aceasta întreg grupul de unităţi de pe şos, Daidir nu a avut cunoştinţă de 

acest ordin. | 
Bat. II:2 Gr., Lt. -Col, Pârjolescu, 
Locot. Ştefan [., adjutantul batalionului a stat în tot timpul de la sosirea batalionului pe poziţie 

până a două zi la retragere, lângă batalion. 

Reg-tul 75 Inf., Lt-Col. Josescu. 
Nu mi s'a dat de nimeni nici o relaţie asupra activităţii Subl. Sachelarie V., adjutantul acestui 

reg-t ; probabil că a stat tot timpul lângă comandantul său. 
- Deasemenea şi despre Subl. Nisipeanu Gh., Adj. Bat. 11|75, împreună cu care se găsea pe poziţie 

şi C-tul Reg-tului, Lt-Col. losescu. 
Adjutanţii Bat. 1[75 şi 1175, Subl. Angelescu şi Subl. Mihăeseu Alex,, chiar dacă ar fi vrut să 

întreprindă ceva, nu ar fi putut, deoarece batalioanele respective erau aproape disolvate. 
Nu cunosc cine a fost şi cea făcut Adjut. Bat. V|76 Mil.—Dealtfel acest batalion rămăsese şi 

fără comandant şi trupa se risipise ca făina orbului fără să fi avut vre-o acţiune ; aşa că adjutantul său, 

chiar dacă ar îi existat, şi ar fi voit să facă ceva pentru stabilirea legăturii de comandă, nu ar fi putut să 

facă ceva. 

Reg-tul 79 Inf., Lt-Col. Dumitrescu Ioan. 
Sub!. Petrescu Cezar, Adj. Reg=tului, probabil a stat pe lângă comandantul său, Lt.-Col. Dumi- 

trescu |, care ştim că după refacerea şi instalarea resturilor reg-tului pe poziţie, a mers în Turtukaia, unde 
s'a îmbolnăvit şi s'a încartiruit într'o casă particulară. In această împrejurare şi având în vedere că din 

reg-tul său nu mai rămăsese decât o infimă parte, care se înglobase în Bat, ill75, nu mai putea fi vorba 

de stabilirea unei legături între Capul de Pod. şi reg-t. 
Deasemenea nici ceilalţi adjutanţi nu mai puteau îndeplini vre-o însărcinare în legătură cu 

funcțiunea lor. | 

Trupele Sectorului 1 primeau ordinele prin intermediul Comandamentului acestui sector. 

Prin ordinul de luptă comanda acestui sector era încredințată Colonelului Mărăşescu,- Adjutantul 
acestuia era Subl, Ioanid V. 

| Nu ştiu unde a fost şi ce a făcut acest ofiţer în cursul nopții de 23—24 Aug; se zice că se 
găsea. în permisie acasă la părinţii săi din Olteniţa, 

A doua zi, ce e drept, a fost trimes ca ofiţer de legătură pe lângă C-tul Capului de Pod, dar ca 
ofițer nou de rezervă era atât de puţin pregătit pentru acest serviciu, încât a scăpat din vedere să aducă 

la cunoştinţa şefului său faptul plecării G-lului Teodorescu între orele 12 şi 1 d.a.; din această cauză 

Col. Mărăşescu, căruia îi revenea de drept comanda Capului de Pod,—căci plecase şi G-lul Drăgotescu,— 
nu a putut cunoaşte acest fapt decât între orele 4 şi 5 după amiază, !) 

Din aceasta se vede cred destul de clar cât de pregătite erau elementele însărcinate cu stabilirea 

legăturilor între comandamente şi unităţi şi în ce fel îşi îndeplineau serviciul. 
  

1) Proba este făcută, că nici c-ţii de reg-t, nici cei de batalioane nu erau desluşiţi asupra atri- 
buţiunilor adjutanţilor ; şi, de aceia crezându-i simple sinecure, le-a dat sarcine mai serioase: pe unul i-a 
făcut păstrător al fondurilor reg-tuluii iar pe altul popotar. Ceilalţi erau liberi să-şi întrebuințeze timpul 
cum ar crede de cuvinţă, 

Eacă cum a fost pregătită tecniceşte armata noastră în cei doi ani de expectativă armată, 
2) Cred şi asta,
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Deaceia nu este bine ca la alegerea acestor elemente să prezideze ale cousideraţiuni decât grijea îndeplinirii serviciului în cele mai bune condițiuni, 
Dintre ceilalţi adjutanţi ai unităţilor care făceau parte din Sectorul 1 nu mai cunosc decât activi- tatea Subl. Tănăsescu Emil (sau lon)jAdjut. Bat. 1V/40, comandat de Lt-Col, Teodorescu Gh.—lat-o povestită de el iasuşi 

| „Găsindu-mă în tranşeele de lângă Centrul 1..,..5. A venit acolo şi Lt-Col. Teodorescu. cu un grup de soldaţi ; i-am arătat ce am ocupat, şi a ordonat să stăm acolo şi să aşteptăm să ne vină masa, „Eşind în întâmpinarea mesei la Bat. de Coastă, când am venit cu căruţa, nu i-am mai găsit acolo; şi soldaţii de la Bat. de Coastă mi-au spus că Lt-Col, Teodorescu a plecat spre Turtukaia, „Mam dus la Turtukaia, dar nu am găsit batalionul,—care am aflat în urmă că dormise la Cerkez,— 
unde am dormit noaptea. 

„Miercuri, când m'am sculat, venea o trupă proaspătă, şi soldaţii mi-au spus că batalionul se a- dună la Cerkez.! 
In felul acesta este uşor de înţeles cum ordinul de luptă pentru ziua de 24 Aug. nu a putut parveni la Bat. 1V/49. 

| in ce priveşte stabilirea legăturilor între nouii comandanţi ai sectoarelor şi unitățile din sectoa- rele respective, aceasta sa făcut şi mal puțin ; nici trupele nu ştiau unde se găsesc comandanții lor, şi - nici Chiar de cine sunt comandate,--şi nici comandanții (bine înțeles este vorba de nouii comandanţi de sec- toare) nu ştiau unde se găsesc trupele care li se pusese subt comandă?) pentru a se putea pune în legătură cu ele, spre a le da ordine şi pentru a primi în schimb rapoartele lor, Şi pentru a ne edifică asupra rolului pe care Pau. jucat aceşti comandanţi în timpul luptelor, este de ajuns a reda partea din: comunicarea  Subl, Grozescu Horia, Adjut. Col, Anastasiu Gh. privitoare la această chestiune : 
„Marţi am eşit pe câmpul de luptă pe la 2d.a, şiam luat loc de comandă la kim. 3 de pe şos, Daidir. | 
„Pe la ora 5 a trecut înainte un batalion de grăniceri (2); alte trupe nu am văzut trecând, „Noaptea am stat acolo. 
„Nu ştiu ce ordine şi anume cui i sa dat în timpul luptei. 5) — Aceasta a fost activitatea C-tului Sectorului II ? 
Nici G-lu! Drăgotescu nu a avut o activitate mai intensă, lată în ce situaţie spune Căpit. Costescu, C-tul Bai, 1|5 Ob,, că l-a găsit în ziua de 24 August pe la prâuz: | | ! „Acolo am văzut întrun luminiş de porumb pe G-lul Drăgotescu cu o trăsură de piaţă mânată de un birjar turc ; şi pentru că era Singur i-am dat un agent călare ca însoțitor, 4) — Din câte convorbiri am avut cu atâţia ofiţeri, nici unul nu mi-a comunicat că a ştiut că este comandat de unul din aceşti ofiţerii, 5) că a primit vre un ordin de la dânşii, sau că le-au înaintat vre-un raport, 

Ii Şi cum puteă să existe această legătură de comandament, când adjutanţii unităţilor stăteau la unităţile lor, iar comandanții superiori stăteau siuguri, | Lipsă de pregătire şi necunoaştere crasă a îndatoririlor !—Și nu se putea întâmpla altfel atâta timp cât serviciul de adjutantură era socotit ca un loc comod pentru anumite persoane. Şi pentru ca să termin cu chestiunea transmiterii ordinului de luptă la unităţi, dau cu titlul de cu- riozitate comunicarea Subl, Furtună, of. subalt. în Comp. 6/36, asupra “modului cum s'a comunicat ordinul la unitatea sa : | 
„Miercuri în zori de zi a venit la noi pe şosea dinspre Şeremet un locotenent călare, care ne-a citit ordinul de luptă pentru Miercuri şi la urmă a adăogat de la dânsul: —„Aide, domnilor, să ocupăm centrele că inamicul este obosit şi nu avem decât să-j arun- căm dincolo“, 
Ce fel de comunicare de ordine o mai fi fost şi asta ?—Curat bulgărescul „glaşataia nă selata“, „Strigătorul satului“. 

      

  1) Este foarte interesantă ancheta asupra alegerii şi întrebuinţării adjutânţilor de Reg-te şi de 
Batalion. Din ea se trage câteva învățăminte pentru viitor, Na 2) Din nenorocire toate acestea sunt adevăruri necontestate. 3) Noul C-t de Sector nu a avut nici o acţiune în sectorul său. Contrariul mar fi surprins. 4) Aceasta e situaţiunea în care l-a pus Com-tul Apărării. 5) Şi reciproca a fost adevărată : unii pe alţi nu se cunoşteau,
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Şi cu aceasta am terminat şi această tristă revistă a modului cum s'a transmis ordinele !) la uni- tăţile din Capul de Pod Turtukaia, 
In aceste condițiuni se incepe lupta în dimineaţa de 24 Aug. | Fiiudcă acţiunea a început, după cum am văzut deja din comunicările redate mai înainte, la gru- pul de unităţi de pe şos, Daidir, vom începe cu descrierea acestora. 

Lupia Srupului de unitâţi de pe $0s. Daidir. 
Acţiunea Infanteriei, 
Onoarea de a fi deschis lupta şi-o revendică două unităii : Bat, 1174 şi Comp. 9/34 şi 12:34, Deşi la prima vedere lucrul ar păreă uşor de stabilit, totuşi din descrierea operaţiunilor se va vedea că sunt argumente pentru a se susţine şi o părere şi alta. 
Având în vedere-că Bat. 174 a luptat având ca ax al liniei sale de iuptă şoseaua, şi prin aceasta a servit oare-şi-cum ca unitate de pasă, voiu începe cu descrierea acţiunei acestui batalion, dând cuvântul ofiţerilor săi. 

Acțiunea Bat. 1174, Capit. Dimitrievici, 
— Comunic. Căpit. Dimitrievici I., C-tul Comp. 2174, şi locţiitor de comandant de batalion: „Miercuri de dimineaţă aveam ordin ca la ora 4,30” să încep atacul ;--dar l-am început la ora 4,50” aşteptând să vină o companie pe care o aveam în avanposturi în vale le dreapta. „Batalionul s'a desfăşurat pentru luptă cu companiile pe o Singură linie în ordinea începând de la stânga: 3, 2, 4.—La ora 5,30” eram iarăşi ajunşi la şanţul de la porumb. Comp. 4/74 se întindea în dreapta până în şos. Daidir, 

„Pe la ora 8 (?) a venit o împingere de la stânga, şi Comp. 2:74 şi 474 au trecut şoseaua şi au intrat pe flanc în pădure; Comp. 3/74 a rămas în stânga dincolo de şosea şi am rupt legătura cu ea „Ajunşi în pădurea care nu era ocupată de inamic (?), am înaintat în interiorul pădurii până lao movilă unde ne-am oprit, şi de unde se vedea în afara pădurii o baterie bulgară susţinută de infanterişti, carii la apropierea noastră ne-au spus să nu tragem, că sunt Ruşi. 
(„Aci era un ofiţer, Dociu (Locot, Docea, C-tul Comp. 6184), care şi el ne spunea că întradevăr . să nu tragem.—Pe acest ofiţer l-am mai văzut fără rost Marţi seara la sfârşitul asaltului dat la porumb. Miercuri l-am întâlnit tot cam pe acolo; şi însfârşit în retragere l-am văzut la eşirea din pădure, unde a fost rănit.—) . 
„Noi nu ne-am lăsat înşelaţi, ci am deschis focul şi am început lupta. , | „In acest momenf, ora 10,30' (?), a venit o patrulă de grăniceri de la stânga noastră şi ne-a spus că la stânga Bulgarii au înaintat şi că au ajuns în vale la Nord (dincolo) de porumb. „Am început retragerea care s'a făcut în ordine până în valea de la marginea de Nord a pădurii, asupra căreia se execută un foc groasnic de artilerie. Acolo am dat ordin să treacă valea care cum o putea. Unii au apucat pe vale în jos, alţii spre Nord spre stână, şi companiiie s'au disolvat. i „Când eu am trecut valea spre stână, se desfăşura pe marginea de Nord a văii o unitate de gră- niceri al cărui efectiv nu-l pot preciza. 
„In pădure înainte de a ajunge la movilă am trecut o vale uşoară. . „După îuceperea luptei de infanterie se vedea clar cum Bulgarii şi-au concentrat focul artilerie asupra flancului stâog al trupelor care luptau la Răsărit de pădure şi şosea; — şi treptat — treptat apoi tragerea a fost mutată spre pădure, care era groaznic bătută în momentul când Comp. 2|74 şi 4/74 se re-- trăgeau priv pădure spre stână. Iatrun moment mai "nainte focul fusese foarte puternic asupra şoselii, — Din această comunicare reese că lupta a fost angajată în mod voit şi cu intenţiunea de a atacă conform ordinului pe care batalionul îl avea primit probabil de la Lt.-Col, Petrescu, C-tul Reg-tului şi al întregului grup de aci. Pa _ 
Impingerea de la Stânga era provocată, după cum vom vedea, de intrarea în linie a tuturor. celor- lalte unităţi care compuneau grupul şoselii Daidir şi care s'au desfăşurat toate tot cu direcţia spre ţarcul: de: vite, câre se găsea în faţa marginei porumbului, care era ocupat de Bulgari. . Şi astăzi, ca-şi cu ocazia atacului din ajun, unităţile care au luat parte la acest atac; vom vedea că au evitat să-şi îndrepte atacul lor mai spre stânga în. direcţia drumului care venea dinspre Antimovo, şi 
  

  1) Recte: cum nu s'au transmis,



— 374 — 

încotro se simţea că se găseşte grosul trupelor bulgare, ci tindeau spre dreapta spre şanţurile  şoselii şi spre pădure. 
Numai aşa se explică cun Comp. 9;34 şi 12|34 din Bat. 11034 s'au. deslipit de restul batalionului, şi deşi au traversat tranşeele Liniei a Il-a la circa 600 m. de şos, Daidir, — odată cu înaintarea Sau apro-. piat mult de această şosea, iar îu ziua de 24 Aug. au ajuns să atace tot țarcul de vite care era atacat de unităţile de pe şos. Daidir, cu care s'au amestecat !). | 
De aci a provenit împingerea spre dreapta, de care ne vorbeşte  Căpit. Dimitrievici; — şi din cauza acestei împingeri spre dreapta s'a produs un imens gol în linia de luptă între grupul de unităţi care luptau pe şos. Daidir şi cele care luptau pe şos. Silistra. 
la escursia pe care: am făcut-o pe teren nu mică mi-a fost Surprinderea când am găsit movila din pădure, până la care Căpit. Dimitrievici arată că a ajuns. o Această movilă nu se găseşte însemnată nici pe harta specială a Turtukaiei 1/20 0 prin semnul topografic special al mmovilei. Ea se găseşte la jumătatea distanţei între kim, 7 şi 8 de pe şos. Daidir, la 200 m. de şosea în punctul cota 121,5. — Aşa că în felul acesta se poate ficsa în mod neîndo- ios până unde s'a întins în pădure îlancul drept al liniei de luptă al unităţilor de pe şos. Daidir. Fără să fi ajuns la marginea sudică a pădurii spre Daidir, până unde mai este 1000 m, a traversat numai Valea Başu, acea vale uşoară pe care Căpit. D. spune că a trecut-o înainte de a ajunge la movilă. Intre movilă şi şosea pădurea este atât de rară încât i-a îofăţişarea unei mici poene în care pro-. babil ocupase poziţie bateria bulgară, şi care lăsă impresia că s'a ajuns până la marginea de dincolo a pădurii, | Este surprinzător cum Bulgarii şi-au adus artileria atât de aproape de linia de luptă a inianteriei; —şi din fragmentele de comunicări pe care le voiu mai redă, se va vedea că nu numai această baterie a fost adusă atât de aproape de linia de luptă a infanteriei, ci şi altele, şi tot în preajma şoselii Daidir. Observaţia asupra modului cum s'a executat de către Bulgari tragerea artileriei este justă, şi vom vedea că se confirmă şi prin celelalte comunicări ale ofiţerilor. 

Unitâtea de grăniceri care a fost văzută că a ocupat versantul de Nord al Văii Fotulului în drep- tul stânelor, a ocupat întradevăr această poziţie, după cum vom avea prilejul să ne convingem mai de vale. Nu pot să termin această trecere în revistă a comunicării Căpit Dimitrievici fără a ne opri puţin asupra afirmaţiunii pe care o face şi pe care o socotesc perfect adevărată, cum dealtfel adevărată şi clară se dovedeşte întreaga sa expunere, şi anume că porţiunea de pădure în care a intrat, nu era ocupată de inamic, şi mai ales că retragerea sa din poziţia de la movilă la ora 10.30 nu s'a făcut fiind respins de un inamic care l-ar îi atacat acolo, ci din cauza ştirii pe care i-a adus-o patrula de grăniceri, | | Aceasta ne dovedeşte că nici unităţile Brigadei Nedelcot nu au intrat în Păd, Daidir şi nici uni- tăţile Diviz. 4 Pr. care în zina de 24, Aug. S'a angajat în pădure, nu ajunseseră la ora 10,30' la nivelul mo- vilei cota 121, 5, deşi puţin mai la Vest de movilă trece un drun foarte mult frecventat care vine de la Centrul 8 şi ese din pădure şi dă în şosea lângă această movilă, iar o ramificaţie a acestui drum cobora valea Başului şi ese din pădure în faţa platoului pe care sunt aşezate stânele. — Comunic. Subl. Dijmărescu I, of. subalt. în Comp. 3|74: 
„Miercuri am fost primii carii am deschis lupta. Comp. 3|74 a fost desfăşurată Ia siânga liniei de luptă. Din primul salt am ajuns la un țarc de târlă înconjurat cu şant, De aci am deschis focul. „Imediat am fost întăriţi de Subl. Linde Eugen (of. subalt. în Comp. 9134) cu unitatea sa care venea dinspre stânga. Am respins pe Bulgarii de la marginea porumbului şi am intrat în porumb după ei. „la porumb am înaintat vre-o 50—60 m.; înaintarea am făcut-o înclinând treptat şi mult spre dreapta. Aci în porumb am fost primiţi de foc puternic de mitraliere din Stânga şi din faţă; şi ne-am oprit la un făgaş de drum. 

„In porumb a căzut rănit Subl. Linde E. Ceva mai târziu am văzut venind şi pe Căpit, Ionescu C., C-tul Comp. 9134, cu care ne-am retras la marginea porumbului, unde ne-am oprit şi am făcut măşci individuale. 
„Aci am fost întăriţi de grăniceri carii se vedeau venind din urmă în pâlcuri răsleţe pe câmp; ei au venit la noi la adăpost; era cu ei Subl. Dumitrescu Mircea (din Comp. 5]2 Gr.) care pe la ora 8—9 a fost rănit, 

„După ora 9 m'am întâlnit cu Subl, Nistorescu N. din Comp. 4174,. cu Sub, Ştefănescu Tr. din Comp. 7174 (despre care se crede că a fost rănit în cursul nopţii la avanposturi) şi Lt. Buricescu (C. 11174). „Fiindcă trupa se cam rărise ne-am retras pe la ora 10 la Linia Il-a, unde m'am întâlnit cu Locot, "Teodoriu Dr., C-tul Comp. 9/74. 

  1) De sigur că aşa se întâmplă când nu se dă obiective şi repere unităţilor care operează una iâogă alta,
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După puţin timp ne-am retras şi de acolo. din cauza unui puternic foc de artilerie (obuze) care se trăgea asupra noastră. 
„La prima înaintare am văzut bine cum trupa bulgară care ocupă marginea porumbului sa reiras în porumb în faţa înaintării noastre. | 

— Acest ofiţer afirmă categoric că compania sa şi deci Bat. 1174 a deschis lupta, iar Bat IIl/34, Comp. 9]34 cu Subl. Linde Eugen şi Căpit Ionescu C. l-a întărit venind din urmă şi din stânga, ceace ar “întări afirmaţia de mai sus, 
! Confirmă împingerea de la Stâuga şi înaintarea în jumătate la dreapta ; Comp, 3|74 însă nu a in- trat în pădure, ci a rămas pe Stânga şoselii, cum dealtfel arată şi Căpit, Dimitrievici. Se pare că grăniceri au întârziat mult venirea în ajutor. 

Subl. Dijmăres:u dă interesante date relativ la ofiţerii pe care i-a întâlnit pe câmpul de luptă în diferite faze ale luptei şi îu diferite lucruri, 
— Comunic. Locot. Popescu î. C-tul Comp. 4174: 
„Miercuri de dim. ne-am adunat din nou la locul de adunare de la şosea ; era acolo şi Lt-Col, Petrescu 1. Aci am fost primiţi cu focuri de la porumb.— Comp. 2174 şi 3174 s'au desfăşurat repede inainte ; apoi s'a desfăsurat şi Comp. 4|74 la dreapta acestora ; toate la Stânga şoselii şi am înaintat până la creasta unde am ajuns seara, fără să ne oprim mult şi să tragem focuri. La Stânga unde luptă R. 34 inf, se auzea luptă mare, 

„Am ajuns la porumb, l-am trecut şi am ajuns la nişte vii; aci un soldat pe care l-am suit în- trun pom ne-a spus că Bulgarii se vedeau venind din jumătate la stânga. Grăniceri nu am văzut decât când ne-am retras. 
„De la vii, ca după 2 (?) ore am înaintat în jumătate la dreapta şi am intrat în pădure, unde „ Credeam că vom găsi pe Ruşi; eram acolo cu Subl, Serban din Comp, 4;74,—Subl,. Niţă Tănase din Comp. 2[74,— Plotonierii Marcu şi Chițu, c-ţi de plotoane din Comp. 4174 ca cu 100 de soldaţi şi Locot. Crăciu= nescu M., (C-tul Comp. 12|76 care ştim că a fost dai de C-tul Capului de Pod, Bat. 2 Gr, pentru a-i servi 
„Mulţi soldaţi au rămas în porumb. 
„La vii nu aveam câmp de tragere şi am intrat în pădure cu intenţia de a trece dincolo de Pădure spre a ne întâlni cu Ruşii. i 

„Am ajuns la marginea pădurii, în vale, care era bătută cu un foc de artilerie din jumătate la stânga (cum priveam spre inamic), am traversat-o, am suit coasta opusă, şi aci la Sud de stână am găsiţ pe Locot. Georgeszu M., C-tul Comp. 6/74 (care ştim că din dimineaţa de 23 Aug. se răsleţise de Teg-t şi ocupă poziţie la Linia Il-n la eşirea din pădure a drumului care debuşă din pădure pe valea Ciobanului) ; 
Lă 

aceasta ocupă poziţie pe versantul de Nord at văii cu două plotoane fortificate în măşci individuale. bine aşezate. 
„Am stat cu el ca o oră Şi jumătate; grănicerii de la stânga noastră ziceau că via Bulgarii de la. stânga. 
„După vre o 45' am deschis” focul asupra marginii pădurii, unde credeam că se găseşte inamicul - 

eram bătuţi de infanterie, dar gloanţele cădeau în spatele nostru.— Aci eram cu Subl, Şerban şi Plot. Marcu ; 
pe Plot. Chițu nu l-am mai văzut ; să fi fost ora 3 (?) d. a—lInamicui în faţa noastră era foarte timid ; însă 
în stânga înainta din copac în copac, 

„De la un timp grănicerii s'au retras, Atunci am fost rănit şi evacuat de  furierul Comp, 6:74. 
Când am fost evacuat se mai retrăgeau nişte soldaţi cu mitraliere ; artileria noastră însă nu trăgea. — Din această comunicare rezultă următoarele ; 

! — Bat. 1|74 a fost cuprins cu focuri în momentul când se aduna la şosea, şi lupta a început 
din această cauză, nu în urma pornirii sale la atac, aşa precum afirmă -Căpit. Dimitrievici şi Subl. Dijmărescu,. 
Este o chestiune care trebue urmărită încontinuu în comunicările următoare, — La stânga unde luptă R. 34 Int. se auzea luptă mare ; ceace însemnează că Brig. Nedelcof 
îşi mutase centrul de gravitate al acţiunei înspre şos. Silistrei. (2) 

asemenea deplasare,—şi pentru a se uni cu Ruşii, ceace este şi mai puţin plauzibil părăsi un front în faţa inamicului pentru a alerga după himere, ; — In contrazicere cu Căpit. Dimitrievici afirmă că Tetragerea din pădure a fost provocată de 
faptul că înaintând prin pădure au fost primiţi cu foc. 

— la retragere a ajuns în acelaş loc ca şi Căpit. Dimitrievici, ceva mai la Vest de stână; nu 
mai aşa se explică cum a întâlnit Comp. 6|74. 5
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In escursia pe care am făcut-o pe teren am găsit pe marginea platoului pe care se găseşte stâna, în faţa gurii văii Başului, care în acest punct dă în Valea Fotulului, o linie de măşci individuale care aveau un bun câmp de tragere asupra marginii pădurii ;—slgur că aceste măsci au fost ocupate de Comp. 6/74 şi de către grăniceri. 
Vom vedea mai la vale cum Comp, 6/74 care până în dimineaţa de 24 Aug. a ocupat nişte tran- şee mai la Vest, a venit şi a ocupat poziţia în care a găsit-o Locot, Popescu lon.—Deasemenea se va ve= dea şi cum o parte din Bat, 1/2 gr., surprins cu focuri pe locul unde a bivuacât în timpul nopţii, s'a retras mai întâiu înapoi în porumb şi apoi a venit şi a ocupat poziţie alături de Comp. 6|74.— — la ce priveşte lupta pe care a dus-o aci Comp. 6174, 474 şi grănicerii, o vom urmări mai târziu, - 

Din descrierile şi observaţiile de mai sus reese destul de clar şi complect modul cum a acţionat Bat. 1174 ; numai un lucru nu se vede, şi anume, ce scop urmăria batalionul în lupta pe care a deschis-o, sau ce obiectiv voia să ajungă ;—căci legătura cu Ruşii, despre care ne vorbeşte Locot. Popescu 1. era un Svon care circulă pe câmpul de luptă şi nu putea constitui un obisct real. , După ce vom spune cur a acţionat fiecare unitate care intră în constituirea grupului de unităţi de pe şos. Daidir, vom cerceta şi chestiunea ordinului de luptă dat unităţilor care compuneau acest grup pentru 24 Aug. 

Batalionul a eşit din această luptă complect disolvat, afară de grupul de luptători rămas în jurul Locot. Popescu I., care a continuat să lupte, după cum am văzut, până după amiază, până: când ofi= țerul a fost rănit.—Tot în această luptă a mai fost rănit şi Subl, Demetrian P. din Comp. 3/74. 

Acțiunea Comp. 9/34 şi 12]34. 
— Comunic. Căpit. Ionescu C., C-tul Comp. 9:34: | „La ora 4,50” am luat comanda Comp. 9:34 şi 12]34 şi am pornit la atac. După un parcurs de 500 m. (5) am fost primiţi cu foc, şi de aci s'a pornit focul pe tot frontul.—Intr'un nou avânt am ajuns şi am ocupat creasta de unde Bulgarii s'au retras ; fusese acolo ceva elemente de avanposturi, „In acest timp uitându-mă înapoi, am văzut venind în ajutor alte trupe; le-am făcut sema să înainteze şi să întărească linia de luptă intre mine şi Locot. Jinga, unde se produsese un interval, dar aju- toarele m'au întărit tot pe mine. Aceste trupe erau grăniceri cu Subl. Georgescu N. (Comp. 712 Gr.). „După 30' de luptă de infanterie a început foc de artilerie ; dar din fericire artileria băteă lung, în urma noastră, Am continuat să înaintăm şi am ajuns la o poziţie puterntc întărită şi ocupată de Bulgari ca la 500 m. departe de locul de unde porniserăm de dimineaţă. DD 

„La ora 8'30'-9 a început retragerea noastră, 
„la timpul retragerii a venit în ajutor Bat, Maior Dobriceanu (II80) subt comanda căruia m'am pus şi cu care am înaintat din nou ca 600 m. dar nu tot acolo unde luptasem de dimineaţă, ci mai spre dreapta, spre o pădure, în care am iatrat, şi coborând o vale am dat peste un lac. „Acolo am găsit nişte unităţi de grăniceri care încercau să se reconstitue. In acest timp s'a auzit la stânga în pădure Strigându-se „ura“; dar când să intrăm în pădure spre a vedea ce este, am văzut cum se retrăgeau un batalion din R. 80 Int. urmărit de Bulgari carii înaintau, | „Am continuat a ne retrage până la ora 3,30'-4, când am ajuns la Blokausul C-tului Capului de Pod, unde la dreapta acestuia am ocupat poziţie întrun şanţ împreună cu soldaţi din diferiie reg-te. In acest timp cred că trupe româneşti nu se mai găseamu înainte. | „Pe ia orele 4-4,30' a trecut pe acolo Subl, Cristodulo (R. 36 Int.) cu un soldat cu un fanion alb. „Grănicerii carii m'au întărit de dimineaţă erau şi cu mitraliere, — o secţie cu un plotonier. „n aseastă luptă au căzut răniţi Subl-ţii Popovici Eustațiu şi Linde Eugen şi Plot. Licoi Manea, toţi din Comp. 9/34, | a | — Aceasta este singura comunicare, dar de sigur suficientă asugra acţiunii destăşurare de Comp. 9]34 şi 12/34. | 

"Nu avem date suficiente spre a ne da seama care a fost creasta pe care aceste două companii au ţintit să o ocupe şi pe care au şi ocupat-o; se pare că este vorba tot de creasta micului platou pe care era aşezat arcul de vite, dar probabil ceva mai la stânga acestuia. 
Din descrierea operaţiunilor celorlalte unităţi care au luptat aci, se va vedea mai clar şi modul cum S'au desfăşurat şi cum au atacat aceste companii. Deja din descrierea acţiunii Bat, 1174, comunicarea Subl. Dijmărescu, s'a văzut cum Sub. Linde E, cae făcea parte din Comp. 9]34 Căpit. Ionescu C., a îna- intat dinspre stânga şi a venit de l-a fatărit, 

  

  

1) Aşa dar se. găseau trupe bulgare la 500 m. în: faţa liniei noastre de . rezistenţă, şi Comanda- mentul nu ştiea nimic, ,
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In expunerile viitoare vom vedea şi intrarea în luptă a grănicerilor, anume ce unităţi au întărit 

direct linia de luptă din stânga şos. Daidir, şi ce unităţi au putut fi găsite înspre dreapta şos. Daidir 

înapoia pădurii, precum şi desfăşurarea Bat. 1:80 Maior Dobriceanu pe care Căpit. lonescu C. l-a găsit 

în retragerea sa. 

In afară de Subl-ţii Popovici E, şi Liude E., se mai vorbeşte şi de rănirea şi chiar dispariţia 

Subl. Şerbănescu V. din Comp. 12:34. 

Acțiunea Detașamentului Căpit. Mayer T. | 

Ştim că acest detaşament, numit impropriu în acest fel, era compus dintro companie formată 

din rămăşiţele Bat. 180 Lt-Col. Ignat E. şi o jumătate de companie formată din resturile Bat. 11:84 

Maior Protopopescu V.. , 
Compania din B. 1]80 era. încadrată cu Subl-ţii Janet Gh. din Comp. 2180 şi Begnescu Br. din 

Comp. 4180 şi. Subl. Dobreanu St. din Comp. 6/84 ; iar jumătatea de companie din Bat. 1184 era încadrată cu 

Subl-ţii Georgescu Gh. din Comp. 7/84 şi Popescu D. din Comp. 8184 şi Plot. Bănescu din Comp. 7:84, şi 

era comandată de Locot. Stoicescu Aurel C-tul Comp. 7|84. 
Ambele companii erau comandate de Căpit. Mayer T., C-tul Comp. 4:80. !) 

Să ascultăm comunicările ofiţerilor. 

— Comunicarea Subl. Janet Gh.: 
„Miercuri de dimineaţă ne-am desfăşurat drept înainte. In fața noastră se destăşurase şi luptă o 

linie de trăgători 2) pe care am întărit-o şi am ocupat împreună un şanţ ca la 250—300 m de marginea 

porumbului. 
„Primeam toc din jumătate la stânga ; am încercat un salt dar am fost respinşi ; ne-am scurs pe 

şanţ către pădure subt un foc puternic din stânga ; am trecut şoseaua şi am intrat în valea de la poala 

pădurii ; era ora 9 (?) 

„Acolo a venit şi trupe de grăniceri din urmă cu care am ocupat poziţie pe muchia din faţa 

stânei, unde ne comandă un ofiţer superior de vânători puţin înalt, bine legat, oacheş. 

„Tot acolo a venit şi o companie din R. 80 Inf. cu Subl. Presură (Comp. 780 Locot. 

Popescu Niţă). 

„Din ordinul ofițerului superior (Maior Marcovici ?) am atacat pădurea, de unde am fost respinşi 

subt un loc groaznic. Valea era bătută extraordinar de artileria bulgară. 

„Ioapoiaţi de la atac, ne-am oprit iar pe muchia din faţa stânei, unde iar am găsit pe acel ofiţer 

superior. Am continuat să rezistăm acolo câtva timp, şi ne-am retras la tranşeele Liniei a IlJa, de unde se 

vedea în stânga retrăgându-se trupe cu ofiţerii lor. 

„După câtva timp primindu-se foc puternic de artilerie şi infanterie ne-am retras spre cazărmi 

împreună cu Subl. Presură. 

— Este surprinzător că acest ofiţer nu arată că linia de luptă a intrat în porumb în urmărirea Bul- 

garilor. Ori acesta este adevărul peutru toată linia, ori a intrat în porumb unităţile care luptau mai la 

dreapta spre şosea şi spre pădure. Sau a intrat în porumb numai unităţile care s'au desfăşurat la început 

şi anume Bat. 1174 şi Comp. 9134 şi 12/34 ?—iar cele care s'au desfăşurat şi au intrat în luptă mai în urmă 

au rămas în afara porumbului ? 

— Din comunicarea acestui ofiţer pare a se deslegă şi enigma împingerii spre dreapta, spre pădure 

a liniei de luptă ; erau focurile puternice care veneau din jumătate la stânga;—şi în loc ca unitaţile să se fi 

desfăşurat în unghiu defensiv şi să-i fi făcut faţă, se împingeau înspre dreapta. Şi astfel linia de luptă a 

unităţii Mayer 'T. găsindu-se mai 'napoi în dispozitivul de luptă, şi împingându-se spre dreapta, a ajuns în valea 

de la Nărd de pădure, iar Bat. 1:74 care se găsea mai "nainte intrat în porumb fiind împins spre dreapta, 

a intrat în pădure. 

Şi acest ofiţer, ca şi Căpit. Ionescu C,, şi Bat. 1:74, şi.după cum vom vedea aproape toată trupa 

şi ofiţerii care au luptat pe şos. Daidir s'au retras tot spre pădure şi prin valea de la Nordul pădurii. De aci 

parte din ofiţeri şi trupă sau mai oprit pe muchia din faţa pădurii de la Sud de stână spre a continua re- 

zistenţa aci împreună cu anumite unităţi de grăniceri şi cu Comp. 6|74; cea mai mare parte însă, după cum 

vom vedea, s'au scurs pe vale în jos, şi îi vom vedea apărând pe irontul unităţilor din sectorul dintre şos, 

Daidir şi şos. Rem, 2;—şi aceasta din cauza puternicului foc de infanterie şi mitraliere care era tras dia- 

spre stânga, dinspre drumurile care veneau dinspre Antimnvo şi debuşau aci dintre lanurile porumb,—pre- 

cum şi din cauza focului de artilerie, care după cum a arătat Căpit. Dimitrievici s'a deslănțuit întâiu înspre 
stânga, şi apoi treptat-treptat s'a deplasat înspre dreapta, spre şosea şi spre pădure, măturând locul de res- 
turile de infanterie -care fusese spulberată de focul infanteriei. 

" 1) Erau două, sau numai una ? (Era- o companie şi jumătate, (N. A.). 
2) Nu spune din ce reg-t, 

48
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— Comunicarea Subl. Begnescu Br., of. subait. îa Comp. 4180: „Miercuri de dimineaţă lupta a început-o Reg-tul 34 Inf, înaintea noastră cu Comp. Căpit. Ionescu C. (9:34) care a înaintat spre ţarcul de vite din faţă. ” , „Din Detaş. Mayer T., plotonui meu s'a desfăşurat şi a înaintat direct spre țurc. In scurt timp fiind bătut din jumătate la Stânga de focuri puternice, am făcut faţă în această parte, încotro am fost întărit de plot. Subl. Dobreanu. Aci a fost rănit Căpit. Mayer T. şi omorât Subl, Dobreanu St.; ora 6,30, „Bulgarii “au scurs spre stânga noastră, unde nu erau trupe româneşti,!) spre a ne atacă în flanc. „Noi am început să ne rctragem înspre şosea ; ora 9. 
„Lângă abatisele din faţa Liniei a Il-a am fost rănit. In acest timp a început să ne întărească grănicerii la stânga, 

— Nici acest ofiţer nu vorbeşte de înaintarea liniei de luptă în interiorul porumbului. — Din comunicarea acestui ofiţer reese din ce în ce mai clar presiunea pe care Bulgarii au exerci- tat-o asupra flancului stâng al unităţilor care luptau pe şos, Daidir. Lucrul era posibil din cauza intervalului care există între grupul de unităţi de pe şos. Silistra şi cel de pe şos, Daidir.—insăşi Comp. 10/34 şi 11:34, câre bănuim, după cum am spus măi "nainte, că ocupau tranşeele Liniei a l-a de la P. T. Panar  Alceac erau prea departe de şos. Daidir pentru a putea face legătura între cele două grupuri şia închide acest gol; dacă nu cumva nu se va fi găsit acolo, sau se vor fi retras şi vor fi-lăsat absolut liber intervalul dintre cele două şosele. 
| — Comunic. Subl, Georgescu Gh,, of. subalt, în Comp. 7]84, şi care a comandat un ploton din jumătatea de companie formată din resturile Bat, 11|84: 

„Miercuri de dimineaţă ne-am trezit în împuşcături.— Inaintea noastră era. desfăşurat un lanţ de trăgători carii luptau, Ne-am desfăşurat şi noi: Comp. Mayer T. înainte spre ţarcul de vite, iar jumătatea de companie, din care făceam parte şi eu, în jumătate la Stânga. Am făcut vre o câteva salturi cu toţii şi apoi ne-am oprit şi am stat pe loc vre o jumătate oră. Apoi plot. Subl, Popescu D. şi al Plot. Bănescu au mai făcul un salt; asemenea şi secţia mea din stânga şi ea a înaintat până la o linie de măsci, Secţia dia dreapta am strecurat-o spre dreapta pană la şanţul mare de hotar de la dreapta arcului de vite unde am găsit pe Locot. Stoicescu A. 
„De când ne-am desfăşurat trecuse timp ca de 3 ore, Inapoia noastră nu se mai vedeau trupe venind. 

„Cred că Comp. Mayer T. se îngrămădise tot la noi la şanțul mare de hotar, iar plotoanele Subl, Popescu D. şi Plot. Bănescu au înaintat spre stânga înainte. 
„Fiind la şanţul mare de hoiar, a început artileria bulgară să bată şoseaua şi colțul pădurii, unde se vedea că se scurgeau trupe ; poate grăniceri —De acolo de unde stam în şanţ, am văzut un ofiţer cor- polent (Maior Marcovici, sau Lt-Col, Pârjolescu), care sta în picioare la colţul pădurii lângă şosea rezemat pe o puşcă şi striga: „nu vă lăsaţi copii h, | | „La un timp am trecut spre pădure. De acolo unii soldaţi au rămas în pădure, iar alţii au coborât îu vale. Eu am trecut pe lâogă stână, apoi pe la spatele unei baterii părăsite (poate servanţii erau retraşi pentru un moment de la tunuri), am traversat şoseaua şi am mers către cantonul de pe şos. Silistra, unde - într'o vale am găsit pe Lt.-Col. Josescu cu drapelul Reg-tului 75 Iaf. şi o companie cu. Locot. Golescu, Prezentându-mă ca să mă ataşez pe lângă această unitate, mi-a Spus să-mi caut reg-tul, De acolo am mers la ponton, i 

| — Acest ofiţer arată precis direcţia şi zona în care s'a desfăşurat Detaş. Căpit. Mayer T. şi anume spre ţarcul de vite şi al stânga acestuia. 
| — După cât se vede, și această unitate, caşi celelalte care au luptat aci, au înclinat şi s'a strecurat. încet spre dreapta, spre şanțul cel mare de hotar, spre şosea şi spre pădure, unde trupele găseau un adă- post contra focurilor puternice bulgare care se primeau din jumătate la Stânga, — afară de o mică parte şi ânume 2 plotoane care au făcut faţă în jumătate la stâpga şi au înaintat chiar în această direcţie. După ce am văzut cum au acţionat Comp. 9134 şi 12/34 care îşi dispută întâietatea cu Bat. 174 în ce priveşte deschiderea atacului, — şi după ce am văzut cum a acţionat şi aşa numitul detaşament Căpit. Mayer T., să ne întoarcem la celelalte două batalioane ale Reg-tului 74  Inf, şi să vedem cum au acţionat şi ele. 

Acțiunea Bat. 11/74 şi Unitatea Elevului Cârlan V. 
Ne amintim că din acest batalion nu Sa reconstituit şi nu a tăcut parte. din grupul de unităţi aşa numit de pe şos. Daidir decât Comp. 7474 şi 8|74 din acest .batalion; şi anume Comp, 8|74 în dreapta Şo- selii înapoia văii de la kim. 6, iar Comp. 7|74 în stânga şoselii la acelaş nivel cu Bat. 1174, şi avâod un ploton cu Subl. Ştefănescu T. în avanposturi la colţul pădurii. 

1) Cum, la stânga linia noastră de rezistenţă era desgarnisită ? -(Se va vedea aci imediat mai jos. N. A.). 
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Să ascultăm pe ofiţeri. „. | 
— Comubnic. Locot. Caloenescu Dobre C-tul Comp. 7:74: 

„Mercuri de dimineaţă Locot, Jinga ne-a comunicat că Bulgarii înaintează prin porumb şi că îşi 
fac semne prin măcăit de rațe (Brobabil prin vre un instrument care scotea astfel de sunete). Imediat au 
început focuri din partea Bulgarilor, carii ocupaseră marginea porumbului, unde, după cum am văzut mai în 
urmă, se cunoştea că au dormit noaptea. 

„La început oamenii s'au pus în dezordine, dar apoi înaintând R. 34 Inf., care a venit dinspre 
stânga şi s'au desfăşurat înainte, am înaintat şi noi şi am respins pe Bulgari din porumb. 

„Compania mea a înaintat prin porumb, unde am ajuns la nişte tranşee ocupate de Bulgari. Ar- . 
tileria bulgară se găseă în spatele şi la stânga acestor tranşee la vre-o 2—300 m; afost văzută de soldaţii 
noştrii, carii au răuşit să pătrundă pe o vale pe unde nu erau Bulgari; aceștia mi-au spus că au văzut tu- 
nurile bulgăreşti înapoia unui crânguleţ. Dintre soldaţii pătrunşi acolo mulţi au fost momiţi de Bulgari cum 
că sunt Ruşi, şi au fost prinşi şi ucişi. 

| „In timpul înaintării prin porumb R. 34 Int. luptă la siânga companiei mele cu faţa spre crân- 
guleţul înapoia căruia se găseau tunurile Bulgarilor. In acest timp începuse să vină în ajutor şi grănicerii 
în grupuri răsleţe. Ă | 

„La un timp începând să se retragă trupele şi din dreapta şi din stânga, m'am retras şi eu pe 
stânga şoselii cu 50—60 de soldaţi, şi am ajuns la Şeremet pe la ora 4—5,30, 

— Din prima parte a comunicării reese că Comp. 7|74 sa desfăşurat şi a intrat în luptă înaintea 
Comp. 9]34 şi 1234, ceace revine că a pornit lă atac împreună cu Bat. 1174, în care, după cum ştim era 
încadrată această companie. | 

Se confirmă că artileria bulgară ocupase poziţie puţin înapoia liniei de luptă a infanteriei proprii 
Sau că infanteria noastră a respins infanteria bulgară până în apropierea poziţiei artileriei, 

Deasemenea se confirmă comunicarea Căpit, Ionescu C,, că în înaintarea prin porumb linia noastră 
de luptă a ajuns până în faţa unei poziţii fortiticate şi ocupate de Bulgari. 

Şi acest ofiţer, caşi Subl. Dijmărescu, a văzut pe grăniceri venind din urmă în grupe răsleţe. 
— Comunic. Subl. Melinte Pericle, of. subalt. în Comp. 874: 

„Miercuri de dimineaţă a venit Maiorul Teodorescu, C-tul Bat, 1l|74, şi am format batalionul : 
Comp. 6174 cu 40 de soldaţi (?), Comp. 7|74 cu 50 de soldaţi, şi Comp. 8:84 cu 104 soldaţi. Ne îngrămă- 
disem la o saca, când am început să primim focuri de la porumb, Ne-am desfăşurat la dreapta şi la stânga 
şoselii : Plot. Banciu spre pădure, iar eu la stânga şoselii. 

„Am ajuns la porumb, unde am fost-întărit de Subl. Peteanu A. din Comp, 2:74, cu 20 de soldaţi 
spre dreapta spre şosea ; acolo a fost rănil Subl. Peteanu. Odată cu Subl. Peteanu ne-a întărit şi grănicerii 
înspre stânga. 

„Am înaintat ca 500 m. pe şosea prin foc de infanterie şi apoi prin foc de artilerie, 
„De acolo neputând înainta, m'am retras pe la ora 9,30 îu porumbul dintre şosea şi pădure urmăriţi 

de Bulgari.—În retragere m'am mai oprit la Linia il-a, de unde se vedea retrăgându-se şi linia noastră 
dinspre stânga. 

„Puțin după aceia s'a retras şi artileria noastră, şi cu ea ne-am retras şi noi. 
— Este surprinzăroare apariţia Subl. Peteanu, of, subalt, în Comp. 2:74, pe care Căpit. Dimitrievici, 

locţiitorul c-tului de batalion, îl dă ca rănit şi evacuat încă din timpul luptei din ajun, şi ofițerul a rămas 
cu impresia că l-a văzut în ziua a doua de luptă. | 

Incă ceva de reţinut din această comunicare este faptul că Comp. 8174 care se găsea pe şosea imediat înapoia Văii Fotulului, s'a desfăşurat şi a pornit la atac din grămadă, aşa cum au fost Surptrinşi de 
focuri în şosea în jurul sacalei despre care este vorba; şi cum această companie era cea mai înaintată trupă pe şos. Daidir, a înaintat în prima linie, chiar şi înaintea Bat. ]:74. 

— Să ascultăm acuma şi pe Elevul T. R. Cârlan Vasile din Bat. II:75, care ştim că se găsea de dimineaţă pe şos. Daidir în locul unde a venit sacaua despre care vorbeşte Subi. Melinte P.. 
lată ce spune: 
„Noaptea a fost linişte. De dimineaţă a sosit o sacă cu fasole pe care am împărţit-o la soldaţi şi au mâncat-o. Imediat am primit foc cam de departe din jumătate la stânga. Am ocupat tranşeele din dreapta şoselii care avea gropi de lup în faţă, 
„Infanteria bulgară se vedea în jumătate la stâoga.— Artileria bulgară ne-a bătut tot din jumătate 

la stânga şi chiar de la Stânga. Artileria ne-a făcut să ne retragem, Grăniceri infanterişti nu am văzut. Mi- tralierele Reg-tului 2 Gr. le-am văzut că au ocupat poziţie jos pe vale şi de acolo bătea în sus pe vale spre puț. In stânga nu se mai vedea infanterie, | 
„In retragere am găsit înapoi soldaţi de grăniceri mori şi răniţi; aci venea foc de infanterie puțin. Ne-am retras pe lângă şirele de paie şi am trecut în Stânga şoselii şi-am ocupat alte tranşee în faţa
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cărora erâu abatise şi un câmp de tragere mai bun. Au venit şi mitralierele grănicerilor şi s'au aşezat 
lângă noi. | 

„Am fost bătuţi de artileria bulgară şi ne-am retras mai departe. lo drum în retragere ne-am întâlnit 
cu o companie din R. 80 inf, care era compusă în mare parte din evrei, (?) 

„Inainte de a mă întâlni cu această companie, m'am întâlnit cu o baterie de câmp pusă în pozi. 
ție de tragere şi care îşi avea caii adăpostiţi într'o vale înapoi. 

„Un ofiţer din R. 80 inf. avea tricolor la chipiu (Subl. Mircea Rusu Şirianu din Comp. 5/80) şi 
în trecere mi-a dat un pachet de biscuiţi. 

„Am trecut prin bateria de artilerie şi mergând mai departe ca la 1000 m. înapoi, am găsit în- 
tun luminiş de porumb soldaţi din R. 80 laf. rămaşi în urmă. Aci a început din nou foc de artilerie şi am 
văzut cum trupele dia R. 80 inf. s'au 'retras împreună cu artileria. | 

„Am continuat să stăm acolo, şi după o oră m'am retras fiind forţat de infanteria bulgară. Am 
avut şi oarecare pierderi cu această ocazie. Am mers spre cazărmi şi de acolo spre şos. Pont. 2, unde în 
marginea unor vii am găsit o unitate de grăniceri (ca vre-o 150 soldaţi) aştepia apariţia infanteriei bulgare, 

„In acest timp artileria bulgară bombarda Olteniţa şi a incendiat rezervoriul de petrol din gară 
şi ua şlep în port. | | 

„La un moment dat s'a auzit o muzică în vale şi o linie de trăgători înaintă în sus pe coastă 
spre linia noastră de luptă;—dar puţini au ajuns până la noi. 

„ln faţa noastră se vedea mergând infanteria bulgară spre Dunăre. Am deschis focul şi Bulgarii 
S'au retras, şi cu ei a încetat focul şi s'a retras şi artileria care bombarda Olteniţa. | 

„După acesta infanteria bulgară a înaintat cu faţa spre noi şi artileria aşezată mult 'napoi a 
deschis focul asupra noastră cu şrapnele. Infanteria bulgară nu s'a apropiat mai mult ca 500 m. de noi; iar 
spre seară au venii ia baionetă şi noi ne-am retras. După 30' ne-a luat prizonieri. 

„In timpul câi noi ne-am luptat la marginea viilor artileria, noastră se auzea trăgând înspre Caz. 
Şeremet; dar când am coborât de vale nu se mai auzeă. Pe mine m'a făcut prizonier cu puţiai soldaţi; dar 
la Antimovo când am sosit, am găsit acolo mulţi prizonieri adunaţi; | 

- - La citirea acestei comunicări prima chestiune care se pune este următoarea: ce tranşee erau ace- 
lea pe care Elevul t. r. Cârlan le-a ocupat la începerea focurilor? După cât se pare aceste tranşee se gă- 
seau în dreapta şoselii chiar pe locul unde numitul elev stătuse noaptea, şi avea gropi de lup. înainte. 

In escursia pe care am făcut-o pe teren am căutat să văd dacă nu cumva se găseşte vre-o urmă 
de tranşeie la colţul nord estic al pădurii în dreapta şos. Daidir. La Nord de V. Fotulului nu am putut îace 
constatarea, deorece în acest loc trupele care au în prezent garnizoana în Turtukaia au construit o reţea 
foarte deasă de tranşee după principiile moderne; aşa că chiar dacă ar fi fost vre-o tranşee în acest loc, 
S'au amestecat cu cele noi. La Sud de vale între pădure şi şosea iarăşinu se poate face constatarea, deoarece 
terenul acolo este cultivat şi proprietarul locului probabil că a astupat tranşeele chiar dacă ar fi fosi, cum 
s'a făcut pe cele mai multe locuri. Ă . 

După cum vom vedea însă mai la vale, Căpit. Bursănescu V., C-tul Comp, 12]74, afirmă că în 
ziua de 24 Aug. înaintând la atac spre porumb s'a oprit într'o tranşee scurtă care se găsea între şosea şi 
colţul pădurii. Aceasta este probabil tranşeia pe care Elevul Cârlan a ocupat=o, dar care acum. nu se mai 
cunoaşte, - 

Totuşi trebue să ne punem şi chestiunea că Elevul Cârlan se va fi găsit cu unitatea sa mult 
mai 'nappoi; poate prin dreptul Liniei a II-a, sau că în momentul când a fost Surprins de focuri s'a retras 
la această linie. Dealtfel numai aşa s'ar explica 'afirmaţiunea sa că până la retragere şi chiar în parte din 
timpul cât s'a retras nu a văzut soldaţi grăniceri, ci numai mitralierele acestora pe vale (probablil Valea 
Fotulului). 

Este inexplicabil cum Elevul Cârlan nu ârată să fi înaintat mai departe spre porumb, cum au înain- 
tat toate celelalte unităţi care au atacat în apropiere de şosea şi de pădurea Daidir, 

Tranşeele ocupate în retragere făceau parte în mod sigur din Linia II-a. 
„ Relatările cu privire la grăniceri trebuesc reţinute pentru capitolul în care .vom descri acţiunea 

acestora. 

Unitatea din R. 80 Inf, întâlnită în retragere făcea parte dia Bat. 11/80 Maior Dobriceanu care a 
fost ultimul batalion sosit în Capul de Pod şi ultima unitate angajată în luptă. 

Aşa dar Comp. 7/74 şi 8:74 îu care era încadrată şi unitatea Elevului Cârlan au luptat izolate, nu 
constituind Bat. 11:74 sau parte din el; şi se pare că nu au luptat nici în cadrul Bat. 1/74. 

Acțiunea Bat. 11174 Maior Marcovici. 
— Comunic, Locot. Teodoriu Dr., C-tul Comp. 9;74. 

„Mercuri de dimineaţa pe la orele 3-4 (?) Bat, 1Il/74 a pornit la atac cu campaniile în ordicea



SR — 381 — 

începând de la .stânga 9/74, 10:74 şi 11]74 în linia I-a şi cu Comp. 12|74 în linia a II-a; am trecut coada văii şi am înaintat pe şanţul din stânga şoselii până la porumb ; şi de acolo am trecut în trăgători şi am continuat lupta prin porumb. - : : , 
| „Am înaintat astfel ca 7-800 m Subt foc de mitraliere şi de artilerie. La un timp se zicea că ne- am apropiat de tunurile bulgăreşti. Când am început să coborâm o pantă uşoară am fost întâmpinați de dincolo de vale de un foc puternic de infanterie şi mitraliere. Oamenii se răriseră, şi rezervele. se risipiseră subit focul artileriei. 

„Cu puţini oameni, cu Locot. Buricescu, C-tul Comp. 11|74, şi cu Subl. Ioran lv., of, subalt, în Comp. 974,—atlând că stânga se retrage, ne-am retrzs şi noi la marginea porumbului unde am întâlnit pe Subl. Dijmărescu 1, din Comp, 3/74, cu care me-am retras mai departe la Linia ll-a;—să fi fost ora 12,30—1 d. a. (2), 
„Aci am făcut legătură la Stânga cu R. 34 Iof,, care rezista şi el tot pe Linia II-a. „Cu Comp. 10. 11 şi 12 nu m'am mai întâlnit de la intrarea in porumb. „De la Linia II-a am apucat-o înspre stânga înspre nişte şiri de paie care ardeau, şi unde se ve- deau resturi din R, 34 Inf..—Am trecut pe la spatele Reg-tului 34 If. în stânga lui, unde am întâlnit pe Ma- iorul Dobriceanu. Am trecut mai departe spre şos. Silistra, şi am ajuns la un drum ca la 2000 m. de Du- | -năre. De acolo am coborât în Valea Pont. 2, unde am întâlnit din nou pe Subl. Iordan Iv.. — Atacul Bat. 11/74 şi în special al Comp. 9/74 este foarte clar redat în această comunicare. Şanţul din stânga şoselii, prin care batalionul a înaintat până la porumb (probabil prin flanc câte unul, nu cu companiile în linie) este şanţul de hotar despre care am vorbit îndejuns cu ocazia descrierii luptelor din ajun. - 
Valea uşoară până la care a înaintat prin porumb linia de luptă a batalionului nu poate îi alta decât valea Başului ;—aşa că prin ajutorul acestei comunicări putem să ficsăm şi punctul atins în înaintare de linia de luptă a grupului de unităţi de pe şos. Daidir, adică până la coborârea în Valea Başului, ceace revia€ cam la nivelul movilei până la care a înaintat prin pădure aripa dreaptă a Bat. 174. Iatâlnirea Locot. Teodoriu Drăgan cu Subl. Dijmărescu din „Comp. 3:74 dovedeşte că Comp. 9:74 sa desfăşurat înapoia aripei stângi a Bat, 1:74 negreşit după ce aripa dreaptă a acestui batalion a în- clinat spre dreapta. şi a: iatrat în pădure. 

— Comp. 10:74 şi 11|74 nu se ştie ce au mai făcut, dar probabil că Comp. 11|74 sa desfăşurat tot în spatele Comp. a 9:74, căci numai aşa se explică întâlnirea în retragere a Locot. Teodoriu Dr. cu L-t, Buricescu Gh., C-tul Comp, 11|74. — Comp. 12|74 se va vedea imediat cum a acţionat. | Comunic. Căpit. Bursănescu V., C-tul Comp, 12:74: | „Maiorul Marcovici, care nu ştiu unde a fost în timpul nopţii, a venit Mercuri de dimineaţă şi a dat înaintarea, Am înaintat până la o tranşee scurtă dintre şosea şi colţul pădurii pe care am ocupat-o cu M. Marcovici şi unde ne-am oprit din cauza focului puternic care venea dinspre Siânga. „După puţin timp venind cerere de ajutor priatr'o patrulă de grăniceri, M. Marcovici a răspuns că să nu se teamă atât timp cât este dânsul acolo, — După un sfert de oră însă a dat ordin de retragere şi ne-am retras peste vaiea dia spate, de unde am deschis focul. In acest moment începând să se retragă şi grănicerii, carii se găseau la dreapta, (?) ne-am retras şi noi mai departe. „_— După cum se vede, Comp. 12:74 care la desfăşurarea Bat. [174 se găsea în linia ll-a a bata- lionului, nu a fost băgată în luptă, ci a rămas cu M, Marcovici la colţul nord-estic al pădurii, de unde s'a retras probabil când liniile de luptă din stânga şi din dreapta şoselii au început să se replieze şi când compania a ocupat poziţie înapoia sorginţii Văii Fotulului spre a le sprijini retragerea, de unde Sa putut face acest lucru foarte bine. i 
Din comunicările înşirate mai sus se pare. că acţiunea unităţilor grupate pe şos. Daidir sa petre- cut în felul următor: - a. 

| Fie că unităţile au avut sau nu ordin de a ataca, — şi aceasta o vom cerceta imediat, — ele au iost surprinse cu focuri de către Bulgari în plin bivuac imediat ce s'a făcut ziuă, 1) Se pare că prima unitate care s'a desfăşurat şi a pornit la atac a fost Comp. 8/74 comandată de Subl. Melinte P., şi care sa desfăşurat călare pe şosea şi a înaintat spre porumb. Imediat în urma acestei companii s'a destăşurat şi a înaintat la atac Bat, 1|74, şi Comp. 7:74 care erau gata de luptă. Acest batalion s'a desfăşurat cu companiile în ordinea începând de la stânga, 3/74, 2[74 şi 4|74 şi a înaintat cu flancul stâng (Comp. 3) îuspre ţarcul de vite, iar cu flancul drept rezemat pe şosea şi pe pădure; Comp. 7|74 era probabil în linia “li-a, 
| 1) Inţeleg prin aceasta că trupele noastre Erau bivucate fără să se fi acoperit cu o răţea de avantposturi; căci dacă ar fi avut această grije, de sigur că cel puţin patrulele de recunoaştere ar fi dat „peste Bulgari. — Deci nu erau acoperite. — De ce? — De sigur fiind că ştiau de la G-lul Teodorescu că Bulgarii fiind respinşi se retrăseseră la 15 kim... . 
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Ajunsă la ţarcul de vite, stânga acestui batalion a fost întărită de Comp. 934 cu Căpit. lonescu C. şi Subl. Linde E. care venea dinspre stânga. 
La stânga acestei companii şi despărțită printrun interva! înaiolă Comp. 1234. Imediat ce Comp. 9/34 a întărit aripa stângă (Comp. 3|74) a Bat, 174, (Locot. Caloenescu D.) care se găsea în linia Il-a a Bat. 1174 cu toţii au înaintat spre porumb, şi au respins unităţile bulgare care ocupau marginea porumbului, - 
In acest timp focurile bulgare din jumătate la Stâuga fiind foarte puternice şi ne fiind trupe ro- mâneşti care să angajeze trupele bulgare din acea parte!), unităţile noastre care S'au desfăşurat până acum au începul să încline în înaintarea lor în jumătate la dreapta, spre a scăpa de focul intens care se trăgea dinspre stânga.2) | 
Singură Comp. 12134 Locot, Jinga se pare că a făcut faţă în acea parte ; şi afirm aceasta bazat pe faptul că nici acest ofiţer, şi nici vreunul din subalterni săi nu a fost îniâlnit înspre şosea şi pădure, şi însuşi Căpit. lonescu C, afirmă că între compania sa şi Comp, Locot. Jinga se deschisese un interval, pro- 

a 

Subl, Dijmărescu a vedea venind dinspre stânga.3) 
In urma acestor unităţi s'a desfăşurat repede şi Bat. 1ll|74 M. Marcovici şi Det, Căpit. Mayer T.; primul între şanţul de hotar şi pădure, iar al doilea la stânga şanţului de hotar. | Bat. 1ll/74 a atacat cu companiile în ordinea îacepând de la Stânga : 9/74, 10:74 şi 11]74 şi cu Comp. 12|74 în linia Il-a ; dar această formaţie nu a putut fi păstrată decât până în Valea Fotulului, deoa- rece după trecerea acestei văi companiile din linia | s'au inșiruit prin flanc câte unul începând cu Comp, 9|74 pe şanțul de hotar şi aşa âu înaintat până la porumb, de unde iarăşi a adoptat formațiunea de luptă pentru a pătrunde mai departe în porumb. Comp. 12|74:a rămasă împreună cu M. Marcovici la colţul păduri; între şos. şi pădure într'o tranşee ce s'ar fi fiind găsit în acest loc, 
Detaş. Mayer T. s'a desfăşurat cu Comp. Mayer T. cu direcţia înspre ţarcul de vite, iar cu Comp. Locot. Stoicescu A. în jumătate la stânga făcând faţă dincotro se primeau focurile puternice ale infanteriei şi mitralierelor bulgare. 

| Inainte de a ajunge la arc Comp. Mayer T. şi o parte din plot. Subl, Georgescu Gh. s'au stres curat înspre dreapta şi s'au adăpostit în şanţul mare de hotar. Plotoanele Subl, Popescu D. şi Plot. Bă- nescu probabil că au rămas desfăşurate spre stânga, încotro lupta Comp. Locot. Jinga, deoarece nici Subl, Popescu D., nici Plot. Bănescu nu au fost întâlniți de nimeni înspre şosea şi pădure, încotro se îugrămădi- seră mai toate unităţile. 
Dintre unităţile care s'au strecurat către pădure, s'au format trei grupuri : 

— 0 grupă cu Căpit, Dimitrievici, care înaintând în jumătate la dreapta, a trecut valea Başului şi a intrat în pădure, unde a ajuns până la movila cota 123,5; 
— a doua grupă cu Lt, Teodoriu Dr., care a continuat să înainteze prin porumbul de la Ră- sărit de şosea şi care a ajuns la V. Başului, unde a fost oprită de apărarea bulgară de dincolo de vale ; — şi a treia grupă care a rămas pe şanţul de hotar şi la colţul Pădurii şi nu a înaintat aici în porumb şi nici în jumătate la dreapta în pădure. | 

Cu grupa din pădure se găseau următorii ofiţeri: Căpit. Dimitrievici 1. ;—Locot. Popescu 1. C-tul Comp. 4174;—Lt. Creciunescu M. C-tul Comp. 12/76 care a fost însărcinat să conducă şi să orienteze pe 

Cu grupul care a continuat atacul pri porumb pe la Răsărit de şos. Daidir, erau următorii oţi- țerii: Căpit. Ionescu C., C-tul Comp. 9134 ;—Subl. Linde Eugen din Comp. 9|34;—Subl, Dijmărescu 1. din Comp. 3]74;—Lt. Coloenescu D., C-tul Comp. 7:74; —Subl. Melinte P. din Comp. 8174 şi Locot. 'Teodoriu Dr,, C-tul Comp. 9174. 
— Pe şanţul de hotar au rămas unităţile cu următorii ofiţeri: Căpit. Mayer T., Care a fost rănit aci; —Lt. Stoicescu A„—şi Subl. Janet din Comp. 2180 şi Begnescu din Comp. 4|80; şi Subl, Georgescu Gh, din Comp. 7:84. 

Tot prin aceste locuri au fost văzuţi şi ofiţeri notaţi mai jos, carii, nu Ştim dacă au luat parte la . atacui din porumb: Lt. Buricescu, C-tul Comp. 11:74,—Subl, Ştefănescu Tr, din Comp. 7:74—Subl. lordan Iv. din Comp. 9174 şi Subl, Nistorescu din Comp. 4/74. Acest din urmă ofiţer știm Că la refacerea batalionului în noaptea de 23-24 Aug. era dispărut de la companie şi a fost văzut pe frontul unităţilor dintre şoseaua Daidir şi şos. Rem. 2. 
_ 

1) Unde erau trupele noastre dintre Dunăre şi drumul Silistrei ? (Erau departe. N. A.) 2). Foarte rău, căci prin aceasta descoperea şi mai mult stânga. 3) Fiind îndoială, nu se poate afirme, 
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. 
Bursănescu şi cu Elevul tr, Cârlan s'au oprit şi au stat până la sfârşirea atacului, între şosea şi colțul Păd. 
Daidir, iar la retragerea unităţilor a ocupat versantul de Nord al sorgintei Văii Fotulului la Apus de şosea 

„de unde a sprijinit retragerea tuturor unităţilor. De aceia mă gândesc că patrula de grăniceri care s'a pre- 
prezeniat Maiorului Marcovici nu va fi cerut ajutor, ci îl va fi anunţat că linia de luptă se retrage şi îi va 
fi cerut să le sprijine retragerea, ceace Maiorul Marcovici a şi făcut, Despre ceilalţi ofiţeri carii făceau parte din unităţile care au luptat aci, nu am aici o ştiinţă. ! Aceşti ofițeri sunt: Subl. Demetrian P. din Comp. 3/74 şi despre care ştim că a fost rănit cu ocazia acestor 
lupte şi că a fost evacuat ;—Subl. Papaianopol, Adj. Bat, 11/74, şi apoi of, Subalt, în Comp. 11|74 ;—şi Subl, 
Bălăşescu din Comp. 12:74 rănit în această iuptă şi evacuat. Toţi din R. 74 Iaf,: Din Comp. 9:34 şi 12/74 nu avem cunoştinţă după cum am văzut decât de: Căpit. Ionescu C, 
C-tul Comp. 9)34,—Lt, Jinga P. C-tul Comp. 12:34 şi de Sub, Linde E. din Comp. 9/34. Despre ceilalţi ofiţeri ai acestor unităţi nu avem aici o ştiinţă. 

Ofițerii carii au încadrat unităţile  Detaş, Mayer T, toţi au fost văzuţi unde au luptat pe 
câmpul de luptă. 

- - Mai departe : 
Grupul care a continuat atacul prin porumb a înaintat : — Sâu până când a fost întâmpinat cu focuri puternice de mitraliere din faţă şi din stânga, astfel cum arată Subi, Dijmărescu ; 

— Sau până a dat de o poziţie puternic întărită şi ocupată de bulgari după cum afirmă Căpit, lonescu C. şi L-t. Caloenescu D. ; 
— Sau până când linia noastră de luptă a început să coboare o pantă uşoară (V. Başului), unde a fost primită de un foc puternic de infanterie şi mitraliere tras de dincolo de vale, cum arată 

Lt. Teodoroiu Dr, 
Este greu să se stabilească până unde a ajuns în înaintarea sa prin porumb linia noastră de luptă. Tranşee prin partea locului Du se găsesc nici urme ; deasemenea nu se, găsesc nici vii ; culturi de pepeni se găsesc destule ; dar tocmai asta este un motiv ca să nu ne putem ori Sibgura vale de care -ne vorbeşte Locot. Teodoriu Drăgan ar fi un indiciu după orientă, spre a ficsă punctul până unde a ajuns în înaintare atacul nostru, La retragere linia de luptă s'a oprit un moment la marginea porumbului, din urmă în ajutor grănicerii după cum afirmă Subl, Dijmărescu. — Căpit, Ionescu Subl. Melinte arată îasă că grănicerii i-au ajuns dia urmă în momentul intrării îa să fie, după cum vom vedea la descrierea acţiunei Bat, lI]2 Gr. De aci trupa s'a destrămat trepiat şi s'a retras înspre pădure şi pe V. Fotulului, de focul de mitraliere care se trăgea diuspre stânga, precuni şi de focul artileriei care se tră ce mai concentrat şi mai Spre pădure. 
Odată cu aceştia S'au retras şi ofițerii şi unităţile care rămăseseră precum şi Comp. 12|74 care se oprise la colţul pădurii. 
Grupul care a intrat în pădure ştim îp ce împrejurări şi pe unde s'a retras, După cum am văzut din comunicarea fiecărui ofiţer majoritatea tru spre colţul pădurii şi de aci au coatinuat să se scurgă spre Vest pe V. Fotulului, Coborând această vaie trupele au întâlnit în calea lor (la dreapta pe muchia de Nord a văii) 

Comp. 6/74, precum şi o parte din Bat, II|2 Gr., cate, vom vedea că a ocupat această muchie. Era ocazia 
„deci ca trupele în retragere să se oprească un moment aci, sau să se reconstitue înapoi subt protecţia 

acestor unităţi, şi apoi să prelungească la dreapta Sau la stânga linia de luptă “a acestora. Dar foarte puţini 
au fost aceia care au profitat de această împrejurare, iar majoritatea au continuat retragerea mai departe, 
fie pe vale în jos spre Vest, fie ocolind platoul pe care erau aşezate stânele s'au retras direct spre Nord 
spre Dunăre, oprindu-se numai temporar la Linia l-a, De Printre ofiţerii carii S'au oprit în retragere pe linia Comp. 6:74 notăm pe: Lt. Popescu 1., C-tut 
Comp. 4|74 şi Subl, Janet of. subalt. în Comp. 2:80. 

Căpit. Ionescu C, C-tul Comp. 9/34, s'a înapoiat din nou în luptă cu Bat, |] în drum în retragere, 

holde cu 

unde se pare că au sosit 
C., Lt. Caloenescu şi 
Porumb; şi aşa trebue 

spre a scăpă 
gea din ce în 

Pe şanţul cel mare de hotar, 

180 cu care s'a înţâlnit 

După ce am văzut cum au iatrat în luptă unităţile, cum a decurs lupta şi care a fost desnodă- 
mântul acestei lupte, chestiunea care se pune esfe următoarea: 

  
1) Lipsa de informaţiuni nu ne poate autoriza să credem că ei nu au |] aceasia zi. (Nici nu am afirmat acest lucru, nici nu mam gândit să afirm că nu unităţile şi cu şefii lor. N, A.) 

uat parte Ja o acţiune în! 
au luat parte Ia acţiune cu
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— s'a dat vre un ordin pentru angajarea luptei ?—şi dacă s'a dat,—ce anume ordin s'a dat şi de 
către cine anume: | 

Căpit. Dimitrievici spune precis: „aveam ordin ca la ora 4,30 să încep atacul. | 
Căpit, lonescu C., C-tul Comp. 9/34, şi care luase subt comandă şi Comp. 12/34 Lt. Jinga,—care 

ambele companii, nu mai aveau nici o legătură de comandă cu Căpit. Popea, C-tul Bat. 11l]34, zic, — Căpit, 
lonescu C,, mergând.la Maiorul Marcovici şi cerându-i voie să ocupe o mică creastă pe careo deţineau Bul- 
garii, acesta i-a încuviințat cererea, cu prescripţiunea că va veni şi dânsul; deci era pregătit pentru înain- 
tare, pe care dealtfel Căpit. Bursănescu spune categoric că a ordonat-o M, Marcovici. 

| Deci era hotărât ca în dimineaţa de 24 Aug. să se pornească la atac şi se dăduse ordin untiăţilor 
în acest sens. 

— Cine a dat ordinul de atac? 
Cel mai mare în grad în această parte a câmpului de luptă era Lt-Col. Petrescu [., C-tul Regt. 

74 Inf.; aşa că ordinul de atac trebuie că a provenit de la dânsul. lată şi ce spune acest ofițer în această 
privință: „Nu am putut da lupta de noapte, şi am început atacul la ora 4,45. Am fost surprinşi aproape în 
formaţia de desfăşurare (pregătitoare) de către inamic“.!) 

Aşa dar Lt-Col,. Petrescu 1. a înţeles să înceapă atacul în dim. de 24 Aug,, deoarece nu putuse 
să execute atacul de noapte pe care primise ordin să-i dea în cursul nopţii de 23—24 Aug. 2). 

— Ce ordin a dat în acest sens? . | 
| Din toate cercetările pe care le-am făcut în acest sens, nu am putut afla cuprinsul ordinului de 

atac,—scris sau verbal.—sau cel puţin în linii mari, în ce fel se înțelegea să se dea acest atac. 
Asupra modului cum urmă să se desfăşoare atacul se ştie numai atât, că Bat. 1|74 avea să des- 

chidă lupta ; celelalte unităţi nu se ştie ce rol avea să îndeplinească în desfăşurarea luptei.—Mai degrabă se 
pare că nu se făcuse un plan de acţiune, deşi se dispusese de timp suficient pentru darea şi comunicarea 
unui ordin serios, 

Aşa că putem conchide că trupele au fost pornite la atac mai: mult din necesitatea ce se simţea 
de a continua atacul din ziua prucedentă, decât din judecarea situaţiei sau în baza unor ordine superioare.?) 

Era o dezorientare complectă şi o neîndemânare frapantă a comandanților de unităţi de a sesiză 
situaţia în care se aflau unităţile, a lua hotărâri şi de a da ordine. Lucrul este însă explicabil şi scuzabil 
având în vedere că aceasta era prima zi de răsboiu şi pentru unităţi şi pentru comandanţi, carii erau arun- 
caţi dintr'odată într'o vâltoare maximă de luptă. 

Şi pentru ca să ne dăm seama de dezorientarea în care se găseau comandanţi de pe acest colţ al 
câmpului de luptă, vom vedea mai la vale, că pe când unităţile Reg-tului 74 Inf, Detaş. Căpit. Mayer şi 
Comp. 9/34 şi 1234 se pregăteau să pornească la atac şi chiar porneau la atac, comandaţii de companii şi 
Bat. 1l/2 Gr. porneau la recunoaştere în vederea punerii în marş în aceiaşi  direcţie,—şos. 'Dadir,—spre a 
urmări pe inamic, Nu se precizase deci de C-tul Capului de Pod nici cel puţin raportul tactic şi de coman- 
dament între R. 74 inf. (Lt.-Col, Petrescu 1.) şi Bat. Ili2 gr. (Lt-Col. Pârjotescu), deşi acest batalion fusese 
dat Lt-Colonelului Petrescu de-cu-seară în ajutor.—Sau se precizase ceva, şi acum aceste două unităţi operau 
independent, dar pe acelaş teren, în acelaş timp şi în aceiaşi direcţie, cea ce cred că este nemaipomenit în 
istoria răsboaelor, 

Acțiunea Bat. 11l2 Gr. Lt.-Col. Părjolescu, 
Cunoaştem împrejurarea în care a sosit acest batalion pe câmpul de luptă, unde şi cum a  bivu- 

acat în timpul nopții, ideia în care comandantul său înţelesese să angajeze batalionul în luptă, precum şi 
modul cum a fost surprins de focuri. 

Să vedem acum în ce fel a acţionat în realitate. 
— Comunic, Subl, Ştefan 1, Adjut. Batalionului: 

„Miercuri de dimineaţă la ora 5, înaintea noastră era lanţul de trăgători al Reg-tului 74 Inf. ca la 
50 de paşi de noi. Batalionul nostru era încă în coloană de marş (?) şi am fost surprinşi de înaintarea 
Reg-tului 74 Inî. a: 

| „Imediat s'a luat formaţia de luptă cu două companii în linia I-a (Comp. 5 şi 6) şi celelalte două 
  

1) Nu cumva iniţiativa atacului este a Bulgarilor? (Bulgarii nu au atacat pentru un moment, ci 
numai au deschis focul în trupele noastre prinse în fiagrant delict de formaţie şi lipsă de siguranţă. (N, A.) 

2) Pe ce se sprijină această deducţiune ? (Chiar pe citatul de mai sus al Lt-Col. Petrescu. Este 
posibil ca să fi primit şi ordin de la G-lul Teodorescu în acest sens. (N. A.) 

| 3) Era sigur că nu ezistă un ordin de luptă. Lupta s'a dat în mod automatic, fără plan, fără le- 
gătură în acţiune, fără ca cineva să ştie ce are de făcut, Sfârşitul este la înălțimea începutului. Păcat de 
atâtea vieţe sacrificate în vânt.
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companii în linia Il-a; Comp. de Mitr. era pe drum şi se ţinea să facă mai mult întărirea aripei  drepie a 
batalionului, 

„După aceasta am plecat ca ofiţer de legătură pe lângă Lt.-Col Şeinescu, C-tul Reg-tului 2 Gră- 
niceri.— | 

— Din această comunicare sar părea că lucrurile s'au petrescut mai mult sau mai puţin normal; 
se va vedea însă din comunicările următoare că intrarea acestui batalion în luptă s'a petrecut cu totul alifel, 

Batalionul nu se găsea pe teren în coloană de marş, ci în coloană de batalion cu companiile 
eşalonate, 

De ce va fi plecat acest ofiţer adjutant, ca ofiţer de legătură pe lângă Lt-Col. Şeimescu, Cetul 
Reg-tului 2 Gr., când Lt-Col. Şeinescu nu comanda reg-tul, deoarece batalioanele erau împărţite, iar Bat. 11/2 
Gr. nu lupta în nici un caz subt ordinele sale ? lată încă un ofiţer adiutant care nu stă unde trebue; şi nu 
a trecut mult timp după plecarea sa şi batalionul fiind pus în dezordine, comandantul său a avut mare ne- 
voe de dânsul în acele momente critice, spre a aduna risipiturile batalionului, a le pune în ordine şi a le 
da ordinele necesare.—Unde mai punem că C-tul Reg-tului 2 Gr. îşi avea adjutantul său şi deci au ar fi 
avut nevoe de a mai avea pe lângă dânsul un alt ofiţer care era adjutantul unui batalion. Adjutantul titular 
al reg-tului unde a fost ?—In ordinea de bătaie pe care am întocmit-o se arată că a trecut în ţară, adică nu 
a căzut prizonier cu comandantul său. Acestea le spun spre a completa capitolul serviciului făcut de adju- 
tanţii unităţilor de la 'Turtukaia, 

Trecem mai departe. 
— Comunic. Sub! Ionescu Cr., of. subalt, în Comp. 6[2 Gr.: 

„locepuse să se simtă că se va face ziuă şi s'a dat ordin ca soldaţii șă lepede raniţele şi să ia 
„mantăile în bandulieră, In timpul acesta s'a luminat de ziuă şi am fost surprinşi de focurile care veneau de 
pe o coamă de deal din faţă. —!) 

„Trupa S'a răvăşit la primirea focurilor. Eu am pus plotonul în ordine, l-am desfăşurat în trăgă-. 
tori şi am ocupat un dâmbuleţ ; aveam grăniceri şi la dreapta şi la stânga mea, dar nu în ordine pe 
companiii, 

| „După puţin timp a venit Căpit. Ionescu TTr., C-tul Comp. 62 Gr., care mi-a cerut un om de le- 
gătură şi mi-a spus să aştept ordine. 

„Cred că eram ga dreapta şoselii. Incepuse să cadă focuri în interiorul plotonului, dar fără să 
producă pierderi, : . 

„Am retras plotonul în marginea porumbului din spate, mai la adăpost, și de aci am trimes pe 
Caporalul Ionescu ca să-mi aducă ordine de la Căpit. Ionescu Tr., C-tul Comp,, însă nu l-a găsit. 

„Grănicerii din dreapta mea s'au împins spre dreapta şi nu i-am mai văzut. In stânga nu vedeam 
şi nu ştiu dacă au fost grăniceri, dar se zice că au fost, 

„Stând aci eram bătut de focuri de artilerie care veneau din jumătate la stânga şi cădeau în ju- 
mătate la dreapta înapoi şi se apropiau mereu de mine, Atunci apare Subl. Sachelarie [., of. subalt. din a- 
ceiaşi companie cu mine, (C. 6:2 Gr.) şi îmi spune că el se găseşte la stânga mea tot pe marginea  porum- 
bului. Nu începusem focurile, deoarece aveam trupe de ale noastre înainte. Se vedea şi creasta care era ocu- 
pată de Bulgari (în jumătate la stânga ? N. A.) şi de unde ne veneau focurile. 

„Am hotărât să mergem spre dreapta unde se auzea larmă.—Am mers drept prin porumb la 
dreapta.—Pe drum prin porumb spre vale am întâlnit pe Căpit. Costăchescu, C-tul Comp. 7|2 Gr. şi ne-am 
pus subt ordinele sale. Am pornit spre pădure, de care ne despărţea un bot de deal, după care era o vale, 
în fundul căreia era marginea pădurii. Am ajuns pe creasta botului de deal, peste care trecea un drum 
care intra în pădure. | 

„In acest timp venea dinspre pădure o trupă în retragere, pe care am luat-o cu noi înainte şi cu 
care ne-am amestecat şi am ocupat cu toţi creasta goală care domină valea şi marginea pădurii. 

*„Din dreapta din pădure trăgea încontinuu o mitralieră, dar fără să ne facă vre o pierdere, deşi 
ocupam poziţia în câmp deschis, Eu cu plotonul ocupam creasta în dreapta drumului care venea din pădure 
ca să opresc pe inamic să iasă pe acolo din pădure ; aci am făcut măsci individuale. 

„Aci pe poziţie mai erau: Subl, Sachelarie din Comp. 6I2 Gr., la dreapta mea; — Subl-ţii Mate- 
escu A. şi Bădănoiu, ambii din Comp, 8!2 Gr. tot la dreapta; — şi Subl-ţii Georgescu N. şi Gheorghiu N, 
ambii din Comp. 7:2 Gr., îmi pare că spre stânga, dar ştiu sigur că erau, 

„Erau şi Căpitanii lonescu Lupu, C-tul Comp. 812 Gr,, şi Nicolescu Atanase, C-tul Comp. 5:2 Gr.. 
  

1) Aşa dar batalionul era...pe locul unde poposise noaptea când a fost surprins de focul ce ve- nea de pe coama din faţă, Nici la manevrele de toamnă lucrurile nu se petrec astfel, . Mai constat că nici Bulgarii nu ştiau că au trupe vrăjmaşe în faţă până s'a luminat de ziuă, căci dacă ar fi ştiut... 

49
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„Aşa că aci erau aproape toţi grănicerii, şi din fie care companie se rupsese plotoane care au luptat în altă parte cu Subl-ţii Ionescu Luogu şi Dumitrescu Mircea din Comp. 52 Gr., plot. 1 din Comp, 6|2 Gr. cu Serg. Ghebac şi plot. Ill din Comp. 6:2 Gr. cu Plot, Ianculescu, 
„In timpul cât noi am ocupat muchia văii erau lupte mari la stânga; se auzea îa acea parte foc des de infanterie şi foc de artilerie bulgară. Focuri de infanterie veneau şi la noi, dar focuri de artilerie cădeau mult înapoia noastră. . 
„Artileria noastră nu se auzea trăgând deloc ceace scandaliză foarte mult pe soldaţii noştrii, __ „Artileria noastră a început focul târziu pe la ora 10,30—11 (?) şi trăgea din jumătate. la dreapta dinapoia noastră spre jumătate la Stânga înaintea noastră spre colțul pădurii; părea că se sparg chiar în linia noastră de ia colțul pădurii unde se dedea lupta, la 5-600 m, departe de noi. Căpit. Nicolescu a înștiințat chiar artileria ca să tragă mai lung. . - ' „Cu Căpit. Ionescu Tr., Cotul Comp. 6|2 Gr. nu ne-am mai întâlnit, 
„Stând noi pe poziţie am auzit strigâad ura la Stânga noastră. Atunci Căpit. Nicolescu At,, care era lângă mine, mi-a dat ordin ca să susțin atacul din stânga; acelaş ordin li s'a dat şi Subl-ţilor Sache- larie şi Mateescu A. Câte şi-trei am luat oamenii, — ca 2 plotoane cu efectiv complect, dar amestecați, — spre a merge înainte; dar când voiam să coborâm în vale spre a înainta pe la colțul pădurii, trupa de dincolo de pădure a eşit în fugă din pădure şi nu au putut să fie opriţi, — să fi fost ora 10,30'—11. „Panica lor s'a comunicat şi la oamenii noştrii şi întreg câmpul a fost umplut de soldaţi care se retrăgeau grăbiţi înapoi. 
„lini amintesc că am văzut pe acolo pe M. Bălăceanu O, C-tui Bat. V/76 Mil. care cu un revorver în mână se încercă să oprească pe fugari, In acest timp goarnele sunau, unele încetarea focului altele atacul, iar altele stai, stai. 1) 
„Trupa s'a oprit şi am început reinaintarea către pădure, ceace s'a repetat de vre-o trei ori alter- nând cu mişcări de retragere ; era şi foc pulernic care venea dinspre pădure, dar şi dezordinea era mare. „ln fine am reintrat din nou în măşcile pe care le părăsisem şi am început să primim focuri din faţă şi mai ales din jumătate la stânga, care treptat-treptat veneau diuspre stânga. 
„După puţin timp am simţit din lipsa focurilor de la stânga că în această parte nu se găseau trupe amice. La un moment dat focurile au început din nou la stânga şi înapoia noastră, iar trupa care era la stânga s'a retras în dezordine. Aceasta ne-a făcut şi pe noi să ne retragem. Atynci am întrebat pe Căpit, Ionescu Lupu, ce este de făcut; dâusul s'a uitat pe câmp şi apoi a dat ordin de retragere. 
„Am mers înapoi, am trecut peste Linia II-a, pe care am găsit-o mult în urmă, şi am ajuns la Du- năre împreună cu Subl-ţii Sachelarie şi Mateescu A. 
„Pe Lt-Col. Pârjolescu nu l-am văzut în tot timpul luptei, . 

— Comunicarea de faţă este una din cele mai clare, mai complecte şi mai verosimile aproape . în tot cuprinsul său ; şi de aceia va servi de bază la reconstituirea acţiunii Bat. [l]2 gr. şi a luptelor din preajma şos. Daidir şi dinapoia - pădurii ; deaceia nici nu mai găsesc necesar a o trece în revistă spre a sta= bili în mod expres adevărurile cuprinse într'ânsa. 
Mă voiu opri însă asupra unora din chestiunile arătate, numai în scopul de a atrage atenţia asupra lor, 

| 
In cercetările pe care le-am făcut pe teren am găsit măscile pe care grănicerii le-au construit pe muchea Văii Fotulului şi în care ei au ocupat poziţie. Ele se găsesc pe versanul nordic al văii în faţa con-= îluenţii Văii Başului: cu Valea Fotulului între cotele 121,2 şi 116,5 ; se cunosc foarte bine şi Sunt construite pe linia crestei militare a pantei ; sunt însă foarte rari, cea ce ar dovedi, sau că nu toţi soldaţii şi-au con- truit adăposturi, sau că efectivul trupei a fost foarte redus, 
Printre ofiţerii arătaţi că s'au găsit pe această poziţie este trecut şi Subl. Georgescu N. din Comp. 712 Gr., care, după cum “ştim, a fost văzut şi de Căpit. Ionescu C. (C. 9:34) că înaintă cu unităţile de gră- niceri care au luptat pe stânga şos. Daidir, şi a întărit compania sa. 
Este drept că artileria noastră a sosit târziu pe câmpul de luptă, dar nu atât de târziu, ora 10,30—11.1), | i 
la ce priveşte observaţia că artileria noastră a tras asupra propiei noastre linii, chestiunea va fi studiată la timpul său şi vom trage concluzia justă. 
Se va lămuri în viitor şi ce anume unităţi au fost acelea care s'au retras din pădure ; şi anume se va vedea dacă au fost Comp. 2;74 şi 474, care ştim că au înaintat în pădure până Ia movilă, Sau erau 

  1) Ca la manevre ? (Mai de grabă cred că semnalele dia corn au fost sunate de agenţi Bulgari Spre a deruta unităţile româneşti. N. A) 
1) Cum, acţiunea s'a deschis pe la ora 5 de dim, şi artileria nu soseşte decât la ora 10,30?
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unităţi din Bat. 11/80, după cum arată în comunicarea sa Căpit. lonescu C., sau Comp, 780, Locot, Popescu Niţă, după cum com vedea, 
Concluzia definitivă asupra mersului acţiunii pe frontul de la Sud de stâne o vom trage, când vom descri acţiunea Comp. 6174 şi când ne vom folosi şi de comunicarea Subl. Ionescu Cr., precum şi de a tutulor celorlalţi ofiţeri carii au luptat aci, 

— Comunic. Locot. Stănescu E., C-tul Comp. Mitr.2 Gr: 
„Miercuri de. dim. când s'a luminat de ziuă am fost chemat priatrun om de ordine şi am primit următorul ordin : „Inamicul se Tetrage. Avem ordin să atăcăm pădurea Daidir. La stânga este R. 84 inf. Ordin de detaliu se va da după recunoaştere“, Apoi am plecat cu toţi comandanții de companii la recunoa- ştere.!) 

N „Abia am făcut 10—15 pâşi şi am primit 3 focuri de salvă de la inamic. „Mie îmi spusese că voiu acţiona pe şosea şi nu voiu intra în pădure, | „Am plecat fiecare la unităţile noastre şi ne-am desfăşurat fără nici un alt ordin. Focurile veneau din jumătate la stânga. 
„Companiile s'au desfăşurat astfel : Comp. 52 Gr, 6:2 şi 712 Gr. în linia I-a, iar Comp. 8/2 Gr. în linia Il-a.—Linia I-a era călare pe şosea, şi părea că gravitează mai mult la dreapta. „Am trimes eşalonul de luptă înapoi în porumb, iar eu cu restul am trecut în stânga şoselii, şi m'am aşezat în aşteptare în şanţul şoselii ca la 150 m. înapoia liniei de trăgători, „Nu am văzut înaiutea noastră nici o altă trupă de infanterie (2); mi se pare că se vedea puţină infanterie în jumătate la Stânga, dar nu pot afirma aceasta în mod precis. | „Io jumătate la Stânga şi ca la 500 m. se intindea un lan de porumb; acolo era şi o şiră de paie. Pădurea era ca la 200 m. înainte în dreapta şoselii. Intre porumb şi pădure era un interval ca de 400 m. prin care se vedea bine înainte câmp deschis ca 1000 m. 
„Libia noastră a inaintat de la început îacontinuu în urale până la pădure şi aintrat chiar şi în pădure. Din stânga se primea foc puternic. Eu am pus în bâtaie pe creasta de la Nord de vale (V. Fotulului). 
„la acest timp a sosit din urmă şi Comp. 8:2 Gr. care înainta în linie de plotoane călare pe şosea. Curând după aceasta a început şi focul artileriei bulgare. „Artileria noastră a început focul mai târziu, ca după 30. — Artileria bulgară trăgea şrapaele asupra noastră ; percutant trăgea numai asupra trenului de luptă al batalionului câre se găsiă înapoi pe şosea, şi care din această cauză a înaintat până aproape în spatele meu, „Primeam focuri din stâuga şi voiam să răspund, Am examinat atent cu benoclul toată marginea porumbului dar nu se vedea nimic; îmi amintesc foarte bine că în acea parte nu se vedea nici trupă ro- mânească desfăşurată care să fi făcut faţă îutr'acolo şi să fi susţinut Stânga batalionului de grăniceri ; poate să se fi găsit unităţi româneşti ceva mai înapoi în porumb. 

„La un moment dat primind din jumătate la stânga foc puternic de infanterie (uu de mitraliere) am avut ceva pierderi, şi mi-am adăpostit secţia în şanțul şoselii, | „lu acest timp companiile noastre au început să se retragă din pădure şi de la stânga  şoselii ; părea că sunt respinse de artileria bulgară care bătea pădurea grozav, | ” „Întâi s'au retras până la porumb, unde s'au reformat; eu am stat pe poziţie şi am continuat să examinez câmpul de luptă, deoarece inamicul nu apărea deloc, „Batalionul s'a reîntors la atac, a intrat din nou în pădure şi din nou a fost respins. Jocul acesta S'a repetat de vre-o 3 ori, fără însă a se mai duce pentru a se reface până la porumb, până unde s'a dus prima oară ; ci se refăceau înapoia crestei pe care mă găseam eu, 4. „Mai târziu unităţile de grăniceri au început să fie bătute şi de foc de infanterie din faţă, pe lângă focul de infanterie din stânga şi pe lângă focul de artilerie, 
| „Di ce în ce grănicerii se împuţinau şi ultima oară când sau retras (pe la ora 10,30” (2) majo- ritatea s'au retras prin Stânga şoselii prin porumb ; puţini rămăseseră în dreapta şoselii pe creasta de din-: 

am avut obiectiv de tragere. 
„ln acest timp se auzeau pe câmp fel de fel de semnale cu cornul. „Pe la mine nu am văzut luptând sau retrăgându-se alte trupe afară de infanterişti izolaţi dîn diferite reg-te care se retrăgeau. 
„Când unităţile de grăniceri oscilau, artileria noastră trăgea, dar trăgea scurt şi am trimes bici- clistul de la Comp. 5:2Gr., care era la mine, ca să comunice artileriei ca să tragă mai lung, în pădure, unde era inamicul, Am fost informat că această comunicare a primit-o Subi. Vlădescu C. din Bat. Ob. Locot, 
1) Am mai citit această comunicare, (Da, dar are data în alt scop. N. A.). 
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Otopeanu şi într'adevăr am constatat imediat că artileria a lungit tragerea asupra pădurii a asupra căreia se 
vedea spărgându-se şrapnelele, 

„Când am văzut că grănicerii se retrag definitiv, şi fiindcă acolo unde mă găseam nu era o po- 
ziţie bună, am trecut înapoi şi am ocupat poziţie pe Linia l-a în primul şanţ din dreapta şoselii, l-am ame- 
najat pentru mitraliere, am reperat câteva distanţe, şi am hotărât să aştept aci ivirea inamicului, 

„Pe la un timp am văzut cum s'au retras şi grănicerii de la dreapta şoselii din măşci. Rămânând 
descoperit în această parte, am trimes o patrulă de infanterie pe dreapta prin porumb spre pădure, spre a 
supravephea pădurea care făcea un ocol spre dreapta mea, şi am trimes să mi se aducă pe poziţie cartuşe 
de la trenul de luptă. 

„Am stat acolo ca o oră şi jumătate fără acţiune; se trăgea. foc puternic şi pe stânga şi pe 
dreapta mea, dar dinainte nu apărea nimic. 

„Pe la ora 11,30 a ajuns la înălţimea mea venind din urmă R. 80 Inf., m'au- devansat cu vre-o 

250 m. au coborât în vale, de uude apoi au început retragerea; cred că acum Bulgarii ocupaseră pădurea. 

„R. 80 nf. s'a retras fără să se oprească la mine. Printre ofiţeri acestui regt, am recunoscut pe 
Subl-ţii Cristescu şi Atanasiu V.; acestuia din urmă i-am dat ordin să se oprească în şanţul din stânga şo- 

selii spre a-mi forma susţinerea, dar dânsul a stat puţin şi pe urmă şi-a continuat retragerea. 

„Toată acţiunea R. 80 Inf. să tot fi durat o jumătate oră. După ce s'a retras R. 80 Inf. a rămas 
înaintea mea acelaş gol ca şi mai "nainte, iar eu am continuat să observ. 

„Pe la ora 12 sa ivit întradevăr inamicul ca la 700m. înainte în stânga şoselii înaintâad în di- 

rccţia Nord-Est cu jumătate flancul lor stâng rezemat pe pădure. De unde apăreau, până unde se ascundeau 
în porumb defifau prin faţa mea ca la 400m. distanţă. 

„la prima lor linie nu am tras deoarece credeam că sunt Ruşi.!) Când am văzut apărând a doua, 

a treia şi a 4-a lnie i-am recunoscut că sunt Bulgari şi am deschis focul cu ambele piese şi cu vre-o 15 

infanterişti din diferite reg-te (74, 80, grăniceri, etc.) conduşi de un sergent foarte bun. Bulgarii s'au cul- 

cat şi apoi au continuat să înainteze prin salturi acoperiţi de porumb. Aşa am bătut linia 2-a, a 3-a şia 4-a 

bulgare. 

„in acest timp apare în faţă ia pădure grupe neregulate de Bulgari carii dispăreau în unghiurile 

moarte ale terenului ; cu ei era şi o secţie de mitraliere. Am început lupta cu aceştia cu o piesă, 

iar cu cealaltă piesă am continuat să trag în ceilalţi. 

„In acest timp a venit şi ordonanța mea cu un transport de cartuşe?) şi îmi spunea că trupele 
noastre se retrag spre Dunăre şi trec Dunărea. Tot atunci Bulgarii de la pădure au apărut la creasta de 

dincoace de vale, Ia 300m. departe de mine, unde venise şi mitralierele lor. Mai aveam ca 3 cutii de cartuşe 

(1500 cartuşe). Am ordonat retragerea pe piese fără să se lase ceva pe poziţie. | 

„M'am retras pe dreapta şoselii pe care am traversat-o aproape de cazărmi îndreptându-mă 
direct spre Dunăre. Ia timpul retragerii nu am mai văzut infanteria bulgară, deoarece mam retras prin pliu 

porumb care îmi împiedica vederea. 

„in drum am întâlnit soidaţi carii se retrăgeau izolaţi sau răniţi, adunaţi pe subt pomi şi 
pansându-şi rănile, 

"„Când mă apropiam de Turtukaia se vedea cum era puternic bombardată. 

„De când s'au retras grănicerii din dreapta, artileria bulgară nu mai m'a bombardat; în îranşee 
cât am stat, de asemenea nu ma bombardat, şi nici R, 80 Inf. nu a fost bombardat când a sosit la atac. 

— larăşi o comunicare clară, complectă şi verosimilă cu o singură excepţie că desfăşurarea primă a 

batalionului de grăniceri nu s'a făcut în ordinea în care ofiţerul lasă să se înțeleagă că s'a făcut. Se va 

vedea din comunicările care urmează, că batalionul la primele focuri a fost pus în dezordine şi apoi s'a 
refăcut în parte şi a luptat în două grupe deosebite: unul în stânga şoselii şi altui în dreapta şoselii, astfel 
cum arâtă Subl. Ionescu Cr. în comunicarea precedentă. 

Şi în felul acesta fiind pusă chestiunea la punct, refacerea. batalionului despre care Lt, Stănescu 

E. spune că s'a făcut la porumb, nu a avut loc după ce batalionul a fost respins de la primul atac, ci după 
ce batalionul a fost pus în dezordine prin primirea în plin bivuac a focurilor de dimineaţă; iar oscilările 

“liniei de luptă priveşte mai mult grupul de unităţi din dreapta şoselii, 
Se confirmă că artileria noastră a tras scurt şi a lovit în liniile noastre de la Nordul pădurii; 

dar şi când şi-a corectal tragerea după indicaţiile Lt. Stănescu E,,şi a tras asupra pădurii, a lovit tot în 

1) Eacă unde duce o informaţie falşă, Nu ştiu pentru a câtea oară se repetă scena: ofiţerii noş- 
tri! opresc trupa de a trage în Bulgari crezând că sunt Ruşii mult aşteptaţi, şi Bulgarii profită de naivitatea 
noastră. , i. 

2) Ordonanţa ofițerului făcea pe agentul de împrospătare de muniţiuni,
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„liniile noastre, Se pare că puternicul “foc de artilerie care se trăgeă asupra colţului pădurii şi asupra sorgintei 
Văii Fotulului provenea de la artileria noastră 2). | 

Locot, Stănescu E. este unul din puţinii ofiţeri carii au văzut şi au tras asupra unor linii de 
luptă mai puternice inamice în ziua de 24 Aug.. Dar este neexplicabilă direcţia de înaintare dinspre pădure 
spre Nord-Est pe care o aveau aceste linii, Ori a vrut să zică spre Nord Vest ? Ori vor fi fost unităţi din 
Diviz, 4 Pr. care eşeau din pădure şi mergeau în ajutorul Brig. Nedelcot, sau spre a iace legătura cu 
această brigadă ? 

icile grupe bulgare care au fost văzute că au eşit din pădure şi au înaintat pe dreapta şoselii 
sunt aceleaşi care au fost văzute de L-t. Popescu I,, C-tul Comp. 4/74 că înaintau din copac în copac după 
retragerea grănicerilor care ocupaseră poziţie la stâaga Comp. 6:74. unde se găsea cu unitatea sa şi Locot. 
Popescu loan. 

— Comunic. Plot. Luca Stanciu, comandant de plot. în Comp, 512 Gr.: 
„Miercuri de dimineaţă fiind surpriaşi de foc am risipit repede în trăgători plotonul şi am înaintat 

la atac, La stânga mea erau Sublocotenenţii Ionescu Lungu şi Dumitrescu Mircea din Comp. 5|2 Gr. cu plo- 
toanele lor, iar la dreapta era Serg. Ghebach din Comp. 6:2 Gr. cu plotonul său. 

„Am înaintat spre porumbul din jumătate la stânga şi acolo în porumb am găsit pe Subl. Dumi- 
trescu Mircea rănit, Am trecut de porumb şi am ajuns la nişte bostănării, 

„in porumb înainte dea ajunge la 'bostănării am găsit un ofiţer bulgar cu o mitralieră şi care 
zicea că este rus, dar Subl. Ionescu Lungu a dat ordin să fie omorât şi a fost ucis cu baioneta pentru 
că în loc să se predea voia să ne înşele. De acolo nu am mai văzut pe Subl. Ionescu Lungu. 

„Inapoia noastră înainiă Căpit. lonescu At., Cotul C-tul Comp. 5|2 Gr. 
„La bostănării am dat de tranşeele pe care le ocupaseră Bulgarii. Aci fiind luaţi pe la stânga pe 

flanc, ne-am retras prin pădure şi apoi peste o vale unde aveam înapoi şi în dreapta un puț părăsit. Acolo 
cu mine era şi Căpit. Nicolescu At, şi Căpiţ. Ionescu Lupu, C-tul Comp. 82 Gr. 

„Căpit. Nicolescu At, fiind mai vechiu în grad în bataliod şi presupunând că Lt-Col. Pârjolescu a 
căzut în luptă, a ordonat că ia comanda batalionului, 

„Tot acolo am văzut şi pe Subl-ţii Sachelarie 1. din Comp. 612 Gr., Georgescu N. din Comp, 
12 Gr,, şi Gheorghiu Gh. din Comp. 7|2 Gr. (învățătorul care făceă bine gimnastică),—toţi ain batalionul 
nostru, 

„La un timp am dat iureş la pădure împreună cu Căpit. lonescu C. din R. 34 Inf, şi apoi ne-am 
retras treptat prin porumb. Nu am văzut stânele care se vor fi găsit prin partea locului. — | 

„Jos la Dunăre înainte de căderea Cetăţii am văzut pe Serg. Antonescu C-tul plot. 2 din 
Comp. 612 Gr., 3- Comp. din care făceam parte şi en, -- cu un drapel sau fanion în mână, îndemna pe 
soldaţi ca să ia armele şi să se suie sus pe deal spre a lupta cu Bulgarii, căci este rușine să cădem prinşi 
în mâna Bulgarilor. Am auzit în urmă că acest sergent a încercat să treacă Dunărea înot, dar s'a înecat, 
Era un om zdravân, țăran de prin părțile Prahovei. . | 

Comentarea acestei comunicări o vom face-o după ce vom reda şi comunicarea Sergentului Ghebac, 
care împreună cu Plot. Luca Stanciu sunt singurii grăniceri din grupul care a luptat în stânga şoselii şi cu 
care am avut ocazia să vorbesc, 

— Comunic, Sergentului Ghebac, C-tul Plotonulvi 1 din Comp. 6:2 Gr. | 
„Oliţerii erau la recunoaştere, Aşa ne-au surprins focurile. Batalionul a fugit înapoi. Eu cu plo- tonul am stat pe loc; am trecut cu el în linie în stânga șoselii; apoi fiindcă infanteria se retrăgea din- 

nainte, am desfășurat plotonul în trăgători şi am dat să înaintez ca să-i încurajez ; am înaintat până 
aproape să-i ajung; atunci infanteria care am spus că era înaintea noastră, s'a retras câtre pădure ; am 
înaintat .spre porumbul de unde se trăgeau focurile ; aci mau ajuns din urmă Comp. 52 Gr. desfășurată 
cu Sergentul Petreanu şi Plot. Luca Stanciu ; am înaintat mai departe şi am câzut rănit ; am fost ajuns 
din nou din urmă de Comp. 5/2 Gr., dar s'a retras şi nu a mai venii; a urmat foc de artilerie asupra 
mea de ambele părți, dar nu ne-a rânit; eram acolo vre-o Il răniți, 

„Pe la ora 1 d. a, a venit o linie slabă de trăgători bulgari urmată de patrule; unele din acestea 
ne înțepa ca să ne omoare, altele ne lăsa în pace; până seara nu a trecut infanterie bulgară în număr 
mai mare şi strânsă pe acolo pe unde erarn eu. 

„Pe la un timp a venit un soldat bulgar la mine și văzându-mă că sunt viu, a volt să-mi bage 
baloneta în gură; eu am apucat baioneta cu mâna şi m'am opus; el tot încercând să-mi bage baioneta în gură, mi-a făcut înțepăturile astea (vre-o 7) de le vedeţi pe față, pe gât și pe piept. Văzând el că nu poate să-mi bage baioneta în gură, a smăcit odată arma și apoi mi-a înfipt-o în deșert. Crezând că m'a omorât, ma lăsat, 

  

1) Lipsa de legătură între artilerie şi infanterie este cauza —
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„Când a smâcit arma era să-mi reteze degetele, care vedeți că sunt curmate puțin. Ticăloasă 
liftă de oameni, 

„Celelalte plotoane şi companii am aflat de la soldaţi că au lupiat în altă parte. -- Splendidă comunicare a unui ostaş viteaz. Am redat-o vorbă cu vorbă aşa cum mi-a făcut-o; 
și am găsit că nu-i pot face altă punctuație decât acele punct Şi virgulă care întretaie o Povestire de Om energic care vorbeşte puțin. 

SN i -- Acest brav sergent a fost râniț grav în picior şi are piciorul drept tăiat din şold, Este de fel din părțile de Nord ale Moldovei. Liniştea şi demnitatea cu care mi-a povestit acțiunea sa în luptele 
de la Turtukaia, mi-a impus respect şi admirație. Cuvintele de laudă cu care era înconjurat în cercul său 
căzut rănit“, spunea un soldat din plotonul său; şi „dacă a căzut dânsul rănit ne-ain risipit şi noi“.=-Acest brav ostaş, în cate a apărut vitejia străbună moldovenească, va trebui distins conferindu-i-se Medalia Vir- 
decurg din starea fizică în care se găseşte.!) 

Din comunicările redate mai Sus putem conchide că Bat. 1l/2 Gr. a operat în felul următor : Surprins de focuri în plin bivuac, batalionul, parte a fost pus în dezordine, iar parte, şi anume acele unităţi ai căror şefi au fost în acel moment prezenţi la unităţile lor, şi au ţinut trupa strânsă în jurul lor, au stat pe loc, sau desfăşurat în trăgători şi au pornit la atac în direcţia din care veneau focurile, Printre aceste unităţi se pare că au fost intreaga Comp. a 5/2 Gr. cu comandantul său, Căpit, Nicolescu Atanase şi toţi comandanții săi de plotoane, Subl-ţii Ionescu Lungu şi Dumitrescu Mircea, Plot, Luca Stanciu şi Serg. Petreanu, — plot. 1 din Comp. 6:2 Gr. cu Sergentul Ghebac, plot. IV din aceiaşi com- panie cu Plot. Ianculescu şi plot. 1 din Comp. 7/2 Gr. cu Subl. Georgescu N.. Restul batalionului cu ceilalţi ofiţeri, pus în dezordine s'au retras în porumbul din faţa Liniei a Il-a şi care se găsia în spatele locului unde bivuacase batalionul. Acolo Subunităţile s'au refăcut şi apoi au îna- intat şi au ocupat poziţie la Sud de stâne alături de Comp. 6:74 pe versantul de Nord al Văii Fotulului în faţa confluenței acestei văi cu Valea Başului. 
Ordinea in care au înaiataţ subunitățile primului grup, modul cum au luptat, punctul până unde au ajuas în înaintare, cum şi pe unde S'au retras, este arătat destul de bine în comunicările lor de către Plot, Luca Stanciu şi de către Sergentul Ghebac, Se pare că linia de luptă a grănicerilor în avântul înaintării a ajuns până la tranşeele ocupate de Bulgari, şi în faţa cărora s'a oprit linia de luptă a Reg-telor 74, 34, 80 şi 84 Inf, 

| Infanteria văzută de Serg. Ghebac înaintea sa că se trăgea către pădure erau probabil unităţile din Reg-tele 74, 80 şi 84 of. care nu au înaintat in porumb, ci au stat pe şanţul de hotar şi apoi Sau retras către colţul Păd. Daidir şi către valea Fotulului; şi afirmăm aceasta cu atât mai mult cu cât ştim că ofiţerii unităţilor din Reg-tele 74 şi 34 Inf. care au continuat atacul prin porumb sau întâlnit pe câmpul de luptă din acel loc cu ofiţerii care se găseau cu unităţile de grăniceri şi anume cu Subl-ţii Dumitrescu Mircea şi Georgescu N, — Şi pentru ca Căpit. Ionescu C-tin (C. 9:34) şi Subl, Dijmărescu să se fi întâlnit cu aceşti ofițeri, sigur că unităţile lor s'au desfăşurat şi au întărit linia de luptă în jurul ţarcului de vite, unde ştim că luptau unităţile comandate de Căpit. Ionescu C. şi Subl. Dijmărescu, Uaităţile de grăniceri fiina respinse şi ele prin acelas foc de la stânga, care ştim că a provocat şi retragerea companiilor din Reg-tele 74 şi 34 Int, s'au retras caşi acestea spre pădure şi spre Valea Fotulului, unde a dat peste grupul celait de grăniceri, care ocupase poziţie la Sud de stâne. Acţiunea Secţiei de Mitr, comandată de Lt. Stănescu E. a decurs probabil aşa cum a fost des- crisă de ofiţer adică independent de acţiunea batalionului. 
Cele comunicate de către Plot, Luca Stanciu despre Serg. Antonescu sunt contirmate şi de Şeful Muzicei Reg. 34 Inf, care a văzut scena, după cum vom vedea. 
Actele de micelărire a răniților povestite de Sergentul Ghebac făceau parte din obiceiurile Cu- rente ale armatei bulgare şi se pare că erau chiar organizate în mod oficial, deoarece toți răniții carii 
Şi astfel Bat. 1l:2 Gr, Surprins, dezorientat în ce priveşte situaţia pe câmpul de luptă, şi fără să 

fi apucat să primească un ordin de luptă complect, s'a pierdut în sforțări inutile şi fără uniiate, 
Acțiunea Comp. 7/30 Locot. Popescu Niţă, Peatru ca să terminăm cu descrierea acţiunei desfăşurată de grupul de unităţi de pe şoseaua Dai- 

dir, vom descri şi lupta deschisă de către Comp. 7:89. 

  

  

1) Ar trebui, dacă cineva sar gândi să răsplătească şi pe cei carii şi-au făcut datoria,
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Ne amintim că această companie ocupă poziţie în traaşeele Liniei a Il-a din preajma şoselii Remiza 2. 
| ” Ne având nici o acţiune în acest sector, ne amintim că în seara de 23 Aug. pornise cu compania ” Spre şos. Daidir, spre a lua parte la lupta ce se desfăşură acolo. A doua zi, 24 Aug., auzind că lupta a început din nou în această parte a câmpului de luptă, şi Cum pe şos. Rem. 2 nu apăruse încă inamicul, L-t Popescu Niţă şi-a luat din nou compania şi s'a îndreptat în susul Văii Fotulului spre a veni în ajutorul trupelor care luptau acolo. Voiu da cuvântul ofiţerilor săi din compânie spre a arăta cum a acţionat această compânie, — Comunicarea Subl, Rădulescu C-tin, of. subal. în Comp. 7:80: » Mercuri de dimineaţă la revărsatul zorilor am pornit cu compania întreagă spre stânga spre a lua parte la contra-atacul de acolo, Am trecut un bot. de deal şi pe la Nord în pădure. ” „Ajunşi la şos. Daidir ne-am îndreptat spre Sud Printre şosea şi pădure. Acolo ne-am întâlnit cu grănicerii carii se retrăgeau în trăgători. Artileria inamică băteă pădurea şi valea de la Nord de pădure. Grănicerii se retrăgeau în mai multe lanţuri de trăgători prin pădure şi ne Spuneau că se duc să se refacă: „Noi am înaintat pe lângă pădure călare pe şosea subt un foc puternic de artilerie. Din cauza focului puternic de artilerie şi infanterie pe care îl primeam ne-am retras în valea de la Nord de pădure, Ne mai putând înainta nici prin pădure am înaintat din nou Călare pe şosea, - „Ajungând în locul unde şoseaua intră în pădure (Valea Başului) am văzut că au apărut Bulgarii şi am deschis imediat focul. în acest timp au sosit din nou grănicerii, şi parte s'au intercalat printre uoi, iar parte au intrat în pădure, unde s'au desfăşurat la acelaş nivel cu noi; îmi amintesc bine că la stânga noastră nu au trecut ; şi astfel s'a augajat lupta în toată regula. „Fiind respinşi ne-am retras din nou în vale şi am îacercat de 3 ori ca să revenim pe platou, dar nu ne-am putut menţine ; şi atunci, atât compunia noastră, cât şi grănicerii ne-am retras definitiv pe la ora 11,30'—12, 

„In retragere am ajuns la trauşeele Liniei a ll-a, unde am găsit pe Locot. Stoicescu, C-tul Companiei 7/84. 
“ „Cu grănicerii, precum şi cu plotoanele 3 şi 4 din compania noastră nu m'am mai întâlnit; aceş- 

tia se etrăseseră pe la dreapta şoselii pe vale spre Nord-Vest de pădure. „Acolo în tranşee am. continuat să Stau vre-o 2 ore, Artileria noastră se găsea la vre-o 600 m, 
în urma mea. A început să apară lanţuri slabe de trăgători bulgari. Am mai stat după aceasta ca vre-o 30 
şi apoi ne-am retras. Artileria se retrăsese ceva mai'naiate. „Am ajuns jos la Dunăre la pontoane când mulţimea se îndreptă spre Silistra. — Comunic. Subi, Cincu D., of. subalt. în Comp. 7:80 : | „Mercuri de dim. auziud lupta înspre Stânga, C-tul Comp. Locot. Popescu Niţă a luat compania şi 
fără se spună nimic, a desfăşurat-o, şi cu ea în trăgători am suit în sus pe vale având flancul drept în 
vale spre pădure, iar flancul stâng unde eram eu, rezemat pe porumbul de pe Slânga văii; am trecut de 
stâne, de un puţ şi apoi ne-am îndreptat spre dreapta printre şosea şi pădure, unde am întâlnit pe gră- 
nicerii carii se retrăgeau, 

„Lupta S'a dat aşa cum a arătat Subl, Rădulescu C. „Când ne-am retras după luptă prin porumb, am întâlnit stând în porumb mitralierele Reg. 79 Int 

nu avea nici o misiune de îndeplinit şi porneşte în ajutorul unităţilor vecine care erau în luptă ; şi L-t. Po- 
pescu Niţă a plecat cu convingerea că aşa trebuia să procedeze, Poate este o greşeală. Dar pentru a 
era nevoe de un om cu simţul datoriei şi cu simţul răspunderii foarte desvoltat, posedă în măsură foarte mare, 

Scrutând în mod amănunţit toate comunicările pe care le posed, mi-a deduce care unitate de grăniceri a fost aceia cu care a luptat împreună Com dreapta şoselii Daidir » deoarece ştim, după comunicarea Plot. Luca Stanciu, care au luptat în stânga şoselil, s'au retras împreună cu acest plotonier şi cu Căp pădure şi în jos pe vale fără să se mai înapoeze în luptă. 
Bănuesc că nu toate unităţile de grăniceri care au luptat în Stânga şoselii s'au retras dintr'odată 

din luptă cu Căpit, Nicolescu A. şi Plot. Luca Stanciu, ci parte din ele au mai rămas pe câmpul de juptă 
trăgându-se către şosea şi către pădure unde au fost ajunse din urmă de către Comp. 7180. — Crea astfel 
că au mai rămas aci plotoanele Sergenţilor Ianculescu şi Petreanu precum şi plot. Subl. Ionescu Lungu, 
comandanţi de plotoane nu au fost văzuţi de loc la grupul de grăniceri carii au luptat lângă stă Poziţia ajunsă de Comp. 7|80 în momentul când a văzut apărând infanteria bulgară este probabil 

ceasta 
ceace L-t., Popescu Niţă 

fost imposibil să pot 
p. 7|80 călare şi pe 

că unităţile de grăniceri 
it. Nicolescu Atanase prin 

carii



— 392 — 

versantul nordic al văii Başului, iar linia de luptă bulgară era probabil pe versantul celălalt al acestei văi unde şoseaua intră în pădure. 
Se pare că trupa văzută de Subl, Ionescu Cr. că ese din pădure, şi în ajutorul căreia pornise cu Sub-ţii Sachelarie şi Mateescu A, era Chiar Comp. 7/80.—lIn sprijinul acestei păreri avem şi comunicarea Subl. Janet care afirmă că acolo la Sud de stâne, unde ocupase poziţie după retragerea din stânga şoselii, a venit şi o Companie din R. 80 înf, cu Sub. Presură, care era of. subalt, în Comp. 7180. Probabil că acestea Sunt plotoanele 3 şi 4 din această companie despre care Subl. Rădescu C. spune că nu s'a mai întâlnit cu ele după ce s'a retras la Linia II-a. | 
Tot în sprijinul acestei păreri avem şi comunicarea Căpit, lonescu C. (C. 9134) care dea- semeuea afirmă că revenind în luptă şi ocupând poziţie împreună cu grănicerii şi voind să meargă către pădure spre stânga, unde se auzea strigând ura,a văzut cum se rătrăgea un batalion din R. 80 Int» care nu era Bat. [l|80 care ştim că a venit pe câmpul de luptă mai târziu, 
Şi Plot, Luca Stanciu vorbeşte în comunicarea sa de un iureş pe care a voit să-l dea împreună cu Căpit. Ionescu C. spre pădure după ce ocupase poziţie înapoia pădurii. 

Acjiunea Comp. 6:74 Locot. Georgescu M. 
Inainte de a trece la descrierea acţiunii artileriei de pe câmpul de luptă din preajma şoselil Dai- dir, găsesc necesar a descri şi acţiunea Companiei 6:74, care ştim că din ajun ocupase poziţie în tranşeele Liniei a lIl-a din faţa Vălcelii Ciobanului şi că a stat acolo în toată după-amiaza zilei de 23 Aug. 
Această companie s'a deplasat în dimineaţa de 24 Aug. şi a ocupat poziţie pe botul de deal de la Sud de lacul de la gura Vălcelei Ciobanului în jurul cotei 121,6. 
Aci au venit de s'au raliat şi au ocupat poziţie o mulţime de unităţi şi ofiţeri aparţinând Reg-telor 34, 74, 84 şi 80 laf., precum şi din Bat. [:2 Ge., care au constituit grupul de unităţi de p= şoseaua Daidir, şi care înfrânte în lupta de la Răsărit de această şosea şi din pădure s'au retras prin pădure şi prin - adă- postul pe care îl ofereă Valea Fotulului. 
Pentru a vedea cum a acţionat Comp. 6/74 voiu da mai întâi cuvântul Soldatului Mitu Stan care făceă parte din această companie, şi apoi vom aminti cele spuse de diferiţi ofiţeri carii în retragerea lor s'au oprit pe poziţia ocupată de această companie. 

— Comunic. Soldatului Mitu Stan din Comp. 6/74: 
„Mercuri de dimineaţă a început lupta la stânga şi compania noastră a înaintat spre stânga pe marginea pădurii; — noi înaintam pe muche lăsând pădurea la dreapta în vale. 
„Am înaintat ca 1000 m. şi ne-am oprit având nişte trauşee în spate. Acolo am ocupat poziţie pe muchia văii, printre nişte copaci rari, şi am făcut măsci individuale. 
„Până a sosi aci nu începuseră să se retragă trupe. 
„După un sfert de oră a început să apară Bulgarii (?). 
„Stând acolo am văzut cum doi maiori au strâns trupă ca un batalion, i-a aşezat înapoia noastră şi apoi i-a băgat între noi; îmi aduc aminte că am observat că erau soldaţi din mai multe reg-te. 
„Aci cum steteam eram cu dreapta spre pădure, dar aveam pădure şi în faţă de vale ca la 600 m. Bulgarii eşeau din pădure şi se repezeau să intre subt muchia pe care eram noi aşezaţi şi de unde nu-i mai vedeam, când intrau subt ea. Noi trăgeam salve (?) în timpul cât ei se repezeau, drum ca de 20 m. la distanţa de 350 m. de noi. Apoi Bulgarii veneau din faţă din pădure pe vale şi intrau tot subt muchie. 
„De acolo Bulgarii s'au desfăşurat în trăgători şi au eşit deasupra de li se vedeau capetele; noi trăgeam dar şi ei trăgeau şi 'naintau spre noi. Atunci soldaţii noştrii au început să se retragă înapoi într'o vâlcea de unde, mai de la adăpost trăgeau, 
„In vâlceaua aceia era un şanţ de traaşee, Bulgarii au înaintat mereu; eră ca o companie. Noi. atunci ne-am retras în tranşeia care era în spatele nostru; dar nu toţi soldaţii s'au oprit acolo, ci parte au fugit mai departe. 
„in tranşeie cu noi era un ofiţer înalt, voinic, oacheş îmbrăcat în verde, cu ghete negre şi cu jambiere ; el ne-a spus să ne oprim, că dacă nu ne oprim, trage. Tranşeul era plin de soldaţi. — în stânga noastră era porumb, în care nu ştiu dacă erau soldaţi bulgari. In faţa noastră însă Bulgarii se îpgroşeau mereu şi înaintau, | 
„De la un timp soldaţii noştrii au început să fugă unul câte unul, căci Bulgarii se apropiaseră la 250m, la lături nu se mai auzeau împuşcături. Ofiţerul a stat cu noi până la o vreme şi apoi s'a retras şi dânsul, Eu am rămas cu încă vre=o 2 Soldaţi, căci ne temeam să eşim din şanţ să ne retragem. Dar în urmă am plecat şi noi.!) | 
„Când am eşit din şanţ, am văzut ca vre-o 12 soldaţi căzuți morţi la un capăt de şanţ pe 
  

1) Aşi vrea să ştiu cam pe la ce oră s'a petrecut actul acesta final. (Se va vedea N. A.)
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unde voiseră să iasă. După ce am eşit din şanţ am urcat puţin o coastă şi după vreo 50m. am inirat în porumb. | 
„Prin porumb nu mai erau soldaţi şi nu am mai întâlnit pe nimeni până la Turtukaia. „Ajuns la Turtukaia,' artileria noastră era acolo după un gard şi trăgea. Puşci nu se mai auzeau de la npi trăgând. Din jos de artileria care trăgea de după gard, mai era o altă artilerie care nu.trăgea căci nu mai avea muniţiuni, | a | a Si N | „Am auzit printre soldaţi că Lt. Georgescu, C-tul Comp. 6:74 a' trecut Dunărea într'o barcă cu Subl. Drăgulin ; ziceau că l-au văzut ei. De Subl. Stanciot am auzit că a murit, dar nu ştiu când. „Cât timp am ocupat poziţia la măşci nu am fost bătuţi de artilerie. ' | Această comunicare este atât de clară, şi situaţia atât de bine redată şi apreciată, încât se poate urmări acţiunea companiei cu cea mai mare preciziune, atât pe teren cât şi pe haită. Este de mirare că un Soldat a putut să facă o' descriere atât de amănunţită şi de adevărată a acţiunei companiei sale; în special descrierea terenului şi a pădurii şi aprecierea distanțelor este făcută fără reproş. Tranşeia ocupată de Comp. 6:74 în după amiaza de 23 August şi îa noaptea de 23-24 Aug. este probabil aceia în formă de rădan dintre cotele 122,4 şi 119,2. De la această tranşeie până la poziţia de pe botul de deal de la cota 121,2 pe care a ocupat-o această companie în dimineaţa de 24 August este aproape 1000 m., adică atât cât spune acest soldat. | 

Stând în această poziţie, compania avea pădure şi în dreapta şi în faţă în vale la 500 m., adică aproape atât cât a apreciat acest soldat, 
| Drumul de 20 m. pe care Bulgarii îl străbăteau de la pădure până subt muchie, este de la gura, văii Başului până sub coasta punctului topografic 116,5, cere se găsea în jumătate la stânga muchiei ocu- pată de Comp. 6/64; 

i 
Valea din spatele poziţiei şi în care se găsia tranşeia pe care a ocupat-o măi târziu, este vâlceaua pe care urcă drumul care ese din pădure pe vâlceaua Ciobanului şi pe lângă lac. Pe versantul de Nord-Vest al acestei vâlcele şi anume pe creasta militară a versantului se găseşte un şir de şapte şanţuri dispuse cu faţa înspre cota 121,2 şi având flancul stâng rezemat pe porumb, iar flancul drept rezemat pe pădure, adică „aşa cum afirmă soldatul, | 
Putem afirma deci în chip neîndoios că compania retrăgându-se de p: poziţia de la cota 121.2 a ocupat aceste tranşee; respectiv soldatul Mitu Stan a ozupat traaşeia din stânga dinspre porumb de subt coasta cu porumb, tranşee din care eşind a urcat o coastă şi după vre-o 50 m. a intrat în porumb aşa cum acest soldat afirmă foarte exact, . 

de un batalion, i-a refăcut înapoia: poziţiei de pe niuchea cota 121,2 ocupată de companie, probabil în vâl- ceaua în care am vorbit mai sus şi apoi i-a băgat pe linia ocupata de companie. — Ce trupă va fi fost aceia ? — Grănicerii ? — Comp. 2174 şi 4:74 care ştim că s'au retras din pădure pe Valea Başului şi apoi au ocupat poziţie cu Lt, Popescu [, lângă Comp. 6174? — Sau toate celelalte unităţi care s'au retras de pe câmpul de luptă din stânga şos, Daidir? 
| Soldatul ne vorbeşte numai de o singură trupă care s'a adunat 0 singură dată în spatele poziţiei companiei şi apoi s'a intercalat printre subîmpărţirile companiei şi în Stânga companiei, nu în mai multe rânduri, după cum am avut impresia în cursul expunerilor precedente. Faţă de arătările acestui soldat se pare că lupta care s'a dat în preajma şoselii Daidir s'a terminat foarte repede,—şi atât unităţile care au luptat în Stânga şoselii, cât şi cele care au luptat călare pe şosea, cât şi Comp. 2/74 şi 4/74 care au intrat în pădure, cât şi unităţile împrăştiate ale Bat. II/2 Gr, şi ale Comp. 7|80, care ştim că a plecat de la şos. Rem. 2 în revărsatul zorilor (comunic. Subl. Rădulescu C.) au 

şos. Daidir nu arată că acolo lupta a durat mai mult ca două ore ; ci spun că acţiunea s'a petrecut repede, lar Sold. Mitu Stan afirmă că după un sfert de oră de la sosirea companiei pe muchia de la cota 121,2 au şi început să apară Bulgarii la marginea pădurii din faţa poziţiei ; şi tot cam în acelaşi timp cei 2 maiori au adunat şi au refăcut în valea din Spatele poziţiei acea trupă în forță de un batalion compus din soldaţi din toate regimentele, : 

Să recapitulăm acum şi să stabilim ce trupe şi cu ce ofiţeri au venit şi au ocupat poziţie lângă Compania 6/74, în ce fel au ocupat poziţie şi cum au acţionat, 
Ne amintim că dintre ofițerii unităţilor care au luptat în Slâuga şos, Daidir, o parte, în retragerea lor, care s'a făcut prin pădure şi peste V. Fotulului s'au oprit pe muchia de Nord a Văii Fotulului la Sud de Stâne ; aceştia sunt : L-t. Popescu 1, C-tul Comp. 4/74 cu Subl, Şerban 1, şi Plot, Chițu, c-ţi de plot. în aceiaşi 

50
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comp. ;—Subl. Janet din Detaș. Mayer T. ;—Subl. Presură din Comp. 7]80 Locot. Popescu Niţă ; şi în fine plot. 
de grăniceri cu Subl-ţii Ionescu Cr, şi Sachelarie, ambii din Comp, 6|2Gr., Gheorghiu Gh. dia Comp. 7:2 Gr., 
şi. Mateescu A. şi Bădănoiu din Comp. 8/2 gr.„—toţi veniţi în prima dată cu Căpitanii ionescu Tr., C-tul 
Comp. 6;2 Gr., Costăchescu, C-tul Comp. 7]2 gr., şi lonescu Lupu, C-tul Comp. 82 Gr.; şi apoi plot. Subl. 
Georgescu N. din Comp. 7:2 gr. şi Plot. Luca Stanciu din Comp. 62 Gr. veniţi ceva mai în urmă cu Căpit. 
Nicolescu At., C-tul Comp. 5/2 gr. 

A mai venit aci, după cum deasemenea ştim, şi Căpit. Ionescu C., C-tul Comp. 9/34, după ce sa 
reîntors în luptă cu Bat, III80, M. Dobriceanu. 

Pentru a fi mai clari şi mai fideli în expunere voiu reda din nou extrase scurte din comunicările a- 

cestor ofiţeri cu privire la desfăşurarea acţiunei în timpul cât au ocupat poziţie aci; 
Extras din comunic. Lt. Popescu [., C-tul Comp. 4/74, care a făcut parte din grupul de unităţi 

care a înaintat în pădure până la movila cota 121,5 împreună cu Căpit. Dimitrievici. 
la Sud de s'ână am găsit pe Lt. Georgescu M., C-tul Comp. 4/74; acesta ocupă poziţie pe 

versantul de Nord al văii cu 2 plotoane fortificate în măşci bine aşezate...... ne-am pomenit cu nişte gră- 

niceri carii veneau împrăştiaţi din urmă şi pe care i-am pus (2) la stânga noastră...... După 45 am deschis 
focul asupra marginii pădurii, unde credeam că se găseşte inamicul...... Aci eram cu Subl. Şerban |. şi Plot. 

Chițu, ambii din compania mea... .. De la un timp grănicerii s'au retras;—ziceau că vin de la stânga Bulgarii 

carii se vedeau într'adevăr înaintând din copac în copac....... Am fost rănit şi evacuat, 
Lt. Popescu 1.|74 a fost cel dintâiu care în retragere a venit şi a ocupat poziţie aci cu o parte 

din trupa şi ofiţerii care ştim că în timpul înaintării de dimineaţă au înclinat ia dreapta şi au intrat în pădure, 
Dintr'o schiţă pe care mi-a dat-o şi pe care o posed, se vede cum compania sa a ocupat pozi- 

ție la stânga Comp. 6174, iar la stânga Comp. 4/84 a ocupat poziţie grănicerii. Tot pe această schiţă este 

însemnată şi siâna, şi anume înapoia aripei stângi a poziţiei, adică înapoia grănicerilor. 
Fiind rănit ofiţerul nu a putut sta pe poziţie până la retragere spre a ne povesti şi acest episod. 

După sosirea Locot. Popescu [., au sosit şi grănicerii; aceştia au ocupal poziţie in 'stâoga Comp. 

4|74, în ordinea următoare, astfel după cum arată Subl. Ionescu Cr.: 
„Am ajuns pe creasta botului de deal peste care trecea un drum care intră în pădure. In acest 

timp venea dinspre pădure o trupă în retragere pe care am luat-o cu noi înainte şi cu- care ne-am ames- 

....... 

tecat şi am ocupat creasta goală care domina valea şi marginea pădurii...... Eu cu plotonul ocupam creasta 

în dreapta drumului ;,..... aci am făcut măsci individuale... Pe poziţie mai erau: Subl-ţii Sachelarie, Mate- 

escu A. şi Bădonoiu la dreapta mea, şi Sublocotenenţii Georgescu N. şi Gheorghiu Gh, îmi pare la 

stânga, — toţi din grăniceri. .... La stânga se auzea luptă mare..... Focur: de infanterie veneau 

şi-la noi,..... focuri de artilerie cădeau mult înapoia noastră. ...., Am auzit strigând ura 

la stânga în pădure ...., Căpit. Nicolescu At. ne-a dat ordin să susţinem atacul de acolo ..... când 

voiam să coborâm în vale ..... trupa de dincolo de pădure a eşit în fugă din pădure şi nu au mai 

putut fi opriţi, ..... panica s'a comunicat şi la soldaţii noştrii . . . .... ne-am întors după vre-o 3 alter- 

Dări am reintrat în măşci, unde am început să primim focuri din faţă şi mai ales din stânga. 
„Focurile incepând mai din stânga şi dinapoia noastră, soldaţii din stânga s'au pus în dezordine 

şi ne-am retras şi noi. | | 
Comunicarea de faţă ficsează cu preciziune poziţia ocupată de grăniceri, şi anume călare pe 

drumul care ese din pădure prin gura văii Başului, ceace revine că Comp. 4/74 şi 6:74 ocupau botul de 

deal al cotei 121, 2 în partea de la Sud şi Vest de această cotă, adică. atât cât se arată pe crochiu că am 

găsit poziţia garnisită cu măsci individuale. 

- În momentul, când grănicerii se apropiau de poziţie spre. a o ocupă, tocmai în acel timp eşea din 

pădure o trupă în retragere care s'a amestecat printre grăniceri şi au ocupat poziţie împreună; cu această 

trupă probabil se găsea Subl. Janet, căci iată ce spune acest ofiţer: | 

, „n retragere ..... am trecut şoseaua şi am intrat în valea de la poala pădurii. Acolo a venit 
şi trupe de grăniceri din urmă cu care am ocupat poziţie pe muchia din faţa stânei. 

p Privind crochiul respectiv vedem că stânele se găsesc în spatele cotei 116,5 adică în stânga dru- 

mului care ese în acest loc din pădure. Prin urmare Subl. Janet probabil că a ocupat cu plotonul cău po- 

ziție amestecat cu plotoanele Subl-ţilor Gheorghiu Gh. şi Georgescu N. care ştim că se găseau cu plo- 

toanele- lor în stânga drumului. 
Tot aci în stânga drumului amestecate cu aceste plotoane trebue că a ocupat poziţie şi Subl. 

Presură. cu plotoanele 3 şi 4 din. Comp. 7]80 (Lt, „Popescu Niţă) astfe! cum afirmă Subl. Janet îc 

-comufiicarea sa : | 

: „Tot acolo a venit şi o companie din R. 80 Int. cu Subl. Presură“, 
Nu putem ficsa cu aceiaşi preciziune locul pe care I-a ocupat Plot. Luca Stanciu printre celelalte
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plotoane, deoarece indică în comunicarea sa pentru orientare nume de ofițeri aproape de pe tot frontul; 

este însă probabil că a ocupat poziţie aproape de drum, unde ocupa poziţie Subl. Gheorghiu Gh., de care 

îşi aminteşte foarte bine și îi redă identitatea cu un plus de amănunte, 
la legătură cu locul ocupat de Plot. Luca Stanciu se ficsează de la sine şi locul unde a sosit pe 

poziţie şi Căpit. Ionescu C., care ştim că a venit pe p=ziţie cu Bat. 11/80 şi anume alături de Plot, Stanciu, 
care afirmă că a dat împreună cu dânsul iureş la pădure. Dealtfel despre acest iureş vorbeşte şi Căpit. lo- 

nescu C., când afirmă următoarele: | | 
„Acolo am găsit nişte unităţi de grăniceri care încercau să se reconstitue. In acest timp s'a auzit 

în stânga strigând „ura“: dar când să intrăm în pădure spre a vedea ce este,am văzut cum se retrăgea un 

batalion din R. 80 inf. 
Nu putem să precizăm în mod categoric despre ce unitate din R. 80 Int. este vorba aci: despre 

Comp. 7|80 Lt. Popescu Niţă, sau despre unităţi din Bat. 1!|80 Maior Dobriceanu, cu care însuşi Căpit. lo- 
nescu C. s'a înapoiat în luptă. Pare să fie vorba mai degrabă de Comp. 780. Vom căuta să clarificăm acest 
Jucru când vom vorbi despre acţiunea acestui batalion, 

Modul cum a decurs acţiunea pe poziţia de la Sud de stâne, cred că a reeşit destul de clar din 
diferitele citaţii şi expuneri pe care le-am făcut până acum, lucru care ne dispensează de a mai revedea şi 

rezuma această acţiune. 
In linii mari se poate afirma că unităţile care au venit aci, au găsit în această parte a câmpului 

de luptă un loc liniştit de refugiu, unde au stat aproape nesupărate până către ora 2 după amiază, când au 

fosi forţate să se retragă din cauza înaintării infanteriei bulgare pe sos. Daidir în flancul şi în spatele acestei 
poziţii,—şi chiar de îront, după cum arată cu foarte multă aparență de adevăr Sold. Mitu Stan din Comp. 

6;74,—dar aceasta târziu de tot, când cea mai mare parte din. luptători se retrăseseră. 

Cu aceasta se termină descrierea ultimilor operaţiuul la care au luat parte unităţile.de iafanterie 

care au constituit grupul de unităţi de pe şos. Daidir. | 
In urma retragerii acestor unităţi se pare că nu a mai rămas pe câmpul de luptă al şoselii 

Daidir decât secţia de Mitr.:2 Gr. sub comanda L-t, Stănescu E,, care ştim că în retragere a ocupat poziţie 

în trauşeele Liniei a l-a a Capului de Pod, unde a stat până târziu, până când a apărut,—spune otiţerul, — 

trupe mai numeroaae de infanterie bulgară. - 
Acţiunea Bat. 11]80, care deşi s'a desfăşurat pe acelaş câmp de luptă, o voiu 'descri în urmă şi 

făcând subiectul uuui capitol special, deoarece s'a desfăşurat independent de acţiunea celorlalte unități. 
Prin retragerea ultimelor resturi din grupul de unităţi zise de pe şos. Daidir se descoperea flancul 

Stâng al unităţilor care ocupau poziţie între şos. Daidir şi şoseaua Remiza 2; şi vom vedea cu ocazia des- 

'crierii acţiuni din acest sector, că pe la ora 2 d. a. unităţile de acolo au început să simtă ameninţarea care 

venea dinspre stânga şi au fost forțate să se retragă şi ele, | 

Acţiunea Artileriei în Sectorul șos. Daidir. 

“Am avut deja ocazia în repetate rânduri în cursul descrierii luptei de infanterie să vedem cum s'a 
desfăşurat acţiunea atât -a artileriei noastre, cât mai ales a artileriei bulgare ; aşa că acum nu vom avea de- 

cât să revedem aceste cunoştinţe, să le completăm şi să iragem concluziile logice.. 

Acţiunea Artileriei Bulgare. 

Voiu extrage din comunicărite redate deja, părţile privitoare la artileria bulgară, 
— Comunic. Căpit, Dimitrievici : C-tul Bat. 1;74 : : 

„După începerea luptei infanteriei se vedea clar cum: Bulgarii şi-au concentrat focul. artileriei 
asupra flancului stâng a! trupelor care luptau la Răsărit de pădure şi şosea ; şi treptat-treptat apoi tragerea 
a fost mutată spre pădure care era groasnic bătută în momentul când Comp. 2184 şi 4174 se retrăgeau din 
pădure spre stână. Intr'un măment mai'naiate focul fusese foarte: puternic asupra şoselii. 

— Subl. Dijmărescu din Comp. 3174 nu vorbeşte :în “comunicarea sa decât de focul de artilerie pe 
care l-a suferit când ocupa poziţie la Liia II-a, după ce se retrăsese din luptă; 

— Comunic. Lt, Popescu 1., C-tul Comp. 4|74 care: ştim că a făcut parte dintre grupul de unităţi ! 
care a înaintat în pădure până la movila cota 121,5: 

„In retragere .:...,. am ajuns | la marginea pădurii. în vale Care era bătută cu foc de artilerie 
din jumătate la stânga.



| — 396 — 
lar după ce a ocupat poziţie la Sud de stână pese Eram bătuţi de foc de artilerie de jur împrejur (şrapnele), dar pe noi nu ne. lovia. 

— Subl. Janet Gh. (Detaş, Căpit. Mayer) caşi Subl. Dijmărescu nu spune că a suferit de focul arti- letiei bulgare decât după ce s'a oprit la Linia l-a. 
— Comunic, Subl. Georgescu Gh. din Detaş. Căpit. Mayer T.: | 

„Fiind la şanţul mare de hotar a îoceput artileria bulgară să bată şoseaua şi colţul pădurii, unde se vedea că se scurgeau trupe, - 
Subi, Melinte din Comp. 8[74 afirmă că după ce a ajuns la porumb a înnaintat ca 500m. pe şosea prin foc de infanterie şi apoi prin foc de artilerie. , , Este primul ofiţer care afirmă că a suferit focul artileriei bulgare după ce a depăşit în înaintare marginea porumbului. Afară de aceasta, având în vedere că unităţile care au înaintat prin această parte de loc au dat de artileria bulgară, pare puţin verosimilă această afirmaţie a ofițerului, — Comunic, Elevului t. r. Cârlan V., care ştim că a ocupat poziţie în apropiere de colţul pădurii într'o tranşee din dreapta şoselii: : 
„Artileria bulgară ne-a bătut din jumătate la stânga şi chiar de la Stânga, şi ne-a făcut să ne retragem, A - „După retragerea la Liaia Il-a, unde au venit şi mitraliereie Regt. 2 Gr. ..., , am fost bătuţi de artileria bulgară care ne-a tăcut să ne retragem mai departe. 

— Comunic. Lt. Teodoriu Diăgan, C-tul Comp. 9:74: 
p. „ âm continuat lupta prin porumb. Am înaintat astfel 7—800m. Subt foc de mitraliere şi artilerie (?); la un moment dat se zicea că ne-am apropiat de tunurile bulgăreşti; . . . . oamenii se răriseră şi rezervele se risipiseră subt focul arțilerici, 
Faţă de această afirmaţie facem aceiaşi observatie ca-şi faţă de afirmaţia identică a Subl. Melinte. — Comunic. Subl. Ionescu Cr. din Comp. 6]2 Gr. care la primirea focurilor în plin bivuac s'a re- tras cu plotonul său în porumbul dia spatele bivuacului şi deci din faţa Liniei a l-a. | 
„Stând aci (în porumbul din faţa Liniei a II-a) eram bătuţi de focuri de artilerie care veneau dia jumătate la stânga şi cădeau în jumătate la dreapta înapoi şi se apropiau mereu de mine. | „in timpul cât noi am ocupat muchia văii (Fotulului de la Sud de stâne) erau lupte mari ia stânga ; se auzea în acea parte foc des de infanterie şi foc de artilerie bulgară. Focurile de artilerie cădeau mult şi înapoia noastră, 

— Comunic, Lt. Stănescu Emil, C-tul Secţiei de Mitr.]2 Gr. 
„Curând după aceasta (desfăşurarea primă a grănicerilor) a început şi focul artileriei bulgare. „Artileria bulgară trăgea şrapnele asupra noastră; percutant trăgea numai asupra trenului de luptă al batalionului care se găsea înapoi pe şosea...... companiile noastre au inceput să se retragă din pădure şi de la stânga şoseli; părea că sunt respinse de artileria bulgară care bătea pădurea grozav. 

— Plot. Luca -Stanciu nu aminteşte nimic despre focul artileriei bulgare pe care îl va fi suferit îa diferite faze ale luptei. 
— Sergentul Ghebac arată că după ce a fost rănit ceace pare a fi avut loc în porumb la limita ez- tremă a înaintării grănicerilor, a urmat foc de artilerie asupra sa de ambele părţi, dar fără să-l lovească. — Comunic. Subl. Rădulescu C., of, subalt. în Comp. 7:80, Lt. Popescu Niţă: 

„Când am ajuns în înaintare între pădure şi şosea.,... artileria bulgară bătea pădurea şi valea de la Nord de pădure...... şi compania a înaintat călare pe şosea pe lângă pădure subt un puternic foc de artilerie. 
— Ştirile date în comunicările înşirate mai sus sunt dintre acelea care concordă în cea mai mare măsură între ele, dintre toate ştirile pe care le avem asupra modului cum au decurs luptele care s'au des făşurat la Turtukaia ; de aceia şi concluzia pe care o vom trage va avea un caracter de preciziune şi sigu- tanţă mai accentaat. 
- Astfel: : | , 

Primul foc al artileriei bulgare s'a deslănţuii asupra unităţilor noastre care au alacat de îroat lanul de porumb din stânga şos. Daidir şi care apoi au intrat în porumb şi s'au apropiat de linia de tranşee pe care Bulgarii au construit-o în interiorul porumbului. Acest foc a urmărit linia noastră până la extrema sa înaintare în faţa tranşeelor din porumb, unde a tost zdobită şi forţată să se retragă !). 
După aceia artileria bulgară şi-a transportat focul mai spre Vest trăgând asupra şoselii şi pădurii, unde se vedeau înaintând oarecare unităţi, probabil plotoanele de grăniceri ale Subl-ţilor Ionescu Lungu ş 

    1) Acţiunile nu sunt ficsate în timp, după cum par a fi în spaţiu. 
Din această cauză este foarte greu a le coordona. Din această cauză nu se poale ajunge la con- cluziuni precise.
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Dumitrescu Mircea şi ale Plot. Ianculescu şi Petreanu, precum şi Comp. 7]80 Lt. Popescu Niţă, şi uăde se vedeau îngrămădiudu-se către şanțul mare de hotar, către pădure şi către sorgiatea Văii Fotutului oarecare : unităţi care atacaseră la început lanul de porumb. Bulgarii aveau putinţa să vadă foarte bine acest lucru, deoarece lanul de porumb în chestiune prezenta mai spre Răsărit de ţarcul de vite un eşind aşezat pe un mic dâmb de teren de unde se descoperă perfect colţui pădurii şi unde îşi aveau şi mitraliere cu: cara trăgeau în flancul tutulor ubităţilor care atacau lanul de porumb, sau se mişcau în jurul colţului pădurii. După respingerea şi a acestor ultime unităţi care luptau la Est de pădure, artileria bulgară şi-a lungit tragerea asupra marginei de Nord a pădurii şi asupra părței superioare a Văii Fotulului în scoBul de a distruge resturile unităţilor care Inptaseră pe şos. Daidir şi în pădure şi care acum se retrăgeau pk aci, şi pentru a opri venirea în ajutor a altor trupe care se vedeau mişcându-se înapoia pădurii şi pe platoul cu stâne. In special tocul de artilerie tras asupra colţului pădurii şi asupra părţei superioare a Văii Fotulului şi asupra intervalului dintre colțul pădurii şi şos. Daidir luase un caracter de intensitate extraordinară 1).- Odată cu focul tras asupra trupelor care înaintau la atac artileria bulgară şi-a îndreptat trâgerea şi asupra spatelui acestor trupe trăgând asupra Liniei a l-a, în special asupra părţei din dreapta  şoselii şi chiar mai'napoi, probabl! în scopul de a împiedică sosirea ajutoarelor din urmă. 
După ce toaie unităţile care av luptat atât în stânga cât şi în dreapta şosetii s'au retras lă Linia I-a, artileria bulgară a deschis focul din nou asupra acestei linii, forțând în felul acesta ultimile unităţi, — Secţia de Mitr.i2 gr şi ploi. Elev t. r. Cârlan să se retragă şi de aci. | p In felul acesta acţionând artileria bulgară se poate zice cu deplină dreptate că şi-a îndeplitit în mod conştiincios şi în întregime datoria de a-şi ajuta în luptă infanteria amică care în urmă a venit şi a ocupat câmpul curăţat de inamic 2). 
Intervenţia ei promtă în ajutorul infanteriei dovedeşte că infanteria: bulgară ocupă în mod solid poziţia de la Est de pădure şi că artileria bulgară îşi avea pregătită tragerea din vreme, probabil chiar din ajun. Se va vedea ce a făcut şi artileria noastră în_această direcţie, 

„Ar fi cu totul greu şi chiar imposibil să putem ficsă unde a ocupat poziţie artileria bulgară care. a tras asupra acestei părţi a câmpului de luptă. Ofițerii noştrii sunt unanimi în a afirmă că artileria Bulgară al cătui foc l-au suferit, trăgea din jumătate Ja stâoga, sau chiar dinspre Stâuga, de unde dealtfel veneau şi focuri'e de infanterie şi mitraliere. 
" Nu'este însă mai puţin adevărat că artileria bulgară ocupase poziţie şi acolo unde a fost văzută de infanteria noastră din punctul înaintării sale extreme, şi anume în poiana de la Răsăritul movilei din pădure şi în preajma Văii Başului înapoia tranşeelor până în faţa cărora a înaintat infanteria noastră. Dar această artilerie, sau nu a apucat să trzgă, sau a tras în altă parte. . 

In ce priveşte acţiunea artileriei Dulgare asupra artileriei noastre, care ocupa poziţie: în skctorul şos. Daidir, o vom vedea ia descrierea acţiunii artileriei noastre. pi 

Acțiunea Artileriei Româneşti. 

Dintre toate bateriile care constitueau artileria Capului de Pod în ziua de 24 Aug. se pare că numai Bat, Ob. de 105 mm. ale Căpitanilor Grigorescu Tri şi Dumitriu |, şi Bat. 75 mm. Md, bulgar Subi Fulger au conlucrat încontinuu cu unităţile de infanterie care au luptat pe şos. Daidir 3), Pentru un moment deci vom expune numai acţiunea acestor baterii, rămânând ca atunci când vom descri şi acţiunea celorlalte baterii să vedem dăcă vreunele dintre ele au mai conlucrat cu focul loc pe acest câmp de luptă. 

. 

Acțiunea Bat. Md. bulgar Subl. Fulger. 
„Asupra acţiunei acestei baterii nu posed decât concluziunile R. Lt.-C. S.: „Bat. t. 75 mm, Ma. bulgar (Subl. Fulger) ocupă poziţie la Sud de drumul Turtukaia-Pem. 2 către orele 6 a. m. susţinând înaintarea unui batalion de grăniceri şi a unui reg-t de infanterie. Trage asupra in- fanteriei inamice de lia marginea de Nord a Pădurii Turtukaia, distanţe variabile, intermitent, de la ora 7 a. m.la 9a. m. 

| „Schimbă de poziţie înainte şi trage asupra aceleiaşi infanterii cu înălțătoare variabile de la 9 la 10,30” a. m. ” 

  1) Cam la ce oră.—(Este foarte greu a se ficsa orele, ci numai coordonarea. cu diferitele eve- nimente. N. A.).— | 
2) De sigur că da. Acolo se aplică doctrina tacticei luptelor, revizuită şi ținută la: zi de Germani, de la August 1914 până în August 1916. Pe când la noi noţiunea acestui lucru lipse. 3) Numai acesie trei ?
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„Infanteri moasiră este întoarsă către aripa ei dreaptă (Vest) şi bateria care se alla în imediata 
apropiere primeşte focuri. de flanc. 

| „Schimbă frontul uneia din secţii şi trzge cu 1500-1000 m. asupra infanteriei inamice ce debuşa 
din păture şi porumb; înălţător fix, tragere pe vijelii, ora 11-11,30' a. m, 

| „Terminând muniţia bateria se retrage pe tunuri spre Turtukaia. Materialul are aceiaşi soartă ca 
ca şi al celorlalte baterii, 

— La Sudul drumului Turt.-Rem. 2 cred că voeşte să zică „la Sudul şoselii Turt.-Rem. 2.1) — In 
tot cazul poziţia ocupată este cu -totul apropiată de Turtukaia şi departe de câmpul de luptă circa 3500 m: 
— La această distanţă nu putea avea nici un fel de legătură cu trupele (Bat, II|2 Gr. şi R. 74 Int.) a căror 
înaintare voia să o susţină. Şi ca dovadă că nu a putut avea legături cu aceste trupe, este faptul că bate- 
ria a tras între orele 7 şi 9, şi 9-10,30' „asupra infanteriei inamice de la marginea de Nord a pădurii Tur- 
iukaia“, când ştiut este că la acele ore mişună unităţile noastre de infanteriei pe marginea pădurii, sau mai 
bine zis a tras în propriile noastre trupe, dacă întradevăr a tras acolo; — vedeţi, asta îi mai trebuia infan- 
teriei noastre. 2) - 

Mai departe, mi-a fost imposibil a apreciă în ce loc a ocupat poziţie bateria, când şi-a schimbat 
poziţia înainte şi îa ce fe! a decurs lupta, încât bateria a putut trage de ia 1500 şi 1000 m. asupra infanteriei 
inamice care debuşa din pădure şi din porumb—ln tot cursni cercetărilor pe care le-am făcut, -numai Sold. 
Mitu Stan din Comp. 6|74 a văzut şi mi-a comunicat cum infanteria bulgară a debuşat din Păd. Daidir-Turt, 
şi cum a luptat cu ea. Așa că nu-mi pot da seama în ce loc şi în ce fel Bat, Subi, Fulger sa găsit în si- 
tuaţia de a trage în infanteria bulgară cu 1500 şi cu 1000 m, 

Acțiunea Bat. 35 Ob. 105 mm. Căpit. Dumitriu. | 
Asupra acţiunii acestei baterii am şi concluziile R. Lt-C. S. şi comunicarea Subl. Mihăescu Paul, 

oi, subalt. în baterie, ” 
Voiu reda iatâiu textul R, Lt.-C. S.: 
„Bat. 3:5 Ob. 105 mm. Căpit, Dumitriu ocupă poziţie cam în dreptul kim. 3 şos.. Turt.-Dâidir, 

Sud de această şosea şi deschide fo.ul către ora 7 a. m. asupra infanteriei care voiă să debuşeze dn pă- 
dure spre Lima Il-a de Rez.; trage cu înățător fix, intermiteni, indirect, ora 7-8 a. m. | 

„Pe la ora 8 a. m. primeşte ordin de la Lt.-Col. Păncescu să schimbe de poziţie înainte la înăl- 
țimea Bat, 4|5 Ob. Căpit. Grigorescu şi trage esupra infanteriei inamice ce se retrăgea şi revenea la atac, 
Trage de la ora 9 la 11 a. m. cu înălțătoare variabile, intermitent, direct. 

„Se reirage cu celelalte băterii pe ultima poziţie (reduii) i?gând :supra infanteriei care înaintă, 
direct, cu înâlțătoare de 1500-1600 m. până Ia ultimul proectil; ora 25 p.m.5) 

— Şi această baterie a tras între orele 7 şi 8 asupra marginii pădurii, adică tot asupra infanteriei 
proprii. Şi cum nu era să tragă dacă se găsea lia 3000 m. în urmă şi fără nici o iegătură cu infanteria ami- 
că, cu care nu luase nici o înţelegere ? — Şi cum era să ia înţelegere dacă infanteria dormise pe câmpul de 
luptă, iar bateria dormise la Turtvkaia, de unde a eşit pe câmpul de luptă la ora 7,—adică după 2 ore şi 
15 de la începerea luptei? 4). 

Ce infanterie inamică era aceia care se retrăgea şi apoi revenea la atac? — Din descrierea lup- 
tei infanteriei, pe care am făcut-o mai sus, am văzut că infanteria bulgară a schiţat o uşoară mişcare de. 
retragere în faţa primului atac al infanteriei noastre pe la ora 5 de dim; după această oră nu mai cunoaş- 
iem o retragere a infanteriei bulgare; aşa că observatorii artileriei noastre, dacă vor îi fost, au văzut pro- 
babil linia noastră de luptă care, precum ştim, făcea mişcări de înaintare şi retragere, şi pe care a luat-o 
drept linia de luptă bulgară, şi în care a tras; — adică a tras mereu asupra infanteriei proprii. 

: „lată dece părea aşa de groasnic focul artileriei bulgare care pisă infanteria noastră în preajma 
coiţului nord-estic al pădurii Turtukaia !—pentrucă era dublat de focul artileriei propriel noastre arţilerii cum 
a observat foarte bine Serg. Ghebac, care spune: „a urmat foc de artilerie asupra mea de ambele părţi“, — 
Aproape că nu ne vine a crede. “ - 

| Asemenea întâmplări compromit independenţa artileriei şi ne îndreptăţeşte a conchiăe că este nevoe 
“ca artileria care sprijină acţiunea infanteriei în luptă să fie pusă subt ordinele: comandanților uoităţilor de in- 
fanterie pe care au misiunea să le ajute, Oare artileriştii nu vedeau că trag înacelaş loc cu artileria bulgară? 

Să ascultăm şi pe Subl. Mihăescu Paul, of. subalt, în baterie: 

    

1) Şosea — cale, drum. 
2) Da. Vrând să facă bine, e posibil să fi făcut numai rău. Tot aşa fac şi copii când se joacă de-a răsboiul. 
3) La ora aceasta încetează și lupta? Nu se poate. G-lul Teodorescu părăsise postul de luptă pe la amiază. Cred că şi artileria şi-a tras ultima încărcătură înainte de ora 2 d. a. 
4) De necrezut şi totuşi aşa a fost. ”
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„Mercuri de dimineață la ora 4 (se lumina de ziuă) sub comanda Subl, Buniş (ofiţer activ în ba- 

terie) am înaintat pe aceiaşi şosea. Pe când Subl. Buniş plecase să recunoască poziția, Maiorul Ciiliman 
Cotul Divizionului, a venit, a retras bateria 500m înapoi şi am ocupat o poziţie pe dreapta şoselii la 2-4300m 
de şosea şi la 1000—1500m de Şeremet. | h 

„In faţă aveam grăniceri, deoarece treceau răniţi soldaţi şi ofiţeri. Am văzut un sublocotenent cu 
3 răni grave, la mână la piept şi la gât; era brun simpatic, bine făcut, cu mustaţa mică, trecea spre furtu- 
kaia sprijinit de un soldat, (Subl. Ionescu Lungu sau Subl. Dumitrescu Mircea.) 

„Am stat puţin în supraveghere ; infanteria lupta înainte. Apoi am început tragerea rar cu distanţă 
mare, In acest timp s'a înapoiat în baterie Căpit. Dumitriu, C tul Bateriei. 

| „După puţin ne-a încadrat artileria grea bulgară ; a tras câteva salve de efect asupra noaștră şi 
apoi a transportat focul asupra ante-trenurilor noastre care se găseau înapoia noastră în porumb ; ni ne-a 
făcut însă nici o stricăciune. : 

„Am făcut un salt înainte de 400m, am traversat şoseaua (în stânga şoselii) am înaintat, încă 
2—300m şi am pus în baterie. | A 

„Primind ordin de la M. Chiliman să mai înaiatăm, am mai inaintat încă 400 m. fără să fi tras 
vre un proectil. De aci am deschis un foc violent asupra artileriei inamice care a fost redusă la tăcere.!) 

„In acest timp Bat. Căpit. Costescu era la stânga, dar nu o vedeam; Bat. Căpit. Grigorescu Tr. 
era tot pe acolo, dar nu ştiu unde. Infanteria noastră înainta. ” 4 

„Tocmai când ne pregăteam să facem incă un salt înainte, o ploaie de proectile inamice a „căzut 
asupra bateriei, contianând un timp îndelungat şi silindu-ne să părăsim poziţia. Căpit. Dumitriu a plecat să 
recunoască o altă poziţie înapoi. lufanteria se retrăgea în dezordine. Eu cu Subl. Buniş ne-am jetras 
cu bateria. | ! 

„Intro vălcea ca la 2—300 m. înapoi am întâlnit pe Col. Grigorescu, C-tul Reg. 5 Ob, cate era 
împreună cu Lt. Cornea, Adjut. Reg... Ne-a dat ordin să ne oprim acolo, să aşteptăm ordine de la dânsui, 
şi a plecat. Acolo eram adăpostiţi; cădea proectile de 105 mm. ca la 100—150 m. de “Doi, dar cafe nu 
explodau toate; moralul soldaţilor era excelent; judecau asuprâ focului Bulgarilor şi chiar făceau glume. 

„După 10 am primit ordin de la Col. Grigorescu şi ne-am retras la Şeremet împreună cu: cele- 
lalie baterii ale reg-tului, cu piesele şi trăsurile complecte. Să fi fost ora 12 2). : 

Cuprinsul acestei comunicări diferă mult de concluziile R. Lt.-C. S.. Ofiţerul afirmă că batsria a 
tras numai asupra - artileriei inamice pe care a redus-o la tăcere, iar R. Lt.-C. S. afirmă că bateria În tras 
numai asupra infanteriei inamice. 

Afirmaţiunile fiind opuse nu putem Stabili adevărul. Pare însă mai verosimilă afirmaţiunea din 
comunicarea ofițerului, că anume bateria a tras numai în artileria inamică deoarece bateria sosind pe poziţie 
şi neavând nici o legătură cu infanteria care era foarte departe, şi necunoscând situaţia de pe câmpul de 
luptă, adică unde se găsea atât infanteria amică cât şi infanteria inamică, la început a tras câteva Prpectile 
(„rar“) şi la distanţă mare şi apoi descoperind o baterie inamică care trăgea a deschis focul asupra Et şi a 

“redus-o la tăcere; după care a urmat retragerea spre Turtukaia la aşa zisul reduit. Este posibil ca bateria 
să fi tras şi asupra infanteriei inamice pe care o bănuia că ocupă poziţie pe marginea de Nord a Pădurii 
Turtukaia, — şi anume atuaci când a văzut că infanteria noastră a început să apară în retragere -în dezor- 
dine ; şi zic că în acest moment a tras asupra lizierii de Nord a pădurii Turtukaia, crezând că acolo se 
află infanteria inamică, deoarece presupunând infaateria amică retrasă, a fost sigură că nu va lovi în 
propria sa infanterie. “ - 

Prima poziţie ocupată de baterie a fost probabil în dreapta şos. Daidir în escavaţiunea de la kim, 
3... A doua poziţie a fost în vâlceluşa uşoară din dreptul kim. 4 care întradevăr se găseşte la circa 800 m dc prima (400+300). Şi în fine a treia poziţie, ocupată după un salt de 400m înainte a fost probabil în vâl- 
celuşa cu lac de la Sud de kim. 4, poate chiar îa marginea porumbului care se găsea la acest nivel, poziţie 
din care bateria a tras asupra artileriei inamice şi în care a fost găsită şi bătută de artileria inamică şi din 
care s'a retras !a reduit. Intr'adevăr în spatele acestei din urmă poziţii se“ află vălceluşa de la kim. 4, unde 
“Subi-ţii Buniş şi Mihăescu Paul retrăgându-se cu bateria, a întâlnit pe Col. Grigorescu care le-a dat ordin 
să se oprească acolo şi să aştepte ordine ; iar după 10 minute au primit ordin să se retragă la Turtukaia, 

Sunt interesante cele două schimbări de poziţie pe care bateria le-a făcut înainte din poziţia pe care a ocupat-o la kim. 3, şi anume prima numai de 6-700 m, iara doua de 400 m. Ba încă din a treia 
poziţie se mai pregătea să mai facă un salt înainte. Aceste două schimbări de poziţie făcute pe distanţe 
foaite mici, dintre care numai din a treia a tras serios denotă starea de nesiguranţă şi de necunoaştere a 
situaţiei de pe câmpul de luptă în care se găsea atât c-tul de divizion, cât şi c-tul de reg-t chiar, dacă dânsul a condus întradevăr reg-tul pe câmpul de luptă. Această nesiguranţă şi necunoaştere a situaţiei este 
dealtfel perfect explicabilă dacă ne gândim !a împrejurăriie în care bateriile au eşit pe câmpul de luptă, 

1) ? Si 
2) Cam aşa trebue să fi fost. 
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Schimbările acestea dese de poziţie în timp ce infanteria era aproape staţionară ne mai dove- “deşte că bateria nu a cam tras din primele două poziţii, după cum dealtfel afirmă Subl, Mihăescu Paul; şi de aceia sînt înclirat a crede că Comunicarea sa se apropie mai mult de adevăr, şi anume că obiectivul principal al bateriei a fost artileria inamică pe care acest ofițer a simţit-o cum a fost redusă. la tăcere de focul violent a! bateriei sale. | o | — Acţiunea bateriei pe poziţia de Jângă Turtukaia, sau cum se zice „de la reduit“, o vom descri întrun capitol special. 
N 

Acțiunea Bat, 4]5 Ob. 105 mm. Căpit. Grigorescu Tr. 
Asupra acţiunii acestei baterii redau mai întâi tot concluziile R. Lt-C. S.: „Bat. 4;5 Ob. de 195 mm, Căpit. Grigorescu Tr, ocupă aceiaşi poziţie ca în ajun ; ora 6-7 a. m.—Trage asupra infanteriei inamice care înainta ; de la 7 la 10,30' ; cu înălțătoare variabile, iadirect, inter- „ mitent ;—consumă toate proectilele, 

4 îi 

„Se retrage spre Şeremet, împrospătează muniţiunea de la dovă chesoane (rătăcite) şi revenind spre linia infanteriei amice se pune subt comanda Căpit. Georgescu V. (C-tul Diviz, de 75 mm tr. r. Md, rom.; primeşte însă ordin de la Col, Grigorescu C-tul Reg. 5 Ob. şi se duce şi ocupă poziţie la Reduit. — Poziţia ocupată de baterie în ajun a fost în preajma kim 4 de pe şos. Daidir. | Eşirea bateriei pe câmpul de luptă între orele 6 şi 7 a. m. este întârziată cu cel puţin o oră şi jumătate îaţă de intrarea în luptă a infanteriei. 
| Nu cunosc ce infanterie inamică s'a putut vedea înaintând pe câmpul de luptă între orele 7 şi 10,30 a. m. Numai infanteria noastră s'a putut vedea executând mişcări de îvaintare şi retragere între orele 7 şi 10,30 pe câmpul! descoperit care se întindea între marginea lanului de porumb ocupat de Bulgari şi lanul de porumb care acoperea tranşeeie Liniei a Il a. In acest timp Bulgarii se găseau în totalitatea lor "AScuaşi în porumb şi nimeni nu a văzut în această parte infanterie inamică înaintând. og 

Dealtfel artileria noastră aşezată la cel puţin 2 kim, distanţă înapoia infanteriei noastre şi fără absolut nici o legătură între ele, au-a putut şti ce anume infanterie era aceia care se mişcă pe câmpul de. luptă.—Dacă am şti şi distanţele cu care a tras bateria, am putea să ne dăm socoteala şi mai bine în ce obiective a tras. 
| Retrager.a bateriei, împrospătarea muniţiunei şi înapoerea pe câmpul de luptă, nu acolo de unde plecase, ci în altă parte, şi punerea subt ordinele altui comandant, care ocupă poziţie cu unitatea sa în alt secior, ne face dovada lipsei de coeziune a unităţilor de artilerie care a luptat aci, chiar în cadrul unui reg-t- care trecea drept un corp de elită. 

i ă Prin urmare iată ce se petrecea şi în spatele frontului la 2 kim de linia de luptă, unde infanteria Ssângera în storţări deslânate şi inutile, 
— Să ascutâm şi pe Subl, Mastero, of. subalt, în această baterie. | „Mercuri de dimineaţă la ora 4 (?) am eşit din nou pe poziţie io dreapta şoselii la 1500-2000 m. înaintea Câzărmei Şeremet. 

- „Astăzi am stat pe loc, şi am tras bine la început, dar a venit iar comunicarea de la intaaterie ca să tragem mai lung (?) şi am tras iar cu distanța maximă. ! 
„»Între noi şi şosea era o baterie atelată cu boi (Bat. Md. bulgar Subl, Fulger) care lua distanţa de la bateria noastră, | 

| „Bat. Căpit. Dumitriu era în stânga şoselii la acelaş nivel cu noi; întracolo erau şi Bat, Ob. Căpitan Costescu şi Lt. Otopeanu. - 
„Văzându-se că se retrage infanteria s'a dat ordin ca să se retragă şi artileria: | „Nici astăzi, ca şi în ajun, nu am avut pierderi, deşi artileria bulgară ne incadrase. 2) o „In retragere spre Şeremet Căpit. Grigorescu s'a dus înainte spre a recunoaşte o nouă poziţie. „Ajuns la Şeremet cu bateria am văzut nişte chesoane din R. 3 Art, mergând spre Dunăre. Am mers de vale cu ele. In drum m'am întâloit cu ordonanța Căpit. Costescu care mi-a spus unde se găseşte R. 5 Ob. M'am dus cu bateria acolo şi m'am pus subt ordinele Co', Grigorescu, C-tul Reg., care m'a în- câdrat în Bat. Lt. Otopeanu. După 5' s'a înapoiat şi Căpit. Grigorescu îa baterie venind de la recunoaşterea pe care o făcuse. 

| „— Cererea ca artileria să tragă mai lung venea după cum ştim de ja Căpit. Nicolescu At, C-tul Comp. 5/2 Gr. şi de Lt. Stănescu E., C-tul Secţiei de Mitr.|2 Gr. ambii dia Bat, [ll2 Gr., şi carii vedeau cum proectilele artileriei noastre se Sparg asupra liniilor infanteriei noastre, | — Bat. Subi. Fulger (atelată cu boi) ştim că mai întâi a ocupat poziţie lângă Turtukaia la Sudul 
    AI Divizionul nu avea agenţii săi pe lângă infanterie. (După cât se vede, nu aveau, N, A.). 2) Curios, 

o
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şos. Turtukaia-Rem. 2, de unde a tras asupra infanteriei inamice de la marginea de Nord a pădurii; apoi a 
schimbat de poziţie înainte, de unde a tras „asupra aceleiaşi infante-ii cu înălțătoare 'variabile de la ora 9 la 
10,30 am.“, e 

Dacă această baterie şi-a luat distanţele (şi probabil şi celelalte date de tragere) de ia Bat. Căpit. 
Grigorescu, ne putem da seama în ce obiective trăgea această baterie. Şi se ştie că singura baterie atelată 
cu boi care lua distanţele de la Bateria Căpit. Grigorescu era Bateria Subi. Fulger, deoarece celelalte 
baterii din Capul de Pod atelate cu boi, — şi anume Bat. de 75 mm. Md. 1880, comandate de M. Divary. 

- au luptat pe şos. Silistra, nu în dreapta şoselii Daidir; şi Bat. de 105 mm. Lt. Dumitrescu A., -care şi ea 
era atelată tot cu boi, a ocupat poziţie şi a acţionat în apropiere de Turtukaia. | 

„Să reținem că Bat. Căpit, Grigorescu Tr. nu a avut nici o pierdere, nici în ziua de 24 Aug, 
precum nu a avut nici o pierdere nici în ajun, deşi a fost încadrată de artileria bulgară; . ceace înseamnă 
un mare noroc. Eu cred că aceasta se datoreşte faptului că bateria a ozupat poziţie şi a acţionat în mij- 
locul maselor de porumb care acoperiau tot terenul în această parte de loc, şi în care ori ce ţintă este foarte 
greu de reperat şi foarte greu de stabilit precis poziţia. 

Şi asliel o armă menită să colaboreze în luptă cu infanteria şi să o ajute, devine nu numai 
nefolositoare, dar chiar periculoasă, când este rău folosită şi condusă fără dibăcie. 

Şi tot răul cred că provine din cauza spiritului de armă rău înţeles şi din. cauza amorului pro- 
priu pentru independenţa armei 1). 

| Oricât de mare rol ar avea artileria pe câmpul de luptă, ea este o armă auxiliară, adică ajută- 
“toare a infanteriei 2), Şi dacă este vorba să ajute infanteria în luptă, apoi în mod natural şi normal numai 
infanteria este aceia care poate: spune unde, când şi cum trebue să fie ajutată. Orice proectil tras de arti- 
lerie pe câmpul de luptă altfel decât la cererea şi după indicaţiunile infanteriei este un proectil tras în 
zadar, este un ban aruncat în vânt; bine înţeles atât cât este vorba de tragerile de sprijin, însoţire şi pra- 
tecţie a infanteriei în luptă. 

Cum şi-a putut închipui artileria că poate veni ps câmpul de luptă după două ore de la înce- 
perea luptei, că poate pune în baterie la 2—3 kim. înapoia liniei de luptă a infanteriei, şi că poate trage 
cu folos fără să cunoască situaţia şi acţiunea pe care o desfăşoară infanteria ? 3) 

Dacă a sosit cu întârziere pe câmpul de luptă, artileria, adică comandanții ei, erau datori să vină 
la comandanții infanteriei, să ia înţelegere cu aceştia şi apoi să acţioneze ; şi nu numai atât, dar în tot 
timpul acţiunei comandanții artileriei trebuiau să se găsească pe Jângă comandanții infanteriei, spre a fi în 
curent în tot momentul cu situaţia infanteriei care este foarte schimbătoare şi cu intenţiile ei operative, pen- 
tru a cunoaşte necesităţile de luptă ale infanteriei, spre a o putea ajuta acolo unde simte ea nevoie. 

Imi amintesc instrucţiunile date în anul 1916 de către G-lul G:orgescu, C-tul Corp. 5 de Arm. 
asupra. colaborării artileriei cu infanteria în luptă. In aceste instrucţiuni, ale căror concluzii erau bazate pe 
învățămintele culese din răsboiul mondial, se preconiza cam aceleaşi păreri ca cele enunțate mai sus. 

Fatusiasmat de cuprinsul lor, m'am dus la un reg-t de artilerie din Capul de Pod Silistra, şi cu 
care avea să lupte alături reg-tul dia care făceam parte, spre a discuta cu ofițerii mijloacele şi 
modalităţile în care sar putea aplica  prescripțiunile acestor instrucţiuni. Nu mică mi-a fost 
surprinderea însă când am văzut primirea pe care corpul ofițeresc al acestui regiment a făcut-o acestor 
instrucţiuni. Unii ofițeri spuneau: „ofiţeriii de :infanterie nu cunosc artileria şi deci nu pot să spu- 
nă, unde când şi cum să tragă artileria“. Alţi ofițeri spuneau: „asta înseamnă să fim puşi subt or- 
dinele infanteriei“.——Marea majoritate a corpului ofițeresc era de părere că este deajuns ca să se spună 
artileriei care este misiunea infanteriei şi apoi să fie lăsată să acţioneze cum va şti mai bine pentru a ajuta 
infanteria în îndeplinirea misiunei sale, adică vechea metodă de colaborare a artileriei cu infanteria 4, 

Nici un ofiţer nu a convenit că este nevoe ca comandanții unităţilor de artilerie să vină la coman- 
danii unităţilor de infanterie pe care trebue să le ajute şi să ia înţelegere cu ei asupra modului cum ss va 
desfăşura acţiunea de ajutorare şi apoi să se ţină în cea mai strânsă legătură, în scopul ca infanteria să 
arate noile piedici ce are de înfrânt cu ajutorul artileriei, iar artileria să vadă şi ea acele piedici şi să 
poată lua măsuri repezi pentru a le înfrânge. | 

la definitiv se afirmă că artileria va şti să-şi îndeplinească datoria. 
Nu a trecut mult, şi la Sarsânlar, prima luptă la care acest regt. a luat parte, s'a văzut cum a- 
  

1) Şi din cauza lipsei unei instrucţiuni sănătoase, . 
2) Nu există arme auxiliare. Toate au aceiaşi importanță pe câmpul de luptă. Una pe alta se 

ajută în timp şi spaţiu; şi acest ajutor reciproc se chiamă cooperarea armelor sau legățura în acţiune. 
3) Mare greşeală. 

4) ŞI totuşi instrucţiunile erau semnate de un general eşit din artilerie; afară numai dacă cei nemulţumiţi nu le atribuiau Șefului de St. M. provenit din geniu şi infanterie. * 

5i
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cest regt. de artilerie şi-a îndeplinit datoria. Voiu da cuvântul soldatului Costache Radu din escorta acestui regt. spre a arăta cum teg-tul său a ajutat infanteria la atac. 
„La Sarsânlar artileria a tras în infanteria noastră cu toate că era: stabilit releu până la intanterie şi cu toate că infanteria comunicase ca să se lungească tragerea. 
„Lt-Col. D., Cotul Artileriei nu a îngăduil să se lungească tragerea ;—spunea că nu are ordin de la Domnul G-l B., care era prezent acolo. (? !). 
„Infanteria noastră plecase cu mare curaj la atac; se duceau ca oile, fără frică de primejdie ; îi avem pe suflet căci i-am împuşcat noi cu tunurile noastre. 1): — Tot din Corpul 5 Armată făcea parte şi R. 5 Ob., ba îacă chiar din garnizoana de reşedinţă a Corpului de Armată ;—nu ştiu ce primire a făcut corpul ofițeresc al acestui regt. instrucţiunilor în chestiune: 

ca şi la Sarsânlar, 
Putem afirmă dară că artileria noastră nu a dat nici un ajutor infanteriei pe câmpul de luptă al şos. Daidir în ziua de 24 Avg., lăsând-o să lupte singură contra infanteriei şi artileriei bulgare, ba încă i-a făcut rău.2) 

” Nu zic că infanteria noastră ar fi izbutit lucruri mai mari dacă ar fi fost ajutată de artilerie, dar cel puţin nu ar fi sfârşit lupta întrun mod atât de lameatabil, adică cu unităţile complect dizolvate şi inca- pabile de a mai întreprinde până la Turtukaia vreo rezistenţă. 
ȘI am ferma credință că infanteria noastră nu merită această soartă ; căci înaintarea la atac fără ezitare a tutulor unităților, după ce au fost surprinse cu focuri în plin bivuac, fără chiar a primi. ordin, dovedeşte că infanteria noastră era dotată cu un spirit ofensiv și de sacrificiu remarcabil.3) Şi cred că chiar Bat. [112 Gr., dacă nu ar fi avut nenorocul să fie surprins cu focuri întrun mo- ment când majoritatea ofiţerilor nu se găseau lângă unităţile lor, nu ar fi Suferit eşecul despre care am vorbit, ci S'ar fi prezentat cu ţoate unităţile la înălțimea Companiei 5/2 Gr, 

Lupta Grupului de Unităţi de Dc $os. Silistrei 

Acţiunea Infanteriei, 
Lupta a început şi s'a condus şi aci aproape în aceleaşi condițiuni ca şi pe şos. Daidir: tot fără plan şi fără un ordin precis şi categoric : o ofensivă tot aşa de vijelioasă, fără scop şi fără pregătire, urmată de acelaş fenomen de dizolvare a unităţilor pe care l-am observat şi la lupta de pe şos. Daidir, Lupta aci însă a fost mai puţin încurcată şi cu mai puţine peripeții, deoarece nu au luat parte atât de multe unităţi câte au fost pe şos. Daidir, iar terenul se prezentă mai puţin accidentat şi acoperit. Grupul de unităţi care au luptat pe şos. Silstra a fost format din Bat. 1llj2 Gr., la care s'a alipii unitatea din Bat, 1;84 adunată de Lt, Nădejde I., precum şi din Bat. 1:34 şi 11134. Prima unitate care a deschis lupta a fost Bat. I1[:2 Gr., şi deaceia ne vom ocupa întâi de acest Batalion. 

Acţiunea Bat. III]2 Gr. Lt-Col. Bădulescu Alex, 
Ştim poziţia şi dispozitivul în care se găsea acest batalian. Să ascultăm comunicările ofiţerilor acestui batalion. 

1) Este vorba de artileria Diviziei a 9-a ? (Da. N. A.) | 2) Mă rog, înainte de a începe războiul, aceste instrucţiuni 'se pusese în aplicare pe câmpul de 
manevre, căci instrucţiunile tactice nu se învaţă din citite, ci din practică ? Fac această întrebare fiindcă ştiu 
ce Soartă au instrucţiunile date înainte de războiu, sau de manevre, dacă nu se întemeiază pe o doctrină de 
mult cunoscută şi încercată. (Cred că a avut timp să fie aplicată deoarece instrucţiunile în chestiune au 
îost date în primăvara anului 1916, iar războiul sa început la 15 August ; şi în <cest interval de timp S'au 
făcut destule aplicaţii şi manevre. (N. A.) 

3) Nu trebue să facem infanteria i ei, infanteria le-a avut şi mai -mari. Deci nici una dintre ele să nu ia piatra şi să o arunce în capul celeilalte, Un singur vinovat poate fi numit cu drept cuvânt: Acela e Comandantul de la Turtukaia, care ş-a 
maltratat trupele şi le-a pus în imposibilitate de a'şi arăta valoarea pe care desigur că o aveau într'o mă- 

(Am conştiinţa că am arătat în mod nepărtinitor. atât părţile bune cât şi părţile rele, atât ale in- 
fanteriei cât şi ale artileriei. Dealttel Cartea este deschisă tutulor şi pot vedea întrucât am acoperit sau apă- 
sat pe cineva, şi în special arniele infanteriei şi artileriei. N. A,).
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— Comunic, Locot, Lazăr 'Gh., Adjut. Bat, IIl|2 Gr.: | „Mercuri de dimineaţă pe la ora 4—5 (se crăpă de ziuă) s'au auzit focuri de infanterie răsleţe spre dreapta, şi apoi din ce în ce mai intense, care s'au întins pe toată linia de ambele părţi; aveam im- presia că noi luasem iniţiativa mişcării, ” 
| „Intr'adevăr liniile noastre au început să se mişce înainte. Comp. 92 Gr. a primit ordin ca să în- tărească prin prelungire dreapta liniei l-a, iar Comp. 1112 Gr. spre stânga. - „la urmă noastră se vedeau înaintând în valuri alte trupe din R. 34 inf, şi unităţi formate din alte Teg-te, care formau rezerva noastră. 

| »Eşaloanele s'au succedat unele după altele confundându-se aproape toate în linia 1-a, „intâi tocul a început să fie puternic dinspre stânga (mitr. şi infanterie), apoi din  taţă, şi în fine din dreapta şi a urmat să se întărească din-ce-în-ce luănd cea mai mare intensitate la stânga şi înainte. „Artileria a început să tragă mai târziu, pe la ora 6, întâi din faţă şi în fine din dreapta; ne-a încadrat perfect şi în scurt timp a ajuns de o forţă de nedescris; era imposibil să se mai înainteze. „Intre orele 7—7,30 înaintarea s'a oprit şi apoi întreaga linie ca un Singur om s'a sculat şi s'a retras înapoi, Trupele din dreapta şoselii (unde terenul era descoperii) nu s'a oprit decât înapoia Cant, 2; companiile însă din stânga şoselii s'au retras luptând până la Linia Il-a, pe care au ocupat-o continuând lupta. | „Eu şi cu Lt-Col. Bădulescu, C-tul Bat. ne-am retras, pentru a reuni trupele; am mers înapoi pe la Sud de canton, am trecut noua şosea care duce la colţul Pădurii Daidir, unde am găsit pe Căpit. Vlad, şi cu acesta şi cu soldaţii pe care îi avea cu dânsul am mers de am ocupat o poziţie la Vest de şos, Pont. 2, pe malul de Vest al vâlcelei care cobora la Pont. 2. | , : „ID urmă eu cu Lt-Col. Bădulescu am mers spre Sud de Cant. 2 unde am întâlnit pe Col. Răş- canu (ora 8,30—9) care ne-a Spus că comandă trupa: de manevră a Capului de Pod.!), „Am mers la Linia ll-a de Sud de canton, unde am găsti soldaţii din diferite reg-te pitiţi în tranşee ; i-am scos la creastă, le-am ordonat să tragă şi am format o linie de rezistenţă ; aci erau Lt. Ionescu N., C-tul Tr. Luptă al Bal, Ill/2 Gr., Subl. Platon N. din Comp. 11/2 Gr. şi alţi doi ofiţeri. Am mers apoi cu Col. Răşcanu şi Lt.-Col. Bădulescu înapoia cantonului. 
„Fiind la canton, pe la ora 1,30' a venit la noi Căpit, Gheorghiu N. din artilerie, C-tul Bat. 2 din Diviz. M. Motaş, şi ne-a cerut să-i dăm obiective. 
„Câmpul din dreapta şoselii, — care nu era Ocupat cu semănături şi nici cu porumb, — era gol şi de trupe inamice şi de trupe amice ; aveam impresia că inamicul nu înaintează şi că voeşte să ne întoarcă stânga unde se mai auziau focuri şi se vedeau trupe de ale noastre luptând. „Il Sa ordonat Căpit. Gheorghiu să tragă în mitraliereie care se auzeau trăgând la stâuga noastră. In acest timp artileria bulgară trăgea cu obuze spre canton. La dreapta păreă că a încetat focul. Căpit Gheorghiu n'a pus în baterie; probabil că fusese reperat când s'a mişcat şi a fost alungat. „la scurt timp a fost încadrat şi cantonul şi a fost lovit; în acest moment noi, şi cu noi toată linia a fost impresionată şi s'a retras înapoi; Col, Răşcanu s'a retras cu noi, dar puţin în urmă nu l-am mai văzut, 

„Eu cu Lt.-Col. Bădulescu ne-am retras la linia formată de Căpit. Vlad V,, C-tul Comp. 1212 Gr., unde a venit şi Căpit, Tomescu D., C-tul Comp. 10/3 Gr., şi unde Sa oprit şi trupa care luptase la canton. De aci linia se prelungea la stânga, cu intermitenţă, cu alte trupe spre Dunăre. Se auzea înspre stânga sunând înaintarea, atacul, dar linia nu făcea mişcări hotărâtoare, ci numai se balansă înainte şi înapoi, oprindu se din câud în câna. 
„Aci a venit şi Subl. Stănescu A. care a fost trimes să vadă ce este la Dunăre. El a venit cu Şiirea că trupa a lăsat armele şi aşteaptă predarea, In acest timp Căpit. Vlad V., şi Căpit. Tomescu D. au încercat o ultimă înaintare asupra trupelor care ne urmăreau, îosă au trebuit să se retragă. Aci a fost rănit Căpit. Tomescu D. 2), | . „Drapelul Reg-tului 2 Gr, se găsea înapoi cu Plot, Port-Drapel, Ne-am adunat acolo mai mulţi ofițeri şi l-am ars, ” 

! „In urmă a venit un ordin strigat din om în om de toată lumea ca să eşim la creastă. In acest timp o vedetă bombarda în lungul vălcelei ; câţi-va soldaţi se plângeau că nu au ofițeri care să-i comande, dar când âm scos sabia şi le-am ordonat să mă urmeze, au dispărut în Spatele meu. „M'am dus cu Lt-Col, Bădulescu şi am mai încercat să adunăm Oameni, dar fără succes, * „Văzând că nu se poate face nimic, am coborât la Dunăre şi apoi am mers la Turtukaia la Cercul Militar. 
    

  1) Unde era această truă ? (Nicăeri, N. A.). 
„2) Ce oră era? (Este greu de stabilit. N. A.)
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„In timpul cât infanteria înâiata şi era cel mai puternic foc, L-t. Ionescu N,, C:tul Tr. Luptă, a venit până aproape de linie cu chesoanele şi a aprovizionat cu cartuşe linia de luptă, cu ajutorul trupelor care înaintau ca să intre pe linia de foc. 
| „Artileria noastră a tras puternic Marţi d. a., dar Mercuri, 24 Aug. trăgea aşa de slab încât sol- daţii au început să se îngrijoreze de soarta luptei încă de cu vreme. 

— Deci, Bat, 112 Gr. a pornit la atac fără nici un ordin existent şi categoric în acest sens, ci :mai mult ca o urmare a ordinului primit în cursul nopţii de la G-lul Teodorescu de a înainta a doua zi şi ao- cupa tranşeele de la kim. 7, sau poate pentru a urma mişcarea ofensivă care se auzeă că începuse la dreapta şi s'a transmis treptat şi către şoseaua Silistrei, 1) | 
Bat. Ill:2 Gr. a fost urmat în înaiotarea sa şi de ' către Bat. 1:34 şi I]|34, care se găseau înapoi. Peripeţiile luptei şi în special stabilirea locului unde Căpit. Vlad ocupase poziţie cu compania sa, vor face obiectul unor concluzii viitoare, 
Este curios cum Lt-Col. Bădulescu la înapoerea sa la canton nu a adus cu sine şi Comp. Căpit. Vlad. O va fi lăsat-o acolv spre a-i acoperi aripa stângă spre Dunăre, pe care se părea că Bulgarii voesc să v înconjoare ? - 

— Comunic, Subl. Platon N., of. subalt. în Comp. 11|2 Gr.: | „Mercuri de dimineaţă Comp. 11:2 Gr. a fost-în linia II-a, dar repede a întărit linia l-a la stânga în aceiaşi ordine caşi în ajun. Aveam efectiv 140 de soldaţi. 
Comp, 10]2 Gr. dela dreapta noastră iar s'a rupt de noi, deoarece noi iar am făcut faţă la Stânga, şi anume 3 plotoane din stânga au înaintat în jumătate la stânga, rupându-se de plot. Subl. Negri- țescu care a înaintat drept înainte. i Ă 
„Focul de infanterie era slab dar focul da artilerie s'a întărit. 
„Eu îaaintam în legătură cu Subl. Georgescu D. din aceiaşi companie. 
„La un moment Căpit. Gheorghiu M,, C tul Comp. 11]2 Gr. întăreşte Stânga noastră cu plotonul (probabil) Subl. Fiorian, care căzuse (2) 
„Focul de artilerie era puternic şi Căpit. Gheorghiu M. cade rănit şi este evacuat. , „Rămaşi ca 20-30 de oameni, eu şi cu Subl, Georgescu ne-am retras spre canton unde am găsit pe L-t Ionescu N., C-tul Tr. Luptă, cu care am ocupat Linia Il-a în faţa cantonului şi în dreapta  şoselii, Aci erau şi Subl-ţii Nicolau Gh. şi Adrian A., ambii din Comp, 10|2 Gr. ! 
„Li-Col. Bădulescu ne-a dat ordin ca să ocupăm nişte şanţuri mai dinainte, dar am fost respinşi la loc de focul puternic al artileriei inamice. Aci a fost rănit Subl. Georgescu D. din Comp. 112 Gr. şi evacuat, 

. , 
„Focul de artilerie se întăreşte grozav, loveşte cantonul şi am plecat cu toţii la poziţia ocupată mai înapoi de Căpitanii Vlad V. şi Tomescu D, | 

| — Comunic. Subl. Negriţescu E., of. subalt. în Comp. 11]2 Gr.: 
„Mercuri de dim. Comp. 11 a fost mai întâi în rezervă ; şi apoi repede am întărit stânga Com- paniei a 10;2 Gr. Am înaintat puţin legat de Comp. 10/2 Gr., dar urmând mişcarea în jumătate la stânga a companiei mele, am rupt legătura cu Comp. 10:2 Gr. Ia scurt timp m'am rupt şi de compania mea şi am mers înainte izolat. 

„Atât Comp. 10]2 Gr., cât şi Comp, 11/2 Gr. fiiad prinse de focul de baraj, au fost oprite pe loc ; iar eu cu vre-o 70 de soldaţi am mers înainte şi am ajuns la pădure. Soldaţii din Conip. 10|2 Gr, carii înaintaseră mai departe decât mine, mi-au spus că au dat de un luminiş în care erau nişte tranşee pe care le şi ocupaseră, dar pe care au trebuit să. le părăsească, ei fiind în număr mic. 
„Foc de infanterie se primea rar -până am ajuns la pădure, dar în dreapta spre şosea se auzea un foc groasnic de infanterie şi de mitraliere. In acest timp vedeam clar focul de baraj care se execută în spatele nostru şi care a oprit restul batalionului, 
„La pădure am stat ca vre-o două ore, în care timp. am căutat să mă leg cu trupele vecine, dar nu am dat de nimeni împrejur. Am respins aci câteva patrule „bulgare. In apropiere se auzea tră- gând un tun. | 
„Văzându-mă izolat şi prea înaintat m'am retras către jumătate Stânga înapoi unde am dat de o patrulă bulgară îmbrăcată româneşte şi am respins o. In retragere am ajuns la o şoseluţă  consiruită de curând (şos. Kosuj) la un pom izolat unde am ocupat poziţie cu faţa spre Sud-Est; aci în Stânga mea am mers la ua grup de soldaţi îmbrăcaţi româneşte, dar carii vorbeau româneşte stricat ; unul vorbea bulgăreşte ; unii dintre ei aveau benocluri cu care observau mişcările de pe câmp; unul dintre ei mi-a dat un revorver plin de sânge, — spunea că este al unui căpitaa mort; erau printre ei şi gradaţi. Am bănuit că sunt Bulgari 
  

  

1) Asta I-a făcut să intre în acţiune ? (Poate şi aceasta. N. A.).—



—— 405 — 

şi mam dus la trupa mea şi m'am retras mai departe temându-mă să nu fiu ţinut pedeoparte de vorbă, 
iar pedealta să fiu înconjurat !). | 

„De la pomul izolat am văzut cum infanteria bulgară în masă înainta pe dincolo de şos, Silistrei 
dinspre Sud Est; era 12,30'—1, 

„M'am retras pe la 500 m. Nord de canton şi am ajuns la locul unde ocupau poziţie grănicerii. 
Iatâi ei au voit să tragă în mine, dar i-a oprit Subl. Stănescu A,, care a observat că suntem români. Acolo 
era tot restul batalionului; cu restul Comp. 11/2 Gr. erau Subl-ţii Platon' şi Florian (?). _ 

„După 30 s'au apropiat Bulgarii. S'a dat ordin de contra-atac. Noi eram pe o singură linie sub- 
țire de trăgători, care se prelungea la dreapta de alte trupe. Eu eram la aripa stângă; dincolo de mine nu 
se vedea alte trupe. Am făcut o mică înaintare, dar am fost opriţi de foc de infanterie şi mitraliere, 

„La noi nu se trăgea foc de artilerie, dar la dreapta se auzea foc de uragan. Când ne-am ri- 
dicai să înaintăm, am fost bătuţi şi de foc de artilerie foarte bine tras; părea că este tras deaproape. După 
aceasta trupa s'a risipit definitiv, după cum dealtfel era de prevăzut. 

 — Deşi nu avem date asupra modului cum s'a desfăşurat lupta la dreapta şoselii, unde luptau Comp. 
12:2 Gr. şi 9:2 Gr., putem conchide totuşi că Băt. l!|2 Gr. a acţionat în felul următor: 

Batalionul a pornit la atac în formaţia în care a petrecut noaptea, adică cu Comp. 10/2 Gr. şi 12:2 
Gr. în linia l-a călare pe şosea, şi anume Comp. 102 Gr. în Stânga şoseliii şi Comp. 12]2 Gr. în dreapta 
şoselii, iar Comp, 1112 Gr. şi 9]2 Gr. în linia Il-a eşalonate înapoia aripelor, şi anume Comp. 11|2Gr. înapoia 
aripei stângi, şi a 9]2 Gr. înapoia aripei drepte ; în rezervă oapoia centrului se găsea unitatea din Bat 
1|84 adunată şi comandată de Lt. Nădejde. 

"— Nu mult după plecarea la atac, companiile din linia Il-a au prelungit flancurile liniei l-a şi aşa au 
continuat înaintarea, probabil până la acelaş nivel până unde a înaintat în ajun R. 34 Int, adică până din- 
colo de depsiunea care se găsea înapoia chilometrului 61. 

Aci batalionul a fost oprit de focuri puternice de infanterie şi mitraliere care veneau din toate 
părţile, precum şi de focuri de artilerie. 

Comp. 11[2 Gr. de Ia aripa stângă înaintând în jumătate la stâogaşi neîntâmpinând nici o rezistenţă 
în această parte, a continuat să înainteze atingând în scurt timp pădurea din V. Kusgunluk, cu plotoanele izolate. | 

- Companiile din dreapta şoselii, bătute puternic cu focuri de arlilerie sunt nevoite să se retragă 
Aceiaşi soartă a avut probabil şi Comp. 10;2 Gr. din stânga şi din imediata apropiere a şoselii. P!otoanele 
Comp. a 11|2 Gr. izolate prin porumb şi rămase fără comandant se retrag şi ele ceva mai târziu. 

Comp, 1212 Gr. şi 9|2 Gr. din dreapta şoselii s'au retras spre Turtukaia pe la Nord de Cant, 2 
şi apoi au revenit şi au reocupat poziţie înapoia vălcelei şos. Pont. 2.—Comp. 10;2 Gr.—cel puţin plotoa- 
nele Subi-ţilor Nicolau Gh,, şi Adrian,—se retrag spre canton şi ocupă poziţie în tranşeele Liniei a [l-a din 
faţa cantonului, unde se găsia L-t, Ionescu N., C-tul Tr. Luptă al Bat, I:2 Gr.,—subt comanda căruia se 
pun. Tot acolo vin după puţin timp şi Sublocotenenţii Platon N. şi Georgescu D. din Comp. 11[2 Gr. 

In felul acesta batalionul se găsia rupt în două părţi egale: o parte la Cant. 2, şi a doua parte - 
înapoia vălcelei şos, Pont. 2, 

Lt-Col. Bădulescu, Cotul Bat. IIl[2 Gr. retras un moment până la poziţia ocupată de Comp. 9/2 
şi 12:2 Gr. înapoia vălcelei Pont. 2, revine la canton şi ia comanda unităţilor care ocupau poziţie în tran- 
şeele Liniei a l-a din faţa cantonului. Pe la ora 13—1, forţat să se reiragă şi de aci de focul artileriei bul- 
gare care încadrase perfect poziţia, se retrage cu Comp. 10]2 Gr. şi 11/2 Gr. ia poziţia ocupată de Comp. 
9/2 Gr., unde în fine se raliază şi Subl. Negriţescu cu plotonul său. care rămăsese izolat prin  porum- 
buri, după cum. ştim, în timpul înaintării. Şi asttel batalionul răuşeşte că se reconstitue cu toate unităţile şi 
cu toţi ofiţerii săi pe această poziţie. _ 

| Studiind acţiunea Bat. 1l]|2 Gr. mi-am pus adesea chestiunea dacă acest batalion, la început nu- 
mai cu Comp. 9|2 Gr. şi 12[2 Gr., şi apoi în întregime a ocupat poziţie la valea Pont. 2, aşa cum afirmă 
Lt. Lazăr, sau la valea Pont. 1, care se găşeşte pe drumul de retragere de la canton spre 'Turtukaia, faţă 
de prima vale care se găseşte pe flancul stâng al poziţiei dela canton şi deci oarecum peste mână a merge . 
acolo venind dinspre canton. Deşi s'ar părea mai normal ca batalionul să îi ocupat poziţie la valea Pont. 
1, totuşi ştiind că Valea Pont. 1 a făcut parte din poziţia aşa zisă dela Reduit unde au luptat în acelaş 
timp cu totul alte unităţi, trebue să conchidem că Bat, l|2 Gr. a ocupat într'adevăr poziţie pe versantul 
vestic al văii Pont, 2. Pentru verificarea acestui lucru vom avea ocazie să tragem concluzii definitive urmă- 
rind descrierile viitoare ale operaţiunilor care au avut loc în această parte a câmpului de lvptă. 
  

  

1) Acestea sunt vorbele şi gesturile unui ofiţer ? (Ştia din ajuo vicleniile la care s'au dedat 
Bulgarii. N. A.). |
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Modul cum a acţionat batalionul în legătură cu celelalte unităţi, precum şi lupta desfăşurată pe ultima poziţie pe care a ocupat-o, vor face subiectul unor capitoie speciale. 

Acțiunea unităţit din Bat. 1]84 formată de Locot. Nădejde Josif. Pe lângă Bat. |ll/2 Gr. ştim că a fost ataşată şi unitatea din Bat. 1/84 Lt. Nădejde, C-tul Comp, 4/84. Să vedem cum a fost folosită ge Bat. Il|2 Gr. această unitate. _ Să dăm cuvâatul Lt. Nădejde spre a ne arată cum a acţionat. 
„Eram cea mai ipaintată trupă (bine înțeles cu Bat. 112 Gr.) pe şos. Silistra, „Am stat acolo până la ora 5,15', când Bulgarii au început focul de mitr, şi infanterie. Noi am | pornit la atac desfăşuraţi: o companie (a 11]2 Gr.?) din grăniceri la Stânga şoşelii, iar celelalte 3 companii la dreapta şoselii; Compania mea în rezervă la 300m înapoi şi pe dreapta şoselii şi rezemată cu flancul Stâng pe şosea ; cu mine era şi Lt.-Col. Bădulescu, C-tul Bat. 12 Gr. 
»Producându se în Stânga noastră un foc puternic, am primit ordin ca eu cu compania să întă- resc (ora 7) stânga batalionului, cu faţa în jumătate la stânga. Bulgarii au înzintat învăluitor şi la dreapta şi mai ales la stânga noastră. 

| „La stâuga noastră nu am văzut trupe româneşti,!) 
_“„Rămânând cu 7 soldaţi şi cu Subl, Cristea D, (ora 10) m'am retras prin porumb până am dat peste Căpit. Ionescu C., (din R. 34 Inf., sau R, 76 1.2) care organiză o poziţie ; acolo era şi Subl, Bălănescu din Comp. 1184; era ora 11. 

„De acolo am eşit sus pe deal, dinsus de șosea, unde Maiorul Stratilat organiza o altă poziţie, — După această comunicare se pare că Bat. Ill|2 Gr. a pornit la atac oupă ce Bulgarii au început focul, adică după ce ei au pornit la atac, 
Cred că ofiţerul face confuzie câud afirmă că Bat, IIi2 Gr. avea o siugură companie (a 11/2 Gr.) pe stânga şoselii. 

| | | Se pare că Comp. 1112 Gr. în înaintarea sa în Jumătate la stânga prin porumb (căci trebue a- mintit că partea din stânga a şoselii era acoperită aproape complect cu culturi de porumb) s'a depărtat mult de flancul stâng al batalionului, dând naştere unui interval între dânsa şi Comp. 1042 Gr., interval în care a intrat în urmă Comp. Lt, Nădejde. Şi acest intervat era atât de mare încât Bulgarii au avut loc su- ficient să pătrundă în el fără să fi fost văzuţi de Comp. 11J2 Gr, şi să atace flancul stâng al Comp. 102 “Gr,, care din cauza depărtării Comp. 1112 Gr. rămăsese din nou descoperit ; şi astiel a fost mare nevoe de a băga pe front Comp. Lt. Nădejde spre a-i acoperi.?) Numai aşa se explică cum Comp. 11/2 Gr. în înain- tarea sa nu a mai întâlnit trupe inamice, ci numai patrule ; pentru că era departe de şosea, în jurul căreia îşi restrâusese acţiunea inianteria bulgară, spre a deosebire de modul cum se desfăşurase lupta în ajun, când infanteria bulgară îşi întinsese mişcarea de învăluire a flancului stâng al unităţilor noastre până în şos. Kosuj. la felul acesta privind chestiunea apeciem că Col. Nedeicoff, C-tul trupelor care luptau între Păd, Daidir şi Dunăre, văzând frontul prea mare pe care luptase 3) brigada sa în ajun, ceace ducea la risipirea forţelor, a luat măsuri pentru scurtarea frontului, 
Se va vedea la descrierea acțiunii Reg-tului 76 Inf. că nici între şos. Kosuj şi Dunăre nu se găseau unităţi de infanterie bulgâră în dimineaţa de 24 Aug. 

Acţiunea Bat, 1134 şi 11:34. | | Cunoaştem şi poziţia şi dispozitivul în care se găseau aceste batalioane în dimineaţa de 24 Aug.. Să vedem cum s'a desfășurat acţiunea, 
Vom asculta comunicările ofiţerilor. 

— Comunic. Sub!. Vioreanu M. of. subait. în Comp. 1;34: „Mercuri de dimineaţă am avut ordin de înaintare şi am înaintat pe dreapta şoselii tot la 100 m. de şosea, La stânga noastră erau grănicerii şi în înaintarea noastră am dat de ei călare pe şosea. Am mers înainte o bucată bună. 
„Artileria ne-a luat în primire când âm trecut de Linia l-a. Infanteria bulgară ne-a bătut de la plecare. 
„Pe la orele 8—9 a începul debandada 4) şi ne-am retras fa Linia ll-a în dreapta şoselii; erau 

    1) Unde erau trupele noastre dintre Dunăre şi drumul Kosuj? (In această parte a frontului nu erau trupe româneşti. N. A.) i 
2) Pretutiadeni aceiaşi lipsă de legătură pe linia de luptă. 3) Col. Nedelkoftf a manevrat foarte bine. EI şi-a întins frontul cât i-a trebuit pentru a rupe frontul nostru şi a pătrunde prin el. Foarte bine a făcut, 4) Debandada, adică părăsirea luptei a început aşa de curând, — pe la ota 8?
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soldaţi puţini. De acolo ne-am retras spre cazărmi. Ia retragere nu mai eram o linie, ci pâlcuri, pâlcuri, conduse probabil de ofiţeri. | 
„La Şeremet am ajuns ia ora 1 1). Nu ştiu de rezistenţa tăcută de artilerie în apropierea Turtuka- iei cu Col, Grigorescu. 

— După această comunicare pornirea la atac s'a făcut în baza unui ordin; nu ştim însă îa ce a constat acest ordin şi cine l-a dat 2), “ 
— Comunic. Subl. Rusescu V., of. subalt. în Comp, 4134: 

„Mercuri de dimineaţă înainte de ziuă ni S'a dat ceaiul. Prin urma noastră se mânau nişte tunuri trase cu bivoli, — (probabil bateriile de 75 m. Md. 1880 comandate de M. Divary. N. A)), „ID zori s'a auzit foc de infanterie la- dreapta noastră şi apoi tot lanţul a început să tragă fără să vedem în ce; aveam muniţiuni îodeajuns 3), 
„După ce a început răpăiala a venit un ofiţer de stat major cu ordinul de luptă, „Deşi asupra noastră nu se trăgea de loc foc şi nu se vedea venind gloanţe, cu toate acestea noi continuam să tragem. 

Ă „Puțin după aceasta a început focul de artilerie. 4) 
| „Apoi a început înaintarea. In acest timp la spatele nostru la canton se găseau; Col. Răşcanu, Lt.» Col. Ionescu Dobr. şi Maiorul Popescu Şt. 

„Când am început să primim foc repede de la inamic, ne-am oprit şi am continuat să tragem până pe la ora 9-10, fără să vedem nimic. 
„Am început să avem pierderi; am continuat înaintarea. Fiindcă aveam gtupe răsleţe care rămă- seseră în urmă, m'am dus înapoi spre a le împinge înainte. Lt.-Col, Dobrogeanu cu drapelul şi cu muzica a pornit înainte; lanţul era des şi se vedea continuu şi la dreapta şi la stânga. 
„Am pornit la asalt, întâi pas de voe şi apoi repede, pas alergător. Inaintarea :s'a transformat în înaintare prin salturi. Am fost întâmpinați de o răpăială groasnică care a pus trupa în retragere dezordonată. „Ne-am oprit un momeit la măscile de unde porniserăm ; şi apoi trupa s'a risipit definitiv. Ne-am mai căsnit să adunăm trupa şi să refacem unităţile, dar nu am răuşit | „In retragere spre Turtukaia am văzut pe Căpitanii Nicolescu I., C=tul Comp. 10134 şi lonescu C., C-tul Comp. 9134, şi pe L-ţii Jinga, C-tul Comp. 12;34 şi Șoftran, C-tul Comp. 1:34 carii se căsneau să adune şi să încurajeze Soldaţii, dar fără succes. 
„Am rămas cu Lt. Hergot, C-tul Comp. 4:34, şi împreună am coborât spre Dunăre. In urmă au venit de vale şi Lt-Col. Ionescu Dobr., Maiorii Stănescu, C-tul Bat. [34 şi Popescu Şt. Ajut, Reg. 34 inf. şi Căpitanii Nicolescu |, şi Ionescu C., cu drapelul reg-tului, câre a fost dat în primire Plot, Viase spre a-l trece peste Dunăre în ţară. 

— Acest ofiţer descrie mersul luptei ca şi când R-tul 34 inf. nu ar fi avut înaintea sa în luptă Bat. IIil2 Gr. - | 
Cred că confundă participarea muzicei la atacul de astăzi cu participarea la atacul din ajun, de- oarece după cum vom vedea muzica R. 34 Inf. a stat în cursul zilei de 24 Aug. în valea Pont, 1. — Comunic. Subl. Bulandra, of. subalt, în Comp. 5:34: 
„Mercuri de dim. trupele de la dreapta au pornit la atac. La Stânga mea până în şosea nu era nimeni; poale să fi fost inainte; eram legat în înaintare de lanţul de la dreapta care se vedea în linie lungă, 
„Am înaintat, nu până unde ajunsesem în ajun ; am fost primiţi de foc de infanterie şi artilerie, şi ne-am oprit ; era ora 7 (2).— 
„Am stat acolo ca vre-o oră, când s'a produs aceiaşi debandadă 5) caşi în ajun, tot dinspre stânga. Retragerea s'a făcut înspre Stânga, înspre canton, unde artileria bulgară bătea foarte puternic. Rămăsesem cu oameni puţini ; am dat de porumb, am intrat în valea de la stânga care dedea la Dunăre şi avea nişte fântâni. —(Valea Pont, 1).— 
„Acolo mam întâlnit cu M-rul Stănescu C-tul Bat. 11]34, pe dealul dinaintea văii. Am mers în vale uude era Lt-Col. Ionescu Dobr. cu Locot, Arghiropol şi cu drapelul reg-tului ; Să fi tost ora 11-12,—6) — Este interesant cum ofiţerul arată că a înaintat în legătură cu trupele de la dreapta încotro se vedea un lanţ lung de trăgători, nu în legătură cu Bat, [;34 de la stânga unde nu vedea nimic. 
    

  

1) A trebuit 5 ore acestor pâlcuri să ajungă la Şeremet, adică să străbată circa 2 klm. ? 2) Sublocotenentului nu a putut să-i dea ordin de cât Căpitanul său, 3) Trăgea lanţul ca să tragă fiindcă avea cartuşe îndestul. 4) Ce oră să îi fost?— 8 sau 9 a. m. 
5) La ora 8 începe debandada, 
6) Lupta la stânga trebue să fi încetat de mult,
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— Comunic. Subl. Chiru, of. subat. in Comp. 6:34: 
„Mercuri de dim. am luptat la început subt. comanda Lt. Hergot, C-tul Comp. 4134, dar în urmă 

Comp. 6:34, a luat-o înainte împreună cu Subl, Ivan şi am înaintat până la un şanţ amenajat pentru mitrali- 

ere, unde ne-am oprit ; eram departe de canton. 
„Intăriri din urmă nu ne-au sosit; se vedeau trupe Iuptâad la dreapta noastră, cu care de 1a un 

timp am rupt legătura şi nu le-am mai văzut, 
„Am stat acolo aşteptând ajutoare, dar în schimb ne-a venit ordin de retragere.—Retragerea s'a 

făcut spre canton pe la ora 10—1l. . Ă 
„Pe la ora 1 am pornit la contra-atac; nu ştiu în ce loc.ne găseam; eram prin porumb îna- 

poia cantonului. :) 
— Se confirmă că dreapta Bat. 1:34 şi 11:34 linia de luptă se prelungea în direcţia şoselii Daidir ; şi 

e singurul ofiţer care afirmă că retragerea s'a făcut în urma unui ordin primit. 2)_ 

— Comunic, Lt, Ichim Şt., C-tul Comp. 7/34: | | 
„Miercuri pe ia ora 5 de dim. lupta a început de la dreapta. 
„Compania mea se refăcuse cu Comp. 8134 cu Subl. Visarion, of. subalt. în această companie. Eu 

am luat comanda unei fracțiuni de 150 pe soldaţi şi cu Subl. Bălănică din Comp. 4134 şi am primit însărci- 

nârea ca cu jumătate din ei (adică 75 de soldaţi) să atac artileria bulgară care se găsea în jumătate la stânga 

la 2500 m. 5); restul batalionului s'a îndreptat în jumătate la dreapta. d 
„Eu cu fracțiunea mea înaintând ca 1000 m,, am fost întâmpinați cu focuri de infanterie şi arti- 

lerie, şi trupa s'a pus în debandadă, pe care a provocat-o dealtfel elementele străine care se găseau în reg-t. 

„Debandada a început pe ia orele 7-8 a. m.. ) M'am retras pe la Nord de şosea prin porumb 

spre canton, unde am găsit, în tranşeele Liniei a Il-a vre o 50 de grăniceri cu Subl-ţii Nicolau Gh. din 

Comp. 10;2 Gr. şi Georgescu D. din Comp. 112 Gr. - 
„la acest timp, la dreapta trupeie române luptau: unele înaintau, altele se retrăgeau. Ni s'a dat 

ordin de către Col. Răşcanu ca să înaintăm spre Sud-Est. Am înaintat şi am intrat iar subt focui artileriei şi 
infanteriei, şi apoi ne-am retras definitiv dincolo de canton. In acest timp, — ora 4(2), — cantonul era înca- 
drat şi bătut puternic de artilerie. 

— Cine a dat ofițerului însărcinarea de a ataca artileria? Se vedea artileria? Şi cum se putea ataca 

o artilerie care avea înaintea sa în mod sigur linia de luptă inamică ? 5) 
Este interesant de reţinut afirmaţia că restui batalionului a înaintat în jumătate la dreapta în timp 

ce ofiţerul cu plotonul său a înaintat în jumătate la stânga contra artileriei. 
Pornirea din nou la atac din ordinul Col, Răşzanu, după ce ofiţerul a ajuns în retragere la Linia 

l-a, concorda cu reiatarea Subi. Platon, care însă afirmă că această pornire la atac a fost ordonată de Lt. 

Col. Bădulescu.— Oare ce se intenţiona cu acest atac, sau contra-atac, când se vedea că linia noastră era 

cu totul slăbită, şi nici ajutoare nu se mai aştepta? 6) 
— Comunic, Subl. Colţescu Gh, of. subalt, din Comp. 7|34. 

„Mercuri de dimineaţă a venit la miue Maiorul Stănescu şi mi-a dat ordin să pornesc la atac, 
“spunându-mi în acelaş timp că vor mai veni rezerve din urmă. Numai în stânga aveam trupe, în dreapta nu. 

„Linia era slabă şi de la început am înaintat prin gloanţe. Am înaintat mai la stânga ca eri, în- 
dreptându-mă spre o pădurice de care m'am apropiat ca la 100 m.; eram ca la 3-400 m. în dreapta şoselii. 

„Reiragerea am ' făcut-o în jumătate la dreapta înapoi pe la un puj dintr'o vale mică, unde la 
nişte paie de lângă puț am găsit pe Căpit. Nicolescu, C-tul Comp. 10(34, cu câţiva soldaţi. Pe la ora 1d.a. 
am âjuns la Bat. Căpit, Grigorescu, care trăgea. 

„lDainte de a ajunge în retragere la puţul din vale, am trecut peste o linie de tranşee, unde am 
găsit pe Subi-ţii Chiru şi van, ambii din Comp. 6134; Subl. Chiru s'a retras cu mine mai departe,—iar 
Subl. Ivan a rămas acolo, şi am fost-informat că a fost capturat acolo pe poziţie de către Bulgari. 

— Nu văd care era pădurea, până la care,—100 m. de dânsa,—a înaintat ofiţerul cu linia de 
iuptă.—Oare era padurea de pe versantul vestic al Văii Kusgunluk din dreptul kim. 61 de pe şosea ?—sau 
vre un pâlc de arbori de pe câmp, cum ar fi de pildă arborii de la la cota 122,1 ? 

Ofiţerul s'a retras probabil pe la puţul din spatele tranşeelor de la P. T. Pana: Alceac, unde am 
presupus că au ocupat poziţie Comp. 10/34 şi 11134; dealtfel este singurul puț de pe întreaga întindere de 

  

1) Nu se poate pune nici un temeiu. 
2) Nu a fost un ordin general, Retragerea s'a făcut în mod automatic. 
3) Adică cu 70 de oameni să atace artileria bulgară, care fără îndoială era susținută!!! Cine i-a 

dat acest ordin ? 
4) La 7-8 a.m. 
5) Este interesant de ştiut. 
6) Nimic. Trebuia să se dee dio când în când câte un ordin la 50, la 100, la 200 de luptători, 

mai mult sau mai puţin scoşi din luptă, şi să dădeal
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teren dintre şos. Silistra şi Daidir şi Valea Kusgunluk şi oraşul Turtukaia ;—şi Căpit. Nicolescu [. care a fost văzut Ia şirile de paie de lângă acest puț, este insuşi c-tul companiei a 10|34. La Bat. Căpit. Grigorescu ofiţerul a ajuns probabil în timpul cât această baterie se află în poziţie la kim. 4 de pe şos. Daidir; este şi un drum care duce de la puţul Paânar Alceac la această poziţie. Dar acolo a ajuns mult înainte de ora 12, nu la ora 1 d.a. 
î- Nu am mai auzit de la nimeni informaţia că Sublocot. Ivan N. a fost capturat de inamic însăşi pe poziţia pe care a luptat ; cunosc însă din declaraţia de prizonier a acestui ofiţer că C-tul Comp. 10:34, Căpit. Nicolescu 1. a fost făcut prizonier 

capturați aci. De aceia apreciez ca neverosimilă afirmaţia Subl. Rusescu, după care Căpit. Nicoiescu 1. a fost văzut retrăgându-se la Dunăre împreună cu Lt.-Col. Dobrogeanu şi cu ceilalți ofiţeri. Probabil că Subl, Rusescu a văzut pe Căpit. Nicolescu 1. tot pe la şirele de paie de la fântâna Panar Alceac în retragerea sa pe acolo; şi este de crezut că tot pe acolo a văzut şi pe ceilalţi ofiţeri, despre care spune că i-a întâlnit în retragere, şi în special pe Lt, Jinga, C-tul Comp. 12/34, care ştim că a luptat la aripa stâugă a grupului de unităţi de pe şoseaua Daidir, şi care îşi avea pe aci-linia normală de retragere ; nu mai vorbim de atracţia pe care o oferea puţul cu apă rece în lipsa cumplită de apă de care suferea întreg platoul Capului de Pod, | — Comunic. Subl. Ştetănescu Ş., Adjut. Bat. 11l|34, o dăm aci, deoarece acest ofiţer s'a găsit şi . în timpul luptei pe lângă postul de comandă al Reg. 34 Inf., care se află lângă cantonul de pe şos. Silistrei: „Când s'a luminat de ziuă am ajuns la şirile de paie de la 100 m. Sud de Cant. 2, unde se găseau Lt-Col. Dobr., M, Popescu Şt., M. Stănescu, Căpit. Popea şi ceilalţi adjutanţi ai reg-tulu, „Aci ne-a parvenit ordinul de luptă printrun biciclist de la R. 34 Inf.. In ordin se spuiea că R, 34 Int. (74 2) cu un batalion din R. 84 Inf, (sau: 80) şi un Divizion din R. 5 Ob. (?) va formă trupa de manevră subt comanda Col. Râşcanu şi se va postă înapoia cantonului şi şirelor de paie. Era ora 445. Abia citit ordinul, şi la 4,53 a început lupta la dreapta. Ordinui de luptă prin urmare cădea, deoarece R. 34 Inf. nu se mai putea degajă. 1) 
„Imediat a început artileria bulgară să tragă asupra cantonului şi asupra şirelor de paie. Subl, Davidoglu, Adj. Bat. 1:34,a rămas la şirele de paie, iar restul Stat-majorului reg-tului s'a retras la canton. „ln scurt timp şirele de paie s'au aprins; atunci trenul iuptă al reg-tului care era acolo s'a retras inapoi pe şosea; era ora 8 (2); — infanteria luptase şi luptă încă. 

| „Cantonul fiind încadrat am început retragerea şi am intrat în porumbul din spatele canto- nului, unde am dat peste vre-o sută a soldaţi, pe care i-am adunat noi adjutanţii de batalioane, — i-am format în unităţi, i-am răspândit în trăgători şi am ocupat cu ei poziţie chiar acolo, 2) „In acest timp, — ora 9,30'—10.00”, — lupta de infanterie se ducea înaintea noastră, „Stând acolo au apăruf mai întâi Bulgarii pe şos. Kosuy ; în acest timp se auziau cum monitoarele trăgeau cu tunurile lor. Mai în urmă am văzut apărând Bulgarii dinspre Cant, 2, 
„După primele lovituri soldaţii noştrii S'au destrămat. 
„Trupele noastre care luptaseră înainte nu sau retras pe la noi. - „Pe Col. Răşcanu nu l-am mai văzut de când ne-am retras de la canton, Li.-Col. Dobrogeanu şi M. Popescu Şt. erau cu noi înapoia cantonului şi nu s'au retras decât după ce S'au risipit soldaţii. | „Următorii ofiţerii s'au predat pe îoserate jos la ponton: Lt-Col, Dobrogeanu,—Lt-Co!, Petrescu C-iul R. 74 lnf., M. Popescu St.,—Căpitanii Grigorescu Tr. din R. 5 Ob,, şi Nicolescu 1. (2), C-tut Comp, 10/34,—L-ţii Arghiropol Ep., Adj. R. 34 inf., Hergot I., C-tul Comp.. 4134, Lascu, C-tul Comp. 8;84 şi Ra- coviţă, C-tul Turelelor de 53 mm. de la Centrul 8 şi Subl-ţii Davidoglu, Adj. Bat. 1134 şi eu, — toţi întrun grup.— Pe acolo erau vre g 2 ofiferii carii stăruiau ca să se facă formele de capitulare mai repede, de- oarece, spuneau ei, sunt familiști. ” 

— Probabil că după retragerea de la canton a Stat-Majorului Reg-tului 34 Inf., lupta care. se auzea înainte se dădea pe Linia Il-a de Rez,. din faţa cantonului, 
Nu se precizează dacă retragerea 'stat-majorului reg-tului a fost provocată numai de încadrarea cantonului sau chiar de lovirea lui. de către artileria inamică, fapt care ştim că a hotărât pe Col. Răşcanu şi: Lt-Col. Bădulescu să se retragă de acolo. 
Afară de aceasta, din comunicarea L-tului Lazăr, Adj. Bat. IIl'2 Gr., mai ştim că după ce cantonul a fost lovit s'a retras împreună cu Col. Răşcanu întreaga linie de luptă. Din aceasta reese că Stat-Majorul Reg-tului 34 Int a retras de la canton înainte de a fi fost lovit cantonul; căci numai aşa se explică că a auzit luptă de infanterie înainte după retragerea de la canton. 

    1) Rezultatul era să fie tot acelaş. . | 2) Aceşti ofiţeri pricepuţi constituiau linii de trăgători cu adunături înapoia adevăratei linii de luptă, umde camarazii luptau şi periau. | 
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Subi. Ştefănescu Şt., deşi a stat incontinuu lângă Lt-Col, Dobrogeanu, nu arată că acesta ar fi participat şi în ziua de 24 Aug. ca şi în ajun la atacul reg-tului său cu muzica şi cu drapelul, astfel cum arată Subl. Rusescu în comunicarea sa; aşa că putem afirma că acest din urmă ofițer a avut numai iluzia acestui fapt, sau confundă evenimentele din ziua de 24 Aug, cu cele din ziua de 23 Aug. 1). Aşa dar Bat. 1:34 şi 1134 au pornit la atac chiar în formaţia în care au staționat noaptea. Fron- tul ocupat de batalioane pare că nu s'a întins mai mult de 400 m. în dreapta şoselii. 
Nu avem nici un punct de reper spre a stabili până unde au ajuns batalioanele în înaintarea lor. Singur Subl. Chiru arată să a înaintat până la un şanţ de mitralieră. Acest şanţ nu poate fi decât în liaia de tranşee de la Panar Alceac, unde ofițerul a fost găsit în retragere de către Subl. Colţescu. Pentru ca să ajungă acolo ofiţerul a trebuil să înainteze încă de la început, mult în jumătate la dreapta. 
Restul unităţilor nu ştim până unde au înaintat; şi ceace este mai Surpriuzător este faptul că dintre toţi ofiţerii nici unut nu menţionează, în  comunicările lor că ar fi ajuns din urmă în înaintarea lor linia de luptă a grănicerilor, sau că ar fi văzut-o cel puţin.— Aceasta dovedeşte, sau că linia de luptă a gră- nicerilor era disolvată atunci când a sosit din urmă linia de luptă a Batalioanelor 1:34 şi 11134, sau că linia de luptă a acestor batalioane a rămas mult în urma liniei de luptă a grănicerilor şi nu i-a putut vedea, sau că în fine Bat. 1134 şi [i|34, a înaintat mult în jumătate Ia dreapta, aşa cum arată dealttel L-t, Ichim, şi în felul acesta nu au avut: delo: pe grăniceri în faţa lor. 2) 
Batalioanele fiind primite cu un foc puternic de infanterie şi mai ales fiind perfect  reperate şi încadrate de artileria bulgară au fost silite să se retragă. Parte din unităţi s'au retras prin porumbul din stânga şoselii către care au înclinat în retragerea lor ca-şi în ajun ;—parte s'au. retras în jumătate la dreapta înapoi, spre tranşeele de la Panar Alceac şi spre valea dinapoia acestor tranşee ; iar parte s'au retras direct înapoi, - 
Pe stânga şoselii s'au retras Lt. Ichim care s'a oprit şi a continuat rezistenţa la Livia Il-a alături de grănicerii carii ştim că se găseau acolo, şi Subi. Bulandra, care şi-a continuat retragerea pe la „Nord de canton spre Turtukaia, A 
Pe dreapta şoselii şi în apropiere de şosea, adică pe la punctul de plecare, s'au retras Subl-ţii Vioreanu din Comp. 1:34 şi Rusescu din Comp. 4(34;—şi se pare şi Leţii Sofran, C-tul Comp. 1[34, şi Hergot C-tul Comp. 4|34, carii au fost văzuţi în retragerea lor de Subl. Rusescu, 
Pe la Panar Alceac s'a retras Subl, Chiru din Comp. 6;34 şi Colţescu din Comp. 7|34, După cum se vede, în afară de Locot, Ichim Ştefan, C-tul Comp. 7|34 şi care a fost însărcinat să atace artileria bulgară care se găsea în jumătate la stânga adică la Nord de şos. Silistrei şi care a înemerit în retragerea sa în tranşeele unde se găseau resturile Comp. 10/2 Gr. şi 11;2 Gr,, nici o unitate şi nici un ofițer din Bat. 1134 şi 1|34 nu s'a mai putut opri în retragere spre a rezista pe Linia l-a. Se pare că retragerea s'a produs atât de brusc încât nici o unitate, nici dia Bat, ill/2 Gr, şi nici din Bat, 1134 şi 134 nu a mai putut prin sine însăşi să se oprească şi să infiripeze o rezistenţă 3). Şi dacă acele câteva resturi de unităţi de grăniceri s'au oprit la Linia ll-a, şi au continuat rezistența, cred că aceasta s'a datorat numai prezenţei acolo a Lt, Ionescu N., C-tul Tr, Luptăi2 Gr. care se găsea mai dinainte în acel loc şi-care la aproprierea soldaţilor şi ofiţerilor, care se retrăgeau, le-a eşit înainte şi i-a oprit. Aitfei nu ne putem explică cum marea majoritate a ofiţerilor şi unităţilor din aceste batalioane, printre carii se găseau ofiţeri valoroşi şi încercaţi în luptele din ajun, nu S'au oprit acolo, ci au continuat retragerea mai departe spre Turtukaia. Şi unde mai punem că Situaţia nu era atât de critică, deoarece Bulgarii nu au urmărit imediat, ba încă se produsese şi o pauză în luptă care a fost observată de mulţi, şi care s'a mani- festat printr'o încetare a focului infanteriei, 

Se pare că Col. Răşcanu, care era numit prin ordinul de luptă comandant al trupei de manevră şi care de dimineaţă aştepta la canton adunarea acestei trupe, nu a părăsit nici un moment postul de co- mandă de la canton până când trupele nu s'au retras definitiv de aci *). Numai aşa se explică cum Lt.-Col, Bădulescu la înapoerea sa la canton l-a găsit acolo şi au stat împreună până la retragerea definitivă de aci, Deşi comunicarea Col. Răşcanu ar fi trebuit să o dăm la capitolul executării prescripţiunii din ordinul de luptă privitor la formarea şi acţiunea trupei de manevră a Capului de Pod, totuşi fiindcă trupa de manevră nu s'a format şi prin urmare nici vorbă nu putea fi de o acţiune a ei, această comunicare o voiu reda acum mai ales că priveşte evenimentele petrecute în jurul cantonului de pe şos, Silistra: „Lă ora 12 noaptea de 23—24 Aug. G-lul Teodorescu m'a întâlnit la cânton şi mi-a dat ordin ca să atac drept înaintea mea a doua zi 
„Noaptea am vizitat frontul, 

1) Nu se poate face nici o afirmaţie când există o îndoială.—(Nu e îndoială, este o confirmare, N, A.) 2) Este posibilă această alternativă. | . 3) De ce nu s'a putut opri aci? — Fiindcă retragerea nu a fost condusă de şefi, nici ordonată de ei, 4) lacă o victimă a Comandamentului locului întărit. 
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„De dimineaţă a început focul de la dieapta şi trupa a intrat în foc, 
„In ordinul de luptă pentru Mercuri mi se dedea ca să comand o trupă de manevră care urma 

ca să se formeze din nişte trupe care erau pe linia de luptă şi care trebuiau să fie înlocuite prin alte trupe 
care erau tot pe front angajate în altă parte. - 

„Acest ordin nu s'ar fi putut execută chiar dacă ar fi sosit la timp, dar a sosit târziu, când lupta 
începuse conform ordinelor verbale primite, şi anume ca de dimineaţă să atacăm fie care înainte, căci Bul- - 
garii S'au retras. 1) 

„Eu mam postat la canton şi am aşteptat sosirea trupei de manevră prevăzută în ordiv, dar nu 
a sosit nimeni; ba a sosit Căpit. Gheorghiu N. care luase comanda Diviz, Ob. de 120 mm. în locul Maio- 
ruiui Motaş. 

„La ora 8 a venit Căpit. Ţăranu şi mi-a cerut să-i comunic situaţia spre a o raportă; i-am răs- 
puns că aştept adunarea trupei de manevră. , 

„Pe la ora 10,00 a venit acolo Lt-Col. Bădulescu A., C-tul Bat. Ill/2 Gr., cu o companie şi a 
ocupat poziţie acolo. s 

„Tot la această oră a sosit de la C-tul Capului de Pod adjutantul meu, Lt, Econumu, care mi-a 
comunicat că acolo era un ofiţer care găsise prilejul de a face pe „Orlando în birou“. | 

„Pe la ora 11 a început să fie bătut de artileria bulgară cantonul. Pe la ora 12-12,30' m'am retras, 
„La şoseaua nouă a Pont. 2 am găsit tot R. 76 Inf.; printre ofiţeri am recunoscut pe Căpit. Et- 

timescu. Am încercat să formăm un batalion, dar până să eşim din porumb s'a risipit; nici ofițerii nu dă- 
deau concurs cu toată tragerea de inimă. 

„M'am retras mai departe şi am ajuns la şos. Pont. 1; acolo m'am întâlnit cu Lt-Col. Țânţu, 
care mi-a comunicat că pe front nu a mai rămas nimeni. 

„Am mers în oraş la Cercul Militar şi apoi în port;—acolo..... mulţimea...... A venit Col. Mără- 
şescu care a hotărât să ne predăm. G-lul Teodorescu nu a comunicat nimănui că pleacă. 2, 

— Această comunicare este în perfectă concordanţă cu comunicarea Locot. Lazăr, Adj. Bat. Illl2 Gr., 
Acţiunea Reg-tului 76 Int, întâlait de Col. Răşcanu la şos. Pont. 2, va fi descrisă întrun 

capitol viitor. 

Celelalte chestiuni arătate în această comunicare trebuesc reținute pentru a ne servi de ele la 
clarificarea chestiunilor la care se referă. 

Acțiunea Comp. 10/34 şi 11|34.— 
In cursul descrierii luptelor din jurul cantonului de pe şos. Silistrei şi de pe şos, Daidir am avut 

adesea ocazia să ne referim la acţiunea acestor companii, şi imai ales să ne punem chestiunea, unde au lup- 
tat şi cum au luptat aceste companii. Şi la întrebările ce ne-am pus, am răspuns în totdeauna că aceste 
companii trebue că au luptat, atât în după amiaza de 23 Aug. cât şi în ziua de 24 Aug. în sectorul Liniei 
a ll-a dia jurul punctului P. T, P.-Alceac.—Şi această afirmaţiune şi-a căpătat confirmarea prin relatarea Subl, 
Colţescu, care în retragerea sa din ziua de 24 Aug. a văzut la şirile de paie de lângă puţul din spate!e 
tranşeelor de la P. T. P. Alceac pe Căpit. Nicolescu 1., C-tul Comp. 10;34.— 

Din această cauză cred că putem afirmă cu multă probabilitate de adevăr că Comp. 10|34 şi pe 
lângă ea şi Comp. 11134 au luptat acolo. Numai aşa se explică cum ofiţerii acestor companii nu au fost 
văzuţi, nici în timpul luptelor din după amiaza de 23 Aug. şi nici în timpul luptelor din ziua de 24 Aug. 
nu au fost văzuţi, nici spre şos. Daidir, nici spre şos. Silistrei. 

Acestea sunt singurele ştiri şi conjecturi pe care le putem face asupra acţiunei acestor companii. 
Aceste companii ocupau aci un punct foarte important de unde ar fi putut susţine linia de luptă 

a Liniei II-a de Rez. a Capului de Pod flancând atacurile bulgare care s'ar îi exe:utat asupra poziţiilor res- 
pective de pe şos, Daidir şi Silistra şi în acelaş timp a împiedica atacul bulgar de a pătrunde printre aceste 
şosele. Nu ştim. cum se vor fi achitat aceste companii de rolul pe care l-au avut şi pe care l-am arătat mai 
sus, Un lucru însă putem afirma cu preciziune că nici o unitate bulgară nu a pătruns prin acest interval 
în tot timpul cât au durat luptele pe Linia II-a de Rez,, aceasta fie prin rezistența ce vor fi desfăşurat aci a- 
ceste companii, fie prin faptul că Bulgari nu au atacat pe aci, ceace este puţin probabil când privim harta şi 
şi vedem că spre acest punct converg 3 drumuri: unul dinspre Centrul 11, al doilea dinspre C. 14, şi al treilea 
dinspre şos, Silistrei. Şi cred că dacă aceste 2 companii postate aci ar îi avut şi 1-2 grupe de mitraliere 
ar fi putut fianca în cele mai bune condițiuni atacurile bulgare care ar fi fost îndreptate asupra Liniei a II-a 
pe şos. Daidir şi Silistra—, deoarece tranşeele de la P. Alceac sunt aşezate pe un punct dominant care for- : 
  

1) Cine dăduse Comandantului această informaţie ?—Cei din Sectorul de Sud? 2) Părăsire de post în faţa inamicului.
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mează un eşind față de tranşeele Liniei a [l-a de „la: şos, Silistrei, şi şos. Daidir, fără să mai vorbim că câmpul de tragere al acestor tranşee era descoperit. 
„Despre Căpit, Popea, C-tul Bat, III;74- ştim următoarele : DI A a — În seara de 23 Aug. a mers la Detaş. Căpit. Mayer şi i-a ordonat să formeze rezerva Bat. 11/34. — Iar în dim. de 24 Aug. a fost văzut de Subl, Ştetănescu Şt,, Adjut. de batalion, la postul de co- mandă al Reg-tului 34 Inf. la şirele de paie de la Sud de Cant, 2, deci departe şi de Comp, 10184 şi 11]34 care ocupau poziţie la P. Alceac şi prin -urmare cu mult mai departe de Comp. %34.şi 12|34, care se găseau aproape: de şos. Daidir. După aceasta probabil că s'a dus la cele 2 companii care: se găseau. la'P. “Alceae, — În retragere spre Turtukaia a fost văzut de mai mulţi ofiţeri, după cum am avut Ocazia să ară tăm, şi după cum vom mai vedea în expunerile viitoare, încercând să adune soldaţi răsleţiţi:spre . a încerca rezistenţe izolate sau mici contra-atacuri. 

IN Me i 
| Acțiunea celorialțe unități de infanterie care au acționat în preajma şoselii Silistra, dar care nu au luptat în legătură cu unitățile a căror acţiune a fost descrisă. 

E Ne amintim că în după amiaza zilei de 23 Aug. au mai luptat în preajma şos.. Silistra şi între a- ceastă şosea, şi Dunăre, R. 76 Inf, şi Comp. 1174 Căpit. Roescu, De asemenea ne mai amintim că în afară: de unitatea reconstituită de Lt, Nădejde, C-tul Comp. 4184, din resturile Bat. II84, sa mai refăcut un al doilea grup de 50—80 soldaţi din acest batalion, care a staționat noaptea cu Maiorul Stratilat şi alţi ofiţeri înapoia Cant. 2 (la ce distanţă ?), precum şi o unitate formată de Lt-Col. Igcat, C-tul Bat, 180 şi Subl. Găiseanu din acelaş batalion, unitate formată din resturile acestui batalion şi din soidaji din alte unităţi, Ne vom ocupa pe rând de toate aceste unităţi sau grupuri, Acțiunea Comp. 1174 Câpif. Roescu 
Ştim că resturile acestei companii, 70 de soldaţi împreună cu Căpit. Roescu C, şi Subl. Helgiu a Staţionat noaptea în valea Pont. 2, 
Să vedem cum a acţionat, 

— Comuaic. Căpit. Roescu C., C-tul Comp. 174: 
. „Mercuri de dimineaţă la ora 4 am plecat cu compania pe la Nord de şosea spre Nord de can- ton. Pe drum prin porumb am găsit ca 400 (?) de Soldaţi din alte reg-te, răsleţiţi de râg-tele lor şi pe către 

i-am constituit în 4 plotoane comandate da sergenţi şi i-am luat cu noi. „Am mers până la şos. Pont, 2 unde s'a format linia de luptă şi unde am fost încadraţi la dreapta 
de R. 75 Inf. (?) şi la Stânga de R. 84 int. cu Subl, Voiculescu Iie.— Mai deparie spre Dunăre era R, 76. 
Iaf. cu 2 mitraliere comandate de Subl. Toader Oprea care a murit acolo. Incadrate între noi erau 2 mitra- 
liere din R. 74 Inf. (?) şi 2 mitraliere din R, 34 Int. (?);—era ora 9 a. m, | | „La dreapta începuse lupta de la ora 6, şi acum veneau Soldaţi carii se retrăgeau răsleţi spre 
Dunăre şi pe care i-am oprit şi i-am băgat în frontul meu. | - „Atacul a început (ora ?); am trecut Şoseaua, valea, am urcat dincolo Subt focul puternic al in-: 
fanteriei şi artileriei inamice. Lt-Col. Marinescu, C-tul Reg-tului 76 Inf., a dat ordin să se sune atacul. Am: 
fost cuprinşi din faţă şi dinspre Dunăre de iofanteria bulgară şi ne-am retras, Bulgarii înaintaseră pe margi- 
nea Dunării; printre ei m'am retras până la Turtukaia 1); ora 2 d, a, „Ajuns la Pont. l;—ora 3 d. a.,—cu o adunătură de Soldaţi şi cu Lt-Col, Ştirbulescu, C-tul Bat, 
174 (?) am eşit la atac (?) contra Bulgarilor, carii ocupaseră buza dealului de deasupra fântânilor. Ne-am 
retras apoi spre Turtukaia care se predase; ofiţerii eşiau dela Cercul Militar 2). — Din datele cuprinse în comunicarea de mai sus reese că Comp. 1174 plecând din valea Pont, 1 dat. în şos. Pont. 2 pe care mergând mai departe a dat de poziţia ocupată de - 
R. 76 lat. şi de unităţi răsleţite din alte reg-te, înapoia Vălcelei Dâlboki; adică compania nu a înaintat pe 
şos, Silistrei spre canton unde luptase în ajua. 

Din confruntarea comunicărilor multor ofiţerii carii au luptat în această “parte a câmpului de luptă 

La început mi s'a părut nepotrivită ocuparea unei poziţii în acest loc de către trupele care au 
luptat la canton (Bat. Iil2 Gr, Bat, 1;34 şi 11/34), deoarece această poziţe se găseşte excentrică faţă de şos. 
Turt-Silistra pe care aceste trupe urmau să se retragă în mod normal, Cu timpul însă, față de  comunicările - 
susținute ale ofiţerilor, am căpătat convingerea că în adevăr diferite unităţi au ocupat poziţie mai întâi aci   

  

  
    1) Cum printre ei: fără să Schimbe un singur foc ? 2) La ce oră?
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şi apoi s'au retras spre valea Pont, 1.—Şi mi-am pus chestiunea, cum s'a făcut că trupele care au luptat la canton s'au retras aci, în loc să se retragă spre Turtiikaia, încotro le-ar fi fost mai la îndemână. Şi mi-am explicat aceasta prin faptul că aceste trupe pedeoparte s'au îndreptat spre Dunăre pe drumul cel: mai scurt, iar pedealtă parte au fost atrase aci de rezistenţa pe care o 'organizase în acest loc R.76 Int— . Afară de aceasta mulţi ofiţerii carii în retragerea lor ajunseseră la pontoane şi auziau că lupta continuă sus pe platou, urcându-se sus pe platou înemereau tot. la această poziţie. Din această cauză acţi- unea desfăşurată pe această poziţie va 'forma subiestul unui capitol: special. aa e — Comunic, Subl. Helgiu, of. Subalt. în Comp. 174: n st „Mercuri de 'dimirieaţă am trecut în stânga şoselii, unde s'a adunat ca 1000 (2) de soldaţi; am înaintat până am. dat de o vale la cate am făcut măşci individuale ; eram ca: la 400 m, de canton (la Stânga ?,—înainte ?).— E | 3 . „Pe la ora 10 am dat ca să înainlăm, dar cum am intrat în porumb, soldaţi s'au - risipit şi am rămas numai eu cu câţiva gradaţi şi cu Căpit. Roescu, cu câre am mers înapoi. 

„Pe la ora 3 d. a. am întâlnit pe Col. Răşcanu, singur, deprimat ; mergea spre Turtukaia. — Numărul soldaţilor găsiţi risipiţi şi apoi adunaţi de companie, arătaţi de Căpit. .Roescu ca fiind 400, ofiţerul îi ridică la 1000. Trebue că au fost mulţi soldaţii carii fortfoteau înapoia frontului prin porum- buri ; dar cum erau adunaţi, aşa se risipeau din nou ; şi cum am arătat deja, numai o poliţie eficace a Câmpului de luptă i-ar fi trimes la unităţile lor şi i-ar fi împiedicat să se mai risipească. - Deşi ofițerul nu arată precis unde a ocupat poziţie cu compania, dar se înţelege de la sine că o vale în stâaga şoselii nu poate fi decât Valea Pont, 2. 
Subl. Helgiu nu vorbeşte în comunicarea sa de rezistenţa pe care a mai îacercat-o compania la şos. Pont. 1 precum şi de încercarea de atac pe care a mai schiţat-o aci. 
Aşa dar Comp. 1|74 a ocupat o poziţie şi a luptat în dimineaţa de 24 Aug. la valea şi şos. Pont. 2, după care s'a retras în risipă, 

Acțiunea Reg-tului 76 Inf. Lt-Col. Marinescu Alex. 
Ne amintim că cea mai mare parte a ofiţerilor acestui reg-t împreună cu circa 350—400 de sol- daţi s'au adunat şi Sau constituit întrun batalion la Caz. Şeremet; restul ofițerilor şi soldaţilor au rămas răsleţiți pe câmp, sau s'au prezentat la alte unităţi, 
Ne vom ocupă numai de unitatea constituită la Cazarma Şeremet; iar despre ceilalţi ofiţeri ai reg-iuiui vom face amintire numai când ne vom întâlni cu dânşii în cursul descrierii, 
Diatre toţi ofiţerii reg-tului, cea mai complectă şi cea mai verosimilă comunicare mi-a făcut=o Subl. Ştefănescu Atanase (Sică), of. subatt. în Comp. 15:76, care este şi foarte bine orientat asupra terenului şi a situaţiei tactice; de aceia voiu începe cu această comunicare : 
„Mercuri de dimineaţă reg-tul s'a format pe 3 companii a câte 150 de soldaţi; şi până nu înce- puse lupta am pornit pe drumul de care ce duce la Kosuj; ora 6. a. m. (?) Artileria bulgară începuse să tragă. 

| „Ajunşi la Est de valea Pont, 1, am fost bătuţi de artilerie în plină coloană de marş, şi ne-am desfăşurat în unităţi prin flanc. 
| „Acolo ne-a întâmpinat alte resturi din R. 76 laf, cu Căpit. Pârvulescu, C-tul Comp. 7176-şi Lt, Nicolescu Gh,, C-tul Comp. 6|76, şi cu toţi am mess mai departe desfăşuraţi într'o singură linie de trăgători 1), care la punctul extrem al înaintării avea fiancul stâug la şirele de paie de pe colţul platoului dintre gura Văii Kusguniuk şi Dunăre, iar flancul drept spre Cant. 2 în faţa Liniei a ll-a. Eu eram la flancul stâng .al liniei împreună cu Subl, Zambra din Comp. 14:76, şi prin luminişurile porumburilor se vedea clar linia. Era ora 7—7,30—8 şi nu primisem încă foc de infanterie ; în special noi de la flancul stâng; se primea însă foc siab de artilerie, | | 

„După puţin timp am văzut apărând infanterie bulgară între Centrele 15 şi 14, care a fost bom- bardată cu bun elect de către monitoarele (?) ascunse după Ostr, Kosuj, 
A „Am stat aşa până la ora 9,30'—10.00', când linia a început iarăşi. să se disolve, din cauza focului de artilerie care devenise puternic. 

_ „In retragere ne-am oprit înapoia şoselii Pont. 2, unde s'a organizat o linie de rezistenţă ; acolo era şi Lt-Col. Marinescu A., C-tul R. 76 Inf. ; eu cu oameni mei mă găseam lângă mitralierele R. 76 Inf, Care erau comandate de Subl. Toader Oprea. 
„După 30 am pornit cu toată linia la atac; am trecut valea şi am ajuns dincolo pe platou până am eşit din porumb ia luminiş. De acolo se vedea infanteria bulgară pe la Sud de şosea spre Linia Il-a ; lă Nord 'de şosea se vedea înaintând patrule. Cu noi era şi Col. Răşcanu. Bulgarii înaintau strâns și în ordine, 
1) Cum să nu se dizolve unităţile care făceau marşuri prin porumbişti şi printre vălcele, desfă- şurate în lanţ de trăgători, 
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„Am stat-acolo ca 30' până la ora 1 d. a. Atunci a început arţileria bulgară să tragă în porumb 
iu noi, şi în valea dibapoia noastră până la Pont. 2. Eram întrun pom și se vedea bine cum la dreapta 
noastră la cazărmii trupele noastre de acolo rezistau sprijinite de artilerie. 

„In retragere prin valea Pont. 2 au fost bătuţi de vedetele noastre care trageau în lungul văii. 1) 
„S'a produs iar debandadă. In acelaş timp s'a produs svonul că s'a ordonat retragerea la Silistra. 

Atunci mulţimea de soldaţi în desordine s'a repezit pe subt mal îaspre Kusgunluk, de unde au fost respinşi 
de un foc puternic de mitraliere ; era ora 3,30'—4,00, 

„Am ajuns ia Cercul Militar după ce plecase primul convoiu de ofiţeri prizonieri, 
— R. 76 lnf, înaintând spre câmpul de luptă pe drumul de care ce duce la Kosuj, cred că înţelegea să 

meargă să ocupe sectorul care i se destinase prin ordinul de luptă, adică sectorul de la Nordul şos. Silistrei 
până la Dunăre, 

. Nu cred că R. 76 inf. să se fi întins la punctul înaintării sale extreme atât de mult; adică dela 
gura Văii Kusgunluk şi până aproape de canton, ceace ar reveni circa 3 kim; efectivul de 350-——400 de oa- 
meni pepermiţându-i să ocupe un front atât de mare. 

Lipsa infanteriei inamice din faţa frontului ocupat de R. 76 inf. confirmă presupunerea pe care am făcut-o cu ocazia descrierii acţiunii Comp. 11J2 Gr., şi anume că în ziua de 24 Aug. infanteria bulgară şi-a restrâns acţiunea aproape de şos, Silistrei. 
Infanteria văzută de ofiţer între Centrele 13—14 erau probabil unităţile bulgare însărcinate cu tăierea completă a Cetăţii de linia de retragere spre Silistra. | 
Nu cunosc acţiunea Flotilei de Dunăre spre a ne da seama dacă artileria care bătea infanteria bulgară de la Centrele 13 şi 14, era de pe monitoare sau artileria de câmp a Cetăţii: Ceace pare sigur este ca artileria Flotilei de Dunăre a bătut propriile noastre trupe în valea Pont. 2, când aceste trupe se mişcau pe această vale. 
Ordinul de retragere spre Silistra a tost dat de pe vasele flotilei cu megafonul în momentul când flotila a trecut prin faţa pontoanelor în josul Dunării. Dar flotila nu trebuia să se mulţumească numai să comunice ordinul de retragere, dar trebuia să concure la deschiderea drumului şi la sprijinirea retragerii spre Silistra ceace putea face foarte uşor şi fără să-şi pericliteze vasele. 

— Voiu continuă să redau şi comunicările celorlalţi ofiţeri carii au luat parte la această acţiune şi anume numai în părţile în care dau noi lămuriri asupra mersului luptei, | 
Comunic. Lt. Morărescu, C-tul Comp. 1|76: 
„Mercuri de dimineaţă ne-am constituit pe 4 companii, câte o companie de fie care batalion, cu efectiv de 134 soldaţi şi cu câte 6—7 ofiţeri de fiecare companie. 
„Am înaintat în formaţie contra artileriei în sectorul dintre şos. Silistrei şi Dunăre, având flancul drept la 200 m. de şosea; compania mea era cea mai de la dreapta. Aşa am trecut şi de canton şi de Linia II-a. „Foc de artilerie am primit de dimineaţă când am eşit din cazarmă. 
„In spatele companiei mele era Lt.-Col. Marinescu A, C-tul Reg. 76 Inf, cu drapelul reg-tului. Asta până la ora 10. Primeam şi trăgeam focuri fără să vedem în cine. 
„După ce am trecut de. canton am primit în ajutor trupe din R. 34 Inf., care ne-au întărit prin intercalare. | 
„Focul inamic fiind puternic ne-am retras Susţinându-ne pe eşaloane; din-când-în-când mai por- neam. şi înainte la atac,— dar descusuţi şi fără rost. Astfel am continuat până la orele 3-4 d. a.; focul arti- leriei bulgare se intensifică din-când-în-când. | 

| „Pe la orele 3,30'—4 ne-am retras înapoia şos. Pont. 1,: deasupra vălcelei cu puțuri; acolo a venit şi Căpit. Ionescu Lupu, C-tul Comp. 4]2 Gr, — Locot, Carp, Cotul Comp. 14/76, — Subl. lonescu Teo- dorică, Adj. Bat. 1/76, — Subl, Nişulescu, C-tul Comp. 4]47 Mil. Aci s'a făcut o ultimă rezistență în prelun- Sirea liniei de rezistenţă organizată de Col, Grigorescu, C-tul Reg. 5 Ob, 
„Am mers apoi la Dunăre să adunăm oameni. Acolo am văzut pe Col. Răşcanu, Lt-Col Ştirbu- lescu, C-tul Bat, 1:74,—un Lt-Col, de grăniceri. —M. Popilian, C-tul Bat. III:76,—Lt, Gavrilescu, Catul Comp. 2(76,—Lt. Andronescu, Adjut, Reg. 76 laf., etc..—După puţin timp a venit ordin să mergem la Cercul Militar. — Se confirmă că linia de luptă a Reg-tului 76 Int, S'a întins până aproape de şos. Silistra; totuşi chiar dacă ar fi fost aşa, trebue că frontul prezenta discontinuități din cauza efectivului cu totul redus al reg-tului. 

Nu înţeleg cum a putut unităţi din R. 34 Iaf. să întărească linia de luptă a Reg-tului 76 când ştim ca toate unităţile Reg-tului 34 Inf. se găseau în primele linii şi erau deja intrate în luptă la ora 5a.m. —Se poate să fie vorba de unităţi refăcute cu soldaţi răsleţi care iatrau din nou în luptă, 2) 

  

  

1) Cine i-a pus să se retragă prin Valea Pontonului 2 ?, 2) Grupuri răsleţe.
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Dreapta Reg. 76 Iaf., formată din compania organizată din resturile Bat. [76 nu au luat parte la rezistența organizată de reg-t la şos. Pont. 2, ci S'a retras direct la poziţia organizată de Col. Grigorescu la şos. Pont. 1. 
| — Comunic. Subl. Stănescu N., of. subalt. în Comp. 6/76; ne amintim că la capitolul refacerii Reg-. tului 76 Inf. am stabilit că acest ofițer a dormit noaptea pe câmpul de luptă. 

„Mercuri de dimineaţă m'am adunat la batalion pe şos. Pont. 2., unde erau 2-300 de Soldaţi adu- naţi de Căpit. Eftimescu. Nu începuse lupta. 
„Ne-am suit spre şos. Silistra, 
„laintând pe şosea spre canton în coloană 'de marş, şi ajungând la 1500 m. Vest de canton, am fost primiţi cu rafale de artilerie care ne-a risipit complectamente. 
„Nu ştiu de rezistenţa făcută de trupele române pe platoul de la Vest de şos. Pont, 2.— — Unitatea adunată de Căpit. Eftimescu, C-tul Bat, [l|76 nu a făcut parte nici din batalionul organi- zat de R. 76 Inf. la Caz, Şeremet şi nu e nici unitatea întălnită de acest batalion la înaintarea sa pe drumul spre Kosuj şi care avea printre ofițeri pe Căpit. Pârvulescu şi pe Locot. Nicolescu Gh., ci este o unitate formată din oameni carii au rămas în timpul nopţii la Pont. 2. - 
După ce această unitate a fost risipilă de focul artileriei la Vest de Caut. 2 sa retras probabil parte din ea la şos. Pont. 2, unde Căpit, Eftimescu a fost văzut luptând de Col. Răşcanu ceva mai târziu. — Comunicarea Subl. Andreescu M., of. subalt în Comp. 10176: 
„Mercuri «de dimineaţă am intrat în unitatea constituită la Caz. Şeremet din rămăşiţele R. 76 lat, „La desfăşurare am luptat alături de Subl. Ghiţescu din Comp. 10176 în apropiere de drumul care duce la Kosuj. 

| 
„Pe poziţia de pe şos. Pont. 2 am fost vecin cu Lt. Morărescu, C-tul Comp. 1:76—Subl. Voicu= lescu lie din Comp, 3/84 şi Căpit. Efimescu, C-tul Bat. 1:76 (7). 
„Am dat atac peste vale, dar .pe platoul de dincolo de vale am fost primiţi cu focuri de mitraliere şi trupa s'a risipit. 

— Cred că este o confuzie cu Lt. Morărescu, deoarece înşuşi acest ofiţer arată în comunicarea sa că nu a luat parte la acţiunea de pe poziţia soş. Pont. 2. 
— Comunic. Subl, Zambra, of. subalt. în Comp. 14:76: 

„Mercuri am luptat alături de Căpit. Parvulescu (Comp. 7:76), Subl. Popescu D.D.-(Motor) din Comp. 2176 şi Subl. Ştefănescu Sică din Comp. 13176. 
„Risipindu-se soldaţii, mam retras şi am ajuns pe poziţia de la şos. Pont. 2, unde m'am pus sub ordinele Lt-Coi. Popovici Gh., C-tul Reg-tului 84 lnf. 
„De acolo am fost luat de Căpil. lonescu C., C-tul Bat. 1V/76, şi împreună cu mitr, Reg-tului 34 Inf. şi alţi 3 sublocotenenţi am ocupat flancul stâng al Liniei a Il-a de Rez. a Cagului de Pod. De aci am tras în infanteria bulgară care înainta prin porumb şi apoi ne-am retras din nou inapoia şos. Pont. 2, de unde am fost respinşi şi risipiţi definitiv, * 
Este singurul ofiţer care arată că de la poziţia dinapoia şos. Pont. 2 a mers şi a ocupat tranşele de la flancul stâng al Liniei a il-a, care ştim că se sfârşea aci între Văile Dâlbochi Dol (Valea şos, Pont. 2) şi valea Derim Kulac, In felul acesta îşi găseşte o explicaţie mişcările pe care am văzut că le execută trupele de pe poziţia şos. Pont. 2 peste valea din faţa poziţiei, pâoă la platoul de peste vale; aceste mişcări erau făcute probabil spre a ocupa tranşeele Liniei a II-a. . 

— Comunic, Subl. Popescu D. D,, of. subalt, în Comp. 2]78: 
„Mercuri de dimineaţă am eşit pe câmpul de luptă cu unitatea constituită la Caz. Şeremet din R. 76 lnf,, ” 
„Până la un timp am luptat împreună cu Subi, Pantazopol! din Comp. 8176; el era la dreapta mea spre şos. Silistrei. 
„Am înaintat spre Est prin porumb; dar debandada s'a infiltrat şi astăzi printre soldaţi. „M'am găsit cu Lt, Carp, C-tul Comp. 14176, Subl. Ionescu T., Adj. Bat, [176, şi Subl. Voiculescu loan din Comp. 4176 şi apoi cu Lt, Morărescu, C-tul Comp. 1176, cu carii împreună am adunat soldaţi, carii se găseau prin porumb răsleţiţi şi am ocupat poziţie pe versantul vestic al văii şos. Pont. 2. Acolo a venit şi Căpit. lonescu C., C-tul Bat, IV:76 călare pe un cal alb; a vepit şi Căpit, Ionescu Lupu, C-tul Comp. 8/2 Gr. cu 4—5 grăniceri şi cu toţii ne-am încercat să trecem Dunărea, dar vu sa putut, şi am mers ia Cercul Militar. E | — Se confirmă multe din arătările celorlalţi ofiţeri; nu arată însă acţiunea desfăşurată pe poziţia de pe şos. Pont. 2 în felul în care este arătată de ceilalţi ofiţeri, carii au luptat aci. 

— Comunic. Subl. Dobrescu, of, subalt. în Comp, 14/76: (Acest ofițer s'a prezentat şi a stat în cursul nopţii la Trenul de Luptă ai Bat, Iiij2 Gr.). -
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„Mercuri de dimineaţă am plecai spre stânga. Ia faţă şi la dreapta începuse lupta, Prin porumb m'am întâlait cu Căpit, Ionescu C., C-tul Bat, IV|76, care m'a trimes să caut reg-tul. Ne găsindu-l m'am: înapoiat; de data asta am găsit acolo pe Căpit. Eftimescu, C-tul Bat. 11/76, Subl-ţii Toader Oprea din Comp. Mitr.:76 şi Zambra din Comp. 14|76, etc, — în urmă a venit acolo şi Col. Răşcanu subt a cărui comandă s'a încercat să se dea un contra-atac, dar nu a reuşit. - „La un moment am fost bătuţi aci şi de artileria de marină, | | 
„Ne-am retras prin nişte vii, unde am fost Surprinşi de un foc'de' mitraliere. Apoi am mers la Dunăre. 

| 
Aşa dar acţiunea Reg-tului 76 Inf, s'a redus la următoarele episoade de luptă: 
— Înaintarea unităţii constituite la Şeremet şi destăşurarea ei în intervalul dintre şos. Silistra şi Dunăre. Fără să susțină vre-o luptă, această unitate s'a disolvat, iar trupa şi ofiţerii s'au retras răsleţiţi. )— — In înaintarea sa linia de luptă a acestei unităţi a luat cu sine şi soldaţii şi ofiţerii izolaţi pe care i-a găsit pe câmp şi în special unităţile organizate de Căpit. Pârvulescu şi L-t. Nicolescu Gh. cu oame=" nii rămaşi în cursul nopţii pe câmpul de luptă. 
— Unitatea organizată de Căpit. Eftimescu cu elemente care au petrecut noaptea la pontoane, nu Sa raliat la linia de luptă a reg-tului decât după eşecul suferit la Vest de canton.— 
— Linia defensivă organizată la Linia ll-a, greşit aşezată la început la şos. Pont. 2, de unde vo- ind să o deplaseze spre Est spre a ocupă tranşeele adevărate ale Liniei a II-a, a adus dizolvarea totală a regimentului. 
— Svârcoiirile răsleţe- ale diferiților ofiţeri de a aduaa soldaţi pe care îi găseau pe câmp şi dea organiza rezistenţe sporadice în cursul retragerii spre Turtukaia nu au avut alt rezultat decât să prelungească o agonie şi înfățișau acte de conştiinţă ale unor ostaşi devotați şi carii își cunoaşteau menirea. Intre toţi ofiţerii reg-tului se pare că cel mai întreprinzător în această direcţie atât în timpul îna-: iatării reg-tului, cât şi în timpul organizării diferitelor poziţii şi înjghebările de mici acţiuni ofensive a fost Căpit. Ionescu C., C-tul Bat, IV/75, rămas în cursul nopţi pe câmpul de luptă, şi pe care îl întâlnim aproape pretutindeni călare pe calul său alb şi despre care amintesc în comunicările lor mulţi ofiţeri. 2) In definitiv acţiunea desfăşurată de acest reg-t a avut ca rezultat că unităţile bulgare, foarte slabe dealtfel, care au atacat îa intervalul dintre şos. Silistra şi Dunăre, nu au putui ajunge decât târziu pe dealul de deasupra pontoanelor, şi dând putinţa în felul acesta vaselor de pe Dunăre, să evacueze răniți până la ora 1 d. a.. iar soldaţii şi ofiţerii carii puteau înota să treacă Dunărea până la ora 4 d. a. 3) Este curios că în timpul cât R. 76 Int. a desfăşurat acţiunea sa în jurul şos, Pont. 2, nici unul din ofiţerii acestui reg-t nu vorbesc de loc de Bat. 1/2 Gr, caşi când nu l-ar fi văzut, deşi ştim că acest batalion a acţionat aci, întâi jumătate şi apoi întreg. Aceasta constitue un serios semn de întrebare. 

Acțiunea unității din Bat. Î|84 reconstituită de M, Stratilat, C-tul Bat, 
Ne amtntim că cu această unitate se găsea şi Locot. Chiru, Catul Comp. 1/84, şi Subl-ţii Bălănescu “din Comp. 1/84 şi Voiculescu Ilie din Comp. 3/84. — Şi ne mai amintim că fiind găsită de G-lul Teodorescu jos la Dunăre în seara de 23 Aug. i-a dat ordin să se. înapoeze pe câmpul de luptă, şi întradevăr s'a îna- poiat şi a petrecut noaptea la 400 m. înapoia Cant. 2. 
Să ascultăm pe ofiţeri. , | 
Comuaic. Subl. Bălănescu, ot. subalt. în Comp. 1/84: | „Mercuri de dimineaţă M. Stratilat, Lt. Chiru, eu şi cu Subl. Voiculescu Ilie şi cu 150 de soldaţi formaţi în 4 plotoane, ne găseam în porumb la 400 m. înapoia Cant. 2, 
„La ora 5,30'—6 trupele dinaintea noastră au pornit la atac. Am înaintat şi noi spre Cânton, dar când am ajuns acolo trupele dinainte se retrăgeau în dezordine, Atunci M. Stratilat a dat ordin ca să ne retragem spre Dunăre şi să ocupăm o poziţie acolo. Trupa a început să se risipească. „La ora 9 a apărut şi Locot. Nădejde şi Subl. Cristea D,, Cotul Comp. 3/84 cu câţiva soldaţi şi cu toţii ne am pus subt ordinele Căpit. Ionescu C,, Cotul Bat, 1V|76, care avea ca un ploton de soldaţi, şi ne-am aşezat acolo în apărare, | 
„De acolo din şanţul şoselii, — cred a Pontonului 2, — am mers pe malul de la Vesi şi de deasupra şoselii la M. Stratilat, unde s'au strâps soldaţi din mai multe reg-te, şi am făcut o apărare până la ora 3 d. a., când am mers la Dunăre la Pont, 2, 

— Comunic. Subl. Voiculescu Ilie, of. subalt, în Comp. 3]84: 
„Marţi noaptea şi Miercuri de dim. am format o companie cu efectiv de război din Comp. 3/84. 
      1).—Da.— 

2).—Da.— , 

3) Putea să fie de un mai mare ajutor dacă acţiunea reg-tului ar fi fost condusă de ofiţerii săi superiori. .
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Comp. 1/84 şi câte o parte din Comp. 4/84 şi cu soldaţi din R. 76 Iof.,—din acest regt, aproape 2 plotoane întregi, —subt comanda Lt, Chiru, având ca comandanţi de plotoane pe mine, pe Subi. Bălănescu şi 2 ploto- pieri din R. 76 Inf.; aceştia din urmă comandau plotoanele formate din' soldaţii din R. 76 Inf.. „Plotoanele din R. 76 Inf. cereau să-i lăsăm să se ducă la reg-tul lor; au fost însă reţinuţi câtva timp, dar în urmă au fost daţi la nişte ofiţeri din R. 76 Int, 

„Din Comp. 4|84 aveam 2 sergenţi, dintre carii îmi amintesc pe unul Mirică Panait, om foarte vrednic şi priceput. 
„Când ne formam, lupta începuse înainte şi în scurt timp trupele de la stânga s'au retras în de- zordine peste noi. 

„Cu ei ne-am retras şi noi până la platoul de la vest de şos, Pont, 2, unde ne-am oprit şi ne-am întărit, 
„In retragere venise şi grăniceri, 
„Cu noi acolo' mai era şi Lt, Nădejde, Subl, Cristea D., Subl, Popovici N. (C. 3184), Căpit. Roescu, etc, 

„Din ordinul Lt-Col. Marinescu am pornit la atac: am traversat şoseaua, valea, dar nu s'a putut ajunge pe coasta de peste vale, care era ocupată de Bulgari, deoarece trupa s'a risipit. S'a mai încercat însă un atac, dar fără succes. | 
— Aşa dar acţiunea acestei unităţi Sa redus numai la partea pe care a luat-o la înfiriparea  rezis- tenții de pe poziţia dinapoia şoselii şi văii Pont. 2. 

Era datoare însă, şi-ar fi putut, cred, cu uşurinţă, ca atunci când se găsea înapoia Cant. 2 şi a văzut că unităţile dinainte se retrăgeau, să ocupe o poziţie, şi subt protecţia sa să ajute la refacerea acelor unităţi. 

Acțiunea unități din Bat. 1|80 reconstituită la Șeremet de Lt-Col, Ignat. Ne amintim că în compunerea acestei unităţi a intrat şi Subl. Găiseanu din Comp, 4:80, dealtie! singurul of. subalt.. 
Dau comunicarea acestui ofiţer : 
„Mercuri de dim. am înaintat pe noua (?) şos, Silistra.—Acolo am dat de Subi. Stancu M,, Catul Tr. de Luptă |76 inf.. | 

| „LteCol. Ignat mi-a dat ordin ca cu 100 de soldaţi să ocup un deal, iar dânsul să stea jos în vale şi să-mi susţină retragerea. (?) Sa 
| „Acolo am stat până am primit foc dinapoi, Lt-Col, Ignat se mira că nu mam retras la timp; apoi nu l-am mai văzut, | | „In retragere m'am întâlnit cu Căpit. Ionescu C., C-tul Bat, 1V:76 ; era călare şi adună soldaţi şi îi împingea înainte; Dar nu a putut face nimic, căci soldaţii, cum îi aduna, aşa se risipeau. | | — Se pare că şi această unitate a înemerit tot la poziţia dinapoia văii Pont. 2; în sprijinul acestei Supoziţii avem comunic, Subl. Stancu M., C-tul Tr. Luptă :76 Inf,. Iat-o: 

„Noaptea am dormit la puţul din valea Pont, 1. 1) | „Mercuri de dim, la ora 5 m'am sculat subt foc de artilerie şi m'am îndreptat spre Răsărit, , „Ajuns la şos, Pontonului 2 am aflat. că Reg-tul 76 inf. luptă la stânga şoşelii Silistra pe şos. Kusuj. Aci am dat de o Companie din Reg-tul 80 Inf. care ocupa şaoţul şoselii într'un punct sus pe platou, aproape de şos. Silistra. Soldaţii acestei companii spuneau că ofițerul lor este mai "nainte la un observator al câmpului de luptă, 
| | „Am coborât de vale pe şosea spre Pont. 2 ca să caut trenul de luptă al „Teg-tului şi l-am găsit 2). Coborând mai jos am găsit pe Lt.-Col. Ignat care era la un cst al şoselii, de unde avea vedere şi spre Dunăre şi în faţă în sus pe vale spre canton. Acolo erau şi alte companii. | „aAci am stat mult timp. La un moment am auzit sunând corniştii Reg-tului 76 Inf. pe dealul din faţă, şi în jumătate la dreapta, De acolo am văzut apoi coborând. pe Căpit, Pârvulescu, C-tul Comp. 1176, care a venit de s'a aşezat şi el lâugă Lt.-Col, Ignat, care i-a dat ceva ordine. | | „A venit apoi Căpit. Ionescu C., C-tul Bat, 1V:76, şi a dat ordin să înaintăm cu toţii, şi trupa „din R. 80 lnf,, şi cea din R. 76 Int. Au plecat şi au suit pe un pintene ce se deschidea înainte; eu am rămas cu Lt.-Col, Ignat, | | o i 

„ln acest timp a început să tragă şi un vas de pe Dunăre, dar trăgea în ai noşirii, carii strigau să tragă mai lung; dar fără rezultat, 
ÎN E „Eu am plecat după aceasta la Pont. 2. in drum până acolo am întâlnit o companie de mitraliere „care voia să ia poziție să bată valea Dunării spre Kosuj. | 

  

  - 1) Cu trenul pe care îl comanda ? 
2) lotâmplare fericită. 

53
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cu cei 100 oameni în şanțul şoselii la capătul Vălcelei Dâlboki, iar Lt.-Col, Igoat cu restul unităţii la cotul pe care îl face şos. Pont. 2 şi de unde se poate constata cu uşurinţă că avea vedere şi înspre Dunăre, şi în sus pe ambele vălcele care se unesc aci, Derim Kulac şi Dâlboki Dol, ” "Căpit. loneszu C., C-tul Bat. 1V:76 fiind întrebat despre cele spuse mai sus de Subl. Stancu M, mi-a comunicat că îşi aminteşte că s'a coborât odată în valea Pont. 2 şi a luat de acolo. trupă, pe care a găsil-o acolo stând degeaba, şi a dus-o sus pe platou ca să lupte. 

| După cum se vede poziţia de pe şos. Post, 2 în sectorul din dreptul Văii Dâlboki exercită 0 adevărată atracţiune pentru unităţile care se găseau în preajma acestei şosele; şi unităţile parcă se'ntreceau, care-mai-de-care, să vină şi să se stabilească pe această poziţie, caşi când aci S'ar fi ju cat ultima carte a Cetăţii ; era un zel demn pentru o acţiune mai folositoare. Şi pentru că această poziţie constitue o etapă în lupta în retragere a unităţilor din Sect. şos. Silistra” şi Sect. dintre această şosea şi Dunăre, mă voiu opri puţin asupra acţiunei care s'a desfăşurat aci, astfel cum am promis. 

Rezistenţa pe poziţia dinapoia şos. Pont. 2, | Modul cum a decurs acţiunea pe poziţia dinapoia văii şi şos. Pont. 2 s'a văzut deja din comu= Dicările ofiţerilor carii au luptat mai întâi pe şos. Silistra, sau între această şosea şi Dunăre şi carii apoi au venit aci ca să continue acţiunea, lăsând poziţia de la canton fără apărare. 
, a observat nu este vorba de o acţiune de rezistenţă propriu zisă, pedeoparte fiindcă Bulgarii nu şi-au îndreptat atacul lor pe aci, iar pedeaităparte pentrucă aproape de la primele îimpuşcături trupa s'a dizolvat şi s'a retras definitiv, fără să mai încerce vre-o rezistenţă. Oarecare importanță pare că a avut aşa numitul contra-atac, sau contra-atacurile, sau balansă- rile, cum le numeşte Lt, Lazăr, Adj. Bat. III;2 Gr., peste valea din faţa poziţiei care au fost executate de linia de luptă înfiripată aci, contra-atacuri, carii au adus, după cât se poate aprecia, dizolvarea unităţilor şi dec căderea prematură a poziţiei. 

stângă a Liniei a II-a, adică în tranşeele de pe botul de deal dintre V. Dâlboki şi V. Derim Kulac, acolo de unde Subi. Stancu M. a văzut coborând pe Căpit. Rârvulescu Gh., C-tul Comp. 7]76 şi unde a venit şi . Căpit. lonescu C., C-tul B. 1V|76, şi a luat cu dânsul .şi a dus deacolo unităţile din R.761. şi din B. 1180 care se găseau pe poziţia dinapoia şos. Punt, 2, 
Şi este probabil că, R. 76 Int. în retragerea sa de pe poziţia pe care -a ocupat-o la început cu stâuga pe colţul de platou de la confluenţa Văii Kusgunluk cu Dunărea, s'a retras mai întâi. în tranşeele. extremei stângi ale Liniei a l-a şi apoi s'a retras pe poziţia şos. Pont. 2. Nu am însă nici o cunoştinţă de la nici un ofiţer despre aceasta ; şi se poate că ocuparea acestei poziţii a avut un caracter şi mai temporar decât ocuparea ultimei poziţii, 

| ă Din felul în care s'a desfăşurat acţiunea aci, de reținut sunt încercările de „a trece la ofensivă (contra-atacurile, balansările) pe care le-a făcut linia noastră de luptă, care dealtfel era cu totul slabă, ceace dovedeşte că ofiţerii nu înțelegeau să rămână în defensivă, ci, în conformitate cu ordiaele pe care le- pri- miseră, sau pentrucă erau animați de un spirit ofensiv,. înțelegeau să atace, Ie Acestea fiind spuse, ne rămâne numai Să arătăm ce ofiţeri au venit singuri sau cu unităţile lor aci, când a venit fie care şi în ce ordine au ocupat poziţia. | Dintre ofiţeri cunosc că au venit şi au ocupat poziţie aci următorii ofiţeri arătaţi pe unităţi. Se poate şi e mult probabil că au venit şi alţi ofiţeri, dar despre aceasta nu am nici o cunoştinţă, Din Bat. 1112 Gr.: Căpit. Ionescu Lupu, C-tul Comp. 82 Gr. | Din Bat. iil:2 Gr.: Lt.-Col, Bădulescu A., C-tul Bat, — Căpitanii Vlad, C-tul Comp. 12]2 Gr, - şi Tomescu, C-tul Comp. 10/2 Gr., — Locot, Lazăr, Adj. Bat., şi Subi-ţii Negriţescu din Comp. 102 Gr.,. Platon din Comp. 10]2 Gr. şi Florian din Comp. 12:2 Gr. 
| Tot aci a venit şi Locot. Stănescu A. din Comp. Mitr.]2 Gr., sosit la Olteniţa fără mitraliere, i s'a dat comanda Comp. 9|2 Gr., ai cărei ofiţeri căzuseră răniţi în ziua precedentă. o _. Din Bat. E84: Maiorul Stratilat,. C-tul Bat.; — Locot, Nădejde, C-tul Comp. 4184, — şi Subl-ţii- Bălănescu din Comp. 1;84, — Cristea D., C-tul Comp. 3;84, — Popovici N. din Comp. 3484 şi Voiculescu Ilie din Comp. 3/84. | 

| „Tot aci a mai'venit şi Subl, Luatraru, C-tul Comp. Mitr./84. Pentru că despre acţiunea acestei companii şi a comandantului său nu am avut ocazia să vorbim până acum, dau aci comunicarea acestui ofiţer :
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„Marţi, 23 Aug., am înaintat în frontul Comp. 3|84, dar nu am avut nici o misiune, deoarece nu am avut ordin. 
| | | „Miercuri am luptat Ia dreapta unui batalion din R. 76 Inf. şi în urmă am luptat subt ordinele Căpit. Ionescu C,, C=tul Bat, 1V:76. 

— Nici un ofiţer însă în comunicările ce mi-au făcut nu mi-au arătat că au luptat alături de această companie. 
„ lată o companie pierdută pentru operaţiunile dia Capul de Pod şi aceasta când atât pe şos. Daidir cât şi pe şos. Silistrei iofanteria noastră avea atâta nevoe să fie sprijinită, şi când Bulgarii pe îutregul front âu respins trupele noastre aproape excluziv prin foc de mitraliere. Dacă comandanții săi de batalion şi reg-t, carii amâudoi se găseau pe câmpul de luptă, au uitat să-i dea o misiune, ofiţerul trebuia să ceară să i se dea misiunea, sau să-şi caute sigur o misiune şi să-şi aleagă obiective şi să intre în luptă. 1) 

— Din Reg-tul 34 Inf.: Sub!, Chiru C-tin din Comp. 6/34,—îasă îndoelnic, | — Din Comp. 1/74: Căpit. Roescu, C-tul Comp. şi Sub, Helgiu, of. subalt. în companie. — Din Reg-tul 76 Inf.: 
” — L+-Col. Maripescu A., C-tul Reg-tului, | — Căpitanii: lonescu C., Cotul Bat. 1V 76, — Eftimescu, Cotul Bat. 11:76 şi Pârvulescu, C-tul Comp. 7/76. 

— Locotenenţii: Morărescu, C-tul Comp. 1;76,— Pătrașcu V,, Cotul Comp. 3/76 (probabil), —Nico= lescu Gn,, C-tul Comp. 6|76,—şi Carp D, C-tul Comp. 14176, (probabil) — şi Subi-ţii: Stancu M,, C-tul Tr.-L.,—tonescu T,, Adj. Bat. 176,—Popescu D. din C. 2:76, — Voiculescu loan. dia C. 4176,— Ştefănescu Şt. din C. 5|76,—Andreiescu M. din C. 10/76,—Oprea T. din C. Mitr.[76,—Ghiţescu dia! Comp. 10176, Ştefănescu A. din Comp. 13:76, şi Zambra P. din C. 14176. — Din Bat. 180: Lt-Col, Ignat Em, C-tul Bat. şi Subl. Găiseanu din C, 3:80. Au mai fost văzuţi pe poziţie de alţi ofițeri, sau afirmă ei însişi că au luat parte ia acţiunea de aci şi următorii ofiţeri: Col. Răşcanu (sigur),—Căpit. Popea, C-tul Bat. 111:34,—Lt. Teodoriu Dr., C-tul Comp. 9:74 (îndoelnic),—Subl. Pătărlăgeanu, Adj. B. 1:80,—-Subl. Nişulescu, C-tul Comp. 4147 Mil,—şi Elevul t. r. Cârlan din Comp. 9175. 
Fără îndoială, după cum am spus mai SuS, vor mai îi fost şi alţi ofiţeri şi unități, care au luat parte la acţiunea de aci, dar nu avem cunoştinţă prin nici un fel de Comunicare ce ni s'a tăcut, | Ordinea în care diferitele unităţi sau ofiţeri răsleţi au sosit pe poziţie a fost aproximativ următoarea | Se pare că prima unitate sosită pe poziţie a fost unitatea reconstituită de Lt-Col. Ignat. C-tul Bat. 1|80 cu Subi. Găiseanu. 

- Apoi a venit M. Stratilat cu unitatea reconstituită de dânsul şi Căpit, Roescu cu resturile Com- paniei 1:74. 
După aceasta a sosit Căpit. Vlad, C-tul Comp, 12/2 Gr. cu parte din Bat, IIţ2 Gr. lar imediat după aceasta a sosit Elevul t. r. Cârlan, | Odată cu sosirea unităţilor arătate mai sus şi chiar după sosirea unora dintre acestea au sosit şi unităţile reconstituite din resturile Reg-tului 76 Inf., dintre care batalionul format la Caz. Şeremet a trecut în- nainte şi a ocupat poziţia cu fancul stâng pe confluenţa Văii Kusgunluk cu Dunărea şi cu dreapta spre Cantonul 2, şi apoi s'a retras aci,—iar altele precum a fost unitatea formată la pontoane de Căpit. Eftimescu au ocupat de la început poziţie aci, fiind venite mai în urmă. Şi numai în urmă de tot a sosit Col. Răşcanu şi Lt-Col, Bădulescu cu unităţile care au făcul ultima rezistență în jurul Cant. 2. | 

In ce priveşte modul în care ocupau poziţia diferitele unităţi lucrul esfe foarte greu de stabiiit, deoarece diferitele unităţi sosite aci la ore diferite, au ocupat simultan sau Succesiv 3 şi chiar 4 linii şi anume : 

— linia care avea flancul stâng la confluenţa Văii Kusgunluk cu Dunărea, şi îlancul drept spre Cant. 3,—linie care după cum ştim a fost ocupată la început şi numai de batalionul din R. 76 lat, — linia de la sorgintea Văii Derim Kulac pe care era rezemată Linia ll-a de Rez. a Capului de Pod, 

— linia tranşeelor de la extrema stângă a Liniei a II-a care se află pe botul de deal dintre Văile Derim şi Dâlboki. 
— şi în fine linia şos, Pont. 2 care se află pe versantul vestic al Văii Dâlboki, Totuşi vom stărui să stabilim şi acest lucru, . 
      

  1) Curioasă afirmare: nu a avut misiunea fiindcă nu a avut ordin! Totuşi a fost pe linia de luptă. Nu înţeleg ce ordin mai aştepta ca să-şi facă datoria, |
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Singur Căpit. Roescu ne dă câteva indicaţii: dânsul ocupă cu unitatea sa centrul liniei; imediat 
ja dreapta sa se află un sergent cu o mitralieră din R. 74 Inf, după care urmă grupul din Bat. 184 cu Lt. 
Nădejde ; mai departe tot la dreapta era o unitate din acelaş regt. cu drapelul reg-tului. In stâuga se găsea 
o secţie de mitraliere din R. 76 Inf. comandată de Subl, Oprea Toader şi apoi un sergent din R. 34 lat. 

Mai la stânga urmă o unitate mai mare din R. 76 Inf., la care se găsea Lt-Col. Marinescu. La 
stânga acestuia urma unitatea din Bat. 1/84 reconstituită de Maiorul Stratilat. 

| Probabil că mai departe spre Dunăre se găseau cei 100 de oameni pe care îi avea în rezervă 
Lt-Col. Ignat. | 

Tot acolo trebue că se găsea şi grupul grănicerilor, deoarece Subl. Negriţescu arată că acest 
grup se găsea la flancul stâng al liniei de luptă, iar Elevul Cârlan, care se găseă cu acest grup, arată că 
de la dânsul se vedea cum înapoi pe coastă urcă o linie de trăgători de la pontoane; ori ca să se poată 
vedea coasta dealului dinspre Dunăre pe care urcă de la poutoane linia de trăgătrri, elevul trebue să se fi 
găsit Ia flancul stâng al liniei, deoarece dinspre flancul drept nu ar fi putut să vadă. 

Parte din R. 76 Inî. cu Căpit. Ionescu C, ocupă probabil tranşeele Liniei a Il-a de pe Valea 
Dâlbochi Dol. | 

Către sorgintea Văii Dâlbochi se găsea după cum am arătat mai'nainte cei 100 de oameni din 
unitatea Lt-Col, Ignat pe care fi pusese acolo subt comanda Subl. Găiseanu.— 

Unitatea cu drapel care se găsea la dreapta Comp. 1:84 era probabil unitatea din Bat. 1/84 cu 
Lt. Nădejde, la care se raliase şi Lt-Col, Popovici, C-tul Reg-tului 84 Inf., care ştim că se găseâ pe această 
poziţie şi era nedespărţit de drapelul reg-tului. 

Acestea sunt datele pe care le avem asupra modului cum era ocupată poziţia, de cine anume şi 
când a sosit fiecare unitate acolo. | 

Nu pot termina această expunere fără a aminti chipiul în care marina a intervenit pe acest neno- 
cit câmp de luptă cu artileria sa. Era parcă un făcut ca artileria, fie de câmp, fie de marină să se compro- 
mită până la sfârşit. — | 

Şi ce rol frumos ar fi putut avea marina noastră de pe Dunăre în situaţia de la Turtukaia ?! 
Plasată la capătul vestic al Ostrovului Kosuj,—dacă nu ar fi putut intra în canalul dintre acest 

ostrov şi malul drept al Dunării,—ar fi spulberat cu tunurile şi mitralierele sale stabele unități de infanterie 
şi mitraliere şi chiar artileria bulgară care ocupase poziție la gura văii Kusgunluk şi închidea retragerea spre 
Silistra, şi ar fi deschis garnizoanei retragerea spre Kosuj, şi de aci mai departe spre Silistra pe subt malul 
Dunării, . 

Nu a făcut aceasta, ci s'a mulţumit să tragă câteva proectile, fără să se intereseze mai întâi 
dacă trage în inamic sau în propriile noastre trupe, şi apoi să-şi ia drumul spre Silistra. - 

Poate că va îi avut vre un ordin Superior ca să se salveze cât mai de grabă; — dar C-tui 
Flotilei trebuia să judece şi să se gândească că cel care i-a dat acest ordin nu a văzut ce vedea dânsul 
pe malul Dunării; adică uu a văzut acea mare mulţime de oameui care abia aşteptau să li se deschidă 
drumul spre Kosuj, pentru ca odată cu lăsarea întunericului să ia drumul Silistrei, 

Cred că din această împrejurare artileria de marină va învăţa cel puţin că nu este aşa de uşor 
de a concură prin foc de Ia distanţă pe un câmp de luptă de pe uscat, cu care nu are nici un fel de legătură !). 

Cu aceasta am terminat descrierea acţiunei infanteriei în sectorul_şos, Silistrei şi în Sect, dintre 
această şosea şi Dunăre. 

Acţiunea Artileriei în Sect, șos, Silistra, 
Acţiunea artileriei inamice am văzut-o în cursul descrierii acţiunei infanteriei şi nu mai cred ne- 

cesare să mai revin asupra ei şi deci rămâne a reconstitui numai acţiunea artileriei amice. 
la acest sector a rămas să acţioneze Bat. 1:5 Ob. Căpit. Costescu, şi 2J5 Ob. Lt. Otopeanu din 

R. 5 Ob., — Diviz. Ob. 120 mm. Maior Motaş, — Diviz, t. de 75 mm. Md. 1880 comandat în această zi de M. Divary şi Bat. t. 53 mm.:75. 
Acfiunea Bat. 1|5 Ob. Căpit. Costescu. 
„Bat. 1 Ob. 105 mm. tr. r. (Căpit. Costescu) ocupă poziţie cam la aceiaşi înălțime cu aceia: ocupată în ziua de 23 Aug,, însă mult mai spre şos. Daidir, - 
    

1) Garnizoana ar fi putut să-şi deschidă retragerea spre Silistra de dimineaţă, când îi venea în ajutor Divizia a 9-a, nu acum când nu mai era formată din unităţi constituite, nici comandată, ci transtor- mată în mase răsleţe, dezorganizate, demoralizate şi incapabile de a auzi vocile cadrelor, şi când Divizia 9-a fusese pusă pe fugă. Acum, în starea în care se găseau trupele de la Turtukaia, o'ncercare de a merge spre Silistra s'ar fi transformat într'o măcelărie îngrozitoare.



„Trage asupra infanteriei inamice care înaintează către Linia Il-a de Rez, dinspre Centrul 12 (sic); 
ora 7,30' — 9,30' a. m.; tragere cu înălţătoare variabile, direct şi indirect 3—2500 m. 

„Schimbă poziţia mai 'aapoi în dreptul kil, 4 de pe şos. Daidir, Est de şosea şi în stânga Bat. 415 
Ob. Căpit, Grigorescu, 

„Deschide focul asupra infanteriei inamice care se retrăgea şi apoi revenea din nou la atac; ora 
10—11,30' a. m.; tragere directă şi indirectă, cu înălțătoare variabile, intermitent. 

'— Trăgând în direcţia Centrului 12 se înţelege că bateria aceasta cooperă în iuptă cu unităţile de 
infanterie de pe dreapta şos. Silistra. 

Din poziţia a doua nu se arată direcţia în care a continuat să tragă bateria ; ar urmă să se înţe- 
leagă că trăgea în aceiaşi direcţie, adică tot înspre Centrul 12. 

Faţă însă de modul cum este arătată acţiunea Bat. Căpit. Dumitriu şi Căpit, Grigorescu în R, 
Lt, C, S,, şi anume că au tras în infanteria bulgară, „care se retrăgea şi apoi revenea la atac“, se pare că 
şi Bat. Căpit. Costescu a tras în aceiaşi infanterie inamică care operă în Sect. şos, Daidir, 

Dar după cum am arătat şi la descrierea acţiunei Bat. Căpit. Dumitriu şi Căpit. Grigorescu, nici un 
ofiţer de infanterie nu a văzut pe câmpul de luptă infanterie bulgară care să se fi retras şi să fi reveniţ 
alternativ la atac, şi nici situaţia şi mersul luptei nu implică asemenea mişcări din partea infanteriei bulgare, 
care ştim că s'a retras o sibgură dată în faţa infanteriei noastre în ziua de 24 Aug, şi anume în faţa ata- 
cului dat de unităţile de infanterie din grupul de pe şos. Daidir, şi anume la ora 5 de dim, când artileria 
noastră încă nu venise pe câmpul de luptă. 

Este ceva de neînțeles aci, cum 3 baterii văd şi trag într'o infanterie bulgară, „care se retrăgea 
şi revenea la atac“, fără ca în realitate infanteria bulgară să se fi găsit într'o asemenea situaţie şi fără să 
fi făcut asemenea mişcări, 1) 

Dar să ascultăm şi pe c-tul bateriei şi să vedem ce ne spune. Şi cum de la Căpit. Costescu, 
am şi O comunicare şi un rezumat pe care l-am făcut personal după un istoric al bateriei pe care ofiţerul 
mi l-a dat să-l consult, le voiu da pe amândouă; căci, deşi expunerea devine mai greoaie, descrierea însă 
câştigă în claritate şi devine mai complectă. 

— Comunicarea : 
„Miercuri de dimineaţă era cam ceaţă. A venit Căpit. Țăranu cu ordinul de luptă; bateria mea 

trebuia să lupte spre Daidir, între şoselele Silistra şi Daidir în Sect. II (nu, în Sect, III N.A.), 
„M'am dus la nişte şire de paie (ştim că această baterie a bivuacat în stânga şoselii Silistrei îna- 

poia Cant. 2), am adăpostit bateria înapoia lor, iar eu cu Maiorul Munteanu, C-tul Diviz, [5 Ob, am eşit 
înainte la un pom; acolo ne-a prins un groaznic foc de infanterie. 

„Am mers repede la baterie, şi din jumătate ia stânga şi înapoia şirelor am deschis focul cu dis- 
tanța maximă, 

„Pe acolo am văzut pe Căpit. Popea Gh., Cotul Bat. 11[34; era cu o lopată Lineman în mână şi 
aduna soldaţi. “Tot acolo am văzut şi pe Lt. Luchian (din Comp. 12/2 Gr.) care avea un pumn de hârtii de la 
Lt. Haneş, C-tul Comp. 8]34 pe care îl găsise mort. | 

„De la şiri am schimbat de poziţie de la stânga şos. Daidir lângă o grămadă (depozit) de gunoi, 
La dreapta şoselii erau Bat. 3 şi 45 Ob; tot pe acolo erau şi cele două baterii atelate cu boi şi comandate 
de M. Divary. 

„Incă decând m'am retras de la pom, m'am despărţit de M. Munteanu, cu care apoi nu m'am mai întâlnit, | 
„Infanteria română nu mai era înaintea noastră şi am cerut să vină infanterie. 
„Acolo am văzut la un luminiş în porumb pe G-lul Drăgotescu singur (unde va fi fost” adjutantul 

său Lt. Thorand) şi pe M. Chiliman, C-tul Diviz. [5 Ob., tot singur (?). G-lul Drăgotescu era întro tră- 
sură de piaţă cu un birjar turc, | | 

„Incepuse să vină gloanţe multe. Au trecut înapoi de mine Căpit. Popea, Lt. Luchian şi Lt, Stă- 
nescu Aurel (sau Emil?). 

„in acest timp fusesem pe la Bat. 3 şi 45 Ob.; acolo era şi Bat. Lt, Otopeanu, 2:5 Ob, 
„„S'a dat ordin bateriilor de retragere. Căpitanii Dumitriu şi Grigorescu s'au dus înainte 

ca să recunoască noua poziţie; calul Căpit. Grigorescu se speriase de explozii şi se ambâlase cu dânsul, 
„Pe la ora 11—12 câte-şi-patru bateriile subt comanda Col, Grigorescu, în 4 coloane, ne-am re- 

tras la pas spre Şeremet. Lipseau din regt. şi amândoi comandanții de divizioane. 
— Rezumatul după istoricul Bat. 1|5 Obuziere şi pe care mi l-a pus la dispoziţie C-tul baterlei; 

„Pentru Mercuri am fost dat prin ordinul de luptă în Sect. G-lului Drăgotescu (Sect. Il dintre 

1) Atunci R. făcută de Lt. C. S. nu este exactă? — Se prea poate dacă se sprijină pe decla- raţii prefăcute,
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şos, Daidir şi Silistra). Trupa se prezentă Ja Inălţime, atât ca moral, cât şi ca executare a ordinelor şi servi- Ciului în baterie, 
| „Miercuri în zori am pornit în recunoaştere pe jos între şos. Silistra şi Daidir cu M. Munteanu. Am fost prinşi de un foc puternic de infanterie şi am ordonat ca Bateria să se adăpostească înapoia şirelor de paie. 

| „Am pus în baterie mai la Vest, lângă depozitul de bălegar. In acest timp artileria grea bulgară trăgea în Caz. Şeremet. Stând aci s'a retras prin baterie Lt. Luchian şi Subl. Stănescu Aurel (Emil0) din grăniceri şi Căpit. Popea din R. 34 Inf. 
„Nedescoperind de aci artileria inamică, şi lupta de infanterie stagnând şi văzând spre Vest nişte. baterii luptând cu faţa spre Daidir, am plecat în recunoaştere acolo, spre a le ajută. „La cotul şos. Daidir m'am prezentat Maiorului Chiliman, C-tul Div. 2:5 Ob. şi G-lului Drăgotescu, care era singur şi i-am dat un agent călare. Am trecut prin Bat. 35 Ob., Căpit. Dumitriu care era în poziţie şi trăgea repede, şi i-am spus Căpit. Dumitriu să nu risipească muaiţiunea, „Eşind din porumb am fost surprins de un foc viu de şrapnele de 75 mm. şi am pierdut calul. Bateria fusese pusă în baterie de Subl. Găiseanu, of. subalt, în baterie, în porumb în urma mea. „Mergând în baterie am văzut pe Căpit. Dumitriu plecând în galop din bateria sa. „Infanteria trecând mereu în retragere şi focul inamicului fiind din-ce-în-ce mai puternic, Col. Grigorescu, C-tul Reg-tului 5 Ob. a ordonat, şi toate bateriile s'au retras ia fortificația tunului antiaerian, — După cum se vede, cuprinsul rezumatului diferă puţin de cuprinsul comunicării atât în ce: priveşte . poziţiile ocupate cât şi în ce priveşte executarea tragerii, 

Astfel, în comunicare se arată că prima poziţie de tragere a fost ocupată înapoia şirelor de paie. de unde bateria a tras cu distanța maximă i—pe când în rezumat, bateria a ocupat poziţie mai spre Vest de şirele de paie şi anume la un depozit de bălegar, de unde nu arată dacă bateria a tras sau nu. 

Din cercetările făcute la faţa locului am constatat că depozitul de bălegar se găseşte în prezent (în anul 1922) şi se găsea şi în timpul răsboiului lângă şosea în dreptul kim. 4; aşa că .puteni conchide că prima poziţie a fost ocupată înapoia şi Stânga şirelor de paie de la Panar Alceac, iar a doua poziţie în Stânga şos. Daidir în dreptul kim. 4. 
In ce priveşte tragerea, deşi în textul comunicării se arată că bateria a tras numai din poziţia din jumătate la stânga şi înapoia şirelor de paie, iar în textul rezumaâtului după istoricul bateriei nu se vorbeşte de nici o tragere, totuşi cred că bateria a tras din ambele poziţii şi anume : — din prima poziţie a tras probabil în direcţia Centrului 12, încotro face faţă frontul tranşeelor de la Panar Alceak. 
— iar din-a doua poziţie a tras in aceleaşi obiective în care trăgeau şi Bat. Căpit. Dumitriu şi Grigorescu, în ajutorul cărora Căpit. Costescu a îoțeles să meargă atunci când a hotărât schimbarea primei poziţii a bateriei, adică a tras ca caşi aceştia în propria noastră infanterie pe care o vedea făcând mişcări— de înaintare şi retragere şi pe care o lua drept infanterie inamică, ! In direcţia Centrului 12 am văzut că bateria a tras după cum se afirmă în R. Lt-C. S., cu înălţă- tor de 3000 şi 2500 m,—sau cu distanța maximă, după cum arată însuşi Căpit. Costescu, C-tul Bat, în comunicarea sa. 2) — 

| Dacă a tras de la şirele de paie din spatele P. T. P. Alceac cu 3000 şi 2500 m. în direcţia Cen- trului 12 revine că a tras aproximativ asupra văii din spatele Cent. 12, unde probabil se găsea infanterie bulgară şi de unde întradevăr s'a putut vedea această infanterie înaintând Ia atacul Liniei a II-a; şi pu- tem fi siguri că a fost aşa, deoarece aci câmpul din faţa Liniei a ll-a este complect deschis şi în con- secinţă se putea „vedea cum înaintă infanteria bulgară. Şi pentru ca să termin cu acţiunea acestei baterii pun următoarea chestiune: Cum se face că această baterie, care a staționat noaptea înapoia şi în imediata apropriere a liniei de luptă a infanteriei şi câre, precum ştim, la sosirea pe locul de staţionare s'a pus Sibt ordinele Maiorului Stănescu, C-tul Bat, 11/34 — zic, — cum se face că a doua zi nu a acţionat în legătură cu R. 34 Inf. şi sub! ordinele C-tului acestui regt. ? — Oare a înţeles să meargă şi să acţioneze în Sectorul dintre şos. Daidir şi Silistra, din care făcea 
    1) Poate să fie aşa.— 

2).—.?. 

=
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parte prin ordinul de luptă ? — Dar atunci ce a căutat pe şos. Daidir? — Oare R. 34 Inf,, subt ordinele căruia se pusese singur, nu opera tot între “Şos, Silistra şi Daidir ? — Şi chiar la P, Alceac nu se găseau unităţi din acelaş regt.? 

Sigur de drept nu era obligat să rămână subt ordinele Maiorului Stănescu, dar de fapt trebuia să rămână, mai ales că în prima sa poziţie dinapoia şirelor, acţionă (se găsea) în Sectorului Reg-tului 34 Inf. Neprocedând aşa bateria Jasă impresia că s'a plimbat pe Câmpul de luptă fără să ajute pe nimeni. 

Acțiunea Bat. 2]5 OB. Lt. Otopeanu, 
Şi pentru această baterie voii da mai întâi concluziile R. Lt, C, $.: 
„Bat. 2/5 Ob. 105 m/m (Lt. Otopreanu) ocupă poziţia către orele 6—7 în dreptul kim. 3 de pe şos. Daidir, Nord şosea, 
„Trage asupra infanteriei inamice care înaintează asupra Liniei a II-a dinspre Centrul 12; cu înăl- ţătoare variabile, 4—3000 m,, tragere directă şi indirectă, intermitent; ora 7—8,30' a. m. „Către orele 8,30 Lt. Col, Păncescu, Ajut. C-tului Reg-tului 5 Ob,, dă ordin bateriei să schimbe de poziţie înainte, cam Ia aceiaşi sînălțime cu Bat. Căpit. Dumitriu şi Grigorescu. „După ocuparea poziţiei la Vest (sic) de Bat. 3:5 Ob, Căpit. Dumitriu, deschide focul asupra infanteriei inamice care se retrăgea la început şi apoi a revenit la atac ; tragere directă şi indirectă, înlăţă- toare variabile 3—4000—3000 m,, intermitent; ora 9—11 a. m. | — Aşa dar, după expunerea de mai Sus, şi această baterie a ocupat tot două poziţii: prima în stânga (Nord) şos. Daidir în dreptul kim. 3; — şi a doua poziţie în dreapta şos. Daidir la Vestui Bat, Căpit. Dumitriu care se găsea în dreapta şoselii şi la înălțimea acestei baterii, 
Din prima poziţie.—între orele 7 şi 8,30,—a tras în direcţia Centrului 12, aproximativ în lungul şos. Silisira, cu înălțătoare de 4000—3000m, ceace revine că proectilele cădeau exact asupra terenului din faţa Liniei a Il-a până în dreptul kim. 61 (3600) şi în faţa tranşeelor de la P. Alceac (2700m), unde ştim că pe la această oră (7—8,30) se svârcolea în înaintări şi retrageri linia de luptă a infanteriei noastre, lată isprava! 
Artileria noastră nu ştia încă lucrul cel mai elementar, că nu putea eşi pe câmpul de luptă şi pune în baterie ia 2700—3000m inapoia liniei de luptă a infanteriel şi apoi să tragă fără a avea nici o le- gătură cu această infanterie fără să ştie situaţia pe câmpul de luptă şi nici misiunea infauteriei şi nici modul cum infanleria va acţiona pentru îndeplinirea acestei misiuni. 1 
Dacă frăţia de arme pe câmpul de luptă sar fi înţeles altfel decât prin prizma  ambiţiei indepen- denţei de armă, nu S'ar fi comis asemenea greşeli grave contra patriei.2 | | Acum ne dăm seama ce însemnă focul năpraznic căzut asupra liniei noastre de luptă de la înăl- țimea kim. 61, şi a tăcut ca pe la ora 7—7,30 întreaga linie să se oprească să se scoale ca un singur om şi să se pună în retragere fără a se mai opri ș—focul artileriei inamice care [incepuse pe Ia orele 6 de dim., fusese dublat cu al artileriei noastre, caşi pe câmpul de luptă de pe şos. Daidir, Din a doua poziţie din dreapta şos, Daidir, de la aceiaşi înălțime cu Bat. Căpit. Dumitriu (kim 4), trăgând cu 3000m, — marginea lanului de porumb ocupat de Bulgari de dimineaţă la ora 5, dar acum ocu= pat de infanteria noastră,—4000m., versantul de Nord al Văii Başului ocupat în înaintare iarăşi de unele din unităţile noastre de infanterie şi în fine iar 3000m., între orele 9 şi 11, „asupra infanteriei inamice care se retrăgea la început şi apoi a revenit ]a atac“, obiectiv în care ştim că a tras şi celelalte baterli de obuziere, înțelegem acum în cine a tras şi această baterie, 
Acestea ca concluzii la R. Lt-C. S. 
Să vedem acum comunic, Subl. Vlădescu C-tin, of. subalt. în baterie. . Ştim că această baterie fiind chemată Marţi seara pe câmpul de luptă de pe şos, Daidir, s'a în- tâlnit cu M. Marcovici, care i-a dat ordin .ca să vină a doua zi, e lată ce spune ofiţerul că a decurs după aceasta: | „e... Am mers la Şeremet. Acolo era Col, Grigorescu cu eelelalte baterii, şi i-am spus în- ţelegerea cu M. Marcovici; dânsul mi-a răspuns că a doua zi vom merge cu toţii. „Mercuri de dimineaţă am ocupat poziţie mai întâi în stânga şoselii (Daidir ?) şi apoi în înaintare am trecut pe dreapta schimbând mereu de poziţie şi încurajând infanteria, : „Când nu am mai avut infanterie înainte, adică atunci când s'a retras puhoiul, neam retras şi noi, | „Nici astăzi nu am avut pierderi, — decât câţiva cai şi vre-o 3 soldaţi, căci artileria bulgară trăgea slab, deşi ne încadrase. | 

| e 
  
  

  1) Ştia, dar pe câmpul de luptă uitase. , 2) Nu s'a gândit nimeni la independenţa de armă, ci mai mult la pielea sa.
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— In perfectă concordanţă cu concluziile R. Lt. C. S. | 
După cât s'a putut vedea din descrierea operaţiunilor bateriilor de obuziere expuse mai sus, ambele divizioane de obuziere au operat în dimineaţa de 24 Aug. mai mult sau mai puţin  întru- nite în reg-t, e 
Dealtfel şi prin ordinul de luptă diviz. ob. 105 mm, erau desemnate să acţioneze în două sec- 

toare alăturate şi anume: un divizion în Sect. II dintre şos. Rem. 2 şi şos. Daidir, şi al doilea divizion în 
Sect. III diotre şos. Daidir şi şos, Silistrei. Şi conform acestui ordin Diviz. [5 Ob. a acţionat la început în 
Sect, III trăgând în direcţia Centrului 12, iar Diviz, 1Il5 Ob. a acţionat călare pe şos, Daidir. Dar după 1—2 
ore de la intrarea în acţiune au sfârşit să se grupeze toate pe şos, Daidir care separă ambele sectoare şi 
să acţioneze numai dealungul şos, Daidir, părăsind cu totul Sect. Il dintre şos, Daidir şi Silistra, in care 
a rămas să acţioneze numai Diviz. de Ob. de 120 mm. M. Motaş şi Diviz. de 75 mm. Md. 1880 condus 
de M. Divary. — Ba ceva mai mult, Bat. 2/5 Ob. Lt. Otopeanu care era destinată să acționeze în Sect. Ut 
(Daidir Silistra) şi care la început chiar ocupase poziţie între aceste şosele şi acţionase în direcţia Cen- trului 12, a trecut de la un timp în dreapta şos, Daidir şi chiar în dreapta Diviz. Ill5 Ob. 

Comanda Divizioanelor întrunite se pare că a avut-o Col. Grigorescu, C-tul Reg. 5 Ob., care, 
după cum am văzut, a hotărât de-cu=seara că bateriile vor merge a doua zi împreună pe câmpul de luptă, 
iar pe la ora 12 a ordonat retragerea tutulor bateriilor la Şeremet. 

| Constatând acest lucru suntem cu atât mai surprinşi că bateriile de obuziere nu şi-au pus de a- 
cord acţiunea lor cu acţiunea infanteriei. 

Negreşit acest lucru revenea în primul rând C-ţilor de Sectoare, Col. Anastasiu, Cotul Sect. II, şi 
G-lului Drăgotescu, C-tul Sect. ll ;—dar C-tul Reg. 5 Ob. cred că era dator ca atunci când a apreciat că 
bateriile trag fără a avea o misiune bine determinată, şi fără să fie în legătură cu infanteria, trebuia să ia măsuri ca să intre în normal. | | | 

Dar la drept vorbind nici dânsul nu putea face mai mult, atât timp cât nu ştia şi mersul luptei şi 
nu era în legătură cu comandanții săi de divizioane. 1) 

Pentru aceasta însă trebuia să facă toate sforţările în, sensul ca bateriile să iasă pe câmpul de luptă mai de dimineaţă, nu la 6, ba chiar la 7, ca la program în timp de pace, când infanteria noastră lupta deja de 2 ore şi era pusă în derută. 

Acțiunea Diviz. t. de 75 mm. Md. 1880 M. Divary. 
Nu posed asupra acţiunii acestui divizion decât concluziile R. Lt-C. $.: 
„Diviz. t. de 75 mm. Md. 1880 (Maior Divary) ocupă poziţie la ora 7 a. m, la Nordul şoselii 

Silistra, cam în dreptul kim. 63 şi susține un contra-atac al unui batalion de grăniceri, (Lt.-Col. Bădulescu) şi al Reg-tului 76 Inf.. | | 
„Deschide focul la ora 8 a. m. asupra infanteriei inamice din uvrajele care se găseau la Vest de 

Păd. Dereaua ; tragere directă, intermitent, înălțătoare variabile până la ora 10 a. m. - „Pe la ora 10 a. m. contra-atacul infanteriei noastre este respins de forțe numeroase inamice, 
şi infanteria noasiră se retrage precipitat, , Ma | — Acest divizion ocupând poziţie la ora 7 de dim. nu a putut susține atacul sau contra-atacul dat de Bat. III|2 Gr., deoarece la această oră acest batalion intrase deja în luptă şi era chiar respins, ln ce priveşte R. 76 Inf., aceasta nu a dat nici un contra atac, LL | | ÎN 

Mai departe, de unde ştia C-tul Divizionului. că infanteria inamică ocupă uvrajele dela Vestul Pă- durii Dereaua de pe versanţul vestic al Văii Kusgunluk ?2—Cred că nu putea fi vorba decât "de un obiectiv presupus. — | | 
O altă chestiune ar fi următoarea: C-tul Divizionului a luat înțelegere cu C-tul Bat, IIl[2 Gr., spre a pretinde că a susţinut contra-atacul acestui batalion ?—Nu cunosc, dar nici nu cred, mai ales că divi- ionul a sosit pe câmpul de luptă şi a deschis focul cel puţin după se batalionul se angajase în luptă. 2) 

Acțiunea Bat. de 53 mm. a Reg-tului 75 Inf. | 
Ştim că această baterie a ocupat poziţie în după amiaza zilei de 23 Aug. în fața Cantonului 2 între şos, Silistra şi Kosuj, unde a stat şi în cursul nopţii. 

    
„_„1) Cine cunoştea situaţia luptei? — Nici cei carii luotau. Infanteria trăgea în gol, fără să aibă o. țintă definitivă, fiindcă infanteria bulgară, bine ascunsă, trăgea, Trăgea şi artileria, fiindcă auzea focul în faţă, sau. pe coastele ei. Totul se făcea la întâmplare. Ua Singur lucru rămânea fixat: Pontoanele 1 și 2 şi-- spe- ranţa că trupele noasire vor fi scăpate de pacostea captivităţii. Era aşa. de lesne lucrul acesta şi se impunea atât de mult, incât nimeni nu credea că onoarea a 34 batalioane. de. infanterie şi a atâtor zeci de baterii de artilerie se za „inmormânta pe podişul Şeremetului şi al blockhausului, 

u ştiu,—
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lo privința acţiunii acestei baterii am numai comunicarea Plot. Aldoichiţii C-tin, care a condus 
bateria în lipsa din baterie a Subl-ţitor Castian, C-tul bateriei, şi Crapelianu, of. subalt. în baterie. 

lată comunicarea acestui plotonier: | i 
„Am rămas seara pe poziţie. Atât ziua cât şi noaptea am fost singur pe poziţie. 
„Miercuri am tras în acelaş obiectiv ca şi în ajun până la ora 10, când a venit acelaş maior şi 

mi-a spus să nu mai stric muniţiunea, căci Bulgarii înaintează. 1) 
„A început să se retragă infanteria şi m'am retras şi eu. Se vedeau şi călăreţi bulgari mişcându-se prin porumb. . . 
„Când era aproape să ne retragem a venit în baterie Subl. Costianu, - 
„Jos la Dunăre am demontat piesele care s'au putut demonta şi le-am aruncat în Dunăre împre- 

ună cu focoasele, 
„Mercuri pe la orele 4-5 d. a. m'am întâlnit cu Sub. Crapelianu şi cu 4-5 soldaţi. Am încercat să ne Salvăm spre Silistra. Dânsul a putut străbate, eu însă nu am putut şi m'am retras din nou spre Turtukaia, 
lată o baterie care ar fi putut aduce un real ajutor infanteriei, dar care fiind lipsită de conducere, nu a fost de nici un folos 2). Şi e de mirare cum din atâţia ofiţeri carii se găseau fără unităţi în jurul Can- tonului 2, unde se află această baterie, nu a pus-o într'o poziţie de unde să poată trage cu folos şi să-i fi dat obiective în care să tragă. Şi ce bine ar fi tras de pe marginea porumbului care se întindea de la Cant. 2 până la şirele de paie de la P. Alceac? — Dar se pare că toţi ofiţerii carii se găseau acolo aveau voinţa paralizată şi perduseră orice speranţă. | 

Activitatea Div. Ob. de 120m|m Maior Motaş. 
Deşi acest divizion prin ordinul de luptă intră în constituirea trupei de manevră a Capului de Pod, totuşi pentru că trupa de manevră nu s'a putut adună şi pentru că acest divizion a acţionat în preajma şos. Silistra, vom vorbi aci despre acţiunea pe care a desfăşurat-o. 
Asupra acţiunei acestui divizion nu posed decât concluziunile R. Lt. C. S,, şi anume: 
„Bat. Ob. 120m]m Md. 1901 ale Căpit. Gheorghiu şi Alexandrescu se îndreaptă în dimineaţa zilei de 24 Aug. ora 7—8 enre Cantonul de pe şos. Silistra şi pun în bateria între kim. 63 şi 64 la Nordul şoselii (Bat. Căpit. Ghiorghiu în dreapta, şi Bat. Căpit. Alexandrescu în stânga), 
„Deschide focul asupra unor mitraliere inamice care se găseau în dreptul colţului Sud Vest al Pădurii Dereaua de la ora 8 la 9a. m. ; tragere pe zone, intermitent, 
„Schimbă focul asupra infanteriei inâmice care înainta spre Linia ll-a de Rez. dinspre Centrul 13, cu ax de mişcare şos, Silistra. Tragere cu înălțătoare variabiie, indirect de la ora 10,30 la 11,30 a, m. Ne amintim că asupra sosirii acestor baterii la Cant, 2 ne face oarecare aminiire şi Col. Răşcanu precum şi Lt. Lazăr, Adj. Bat, I1l]2 Gr. în comunicările lor, din care voiu reda din nou pasagiile respective. 
Comunic. Lt. Lazăr: 
„Fiind la canton pe la ora 1,30” (2) a venit la noi Căpit. Gheorghiu N. din artilerie şi ne-a cerut să-i dăm obiective ...., I s'a ordonat Căpitanului Gheorghiu: să tragă în mitralierele care se auzeau trăgând la stânga noastră. 
„Căpit. Gheorghiu n'a pus (2) în baterie ; probabil că fusese reparat, când s'a mişcat şi a fost alungat. __ Diferenţa între orele 7—8, la cât se arată în R. Lt-C, S., că a sosit Căpit, Gheorghiu la canton şi ora 1,30 la cât arată Lt. Lazăr, este cu deosebire mare, şi cred că în acest caz greşeala este a Lt. Lazăr, care probabil că făcea vre o confuzie3.) Dealttel din comunicarea Col. Răşcanu, pe care o voiu reda mai la vale, pare că se înţelege că Bat. de 120mim au venit de dimineaţă. 
Mitralierele de la colţul Sud-Vest al Pădurii Dereaua în care se afirmă în R. Lt-C. S. că au tras bateriile pare a fi însăşi mitralierele, care se auzeau trăgând la stânga şi în care Căpit. Gheorghiu a primit ordin probabil de la Lt-Col. Bădulescu ca să tragă. 
Având în vedere că terenul înspre stâoga cantonului, adică în partea stângă a şos. Daidir, era a- coperit cu porumb,—şi dealtfel pici Lt. Lazăr nu spune precis unde se găseau aceste mitraliere, — cred că artileria nu a putut vedea şi nici trage în aceste mitraljere, care nu ar fi putut să fie bătute şi neutralizate decât tot cu mitraliere sau cu tunuri de însoţire. 
Şi de aceia mă mir de faptul că atât Diviz. M. Divary cât şi Diviz, M. Motaş, în loc să fi căutat obiective la Sud de şos. Silistra, unde terenul era deschis până aproape de cupola de 120mim şi deci unde linia de luptă inamică S'ar fi putut descoperi foarte bine din observatoare alese cu îngrijire, şi unde de alt- fel luptau majoritatea unităţilor grupate pe şos, Silistra, aceste baterii căutau şi băteau obiective la Nord de 
    

  

1) Aceasta se chiamă stricare de muniţiuni ? 
2) Aşa este. 
3) De sigur că este contuziune, 

54
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şos. Daidir unde terenul era acoperit şi unde deci obiectivele nu ar fi putut să fie văzute şi bătute decât de armele infanteriei, şi anume de mitraliere şi mai ales de tunurile de însoţire ale infanteriei, adică de tunurile de 53m|m mobiiizate de R. 75 lof., care 'se găseau la canton şi care în loc să fie lăsate să acţioneze în ba- terie de 6 guri de foc, ar fi fost mai bine să fie despărțite în secţii de câte 2 tunuri şi afectate batalioanelor care au acţionat aci. i 
— Comunic. Col. Răşcanu. 

„Eu m'am postat la canton şi am aşteptat sosirea trupei de manevră prevăzută în ordin, dar nu a sosit nimeni;—ba a sosit Căpit, Gheorghiu, căre luase comanda Div. Motaş, La ora 8 (?) a venit Căpit. Ţăranu....,. etc, 
Din această comunicare s'ar putea înţelege că bateriile de ob. comandate de Căpit, Gheorghiu au sosit înainte de sosirea Căpit, Țăranu, adică înainte de ora-8; şi cred că trebue să convenim a stabili că aşa s'a întâmplat. 
Dacă aceste baterii au tras sau nu au tras 1, nu putem să ne pronunțăm în mod hotărât, faţă de cunoştinţele pe care le avem şi mai ales faţă de afirmaţiunea Lt. Lazăr cum că bateria Căpit. Gheorghiu nu a pus în baterie din cauză că a fost descoperit de artileria inamică când sa mişcat şi a fost alungat, 

Faţă de cele arătate mai sus putem conchide următoarele asupra acţiunii artileriei în Sect, şos. Silistra. | i — Bateriile au sosit târziu pe câmpul de luptă şi anume după ce infanteria începuse lupta şi era „ aproape înfrântă subt focul infanteriei şi artileriei inamice. | 
— Afară de bateriile de obuzierie de 120 mm. nici o altă baterie nu s'a pus în legătură cu infan- ieria spre a primi obiective, sau pentru a conlucră împreună în luptă. | — Parte din baterii necuaoscând Situaţia pe câmpul de luptă au tras în propria noastră infanterie dublând astfel etectul tragerii artileriei bulgare. 
— Bat. Ob. 105 mm. Căpit. Costescu şi Lt. Otopeanu în loc să rămână şi să acţioneze în Sect. dintre şos, Daidir şi Silistra, unde erau destinate prin ordinul de luptă şi unde începuse chiar să acţioneze de dimineaţă, prima s'a alipii bateriilor care luptau pe şos. Daidir, iar a doua a trecut şi de fapt în Sect, dintre şos. Daidir şi şos. Rem. 2, lăsând trupele din sectorul cărora erau afectate, fără sprijin de artilerie. — la rezumat toate bateriile care au acţionat în preajma şos, Silistra nu au adus aproape aici un sprijin infanteriei, ba încă putem zice că i-a făcut rău în unele momente ale luptei, 2) 

Desiășurarea Acţiunei în Seci. dintre $os. Daidir Și Rem. 2 
După cum am avut ocazia să o spun adesea, acest sector a fost lidiştit şi în dimineaţa de 24 Aug,, caşi în după amiaza zilei precedente. | 
Coloanele de atac ale Diviziei a 4-a bulgare, care au atacat în dimineaţa de 23 Aug. frontul Cen- trelor 6-9, oprite după cucerirea acestor centre în faţa pădurii, au continuat în totalitatea lor atacul a doua zi, 24 Aug,, prin pădure, din care nu au isbutit să iasă decât între orele 12 şi 2 d. a., şi nu au putut pur- cede la atacul Liniei a l-a de Rez. a Capului de Pod în sectorul din faţa pădurii decât către orele 4 d, a. Nici unităţile Brig. Nedelkotf. care au acţionat în sectorul şos, Daidir, nu au putut curăţă câmpul de luptă de acolo de ultimele rezistențe opuse de către unităţile noastre decât tot către ora 4, şi deci nu şi-au putut: manifesta acţiunea lor de învăluire a flancului stâog al sectorului de la Vest de şos. Daidir decât tot către această oră. | | RR Deci unităţile noastre care au ocupat acest sector nu au avut de Suportat în acest timp nici un atac, Şi nici ordinul de operaţiuni al Capului de Pod pentru ziua de 24 Aug. probabil că nu au par- venit unităţilor de aci, deoarece afară de o mică acţiune de recunoaştere întreprinsă de Subl. Călin 7. din Bat. 1:75 spre pădure, şi afară de o înaintare a unei părţi pin Bat. V/76 Mil. tot spre pădure în legătură cu trupele Sectorului 1 de la dreapta, nu avem de înregistrat în acest sector Dici o acţiune, până când către orele 4 d. a. s'a produs destrămarea treptată a unităţilor, destrămare provocată mai mult subt ameninţarea unui atac de front, sau a unei învăluiri dinspre stânga, decât în urma unei lupte propriu zise. 

Dar să ascultăm pe ofiţeri să ne spună ei cum s'au petrecut lucrurile, 
1) Se poate admite că nu a tras ? — Nu cred, 2) Da. Lipsa de legătură în acţiune e sigură. 

 



— 427 — 
Vom începe de la stânga. 
Comp. 5:75 

— Comunic. Lt. Popescu |, [I, C-tul Comp. 575: | „Mercuri de dimineaţă pe la ora 5,30" Maiorul Antonescu B., C-tul Bat. 11/75 a trecut în inspecţie batalionul şi ne-a spus că Bulgarii vor atacă la ora 6; se auzeau focuri rari în lături 1), „Pe la ora 6 a început bombardarea ; proectileie se spărgeau în zona tranşeelor foarte multe (2), dar mi-a scos din luptă numai 3—4 soldaţi. Bombardarea a durat toată dimineaţa. . . „Pe la ora 9 a fost un contra atac pe şosea (Daidir ?) şi am văzut (?) preţ de un reg-t înaintând pe şosea înainte la stânga noastră. Abia s'au destăşurat, şi după vre o 30' au şi început să vină în retragere soldaţi răniţi dintr'acolo. 
„Pe la ora 12 am început să primim împuşcături de infanterie şi mitraliere din pădure. „Intre orele 1 şi 2 d. a. mitralierele Reg-tului 75 Iuf,, care erau încadrate îa frontul companiei mele, au început să aibă pierderi mari provocate de focurile inamice care veneau din jumătate la dreapta. Focul de la pădure se întețea mereu. 
„Compania mea a început tragerea pe la ora 3 d. a. Tot la această oră Căpit. Popescu Cr., Cotul Comp. Mitr/79, ma întrebat dacă mai stăm, căci la dreapta noastră nu mai era nimeni. „M'am dus la compania mea şi am început retragerea pe la ora 4.—La 4,30” am ajuns la ponton.2) „Multe din chestiunile expuse în această comunicare se vor clarifică treptat - treptat cu redârea comunicărilor care urmează ; printre. acestea în special chestiunea bombardamentului. Nu înţeleg cum Lt. Popescu 1. II a putut vedea din poziţia pe care o ocupă cu compania sa, tru= pele care au acţionat pe şos,. Daidir, deoarece această poziţie se găseă în mijlocul unei mase mari de porumb. Sau se va fi deplasat în acest Scop la marginea dinspre stâne a lavului de porumb ? Sau se va fi suit în vre un pom? In orice caz la ora 9nua putut vedeă atacul unei trupe în forță de un regiment, deoarece la această oră nu se petrecea pe şos. Daidir decât svârcolirile unor unităţi răsleţe, 
Comunicarea Maiorului Antonescu B. că Bulgarii vor atacă la ora 6, este o dovadă că Bat. 11/75 Du primise ordinul de luptă al Capului de Pod pentru ziua de 24 Aug., şi mai ales o dovadă a dezorientării în care se găseau unităţile în ceace priveşte Situaţia tactică în care se găseau şi misiunea pe care aveau să o îndeplinească. 
Focurile primite din jumătate la dreapta care au provocat pierderi mari Comp. Mitr.|79 care era încadrată în frontul Comp. 5:75, Lt. Popescu 1, dar mai ales faptul comunicat de Căpit. Popescu Cr., C-tul Comp. Mitr.|79 că la dreapta frontul este descoperit, ceace a provocat retragerea, sunt inexplicabile când 

Voiu reda acum comunicările ofiţerilor care încadrau unitatea din R. 79 Int, comandată de Căpit. Vârnav, şi care ocupa poziţie între Comp. 5/75 şi Comp. 7|75. 
— Comunic, Subl. Stănescu P,, of. subalt, în Comp. 2:79: 

„In faţă nu avem câmp de tragere. Deşi soldaţii tăiaseră sau culcaseră porumbul pe o distanţă bună, totuşi mai rămăsese porumb în picioare 3). Nu se vedea în faţă nici valea, care cred că nu era de- parte, şi nici pădurea. Terenul în faţa noastră se ridică spre inamic. 
„Inainte eram acoperiţi cu patrule. 
„La un timp a început bombardarea, mai întâi la dreapta noastră şi apoi în spatele nostru. După câlva timp au început să cadă proectile şi asupra noastră, dar puţine, vre-o 11—12,: şi fără să ne facă vre-o pierdere. 
„La stânga noastră lupta începuse de dimineaţă, şi nu a trecut mult şi ne-am pomenit cu şan- țurile invadate cu soldaţi răsleţi veniţi dintr'acolo şi carii au băgat panica şi în soldaţii noştrii. | „Pe la orele 10—11 patrulele noastre sau retras şi ne-au comunicat că Bulgarii au apărut pe marginea pădurii. 
„Mitralierele au început focul (în cine 2— pe cine vedea ? şi apoi şi noi.? „După puţin timp mitralierele au terminat muniţiunile şi apa din rezervorii, (2) „Imediat a început panica de lia dreapta şi s'au reiras mitralierele şi după aceia ne-am retras şi noi 4). 

„Retragerea s'a făcut la pas dar continuu până la Turtukaia la casa (infermeria) unde se găsea Lt.-Col, Dumitrescu, C-tul Reg-tului. Acolo erau şi L-ţii Aramescu, C-tul Comp. 12/79 şi Drăgănescu, 1) De unde ştia aceasta ? 
. A 2) Ca să ajungă la Ponton la ora 4,30' d, a. a trebuit să părăsească poziţia de luptă pe la ora 1, sau 2 d.a. ” 

3) Astiel se pregătise câmpul de tragere al liniei de rezistenţă ? " 4) Retragerea a început dar pe la ora îl a, m.. 
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C-tul Comp. 8|79. In urmă am văzut tot acolo şi pe Căpit. Vârnav, Cotul Bat, Il||79. Eu venisem cu Căpit, Popescu Cr., C-tul Comp. Mitr.:79 şi Subl-ţii Stoian A,, of. subalt, în Comp. Mitr.:79 şi Teohari D. dia Comp. 8:79. 
| 

„De acolo am mers la Cercul Militar, căci un soldat călare ne-a comunicat ordinul ca să mergem acolo. La cerc am sosit când a venit un soldat călare de la Col, Grigorescu cu un raport. Din această comunicare trebue să reținem: | 
— că bombardamentul inamic asupra iranşeelor ocupate de unitatea din R. 79 int. comandată de Căpit. Vârnav nu a fost puternic, ci numai 10-12 proectile; 
— se confirmă sosirea aci a soldaţilor fugari de pe câmpul de luptă de pe şos. Daidir, soldaţi carii au băgat panica şi în unităţile de pe acest front; 
— Du se arată precis şi categoric apariţia liniei de atac bulgară în faţa acestor unităţi; 
— şi îa fine se confirmă că retragerea a fost provocată în urma panicei venită de la dreapta, a= dică dinspre Comp. 7175. 

— Comunic. Subl. Săndulescu C,, Adjut. Bat. 11/79: 
„Mercuri am stat fără luptă. 
„Până pe la ore 9,30-10,00 am văzut în valea din spatele nostru pe Lt-Col. Josescu, -C-tul Reg- tului 75 Inf., cu drapelul reg-tului şi cu o companie cum se mişcă când înainte, când înapoi spre a eşi din focul artileriei. 

„La un moment dat s'a svonit de retragere. La această ştire trupa a inceput să se clatine ŞI în- treba dacă ne retragem sau nu. In cele din urmă întrebările în acest sens au devenit dince-în-ce mai osten- tative, până când în fine unităţile Sau dizolvat şi soldaţii au dispărut. 
„De dimineaţă începuse lupte spre stânga, spre şos. Daidir, care treptat-treptat s'a deplasat în- spre noi; şi când gloanțele au început să ajungă la noi, trupa a intrat complect în dezordine. 
„Pe la ora 10,3% am văzut pe vâlcica în care se găsea Li-Col. Josescu, pe M. Mihăilescu, C-tul Bat. 1]79, rănit la mână şi mergea rezemat de un soldat. Imi pare că am văzut şi pe Subl; Homoc din Comp. 10/79. a 
„M'am retras subt foc de artilerie care m'a urmărit până la Caz. Şeremet, De acolo am mers la . Bat. Antiaeriană şi apoi pe malul Dunării spre Silistra. In vale am intrat în convoiul care pornise pe subt malul Dunării spre Silistra ; cu noi era şi un colonel cu drapelul reg-tuiui său. 
„Când am ajuns în dreptul Ostrov. Cosuj am fost întâmpinați de Bulgari, carii ocupaseră un deal şi ne-au primit cu foc puternic de mitraliere. Acolo au murit mulţi soldaţi. Din ordinul unui ofiţer soldaţii au ridicat cârpe albe. 

— Din această comunicare, în contrazicere cu comunicările precedente, reese că unităţile din acest sector s'au retras fără luptă, şi anume mai întâi din cauza panicei produse de svonurile de retragere şi apoi din cauza gloanţelor pe care au început să le primească dinspre stânga dincotro lupta se apropia treptat treptat. | 
Tot din această comunicare trebue să reținem că încercarea de retragere spre Silistra nu a fost o operaţiune câtuşi de puţin organizată, ci trupa şi ofiţerii s'au format într'un convoiu care credeau că poate să-şi croiască drum şi să se retragă spre Silistra fără nici o ruptură prin forţă. a liniei bulgare, şi fără aici un sprijin de foc cel puţin; ba ceva mai mult, după câte mi s'a spus de unii ofiţeri, oamenii .nu aveuu în marea lor majoritate nici arme ; aşa că aşa zisul.convoiu care vroia să.meargă spre Silistra a constituit nu numai o pradă uşoară în faţa a câtorva mitraliere bulgare, dar chiar a oferit un spectacol dezolant. Şi unde mai punem că în acest convoiu se găsea şi un Lt-Col., c-t.de regt, Oare aşa îşi va fi închipuit acest ofiţer că va putea rupe cercui de învestire al Cetăţii, şi îşi va croi drum spre Silistra ? 

— Comunicarea Subl. Andrei V,, of. subalt, în Comp. 11/79: 
„Miercuri de dim. după ce soldaţii din R. 75 Inf. de la dreapta au dispărut, a venit un soldat care ne-a comunicat că este ordin de retragere şi ne-am retras cu toţii. 

— Prin această comunicare se confirmă că unitatea din R. 79 laf. s'a retras fără luptă, şi se arată din nou că retragerea a fost provocată de dispariţia unităţilor din R. 75 Inf. care se aflau la dreapta. — Comunic. Subl. C-tinescu Achil,, Adjut, Bat. IV/179: 
„Mercuri de dim. pe la orele 7-8 a început artileria să tragă de ambele părţi, 
„Infanteria bulgară a apărut mai târziu, 
„La stânga focul a început mai de dimineaţă. 
„Inainte de a apărea infanteria bulgară, au venit la noi Soldaţi din Reg-tele 74, 75, 36 şi gră- niceri,—grupuri—grupuri. | 
„Luptă la noi nu a fost; lupta a fost la aripile noastre, şi trupa retrăgându-se din - dreapta şi din stânga, ne-am retras şi noi,
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„Inainte de a ne retrage a venit la noi Lt. Cetinescu Cr.,. C-tul Comp. 3/79. 
„lt retragere am mers cu Subi. Teohari, mai întâi la postul de telegrafie fără fir, şi apoi au mers la o casă în marginea Turtukaiei unde se găsea Lt-C. Dumitrescu T., C-tul Reg-tului, Căpit. Vârnav şi Subl, Petrescu Cezar, Adjut. Reg. 79 Inf. 
„Pe şosea era o droaie de soldaţi carii lăsaseră armele. Toate încercările de a opri trupa şi a forma noi unităţi nu au dat nici un rezultat. 
„De aci am mers spre Silistra pe subt malul Dunării până în V. Kusgunluk, unde am fost cap- turaţi, deoarece Bulgarii închiseseră drumul cu mitraliere. ” 

— Din nou se confirmă că în acest sector nu au avut loc luote; şi retragerea nu a fost provocală, nici de retragerea unităţilor de la dreapta, nici de retragerea unităţilor de la stânga, ci de retragerea unită- ților de ia ambele aripi. . 
— Comunic. Subl. Stoian, of. subalt. în Comp. Mitr.[79: | 

„Mercuri am stat în poziţia pe care am ocupat-o până la ora 2 d. a., când focul sa întețit şi Bulgarii au apărut îa pădurea de peste vale. (Se vedeau ?).— 
„Am început să tragem şi am continuat focul până când s'a retras infanteria din dreapta şi dia Stânga noastră şi până am terminat cartuşele. Primeam focuri din jumătate la dreapta care ne-au făcut mari pierderi. 

„Pe la orele 4 ne-am retras la Şeremet. In retragere nu am întâlnit infanterie. La Turtukaia era Lt-Col. Dumitrescu 1. C-tul Reg-tului, cu Lt, Aramescu şi Lt. Drăgănescu şi mi s'a spus că Turtukaia Sa predat.— , 
| 

— Este cert că mitralierele au tras, dar din comunicarea de faţă nu reese în mod cert că ele au tras în trupele inamice care să fi apărut în faţa tranşeelor ocupate de infanterie şi mitraliere, ci probabil în trupele bulgare care au apărut în pădurea de peste vale, pădure căreia nu i se vedea decât vârful arbo- “rilor din locui în care se aflau mitralierele, după cum foarte bine se poate constata de pe harta 1/20.000, şi după cum arată în comunicarea sa Subi, Stănescu P., care spune că tranşeele ocupate de dânsul (cu unitatea din R. 79 1.) erau asitel aşezate încât „hu se vedea în faţă nici valea, care cred că nu era departe şi nici pădurea ; terenul din faţa noastră se ridică spre inamic. —Şi deci mitralierele trăgând în inamicul din pădure, a îras întrun inamic nevăzut, ci pe care îl ştia că este colo probabil după informaţiile pe care i le adusese patrulele care acopereau poziţia. şi care retrăgându-se au adus această ştire, după cum am văzut mai sus în comunicârea aceluiaşi ofiţer (Subi, Stănescu P.) 
Focurile pe care ofiţerul Spune că le-a primit, însă numai de la un timp, din jumătate la dreapta, au fost posibile, după ce Bulgarii au eşit din pădure pe V. Cazalci şi s'au urcat fără să fie Supăraţi pe platoul din faţa acestei văiceluşe, de unde apoi au tras dinspre Sud-Vest asupra tranşeelor ocupate de Comp. Mtr/79, Concluzia asupra acestor chestiuni o vom trage însă definitiv după ce vom ascultă şi comu- nicările care urmează. 
Comp. 7|75, care urmă imediat la dreapta unităţii din R. 79 Inf, . 
Comunic. Subl. Petre Radu, of. subit. în Comp. 7/75: 
„Mercuri de dimineaţă Lt. Arjoceanu, C-tul Comp, 7/75, a venit pe frontul plotonului meu şi mi-a comunicat că dacă va fi rănit să-l înlocuesc eu; începuse să vină gloanţe şi la noi. Tot de dimineață am văzut şi pe Căpit. Popescu Iordan, C-tul Comp. 6|75, care era la dreapta noastră, cum urmăria nişte soldaţi carii se sustrăseseră din front. Tot atunci am văzut şi pe Subl. Marinescu N,, of. subalt. în Comp. 1/75, negru la faţă, cântă şi mâncă o bucată de pâine; părea că işi pierduse mintea. Am auzit în urmă că a murit, dar nu ştiu în ce împrejurare. | 
„La stânga începuse de dimineaţă lupta cu bombardare puternică, şi continuă întruna; dar la noi nu era luptă şi nici bombardament, - 
„De la un timp a început să vină gloanțe şi la noi, şi din faţă şi din spate (?) !) şi mai în urmă am început;să primim gloanţe şi din Stânga. In acest timp se strecură dinainte peste noi grupe de soldaţi din Reg-tele 79, 75 şi 74. 
„La un moment dat a apărut şi Sub!. Toader Călin, din faţă cu câţiva soldaţi şi a trecut înapoi; “soldaţii însă au rămas cu noi. Unul din aceşti soldaţi veniţi cu el, a strigat: „vin Bulgarii !—trageţi! “ Am tras dar am tras tot în soldaţi de ai noştrii, care veneau dinainte. Atunci au tras toate companiile, dar am încetat repede focul. 

_ „Au venit şi Subl-ţii Vlădescu P. din Comp. 16140 şi Turbureanu din Comp. 1:74 cu o seamă de soldaţi, carii au trecut în urmă. „Aşa s'au petrecut lucrurile până după prânz,—fără bombardare. — „La un moment dat Lt. Arjoceanu a dat ordin de retragere. Ne-am retras şi apoi am auzit: „înapoi“, dar trupa nu “a mai putut fi oprită, “ 
  

  1) 2—
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„Mai târziu în retragere m'am întâlnit cu Plot. Gândac din Comp. 3:75 şi Subl=ţii Teodor Călin din Comp. 4:75,—Dobrescu A. din Comp. 6/75,—şi Petrescu 1. Gh. din Comp. 11:76. In retragere am făcut cu aceşti ofiţeri două opriri cu soldaţi de adunătură: prima pe un dâmb în porumb, iar a doua la şosea lângă cazărmi, 
„lo prima poziţie suindu-mă întrun pom am văzut cu benoclul Subl, Dobrescu A. o linie neagră de trăgători departe, şi când am comunicat acest lucru celor de jos, am pornit din nou în retragere, „In poziţia de la cazarmă aveam în dreapta pe Subl. Ionescu P. din Comp. 975 şi pe Subl. Nis- torescu din Comp. 4/74; era ora 3,30'-4, 
„Nu a trecut mult şi Turtukaia s'a predat şi am mers jos la Dunăre unde âm găsit pe Subi. Po- pescu Gh. din aceiaşi companie cu mine, 

— Se confirmă din nou că până Ia retragere, care la această companie s'a făcut în urma unui ordin (în ce bază ?), infanteria bulgară nu a apărut în faţa acestui front.—Şi retragerea, deşi voită şi ordonață s'a făcut în dezordine ; germenul dezagregării intrase şi în aceste unităţi care nu suportaseră încă nici o luptă. Oiiţerul mai afirmă că până după prânz nu a fost nici o bombardare, bine înţeles asupra com= paniei sale. | 
Este de asemenea interesant când spune că compania a primit focuri şi dia faţă şi din stânga şi Chiar din spate," dar numai din dreapta nu, lar retragerea nu s'a făcut nici din cauză că compania ar fi ră- mas cu flancul drept deszoperit şi nici că S'au retras unităţile de la stânga, ci de la sine iasăşi, — Comunic. Subl. Călin T., of. subalt, în Comp. 4|75, care fiind însărcinat să facă cartiruirea re- gimentului în regiunea Periş, şi sosind târziu în Capul de Pod, s'a prezentat la Bat. 1/75, unde se găsea şi C-tul Reg-tului, şi a fost încadrat în frontul Comp. 7/75 cu o unitate formată din soldaţi de adunătură : „După felul cum ocupam poziţie credeam că în faţă înspre pădure avem inamic, şi nici nu ni se comunicase că avem trupe amice înainte. 
„A doua zi pe la orele 9,30—10,00', ducându-mă înainte am găsit la marginea porumbului care se găsea în faţa tranşeelor poastre, o unitate de milițieni comandaiă de Subl. Georgescu B., C-tul Comp. 4176 MII, şi la care se alipise şi Subl. Petrescu |. Gh., din Comp. 11/76. Această unitate se găseă instalată acolo în măsci individua!- construite pe marginea platoului care domină valea.!) 
„De dim. a venit la noi M, Antonescu însoţit de Lt-Col. Josescu ; după aceasta nu l-am mai văzut, 

„Văzând că stăm degeaba acolo am întrebat pe Căpit. Vârnav, care se găseă acolo cu o. unitate din R. 79 Inf.,„—ce tăcem ?—iar dânsul mi-a răspuns că nu poate lua nici o măsură, deoarece este încadrat în Bat. 11/75 comandat de M-rul Antonescu, de la care aşteaptă ordine,—şi că dânsul nu ştie deocamdată care sunt intenţiunile comandamentului, dar că îmi îucuviințează ca să fac o recunoaştere înainte, „Mi-am luat plotonul şi am plecat înainte. Nu mică mi-a fost mirarea când trecând dincolo de porumbul din faţa tranşeelor pe care le ocupam, am dat peste unitatea de milițieni de care am vorbit mai sus.2) „De acolo am mers în jumătate la Stânga către un bot de deal Cuprins între 2 văi care se uneau la baza acestui bot de deal, iar la coufluenţa văilor se găsea un puț. 
„Pe când coboram valea spre a merge pe botul de deal m'am întâlnit cu Lt-Col, Pârjolescu, C-tut Batalionului 1]]2 Gr., care cobora de pe botul de deal însoţit de un cornisi. Pe Subl, Ştefan [., Adjutantul Bat. 1/2 Gr. îl văzusem ceva mai “nainte trecând spre dreapta prin spatele unităţii de miliţieni. „Lt.-Col; Pârjolescu m'a trimes ca să-i aduc apă de la puţul din vale din maginea pădurii, dar s'a dus un soldat de a adus. 
„L-am întrebat ce faceri, dânsul îvsă mi-a răspuns că lupta merge bine, şi mi-a dat ordin ca să-mi continui recunoaşterea, şi să-l înştiințez despre tot ce voiu face, căci are să vadă în urmă ce măsur trebuesc luate, 
„Mi-am continuat drumul mai departe, am trecut peste botul de deal, şi când am dat să cobor în valea de dincolo am fost întâmpinat de la marginea pădurii de foc de mitraliere tras din față şi din jumă- tate la dreapta. Am dat busna la pădure cu gândul ca să mă duc la mitraliere spre a le captura, dar nu le-am găsit. 

„Fiind în marginea pădurii, am văzut cum treceau pe la spatele meu peste botul de deal pâl- curi — pâlcuri de soldaţi fără arme, M'am retras şi eu, 
„Când am ajuns pe botul de deal Sus, iar am primit focuri de mitraliere; mam oprit la un răzor, dar parte din soldaţi nu s'au oprit cu mine, ci au continuat retragerea mai departe. Am tras întrun pom, unde credeam că se găseşte mitraliera, care trăgea în mine, şi am văzut cum a căzut din pom un om care se găsea acolo. 

1) Da. dar compania nu trimesese patrule de recunoaştere înainte ? 2) Cum se face că a stat o noapte întreagă fără să se fie acoperit cel puţin cu câteva patrule, care ar fi descoperit trupele amice, ce se aflau în faţă la 100—200m ? 
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- „la retragere nu am mai găsit milițienii acolo unde îi lăsasem şi nici pe Lt.-Col. Pârjolescu, Eram cu 7—8 soldaţi cu care am mers la Căpit. Vârnav pe care l-am găsit acolo unde l-am lăsat şi căruia i-am comunicat că Bulgarii vor sosi în curând. 
Ă „De acolo m'am dus către Comp. Lt. Arjoceanu. In drum m'am întâlnit cu Subl=ţii Teohari (C. 8179) şi Popott (C. 14:79) carii mau întrebat, de ce m'am înapoiat aşa de repede din recunoaştere, „La Comp. Lt. Arjoceanu soldaţii erau destul de deşi în tranşee. 

„Ca după o oră, pe la ora 1 d. a. am început să primim focuri de infaaterie dinspre stânga şi dinapoi ; cred că erau soldaţi români de origină bulgară carii trăgeau. Focurile îndeşindu-se, Lt. Arjoceanu sa dus înspre dreapta la Căpitanii Popescu Iordan, C-tul Comp. 6:75, şi Giurescu, Cotul Comp, Mitr.|75, Cu care au hotărât să ne retragem !). 
„Voind să vorbim cu Căpit. Vârnav, nu i-am mai găsit. Negăsindu-l, am plecat şi noi. „la retragere m'am oprit ca 15 înapoia .unei văi, de unde am susținut retragerea Comp, Lt. Arjoceanu. Cât am stat aci primeam focuri şi am văzut ca la 700 m. infanteria bulgară înaintând. 
„Am continuat mai departe retragerea, întâi printr'un lan de porumb, apoi printr'o mirişte, şi în urmă pe un islaz, şi am ajuns la Caz. Şeremet. 
„Acolo am găsit pe Căpit. Sâmboteanu (C. 8180), Subl. Georgescu B. (C. 4|76 Mil.) şi Subl. Bă- beanu (C. 6/75) şi ne-am oprit pe linia organizată de ei acolo ; eu am luat loc între Căpit. Sâmboteanu şi Subl. Băbeanu, Tot acolo erau şi Plotonerii Gândac din Comp. 3175 şi Oprescu din Bat. 1|75.— 
„Nu a trecut mult şi au apărut şi Bulgarii, O mitr. bulgară a deschis focul asupra noastră, la care am răspuns şi noi. In acest timp era bombardat terenul dintre cazărmi şi noi. 
„Infanteria bulgară s'a apropiat până la 400 m. de noi ; soldaţii au început să părăsească linia de luptă ; se trăgea foc puternic şi deoparte şi de alta; era episodul cel mai groaznic de luptă pe care îl vă- zusem. Bulgarii continuau să se întărească cu noi mitraliere şi intanterie şi înaintau încet dar continuu prin salturi susţinute cu foc.—Am mai stat ca 5—10' şi m'am retras împreună cu Plot. Oprescu. 
„De dimineaţă pe la ora 8,30'—9 am văzut cum a trecut o trupă în trăgători de la dreapta spre Stânga și mă miram cum se poate un asemenea lucru, căci acea linie de trăgători era perpendiculară pe frontul nostru şi înaintă în lungul frontului nostru, 
„la timpul cât am stat pe poziţie nu am fost bombardaţi, decât de dimineaţă puţin, şi fără să ne provoace pierderi, deoarece proectilele cădeau mai ales în spatele nostru, | 
lată o comunicare lungă şi care redă multe peripeții ale acţiunii de pe frontul dintre şos. Daidiy şi şos. Rem. 2; şi este atât de clar, şi ofiţerul atât de bine orientat încât toată acţiunea povestită se poate “urmări cu uşurinţă, ztât pe .hartă, cât şi pe teren, 
Chestiunea apariţiei milițienilor în faţa tranşeelor. Comp. '7|75 Lt. Arjoceanu se va lămuri imediat din cuprinsul comunicării Subi, Georgescu B. pe care o voiu da mai la vale, 
Este de mirare cum companiile Bat, 11175 au hotărât singure retragerea, când ştim că înapoia lor se găseau c-tul:de batalion, precum şi c-tut reg-tului.— . 
Ubitatea dispusă în trăgători care a trecut de la dreapta la stânga, era Comp. 7180 L-t. Popescu Niţă care mergea dinspre şos. Rem. 2 spre şos. Daidir spre a lua, după cum ştim, parte la lupta de acolo. la cele din urmă Comp. 7/75 a tost nevoită să se retragă din cauza focurilor pe care le primea dinspre stânga, confirmând arătările Subl. Petre R.. Deasemenea se confirmă că această companie nu a fost bombardată, ci proectilele cădeau în Spatele companiei.— | 

— Comuniz, Subl. Georgescu B. of. subalt, în Comp. 4|76 Mil. care ştim că în cursul nopţii a stat cu M. Bălăceanu înapoia frontului ocupat de Comp, 7|75 a Lt, Arjoceanu. 
„Noaptea am dormit cu un ploton şi cu M, Bălăceanu, C-tul Bat., înapoia tranşeelor ocupate de Comp. Lt. Arjoceanu. | 
„De dimineaţă am plecat înainte spre a lua parte la luptă. Am trecut peste tranşeele ocupate de Comp. Lt. Arjoceanu, am coborât valea de la pădure,—era ora 6,—şi acolo am găsit pe Lt-Col, Pârjolescu, C-tul Bat. 1!/2 Gr., (ora 6?) aproape singur; mi-a dat ordin ca să ocup botul de deal dintre 2 văi, dar poziţia neprezentând destulă Siguranţă, m'am retras pe versantul opus al văii, de unde se bătea cele două văi din faţă în toată lungimea iar. 
„Acolo am stat în trăgători în nişte iarbă şi am schimbat focuri cu Bulgarii din faţă, de la ora 8 până la ora 12.—M, Bălăceanu s'a dus cu Lt.-Col. Pârjolescu spre câmpul de luptă de la ştânga, unde se auzeau focuri puternice şi coatinui.—Lt-Col. Pârjo!escu s'a despărţit de la un timp de M. Bălăceanu O,, care s'a dus singur la Reg-tele 74 şi 34, unde a luptat până a fost rănit. 

| „Pe la ora 8,30 a venit la mine Subl. Tănăsescu E, (Ion), Adjut. Bat. 1V:40, care mi-a spus ca „să ocup nişte şanţuri dinapoi, pe tare însă negăsindu-le bune m'am înapoiat la vechea poziţie, 
  

  1) Căpitanii s'au sfătuit ca să se retragă fără ştirea şi autorizarea c-tului de batalion ?
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Pe Subl. Călin T. l-am văzut mai întâi de dimineaţă şi apoi a venit pe la ora 10,00 înainte de a veni în retragere grănicerii dinspre stânga ; acum în urmă l-am văzut cu Lt-Col, Pârjolescu ; era cu vreo 25 de soldaţi. 
| „Pe la ora 12,30” m'am retras, (De ce ?). Ia retragere m'am întâlnit cu Subl. Băbeanu din Comp. 6:75, şi cu el împreună am mers de am ocupat poziţie pe şanţul şoselii din fața cazărmilor. Acolo am găsit şi pe Căpit. Sâmboteanu, care ne-a spus că acolo vom puteă opri puţin pe Bulgari. 

„Nu ştiu cât am rezistat acolo ; eu rămăsesem cu vre o 4—5 milițieni, carii se hotărâseră să nu mă părăsească; Căpit. Sâmboteanu şi Subl. Băbeanu îmi pare că se retrăseseră mai spre -stânga spre locul unde iupta artileria. 
„Când m'am retras la Turtukaia am găsit acolo pe Căpitânii Popescu Cr., Iroftescu FI., Lt, C-tine- scu Cr., etc, 

” 
„Am avut impresia că a fost o delăsare completă din partea multora din ofiţeri, şi o panică ne- justificată din partea trupei ; Strigau în mod scandalos: „Fugiţi că vin Bulgarii“. Cred că erau şi soldaţi bul- gari printre noi carii strigau astfel spre a ne descurajă. Da „Bulgarii înaintau sfioşi, şi un soldat Manciu mi-a spus „că proşti am fost că ne-am predat“.1) — Din această comunicare remarcăm : 

— Plecarea plotonului de milițieni Subi, Georgescu B. împreună cu Maiorul Bălăceanu, C-tul Bat, VI76 Miliţii, trecerea acestui ploton peste Comp. 7|75 Lt. Arjoceanu care ocupă poziţie în linia de tranşee din faţa acestui ploton, şi mergerea înainte spre a lua parte la luptă. La care luptă 2—Şi ce putea face cu un ploton de milițieni, care în seara din ajua numai, la un simplu svon că se întâlnesc cu Bulgarii, sau la un foc de armă, s'au răspândit ca făina orbului ? 2) Nu ar fi fost mai bine ca M. Bălăceanu imediat ce s'a făcut ziuă, să fi luat măsurile cele mai Strajnice spre a găsi şi aduna sfărâmăturite batalionului şi a-şi re- organiză unitatea a cărei comandă i se încredinţase ? 
Această acţiune a plotonului de miliţeni ne dovedeşte dezorientarea cumplită în care se găseau unităţile şi comandanții acestora în Capul de Pod. - - — Şi apoi, după ce M. Bălăceanu a trecut cu plotonul de milițieni peste frontul Comp. 7[75, de ce a plecat spre câmpil de luptă diospre stânga? Oare credea că acolo era lipsă de comandanţi ? — Şi acum, când cunoaştem până în cele mai mici detalii mersul luptei unităţilor de pe şos. Daidir, ar îi interesant să ştim în ce loc al acestui câmp de luptă şi-a adus serviciile sale M, Bălăceanu, şi în ce împrejurări a fost rănit, 

— Este ciudat, dacă lucrul este în adevăr exact, şi ar fi bine să fie ştiut, de ce Lt.-Col. Pârjolescu fiiad luat de M, Bălăceanu spre a merge spre câmpul de luptă de la şos. Daidir, nu a continuat să meargă cu acesta până acolo, când dânsul era mai dator să meargă acolo, unde îşi avea unitatea pe care o comanda. — Subl. Georgescu B. nu arată în comunicarea sa cauza pentru care s'a retras la ora 12,30 din poziţia pe care o ocupa înaintea Cothp. 7|75. Şi fac această remarcă nu spre a-i face un reproş că sar fi retras fără motiv, deoarece dânsul nu avea ce căuta acolo, mai ales după plecarea c-tului său de batalion care îl dusese acolo. 
— Trebue să credem de acord cu Subl, Georgescu B. că printre unităţile noastre se găseau infil- traţi soldaţi români de origină bulgară, sau chiar soldaţi bulgari carii ştiau româneşie, carii prin strigările lor băgau panică în oştaşii noştrii, Dar acest lucru fiind observat, trebuia ca pe loc aceşti ostaşi să fie identi- ficaţi şi împuşcaţi, nu să fie lăsaţi să-şi îndeplinească opera lor nefastă, 
— Relaţiile pe care Subi. Georgescu B. le dă asupra rezistenţei înfiripate în faţa Caz. Şeremet sunt interesante şi trebuesc reţinute, 
— In ce priveşte delăsarea pe care ofițerul a observat-o în atitudinea trupei şi ofiţerilor, lucru este în mare parte adevărat, 
— Nu îoţeleg ce a căutat aci, dacă în adevăr a fost bine identificat, Subl. Tănăsescu, Adj. Bat. 1V/40, Când ştiin că batalionul său se găsea la peste 2 kim, la dreapta şi anume pe drumul care ducea de la Cerchez la Centrala 1, după cum se arată şi pe schiţă. , 

“ — Subi. Georgescu B. nu ne aminteşte nimic în comunicarea citată mai Sus, de sosirea la unitatea sa a Subl, Petrescu 1. Gh. din Comp. 11|76 care se alipise la unitatea sa de milițieni după cum ne-a arătat Subl. Călin Toader în comunicarea sa. Redăm aci imediat şi comunicarea acestui ofiţer. Ă 
  

  

1) Naivă comunicare. 
2) Pentru ce toate acestea? Pentru că pe întregul front domnea cea mai inextricabilă zăpăceală şi dezorientare ; pentru că nimeni nu ştia bici ce se petrece la dreapta şi la stânga sa, înaintea şi înapoia sa; pentru că reg-tele de infanterie venite îatregi pe front se găseau împărţite în toate sectoarele, iar co- mandanţilor lor, ofiţeri de valoare, neluaţi în seamă, lăsaţi fără comandă numai cu drapelul reg-tului şi cu garda lui; pentru că comandanţi de sectoare nu erau ţinuţi să-şi comande Sectoarele; pentru că dezordinea şi neştiinţa domnea nesupărată la Turtukaia. E
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— Comunic, Subl. Petrescu 1. Gh, of. subalt. în Comp. 11176: | 

| „Mercuri de dimineaţă am plecat să-mi caut reg-tul; am pornit spre dreapta (apus) şi tot fe. 
rindu-mă de loviturile de artilerie, am ajuns la unitatea de milițieni comandată de Subl. Georgescu Barbu. 

„Aci din ordinul M. Bălăceanu am ocupat un bot de deal înaintea Liniei a ll-a a Capului . de 
Pod, unde am stat până au apărut Bulgarii în marginea păduril de peste vale. 

„Imi amiotesc că a venit pe la noi Subl. Călin şi a trecut înainte şi spre stânga. 
„Tot aco!o la dreapta mea am văzut şi pe Subi. Tănăsescu E., Adj. Bat. 1V|40, 

— Spre deosebire de comunicarea Subl. Georgescu B., se pare că unitatea acestuia de milițieni a 
stat pe poziţia pe care a ocupat-o înaintea Comp. 7/75 până când au apărut Bulgarii în Pădurea din faţa 
poziţiei, şi nu ar fi adevărat că s'ar fi luptat cu Bulgarii de la ora 8 până la ora 12; sau vor fi fost 
niscai patrule bulgare cu cate se va fi luptat în acest timp, iar la apariţia grosului infanteriei bulgare 
s'a retras ? , | 

— Se confirmă că Subl. Tănăsescu a venit şi a stat aci lângă unitatea de milițieni, 
Comp. 6175, Căpit. Popescu fordan. 
De la ofiţerii acestei companii nu am nici o comunicare. Insă asupra evenimentelor de la această 

companie avem comunicarea Subl. Marino, of. subalt. în Comp. Mitr.|74, care a ocupat poziţie încadrată în 
frontul Comp. 6|75. 

Să ascultăm pe acest ofiţer: 
„Mercuri de dimineaţă a venit pe front Lt-Col. Josescu şi ne-a dat ordine, 
„Pe la ora 11,30'-12,30 am început să primim focuri din jumătate la stânga, dinainte, din jumă- 

tate la dreapta şi dinapoi (!1?!). | 
„Pe la ora 1,30 am primit ordin de la Căpit, Giurescu, C-tul Comp., să mă retrag. lafanteria s'a 

şi retras cu Căpit. Popescu Iordan, rămânând eu cu Subl, Costescu, of. subalt. în Comp. 6/75, cu plotonul său, 
„Căpit. Giurescu, ajuns în marginea porumbului dinapoia noastră, mi-a dat ordin să ocup din nou 

poziţie, iar dânsul a plecat spre secţia de mitraliere a Subi, Gâdea, care se găsea la 100-200 m, la stânga. 
„După ce Căpit. Giurescu s'a depărtat ca la 50 m. de mine, mi-a dat ordin din nou să mă retrag, 

şi m'am retras. Nu a trecut mult şi ordonanța sa mi-a spus că Căpit. Giurescu a fost împuşcat ceva mai 
departe, . 

„In retragere am întâinit din nou pe Căpit. Popescu Iordan, C-tul Comp. 6|75. 
„Am ajuns în fine la Turtukaia, unde am auzit că este ordin să mergem la brigadă. In drum po- 

pulaţia bulgară a tras focuri asupra noastră, - 
„Ajuns la Dunăre soldaţii m'au desechipat zicând că ei voesc pace; era ora 3,307—4.— 
„Am întâlnit pe Lt. Golescu care avea drapelul reg-tului la el. Am încercat să trecem Dunărea cu 

drapelul. Atunci am pus drapelul întrun sac cu cartuşe şi l-am aruncat în Dunăre, 
„In drum spre brigadă am fost lovit în cap cu un pat de puşcă de un soldat român de origină 

bulgară. 
„Pe Căpit. Giurescu cred că l-au împuşcat, sau soldaţi români de origină bulgară, sau soldaţi bul- gări îmbrăcaţi în haine româneşti şi strecuraţi printre unităţile noastre. 

„_— Este ciudat cum această unitate, deşi primea focuri din toate părțiie, totuşi s'a putut retrage în linişte şi chiar fără să fi deschis focul după cât se pare. Focurile din dreapta şi din stânga, şi mai ales cele din spate erau probabil trase de soldaţi bulgari îmbrăcaţi româneşte şi carii după cât se pare, aci erau foarte 
numeroşi, fiind un sector liniştit care le-a dat putinţa să se strecoare mai uşor, 

— Mi se pare neverosimil că Lt-Col. Josescu, care păstrase drapelul tot timpul lângă sine, să-l fi lăsat în ultimul timp în seama Lt, Golescu spre a-l salvă, 
Să ascultăm şi pe Subl. Gâdea C., C-tui celeilalte secţii de mitraliere din Comp. Mitr.[75: 
„Mercuri de dim. la Linia l-a era şi Căpit. Dimitrievici Sava, C-tul Comp. 1175 ca cu un ploton de soldaţi împreună cu Subl. Marinescu N., of. subalt. în aceia companie. Era şi Subl. Dima N.,, of. subalt. 

în Comp, 4175 cu o unitate formată din soldaţi de adunătură, 
„Am stat acolo până la retragerea generală. 

— Se confirmă că atât Comp. 6/75, cât şi Comp, Mitr.[75 au stat pe poziţie şi apoi s'au retras fără să susţină vre o luptă cu trupele bulgare. 
Comp. 875 Lt. Goiescu Gh, 

| Această companie ştim că se găsea în rezerva Bat. 1175 în V, Taslâgea în spatele liniei de luptă a batalionului, 
— Comuuic. Subl. Țabără V, of. subalt. în Comp, 8/75: 

„Mercuri a căzut pe la ora 10 vre-o 10 proectile de artilerie şi pe lângă compania noastră, dar bombardare propriu zisă nu a fost în acest loc. 
„Pe la ora 2 d. a. a venit Lt-Col, Josescu şi ne-a comunicat că o brigadă bulgară ne-a atacat în 

e
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spate, şi apoi ne-a dat ordin să ne retragem. 1) Am mers înapoi pe lângă remize şi de acolo la malul Du- : nării pe acelaş drum pe care venisem în ajun. 
„De celelalte companii nu ştiu nimic, dar cred că ele au rămas mai departe pe poziţie, deoarece Du le-am văzut retrăgându-se, nici înaintea noastră şi nici odată cu noi, 
»M. Antonescu B,, C=tul Bat., nu a stat cu noi, dar nu ştiu unde a stat. Subl. Şerbănescu luliaa, of. subl. în Comp. 875 cred că ştie unde a fost, deoarece a fost trimes întrun timp la dânsul de către Lt.- Col, Josescu cu o scrisoare, 2) 
„ln tot drumul în retragere nu am văzut trupe bulgare, dar nici trupe româneşti car să lupte, ci numai soldaţi răsleţi carii se retrăgeau fiecare de capul lui. 
„Aproape de Dunăre la uo moment dat Lt. Col. Josescu şi cu alţi ofiţeri superiori s'au încercat să adune trupa răsleţită şi să o ducem în luptă, șau cel puţin să ocupe pentru apărare pădurea (?) de lângă Turtukaia, dar a fost cu neputinţă. 3) 

| 
„Compania noastră a ajuns la Dunăre cu plotoanele întregi, dar odată sosiți acolo soldaţi s'au risipit şi compania s'a desfiinţat. * N ” : 
„In ajun a fost rănit şi evacuat Subl. S. 1; fusese suit întrun pom pentru a observa. Când s'a dat jos l-am văzut pansându-se ia pulpă înapoi. Ne-am mirat de acest lucru, deoarece în faţa noastră nu fusese inamic. După ce sa pansat a fost evacuat, negreşit. 
„Pe acest ofițer îl cunoșteam de la concentrări ; eram comandant de companie. Când a început răsboiul a căzut într'o pansivitate foarte pronunţată ; era încontinuu indispus“ şi gânditor; îşi petrecea tot timpul meditând cu capul prins între palme, şi nu-l mai trăgea inima pentru serviciu. 
„Intro zi Maior Antonescu B., care îl observase că nu-l sunt boii acasă, i-a zis prietenos: „Ei tinere, ce ai să faci cu mândrele, dacă începe răsboiul?“ La acestea ofițerul a răspuns cu o naivitate înspăimântătoare : „dacă intrăm în răsboiă şi se va îngrășă gluma, mă trag deoparte, mă rânesc singur, şi mă evacuez în fară, unde mândrele mă vor îngriji ca surori de caritate“. — Pe cât de fără ruşine era făcută această declaraţie, tot cu atâta uşurinţă s'a trecut peste ea, când a fost spusă, și, pasă-mi-te, când a fosi pusă în practică. 4) a 

— Este de necrezut ca Comp. 8|75 care forma rezerva batalionului să se fi retras lăsând pe poziţie, restul batalionului. Cred că ofiţerul nu a observat când s'au retras şi celelalte companii, 5 
— Deesemenea nu-mi vine a crede nici bănuiala autorănirii Subl. S, [., căci faptul ar fi fost sesizat de către şefii erarhici, carii ioţi erau de faţă; şi mai ales M. Antonescu.B. ştia ce i-a răspuns acest ofiţer în garnizoana de reşedinţă a reg-tului, şi era deci prevenit contra sa. — Sau se va fi trecut cu vederea şi punerea în pratică a autorănirii, caşi răspunsul imprudent pe care acest ofiţer îl dăduse după cum am arătat mai sus; — şi aceasta întemeiat cine ştie pe ce considerente, | In tot cazul trebue să reamintim că a mai fost rănit în cursul nopţii de 23 — 24 Aug. şi Subl. Toporaş din Comp. '5|75 tot fără ca batalionul să fi Susţinut vre o luptă, sau să fi avut inamic în faţă. Acest oiiţer se crede însă că a fost rănit din greşeală de către proprii săi soldaţi. | 

Eu îoclin a crede că ambii ofiţeri au fost răniţi de soldaţi bulgari îmbrăcaţi în uniformă româ- nească, şi carii s'au strecurat în rândurile noastre, în acelaş fel în care au fost ucişi Căpit. Giurescu, Căpit. Arion, C-tul Comp. 7136, după cum vom vedea, precum şi Căpit. Dimitrievici Sava, C-tul Comp. 1/75, dis- părut fără urmă şi fără să se ştie cel puţin cam în ce împrejurare, 
_ Şi frontul din jurul şos. Rem. 2, şi dintre această şosea şi şos. Daidir a tost cel mai vizitat de asemenea elemente, căci iată ce spune Subl. Marino: „Mercuri pc la ora 11,30—12, erau în sanţul meu la Linia Il-a 2 spioni bulgari îmbrăcaţi româneşte, şi carii când ne-am retras, au rămas pe poziţie şi au tras asupra noastră,“ | | Şi în comunic, Subl. Petre R. dia Comp. 7;75, se găseşte un pasaj relativ la acţiunea aces- tor elemente : | 

„Marţi noaptea a venit un soldat care vrea să ne sperie, că vin Bulgarii şi nu voia să tacă ; şi când am dat ordin să tragă în el, a dispărut“, | 
După cum se vede, aceşti agenţi duşmani duceau o acţiune bine organizată şi deveniseră chiar obraznici din cauza indolenţei noastre ; şi de aceia cred că tot ei au fost aceia carii au rănit sau ucis atâţia ofiţeri, — afară poate de Subl. S. ].. 
  

1) Pe la ora 12,30 trupele bulgare spărsese frontul între drumul Silistrei şi Dunăre. 2) Da ? M. Antonescu părăsise batalionul ? 
3) Exact.— 

| 4) Vina maiorului. Acestui ofițer trebuia să i se rupă sabia şi apoi să fie dat pe mâna justiţiei, 5) Desigur că celelalte companii plecase deja. Ea fusese uitată, probabil! de C-tul Baialionului său.
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Cu aceasta se termină expunerea acţiunii Bat. ]I|75 precum şi a tutuor unităţilor care ocupaseră poziţie încadrate în frontul acestui batalion. 
După cum se vede aceste unităţi ocupând poziţie întrun sector acoperit in mod complect cu culturi de porumb, nu a putut vedea de loc apropierea inamicului nici din faţă, şi nici pe flancuri, — şi din această cauză au fost nevoite să se retragă fără să susţină o luptă cu inamicul,—ci numai când au început, să primească focuri care nu se vedeă, nici de unde şi nici de către cine erau trase, 
Retragerea s'a făcut în dezordine, fie la primirea unui ordin superior, fie din iniţiativa coman- danţilor micilor unităţi, fie prin destrămarea unităţilor atuaci -când soldaţii individual au găsit că rămânerea pe poziţie nu mai avea nici un rost; şi partea tristă este că ofiţerii au dat dovadă de atâta lipsă de hotă- râre, încât a făcut posibilă pierderea încrederii soldaţilor, şi” deci procedarea acestora la retragere dinu proprie iniţiativă 1). 

Trecem acum la descrierea acţiunii unităţilor care ocupau mai departe Linia lIl-a până în şos. Rem. 2, şi anume: Bat. V:76 Mil.; — Comp. 5|84 Căpit. Radian ; — Comp. 780, Lt. Popescu Niţă ; — şi unitatea din R. 79. Inf. constituită de Căpit. Iroftescu. 
Toate aceste unităţi ocupau un sector din Linia II-a, care nu era acoperit cu potumb, şi din 

această cauză şi acţiunea desfăşurată de aceste unităţi se deosebeşte de aceia a Bat. Il175, şi se aseamănă 
cu aceia desfăşurată de unităţile de la dreapta şos. Rem. 2, pa care le vedeau şi cu care erau în legătură 

Acțiunea Bat. V|76 Mil, 
Adecă acţiunea acelei părţi din acest batalion,—Comp. 2, Comp. 4 şi parte din Comp. 1, — care subt comanda Subl. de cavalerie Constantinescu au mers de-cu-seară şi au ocupat tranşeele Liniei a II-a din faţa pădurii şi stânga şos. Rem. 2. 

— Comunic. Subl. Preda 1, of. subalt. în Comp 4/76 Mil. 
„Mercuri de dimineaţă, când s'a făcut ziuă, ne-am aflat aşa: în faţă aveam „O vale, şi peste vale 

o pădure; la stânga era R. 75. Inf., iar la dreapta erau unitați din R. 84 sau 80 Inf., 
„A venit Subl. C-tinescu care ne-a spus că la stânga lupta a început şi că noi nu putem aşteptă 

pe inamic să vină şi să ne bată în şanţuri, ci că trebue să inergem noi la el. 2) 
_ „A trimes patrule de sergenţi ca să cerceteze pădurea, şi o patrulă comandată de Subl, Popescu V., of. subalt. din Comp. 176 Mil. în acelaş scop. La înapoere patrulele au raportat că pădurea nu este "ocupată de inamic. | - 

„Subl. C-tinescu a luat atunci batalionul şi cu el în coloană de marş am intrat în pădure peo 
potecă prin-flanc-câte-unul. 5) După puţin timp am dat întrun drum pe care l-am urmat mai departe, Pe acest drum am întâlnit pe un căpitan care se înapoiă dintr'o recunoaştere. Nam dat de nici o poiană, dar se vedea marginea de dincolo a pădurii. In pădure am găsit şi vre-o 2 grupuri de răniţi părăsiţi. 

| „Deodată am fost surprinşi de focuri d: mitraliere care a risipit tot batalionul. 4) Nu a mai fost posibil să ne adunăm. Eu am eşit din pădure cu un grup de soldaţi, 
„In retragere m'am întâlnit cu Subl, Palade, C-tul Comp. 1|76 MII, care şi el era cu un grup de soldaţi. Am ajuns la Linia II-a în nişte tranşee mai de la dreapta, unde am dat de un Căpitan înalt şi cu mustață blondă (Căpit. Arion, C-tul Comp. 7136). In acest timp artileriile trăgeau una aSupra alteia. „De acolo m'am retras cu toată linia de luptă. 

— Nici nu se putea ca un sublocotenent de cavalerie 'să conducă mai bine un batalion. Cealaltă parte din batalion,— Comp. 3|76 Mil. şi parte din Comp. 1:76 Mil.—care, a rămas în timpul nopţii la Caz. Şeremet, a acţionat în felul următor, arătat de Subl. Teodorescu Gh., of. subalt. din Comp. 3:76 MI.: 
„Mercuri de dimineaţă am mers şi noi la tranşee. Ajuns acolo eu am fost trimes să ocup o tran- şee, cu plotonul meu, peste o vale cu puț, în stânga locului (121) unde Comp. 2 şi 4:76 Mil. ocupaseră po- ziţie încă de-cu-noapte. 

7 „De acolo nu am mai văzut nimic ce s'a petrecut cu restul batalionului, 

  
1) Cea dintâi grije a C-tului Apărării trebuiă să fie, când s'a făcut mobilizarea locului întărit, — curățirea câmpului de tragere din faţa poziţiilor de rezistenţă, 
In altă armată, numai pentru o asemenea greşeală, acest comandant ar fi fost trimes în faţa unui consiliu de războiu. 
2) Un sublocotenent dp cavalerie a comandat în ziua de 24 Aug. batalionul de miliții, Unde era comandantul lui ? (S'a arătat mai nainte, N. A.). : 3) Asta îmi place, 
4) Coloana de marş, pria flanc câte unul în pădure. La primele focuri, batalionul Sa risipit ca puii de potârniche.



— 436 — 
— Dia această comunicare nu putem trage altă concluzie decât că acaastă a doua parte a Bat. V|76 „Mil, a mers în ziua de 24 Aug. către linia de luptă. 
Cea de a treia parte a acestui batalion, și anume plotonul de milițieni care a staționat noaptea îna- poia Comp. 7|75 împreună cu Subl. Georgescu B,, C-tul. Comp. 4|76 MiI., precum şi cu M. Bălăceanu, C=tul Bat. V:76 MIl., ştim cum a acţionat. . e 
Cercetând pe hartă locurile unde se găseau aceste 3 părţi ale Bat. VJ76 Mil. vedem că nu se gă- seau prea departe unele de altele; şi dacă în cursul nopții ar fi fost greu c-tului de batalion să găsească risi piturile batalionului, de dimineaţă îusă, şi ţinând seamă că cel puţin până la ora 12 inamicul nu s'a prezen- tat la marginea pădurii şi deci a fost linişte în acest sector, c-tul de batalion cu o oarecare stăruinţă ar fi 

putut afla unde se găsesc diferitele părţi ale batalionului şi le-ar fi putut aduna, Dar c-tul de bat. în loc să facă acest lucru a găsit că e mai bine să se ducă spre câmpul de luptă de pe şos. Daidir, întâi cu plot. 
Subl. Georgescu B. şi apoi singur, adică într'o direcţie diametral opusă direcţiei în care trebuia să se ducă, 

Nu voesc să zic că cine ştie ce rezultate grozave ar fi ajuns cu batalionul adunat, dar aşa cred 
că îl călca datoria pe c-tul de batalion. - 

Acţiunea Com. 7|80, Lt. Popescu Niţă. 
“ Acţiunea acestei companii 0 cunoaştem deja din descrierea luptei desfăşurate pe câmpul de luptă 

al şos. Daidir, unde această companie a luat parte. | 
Stebilirea poziţiei pe care a ocupat-o această companie înainte de a porni spre şos. Daidir şi a- 

nume pe dealul dintre V. Taslâgea şi V. Fotulului am făcut-o cu oarecare îndoială. Deşi am avut motive 
serioase să conchid aşa, totuşi avem molive să credem că această companie a ocupat poziţie în tranșeele dinapoia Văii Taslâgea Culac, şi anume : | . 

— ln ajun pe înserate când Comp. 7/80 a plecat spre câmpul de iuptă de pe şos. Daidir, a întâlnit în drum pria porumb pe Lt. Golescu, Cotul Comp. 8:75 care era cu compania sa, şi care le-a spus să se 
înapoeze deoarece lupta a încetat şi nu mai este nimic. Dacă Comp. 7|80 ar fi ocupat tranşeele din faţa . pădurii, atunci când ea a pornit înspre stânga ar fi mers pe V. Fotulului în sus şi nu ar îi dat de Comp. 875; şi din contră ea afându-se înapoia Văii Taslâgea şi mergând înspre stânga a apucat pe această vale în sus unde a dat peste Comp. 8/75 Locot. Golescu. 

— A doua zi pornind din nou spre stâcga, spre câmpul de iuptă de pe şos. Daidir, „a trecut mai 
îatâi un bot de deai“ (Comunic. Subl. Rădulescu), — botul de deal dela confluenţa Văii Taslâgea cu V., Fotulului, — şi apoi a apucat spre stânga pe V, Fotulului în sus pe ia Nord de pădure având în dreapta - "pădurea iar în stâoga porumbul. 

— latr'o convorbire pe care am avut-o în timpul din urmă cu Căpit. Radian, Cotul Comp. 5:84, aceasta mi-a comunicat că dânsul a ocupat poziţia cu compania sa, nu pe dealul în faţa căreia se află 
pădurea, ci pe o coastă care era despărțită de pădure printr'un deal, cea ce revine că a ocupat poziţie în tranşeele dinapoia Văii Taslâgea. Ori, cum Comp. 7180 ştim sigur că a ocupat poziţie alături de Comp. 5:84 (Comunic. Subl. Rădulescu C.) reese că şi Comp. 7|80 a ocupat poziţie înapoia Văii Taslâgea. 

Inconvenientul acestei supoziţii constă în aceia că odată cu aducerea Comp. 584 şi 7180 înapoia Văii Taslâgea, trebue să aducem aci şi partea din Bat. V/76 Mil. comandată de Subl, C-tinescu care ştim precis că a ocupat poziţie pe un deai în faţa căruia era o vale, iar dincolo de vale se găsea pădurea, cea- ce înseamnă că în nici un caz nu ocupa poziţie înapoia Văii Taslâgea. Este posibil însă ca unităţile de milițieni din Bat. V/76 Mil. despre care ne vorbeşte Subl. Rădulescu C. din Comp. 7:80 în comunicarea sa, că i-a găsit pe poziţie atunci când s'a înapoiat după ce plecase în seara de 23 Aug, spre şos, Daidir, erau oarecare unităţi de milițieni din B. V:76 M. care erau rătăcite pe acolo,: 
Este posibil ca Bat. V|76 Mil. aflat înapoia Văii Taslâgea, şi ptivind în jos pe această vale şi văzând pădurea a putut să se exprime că ocupa un deal în faţa căruia era o vale, iar. dincolo de vale era pădure 1). 

Acţiunea Comp. 5:84 Căpit. Radian N. . In convorbirea pe care am avu-o în timpul din urmă cu Căpit. Radian, C-tul Comp. acesta mi-a comunicat că în dimineaţa de 24 Aug,, în. zorii zilei, a plecat cu o patrulă în recunoaştere în pădure spre a vedea unde se găseşte linia noastră de luptă, deoarece nu fusese orientat de nimeni asupra situaţiei trupelor amice. 

    

1) Reconstituirea fiind prea amănunţită nu se poate face cu exagtitate matematică, care nici nu e necesară, nici nu poate influenţa scopul lucrării, (Da este just, dar voesc să stabilesc totul până în cele mai mici detalii pentru ca oricine se va ocupa în viitor de orice colţ al 'Turtukaiej, să aibă toate 
datele necesare. N, A.). e ia
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A mers prin pădure până aproape de marginea de dincolo, fără să întâlnească aici trupe amice nici trupe inamice. La înapoere s'a întâlnit cu Căpit. Iroftescu din R. 79 Inf. care şi dânsul fusese în recu- noaştere în aceiaşi direcţie. 
Ajungând înapoi, la locul unde lăsase compania, nu a mai găsit-o acolo, deoarece fusese antre- , nată în înaintare de alte trupe cu care a luat parte la un contra-atac care s'a dat spre dreapta în pădure, A părăsi unitatea, fie pentru a merge la ordine, sau ca în cazul de faţă, pentru a se pune în legătură cu trupele amice de pe front, pe care le credea înainte, sau pentru a face o recunoaştere, acţiune “foarte lăudabilă de altfel, — este o greşeală care s'a comis destul de des în Capul de Pod Turtukaia, şi de gravitatea căreia ofiţerii nu şi-au dat seama decât atunci când s'au înapoiat la unitate şi nu au mai găsit-o acolo unde o lăsase !). 

! S'ar mai fi putut întâmpla ca ofiţerul să fie făcut prizonier în pădure de către patrulele bulgare şi ar fi putut foarte bine să fie acuzat căa trecut la inamic de bună voe. | In ordinea de idei tactică recunoaşterea făcută de Căpit. Radian în pădure în zorii zilei de 24 Aug. ne face dovada că Div. 4 bulg. nu păirunsese în Păd. Daidir-Turt., nici cu trupele de acoperire (avan- posturi) până în acel timp de cât cel mult până la marginaa de Sud a Poienei Kune Manda; căci numai aşa ne explicăm cum Căpit. Radian a avut impresia că a ajuns până la marginea de dincolo a pădurii, "ajungând cel puţin până ia marginea de Nord a acestei poene. : . Aceiaşi impresie, şi anume că a ajuns la marginea de diacolo a pădurii, a avut-o şi Subl. Preda 1. care a intrat în pădure cu Bat, V|76 Mil. subt comanda Subl. C-tinescu. Numai că aceştia ajunşi acolo au fost primiţi cu focuri de către Bulgari, carii după înapoerea Căpil. Radian au pătruns în pădure în scopul de a o străbate sau spre a-şi instala avanposturi. ş | 
Căpitanul întâlnit în îoaintare în pădure de către Bat. V/76 Mil. (Comunic. Subl. Preda L.) şi care se înapoia dintr'o recunoaştere, a fost în mod sigur Căpit, Radianu, deoarece acesta fusese în adevăr în re- cunoaştere în pădure, iar Căpit. Iroftescu cu care Căpii. Radianu s'a întâlnit tot în pădure a fost acolo după cum vom vedea cu toată unitatea sa. . 

Acțiunea unităţii reconstituită de- Căpit. Iroftescu din R. 79 Inf 
Şiim că această uaitate, compusă din circa 200 oameni din tot rez-tul şi având în front pe Subl-ţii “ Matache C-tin din Comp. 1|79.—Damian 1. din Comp. 12/79, Răducanu şi Ionescu Bârzea din “Comp. 14179, a ocupat poziţie în tranşeele diuapoia Văii Taslâgea pe al doilea bot de deai de la Răsărit de Şos. Rem, 2, Nu ştiu precis cum a acţionat această unitate. | | 

"Căpit. Radian, C-tul Comp, 5:84, mi-a comunicat că cu ocazia recunoaşterii pe care a făcut-o spre Centrala 2 în dimineaţa de 24 Aug., a întâlnit, la înapoerea din recunoaştere, prin pădure, pe Căpit | Iroftescu, dar nu precizeă dacă l-a văzut singur, sau împreună cu unitatea pe care o comanda ;—şi fără să mai dea vre o altă relaţiune. . 
Subl, lonescu Bârzea, care intră, după cum am spus mai Sus, în compunerea acestei unităţi, arată în comunicarea sa numai atât după cum am mai citat deja : - „La cişmelele din valea Vechiului Polig. de Tr. m'am întâlnit cu Căpit. Iroftescu şi cu Subl, Ră- ducanu cu care am mers şi am stat până a doua zi (adică Mercuri) la ora 12,— 

ceace ar însemnă că unitatea comaudată de Căpit. lroftescu, după ce a ocupat poziția arătată mai sus nu a mai întreprins nici o acţiune. până la retragerea generală, lucru exclus, faţă de comunicarea de mai sus a Căpit. Radian şi faţă de evenimentele care au avuţ loc aci. 
Ia fine pe schiţa pe care am făcut-o împreună cu Căpit. Iroftescu, şi pe care o posed, este scrisă următoarea îasemnare : 
„Pe la 6!/-7 cu toţii am plecat ia Centrata 2%, 
Dia această însemnare putem conchide în mod sigur că deşi Căpit. Radianu a "văzut în pădure numai pe Căpit, Iroftescu, totuşi acesta nu a fost acolo, sau nu s'a duș la Centrala 2 singur, ci împreună cu unitatea sa. | - 
Şi cred că sa dus împreună cu unitatea ca şi pentru următoarele motive: 

— Căpit, Iroftescu plecând la Centrala 2 nu putea pleca Sibgur sau cu vre o patrulă, deoarece dânsul care luptase în ajun acolo ştia la ce se putea aştepta. 
— Din spiritul şi din litera ordinului de luptă pentru zitia de 24 Aug,—dacă îi va fi parvenit, reeşea îu mod clar că unităţile trebuiau să împingă înainte spre a reocupă centrele.2) 
  

  

1) Da. , | | | 2) Bine, Dar Comandanții de Companii nu erau puşi subt comanda nimănui ? — puteau ei face tot ce le treceau prin minte ? (Aci pe şoseaua Rem. 2 nu era 0 comandă Superioară, N. A)
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— Şi dacă Căpit, Iroftescu va fi luat cunoştinţă de ordinul de luptă de la ofiţerul carea venit călare 
pe şos. Daidir (a se vedea comunic. Sub!, Furtună dia Comp. 5|36) în dimineaţa de 24 Aug,, şi care după 
ce a citit ordinul a adăogat de la dânsul cunoscuta invitaţie : 

- „Aide, domnilor, să ocupăm centrele, deoarece inamicul este obosit, şi nu avem decât să-l arun- 
căm dincolo“, 
zic, Căpit. Iroftescu nu putea să plece fără uoitate.!) | 

Şi cred că şi Subl. C-tinescu a plecat cu Bat. 5/76 Mil. tot pe baza acestui ordin. 
Căpit. Radian însă a găsit de cuviinţă ca înainte de a porni cu unitatea se impunea” să se pună 

în legătură cu trupele amice pe care le socotea înainte în- contact cu inamicul, Şi era îndreptăţit să creadă 
că are trupe amice înainte atât timp cât lupte -strajnice se dădeau şi la stânga şi la dreapta sa, iar în faţa 
sa, din pădure nu apărea inamicul ; ba din când în când apăreau soldaţi răsleţi carii se retrăgeau.2) 

Nu ştim cum s*a desfăşurat acţiunea unităţii din R. 79 Inf, intrată în pădure subt comanda Căpit. 
iroitescu şi ce soartă va fi avut. Probabil că a avut aceiaşi soartă ca şi Bat. V|76 Miliţii. 

Acţiunea Artileriei pe frontul dintre şoselele Daidir şi Rem. 2 

Acțiunea Artileriei bulgare. | 
Artileria inamică, după cum am văzut, a acţionat cu totul slab ; probabil proectile lungi trase de 

artileria care a acţionat pe câmpul de luptă al şos,. Daidir. Intradevăr dacă privim harta vedem că spatele 
unităţilor amice care au luptat pe această şosea cade exact spre tranşeele ocupate de Bat. 11/75. Nu cred 
că proectilele căzute asupra acestui batalion să fi fost trase de artileria bulgară care ar fi ocupat poziţie în 
regiunea Centralei 2. 

Acțiunea artileriei amice. - . 
Intrucât în sectorul dintre şos. Daidir şi şos. Rem. 2 nu a cooperat nici o baterie de artilerie din 

partea noastră, ne rezervăm a arăta în capitolul acţiunei artileriei din Sect, |, dacă artileria acestui sector a 
acţionat şi la Răsării de şos. Rem. 2, 

PN 

Destăşurarea Acţiunii în Sect. 1 (dintre şos. Rem. ? şi Dunăre). 
e = Acţiunea Inianteriei. 

In acest sector luptele au luat cu totul aită înfăţişare decât în celelalte sectoare ale Capului 
de Pod.— 

Trupele de aci nici nu au luat ofensiva de dimineaţă ca cele de pe şos, Silistra, Daidir şi Rem. 
2, şi nici nu au stat în defensivă continuă ca unităţile dintre şos. Daidir şi şos. Rem. 2,—ci au stat în de- 
fensivă până la ora 10-10,30”, şi apoi după 'această oră, au executat un contra-atac în scopul de a reocupă 
centrele perdute în ajun. | 

La început această atitudine a trupelor de aci mi s'a părut stranie, şi mi-am explicat-o prin faptul 
că ordivul de operaţiuni al Capului de Pod pentru ziua de 24 Aug. nu a fost primit de Cotul Sect. 1 decât 
târziu,—pe la orele 9,30'-10,00' a. m, şi deci nu l-a putut comunica trupelor decât după această oră, pentru 
a-l execută. ” 

Nedumerirea mi-a fost în parte risipită când am citit în anul 1922 lucrarea G-lului Teodorescu 
asupra luptelor de la Turtukaia;—Găci iată ce se spune în această lucrare la pagina 115 asupra luptelor 
din ziua de 24 Auwg.: 

„Pe la orele 9,30', în speranţa ajutorului pe care îl aşteptam de la Divizia 9-a, şi pentru a în- 
târzia cât mai mult înaintarea inamicului, dând şi oarecare aer trupelor noastre care se găseau acum în- 

  

1) Nu a făcut bine, Trebuia să aştepie ordinul şefului său. 
2) Incă odată: Aceste unităţi erau răslețe ?—nu erau puse subt comanda nimănui ?2—Probă că nu au făcut bine este că nu au mai existat, .
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chise întrun spaţiu mic (o semicircumferință cu raza de 3 kim.) am ordonat un contra-atac: general pe tot frontul, 1) a 
„Acest contra-atac trebuia dat simultan, însă trupele din Sect. II şi [il aveau să lupte mai mult pe 

10c, înaintând prin salturi mici, până ce se producea efectul atacului prin Sect. î, pe unde urmă să se dea 
trei contra-atacuri în modul următor: 

— Un batalion din R. 36 nf, prin V. Boiangiului spre Rem. 2; | 
— Două compănii urmând şoseaua nouă din V. Turtukaiei (Fotulului), tot spre Rem. 2; 
— Şi două compănii urmând drumul de care de la fântâna din V. Turtukaiei spre Centrala 2, 2 

„Acest atac concentric, dacă ar fi răuşit ar fi căzut în flancul stâng inamic, şi ar fi atras asupra 
lui probabil o mare parte din trupele inamice aflate între şos. Daidir şi şos. Silistra, degajând astfel frontul 
nostru de Est şi înlesnind joncţiunea noastră cu Divizia 9-a care era aşteptată de la Silistra. 3) 

— lată dar că C-tul Capului de Pod în afară de ordinul de operaţiuni dat în noaptea de 23-24 Aug, 
pentru ziua de 24 Aug., a mai dat un al doilea ordin în ziua de 24 Aug. pe la ora 9,30'.4) 

Prin acest ordin se prescria „un contra-atac general pe tot frontul“, dar executat numai de câteva 
„unităţi (un batalion, două companii, şi alte două companii) din Sect, |, in timp ce restul trupelor aveau „să 

înainteze prin salturi mici, luptând mai mult pe loc“, 
Nu cunosc textui acestui ordin aşa cum a fost dat, spre a putea vedea dacă întradevăr în Cu= 

prinsul său sunt întrebuinţaţi termenii şi. expresiile de mai sus; — căci dacă a fost redactat în aceşti ter- 
meni, nu adăogă nimic la primul ordin, spre a claritica pe şefii în subordine asupra intenţiunii C-tului, 

A contra-ataca în mod real cu două batalioane, şi acestea împărţite în 3 părţi, în timp ce restul 
trupelor, marea majoritate a garnizoanei Cetăţii „ar fi luptat mai mult pe loc“ nu înseamnă că se execută un 
contra-atac general, mai ales pe tot frontul, 5) 

Credinţa că prin contra-atacul concentric al celor 2 batalioane Sar fi căzut în flancul stâng al inamicului şi ar fi atras asupra lui probabii o mare parte din irupele inamice aflate între şos. Daidir şi aceia 
a Silistrei, este absolut iluzorie şi nu se întemeia câtuşi-de-puţin pe cunoaşterea situaţiei inamicului. | 

Asifel primele două contra-atacuri îndreptate concentric asupra Rem. 2, intrau în unghiul ofensiv 
format de frontul Div. a 4-a bulgare care înaintă dinspre Sud, şi frontul Detaş, Hamm, care înainta dinspre 
Vest; ia: cele două companii care erau îndreptate spre Centrala 2 atacau direct de front cele 17 “batalioane 
ale Div. a 4-a; — adică nu se atingea nicăeri flancul inamicului, 6) 

Şi apoi, ce puteau face două batalioane contra 23 de batalioane ale Div. 4-a bulgare şi ale Detaş. Hamm.? 
Şi în nici un caz nu putea fi vorba de a mai atrage asupra lor şi o mare parte din trupele ina- 

mice aflate între şos. Silistra şi Daidir, chiar dacă cu cele două batalioane ar fi plecat la” contra=atac toate unităţile care se aflau în Sect. 1, cum dealtfel s'a. şi întâmplat, 
Dar să lăsăm aceste speculaţiuni teoretice şi să trecem la “descrierea operaţiunilor așa cum 

Sau întâmplat. 

Cred că primul ordin de operaţiuni dat de Capul de Pod pentru ziua de 24 Aug. nu a fost pri- 
mit de C-tul Sect. 1, sau, dacă a îost primit, nu a fost executat pur şi simplu; şi trupele din acest sector 

“au trecut la ofensivă abia după primirea celui de al doilea ordin, şi anume pe la ora 10,00 — 10,30. — Şi 
mai cred că ordinul. citit pe şos. Rem. 2 de către acel ofiţer călare a fost acest din urmă ordin. Vom proceda deci la descrierea operaţiunilor începând de la flancul stâng dinspre şos, Rem. 2, şi 
vom arătă cum a operat fie care unitate pe rând în ordinea în care ele ocupau poziţie pe front. 

Deşi cu ocazia descrierii operaţiunilor din ziua precedentă am încercat să stabilesc unde s'a re- 
„constituit şi unde a siaţlonat fiecare unitate în timpul nopţi de 23-24 Aug., totuşi trebue că recunoaştem că 
nu am parvenit să fac acest lucru decât într'o slabă măsură în comparaţie cu celelalte sectoare, unde am reuşit cu foarte mare probabilitate de adevăr să ficsez unde şi cum s'a reconstituit fiecare unitate. 

Sunt unităţi, precum Comp. 1:36, 10:36 şi 11/36, asupra cărora nu am aproape nici o dată pe 
care să mă intemeiez în stabilirea locului pe care l-au ocupat în front, şi din această cauză am fost nevoit să recurg la supoziţii spre a ficsa acest loc. 

Atară de aceasta, multe unităţi au staționat noaptea într'un loc, iar a doua zi de dimineaţă şi-au   

1) Cum era oare posibil să se salveze Turtukaia când ultimul ordin, care privea o ofensivă ge- nerală nu ajunge la sectoare decât în ziua de 24 Aug., la unele după ce acţiunea începuse, şi trupele erau angajate de Bulgari în luptă, iar la altele, cum e Sect, |, după ce lupta încetase în alte sectoare şi trupele noastre împrăştiate şi demoralizate se retrăgeau la Dunăre şi aruncau armele? 
2) O asemenea justificare condamnă dinainte pe cel care o încearcă, 
3) Aşa dar Cotul Apărării credea că la Rem. 2 se găsea flancul stâng inamic ? 4) Eu cred că acest ordin de operaţiuni chiar dacă a existat nu a fost cunoscut de nimeni. (Ba da, a fost cunoscut. N. A.) 

: 5) De sigur că un asemenea ordin, dacă a existat, — eu zic că mu a existat, — ar fi fost 0 glumă macabră, 
6) Foarte justă observaţie.
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schimbat locul spre a veni şi a se adună la batalioanele respective. 
Apoi mai trebue să se ştie că nici o companie nu s'a reconstituit numai cu oamenii săi proprii ci cu mulţi soldaţi de adunătură, carii, aci erau adunaţi şi formaţi în subunități, sau subimpărţiri, aci se risi- peau din nou;—,„nu era ceva desluşit, ci mai mult iluzia că sunt companii ; soldații prinși în urmă erau aduși și puși ici şi colo şi dați subt comanda ofițerilor carii erau găsiți întâmplător pe linie“—după cum foarte potrivit se exprimă în comunicarea sa Sub!, Costin S,, Adj, Bat, [;336.— 
După cum se vede şi pe schiţa respectivă, trupele Sectorului I au aşteptat pe inamic dispuse cu companiile pe o singură linie, absolut fără nici o rezervă, nici de sector, nici de regiment şi nici chiar de batalion. 
R. 36 Inf, era risipit pe toată lungimea frontului cu companiile mai mult sau mai puţin grupate pe batalione ; iar celelalte batalioane afectate sectorului, —şi ele mai mult sau mai puţin refăcute şi venite în fire,—ocupau la întâmplare anumite puncte ale frontului —!) o 
Singur Bat. 1V/80, care nu luase parte până acum la nici o acţiune de luptă, se găsea adunat Ja . Centrul 1 cu efectivul aproape complect. 
Voi lua acum fiecare batalion în parte începând dela flancul stâng, şi după ce voi arăta cum a staționat (fie care companie) şi cum s'a refăcut şi adunat în dimineaţa de 24 August, voiu arăta apoi cum a acţionat. 

Bat. 1136 Maior Bălan. 
Acest batalion, la început, de la prima retragere, a ocupat poziţie la Linia II-a călare pe şos. Rem. 2, în tranşeele din dreapta şoselii şi de pe D. Taslâgea, şi a stat aci până la plecarea la contra-atac- Lipsea numai Căpit. Ciocâlteu cu 2 plotoane din Comp. 6/36, care s'a răsleţit de batalion spre Centrul 1, unde a format o nouă companie, 
Compania 6)36. 

— Comunic, Lt. Drăghicescu As., of. subalt. în companie, şi care s'a retras cu 2 plotoane din com= panie şi a ocupat poziţie în stânga şos. Rem. 2: 
“ „Mercuri în zorii zilei Comp. 6/36 am trecut subt comanda Lt.-Col, Dumitressu 1., Ajut. C-tului 

Reg. 36 Inf.. Am mers în prima vale de la Vestul Dealului Taslâgea, unde era Comp. 436 şi Comp. 11136 
şi Comp. Mitr.:36; — Comp. 5:36 şi 7:36 au rămas la locul lor. 

„De acolo Comp. 6136 a fost luată de Lt.-Col, Nicolicescu care a dat-o ca susţinere Diviz. Căpit. Georgescu V., pe lângă care am stat până pe la ora 9. 
„La ora 9 am plecat la contra-atac cu direcţia la Centrala 1 şi Rem. 1, peste dealul cu pădure. Ia timpul înaintării Comp, 10:36 era la Stânga spre Rem. 2, iar Comp. 1|36 era spre dreapta, 
„Ajunşi la Rem. 1 am fost: întâmpinați de mitraliere germane pe care le-am respins şi am ocupat remiza, unde am fost opriţi de artileria bulgară de 75 mm. ; era ora 12, 
„La stânga frontul se retrăsese şi ne-am retras şi noi pe dealurile dintre D. Taslâgea şi Bat. de Coastă, şi de aci la satul Cerchez şi apoi la Turtukaia cu ultimele linii de luptă. 

— Este neînţeleasă luarea Comp, 6]36 de la locul său din batalion şi ducerea ei spre dreapta în sectorul altui batalion. De ce a fost ruptă de batalionul său ? — Oare nu erau destul de fărămiţite unităţile prin forţa lucrurilor şi mersul evenimentelor, spre a mai interveni şi comandanții însişi la destrămarea lor ? 
Unde se găsea M. Bălan, c-tul batalionului ? —. Asupra soartei acestui ofițer au circulat multe | svonuri. Din cercetările pe care le-am făcut în localitate şi în Olteniţa, am căpătat convingerea că a fost ucis cu lovituri de sapă întro pivniță de către populaţia bulgară din Turtukaia în timpul intrării țrupelor bulgare în oraş. De aci se naşte întrebarea, unde era acest ofițer în ziua de 24 Aug, ? — deoarece nici un ofiţer nu mi-a comunicat să-l fi văzut pe câmpul de luptă în această zi. 

— De cs s'a dat Diviz-lui Căpit, Georgescu V. o susținere specială, când acest divizion se găseă în- napoia liniei infanteriei 2—Sau linia infauteriei era prea slabă ?—Acesta nu era un motiv, deoareze prin luarea de pe îront a acestei companii frontul se slăbea şi mai mult.2) 
Din comunicările care urmează se va vedea că proectilele de artilerie care au oprit înaintarea in- fanteriei, nu au fost trase de artileria bulgară, care dealtfel nu ar fi putut sprijiai infanteria proprie prin pă- durile care acopereau tot terenul în jurul Rem. 2, ci de propria noastră artilerie.*) De asemenea se va cla- 

    , 1) Sector fără şef real, destinat să ia ofensiva cu 2 batalioane împărțite în 3 coloane, pentru a asigura victoria zilei. 
Cerc 2) De ce? Fiindcă i-a fost cerută, —probabil—ca să apere bateria contra comitagiilor din satul erchez, 
_ 3) Asemenea afirinaţiune nu se poate face decât dacă faptul a fost controlat şi dovedit, Căci din intreaga monografie, constat că artileria noastră a fost mai mult ua auxiliar de mare valoare al vrăjmaşului Se poate aceasta ?
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rifică şi locul pâdă unde au ajuns unităţile la contta atac, precum şi împrejurările în câre contra-atacul a 
fost respins, 

Compania 5/36. 
Ştim că această companie a ocupat poziţie în dreapta (Vest) şi în imediata apropiere a şos. Rem. 2. 

— Comunic. Subl. Furtună, of. subalt. în companie : 
„Miercuri de dim. înainte de răsăritul soarelui am pornit să reocupăm centrele.!) Am luat-o prin pădure spre centrele 7 şi 8 pe drumul de care. în marginea pădurii (care margine ?2—de Sud sau de Nord ?) am fost primiţi de artilerie ; acolo am ocupăt nişte şânţuri pe marginea pădurii. Deodată ne-am pomenit cu focuri de toata părţile şi soldaţii au început să dea înapoi. 
„Ne-am retras iarăşi la Linia l-a, ale cărei tranşee erau pline de soldaţi, Imi amintesc că pe acolo am văzut şi pe Subi, Tu'burearu (din Comp. 1:74) care era răsleţit de compania sa. 
„De la un timp am început să primim focuri puternice de arme şi artilerie. Am continuat să ne setragem. La stânga soldaţii se predau (cui ?) şi au încetat focul. Noi ne-am retras. spre Şeremet; eram 80—100 de oameni. 
— De ce a pornit compania aşa de dimineaţă, să ocupe centrele ?7— Oare va fi primit ordinul de luptă pentru ziua de 24 Aug., şi <-tul companiei va fi înțeles să procedeze aşa ?2—ln orice caz este ceva asemănător cu felul de a proceda al Bat. V|76 Mil. şi al Comp, 5184 şi 7:80 şi al unităţi Căpit. Iroftescu care se găsea în imediata sa apropiere, 2) 
— Este regretabil că nu se inţelege precis la care margine a pădurii a ajuns ccmpania ; înclin a crede că voeşte să spună că a ajuns la marginea de dincolo (de Sud) a pădurii, deoarece numai la acea margine se găsesc şanţuii ; şi când descrie drumul parcurs, spune că a luat-o prin pădure. Ajungerea însă a companiei,—oricât de dimineaţă ar fi plecat,—la marginea de Sud a pădurii este foarte problen:atică, şi de aceia mă şi îndoesc că a ajuns acolo. Poate va-fi sosit la marginea Poienei Manda din spatele Centralei 2, unde se va fi găsit oare care şanţuri făcute cu ocazia exerciţiilor executate de unităţile Czpului de Pod. | — Ofiţerul nu arată să fi văzut de la Linia Il-a infanteria bulgară eşind şi înaintând din pădure, ceace nu ar fi omis a spune dacă ar fi văzut-o. Cred că infanteria bulgară nici nu a debuşat din pădure atât timp cât infanteria noastră a ocupat Linia Il-a.— | 
Compania 7136, care a ocupat poziţie ceva mai la dreapta Comp. 536. 

— Comunic. Subl. Simionescu S., of. subalt. în companie : : 
_ „Mercuri de dimineaţă am. găsit Compania în franşeele de deasupra cişmelelor 3); era cu Căpit, Arion, c-tul comp. Subl. Pârvu şi Plot. Popescu, ambii din Comp. 7 (36. Tot acolo era şi Subl. Cernescu, Adj. Bat. 11179. In dreapta era Lt. Niţescu cu Comp. Mitr.136.— 

„Pe la ora 8,30 (2) s'a primit ordin ce contra atac spre Linia Centrelor. 4) Am mers prin pădure 
spre Rem. 1, dar am fost respinşi (din ce loc ?) şi am revenit la Linia I-a Susţinându-ne reciproc retragerea 
cu Comp. de Mitr./36 

„Dintrun pom (de unde) am văzut la stânga noastră înaintând o trupă care apoi s'a retras urmă= rită de Bulgari care înaintau în ordine, (2).— 
„In retragere a căzut mort Căpit. Arion, C-tul Comp. 7:36. 
— Nu clarifică mai mult ca ofiţerii precedenţi mersul acţiunei de recucerire a centrelor, 
Compania 8:36. | 
Ştim că această companie s'a împărţit în două părţi îucă de Duminecă seara 21 Aug.: o parte, 3 plotoane cu Subl. Hogaş,—şi o altă parte, 1 plot. cu Lt. Munteanu, c-tul comp. Cunoaştem numai acţiu- nea primei părţi, 

— Comunic, Subl. Hogaş, of. subalt. în Comp. 8|36: 
„Mercuri de dimineaţă am ocupat şanţul din faţa noastră de deasupra cişmelelor. L'am văzut şi pe Lt. Munteanu, dar el a luptat în altă parte.—Aveam cu mine ca 100-120 de oameni, 
„Sa dat ordin de ocuparea centrelor. Comp. 8|36 a luat direcţia. spre Rem. 2 (2). Am trecuţ valea la cişmele, am. urcat în pădure şi am mers până deasupra şi la Nord Est de Rem, 2, unde Locot, Niţescu era cu mitraliereie sale şi l-am văzut cum de acolo a plecat pe vale spre Rem. 1. 
„Am îâceput să primim foc de artilerie şi toc de mitraliere din Stânga, Am îndreptat trăgătorii 

Ja stânga şi într'o poiană lângă şosea am dat peste mitralierele care irăseseră asupra noastră. Am năvălit 
asupra lor şi am căzut rănit. După aceasta compania s'a risipit, 

  

1) Nu cred, 
2) Nu cred să fi pornit aşa -de dimineaţă. Ofiţerul nu-şi aminteşte bine, 3) De unde venea ofiţerul ? | 4) Să se contrunte această comunicare cu precedenta. o Abia la ora 8,30' a, m., zice otiţerul,—s'a primit ordin,
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— Este foarte greu să se stabilească ce drum a urmat fiezare companie la înaintare, deoarece nu 

avem. în acest loc pe teren decât 2 puncte de reper şi anume Rem. 1 şi 2 cu drumurile respective care 
duc la ele. . 

— un alt grup spre Rem. l, urmând drumul de care ce duce de ia Cerchez la această remiză, 
| — Şi al treilea grup tot către Rem, 1 urmând însă şoseaua care merge de la Bat. de Coastă pe 

V. Boiangiului.' 

Trebue să arătăm cu această ocazie că alte unităţi din Sect. 1 au înaintat de la Centrul | spre 
Centrul 2 atât prin interiorul cât şi pe din afara reţelii de sârmă, Comp. 8]36 a făcut parte probabil din grupul de unități care Sa îndreptat pe şoseaua şi pe 
drumul care duce de la cişmele ia Rem. 2, - | | Despre ciocnirea care a avut loc în pădure cu mitralierele bulgare, am auzit pe mulţi ofiţeri şi 
soldaţi vorbind ; şi este dată ca o frumoasă faptă de arme reputată ce Subl, Hogaş, care întradevăr a căzuţ 
rănit cu această ocazie. Se zice chiar că mitralierele bulgare zu fost Capturate pentru un moment şi apoi 
părăsite după rănirea ofițerului, 

Aşa dar companiile Bat, 1/36, deşi de dimineaţă s'au găsit mai mult sau mai puţin grupate, dar 
fiind lipsite de Comandant, au luptat cu totul împrăştiate şi pe direcţii diferite ; astfel: — Comp. 5/36 spre 
Centrala 2; — Comp. 6|36 spre Rem. 1; — Comp. 7|36, tot spre Rem. 1, dar fără să fia în legătură cu 
precedenta ; — iar Comp. 8:36 (3 plotoane) spre Rem. 2. 

Bat. 1175, Lt. Col, Tânțu. 
, | Iatrucât resturile acestui batalion s'au ădunat şi au ocupat poziţie în sectorul o.upat de Bat. [1]36 

îi vom studia şi descri acţiunea acuin. 
Ă | 

Ne amintim că ofiţerii şi trupa acestui batalion retraşi izolaţi dinspre Centrele 4 şi 5, s'au adunat 
treptat în seara de 23 Aug. şi în cursul nopţii de 23—24 Aug. în trauşeele Liniei a Il-a în dreapta (Vest) 
şoselii Rem, 2 şi au constituit 3 companii (2, 3 şi 4) cu un efectv total de circa 150 de oameni, L'psea 
Comp. 1:75 întreagă care s'a raliat la Bat, 1175. 

Nu am putut stabili cu preciziune ce anume tranşee a ocupat acest batalion : cele. două etaje din 
imediata apropiere a şoselii Rem. 2, Sau cele de pe crupa mijlocie a Dealului Taslâgea, care sunt tot eta= 
pate, deoarece am ioformaţia sigură că ceie 3 compaBii ale batalionului ocupau două trabşee etajate ; ba Chiar din comunicările pe care le am asupra adunării batalionului şi asupra desfăşurării luptelur din ziua de 24 Aug., Sar păreă că co:npaniile nu s'ar fi găsit grupate, ci unele se găseau în imediata apropriere a şos, Rem, 2, iar altele în nişte tranşee care doininau locul cu cişmelele care se găseau la vre 0 500 metri 
Spre Apus de şosea, 

! Să ascultăm pe ofiţeri. 
Comp. 2|75 Locot. Zaharescu Valeriu, 
Comunic. Locot, Zaharescu, C-tul Comp. 2/75: | „lu noaptea de Marţi spre Mercuri am stat în trauşeele Liniei a [l-a cu Locot. Voinescu M,, 

C-tul Comp. 3:75 şi cu Subl. Bălan Cezar din compania mea şi Stănescu 1. din Comp. 3:75. Eu personal aveam vre-o 40 de soldaţi. 
„Mercuri de dimineaţă am plecat să caut batalionul şi am dat de Lt. Col, Ţânţu care se găscă pe 

un bot de deal la dreapta unui drum care coborând de vale se încrucişa cu şos, (Rem. 2) la nişte cismele şi apoi intra în pădure, Ea 
„Acolo am mai găsit şi pe Lt-Col. Dumitrescu |. dia R. 36 Inf., Lt, Nijescu, C-tul Comp. Mitr,:36 şi Lt. Slăvescu, C-tul Comp. 4|75.: Ne-am reconstituit Companiile cu câte 40 (?) ce oameni efectiv de fiecare Ccompânie, e 
„După aceasta Lt-Col. Țânţu şi Lt-Col. Dumitrescu au plecat şi ne-au Spus să stăm acolo până 

va da ordin de atac. Lt-Col, Țânţu a ocupat poziţie inapoia noastră (cu ce unitate ?) ca rezervă a liniei de 
luptă pe care o formam noi. 

” „La un moment dat sa auzit goarna de atac, şi un ofițer călare a venit şi ne-a spus să înaintăm, 
căci au sosit Ruşii dinspre Silistra.!) 

„Am coborât de vale cu Comp. 4:75 în linia |.—De vale companiile S'au amestecat, căci trupele 
care înaintau şi la dreapta şi la Stânga noastră trebuiau să între în pădure pe şosea Şi s'au îngrămădit peste 
noi.2)—O parte dia Soldaji au iaaintat pe şosza, iar altă parte au intrat în pădure în trăgători. 1) Am auzit şi eu că ordinul de atac s'a dat prin cornişti. Colosal| „2) Unde mergeau ? Să ocupe centrele ?



.— 443 — 

| „Când să intrăm şi noi, s'au auzit împuşcături în pădure şi s'a produs puţină panică ; dar în fine 
am înaintat şi am ajuns în pădure sus pe platou, 

„Acolo am văzut cum o patrulă bulgară a fugit de pe şosea în pădure şi imediat am început să 
primim focuri din ambele părţi; cred că ai noştrii au tras unii într'alţii, căci venea foc şi dinapoi.!) Acolo a 
fost rănit Lt. Voinescu.—Era pe acolo tot felul de soldaţi : unii îmbrăcaţi în negru, alţi în verde, mulţi cu 
hainele rupte şi neechipaţi complect, etc. | 

- „M'am retras cu Lt, Slăvescu înapoi peste vale la tranşeele de unde plecasem şi unde au venit 
şi Subl-ţii Popescu G, şi Bălan Cezar, ambii din compania mea (2|75). 

„Pe drum în' retragere ne-am întâlnit Lt-Col. Țânţu care ne-a reproşat, că de ce am pornit la 
atac fără ordinul dânsului. 

„După revenirea pe poziţia de plecare -la atac, Lt-Col. Ţânţu a plecat înapoi spre a ne aduce 
ajutoare şi hrană ; să fi fost ora 12—12,30. Când am pornit la atac cred că a fost ora 10—10,30, - 

| „Până pe la ora 3—3,30' au tot apărut din pădure soldaţi îmbrăcaţi româneşte cu batistealbe la 
arme şi făcând semne să nu tragem; acum bănuesc că aceşti soldaţi - erau Bulgari îmbrăcaţi în haine 
româneşti. 

„Pe la ora 3 am început să fim bătuţi cu foc de mitraliere din pădure, la care am răspuas şi noi, 
„Am făcut raport să ni se trimeată ajutoare şi hrană, dar nu Sau mai înapoiat nici oamenii 

pe care i-am irimes, 

„Inapoia noastră într'o tranşeie care se afla întrun plai superior, se găsră Căpit, Arion, C-tul 
Comp. 7/36 cu vre-o 40 de soldaţi. | 

„La un timp artileria inamică a început să bombardeze, la care a răspuns artileria noastră, care 
după puţin timp a tăcut, | 

„Artileria inamică nu a tras până după masă, 
„Am mers înapoi ca să văd ce este; am văzut soldaţi morţi şi încolo nimic. 
„Inainte de a eşi din tranşee, Bulgarii apăreau dincolo de şosea în Stânga la tranşeele noastre şi ne bătusem cu ei. Acum când am eşit, m'a întâmpinat un lanţ de trăgători care m'a forţat să mă retrag spre clăile de fân dinspre Caz. Şeremet 2). 

| — Aşa se intâmplă când comandantul de batalion pleacă de lângă batalion, şi când vine ordin de 
atac în lipsa lui: companiile pleacă de capul lor la atac şi comandantui de batalion rămâne singur. Ş Lt.-Col, Ţanţu a repetat această greşeală a, doua oară şi anume, când după revenirea companiilor pe po-i ziţie a plecat după ajutoare şi pentru a aduce hrana trupei. De aceia C-tul Capului de Pod l-a găsit singur 
pe câmpul de luptă şi nu a putut justifica situaţia în care se găsea, — îmi pare în ajun, dacă nu chiar şi 
în ziua de 24 Aug.. “ | 

Cine a crezut că se poate atacă cu un front continuu prin pădure, şi mai ales când pădurea este 
tânără şi deasă, a dovedit că nu cunoaşte nici anumite întâmplări din răsboaele trecute şi nu avea nici 
Simţul realităţilor şi deci s'a înşelat când a dat ordin ca toate unităţile să pornească la atac. Companiile 
pornind fiecare drept înainte şi încercând să intre în pădure şi văzâud că nu se poate, au înclinat la dreapta 
Sau la stânga către drumurile care intrau în pădure, s'au îngrămădit acolo şi au dat naştere la o aşa de- zordine încât unităţile au ajuns să se împuşce unele pe altele şi apoi să se retragă în chip lamentabil, 

Privind chestiunea dia acest punct de vedere G-lul Teodorescu a avut dreptate atunci când a or- donat ca contra-atacul în Sectorul 1 să se dea numai pe drumuri şi numai cu forţe reduse de câte 2 com- paaii şi cel mult un batalion pe fie care direcţie. Şi dacă ordinul a fost aşa, ne putem întreba cu drept cu- vânt, de ce C-tul Sectorului 1 a dat ordin ca toate unităţile să pornească la contra-atac aşa cum au făcut,5) — Soldaţii îmbrăcaţi româneşte, carii eşeau din pădure cu batiste albe la arme, au putut fi şi Bulgari îmbrăcaţi româneşte în scopul că Bulgarii să ocupe, subt protecţia lor, marginea pădurii cu mitraliere, cea- ce ar dovedi o altă formă de viclenie, dar au putut fi şi soldaţi români veritabili; carii fiind rămaşi în pă- dure, veneau acuma, şi spre a nu se trage în ei arborau batista albă. 
— Comunic. Subl. Popescu G. A, of. subalt. în Comp. 2|75:: | 

„ID retragere, în ziua de 23 Aug., am ajuns la Linia II în faţa Puţurilor şi în faţa podului şoseli (şos. R. 2.) Acolo nu am mai văzut pe nimeni decât soldaţi rătăciţi şi frânturi de unităţi. Aci m'am întâlnit cu Locot. Zaharescu şi Subl, Bălan Cezar, carii S'au oprit şi au ocupat poziţie cu câţiva soldaţi la Stânga mea. 

1) Ca de obiceiu, 
2) Anarhia era întinsă pe tot frontul. _ 3) Din toate comunicările rezultă că fiecare â plecat, la aşa zisul contra-atac, individual, fără di- recție şi obiectiv definit, fără conducere unitară.—Ce putea eşi din aceste mici opinteli, încercate în toate sectoarele.



— 444 — 

„Auzind că R. 75 laf. se adună în urmă, m'am dus într'acolo, dar am văzut că era R. 36 Inf; 
care se adună, şi m'am înapoiat la tranşeele pe care le ocupasem. Acolo am găsit pe Subl. Teodorescu A. 
din Comp. 4|75 şi pe Plot. Tinca Coman, tot din Comp. 4/75, şi cu ei am format 3 plotoane din soldaţi ră- 
tăciţi din reg-tul nostru, cu care am stat în acel loc toată noaptea. 

„A doua zi am ocupat aceiaşi tranşee în stânga (?) şoselii, unde a' venit şi Lt. Zaharescu. 
„La ora 9-10 am poroit la contra-atac ; dar ajunşi la 200 m. în pădure am fost respinşi de foc 

de mitraliere şi infanterie. Cu noi a fost şi Lt-Col. Ţânţu şi L-ţii Voinescu şi Slăvescu, carii veniseră în 
tranşeie în stânga mea, | | 

„Fiind respinşi am ocupat cu Lt-Col Țânţiu şi Lt. Zaharescu aceiaşi trâuşeie de unde plecaserăm; 
se zice că şi Subi. Bălan Cezar era pe acolo. 

„După puţin timp Lt. Col. Ţânţu a plecat cu vorba ca să ne aducă ajutor; i s'a cerut apoi şi în 
scris ajutor, dar nu a fost găsit; s'a dus în urmă şi Lt. Zaharescu după dânsul, dar nu s'a mai înapoiat nici acesta. 

„la urmă au apărut mitraliere şi infanterie bulgară la marginea pădurii şi pe platoul din stânga şi 
m'am retras; — începuse şi un bombardament. |n retragere am fost rănit de glonţ, — ora 4, — şi am ajuns la Cercul M., când se adunase ofiţerii acolo. . | 

— Dia comunicarea de faţă se pare că nu a avut loc o refacere propriu zisă a Bat, 1/75, ci numai 
gruparea întâmplătoare şi cam în acelaş loc a sfărămăturilor lui la Livia I-a în apropierea şos. Rem, 2. 

Apariţia Bulgarilor pe marginea pădurii, ofiţerul spune clar că a avut loc după plecarea Lt-Col. 
Țânţu şi chiar după plecarea L-uului Zaharescu. Lucrul pare însă că nu este exact în ce priveşte Lt. Zaha- 
Tescu, ceoarece acest ofiţer a asistat la apariţia Bulgarilor pe marginea pădurii şi chiar la apariţia acestora 
în tranşeele dinspre stânga, ceace l-a şi făut să nu se mai înapoieze la unitate şi să se retragă, după care 
imediat s'a reiras şi Subl, Popescu A, 

Se confirmă comunicarea L-tului Zaharescu, cum că Bulgarii au ocupat mai întâi. tranşeele Liniei 
a l-a de la stânga şos. Rem. 2 şi prin aceasta a foi ţat şi trupele din dreapta şoselii să se retragă. Aceasta 
înseamnă că unităţile noastre care 'ocupau poziţie îniwe şos, Daidir şi Rem. 2, au cedat terenul înaintea tru- 
pelor din dreapta, şos. Rem. 2, probabi! subt presivnea întoarcerii dinspre stânga executată de trupele Brig, 
Nedelkoff; iar trupele Div. a 4-a bulgare nu au eşit din pădure decât după ce Linia II-a din faţa pădurii a 
fost curăţită prin întoarcerea dinspre stânga, 1) 

Comp. 3|75, Lt. Voinescu Mandache. | 
Comunic. Subl. Stănescu L., of. subalt. în companie : 
„la retragere în ziua de 23 Aug, am suit pe deal spre Turtukaia şi am ocupat o tranşee pe care 

am găsit o goaiă în dreapta şoselii ; eram cu Subl. Mogoş şi cu 190 (2?) de oameni din plotoanele noastre şi alţi soldaţi de adunătură. | “ 
„Ia spatele nostru la 150-200 m. se găsea o baterie, iar înspre stânga noastră se auzea luptă. Inapoia 

mea se găscă Li. Slăvescu, C-tul Comp. 4175, cu aproximativ 2 plotoane de soldaţi. Acolo 'am văzuta doua | zi şi pe Subl. Teodorescu A, din Comp. 4175. La noi în şanţ a venit şi Subl. Dumitrescu Floricel, Cotul Tr. Luptă:75, care a cerut şi i-am dat comanda plotonului format din oameni adunaţi din diferite reg-te. 
„ln cursul nopţii a venit la noi şi Lt.-Col. D-trescu L. din R. 36 L,, care ne-a spus sa stăm acolo. 
„Mercuri se auzea de dimineaţă pocnituri înspre stânga spre şos. Daidir; se vedea şi mişcări de trupe între noi şi şos. Daidir.—La ora 7,00” de dim. a venit din nou Lt-Col. Dumitrescu I. şi ne-a spus să aşteptăm ordine. 2) 
„La ora 7,30 a venit din pădurea din faţă (?) Lt-Col. Țânţu cu ordonanța sa şi S'a aşezat îna- poia noastră luând în rezervă plot. Subl. Dumitrescu FI..—Pe la ora 8 au venit şi L-ţii Voinescu şi Zaha- harescu dinspre dreapta fâră soldaţi. 
„La ora 9 s'a ordonat înaintarea. R. 36 Inf. a înaintat cu stânga pe şosea, iar noi am înaintal întâi pe drumul de care şi apoi printre drum şi şosea. 

| „Inaintarea s'a făcut fără recunoaştere.?) Noi am înaintat cu plotoanele pe un rând în coloană cu baioneta la armă în ordinea: Comp. Lt. Slăvescu (C. 4:75) cu plot. Subl. Popescu Gr. A. şi Teodorescu A,, apoi Comp. Lt, Voinescu M, (C, 3/75) cu plotonul meu şi al Subl. Mogoş, iar la 100 m. înapoi venea Lt.- Col. Ţânţu cu plot. Subl. Dumitrescu Fi, 
„La creasta dealului în pădure am fost primiţi cu fo; ne-am culcat şi am deschis focul şi în scurt timp s'a produs panică, şi soldaţii au dat înapoi de vale. 
„Sosind Lt.-Col. Țânţu am revenit la atac; soldaţii şovăiau şi Sau amestecat; ne-am culcat din - 
  

  

1) De sigur că da; căci acolo s'a petrecut evenimentul zilei care a şi fost evenimentul final al tragediei de la Turtukaia. 
2) Până la această oră nu există, aşa dar, aici 'un ordin de operaţiuni în acest sector. 3) Ca. toate celelalte.
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nou; aci a fost rănit Lt. Voinescu şi a fost evacuat, După aceasta soldaţii au dat din nou it vale şi ne-am retras definitiv. La dreapia noastră se retrăgea şi R. 36 Inf.. | „In retragere am ajuns la podişca din vale, unde am găsit pe Sub!-ţii Mogoş şi Dumitrescu FI. Lt.- Col. Ţânţu se vedea cum se retrăgea înspre dreapta. Pe Lt. Slăvescu şi Subl. Teodorescu A. nu i-ammai văzut: „N'am putut ocupa Linia Il-a, şi ne-am retras mai departe spre Turtukaia pe la ora 11; drumul era bătut de artileria bulgară, 
„In marginea 'Turtukaiei am format un lanţ de irăgători în faţa unei baterii care trăgea (Bat. Lt. C-tinescu Toma) şi care a schimbat poziţia spre stânga. Aci eram eu cu Subl. Mogoş (C. 3/75) şi Subl. Preda |. din Comp. 4/76 Mil, In stânga noastră se vedeau venind trupe în dezordine. 

— Venirea Lt-Col. Ţânţu de dimineaţă de peste vale din pădure însoţit de ordonanța sa este cu totul stranie şi pare de necrezut ;—oare va fi petrecut noaptea în pădure ? 
— Lt-Col. Ţânţu sosit după plecarea batalionului la atac, l-a ajuns din urmă şi după cât se pare l-a şi condus în luptă făcându-l să revină la atac după prima panică. 

— Această comunicare este interesantă prin arătarea formaţiei în care batalionul a plecat la contra- atac şi anume în coloană de plotoane pe un singur rând, formaţie potrivită pentru a pătrunde pe şosea în pădure, dar nefiind acoperită de un serviciu de siguranță şi recunoaştere era expusă surprinderilor, cum a şi fost ; şi dacă Bulgarii ar fi ocupat de la început marginea pădurii ar fi făcut ravagii în această formaţie. — Tot atât de interesantă este această comunicare şi prin arătarea ofiţerilor care au venit treptat la refacerea batalionului şi pe care i-a văzut în diferite locuri şi în diferite faze ale luptei. 
— De remarcat că ofiţerul nu s'a putut opri la Linia ll-a a Capului de Poa. 
— Comunic. Subl. Mogoş Şt., of. subalt. în Comp. 3/75: 

„Cu Subl. Stănescu 1. (C. 375) şi Subl. Teodorescu A. (C, 4/75) în retragere în ziua de 23 Aug, am Suit dealul ia Linia îl unde am găsit pe Lt. Siăvescu, C-tul Comp. 4:75, adunând soldaţi şi aşezându-i în şanţuri, şi unde am ocupat şi noi poziţie cu 190 (?) Oameni, pe care îi aveam cu noi. Îmi amintesc că acolo cu noi era şi Subl. D-trescu FI,. care nu ştiu când a venit, 
„Mercuri de dim. a venit pe la noi Lt-Col. Dumitrescu |, din R. 36 Inf. şi ne-a spus că suntem 

subit ordinele dânsului, 
„Ii dreapta noastră era R. 40 inf. (Bat. 1V/40) cu Subl. Manolescu Tr. (C. 16/40). 
„După puţin timp a venit Lt. Voinescu (C. 3|75) dinspre stânga de pe şosea însuţii de un soldat; spunea că a fost dărâmat peste dânsul un pom; mergea şchiopând şi a rămas cu noi. 
„A venit apoi şi Lt.-Col. Ţânţu pe şosea de peste vale din pădure; era supărat; i-a raportat ceva Lt. Voinescu şi a luat loc în nişte tranşee în urma noastră. 
„După puţin s'a tidicat balonul tot unde fusese în ajun şi apoi s'a sunat înaintarea 1), Acţiunea 

s'a petrecut aşa cum a povestit-o Subl. Stănescu 1. 
„Noi ocupam o tranşee în dreapta şoseiii, care aci urcă făcâad un cot mare. 

— Se contirmă că Lt.-Col. Țânţu a venit Mercuri de dimineaţă de peste vale din pădure. — Arătarea tranşeiei ocupată de Comp. 3:75 pe Liaia I-a este foarte precisă: lângă şosea, şi anume acolo unde şoseaua urcă şi face un cot mare, loc ce se poate vedea foarte uşor pe hartă. 

Aşa dar putem conchide : | 
—. Mare parte din resturile Bat 1:75 s'au adunat în mod întâmplător la Linia || în apropierea Şos. Rem. 2. Adunarea acestor resturi în acest loc este explicabilă prin aceia că de la Centrele. 4 şi 5, unde a luptat batalionul, la D. Taslâgea, linia normală de retragere este şos. Rem. 2, pe care S'a retras ceu mai mare parte a trupelor care au luptat în sectorul Susziselor centre. | — Se pare că nu a fost o refacere propriu zisă a batalionului. 
— Batalionul a pornit la atac fără 'un ordia precis, ci la Sunetui corniştilor şi imitând exemplul ce- lorlalte trupe care ocupau Linia l-a, - 
— Abia ajunse în pădure unităţile au fost respinse în dezordine. 
— Parte din unităţi şi ofiţeri s'au oprit în tranşeele de plecare, iar parte şi-au continuat retragerea spre Turtukaia fără. să se mai oprească la Linia l-a. | — După câteva ore de aşteptare unităţile bulgare au apărut pe marginea pădurii, de unde au des- chis focul asupra unităţilor. noastre, care se opriseră şi ocupau Linia II-a. — Bulgarii însă nu au îndrăsnit să iasă din pădure şi să atace de front poziţiunea, ci au aşteptat până când s'a manifestat întoarcerea po- ziției care se făcea dinspre stânga. 

    1) In ioc de ordin de operaţiuni, cornistul a sunat înaintarea.
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Aceasta însemnează că C-mentul Bulgar renunţase să-şi mai expună trupele la atacuri cacele din 
ziua precedentă asupra centrelor, unde a avut pierderi. mari ;—sau poate că unităţile întâmpioau dificultăţi 
mari cu străbaterea pădurii. :) 

— Din partea noastră, după cum trupele au pornit la atac după nici un plan şi fără nici o pre- 
gătire, tot fără plan s'a ocupat şi s'a apărat Linia Il a în urma retragerii din pădure. 

După cum se va vedea în expunerile viitoare, acţiunea s'a produs pe întreg frontul Sectorului | 
în acelaş fel. 

Acțiunea Comp. 14|36. | | 
Ne amintim că această companie, după retragerea de pe frontul Bălţei St-Selo s'a răsleţit de ba- 

talionul săv, şi a venit de a ocupat poziţie la Linia l-a pe D. Taslâgea între Comp. 7/36 la stânga şi Comp. 
Mitr.|36 la dreapta. in felul acesta ocupă poziţie în dreptul cişmelelor din V. Fotulului-Turtukaia şi în faţa 

- eşirii din pădure a şos. Rem. 2. | 

Să vedem cum a acţionat. 7 
— Comusic. Subl. Capotă Ion, of. subalt. în Comp. 14/26: 

„Compania era întreagă cu toţi comandanții de plotoane.— După ce am sosit aci, nu am - mai vă- 
zut pe Subl. Berdan, Cotul companiei. - 

„In Stânga noastră era Căpit. Arion cu compania sa (C. 7/36), iar în dreapta era Subl. Mari- 
nescu |. din Comp. 10136 (care ştim că era dat cu plotonul său ca susţinere Comp. Mitr.]36 )—Acolo a venit 
şi a dormit noaptea Subl. lovcea c-tul unei secţii de mitr. fr.—la vale în faţa noastră se găseau cişmelele. 

„Mercuri am plecat la contra-atac cu tot regimentul în aceiaşi ordine în care am petrecut noaptea. 
Am coborât la cişmele şi am încercat să intrăm în pădure cu direcţia pe şos. Rem. 2. | 

„Am înaintat până să eşim sus pe platou pe o vălceluşe (pe care şoseaua urcă pe platoul de 
dincolo de V. Fotulului) şi am fost cuprinşi de un foc puternic de mitralier e de părţi, 2) şi ne-am retras 
la vechiul loc. De aci se vedeau cum Bu'garii se scurgeau prin pădure spre Răsărit şi erau bătuţi puternic 
de artilerie. 

„ Cu noi s'a retras și Comp. 1/36. Puțin după aceasta am început să primim focuri de la 
dreapta (?) de unde se retrăseseră trupele. Tot în acest timp am susținut retragerea Comp. de Mitr/36 care 
era cu Lt. Niţescu şi cu Subl. Chiajna, şi au ocupat loc lângă noi; ei veneau din pădure. 

„De aci ne-am retras la Caz. Şeremet unde era o baterie părăsită; era ora 2,30'—3,00'.—In azest 
timp a fost omorât Căpit, Arion, C-tul Conp. 7436, de glonţ de armă. 

- „lainte de-a ne retrage am schimbat focuri cu Bulgarii de peste vale, din pădure. 

„Ajunşi la Dunăre Subl. Ionescu A., ofiţer în companie, s'a aruncat în Dunăre, enervat, spre a 
se salva pe nişte buşteni, dar s'a înecat repede. 3) 

— Acţiunea companiei este arătată destul de clar: i s'a dat, sau şi-a luat ca direcţie de atic şos. 

Rem. 2; — nu a pătruns în pădure însă decât pe o mică distanţă şi fiind surprinsă de focuri din 3 părţi, — 

dinainte şi de pe -ambii versanţi ai vălceluşei pe care şos. 'pătrunde în pădure, s'a retras-la locul de plecare. 
— Este o chestiune: cum Comp. 8;36 subt comand. Subl. Hogoş care a urmat aceiaşi şosea a putut 

ajunge până aproape de Rem. 2?, — iar Comp. 14[36 a fost respinsă de la primul pas în pădure? — Pro- 

babil că a sosit după ce Comp. 8]36 a fost respinsă, şi Bulgarii au sosit în urmărire şi au ocupat ambii 

versanţi ai vălceluşii prin care şoseaua Rem. 2 intră în pădure şi urcă pe platoul cu pădure de dincolo de vale, 

— Reintoarsă pe poziţie, Comp. 14|36 a susţinut retragerea Comp. Mitr.|36 care se retrăgea 
dinspre Rem. i. o 

— In urmă compania s'a retras fără să aştepte atacul infanteriei bulgare, ci numai după wn schimb 
de focuri cu Bulgarii carii apăruseră pe marginea pădurii şi fără să fi ajuns să simtă întoarcerea care venea 
dinspre stânga, ci în urma primirii unor focuri dinspre dreapta. - 

Acțiunea Comp. Mitr.|36 Locot. Niţescu. - . 

Urmărim acum acţiunea acestei companii, deoarece urmă în front imediat la dreapta Comp. 14136. 

Posed numai câteva comunicări sumare ale câtorva ofiţeri comandanţi de secţii de mitraliere fraa- 

ceze, carii pierzâud piesele lor, au venit şi s'au pus la dispoziţia c-tului comp. mitr|36. 
— Comunic. Subl. Chiajna. 

  

1) De sigur că C-mentul Bulgar, care era condus de St. M. al lui Machenzen a executat opera- 
ţiile de la 24. Aug. după un plan general! foarte bine conceput, În ziua aceasta lovitura trebuia peatru mo-: 
tive generale şi topografice să se dea prin sectorul de Est. 

2) De 3 părţi ? Nu e prea mult ? (Locul permite acest lurcu. N. A.) 
3) Ce temeiu se poate pune pe o asemenea comunicare ? (Nu văd ceva neverosimil, sau prefăcut. 

Trebue să credem pe ofiţer pe cuvânt până la proba contrară. Sunt oameni carii povestesc cu bună cre 
dinţă lucruri care nu s'au întâmplat, dar fiind puternic impresionați, văd altfel decât realitatea (N. A)
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„Mercuri am luat parte la contra-atac în direcţia Rem. 1 şi Rem. 2. 
„In valea acestor remize am pus în bătae trăgând în direcţia centrelor în pădurea de pe mal, unde 

se găseau Bulgari mulţi, carii voiau să ne înşele că vor să se predea. 
„Fiind părăsiţi de infanterie ne-am retras şi noi pe uude am venit, prin pădure, şi am ajuns în 

tranşeele unde se găsea Căpit. Arion care ne-a servit de susţinere, 
„Aci eu am luat comanda unei secţii, iar cealaltă secţie se găsea mai la dreapta subt comanda Lt- 

Niţescu, Am stat în această poziţie ca o jumătate de oră, după care văzând că infanteria se retrage mai 
departe, ne-am retras şi noi spre Cerchez, şi de acolo la Turtukaia, unde am aruncat mitralierele în Dunăre. 

— Comunic. Subl. Stoica M., of. subalt. în Comp. Mitr.:36, fost c-t de secţie de mitr. fr.: 
„Mercuri am luat parte la contra-atacul ordonat de Col. Mărăşescu, şi am înaintat pe drumul prin 

* pădure spre Centrala 1 şi Rem. 1). 
„Fiiod respinşi ne-am retras pe la podiacul cu puț din gura Văii Boiangiului unde am găsit pe Subl. Ioniţă C. cu Tr. de Luptă al Reg. 36 Inf.,—era ora 1,30/-2,—şi cu toţii ne-am retrasla Sud de Cerchez. 
„Artileria inamică bătea puternic artileria noastră care era aşezată la Vest de Cerchez. 
„Ne-am adăpostit in sat. Trupele noastre se retrăgeau risipite. 
„Pe la ora 3,30'-4 nc=am retras şi noi la Dunăre şi apoi am mers la Cercul M. 

— Comunic, Plot. t. r. Sonda Petre: Sa 
„Mercuri mi s'a dat comanda secţiei de mitraliere Subl. Vasilescu, care fusese evacuat fiind uşor 

rănit la mână. " | 
„Comp. Mitr::36 a luat parte la contra-atac înaintând în direcţia Rem. 1. şi 2. 

— Comunic. Subl, Marinescu 1., of. subalt. în Comp. 10:36 şi care a fost dat de Luni, 22 Aug. de 
dimineaţă cu plotonul său ca susţinere a Comp. Mitr]36: 

„Mercuri de dimineaţă am luat parte la 'contra-atac ca susţinere a Comp. Mitr.:36. 
— Ofițerul nu arată direcţia şi modul cum s'a desfăşurat contra-atacul, 

Aşa dar putem conchide că Comp. Mitr.|36 a înaintat la contra=atac mai întâi în direcţia Rem, 1 pe drumul de care, prin pădure, care duce de la satul Cerkez spre această remiză; iar de aci a înainţat „spre Rem, 2 pe V. Boiangiului, | 
Odată cu retragerea infanteriei s'au retras şi mitralierele. Se pare că la retragere compania w'a mai urmat drumul pe care a înaintat, adică prin pădure, ci a coborât pe V, Boiangiului în jos până a dat în V. Turtukaiei, şi de acolo a venit la tranşeele de unde plecase, 

Acțiunea Bat. 1V|40 Lt.-Col. Teodorescu Gh. 
Ne amintim că unităţile acestui batalion afară de Comp. 1340 Lt. Stamate, după retragerea de pe Linia Centrelor, s'au grupat pe Linia Il în dreapta Comp. Mitr.36 şi în jurul văii de la Vestul dealului Ta= 

sâlgea, unde au petrecut noaptea. | 
A doua zi, după cum vom vedea a avut loc o refacere propriu zisă a batalionului subt ordinele 

Lt-Col. Teodorescu, după care batalionul a luaţ parte la acţiunile din această zi, 
Să ascultăm pe otiferi. 

— Comunic. Subl. Gheorghiu C., of. subalt. în Comp. 1440: 
„Ajuns la Linia li-a am găsit acolo pe Subi-ţii Drăgulinescu, C-tui Comp. 15140, — Ilie D.N. din 

C. 15:40. şi alţi ofiţeri din R. 36 Inf. Am constituit şi încadrat o companie şi jumătate şi am petrecut noaptea 
în acel loc. Se constituise o jumătate de companie cu Subl-ţii Tocitu şi Vlădescu şi o companie cu Subi, 
Drăgulinescu, în compunerea căreia am intrat şi eu, Subl. Tocitu cu unitatea sa a ocupat o tranşee la dreapta pe un boi de deal, peste un drum de care. 

„Mercuri de dim. am primit ordin şi am mers la Cerkez, unde batalionul s'a adunat şi s'a con- stituit din nou sub conducerea Lt-Col. Teodorescu. 
S'au îormat 3 companii cu câte 145 de oameni de fiecare companie, companiile fiind comandate de Subl-ţii Tănăsescu, Adj. Bat., Drăgulinescu şi Tocitu ; eu am intrat în Compunerea companiei comandate 

de Subl. Tănăsescu, 
„Repede ne-am înapoiat şi am ocupat acelaş loc: Comp. Subl. 'Tocitu la flancul stâng; Comp. 

Subi. Tănăsescu E. la centru; şi Comp. Subl. Drăgulines.u la dreapta. 
„Apoi a urmat contra-atacul. Fiancul nostru stâng nu a luat parte de loc la contra-atac; şi era 

să nu plecăm nici noi, dar Lt.-Col. Teodorescu a venit şi ne-a dat ordin să înain'ăm înapoia Reg-tului 36 
Inf., care trecuse valea şi înainta în pădure cu direcţia către Rem. 1, 

„Când am ajuns în vale, R. 36 Inf. a venit val vârtej peste noi şi ne-a târât şi trupa noastră în risipă. A fost imposibil ca să ne mai oprim şi să reocupăm Linia l-a. o 
  

1) Până unde a înaintat ? (Compania ştim până unde a inaintat şi cum a acţionat, N. A,)



— Tatonarea de a pleca, sau nu, la contra-atac, şi în urmă lăsarea unei companii pe Linia II-a, probabil se datorește Lt.-Colonelului Teodorescu care se pare că ar fi dorit ca batalionul său să rămână pe poziţie spre a o asigură în timpul cât R. 36 Inf, executa contra-atacul, în caz de eşec; măsură foarte judicioasă şi prin care dealtfel se tindea la executarea ordinului C-tului Capului de Pod, care, după cum am văzut mai sus, prevedea ca să se execute contra-atacul numai cu 2 batalioane pe 3 direcţii, nu cu toate trupele de pe front, Şi dacă în cele din urmă batalionul a participat la contra-atac cu 2 companii, probabil că a făcut-o în urma unui ordin expres primit de la C-tul Sect. 1 în acest sens. Dacă a fost aşa, aceasta ar dovedi lipsa complectă de s'mţ tactic şi practic a acestui comandament ; demonstată prin aceia că odată puse în debandadă unităţile pornite la contra-atac, ele nu s'au mai putut opri în poziţia de plecare spre a continua rezistenţa, 
— Comunic, Sub!, Drăgulinescu fiind dată de comun acord cu Subl. Gheorgiu, nu o mai redau, — Comuaic. Subl. Ciuchi, of. subalt în Comp. 15:40: 

„Mercuri de dimineaţă a venit pe azolo Lt.-Col. Teodorescu care m'a luat cu dânsul şi m'a dus la o şiră de paie înapoi, Batalionul în acel timp se desfăşurase şi înaintă ; l-am ajuns din urmă căzându-i către dreapta lui. — A urmat apoi respingerea şi disolvarea unităţilor. 
— Comunic. Subl. Tocitu, of. Subalt, în Comp. 16/40. 

„Eu cu Subl. Gheorghiu C. şi Plot. t, r. Sonda ne-am retras mai departe pe la Rem. 2 la Linia II, unde am găsit pe Lt. Niţescu, C-tul Comp. Mitr.:36 şi pe Subl. Drăgulinescu, C-tul Comp. 15:40. Acolo am adunat un număr oarecare de soldaţi, am constituit o unitate şi am ocupat iranşeele liniei a ll-a la Vest mult de Vechiul Polig. de Tr.—L-t. Niţescu şi Subl, Drăgulinescu ocupau nişte tranşee la stânga mea. „A doua ci, Mercuri, pe la orele 6,30'—7 am auzit în spate adunarea Bat, 1VI40 ; m'am dus acolo cu soldaţii din R. 40 Inf., pe carii îi aveam cu mine şi am găsit pe Lt.-Col. Teodorescu cu 350-400 oameni, şi cu următorii ofiţeri: Subl-ţii Tănăsescu, Drăgulinescu, Vlădescu, Gheorghiu, Manolescu, şi Ilie D.; Lt, Popescu L. nu era. 
| „De acolo am mers şi am ocupat poziţie pe şos. Rem. 2 d'asupra Polig. Vechiu de Tr.. In tran- şeeie de acolo în stânga noastră se găsea Bat. V/76 Mil. cu un Sub!. C-tinescu din cavalerie, Se auzea în- spre Răsărit foc de artilerie şi se zicea că au venit Ruşii şi Divizia de la Silistra. 

„S'a dat ordin pentru contra-atac ; am coborât în vale şi am dat să suim prin pădure pe platou, dar am fost respinşi de foc de mitraliere şi ne-am retras cu Bat, V:76 Mil, la loc, Trupele din dreapta au mers înainte şi S'au întâlnit cu trupe din R. 36 Inf. date peste cap din pădure Şi S'au retras cu acestea, — Dim comunicarea acestui ofiţer reese că Bat, 1V:40 reconstituit nu a mai ocupat poziţie în locul unde a stat noaptea, ci mai la stânga, pe şos. Rem. 2, lângă Bat. VI76 Mil., cu care a pornit împreună Ja contra-atac, 
| 

Această din urmă afirnaţie, adică plecarea la contra-atac împreună cu Bat. V|76 MII, repune din nou chestiunea momentului plecării acestui din urmă batalion la contra atac, şi anume că nu a plecat de dimineaţă în zorii zilei, cum s'a spus mai'nâinte, ci odată cu celelalte trupe. 1) 
Dealtfel lucrul se pare că s'a petrecut aşa, după cum reese şi din comunicarea următoare a Subi, Tănăsescu, Adj. Bat. 1V/40: . 
„Mercuri de dimineaţă când m'am sculat venea o trupă proaspătă şi Soldaţii mi-au spus că ba- talionul nostru se adună la Cerchez 2). Am plecat întracolo. Lt. Popescu L. care dormise cu mine, mi-a spus că vine şi el mai târziu, dar nu l-am mai văzut până în captivitate. o 
„Batalionul se strângea, şi Col. Mărăşescu zorea să eşim mai repede pe front. S'au reconstituit 3 companii: Comp. 1140 subt comanda mea; Comp. 2:40 subt comanda Subi, Drăgulinescu; Comp. 3/40 subţ comanda Sub!. Toci u. | 
„Lipseau: Li. Stamate şi Subi-ţii lacob Iacob şi C-tinescu Gh, cu îotreaga Comp, 13:40; Lt, Du- mitrescu Şt., C-tul Comp. 14:40 fără să ştim unde se găsea ; şi Subl-ţii Deleanu şi Bătăeşescu din aceiaşi companie ; Subl. Rădulescu Niger din Comp. 1540, rănit şi evacuat şi Subl. Ciuchi din aceiaşi companie ; şi în fine Lt. Popescu L, C-tul Comp. 16/40. _ 
„Am mers spre Linia Il-a şi am găsit acolo pe Capit. Ionescu At, C-tul Comp. 5/36. Până acolo am dat de soldaţi din Bat. VI76 Mil. carii ne întrebau că ce să facă ei fără ofiţeri; i-am adunat şi i-am a- şezat prip şanţuri cu ajutorul Sub'. Tocitu şi al Plot. Craiv. 
„Umblând să aşezăm soldaţi, am găsit în fundul unui şenţ pe Subl. C-tinescu din cavalerie stând „şi fumând cu alţii ofiţeri din Bat. VI76 Mil, ; cred că erau acolo toţi ofiţerii acestui batalion. Când le-am 

    1) Des gur că aşa. 
2) Ofiţerul nu se găsea la trupa lui ? (Nu. Se rătăcise de batalion de cu seară. N. A.).— 

-
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spus să-şi vadă de trupă, ne-au răspuns că ştiu ei ce fac, iar Subl. C-tinescu mi-a arătat un ordin semnat de G-lul Teodorescu prin care era numit C-t. al Bat. V/76 MIL) „M'am dus apoi la Căpit. Ionescu At, In acest timp a început să vină gloanţe răsleţe şi se auzea luptă mare la stâuga spre Antimovo, 
„Aveam credinţa, aşa după cum mi se spunea, că Bulgarii se retrag şi că lupta se dă între a- ceştia şi Divizia de la Silistra ajutată de Ruşi, Soldaţii erau: liniştiţi şi s'ar fi putut sta până seara acolo, şi a respinge orice atac. Ă | 

„Noi văzând terenul din faţă păduros şi trupele slabe, socotisem întreprinderea cu neputinţă şi ho- tărâsem să rămânem pe loc. In timpul acesta am văzut Bat. Lt-Col. Ţânţu trecând prin faţa noastă spre pădure, „Pe când noi ezitam să îoaintăm ca să înaintăm, a venit Lt, Col, Teodorescu, C-tul Bat. şi ne-a dat ordin ca să inaintăm şi noi. 
„Abia coborât în vale, şi Bat. Lt. Col. Ţânţu, care intrase cu parte din trupe în pădure, unde fusese întâmpinat cu focuri, iar parte se îngrămădise pe şosea la intrarea în pădure, ezită să înainteze ; ofi- ţerii se căsneau să-i facă să înainteze, dar soldaţii nu se mişcau, ci se îndemnau între ei care să inire întâi, Am căutat să-i împingem din urmă dar fără rezultat, 
„Văzând acest lucru am schimbat direcţia în jumătate la dreapta spre Rem. 1 prin vale; dar nu am înaintat mult şi vedem că trupe din R. 36 [, care intraseră în pădure, viu val-vârtej peste noi şi ne pune şi trupa noastră în debandadă. Am rămas doar ofiţerii singuri cu Lt. Col, Teodorescu ; trupa nu s'a maj putut opri nici Ja Linia II, şi ne-am retras şi noi. 2) 

— Este cert că după refacere Bat. 1V;40 a ocupat poziţie mai spre stâvga. spre şos. Rem. 2; numai 
Bat. V|76 Mil. a ocupat poziţie înapoia Văii Taslâgea, nu în tranşeele de pe dealul de la Sud de această vale, — Intâlnirea cu Căpit, Ionescu At, Cotul Comp. 5/36, s'a făcut probabil după înapoerea acestuia "dinspre Centrala 2, unde se dusese cu compania în zorii zilei pentru a reocupă centrele. — Pentru ca Bat. Lt. Col, Ţânţu să fi trecut la atac pria faţa Bat. 1VI40 în drumul său spre intrare în pădure a şos. Rem. 2, a trebuit ca acest din urmă batalion să fi ocupat poziţie în tranşeele de pe crupa din mijloc a Deaiului Taslâgea. In tot cazul începe a se întrevedea Gin-ce-în-ce mai bine ca unităţile aflate pe D. Taslâgea şi pe şos. Rem. 2, ocupau poziţia amestecate şi îngrămădite, nu având fiecare sect, definite. — Batalionul a înaintat la contra-atac cu direcţia spre intrarea în pădure a şos. Rem. 2, urmând la atac înapoia Bat, 1:75, Lt. Col. Ţânţu ; dealtfel din poziţia pe care o ocupă era şi normal să se petreacă lucrul aşa. — Nici un ofiţer nu mai afirmă, ceeace a afirmat Subl, Gheorghiu şi anume că aripa stângă a ba» talionului, Comp, Subl. Tacitu nu a înaintat la contra-atac; ba încă acest ofiţer arătă în - comunicarea sa că a înaintat coborând în vale, 

— Toţi ofiţeri sunt unanimi în a afirmă că în retragere batalionul nu s'a mai oprit la Linia lj-a.— — O chestiune pe care nu am putut să o clarific este următoarea : cum a ajuns Subl. Tănăsescu E, la poziţia ocupată de subl, Georgescu B. cu plotonul său de milițieni, şi anume în faţa tranşeelor ocupate de Comp. 7:75, Lt. Arjoceanu, care se găsea pe dealul de la Sud de V. Taslâgea la circa 1000 m, la Est de şos. Rem. 2; şi trebue menţionat că Subl, Georgescu B. afirmă că Subl. Tănăsescu a venit la dânsul 
Mare încurcătură mai este şi cu orele acestea ! Afirm însă din proprie experienţă că cel puţin în prima, sau primele lupte, omul pierde în mod absolut controlul şi aprecierea timpului. Aşa că nu trebue să ne mirăm de loc când constatăm aşa mari de- osebiri de ore pentru acelaş eveniment, 
Sigur deci că Subl. Tănăsescu s'a prezentat la plot Subl Georgescu B, după ce s'a produs con- tra-atacul la şos. Rem. 2, adică mult mai târziu ca ora 8,30'.— — Faţă de faptul că din-ce-in-ce mai mult se confirmă că Comp. 7:80, Locot, Popescu Niţă şi 5184 Căpit. Radian precum şi Bat. V/76 Mil. au Ocupat linia de tranşee dinapoia Văii Taslâgea, înclin a crede că tranşeele de pe botul de deal dintre V. Fotuiului şi V. Taslâgea şi anume în partea ior care nu era aco- perită cu cuituri de porumb, nu au fost ocupate de nici o unitate, ci au rămas libere. 5) In felul acesta   

  

  
1) Cum a putut G-lul Teodorescu semna un asemenea ordiv, când avea atâţi ofiţeri superiori şi 

şi căpitani ramaşi disponibili fără voia lor, fiindcă nu a voit să-i intrebuinţeze. 2) Trupa răsvrătită. 
. 3) De ce C-tul Ssctoruţui nu a impus ocupzrea botului de deal ? (Pentru că acolo nu a tost un 

C-t de Sector efectiv. N, A.).— 
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tranşeele Liniei a II-a a ocupate de Bat, 1175 M. Antonescu' B., şi care se găseau acoperite cu porumb, se.- 

racordau la dreapta peste V. Taslâgea cu tranşeele dinapoia acestei văi şi care erau ocupate, după cum am 
văzut de unitatea din R. 79 |, organizată de Căpit. Iroftescu şi de Comp. 7]80, şi 5/84 şi de Bat. VI76 Mil. 
care probabil se întindea cu dreapta peste (Vest) şos. Rem. 2. 

Şi astfel tranşeele de pe numitul bot de deal nefiind ocupate, uşor a venit Bulgarilor să iasă din 

din pădure, să le ocupe şi să continue ofensiva . şi peste V. Taslâgea. Acest bot de deal este platoul din 
stânga pe care Subl. Popescu G. A. din Bat. 1:75 Lt.-Col. Ţânţu, a văzut apărând infanterie bulgară, din 
care cauză a şi fost nevoit să se retragă. Tot după ocuparea acestui bot de deal a început să primească 
focuri dinspre dreapta Comp. Mitr.|75, care ştim că a ocupat poziţie la flancul drept al Bat, îi|75. Putem 
deci conchide că botul de deal! de la confluenţa Văii Taslâgea cu V. Fotulului a constituit ua punct pe unde 
atacul bulgar a pus piciorul în Linia l-a de la Sud de pădure. 

Este de mirare că această porţiune de front a rămas neocupată, cu atât mai mult cu cât tran 
şeele de aci nu erau acoperite cu culturi, aveau un câmp bun de trăgere, şi în special de aci se putea 
flancă pe o mare distanță V. Fotulului, şi în josul, şi în susul său. Această neocupare nu mi-o explic decât 
prin lipsa unui comandant care să fi condus acțiunea pe acest front; şi cred că şi din cauză că coman- 
danţii de unităţi care au luptat aci nu au avut harta terenului şi a fortificațiilor, căci dacă ar fi avut-o şi 
Sar îi orientat după ea, nu mă îndoesc că ei ar fi mers şi ar îi ocupat botui de deal care se găsea în faţa 
lor şi pe care ei poate credeau că este ocupat de alte unităţi. Ă 

Doamne, câtă delăsare şi câtă lipsă de interes! Oare nu i-a trecut nimănui prin gând şi nu a 
împins inima pe nimeni să ia comanda atâtor unități care se găseau îngrămădite în jurul şoselii Rem. 2, 
să le pună în ordine, să le împartă sectoare şi să adopte un dispozitiv de luptă? 

S'au lăsat toți în voia soartei? | - 
A așteptat fiecare ca să se ivească un altul care să ia frânele în mână în acest punct al 

câmpului de luptă? | 
Oare printre comandanții de toate gradele, care se găseau acolo, nu s'a găsit omul îm- 

prejurării ? . 
„Și doară se găseau destui ofiţeri, carii, când ar fi fost vorba de pretenţii, să se aşeze 

în frunte !). | - i 
Să trecem mai departe. 

Acțiunea Comp. 4136, Căpit. Marinescu V.. 
Ne amintim că această companie s'a răsieţit de batalionul său încă de la retragerea din Linia 

Inaintată de la St.-Selo; şi dugă retragerea de pe Linia Centrelor tot răsleţită a rămas, şi a ocupat poziţie 
pe Linia II în valea de !a Vestul Dealului Taslâgea 2). 

Asupra acţiunei acestei companii nu am decât o scurtă comunicare a Subl. Săulescu, of. subalt 
în companie. 

Poziţia însă a companiei în valea arătată mai sus nu am putut-o stabili decât din comunicarea Lt. 
Drăghicescu (C, 6|36) care a văzut-o în dimineaţa de 24 Aug. în această vale. 

— Comunic. Subl. Săulescu, of, subalt. în Comp. 4136: 
„Mercuri la contra atac am înaintat prin pădure, pe la Rem. 1, şi am ajuns în vâlceaua care duce 

la cupolele în construcţie, unde am fost prinşi de un foc puternic de mitraliere, decimaţi şi respioşi.3) 
„Ne-am retras la reduta veche turcească de lângă satul Cerkez, unde se găsea Lt-Col. Nicoli- 

cescu, M. Dervescu, C-tul Bat. 436 şi Căpit. Dimiu, C-tul Comp. 11/36, 
— Se va vedea din comunicările ulterioare că un episod important al luptei în jurul Rem. 1, a fost 

îogrămădirea a o mulţime de unităţi pe V. Kufalu, care conduce de la Rem. 1 Spre cupolele în construcţie 
şi spre Subc. 2—3, unde au fost prinse de un foc de mitraliere tras de pe ambii versanţi ai acestei vâlcele 
şi decimaţi. - 

Acțiunea Bat. 111136. 
Din informaţi: indirecte mi-am format convingerea că companiile acestui batalion au ocupat poziţie 

la Linia l-a, grupate pe valea de la Vestul Dealului Taslâgea, precum şi pe crupa de deal de la vestul 
acestei vâlcele. 

Asupra acţiunii Comp. 9/36. şi 11:36 posed numai câte un rezumat după declaraţiile de prizonier; 
ale Lt. Brighiu, C-tul Comp. 9/36 şi Căpit. Dimiu, Cotul Comp. 11/36 
  

1) Anarhie în comandament: anarhie in acţiune. 
| 2) Se poate oare ca această companie să umble pribeagă atâtea zile fără să-şi găsească reg-tul ? (batalionul ?) Soarta o adusese între batalioanele 2 şi 3 (36) de care nu era despărțită decât de 200 m.? 3) Subl. Săulescu nu vorbeşte de Comp. 4/36. (Ba da. N. A.) | 
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Acţiunea Comp. 10:36 o cunoaştem numai din comunicările unor ofițeri carii au văzut această 
compânie în anumite puncte şi în anumite momente ale luptei. Astiel ne amintim cum Lt. Drăghicescu (C. 
6:36) arătă în comunicarea sa că atunci când luptă în jurul Rem. 1, avea Comp. 10/36 la stânga spre Rem. 
2; vom avea ocazia şi în viitor să ne întâlnim şi cu alte comunicări relativ la această companie. 

Asupra acţiunii Comp. 12136 avem şi comunic. c-tului său, Căpit. Chabert, şi pe a Subi. Dumitre- 
Scu, of. subalt. în companie. 

Comp. 9:36 Lt. Brighiu Eugen. 
Rezumat după declaraţia de prizonier a Lt, Brighiu, C-tul Companiei. 
„La Linia II am ocupat cu compania poziţie la dreapta drumului de care duce de ja Cerchez la Daidir, 
„In ziua de 24 Aug. ora 10 am mers la contra-atac pe drumul prin pădure care duce prin pă=. 

dure spre Centrele 5 şi 6. | | 
„Artileria noastră ne-a împedicat înaintarea. . 
„La ora '3 ne-am retras la Linia II-a. La ora 3,30 ne-am retras şi de aci mai departe spre Turtukaia, 

— Prin drumul de care ce duce de la Cerchez la Daidir, cred că voeşte să înţeleagă drumul care 
eşiud din Cerchez spre Sud (nu cel spre Sud Vest spre Rem. 1) coboară în V. Fotutului pe valea de la Estul 
Dealului Taslâgea şi de aci intră în pădure pe alături de şos. Rem. 2, ramificat în direcţia generaiă Daidir. 
Pe acelaş drum se poate merge şi către Centrele 5 şi 6 după ce trece de Rem. 2. - 

— Se va vedea mai la vale că arfileria noastră a tras asupra trupelor noastre care mergeau la 
contra-atac prin gura Văii Kutalu (Rem. 1) şi aci nu conducea decât drumul carz duce de la Cerchez spre 
Sub Vest spre Rem. î, Aşa că este posibil ca compania să fi mers la contra-atac pe acest din urmă drum, 
căci numai aşa S'ar explica că a fost oprită în înaintare de artileria noastră. 

Comp. 11|36, Câpit. Dimiu Ion. 
Rezumat din decla:aţia de prizonier a Căpitanului Dimiu loan, E 
„la seara de 23 Aug,, după retragere am ocupat poziţie la Linia II la Sud de satul Cerchez; apoi 

puţin mai la Est în rezerva Bat. Ill|36. 
„La 24 Aug. am luat paste la contra-atacul ordanat de G-lu! Teodorescu, 

— Atât; nu dă alte relaţii asupra modului cum a decurs contra atacul, 
Comp. 12436, Căpit. Chabert. 

Comunic. Subl. Dumitrescu Romulus, of. subalt. în companie : 
„Marţi seara ne-am retras la Bat. de Coastă, unde am stat noaptea ; acoio era şi Lt. Col Nicolicescu, 
„Mercuri a venit la companie şi plot. Plot. Marin. Am constituit compania, am coborât la şos, 

Rusciuk, şi acolo cu soidaţi de adunătură din grăniceri şi din Reg-tele 75 şi 80 Int. ne-am supra-complectat 
compania ; era ora 7 de dim. N Ă 

„De aci am mers în coloană de marş pe şosea până am dat de o linie de trăgători care se în- 
tindea din poala Centrului 1 până în Dunăre. Acolo s'a dat companiei masa. 

„Negăsind acolo batalionul ne-a înapoiat pe acelaş drum şi am mers la Linia II, unde am luat loc 
la stânga Bat. M. Dervescu (1]36). Ş 

„Abia sosiți aci şi a veni! Lt-Col. Nicolicescu care a luat plot. Subl-ţilor Duţu şi loachimovici. 
„După o jumătate de oră am plecat la contra-atac prin vale în direcţia Rem. î. De la Rem. 1 am. 

dat să inirăm pe vălcea spre cupolele în construcţie. In vălcea era un amestec mare de trupe. Am văzut a- 
colo pe M. Dervescu, C-tul Bat. 1;36,—Căpitanii Turtureanu, C-tul Comp. 10;36,—Marinescu V., C-tul Comp. 
4;36,—Hârlescu, C-tul Comp. 2:36, şi Subi-ţii Antonescu P. din Comp. 2136 şi Bărbulescu A., Adj. 111136, ete. 

| „mediat ce am-intrat în vălcea am fost bătuţi din faţă şi din lături de foc de mitraliere şi am 
fost respinşi înapoi spre Rem. 1. 

„De aci am suit pe deal spre Est prin pădure şi am ajuns la Linia II pe la orele 11,30'—12, 
Aci nu a fost opusă nici o rezistenţă, deoarece Soldaţii s'au risipit. |. 

— „lată un comandant de companie care a -ţinut să aibă efectivul companiei întregit şi în acelaş 
timp a făcut şi operă de ordine şi disciplină, adunând şi inglobând în, unitatea sa soldaţii rătăciţi pe care i-a iatâlnit, Ne amintim că şi în ajun această companie s'a retras unită şi în ordine de pe linia centrelor. 

Dar compania astfel întregită abia este sosită pe front şi este jumătăţită de Lt-Coi. Nicolicescu, care îi ia două plotoane, spre a le întrebuința în cine ştie ce însărcinări în care ar fi putut întrebuința o aită companie întreagă, dar cu efectiv redus, de care erau atâtea. Ă 
Ruperea de natura aceasta a unităţilor, caşi luarea la întâmplare dintr'un batalion a unei com- panii în felul în care a îost luaţă Comp. 6136 pentru a fi data ca Susţinere artileriei, constitue un procedeu care nu poate da decât greş. 2) i 
1) La această oră mai existau unităţi constituite ? 
2) Cine putea cunoaşte tainele manevrelor pe carii C-tul Reg-tului 36 nf. le punea în aplicare? 
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A Şi acest procedeu ne amintim că a mai fost întrebuințat de către Lt-Col, Nicolicescu şi în luptele de pe Linia Inaiotată St.-Selo-Siahlar, unde a adus dezordinea ştiută. 
Ne este încă proaspătă în memorie fărâmițarea şi risipirea Bat, 1V:40 pe fronturile St. Selo şi Siahlar şi Linia Centrelor în zilele de 20 şi 21 August ;-dezorganizarea Batalionului 1V:75 şi intercalarea companiilor sale printre companiile Bat. 1/36 pe frontul Liniei St.-Selo ; luarea la întâmplare a companiilor de pe tot frontul! liniei St.-Selo şi trimiterea lor în ajutorul Comp. 4/36, care fusese atacată, Toate aceste măsuri nu puteau duce decât ia enormul amestec de unităţi care a tost pe Linia Centrelor în zilele de 22 şi 23 Auwg,, şi pe Linia II-a în ziua de 24 Aug. 
In asemenea Situaţii nimeni bu poate fi făcut răspunzător de apărarea diferitelor sectoare ale po- ziţiei, şi soldaţii găsiţi răsleţi pe cârpul de luptă şi înapcia frontului nu pot fi traşi la răspundere că Şi-au părăsit unităţile ; şi atunci când sunt găsiţi, cu greu pot fi îndreptaţi la unităţile lor care Sunt peste tot — Locul ocupat de Comp. 12/36 la Stânga Bat. M. Dervescu este la dreapta Bat. 11:36, care se gă- sea în întregime la stânga Bat. 1136; probabă că compania se găseă în legătură mai strânsă cu acest din urmă batalion, decât cu batalionul propriu; lucrul se va preciză mai bine în expunerile următoare, — Se precizează din ce în ce mai bine amestecul de unităţi de pe Vâlceaua Kufalu, de unde trupele au fost respinse de foc de mitraliere, i 

— De asemenea se confirmă că companiile în retragere nu s'au mai oprit la Linia II. . — Comunic. Căpit. Chabert, C-tul Comp. 12:36: 
„La contra-atacul de Mercuri direcţia de înaintare a Comp. 12|36 a fost prin pădure spre Rem. 1. „La înaintarea spre cupole am îasărcinat să meargă înainte pe Lt. Drăghicescu (C. 6|36). „la urma companiei mele s'a încolonat la atac Comp. Căpit. Marinescu V, (C. 4136). Când am fost respinşi am văzut cum Subi, loach movici era admonestat de Col. Mărăşescu, că de ce se retrage. Acest ofiţer se rupsese de companie aspre dreapta, şi în retragere era îa capui trupelor. „ „Comp, 12:36 la pornirea la contra-atac era în linia Il, dar în urnă cu cu parte din plotoane am irecut în linia |. 
„Când voiam să dăm atacul asupra unor mitraliere, care trăgeau din fundul vâlcelei de la un po- diac de subt cupole, am fost bătuți de propria noustră artilerie, care ne-a făcut pierderi mari, şi a pus trupele în dezordine.!) 
„La atacul de pe vălcica de la Rem. 1 am văzut acoto şi Comp. Căpit. Hârlescu (C. 2]36). — Pentru ca Comp. 12|36 să înainteze spre Rem. 1 prin pădure, a trebuit să ocupe poziţie la plecare mult spre. Stânga spre poziţia ocupată de restul Bat, 1i[36, Acest lucru este confirmat şi de faptul 

poziţie în apropierea Comp. 9:36, 10/36 şi 11:36, care şi ele la rândul lor se găseau în apropierea văii de 
— Subl. Ioachimovici ajuns în retragere la malul Dunăril sa sinucis Spre a nu supravejui repro- şului ce i se făcuse şi pentru a nu cădea viu în mâinile Bulgarilor. — Se confirmă că artiieria noastră a tras în propria noastră infanterie în V. Kufalu 2). Asupra acestei chestiuni Subl. M. P. of. subalt. în Bat. D. mi-a făcut următoarea comunicare prin care nu Dumai că se confirmă iapiul că artileria noastră a tras în unităţile noastre de infanterie, dar se arată şi imprejurările precum şi motivul care a făcut pe comandantul de baterie care a tras, să coinită acest fapt; iată ce mi-a comunicat acest ofiţer: 

. „Lt. D. mi-a declarat că intenţionat a tras în pădure în propria noastră iofanterie, căci i se părea că nu înaintează sau că se retrage 3). 
— Chiar dacă este adevărat că Lt, D. a făcut o declaraţie în acest Sens, nu cred că a comis în- tr'adevăr acest fapt, ci cred mai degrabă că a făcut declaraţia aceasta în focul unor discuţii aprinse care erau destul de dese în timpul captivităţii, - 

În tot cazul faptul că artileria noastră a ivas asupra unităților care înaintau pe V. Kufalu rămâne întreg. 
Deci în rezumat putem conchide că Bat, Illl36, având toate companiile grupate pe Linia ll-a la la Sud de satut Cerchez, a luat parte la contra-atac înaintând prin pădure, probabil pe drumul de care Cer- chez — Rem. 1 şi de aci pe V. Kufalu spre Sube, 2—3, 

Unităţile deja puse în dezordine în timpul traversării pădurii până la Rem. 1, şi înaintând pe V. Kufalu fără să poată lua o formaţie proprie de luptă, au fost prinse în fundul vălcelei de câteva unităţi de mitraliere inamice care ocupaseră versanţii vălcelei, decimate şi respinse în dezordine, 
  

  1) Atât mai trebuia, | | , 2) Aceasta e legătura în acţiune la Turtukaia, 3) A făcut aceasta din propia-i iniţiativă, sau a avut ordin special ? (? N. A.),
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In retragere unităţile au fost atât de risipite, încât nu s'au mai putut opri la Linia II-a spre a putea continua rezistenţa acolo, 
| Deşi traversarea pădurii a contribuit mult la dizolvarea unităţilor, totuşi având în vedere că Bul- garii nu au urmărit imediat, ba încă au întârziat câteva ore înaintarea, era cred timp ca soldaţii carii eşau risipiţi din pădure, să fie opriţi, adunaţi, şi să ocupe Linia Il-a.—!). 

Modul cum s'a petrecut acţiuneă se va clarifica treptat, 

Acțiunea Bat. 1/36 Maior Dervescu. 
Afară de Comp. 4:36 care ştim că de la retragerea de pe Linia Inaintată St.-Selo a acţionat izo- lată, Bat. 1136 a ocupat poziţie în dimineaţa de 24 Aug., pe Linia l-a în Stânga şi în imediata apropiere a Centrului 1. 
Faptul ca companiile, care în seara de 23-24 August au ocupat poziţii diferite, au venit a doua zi şi au ocupat poziţia mai sus arătată, dovedeşte că c-tul batalionului a luat măsuri ca batalionul. să se adune ; şi este straniu cum Comp. 4136, în urma acestor măsuri a rămas tot izolată, deşi se găsea în a- propiere. 2) 

IN Să vedem cum a acţionat, 
Comp. 1:36, Căpit. Anghel Florea. 

— Comunic. Căpit. Anghel Florea, C-tul Comp. 1:36: | „Noaptea de 23-24 Aug., am stat la Bat. de Coastă. Mercuri de dim. am culcat tot porumbul din Spatele meu pe panta centrului dinspre oraş. In acest timp am primit ordin, şi m'am dus la batalion unde am ocupat Linia II în dreptul Bat. de Coastă, 
„Acolo am stat până la ora' 10. In dreapta mea era Comp. 2|36, iar în stânga Comp. 3136, după care în acea parte urma Bat, 1VI36 cu Subl. Giurculescu din Comp. 15/36. „Pe la ora 10 a venit Lt. Col, Nicolicescu şi a dat ordin de înaintare. De ia mine nu se vedea Rem, 1, căci eu eram atât de aproape de Cenirul 1 încât nu puteam vedea în sus în lungul Vaii Boiangiului. „Am pornit la contra-atac. In vale s'a adunat batalionul, şi cu companiile în linii de plotoane prin flanc câte unul am pornit pri pădure cu direcţia Câmpului Nou de Tr. Am coborât în această vale la Rem. 1, şi ne-am îndreptat spre Rem. 2. 
„La Rem. 1 p'otoanele 2 şi 3 s'au rupt de companie şi S'au îndreptat spre Centrul 2, iar eu cu plotoanele Plot. Dănilă, şi Subl. Manu am înaintat mai departe spre Rem. 2, | „Aci au venit la mine Comp. 9136 şi 111436 cu ofițeri cu tot, şi Comp. Mitr. Maxim[36. Abia a- junşi la Rem. 2 şi am fost atacați cu focuri din faţă şi dinspre stânga (2). Aci Plot. Dănilă a fost atras în cursă că Bulgarii să predă. Pl. Dănilă a strigat la mine să mă duc acolo că se predă o companie bulgară, Am plecat într'acolo cu vre-o 40—50 de soldaţi, şi după 50—60 m. am fost primiţi cu focuri de pe dealul de la stânga; m'am culcat la pământ; cu Plot. Dănilă nu m'am mai întâlnit. | „După încetarea focurilor am revenit de unde plecasem, şi am dat ordin L-tului Niţescu să tragă cu mitralierele asupra dealului din faţă; — era ora 12; — Bulgarii au răspuns şi ei tot aşa de viu şi din faţă şi- din stânga. N'a mai fost chip de înaintare, şi ne-am culcat din nou la pământ. „După ce focul a mai slăbit am luat măsuri de, retragere, căci oamenii se răriseră şi în acest iimp S'au retras şi mitralierele. Imi amintesc că în momentul în care am început retragerea am văzut în jurul meu pe Subl-ţii lon C-tin şi Chiriacescu i. din Comp. 11136; pe Căpit. Dimiu, C-tul acestei comp. însă nu l-am văzute „Ne-am retras următiţi cu focuri spre Linia II-a la Bat. de Coastă, unde am adunat, am pus în ordine şi am reconstituit compania. Acolo-am Stat până la ora 3, şi aveam de gând să îaaintez din nou, deoarece încetaseră împuşcăturile; şi nu am văzut înaintând până atuuci decât o patrulă inamică, „Nu mult după apariţia patrulei s'au ivit 2 mitealiere pe marginea pădurii. Căutând să fac legă- tură cu trupele din lături am constatat că tranşeele din dreapta şi din stânga mea erau goale. „Fiindcă Centrul le era încă ocupat am cerut Maiorului Beky, C-tul acestui centru, Să-mi dea un ajutor ca să ocup cel puţin tranşeele din stânga, dar dâosul mi-a trimes răspuns verbal, că nu-mi poate da nici un ajutor. 

| . „Nam mai putut ţine Soldaţii în trauşeele de pe poalele dealului şi am mers de am ocupat ua şanţ al Bat, de Coastă, unde nu mai era nimeni. Am stat acolo până ce am văzut că trupe bulgare în linii de trăgători coborau din pădure înspre Vechiul Polig. de Tr. şi urcau spre Turtukaia ; să fi fost ora 4-4,30 „Văzând aceasta m'am retras spre Centrul 1 şi de acolo cu garnizoana centrului m'am retras spre Turtukaia pe şos. Russiuk, 
| — Este cert că Comp. 1/36 în înaintarea sa diuspre Centrul ] spre Rem. 2, s'a încrucişat la 

  
  1) De sigur că se putea face, 

__2) Găsesc numai că cele 3 companii erau prea resfirate,
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Rem. 1 cu unităţile care înaintau diospre D. Taslâgea spre Subc. 2-3. Ia tot timpul acestei încrucişeri s'au rupt de companie cele două plotoane şi au apucat spre Subc, 2-3. | 

| Dar şi din trupele care înaintau dinspre D. Taslâgea spre Subec, 2-3, s'au rupt anumite unităţi, precum Comp. 9;36 şi 11|36 şi Comp. Mitr.|36, şi au inaintat spre Rem. 2 împreună cu Comp. 1|36. 
Ce stranie conducere de trupe pe câmpul de luptă ! Sau mai bine zis lipsă de conducere! 
Ordin de luptă ştiu sigur că nu s'a dat pentru executarea acestui contra-atac ; şi am credinţa că C-tul Sectorului | nu a dat unităţilor, nici cel puţin obiective de atins şi dire “ţii de înaintare; ba ceva mai mai mult, cred că acest comandament, nici el nu ştia în ce fel trebuia să înainteze unităţile, adică nu-şi fă- 

cuse un plan de luptă; altfei nu S'ar fi produs această - harababură. . “ 
Unităţile noastre s'au dovedit alât de dezorientate şi de novice în această luptă, dealtfel foarte grea, în pădure, incât Bulgarii îşi permiteau să se dedea la nişte acte de obrăznicie crasă, ca a- ceia cu momeala de predare. - i 

— Din atirmaţiunea ofițerului că până la 4-4,30' Bulgarii nu au apărut şi nu au debuşat dig pădure decât. în dreptul vechiului Polig. de Tr. (şos. Rem. 2 şi Qrumul de care Centrala 2) precum şi în faţa sa pe marginea pădurii din V. Boiangiului, putem conchide că Bulgarii au înaintat foarte încet prin pădure şi au traversat pădurea numai pe drumuri. !) | 
— Din descrierile uiterioare se va vedea că Garnizoana Centrului 1, care dealtfel nu a fost atacat, s'a retras spre Turtukaia pe la ora 5 d. a.— ! — Comunic, Subi, Gheorghe M,, of. subalt. în Comp, 1/36: 

„Mercuri de dimineaţă am început să culcăm porumbul de pe panta dinspre Dunăre a Centrului 1 mergând spre oraş, Apoi am primit ordin de la M. Dervescu șă ocupăm. poziţie la Linia Il-a şi am ocupat nişte îranşee, nu ştiu unde, căci nu eram bine orientaţi, | 
„Pe la noi a trecut pe la un timp, prin faţa noastră Subl. Dumitfescu O. din Comp. 10:36 cuo linie de trăgători de la dreapta înspre stânga. In spatele nostru era 0 baterie cate trăgea spre Daidir. In dreapta şi în stânga noastră nu ştiu ce trupe erau, căci se schimbau mereu ; aci veneau, aci plecau. 
„Sa dat ordin de contra-atac. Am apucat întâi de-a-coasta spre dreapta, apoi am coborât de vale, am urcat dealul din faţă, am intrat în pzdure şi am coborât în vale ajungând în şos. Rem. 1, la dreapta re- 

mizei. De acolo am urcat spre Centrul 2, Ac: ploioaneie companiei sfau despărţit şi plotonum meu care era în rezervă a trecut înainte împreună cu plot. Serg. Iastr. Râşnoveanu cu care am ridicat spre Centrul 2, 2) 
„Pădurea era deasă. La mică distanţă de centru m'am: întâlnit cu Subl. Filip St. din. Comp. 15]36. Am trimes patrule înainte, la dreapta şi la stânga. Ele ne-au adus vestea că aproape de noi sunt mitraliere 

cu servanţii lor pe care le-am putea ataca şi iua. 
„In acest timp în vale la podiacul cu puţul de la răspântia şoselelor (gura Văii Boiangiului) “era Col. Mărăşescu cu mulţi soldaţi şi ofiţeri, Un sergent pe care | am trimis la dânsul ca să ceară ajutor, a venit înapoi şi ne-a repetat: „mai bine că nu ai fost şi D-tale acolo, căci D-l Col, Mărăşescu însemnă ofițerii pentru ca să-i împuşce; îi întrebă, ce sunt; pe ofiţerii activi spunea câ-i va împuşca, iar pe ofi- țerii de rezervă, slujbași, îi amenința că le va lua slujba.“ | - „S'a sunat adunarea 3) şi ne-am coborât în vale şi apoi ne-am retras spre Turtukaia, 
„Cu Col. Mărăşescu era şi Subl, Ioanid, adjutantul său. | 

— Plotonul Subl. -Ghsorghe M. şi Se:g. Instr. Râşnoveanu au fost acelea care s'au rupt de companie îndreptându-se spre Centrul 2. | , 
— Comp, 1:36 a înaintat la atac pe dealul şi prin pădurea de la Vestul (sau de la Estul) Văii Boiaa- giului până ia Rem. 1, unde a coborât în vale. 

- — Nu cred că cele 2 plotoane răsleţite de companie au înaintat până aproape de Centrul 2, deoarece de la Rem. 1 până la Centrul 2 este o distanţă de 2 kim, şi ar fi trebuit să traverseze şi valea din spatele Centrului 2, despre care nu pomeneşte nimic ofiţerul în comunicarea sa, . 
„Afară de aceasta, dacă ar fi sosit aproape de Centrul 2, ofiţerul nu ar fi putut vedea pe Col. Mărăşescu la gura Văii Boiaogiului, De aceia cred ca aceste două plotoane s'a oprit pe dealul de la Vestul gurii Văii Boiaogiului. | 

  I) R. 36 Inf, care se găseă de mult la Turtukaia, trebuia să cunoască foarte bine pădurea, să şiie să se mişte prin ea şi să ţină legătura între coloanele în care se Subtimpărţeşte unităţile pentru a stră- bate pădurea. Nu mă îndoesc ca C-tul Turtukaiei a făcut multe exerciţii de felul acesta pe teren cu ofiţerii reg-telor staţionare din 'Turtukaia, 
— Dar dacă nu a făcut? 
— Atunci nu şi-a făcut datoria, 

. 2) Orientarea marşului este de minune expusă. (Dacă se urmăreşte pe hartă se. înțelege uşor drumul urmat. N. A.). i 
3) In timpul acţiunii s'a sunat adunarea !
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— Trecerea Subl-tului Dumitrescu Or. cu unitatea sa spre stânga dovedeşte că Comp. 10/36 din care iăcea parte acest ofițer, s'a adunat la batalionul său (Iil:36) tot în dimineaţa de 24 Avg. Aceasta dove- deşte că în această dimineaţă, s'a făcut oarezare încercări pentru reconstituirea batalioanelor din haosul în care ele se găseau în ajun. 
- Comp. 236 Căpit. Hârlescu Vasile. 

Comunic. Subl. Antonescu P., of. subalt. în Comp. 2/36. 
„Noaptea am dormit lângă Centrul 1. Compania noastră avea un efectiv de 180—190 oameni, „Mercuri de dimineaţă Bat. 1/36 s'a format şi a ocupat tranşeele de la dreapta Centrului 1: erau , acolo toate companiile batalionului (Comp. 436 ?). Am pornit apoi la locul de adunare pe dealul de la Bat. de Coastă. Ma 
„La contra-atac am pornit la ora 1] cu direcţia spre Rem, 1. Era pe acolo şi Lt.-Col. Dumi- trescu I. din reg tul nostru, Căpit. Chabert, Lt. Tereuzescu, etc, Am ajuns numai până la Rem. 1, unde am fost întâmpinați cu. focuri de mitraliere şi respinşi. | | — Este adevărat că Comp. 2]36 la contra-atac a ajuns până la Rem. 1, deoarece a fost văzut acolo şi Căpit. Hârlescu, C-tul acestei companii, de către Sub!, Dumitrescu R.. Comp. 3136 Lt. Brătan. . 

— Comunic. Lt. Ungureanu Pr., of. subalt. în Comp. 3/36: 
„Mercuri de dimineaţă Comp. 3:36 s'a reconstituit la Linia | înapoia Bat. Ob. Skoda, cu 2 plo= toane în şanţuri şi, cu 2 plotoane în rezervă, Acolo am stat până pe la ora 10—11. la acest timp se vedea (2) şi se auzea luptă spre şos. Daidir. | 
„Pe la ora 11 Comp. 3:36 a pornit la contra-atac în direcţia Centrului 2. In' acest moment se vedeau Bulgari la Centrul 2 şi la Bat. 105 mm. Lt. Drăghicescu, iar trupele, care înaintaseră pe vale spre Rem. 1, începuseră să se retragă, cea ce a făcut să ne retragem şi noi. | — Deja din această comunicare se subînțelege că Comp, 336 nu a luat parte IA contra-atac cu celelalte trupe, ci fiiad rămasă în urmă pe «dealul Liniei ll-a, — de unde se vedeau şi Bulgarii carii ocu- paseră Centrul 2 şi Bat. 105 mm. Li. Drăghicescu, precum şi trupele de pe vale dinspre Rem. 1 retră- gându-se, a renunţat la înaintare. 

- “ Dealifel iucrul este spus precis îu comunicarea care urmează, şi am şi auzit unele svonuri şi acuzaţii surde că Comp. 3136 nu a luat parte la contra-atacul din dimineaţa de 24 Aug,. Această înseamnă că Comp. 3]36 nu a avut de susţinut nici o luptă la Turtukaia. — Comunic. Subl. Motoc Gh,, of. subalt, în Comp. 3/36: 
„Mercuri de dimineaţă am trecut din dreptui Centrului 1, ocolind prin faţa centrului, până în spatele Bat. Ob. Skoda, unde am ocupat tranşeele Liniei a l-a. Am stat acolo spre a se vedea ce se petrece, dar ia contra-atac au pornit numai trupele de la stânga. 
„In Scurt timp contra-atacul a fost respins şi am văzut apărând Bulgarii la Bat, 105 mm. şi - eşind din pădurea bateriei. | 
„Văzând că toţi se retrag ne-am retras şi noi spre Reduta Turcească. Acolo am găsit pe M. Der- vescu, Căpit. Hârlescu, etc, Se vedea înspre Răsărit cum Românii se retrăgeau spre 'Turtukaia. „Cu noi la Reduta Turcească mai era vie o 3—4 companii (C. 2/36, 6/76, etc). La un moment dat M. Dervescu a zis: „In zadar mai stăm“, 

numai cu 2 companii, a l-a şi a 2-a. Dintre acestea, 2 plotoane din Comp. 1|36 a ajuns cu Căpit. Anghel FI, până aproape de Rem. 2, iar 2 plotoane s'au răsleţii spre Centrul 2; şi a 2-a companie a ajuns în în- naintare “numai până la Rem. 1. 
lată o soartă destul de tristă pentru un batalion care sar fi putut prezenta aitfel, 

Acțiunea Bat. IV|36. 
Dintre companiile acestui batalion ne amintim că Comp. 13|36 se destiințase şi intrase în compu- nerea companiei pe care Căpit. Ciocâlteu (Cotul Comp. 6|36) o organizase la Centrul 1,—iar Comp. 14[36 se Tăsteţise de batalion şi a ocupat poziţie încadrată în frontul Bat. I|36 pe D. Taslâgea. Aşa că a mai rămas să vedem unde au fost şi cum au acţionat numai Companiile 15[36 şi 16:36. e Compania 1536, | | | 
Ne amintim cum Căpit; Anghel FI., C-tul Comp. 1136, a afirmat în comunicarea sa că în poziţia pe care o ocupă la Linia || avea în stânga Comp. 3:36, după care urmă în acea parte Bat. 1VI36 cu Subl, Giurculescu, C-tul Comp. 15136. Nu înţeleg cum Căpit. Anghel FI. a putut vedea pe Subi, Giurculescu pe front, când acestă era bolnav şi lăsase deja de mult comanda companiei Subl.. Filip St. De aceia nu putem lua nici ca verosimilă afirmaţia că la stânga Bat. 1/36 se găseă Bat. 1V/36 ; şi deci va rămânea să stabilim din cele ce urmează locul acestui batalion,
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— Comunic. Sub!. Filip St., of. subalt. în Comp. 15/36: 
„Noaptea am stat pe coasta de Nord a Centrului 1 lângă şos. Rusciuk cu baioneta la armă gata de a respinge un atac. 

- 
„Mercuri de dimineaţă, eu cu Comp. 15:36, şi Subl. Cerkez cu compania sa (16136) am osolit Centrul 1 prin faţă, de unde am fost trimes pe coasta de la stânga Centrului 1, care priveşte spre Centrul 2 şi Rem. 1 spre a ocupa tranşeele de acolo. Comp. Subl. Cerkez plecase mai "nainte şi nu am văzut-o. - Eu am ocupat poziţie la 100—200m de Centrul 1; mă trimisese la Căpit. Turtureanu, (C-tul Comp. 1036: şi se pare şi al Bat, [11|36) ca să dispună de compania mea. ! „Stâad aci a trecut un plotonier care în numele G-lului Teodorescu a dat ordin de înaintare spre Centrul 2, Am înaintat peste vale şi am suit în pădure tinzând către Centrul 2, La dreapta noastră erau alte trupe care atacau, la szurt timp am fost întâmpinați cu foc de mitraliere şi alungaţi; trupele au căzut în debandadă şi ne-am retras spre Turtukaia.!) 

— lată dar că Comp. 15:36 nu a ocupat poziţie în stânga Bat. 1/36, ci în dreapta spre Centrul 1, de care era foarte aproape. Dealttel ne amintim cum Subl, Gheorghe M., din Comp. 136, -în înaintarea sa spre Centrul 2 s'a întâlnit cu Subl. Filip St., care nu ar fi putut ajunge în acele locuri, dacă nu ar fi ocupat de la început poziţie în dreapta Bat. 1/36. 
— Ce să fi însemnat trimiterea şi punerea companiei la dispoziţia Căpit. Turtureanu ? — Văzând cum a primit această companie ordinul de p!ecare ia atac,—priatr'un plotonier călare care a dat ordin de înaintare în numele G-lului Teodorescu,—ne explicăm acum cauza care a făcut ca compa- niile să se amestece şi să umble anapoda fără direcţie şi fără obiective. . 
— “Trupele pe care ofiţerul le-a văzut atacând la dreapta, vom vedea că erau unităţile din Centrul 1 şi în special Comp. Căpit, Ciocâlteu, „Care a atacat Centrul 2 dirijându-se pe la Cant. de Vânătoare. Comp. 16|36, Subi. Cerkez ȘI. 
— Comunic, Subl. Cristea D., of. subait. în Comp. 16/36: 

„Nuaptea am dormit pe coasta nordică a Centrului 1 cu toată compania în ordine strânsă. „Mercuri de dim. pe la ora 7, după ce compania a luat ceaiul, am plecat prin' faţa Centrului 1 spre Rem. 1 şi am făcut de vre o 2—3 ori nâveta între aceste două puncte 2) până ce în cele din urmă am mers în sus pe valea poligonului şi am ocupat o tranşee la Linia |! având în dreapta pe Plot. Popescu şi în stânga un ploton comandat de Subi. Cerhez cu Soldaţi de strânsură; la dreapta - noastră era Comp. 1]36 cu Căpit. Anghel FI, 
„După ce am ocupat această poziţie am culcat porumbul din faţa tranşeelor până aproape de fundul văii din faţă, | - „După puţin timp a trecut pe front Lt. Col. Niculicescu călare subt un foc întețit de şrapnele şi ne-a spus să stăm acolo, să apărăm cu îndârjire poziţia, şi când inamicul se va apropia să tragem la picioare ; era ora 10,30', 2) 
„Re la ora 11,30 s'a sunat inaintarea 4). Subl. Cerchez ne-a dat ordin să mergem drept înainte 5) ; am trecut vaiea şi am luat-o pe o cărare prin pădure prin flanc câte unul; eu eram în coada plutonului, „In timpul înaintării fiind deşisul prea mare, mam rupt de companie. Intro poiană găsind 11 Soldaţi, i-am luat subt comandă şi am înaintat spre Rem. I, unde m'am pus subt ordinele Locot. Niţescu, C-iul Comp. Mitr.|36. Am înaintat mai departe pe şosea spre Rem. 2, am suil pe mal în pădure şi apoi am dat într'o vaie cu şosea şi cu cale ferată Decauville (şos. Rem. 2, — Centrul 4). In trecere am văzut jos în : 

tot în vale o companie fugind cu Subl. Cristescu Al, (C. 9|36) care îmi făcea semn să mă duc după el. „Dincolo de şoseaua cu Decauville au apărut 5 Bulgari prin flanc câte unul, pe care i-a ucis cu 3 focuri de carabină 6), Atunci a început artileria noastră să ne bată; ora 12—12,30'. In acest timp a venit un soldat şi mi-a spus că este ordin de retragere. Am văzut că se retrag şi mitralierele, şi m'am retras şi eu la Linia II, unde nu am găsit pe nimeni. La stânga spre şos, Daidir se auzea luptă mare. — Comp, 16136 a ocupat poziţie la Linia II-a în stânga Bat. 1]36; probabil aceasta este compania din Bat. 1VI36, pe care Căpit. Anghel FI. a luat-o drept Bat. 1V:36, - 

  | 1) Este surprinzătoare declaraţia mai tutulor ofiţerilor: plotonul, sau compania mea, a înaintat până când Bulgarii au deschis focul şi apoi s'au retras în grabă, sau s'a împrăştiat, 3 Asta se cheamă înaintare spre obiectiv. (Nu a plecat încă la atac. N. A.) 
4) lar corniştii ? 
5) Care era înaintea şi care. era înapoia companiei ? 

| 6) Frumoasă ispravă. Cu 3 focuri, 5 bulgari 'ucişi. Ca la prepelițe. (Probabil că Sau culcat la auzul primul foc, (Y, A.)
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— Este surprizător cum Lt. Col, Nicolicescu mergând pe front a recomandat trupelor să se pre- gătească de rezistenţă; probabil nu primise până atunci ordinul general de luptă pentru ziua de 24 Aug. şi nici cel de al doilea ordin de contra-atac cu unităţi restrânse, 1 Ă — La înaintarea la contra-atac Comp. 16:36 a înaintat probabil pe dealul şi prin pădurea de la Răsărit de V, Boiangiului până la Rem. 1, Pe aci nefiind drum compania a fost nevoită să se strecoare prin desiş prin flanc câte unul. De la Rem. 1 ofiţerul resleţindu-se de companie, povestirea celor văzute îl priveşte numai pe dâusul personal, 
| — Din cele arătate în această comunicare se confirmă că comp. Mitr.:36 şi Comp. 9:36 au ajuns în înaintarea lor până aproape de Rem. 2. De asemenea se confirmă că artileria noastră a tras în propriile noastre trupe, 

- — Astiel Bat, 1V:36, sau mai bine zis Comp. 15/36 şi 16:36 s'au risipit şi Sau pierdut în sforţări inutile. 

Acțiunea unităților de ia Centrul 1. 
In Centrul 1 se îngrămădise, după cum ştim, următoarele unităţi: Bat. IVI80 în întregime, — Comp. 3|72 Mil, — Comp. 16;75, Căpit. Mihăilescu V., — şi Comp. nou constituită de Căpit. Ciocâlteu. Le vom lua pe fiecare din aceste. unităţi în parte spre a arătă. cum au acţionat. 

Comp. 3:72 Mil, Subl. Iliescu Eugen. 
Această companie a stat încontinuu în centru, 
Voiu da cuvântul 'comandantului său Subl. Iliescu spre a arăta ce a văzut: „Mercuri de dimineaţă a plecat din centru Căpit. Leca T. cu compania sa, care venise decuseară, „Pe la ora 12 Sa dat un contra-atac de către trupele dinaintea Centrului 1 asupra inamicului dinspre St.-Selo, dar a fost respins de către mitralierele bulgare şi urmărite de către- artileria bulgară spre 'Turtukaia. | , 
„La contra-atac a luat parte şi Comp. 15:80 comandată de Subl. Pricop, care după  contra-atac a revenit in centru - 

! „De la ora 1 Bat. de Coastă nu a mai tras; am constatat aceasta prin Serg. -Mateiu D,, care mi-a raportat că la baterie telefonul este rupt şi închizătoarele tunurilor luate. „Sa căutat să se facă legătura cu trupele din spate, trimițându-se un raport către M. Sahim C-tul Bat. 1V:80, prin Subl, Jugureanu din Comp. 15|80, dar care nu s:a mai înapoiat. Rămânând izolaţi am început retragerea la ora 4,10 după amiază în direcţia Turtukaia. Când am sosit la Turtukaia am găsit rupa dezarmată, 

Comp. 16:75 Căpit. Mihăilescu Valeriu, 
Nici această companie nu s'a mişcat din Centrul 1, deşi Bat, 1V|75, din care făcea parte, se găsea în lunca Dunării în dreapta centrului, şi a luat parte la acţiune atacând în direcţia Bălţei St,-Selo. i Voi reda comunic, Subl.. Oprea |, of. subalt. în companie, care a fost irimes cu o patrulă de re- cunoaştere înspre Centrul 2. 
„Mercuri la ora 10,30* am fost trimes cu un sergent şi 10 soldaţi în recunoaştere spre Bat. 105 mm. Lt. -Drăghicescu. Am găsit acolo mormane de muniţiuni, lăzi de bzgaje, etc,. Am intrat în toate adă- posturile ; în ele era părăsită veselă, haine Şi mantale ofiţereşti, tutun alimente, etc..—2) - „Fiind noi acolo. a. tras în noi ai noştrii de la stânga Centrului 1.— „Bulgari nu am văzut de loc. Pământul era găurit de bombardare, dar tunurile erau intacte, „Am trimes la M. Bechy să-mi ordone ce să fac, şi mi s'a ordonat ca cu un ajutor de 10 oa- meni să merg mai departe, Am înaiatat şi am găsit înt”o poeniţă într'o vale o sabie şi o manta ofiţerească şi un reșt de aeroplan 3), Aci am fost băluţi de mitraliere şi ne-am retras. In dreapta mea era luptă. »Eşind din pădure am văzut într'acolo (înspre dreapta) o companie românească cum se retrăgea, Soldaţii mei au fugit toţi. ! 
„Ajuns în vale am întâlnit Comp. Subl. Pricop (C. 15|80) şi Mateescu P., desfăşurată şi înaintând la atac spre pădure.—Subl. Pricop fiind rănit mi-a lăsat mie comanda companiei, iar el s'a retras. la , Cen- trul 1; la plecare mi-a dat ordin ca să fac faţă Bulgarilor carii trăgeau de la Cant, de Vânătoare. Bulgarii 
    1) Şi aceasta este o explicaţie, | 

2) Mi se pare că s'a mai vorbit de asta. (Dar. Dar atunci Spre a arăta starea în care au fost lăsate bateriile ; iar acum în interes operativ. N. A.).
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de acolo au dispărut în pădure, iar noi ne-am retras la Centrul 1 grupă cu grupă; ora 1,30'—2,00';.— 

Acţiunea Comp. 15]80, Subi. Pricop, o vom urmări, când vom descri acţiunea Bat. 1V/80, 

Acțiunea Bat. 1V|S0 Maior Șahim. 
Acest batalion a staționat în cursul-nopţii de 23-24 Aug. în interiorul şi în jurul Centrului 1. 

— Comunic. Subl.. Stoicescu Leon, Adi. Bat. 1V|80; - , 
„Mercuri Bat. 1VI8O a avut ca obiectiv Centrul 2. Comp. 16:80. şi 13:80 au atacat în linia, Comp. 

13/80 în dreapta iar Comp. 16/80 în stânga; Comp. 14:80 îti-rezervă; Comp. 15:80 a întârziat şi a luat 
parte la atac după ce celelalte companii se retrăgeau. de la atac. !) 

„Companiile noastre au pornit la atac în urma companiilor din R. 36 Inf. de la dreapta noastră, 
care în momentul când companiile noastre înaintau, ele se retrăgeau peste noi. 2) 

„Am auzit că Comp. 13:80 a înaintat mult înainte spre Centrul 3 (2) cu Subi. Amzea, şi a captu- 
rat o mitralieră bulgară pe care apoi a părăsit-o. | IE 

— Frumoasă legătură tactică: când Comp. 13:80, 14:80 şi 16J80 înaintau, companiile din R. 36 lof. 
„de la dreapta se retrăgeau; iar când Comp. 13180, 14180 şi 16:80 se retrăgeau, Comp. 15180 înainta la atac; 
nu mai vorbesc de înaintarea Comp. 13180 izolată mult spre Centrul 3. 

Nu zic că întreg contra-atacul nu ar fi fost condamnat mai dinainte a fi înfrânt, dar procedând 
în felul arătat mai sus, Comandamentul nostru nu se putea aştepta la aici un succes. : 

Dacă este explicabil ca unităţile a două batalioane sau reg-te deosebite să lupte fără legătură, 
apoi este inadmisibil ca companiile aceluiaş batalion să pornească la atac la aşa de mari intervale de timp, 
încât, când unele se retrag înfrânte, celelalte atunci să înainteze. Şi trebue să se ştie că Bat. 1V:80 era 
unul dintre puţinele bataliozne complect adunate şi care nu luase parte încă la nici o acţiune până „în ziua 
de 24 Aug. 3) 

„Să ascultăm m=i departe pe ofiţeri 
— Comunic. Subl. Mateescu P,, of. subalt. în Comp. 15:80: | 

„Marţi noaptea Bulgarii au luminat cu artificii locul din spatele Bat. t. 105 mm. Lt. Drăghicescu, 
„Mercuri de dimineaţă am, stat în Centrul 1 fără să fim atacați. 

„Subl. Oprea ioan din Comp. 16:75 trimes în recunoaştere la Bat. t. 105 mm. a venit târziu şi 
ne-a comunicat că a întâlnit Bulgari la cupolele în construcţie, 

„De dimineaţă am văzut contra-atacui dat de R. 36 Inf. spre Centrul 2 şi Subc. 2-3, etc. 
„Pe la ora-12-1 (2) compania noastră a primit ordin să atace cu Comp. 16180 spre Centrul 2. Comp.. 

16;80 dormise jos în vale spre Centrul 2 şi a pornit la atac fără să ne mai aştepte ;—iar când noi am mai 
înaintat, ea se retrăgea deja respinsă. | 

„Compania noastră a eşit din centru grăbită de Căpit. Mihăilescu V., C-tu! Comp. 16/75şi a înaintat 
la atac în dezordine; am coborât de vale, iar când să înaintăm spre Centrul 2, Comp. 1680 se  retrăgea. 
Când am eşit din centru, ne bătea nişte mitraliere de peste vale, cu care ocazie a fost rănit Subl. Pricop, c-tul 
companiei. Compania uu a mai înaintat, ci a rămas de vale, i 

„In tot timpul cât compania a coborât de vale şi a încercat să sue spre pădure spre Centrul 2, 
plotonul Subl. Niţescu C., care a rămas în centru, ne-a susţinut înaintarea ; deasemenea când ne-am înapoiat . 
în centru, ne-a susţinut retragerea. Din vale s'a retras întâi Subi, Pricop (rănit) cu un ploton, apoi Subl, 
Jugureanu cu plotonul său, şi apoi eu. Atunci a venit şi Subl. Oprea I. din recunoaştere singur, căci soldaţii 
îl părăsiseră. a . 

„Ajunşi la centru a început bombardarea din jumătate la Greapta, La' dreapta şi stânga toale tru-- 
pele se retrăseseră. Subi. Jugureanu trimis la M, Şahim nu s'a mai înapoiat, * 

„Maiorul Becky a ordonat să nu părăsim centrul, In urmă o unitate din R. 36 laf, (Comp. 1:36?) 
care trecea pe la Bat, de Coastă, ne-a trimis ordin ca să ne retragem. | 

„Eu cu plotonul m'am retras în trăgători coborând spre Dunăre, şi am fost bătut cu foc până la 
Turtukaia. Subl. Pricop (rănit?) a venit după mine în coloană de marş. Subi. Niţescu a plecat împreună cu 
mine, Căpit. Mihăilescu V. şi M-rul Bechy au rămas în urmă. Comp. 3:72 Mil. nu ştiu când a plecat, Bat, 
de Coastă nu a tras Mercuri de loc, 

— Reese clar că Comp. 15180 a plecat la atac târziu şi anume după ce R. 36 Inf. sa angajat în 
1uptă ; deasemenea şi Comp. 16:80 a pornit la atac mult înaintea Comp. 15/80.4) 
  

1) Nici unităţile aceluiaş batalion nu au fost in stare să-şi acordeze acţiunea. 
2) Cine conducea acţiunea ?—Lt-Col. Nicolicescu ? 
3) Dreaptă observaţiune, 
4) Acestea mu sunt atacuri, ci simulacruri de atac. la timpul acestor Simulări, unde steteau coman- 

danţii de batalioane, ,
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Din comunicarea de mai sus ar reeşi că din Bat, IVi80 nu a luat parte la contra-atac decât Comp. 15/80: şi 16/80, ceace nu este adevărat.—Restul comunicării concordă cu comunicările anterioare. — Comunic. Lt, Dumitrescu Gh. C-tul Comp. 1680: | a „Două plotoane din compania mea au rămas în cursul nopţii ia Centrul 2, de unde au venit la companie abia a doua zi la Centrul 1, unde se afla adunat întreg Bat. 1V]80. 
i „Mercuri Bat. 1VI80 a mers la contra-atac spre Centrul 2: Comp. 13/80 la dreapta mea în legă- tură cu trupele Bat. 1V:75, care îmi pare că au rămas în urma noastră, şi ne-am bătut cu focuri; Comp. 14.80 era în urmă în rezervă. Contra atacul a eşuat şi ne-am retras spre Bat, de Coastă spre şos. Rusciuk, iar de acolo spre Turtukaia. 

| | — Aşa dar Bat. 1V:80 a înaintat la contra-atac astfel cum a arătat Subl. Stoicescu Leov, şi cum afirmă şi Lt. D-trescu Gh. — Batalionul fiind respins, Comp. 13180, 14180 şi 16180 sau retras spre 'Turtu- kaia; Comp. 15:80 plecată la contra-atac mai târziu, s'a retras după ce S'a retras batalionul şi a revenit la Centrul 1, de unde s'a retras târziu de tot cu unităţile de acolo. — Locul pe unde a înaintat batalionul la contra-atac a fost probabil direct de la Centrul 1 spre Centrul 2. 

Acţiunea Comp. Căpit. Ciocâlteu, Sergiu, C-tul Comp. 6:36. 
Această companie ştim că era formată din 2 plotoane din Comp. 13|36 cu Subl-pi Ionescu C, şi Mihăilescu A., 1 ploton din Comp. 1436 şi 1 ploton din Comp. 6/36, şi a dormit noaptea la Sud de Bat. de Coastă, având avanposturi spre Rem. 1. şi spre Centrele 2 şi 2-3. — Să vedem cum a acţionat. Comunic. Căpit. Ciocâlteu Sergiu: Ă a „Mercuri de dimineaţă am plecat spre Centrele 2 şi 2-3 conform înţelegerii pe care am avut-o cin Căpit. Chabert decuseară. 1) — „la drum mam întâlnit cu un sergent din Comp, Căpit. Chabe:t care mi-a. spus că a stat: noaptea la Centrul 2, | 
»„M'am înapoiat la dreapta Centrului 1, şi de acolo, când s'a dat ordin de contra atac, am pornit la coutra-atac în direcţia Centrului 2-3 pe ia Cant, şi Cr. de Vânătoare. 
„Am fost respins de foc de mitraliere, deoarece la atac nu m'a urmat toată compania. La stânga mea atacă R. 80 Inf. 
„M'am retras pe şosea spre Turtukaia, — Imi pare că erau însărcinate trupe din R. 75 Inf. (Bat. iV|75) ca să-mi sprijine flancul drept, dar aceste trupe nu au înaintat la atac. | | — Comunic. Sub. Ionescu C.: ” 
„Mercuri de dimineaţă am înaintat spre Centrele 2 şi 2—3 spre a le cuceri prin atac de fanc: Am ocupat o poziţie în spatele Subc. 2—3 până la ora 9,30. Inamicul ocupase centrele cu multe mitra= liere. Când s'a dat atacul general am atacat din nou, dar eram bătuţi dinspre D. St.-Selo. 
„Am fost respinşi odată, şi apoi cu o companie din R. 80 inf. am alacat din nou, dar am fost respinşi la baionetă (2). Lupta a ținut până la 1,30'—2, când retragerea a fost generală şi în cea mai mare dezordine, 
„La vărzărie, eu cu Serg. Ioniţă am strâns 50 de soldaţi ca să rezistăm până vor veni ajutoare. La ora 4 am plecat spre Turtukaia subt foc de artilerie. 
„La via din marginea Turtukaiei spuneau soldaţii că este ordin de retragere spre Silistra, — Faptul că Comp. Căpit. Ciocâlteu a atacat Centrul 2 dirijându-se pe la Cant. de Vânăt., adică prin afara reţelei de sârmă, faţă de Bat, 1V:80 care a atacat acest centru: dinspre Centrul 1, pare a denotă că a fost o voinţă superioară care a îndreptat aceste unităţi la atac, cu excepţia numai a faptului că ata- curile nu au fost legate şi ca chestiune de timp. — Dar se poate să fi fost şi ceva întâmplător. — In felul în care a atacat Comp. Căpit. Ciocâiteu ea a avut în mod evident flancul drept desco- perit şi expus atacurilor bulgare dinspre St.-Selo. — Dacă Bat. IV/75 care a atacat pe lunca Dunării, şi-ar fi extins acţiunea mai mult spre St.-Selo, ar fi acoperit şi flancul acestei companii 2). 

Acțiunea Bat. 1V(75, Căpit. Mărunţeanu. 
Ne amintim că după retragerea de la contra-atacul dat în ajun pe înserate spre Baita St.-Selo, Bat. 1VI75, — fără Comp. 16|75 (Căpit. Mihăilescu V,)—fără o parte din Comp. 13:75 cu Căpit Leca, şi fără o parte din Comp. 14|75 cu Subi, Ionescu N., carii au stat în cursul nopții la Centrul 1,—zic, Bat. IV/75 a petrecul noaptea cu companiile desfăşurate în lunca Dunării la Nord de Centrul 1, între şos. Rusciuk şi Dunăre. 

  
    1) Toate acestea se făceau prin bună înţelegere între camarazi, iar nu din ordin superior ? 2) Da, dar pentru aceasta trebuia să fie Cineva care să coordoneze acţiunile disparate ale com- paniilor din regimente diterite.—Ce făceau Comandantul Sectorului şi Ad-latus-ul său ? 

-
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Tot acolo au petrecut noaptea şi alte companii dia R. 36 Inf., pe care ie-am văzut treptat, că în dimineaţa de 24 Aug. au plecat Spre a se ralia la batalioanele lor. 

| Aşa că a rămas ca frontul între Centrul i și Dunăre să fie ocupat numai de Bat. IV/75: împreună cu Comp. 2147 şi 347 Mil. şi 4:72 Mil. precum şi cu Comp. 13440, Lt. Stamate, care nu S'a raliat la batali- onul său nici astăzi. 
i In dimineaţa de 24 Aug. s'a înapoiat, după cum vom vedea, la batalion Căpit. Leca şi Subl. 1o- 

Comp. 16/75 însă, după cum am văzut deja, a continuat să stea mai departe la Centrul 1; aşa că Bat. 1V:75 a rămas să lupte constituit numai din 3 compânii. Este surprinzător cum s'a permis acestei companii să stea mai departe la Centrul 1, unde nu era nevoe de dânsa, şi când batalionul său se găsea în imediata sa apropiere, şi deci ştia unde se găseşte. 

Căderea Cetăţii însă şi captivitatea au pus capăt acestor incriminări Şi trageri la răspundere. Ubii ofiţeri 
— Comunic. Subl. Uzum D,, Adjut. Bat. 1V/75: 

„Bat. IV:75 a ocupat frontul din Centrul 1 până la Dunăre. | „Mercuri pe la ora 9,30 s'a primit ordin de contra-atac.—S'a înaintat puţin, !) am avut mulţi răniţi şi n:-am retras spre vărzării, şi de acolo în coloană de marş spre Turtukaia.— — Scurt şi esenţial: si înaintat piiţin, S'+ retras, şi 2poi a intrat în coloană de mârş în 'Turtukaia. Şi noi ştim, după cum am spus mai "nainte, că acest batalion ar îi trebuit să înainteze mult, mult spre Balta St.-Selo, Spre a protejă flancul unităţilor care atacau dinspre Centrul 1 spre Centrul 2.—Și să nu se creadă că aşi voi să spun că din această cauză nu a răuşit atacul Comp. Căpit. Ciocâlteu şi al Bat. IV;80, precum şi al tutulor celorialte unităţi ale Sectorului I; nu, ferească Dumnezeu, deoarece atacul tutulor 

Iutrarea Bat, 1V:75 în coloană de marş în Turtukaia,—şi trebue să se ştie că aşa a intrat —este un fapt unic îa 'uptele de la Turtukaia, adică retragerea unei unităţi în coloană de marş după câmpul de luptă, nu a:mai realizat-o aită unitate, şi se datoreşte exclusiv comandantului său de batalion.)? Să ascultăm şi pe ofiţerii companiilor. 
Compania 1375 Căpit. Leca 7. 

— Comunic. Căpit. Leca T., C-tul Comp. 13:75: A | . „Mercuri m'am coborât din Centrul 1 şi mi-am reconstituit compania completă cu 160 de oameni. Artileria (?), a început focul de dimineaţă. 
„Pe la ora 12 a îaceput atacul ; Comp. 1375 a înaintat prin luncă cu flancul Stâng pe Boaz. După puţin timp am fost primiţi cu focuri de mitraliere tras de pe platouaş (malul de Sud, stâng) al văii Turtukaia) şi ne-am retras. 
„Atacul a durat o oră; ne-am oprit la vărzărie, de unde s'a mai încercat oarecare întoarceri ofensive (reveniri la atac), dar fără Succes. — Spre Turtukaia am mers îa coloană da marş. Acolo Lt. de - Marină Paraschivescu ne-a comunicat predarea Cetăţii 

— Se confirmă arătările Subl, Uzum, Adj. Bat. 1V]75, şi în plus se afirmă că după ajungerea la vărzărie, s'a mai încercat Oarecari reveniri la atac ; în această privință, vom vedea şi comunicările care 
urmează, spre a putea trage o concluzie definitivă. 

Comunic. Subl. Georgescu M,, of. subalt, în Comp. 14:75 (venit din Comp. 13:75): „Seara (23 Aug.) ne-am retras ia Nord de Ceatrul 1, unde s'a adunat batalionul şi am ocupat cu 
un lanţ de trăgători distanţa din şosea până în Dunăre. 

„Mercuri la atac am înaintat cu direcţia aproape de malul luacei, şi am înaintat până sm primit 
foc de mitraliere cam din direcţia turelelor. Ne-am retras înapoia vărzăriei; — era ora 3—3,30'; acolo era şi 
Lt.-Col. Nicolicescu şi se încercă să oprească trupele. 3) — Nu este arătat destul de clar locul pe care compania îl ocupă în frontul batalionului : „aproape 
de malul luncei“ sar putea înţelege şi aproape de malul cu care lunca se termină asupra albiei Dunării, şi 
  

  
1) Ce obiectiv 2? 
2) Da, intrarea în Turtukaia s'a făcut în ordine pentru a se preda vrăjmaşului. — Eu aş fi pre- 

ferat inversul: ordine şi Străduioță la atac, şi dezordine la predare. 3) Ce rol îşi luase Comandantul Sectorului 1?
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aproape de malul, înălțimea, de unde începe lunca; este mai probabil acest din urmă înţeles, deoarece Comp. 13175 înaintând cu Stânga pe Boaz era la centrul batalionului, Comp. 15175, după cum vom vedea, era la dreapta înspre Dunăre, şi deci Comp. 14175 rămâne să fi ocupat frontul dintre Boaz şi înălţimele Centrului 1. -— Ofiţerul nu vorbeşte de noi încercări ofensive, ci numai de faptul că Lt.-Col. Nicolicescu se încercă să oprească trupele. 1 
Ce căuta aci Lt.-Col. Nicolicescu ? — Locul său nu era aci, nici ca C-dant al Sectorului L, — dacă mai deţinea această comandă, — căci locul său peniru aceasta era sus pe deal de unde putea vedea totul şi unde se găsea grosul trupelor, nici ca Cedant al Reg-tului 36 Inf., deoarece aci în lunca Dunării nu - Se găsea nici o unitate din acest regt. 
Comp. 15|75. 
Comunic, Subl. Ionescu N,, of. subalt. în Comp. 15/75: . „Mercuri de dimineaţă am fost chemaţi, eu, Căpit. Leca şi Subl. Lăzărescu C. la batalion de către M. Mărunţeanu ; am mers şi am găsit batalionul înşirat din şosea până în Dunăre, şi am intrat în companie, care era acum complectă şi ocupa loc la aripa dreaptă a batalionului. a „S'a dat ordin de contra-atac pe la ora 8—9; am inaintat în acelaş timp cu cei de la stânga; — îuaintam bine adăpostiți; dar n'am apucat bine să înaintăm şi s'a şi debandat trupa care era înspre Centrul 1. (Comp. 13/40 şi 14/75) şi restul frontului a făcut acelaş lucru ; acum începuse şi artileria să tragă; ne-am oprit pe la varzărie ; era acolo şi M. Şahim; S'au încercat ofițerii să oprească trupa, dar a fost în zadar. — In urmă M. Mărunţeanu a adunat batalionul şi a intrat cu el în coloană de marş în Turtukaia. | — Din cele expuse mai sus acţiunea Bat, 1V/75 reese destul de clar şi nu mai este nevoie de nici o conjectură. 
Se pune însă o chestiune şi anume: ce a îasemnat intrarea batalionului îa colonă de marş în “Turiukaia ? — C-tul batalionului îşi va fi închipuit că! se retrage ? — Dar cui l4să pe inamic şi subt pro- tecţia cui se retrăgeă ? 

' Nu ne putem opri însă de a recunoaşte a doua oară că nici un comandant de unitate, care a luptat la Turtukaia, nu a reuşit să realizeze faptul realizat de M., Mărunţeanu cu batalionul său, adică de a-l ţine atât de bine în mână, încât să îi şi retragă dia luptă în coloană de marş. . Şi de aceia suntem îndreptăţiţi a ze întreba, cum s'a putut realiză acest lucru, şi dacă Du-care- cumva toţi comandanții de unităţi ar fi putut face la fel, In această privinţă există o convingere la majori- tatea ofijerilor, carii au luptat, şi anume că acolo unde ofițerul a stat şi a stăpânit trupa cu autoritatea sa sau chiar numai cu prezența sa; — acolo unde ofițerul a fost văzut de trupă că există, că stă în mij- locui ei şi că comandă, trupă a stat şi ea, şi nu s'a răsiețit, ofară bine înțeles de oamenii răi carii au plecat ia răsboiu cu gândul de a se sustrage. 2) 
Și dovada cea mai bună în această privință o avem în reconstituirile de unități care s'au rea- lizat în seara de 23 Aug. și în cursul nopții de 23-24 Aug., precum și micile insule de rezistență reali- zate pe tot câmpul de luptă în jurul mai multor ofițeri în cursul zilei de 24 Aug. după ce diferitele fron- turi s'au spart și majoritatea oamenilor şi ofițerilor s'au retras. Și spunem aceasta fără a enumeră printre aceste fapte rezistența pe care a făcut-o la Centrul 8 Subl. de rezervă Lixeanu Nedelcu cu cei 25 de oameni ai săi în contra a 4000 de Bulgari, timp de 4 Ore, rezistență care va deveni celebră când va fi cunoscută de toată lumea militară. Sa 

| Dar tot atât de îndreptăţiţi suntem să pe întrebăm : dacă M. Mărunţeanu a putut să-şi adune batalionul Şi să intre cu el în coloana de marş în Turtukaia, de ce nu a putut să-l oprească şi să-l ducă din nou în luptă ? — Ori ostaşul român se poate aduna uşor în coloană de marş numai pentru a merge înapoi? 
Actiunea Comp. 1340, Locot. Stamate Ion. Ştim că această companie, răsleţită de batalionul Său, a staționat în cursul nopţii de 23-24 Aug. în lunca Dunării înapoia frontului iaseilat de Bat. 1V/75, 
Să ascultăm pe ofiţeri spre a ne arătă cum a acţionat compania în ziua de 24 Aug. — Comunic. Subl. Constantinescu Gh. of. subalt. în Comp. 13/40: „Noaptea de 23-24 Aug. am dormit la nişte grădini de zarzavat înapoia liniei de trăgători ; pe a- colo erau şi nişte companii din Bat, V/47 Mil, 

. „Mercuri de dimineaţă Lt. Stamate s'a înbolnăvit de friguri şi s'a dus la ambulanţă, „Pe la ora 9 a venit ordin de contra-atac, căci Bulgarii sunt bătuţi şi respinşi. Eram la ] kim. înapoia Centrului 1; eram ca 2 batalioane cu înfăţişarea de masă. 
„A început înaintarea cu mare entusiasm ; dar a început foc de ariilerie (şrapnele) şi trupele dina- inte au dat busna peste noi, înapoi. Am văzut pe M. Şahim strigând Spre a îmbărbătă trupa, dar fără folos,     

  1) Ce rol îşi luase C-tul Sectorului [?, 
2) De sigur că totul atârnă de voinţa şi stăruința ofiţerilor. 

,
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- „In acest timp se auzea Strigându-se „ura“ spre Centrul 2, dar a îucetat repede şi lumea a înce- put să vină înapoi grupuri-grupuri şi întreg frontul s'a disolvat, 
— Aşa dar Comp. 13:40 a înaintat la atac în linia Il-a înapoia Bal. IV/75, şi acţiunea sa fără îa- doială a avut aceiaşi soartă ca şi a acestui batalion, 

Este surprinzătoare apariţia Maiorului Şahim, C-tul Bat. 1V|80 în lunca Dunării, când ştiut este că batalionul său a luptat de la Centrul 1 spre Centrul 2 şi prin urmare îşi avea linia de retragere normală şi deci şi postul de comandă în retragere pe creasta Dealului Şacalu, 
Tot acolo trebuia să se găsească în tot timpul şi Lt.Col, Nicolicescu, care, după cum am arătat mai'nainte, şi dânsul a fost văzut în lunca Dunării sforțându-se să adune trupa. Aceasta nu era treaba sa; ci datoria sa era de a observa câmpul de luptă şi a interveni cu rezervele de reg-t şi de sector acolo unde era nevoe, sau a conduce personal trupa de manevră. 1) 

— Comunic. Lt. Stamate 1, C-tul Comp. 13/40: - | „Mercuri Bulgarii (2) au început atacul; artileria bulgară bătea Centrul 1 şi valea în spatele nos- tru (lunca Dunării).— 
„Fiind bolnav n'am dus la ambulanţă 2) spre a lua doctorii; ora 4—5 după amiază; acolo a ve- nit un călăreț cu un Steag alb care ne-a. comunicat că Cetatea sa predat. 
„Comanda companiei am lăsat-o Subl-tului Iacob Iacob. 
„Până să ajung eu la Turtukaia ofiţerii erau deja adunaţi la Cercul Militar, — Este singurul ofițer care afirmă că atacul a fost început de Bulgari; e probabil că plecând de la companie, nu a mai fost în curent cu ce s'a petrecut pe câmpul de luptă.—3 

— Plecarea la ambulanţă a avut loc nu la ora 4—35 d. a, ci de dimineaţă; cred că este la mijloc un lapsus de exprimare; [3 ora 4—5 probabil! că a aflat de predarea Cetăţii.— ” 

Acțiunea Comp. 2 şi 3:47 şi 472 Mil, 
Dacă asupra acţiunii acastor companii pentru ziua de 23 Aug. avem oarecare date, pentru ziua de 24 Aug. nu am absolut nici o dată, decât simpla afirmaţie a Sub-tului Constantinescu Gh., cum că în jurul companiei sale (13]40) se găseau şi nişte companii din Bat. VJ47 Mil. Probabil că "companiile în chestiune erau acestea, şi pe lângă ele era şi Comp. 4:72 Mil.; şi nu cred să fi desfăşurat vre-o acţiune,  caşi Comp. 13]40.— | ” 
Cu aceasta se termină descrierea acţiunii unităţilor de infanterie ale Sectorului L-iu.— 

Concluzie 
Din cele arătate până aci putem conchide următoarele : 
C-tul Sectorului 1, sau al Reg-tului 36 Inf., pare că a încercat o reconstituire şi o punere în or- dine a unităţilor, dar nu a răuşit decât în parte ;—nici ua batalion nu s'a refăcut complect; Bat. IV [80 a avut toate companiile unite, deoarece nu a avut de susţinut nici o luptă până în ziua de 24 Aug., şi a avut în tot timpul companiile strânse în jurul batalionului. E | | Totuşi putem afirma că s'a Pus 0 oarecare ordine în unităţi faţă de desordinea şi de amestecul de batalioane şi companii, care a existat în ziua de 22 Aug., şi faţă de amestecul şi mai mare care a decurs din acţiunile din ziua de 23 Aug. pe frontul Sectorului 1. 

„Comand. Sectorului 1 nu a luat aici o dispoziţie pentru executarea de dimineaţă a ordinului de luptă al Capului de Pod pentru ziua de 24 Aug. ;—probabil că nu l-a primit. Din această cauză acest comanda- ment a înțeles că pentru ziua de 24 Aug. să continue defensiva pe Linia |I de rezistenţă a Capului de Pod, în care scop a făcut şi recomandaţiuni. * 
— Deşi Catul Sectorului 1 a înţeles să rămână în defensivă pe Linia II, totuşi nu a adoptat cu uni- tăţile un dispozitiv propriu pentru defensivă, ci toate unităţile, —reg-te, batalioane şi chiar companii au con- tinuat să ocupe Linia | dispuse pe o singură linie, adică fără nici o rezervă afară de unele excepţii pe care le-am observat în cursul expunerii ;—în special nu există o rezervă de sector cel puţin, deşi frontul secto- rului se scurtase mult şi se prezenta aci mult mai avantagios pentru apărare.) __— La primirea ordinului de contra-atac care prevedea, astfel cum afirmă G-iul Teodorescu în lucrarea sa, ca să fie “executat cu un batalion din R. 36 Int, pe V. Boiangiului spre Rem. 2,—cu 2 companii (din. ce reg-t?) pe şos. Rem, 2 având ca obiectiv tot Rem. 2 (atac concentric),—şi cu alte 2 companii (din ce regt.?)   

    
  1) Dar, cine stetea la postul său de comandă, sau mergea cu ubităţile sale ? 2) S'a îmbolnăvit înainle de acţiune ? 3) De sigur că nu ştie nimic, 

4) Apărarea Liniei a II-a, dacă întradevăr C-tul Sectorului s'a gândit la ea, a fost foarte rău or- gânizată: trupele de pe linia de luptă amestecate, dispuse pe o singură liăie; . comandamentele  neindicate ; lpsa de rezerve, deşi sectorul dispunea de unităţi numeroase.
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pe drumul de care spre Centrala 2„—la primirea acestui ordin, nu ştim, ce ordin a dat C-tul Sectarului |, — dar 'vedem: că toate unităţile de pe îrontul sectorului pornesc fiecare drept înaintea sa la atac, cu scopul mărturisit de aproape toţi ofiţerii, de a recuceri centrele.!) 

Faţă de această mărturisire unanimă, datori suntem să credem că Comandamentul Sectorului 1 a dat ordinul de contra-atac la toate unităţile, şi cu obiectiv de atins, centrele. 
Şi nu aş avea nimic de zis contra acestei măsuri care ar fi concordat cu prescripțiunile ordinului generai de operaţiuni pentru ziua de 24 Aug., dacă s'ar fi dat cel puţin fiecărei unități centrul către care să se îndrepte şi pe care să-l cucerească; — dar după cum am văzut, afară” de câteva unităţi, care ştiau către care centre să se îndrepte, majoritatea nu ştiau acest lucru, din care cauză s'a şi produs încrucişerile şi amestecul de unităţi de la Rem. 1, | 

— Cu ocazia descrierii operaţiunilor executate de trupele din Sect, 1 am afirmat că contra-atacul dat de aceste trupe era condamnat din germene la insucces. | , Am afirmat acest lucru pedeoparte fiindcă această operaţiune nu a fost studiată şi nu sa dat nici un ordin pentru executarea sa, iar pedealtăparte din cauză că pentru a ajunge la obiectivele lor (cen- trele) trebuiau să traverseze pădurea care se întindea la Sudul Văii Fotulului până în linia Centrelor, Am văzut cu câtă precauţiune au pătruns îa pădure coloanele bulgare şi câtă întârziere le-a pro- vocat traversarea pădurii, pentru ca să poată ieşi din ea cu unităţile în stare de a lupta. | 
C-mentul nostru, după cât se vede nu-şi dedea socoteala ce va să zică traversarea unei păduri şi operaţiuni în pădure; — căci numai aşa se explică cum a dat ordin tutulor unităţilor ca să înainteze fie- care drept înaintea sa şi să cucerească centrele. 2) 
Nestudiată şi nepregătită, o asemenea operaţiune, era imposibilă, şi de aceia am zis că contra= „ atacul executăt de trupele Sectorului 1 a fost condamnat în germene la insucces. | 
Aşa că, decât să se fi pornit la contra-atac prin pădure, cel mai bun lucru era ca trupele Secto- rului | să fi rămas în defensivă pe Linia Il-a; — şi pentru a se economisi forțele, să fi retras frontul până aproape de Bat. Ob. Skoda, părăsind Centrul 1 şi Bat. de Coastă, sau chiar până la Vest de Cerchez, pără- sind şi Bat. Sokda. 
Procedând asttel, economisând forțele, sectorul şi-ar îi putut constitui rezerve şi pentru sine şi pentru Capul de Pod.?) Nici elementela de rea credinţă nu ar fi avut un spaţiu atât de întins şi acoperit cu culturi în care să se ascundă. 
Dar, ... o soartă rea şi nemiloasă păştea Capul de Pod. 

— Retragerea aproape a tutulor unităţilor fără a se opri la Linia Il-este- aproape fără precedent Chiar în Capul de Pod Turt., şi trebue considerată ca o lipsă flagrantă de la datorie. Dacă s'ar mai fi lăsat . ceva unităţi care să asigure stăpânirea acestei linii, nu Sar fi întâmplat acest lucru, 

Acţiunea Artileriei, 

Acțiunea artileriei bulgare. 
| | Pentru a vedea cum a acţionat artileria inamică voiu recita din comunicările de mai sus ale ofi= ţerilor părţile în care descrie acţiunea acestei artiterii, 

Batalionul 1136. 
Compania 6,36. 
poa. Ajunşi la Rem. 1... . am fost opriţi de artileria bulgară de 75m|m; era ora 12, Compania 5:36. | 
„In marginea pădurii am fost primiţi de artilerie. 
„Ne-am retras iarăşi la Linia ll-a ...., 
„De la un timp am început să primim focuri puternice de arme şi de artilerie, 
Compania 8/36. 
po... la Nord Est de Rem. 2..... am început să primesc foc de artilerie. 

: 1) Eu cred că ordinul G-lului Teodorescu pentru luarea ofensivei cu 2 batalioane nu _a existat, nici altele, şi ar fi bine să nu fi existat, fiindcă un asemenea ordin de operaţiuni e o glumă sinistră săvâr- şită într'o zl de doliu pentru armata ţării, | 2) Dar Cotul nostru cunoştea, — sau trebuia. să cunoască, — mai bine decât Bulgarii: natura pă- durii, greutăţile traversării ei, drumurile carii o străbăteau în lung şi în lat, luminișurile, în fine tot ce inte- resă o operaţiune militară. — Cunoscând toate acestea, el puteă să conceapă un bun pian de atac pentru trupele sale. Nu a făcut pentrucă i-a lipsit priceperea. 
3) E drept 'că în acest sector conducerea a lipsit cu desăvârşire în toate zilele de acţiune. Tot ce sa făcut bine sau rău, S'a tăcut în urma; atacurilor ținute de locotenenţi şi Sublocotenenţi şi câte odată de căpitani. 

n :
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Batalionul IV/75. 
Compania 1:75 ;—După contra-atac fiind retrasă la Linia II-a. „Pe la ora 3 am îuceput să fim bătuţi cu foc de mitraliere. | „La un timp artileria inamică â început să bombardeze, la care a răspuns artileria noastră, care după puţin timp a tăcut.— Artileria inamică nu a trăs până după amiază. | — Şi mai departe alt ofiţer : 
„Fiind respinşi am ocupat cu Lt-Col, Țânţu şi Lt-Col. Zaharescu aceiaşi tranşee de unde plecasem. „lu urmă a apărut mitraliere şi infanterie bulgară ta marginea pădurii și pe platoul din stânga (de la Răsărit de şos. Rem, 2 şi ne-am retras; îacepuse şi un bombardament, | — Comp. 3|75; Respinsă de la contra-atac.— 
„Nu am putut ocupa Linia Il-a şi ne-am retras mai departe spre Turtukaia pe la ora îl ; drumul era bătut de artileria bulgară. 

“ — Comp. Mitr.:36 
p  — — — era ora 1,30'—2, şi cu toţii ne-am retras la Sui de Cerchez. Artileria inamică bă= jea puternic artileria noastră care era aşezată la Vest de Cerchez. — Compania 3:72 Miliţii, | 
„Pe la ora 12 s'a dat un contra-atac...... dar a fost respins de mitralierele bulgare şi urmărite de către artileria bulgară spre Turtukaia 

| — Bat. IV|S0 , 
— Compania 15|80 ;- - Contra-atacul fiind TeSpins : | 
„Ajunşi la Centrul 1 a început bombardarea din jumătate la dreapta. — Compania Câpit. Ciocâlteu | La ora 4 d. a. am plecat spre Turtukaia subt foc de artilerie.— — Bat. IVI75 

d 
— Comp. 15|75 - 

„S'a dat ordin de contra-atac pe la ora 8-9; dar n'am apucat bine să înaintăm şi s'a şi debandat trupa care era înspre Centrul 1, şi restul frontului a făcut acelaş luctu ; acum începuse şi artileria să tragă, „-— Comp. 1340 - 
. „Pe la ora 9 vine ordin de contra atac,.... A început înaintarea cu mare entusiasm; dara început îoc de artilerie (şrapnele), şi trupele dinainte au dat busna peste noi, înapoi.— — Aşa dar artileria bulgară a trăs asupra infanteriei noastre în următoarele împrejurări : — în Comp. 5/36 când aceasta în înaintarea ei către Centrala 2 a ajuns în marginea de Sud a pădurii Daidir, sau corect când a ajuns în marginea de Nord a Poienei Manda, după cum am stabilit ; — în oare ca unităţi care în îaaintarea lor ajunseseră la Rem. 2; 

— în oare care unităţi când au ajuns la Rem, |; | — în mare parte din unităţile care respinse din Păd. 'Turtukaia se retrăgeau peste Linia II spre Turtukaia, dar numai după ce infanteria bulgară a eşit la marginea de Nord a acestei păduri, adică în spri- jinul acestei infanterii; 
— asupra Centrului 1, când trupele din acest centru respinse la contra-atac se retrăgeau în acest centru şi infanteria bulgară ajunsese la marginea pădurii de la Nord de Centrul 2 şi de Bat. Lt. Drăghicescu; — asupra Bat. IV/75 în momentul când linia de luptă a acestui batalion se apropia de malul de Sud al Văii Turtukaia din preajma Cant. Vânătoare care era ocupat de Bulgarii şi de unde linia de luptă a acestui batalion a fost primită şi de focuri de infanterie şi de mitraliere; — aSupra artileriei amice de la Vest de Cerchez; | 
— şi în fine asupra unităţilor româneşti care se retrăgeau pe şos. Russiuk spre Turtukaia. Deci: trageri de baraj, trageri în urmărire, şi trageri de contrabaterie, adică ceace era normal şi Putincios, şi mai ales fără a risipi muniţiuni prin trageri asupra unor obiective închipuite. 

Acțiunea Artileriei Româneşti. 
Inainte de a procedă la descrierea: acţiunii artileriei amice găsesc necesar a cita: din nou părţile din comunicările oiițerilor carii au arătat că au fost bătuţi de artileria noastră spre a stabili unde şi în ce fază a luptei a fost bătuţi, 

” — Comunic. Lt. Brghiu Eugen, C-tul Comp. 9/36. 
„In ziua de 24 Aug. am mers la contra-atac pe drumul din pădure care duce spre Centrele 5 şi 6 „Artileria noastră ne-a împiedicat înaintarea. — Comunic. Căpit. Chabert, C-tul Comp. 12/36. „Când voiam să dăm atacul asupra unor mitraliere care trăgeau din fundul vălcelei de la un po



diac de subt cupole am fost bătuţi de propria noastră artilerie care ne-a făcut pierderi mari şi a pus tru- 
pele în dezordine. 

| — Comunic. Subi, Mihăescu Paul, of. subalt, în Bat. Ob. de 105 mm, Căpit. Dumitriu : „Lt, D. mi-a declarat că intenţionat a tras în pădure în propria noastră infanterie, căci i se părea 
că nu înainta, sau că se retrage. 

— Comunic, Subl, Cristea D., of. subalt. în Comp. 16|36: „Dincolo de şos, cu Decauville..... Atunci a început artileria noastră să „ne bată. (ora 12-12,30”), 

şi mai ales în V. Kufalu care duce de la Rem. 2 spre cupolele în construcţie din Spaiele Subc. 2—3, In special este Sigur că artileria avastră a tras asupra infanteriei care se găsea îngrămădită pe 
această vale, şi toţii ofiţerii carii au luptat aci mi-au confirmat acest lucru care peutru ei era perfect vi- 
zibil şi clar. Aceste afirmaţii şi confirmări însă nu au fost trecute în Ccomunicările pe care mi le-au făcut şi 
pe care le-am citat, la majoritatea acestor comunicări, deoarece atunci Când ei mi-au dictat comunicările an 
pierdut din vedere atuhci a-mi dicta şi această chestiune, Trecem mai departe la descrierea acţiunii artileriei din acest sector. In Sect. | ştim că mai rămăsese următoarele baterii : Bat. de T. de 150mim Krup zisă de coastă; 
Bat. de Ob. Skoda de 120mim,—Bat. de 105 mim Lt. Dumitrescu A. retrasă la Turtukaia,—Diviz, t, 7>Âm|ca tr. 
1. Căpit. Georgescu V. şi Bat. t. 53mim pe atete Lţ, Mâinescu. Bat. de tunuri de 150m:m Krup zisă de Coastă. In R. Li-C. S. nu se vorbeşte nimic despre acţiunea acestei baterii; probabil pentru că nu a mai 
acţionat, 

” 

toruiui nu ar fi însemnat nici o pagubă. 
Bat. „de Ob. de 120|mm Skoda, Extras din R. Lt-C. $.; „Bat. de Ob. de 120mim Skoda deschide focul asupra infanteriei inamice care înaintă dinspre Balta 

St,-Selo către Linia Centrelor 1 şi 2; tragere indirectă, înălţătoare variabile, de la 8 la 10, „Către orele 10 primeşte foc de la o artilerie inamică instalată probabil pe Dealul St.-Selo, sau 
valea St.-Selo, dar nu are efect asupra bateriei.— - 

„Către orele 11 a. m, şi până la ora 1 q.a. deschide focul asupra infanteriei inamice care îna- 
inta dinspre Centrele 2 şi 3 către Linia II de Rez. ; -tragere indirectă, înălțătoare variabile. 2 „Către orele 12-1 trupele de infanterie din R. 36 Inf. se retrag în dezordine ajungând chiar în 
spaiele bateriei. Bateria nefiind trausportabilă, se iau închizătoarele, aparatele de ochire, accesoriile, materialul 

— Cu oarecare modificări a orelor, acţiunea bateriei astfel cum este arătată aci, este verosimilă, 
Acțiunea Diviz, t. de 75 mm. tr. r, Căpit. Georgescu Ambele baterii ale divizionului au acţionat împreună. __ Asupra acţiunei acestor baterii posed pe lângă concluziile R. Lt-C, S., şi comunicarea Subl-tului Ro- 

doteatu, of. subalt. în Bat. Lt, Vretos, 
Extras din R. Lt-C. $.: 

„Către 11 a. m, infanteria noastră dând un Contra. atac, c-tul, divizionului recunoaşte o poziţie îna- 
inte pentru Bat. Lt. C-tinescu T. care însă nu poate fi ocupată, întrucât infanteria noastră este respinsă, 
astfel că Bat. Lt. C-tinescu T., caţe se găseă deja în mişcare inspre Sud, schimbă de direcţie, se duce şi se 
Pune către orele 12-1 q. a. Ja dispoziţia Col. Grigorescu, C tul Reg-tului 5 Ob. care întrunise deja toate ba- 
teriile reg-tului său pe ultima poziţie de rezistenţă pe platoul de la Sud-Estul Oraşului Turtukaia, „Bat. Lt. Vretos continuă a trage asupra trupelor care înaintau  masate într'un luminiş din 
Păd. Turtukaia ; — tragere pe zone intermitent ora 10,30'—12; — precum şi asupra infanteriei bulgare care 
eşea din Păd. Turtukaia; tragere pe vijelii, direct de la ora 12,30 la 1 d.a, „Bateria nemaiputând continua tragerea întrucât infanteria se retrase mult înapoi şi nu mai avea   

  1) Redusă la tăcere de cine ? Ori i-au lipsit muniţiunile ? 2) Putea trage în acea direcţiune ? (Da, deoarece gurile de foc puteau trage dejurîmprejur. N. A).—
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nici o susţinere, se retrage în marginea oraşului, de unde irage asupra infanteriei. — Este însă bombardată 
„de artileria inamică (de câmp) aşezată probabil în dreptul Centrului 1 şi este nu numai neutralizată, dar chiar 
demontată ; toate tunurile aveau avarii, Lt. Vretos rănit, şi servânţii morţi, | | | 

„Căpit. Georgescu dă ordin să se scoată închizătoarele, lunetele şi accesoriile care sunt asvârlite 
în Dunăre, iar materialul capturat de inamic. | . 

— Intre orele 6 şi 11 a. m, infanteria inamică nu a încercat nicăieri să debuşeze din Pădurea Tur- 
tukaâia 1) ; ba din contră între aceste ore absolut pe toată liziera de Nord a pădurii Turtukaia intrau şi eşeau 
unităţile noastre plecate să ocupe centrele sau pornite să dea acel contra-atac descusut de care am vorbit 
mai sus, Dar nici una din unităţile care au acţionat pe marginea Păd. Turtvkaia de dimineaţă şi până pe la - 
ora 12 nu s'au plâns că au fost bătute nici de artileria noastră nici de artileria bulgară în timpul cât s'au 
găsit pe marginea pădurii sau în cuprinsul Văii Totulul. Din această cauză eu cred că artileria noastră nu a 
tras deloc asupra marginei de Nord a Păd. Turtukaia. 

De asemenea, fără să mă indoesc că divizionul a tras în toate luminişurile, pe toate comunicațiile 
şi asupra tutulor răspântiilor de drumuri din cuprinsul Păd. Turt.-Daidir atât cât îi permitea bătaia maximă 
a gurilor de foc, şi nici nu mă îndoesc că Bulgarii au avut în interiorul pădurii mari mase de infanterie, — 
dar ceva mai târziu, ou între 11,30 şi 12, — nu văd însă cum divizionul a putut observă cuprinsul acelui 
luminiş şi unităţile bulgare care se aflau în el. Eu am încercat să descoper cuprinsul Poenii Mauda dintr'un 
pom înalt din satui Cerchez, dar nu am putut. Poate în 1916 vor fi fost arborii mai mici în jurul poenii. 

latre orele 12,30—1 e posibil ca infanteria bulgară să fi început să iasă din Păd. Turtukaia 
şi să fi tras în ea. Dar numai în sectorul Văii Boiangiului şi 1 kim. la Est şi la Vestul gurii acestei vă 
ubde divizionul putea să observe loviturile chiar direct. 

Despre sprijinirea iofanteriei noastre la contra atac nu se vorbeşte nimic;—şi cât ar fi fost de 
interesant să me fi spus ceva în această privinţă, când ne gândim că singura acţiune pe care a desfăşurat-o 
infanteria amică în dimineaţa zilei de 24 Aug. a fost aceasta. _ 

Sâ vedem acum comunicarea pe care mi-a făcut-o Subi, Rodofeatu, of. subalt. în Bat. Lt. Vretos, 
relativ la acţiunea Diviz, Căpit. Georgescu. Iată-o: a 

| „Mercuri am tras în infanteria buigară de Ia centre şi am ajutat infanteria noastră la conira-atac; 
trăgând în direcţia Rem. 1 şi 2, | 

„„in această poziţie (de la Vest de Cerchez?) am fost bombardaţi cu şrapnele care erau fără 
efect. Aci Bat, Lt. C-tinescu T. era la stânga noastră. 

„Am schimbat de -poziţie din ordinul Col. Mărăşescu şi am fost descoperiţi şi bătuţi în momentu 
când repuneam în baterie. 

„Prima lovitură a fost obuz şi a lovit pe deschizătura de la țeavă a scutului omorând servaniii unui 
tua; în acelaş timp un şrapnel a rănit pe Lt.Vretos.—S'a îacetat tragerea şi ne-am retras părăsind bateria 

„Lt. Cotinescu T. nu a schimbat de poziţie şi a fost bătut şi i s'a scos 2 tunari din serviciu; el 
a continuat însă să tregă împrospătârdu-şi muniţiunea cu două chesoane de 4 şi apoi de 2 cai. La urmă s'a 
retras şi el cu două tunuri şi a luptat pe poziţia ocupată de obuziere până când a fost omorât în baterie. 

„Bateria noastră a fost bătută şi scoasă din serviciu de către o baterie care trăgea dinspre Dai- 
dir, şi obuzul care ne-a lovil trebue că era de calibru mare, ” 

— Subl. Rodoteatu arată că a tras cu totul în alte obiective decât R. Lt. C. S. şi anume asupra in- 
fanteriei inamice care se găsea la centre,—obiectiv perfect verosimil ; şi apoi a ajutat infanteria la contra- 
atac trăgând în direcţia Remizelor 1 şi 2, cu -care ocazie crederi că a tras asupra propriei infanterii, după 
cum am arătat mai sus, 

Mai departe ofiţerul afirmă lucruri absolut contrarii celor arătate în R. Lt-C. S.. Astfel arată 
că Bat. Lt, C-tinescu T. nu a schimbat de poziţie, ci din contră a schimbat de poziţie Bat. Lt. Vreios care 
cu această ocazie a fost reperată de artileria adversă, şi scoasă din serviciu. In urmă a fost lovită şi Bat, 
Lt. C-tinescu T. scoţându-i 2 tunuri, şi rămâvâd numai cu 2 tunuri cu care a mers şi a ocupat poziţie alături de R. 5 Ob.; nu că această baterie ar fi plecat îutreagă să ocupe o poziţie mai 'nainte spre a sprijini in- fanteria la conira-atac, ci văzând că infanteria amică este respinsă, s'a retras la poziţiai ocupată de obuziere, Felul în care Subl. Rodoteatu arată că a acţionat Bat. Lt. C-tinescu T. denotă că C-tul bateriei atât în prima poziţie cât şi pe poziţie ocupată de obuziere s'a purtat întrun mod cu totul eroic, 

Deal!fel toții ofiţerii și soldaţii cariiaui luptat la Turtukaia cunosc faima Lt-ului Tomiţa C-tinescu 
cum nu şi-a părăsit bateria, şi a continuat să tragă până când infanteria bulgară a intrat în baterie şi l-a omorât cu baioneta. “ ” ” 

Bulgarii au fost auziți adesea vorbind cu admirație de ofițerul tânăr care împreună cu câțiva 
servanți şi un plotonier de infanterie cu o mitralieră au luptat până când infanteria bulgară a intrat în 
baterie și i-a omorât cu baioneta. 

1) Da? — (DaN. A.).
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Li. Tomifa C-tinescu a fost fiul G-lului C-tinescu Toma, Familia sa se poate mândri de mo- dul eroic cu care fiul lor și-a făcut datoria câtre fară; și aceasta să le fie 0 mângâiere pentru pier- derea ce a suferit. 1). | | | — Dau mai la vale şi scurta comunicare pe care mi-a făcut-o soldatul FI, Aurel din Bat, Lt. Vretos care confirmă scoaterea din serviciu a bateriei, dar arată că după aceasta bateria s'a retras, fără însă să mai poată trage; iată comunicarea : 
. : „Mercuri pe la un timp ne-a găsit artileria bulgară şi ne-a distrus tunurile No. 1 şi 3; cu tunu- rile 2 şi 4 am mers îaapoi, dar ne-a prins şi nu s'a mai putut trage. . -- Nu-mi amintesc ce a voit să îoţeleagă Soldatul pria cuvântul „prias“, — i-a capturat, sau i-a găsit (reperat) din nou artileria bulgară, 

Acțiunea Bat. de 53mlm Lt. Măinescu. 
| Asupra acţiunei acestei baterii posed numai concluziunile R, Lt-C. S., şi anume: „Bai. de 53 mm. pe atet, în dimineaţa de 24 Aug,, după ce îşi reîmprospătează muniţia se pune subt ordinele Căpit. Georgescu V., C-tul Diviz, de 75 mm tr. t,, care îi ficsează o poziţie la dreapta (Vest) Bat. Lt, Vretos. 

| 
„Deschide focul asupra infanteriei care voia să debuşeze din Păd, Turtukaia ; trage cu înălțător fics 2000 m. intermitent de la ora 10 până la ora 1 d.a. | 
„Bateria între timp este bătută de artileria inamică, care îi. cauzează pierderi în oameni şi îi scoate din serviciu un tun. E 
„„Se retrage odată cu Bat. Lt, Vretos spre Turiukaia ; distruge aparatele de ochire,  închizătoarele şi accesoriile şi le asvârlă în Dunăre. Materialul este capturat de inamic, 

— Asupra obiectivelor în care a tras această baterie avem aceleaşi observaţii de tăcut ca şi la ba- teriile Diviz-lui Căpit. Georgescu. | 
— Ce va fi însemnat tragere cu înălţător fics 2—Adică va fi tras cu acelaş înălţător ? Aceasta ar fi însemnat că Bat. Lt. Măinescu a tras cu acelaş înălțător de la ora 10 a. m. până la ora 1 d. a., adică timp de 3 ore; iar Diviz. Căpit, Georgescu, care a tras şi el tragere cu înălțător fcs, a tras cu acelaş înălțător de la orele 6 la lla. m., adică timp de 5 ore. 

Acţiunea Bat. de 105 mm. Lt. Dumitrescu A. Ă Asupra acţiunii acestei baterii deasemenea posed numai concluziile R. Lt-C. S. „Bat. de 105 mm. din acelaşi poziţie avută in seara de 23 Aug. deşi tunurile nu aveau platforme, irage din ordinul Maiorului Paplica asupra unei artulerii al cărui îoc venea din direcţia colţului -Nord Est aj] Păd. Turtukaia şi care jena infanteria noasiră ; tragere pe zone, intermitent, distanța 4—5000 ; de la ora 7 la 8 a. m. | i 
„Infanteria noastră reuşeşte pe la ora 9-9,30' să dea un contra-atac şi să respingă în acest sector pe Bulgari. 
„Bateria primeşte ordin de la Col, Grigorescu, care se găsea la această-oră (9,30') cu cele 4 baterii ale Reg=tului 5 Ob. în poziţie călare pe şos. Daidir-Turi. la înălțimea kim 4 să schimbe de poziţie înainte, Bateria porneşte şi ocupă altă poziţie la Sud de şos. Silistra (2)—Daidir în preajma kim. 3, _ „Deschide focul asupra infanteriei inamice care la început se retrăgea, şi după o jumătate de oră revine iar la atac (ora 10,30'-11) ceace face ca infanteria noastră să se retragă. —Trage intermitent cu înăl- țătoare variabile 4000-3000 m. 
„Schimbă poziţia înapoi din ordinul M. Poplica ocupând iar prima poziţie şi trăgând în trupele de infanterie inamică care înaintă diaspre colţul Nord Est al păduri spre Linia Il-a de Rez, până la ultimul pro- ectil ce mai avea, de la orele 10,30 la 1 d.a,. 
„Distruge aparatele de ochire, îngroapă închizătoarele şi se retrage cu oamenii spre Turtukaia, — Primul obiectiv, artileria inamică din direcţia colţului Păd, Turtukaia între orele 7 şi 8 de dim. este verosimil. Intr'adevăr infanteria noastră a întâlnit în cursul luptelor de acolo 2 baterii care ocupau po= ziţie imediat în spatele liniei de luptă a infanteriei inamice, adică în V. Başului. | Bateria găsindu-se în marginea 'Turtukaiei. (au ştim precis locul) şi trăgând cu înălțător de 5000 m, putea „lovi artileria bulgară. Cu 4000 m. însă lovia exact colţul păduri! şi sorgintea Văii Fotulului unde nu se găsea artilerie inamică între orele 7 şi 8 de dim., ba dincontră la aceste Ore se găseau unităţile infante- riei amice care făceau cunoscutele mişcări de înaintare şi retragere şi de intrare treptată în luptă, Al doilea obiectiv,—infanterie inamică ce se retrăgea şi înaintă în apropierea colţului Nord Est al pădurii între orele 1030-11 nu a existat; am arătat deja că infanteria noastră a fost luată drept infanteria bulgară, 

|   
  
  

  
„___„ 1) Da, Diviz. Căpit, Georgescu a fost bine încadrat şi bine condus, Oiiţerii şi-au făcut în plia datoria şi merită recunoştinţa ţării şi a armatei. Tânărul Locot. T. Constantinescu a fost un brav, 

59
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Al treilea obiectiv, infanteria bulgară care înaiată între orele 11,30'-1 dinspre colţul Păd. Daidir spre Linia li-a a fost real; şi a fost bine bătut cu 4000 şi apoi cu 3000 m. lată o baterie, atelată, cum ştim, cu bot şi bivoli mânaji de civili turci şi» bulgari, că poate schimbă și de poziție pe câmpui de luptă. Când vrea omul face; când începe însă să devină neîncrezător, | nu mai poate face nimic. Şi dacă această baterie ar fi fost legată cu infanteria amică ar fi putut trage în obiective reale şi nu ar fi vătămat infanteria amică. 
i Privind în linii mari acţiunea antileriei Sectorului | suntem îndreptăţiţi cred a conchide că dacă ar fi existat o legătură reală între artilerie şi infanterie, sau dacă cel puţin artileria noastră ar fi avut instalaţi observatori cât mai înaintați adică mai apropiaţi de liniile infanteriei spre a vedea unde se găseşte această infanterie şi cum acţionează, nu mumai că nu i-ar fi adus nici o vătămare, dar ar fi putut-o ajuta real în luptă. Dar din cele expuse până acum putem deduce că nu a existat nici o legătură şi nici o colaborare a artileriei cu infanteria pe câmpul de luptă, iar observarea liniilor de luptă amice şi inamice, precum şi a loviturilor pentru regularea tragerii sa făcut de către comandanții de baterii, din baterie sau din apropierea bateriei, nu prin observatorii înaintați. 

Acțiunea artileriei de pe stânga Dunării. . la R. Lt„-C. S$. se afirmă că au participat la luptele din Sectorul 1, şi Bat. de 120m:m şi 75mim St. Chamond de pe stânga Dunării ; şi iată cum Spune că au acţionat: 
„Bateriile de 120mlm şi 75m/m Lt. Chamond deschid focul asupra trupelor inamice care înaintau dinspre St.-Selo către Linia 1 qe Rez, (a centrelor) ; tragere indirectă, cu  înălţătoare variabile, intermitent, de la ora 8 a. m. până la ora 1 d.a. 
„La această oră bateriile primesc focuri de flanc de ia o artilerie inamică aşezată probabil pe D. Staro-Selo. | - 
„Neimai putând acţiona pe drespta Dunării, unde infanteria noastră se retrăsese deja pe Linia Il-a de Rezistență, încetează focul, 

| — Obiectivul în care au tras aceste baterii de la ora 8 de dim. până la ora 1 d.a, adică , asupra infanteriei inamice care înainta dinspre satul şi Balta St.. Selo spre Linia Centrelor (Centrele 1, 2 şi 2—3) a fost un obiectiv real şi intră în misiunea acestor baterii. - 
Dar este ciudat că aceste baterii află abia la ora 1 d. a. că infanteria noastră s'a retras de pe Linia Centrelor pe Linia Il-a de Rez., şi din această cauză înceteaza focul, lată cum a cooperat aceste baterii cu infanteria amică. Afară de aceasta, cum se poate afirma că dacă infanteria amică S'a retras pe Linia |], aceste baterii: nu o mai putea ajuta ? 
Oricine merge pe feren, sau studiază situaţia pe hartă, vede că bateriile de pe stânga Dunării pu- teau acţionă, şi sprijini infanteria şi după retragerea acesteia pe Linia Il-a inclusiv Centrul 1 trăgând asupra terenului de la Vest de Centrul I, şi asupra întregei lunci a Văii St„Selo; şi nu numai atât, dar puteau acţionă şi după părăsirea Liniei a |l-a trăgând asupra aceluiaşi teren, precum şi asupra Dealului Şacalu şi asupra luncii dinire acest deal şi Dunăre, _ 

| Afirmația că bateriile au primit focuri de flanc de pe D. Lt. Selo este nepotrivită, deoarece D. St, Selo se găseşte în câmpul normal de îragere al acestor baterii, Afară de aceasta nu ni se spune dacă ba- teriile au răspuns focului artileriei inamice de pe D. St. Selo, care trăgeau asupra lor. Lasă că ar fi putut, dar tragerea asupra artileriei de pe D. St. Selo intra şi în misiunea Bateriei de 120 mlm atât timp cât fotila austriacă de pe .Dunăre nu a intrat în luptă. 
* 

Escadra de Dunăre ar îi avut ocazia să coopereze împreună cu trupele de uscat la apărarea Sectorului 1. Nu ştiu cum, a acţionat; dar nu am auzit vorbindu-se câtuşi de puţin de o asemenea cooperare, "deşi dacă .ar fi cooperat ar fi văzut-o toţi ofițerii carii au operat pe D. Sachalu, la Centrul 1 şi la Vest de acest deal. 
- 

Cu aceasta se termină descrierea acţiunei desfăşurată de infanteria garnizoanei Capului de Pod pe Linia Îl de Rez. în ziua de 24 Aug. 
„_ Intreaga această acţiune se poate caracteriză astfel: sforțări inutile fără scop bine definit, fără plan şi fără legătură, din care a decurs lipsă de solidaritate, şi luptă fără tragere de inimă; — rezultatul nu putea fi decât dezastros, aproape ruşinos de dezastros, !) 
  

  

Dacă la Turtukaia armata noastră a scris o pagină atât de întunecată, vina nu e a lor, ci a celui care nu a ştiut să le întrebuinţeze. G-iul Teodorescu care nu comandase unităţi mari nu trebuia pus în capul a 3 divizii de infanterie, nici lăsat de sine stătător. Statul Major a comis o mare greşeală când i-a încredinţat apărarea flancului drept al graniţei dobrogene, în care din prima zi vrăjmaşul avea să dea cea mai puternică lovitură pentru a-i sparge apărarea.
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O singură scuză au unităţile care s'au dizolvat şi au părăsit câmpul de iuptă : slaba conducere a comandamentelor superioare, 
Şi de aceia sunt cu atât mai lăudabile storțările făcute de unii ofițeri de a se opri pe anumite poziţii a strânge soldaţi izolaţi şi a înşghebă acele. insule de rezistență de care am avut ocazia de a vorbi până acum şi vom mai vorbi şi în viitor, şi dintre care cele mai interesante sunt rezisiențele reaiizate pe liziera Turtukaiei lângă Caz. Şeremet şi rezistenţa de la aşa numitul reduit al artileriei, de lângă încrucişerea de şosele de la Est de Turtukaia, despre care vom vorbi în capitolele speciale pe care li le-am rezervat, 

Ultimele operaţiuni In Turtukaia. 
- Ultimile operaţiuni în Turtukaia înainte de predarea Capului de - Pod au fost: — contra-atacul dat de Bat. 1/80: - ” — şi rezistenţele înşghebate la marginea de Sud a Turtukaiei şi de la Aşa-zisul reduit de lângă bateria anti-aeriană. 

Contra-atacul executat de Bat. 1150 M. Dobriceanu. 
| Acest batalion a sosit la Turtukaia în cursul nopţii de 23-24 Aug., şi în conformitate cu ordivul general de operaţiuni pentru ziua de 24 Aug., trebuia să se găsească lângă Caz. Şeremei,—sigur ca rezervă generală a Capului de Pod. | 5 Batalionul era format dia Comp. 5/80, 6/80, 8.80 şi 11:80; această din urmă companie a fost sin- gura din Bat. II]|80 care a trecut Dunărea şi îolocuia Comp. 7:80, Lt. Popescu Niţă, care trecuse mai "nainte şi care a luptat după cum ştim izolată, 

Voiu da pe rând cuvâatul ofiţerilor pe unităţi şi subunități. — Comunic. Subl. Stoenescu lulizn, Adjut. Bat. IJ80: 
„Am debarcat la Turtukaia în noaptea de 23-24 Aug, ora 12, Probabil că M, Dobriceanu. C-tul Bat, şi Col. Vlădescu, C-tul Reg-tului 80 Inf. au luat înţelegere cu C-tul Capului de Pod asupra destinaţiunii 

a tăcut ziuă şi a venit la noi G-lul Teodorescu şi ne-a dat ordin (Scris sau verbal) că suntem rezerva trupelor care luptă spre Daidir, A venit mai în urmă G lul Drăgotescu ca să ne ia şi să ne ducă în luptă; i s'a cerut însă ordin Scris, şi nedându-ni-l, am refuzat să mergem, şi ne-a lăsat, 1) 
„Acolo am stat până când batalionul a intrat în luptă. 
Locul unde batalionul a stat în cursul nopții este lângă balta din câmpul de târg de la Şeremet, Asupra destinaţiunii date batalionului persona! de G-lul Teodorescu vom mai vedea şi comunică- rile celorlalţi ofiţeri, - 
Preteoţiunea G-lului Drăgotescu de a lua batalionul şi a-l duce în sectorul său este justificată prin aceia că în ordinul general de luptă ptotru ziua de 24 Aug. se prevedea că în Sect, III comandat de dânsul va luptă un batalion din R. 80 Inf.; acesta era însă Bat, II80 Lt-Col, Ignat care se  refăcuse lângă şos. Daidir subt forma aşa zisului Detaş, Căpit. Mayer T, 
Descrierea acţiunii batalionuiui nu este dată în comunicare ; probabil ofițerul a rămas pe lângă C-tul Capului de Pod spre a tace legătura cu acesta. 

— Comunic. Subi. Balif Gh., Cotul Comp. 5]80: 
„La 6,30 seara (23 Aug.) eram sosiți cu batalionul la Olteniţa-Pori. Acolo Lt-Col, Angelescu, * Adjut. Regal! vorbia într'o cabină telefonică cu C-tul Capului de Pod. Intâi a comunicat că au sosit două batalioane din R. 80 Inf,, dar în realitate sosise numai unul, sonfundându-se un batalion de grăniceri cu un batalion al noztru.—Apoi l-am auzit spunând: „de ce să le mai trecem Dunărea şi să le mai pierdem şi pe acestea ?* 2) _ 
„Un căpit, de st. m. mi-a dat în primire pe Subl. R. E. găsit la Olteniţa. Pe Subl. S.S. R. L-a dat în primire altui ofiţer. | 
„Când am trecut la Turtukaia pe la ora 10 noaptea am găsit acolo la debarcader pe Lt-Col., Pe- 

      1) S'a mai spus aceasta 
2) S'a mai spus aceasta (Da. Atunci s'a spus pentru interes de comandament, iar acum pentru interes tactic şi pentru ambianța în care trecea Dunărea Batal, 11180, N. A)—
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trescu Î, Cotul Reg. 74 Inf. care m'a întrebat. din ce reg-t sint: şi când i-am răspuns că sînt din R. 80 Inf. mi-a spus că acesta este reg-tul care va schimba reg-tul său:—i-am răspuns câ să se adreseze în a- „cest scop c-tului batalionului, şi a plecat.— 

„De dimineaţă ne-am găsit la Apusul Caz. Şermet, 
mLa început ni s'a comunicat că suntem în rezerva generală a Capului de Pod. Apoi ni s'a dat misiunea de a ocupă o poziţie de unde să susţinem retrâgerea tutulor trupelor care luptau înainte 1). Eu am ocupat poziţie cu compania mea în Stânga şoselii în linie de plotoane prin flanc la interval de 50 m, 
„De la început am fost bătuţi de artilerie şi primeam lovituri şi acum. Când am plecat să ocupăm poziţia (ora 8,30) am văzut cum se retrăgea o baterie trasă cu boi şi bivoli. 
Mai departe am trecut pe la altă baterie cu care se găsea un ofiţer cu barbă și care trăgea la 6200 m. | | „După ce am ocupat poziţie m'am dus înaintea poziţiei pentru a face recunoaşterea şi am mers până la un puţ dintro vale, 
„Când m'am înapoiat din recunoaştere, Subl.. Cruceanu T. era dispărut cu plut., iar Subl. Şirianu M. fusese rănit şi evacuat; — rămăsesem numai cu Subl, Tănăsescu S$. şi Plot. Budrigă cu plotoanele lor. „l-am luat pe la ora 11 şi am trecut pe dreapta şoselii şi ceva mai 'napoi şi am ocupat din nou 0 poziţie. 

„Deodată soldaţii au început să tragă crezând că vine inamicul; — era însă Căpit. Sâmboteanu, C-tul Comp. 8:80, care se retrăgea cu vre o 60 de soldaţi. M'am retras împreună cu el până la cazarmă unde am ocupat poziţie împreună. 
„Când m'am retras în poziţia în care m'a găsit Căpit. Sâmboteanu am dat de o baterie unde un - ofițer adunase ceva infanterie pe care am luat-o cu mine. | 
„a această poziţie îuainte ae a veni Căpit. Sâmboteanu, Subl. Tănăsescu S. Sa suit întrun pom, cu benoclul meu pentru a observă terenul înainte, dar nu a văzut nimic (?) 
„Din poziţia de la Caz. Şeremet ne-am retras fără să fim atacați de infanteria bulgară, ci numai de artilerie. Căpit. Sâmboteanu s'a retras întâi şi apoi eu. - 

— lată o comunicare completă, clară şi care ne pune la îndemână multe date care implică comentarii. Astfel : . 
| De ce se va fi dus la debarcadere Lt-Col. Petrescu |, Cotul Reg. 74 Inf. spre a căuta şi lua de acolo trupe de ajutor, când Bat. Il[2 Ge. al Lt-Col. Pârjolescu, era deja trecut la Turtukaia şi se găsea la Şeremet ?—şi care batalion i-a şi fost dat ca trupă de ajutor şi a mers cu el pe câmpul de luptă de pe şos. Daidir.—S'a dus ja debarcader înainte de a i se fi dat Bat. [1/2 Gr,, sau după aceia ?—Inainte nu sa putut duce, deoarece Bat. II:2 Gr. i-a fost dat de vreme, iar Bat. 1/80 a debarcat la Turtukaia târziu între orele 10 şi 12 noaptea.—Şi dacă s'a dus în port după ce i s'a dat în ajutor Bat. 112 Gr., se naşte întrebarea : ce a căutat acolo după ce i sa dat ajutorul cerut? Si 

Subl. Balif este singurul ofiţer care afirmă că Bat. Ik80 a avut misiunea dea susține retra- gerea tutulor trupelor care luptau înainie, în care scop a primit şi ordin de a ocupă o poziţie, şi chiar a ocupat o astfel de poziţie, 
Din comunicările pe care le voiu reda ulterior se va vedea că din contră, batalionul a avut în- sărcinarea de a urmări trupele bulgare care se presupuneă că se găsesc în retragere. 
lată unde se ajunge când nu se dau comandauaţilor în subordine ordine clare şi precise şi mai ales când nu li se dau ordine scrise. Şi trebue să ştim că Cotul Bat, II:80 a avut timp suficient pentru a da cel puţin un scurt ordin scris. 

Bateria, atelată cu boi şi. bivoli, şi care se retrăgea, era sau Bat. Subl. Fulger, sau Bat. Lt. Du- mitrescu A,, care amândouă au acţionat în această parte a câmpului de luptă; dar mai probabil este vorba de această din urmă baterie, 
Nu cunosc cine a fost ofiţerul cu barbă (Lt. Lazăr Luca din Bat, 4]5 Ob. Căpit. Grigorescu ?) care se găsea în bateria peste care a dat Subl. Balif, pentru a indentifică în mod precis şi bateria. Este ia- 
  

1) Unde puteau să se retragă toate trupele care luptau înainte: la pontoane? Pentru aceasta a fost trimis la Turtukaia R. 80 Inf.: ca să apere la Şeremet retragerea trupelor bătute, sau descompuse au- tomatic pe Linia a Il-a, a apărării ? 
Ultima acţiune trebuia să se încheie 'a Livia Il-a de unde trupele noastre să ia ofensiva, să în- cerce o eşire spre Silistra, şi în caz de nereuşită, să capituleze. Ă Ce s'a făcut la Şeremet (redusul apărării improvizat de nevrâstnici) e o copilărie, o simplă măce- lărie, care trebuia să lipsească. Cine nu a ştiut să se bată în largul său cu toate mijloacele pe Linia 1 şi apoi pe Linia II-a, cum era să se mai bată la Şeremet. 
Da, Cetățile au reduse (reduite) de apărare, însă acestea au alt rost, Şeremetul nu putea îi un redus
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teresant însă faptul că această baterie trăgea cu înălțător de 6200 m. adică cu bătaia maximă a gurilor de foc, obuzierele de 105 mm. care ştim că a ocupat poziţie în jurul şos. Daidir. Această comunicare a Subl-tului Balit pedeoparte ne serveşte şi la indentificarea bateriei găsită în înaintare de ofiţer, iar pedealtă parte confirmă afirmaţia Subl-tului Mastero, of. subalt. în Bat. 415 Ob. că această baterie a tras de la un timp ca şi în ajun, iar cu distanța maximă. latr'adevăr în această baterie, după cum am arătat mai Sus, se găsea Lt. Lazăr Luca, care se pPurtă cu barbă, iar Subl, Mastero, fost adjutant al Diviz. 1/5 Ob., a servit în Bat. 4:5 Ob. în această fază a luptei. — 

Deci Bat. 4|5 Ob. Căpit. Grigorescu, iarăşi la cererea infanteriei, a tras cu distanță maximă cel puţin de la un timp, ceace revine că a tras până dincolo de Linia Centrelor 9, 10 şi 1l,—adică a tras sau asupra infanteriei proprii,—la început, —sau mult, mult de tot în spatele liniilor inamice către Sfârşitul acţi- unei sale din poziţia de la kim 4 de pe şos. Daidir, 
Puţul până la care ofiţerul a ajuns în recunoaşterea pe care a făcut-o, nu poate fi altul decât cel din valea din spatele P. T. Panar Alceac, deoarece, după cum am mai spus deja nu se mai găseşte un alt puț prin împrejurimi. 

„ Aşa că şi poziţia în care sa oprit Comp. 5/80 a fost în preajma kim. 4 de pe şos. Daidir şi chiar ceva mai'nainte, ceace ar explica şi trecerea prin bateria despre care a fost vorba, Ia ce priveşte situaţia pe care ofițerul a găsit-o la companie la înapoerea din recunoaştere, nu putem repeta decât ceace am mai afirmat deja, şi anume că aşa se întâmplă când comandantul de . unitate îşi lăsă unitatea şi se duce în recunoaştere sau la ordine,—şi aceasta bine înţeles când unitatea se găseşte pe câmpul de luptă,—zic,—când se înapoiază la unitate găseşte unitatea altfel de cuma lăsat-o, Sau nu o mai găseşte de loc, cum putea foarte bine să se întâmple şi în cazul Sub!, Balif. Dar, după cum am văzut, astfel de greşeli au comis ofiţeri mai mari în grad şi chiar activi, — Comunic, Subi, Cruceanu Teodor, of. subait. în Comp. 5:80. 
„Am debarcat la Turtukaia Marţi spre Mercuri noaptea, ora 9—10, 
„Sosisem cu automobilele din Bucureşti la ora 4 d. a.; dar ne-au luat înainte grănicerii deşi so- Siseră mai târziu, 

| „Acestia au trecut cu un elan admirabil, care ne-a ridicat şi nouă foarte mult moralul, Circulă diferite versiuni: că vom tiece, — ba că nu vom trece, 
i „ Trecuţi dincolo, am stat noaptea şi am rebegit pe la Caz, Şeremet, Când a răsărit soarele am văzut pe Căpit. Orezeanu, C-tul Comp. 2:80 din Bat. Lt.-Col, Ignat, cu vre o 12 soldaţi, carii, spunea el, că i-au mai rămas din companie. Atunci am început să înţelegem că lucrurile merg prost; soldaţii însă nu au băgat de seamă, 

i „Nu se vedea deloc debandadă. Circulau Versiuni : că au sosit Ruşii; — că Bulgarii sunt respinşi spre Razgrad, etc. ; Intvadevăr era tăcere, care confirma ruperea luptei şi retragerea Bulgarilor. „ka un moment dat batalionul sa echipat şi a primit ordin de înaintare ; era o oră ficsă de ple- care; se rupsese un plic cu ordine. Comp. 5:80 a fost lăsată înapoi în rezervă, fiindcă c-tul companiei era Sublocotenent şi în acelaș timp şi ofiţer de rezervă, 
„Eram în nişte porumb, unde am început să primim focuri de artilerie grea; am înaintat şi am eşit din acei foc; am ajuns la şosea şi am trecut pe dreapta şoselii; restul batalionului nu se vedea. Abia am Început să înaintăm de aci şi am şi început să primim lovituri de şrapnele, „Până la şosea făcusem aproape o oră prin porumb, şi focul de artilerie se ținea pe urma noas- tră. Compania era strânsă ; am luat liaie de plotoane prin flanc şi am înaiotat trecând eu şi plotonul Subl, Şirianu M. pe Stânga şoselii ; în dreapta şoselii erau plotoanele Subl, Tănăsescu S. şi Plot. Budrigă; am luat apoi în linie de grupe şi în fie în trăgători la marginea unui lan de porumb dincolo de care era o mirişte şi un drum, 
„Inaintea noastră a tras puţin o baterie veche trasă cu bivoli, şi care a fost scoasă repede din serviciu. Aci la drumeac (la marginea porumbului) a fost rănit Subl, Şirianu M,, puţin timp după ajungere. „Pe aci a venit Piot. Săvescu, care făcea pe a tot ştiutorul ; spunea că artileria bate mai Slab la stânga unde se vedea retrăgându-se grănicerii ca un roiu de albine. 
„De acolo de unde ne găseam nu se vedea pădurea, căci după miriştea din faţă urma iarăşi po- rumb care ne închidea vederea înainte. La drum (?) se auzea foc groznic de infanterie, | „Na trecut mult timp şi s'a văzut venind dinainte val-vârtej tunuri, chesoane, căruţe, soldaţi într'o debandadă nestăpânită ; au venit şi doi Soldaţi unul după altul şi ne-a comunicat că este ordin de re- tragere; ordinul coincidea -cu retragerea generală pe care o vedeam, precum şi cu o iateţire groaznică a fo- cului artileriei inamice. 
„Nu m'am retras, ci crezând că numai Ja mine este foc. puternic, am ordonat înaintarea cu 2 grupe din dreapta şi apoi cu 2 grupe din stânga (2); eu am plecat cu cele din Stânga, unde soldaţii din grăniceri curgeau mereu în retragere şi cu care am fost târât şi eu..
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„Nu am cunoscut în timpul retragerii nici un ofiţer, şi nu am văzut încercându. se nici o rezistenţă ; doar dacă ne opream din-când-in-când ca să nu ne retragem: fără luptă.! - — Sub!. Cruceanu cred că se înşeală când afirmă că soldaţii nu au înțeles de dim. că lucrurile merg prost ;—ei, neavând preocuparea conducerii, sunt cei mai perspicaci observatori ai actelor comandanților, şi printr'un mare bun simţ apreciază în adevărata lor valoare nu numai situaţiile proaste, dar şi pe cele dubioase; şi de aceasta trebue să fie convinşi toţi ofiţerii: să nu creadă că sar putea ascunde ceva soldaţilor. Din comunicarea sa rezultă că nici Subl, Cruceanu nu cunoştea că misiunea Bat, [80 şi deci şi a companiei sale era de a urmări pe Bulgarii carii se retrăgeau. 
Este cert că Comp. 5/80 a ocupat poziţie înapoia primului luminiş (mirişte) de la Sud de kim. 4, luminiş prin care trece şi un drum de care. De aci Subl. Balif a putut merge în recunoaştere spre puţul de la Alceat pe drumul mare de care ce merge la acel puț printre şos. Silistra şi Daidir.. 
Cei doi soldaţii carii au venit. unul după altul şi au comunicat că este ordin de retragere, cred că trebuesc socotiți ca făcând parte din numărul acelor agenţi bulgari carii aveau misiunea de a induce în eroare trupele noastre şi a provoca panica. - 
Este cert că Comp. 580 nu a urmat batalionul său în înaintarea (contra-atacul sau urmărirea) spre Păd. Daidir. Este posibil ca compania să fi primit la început ordin să ocupe o poziţie şi apoi să i se îi trimes ordin de înaintare pe care să_nu-l fi primit. | . Plotonul Subl. Cruceanu găsit lipsă de Subl. Balif la înapoerea din recunoaştere, a fost, după cum se vede târât în retragere. de unităţile care se retrăgeau îa debandadă dinainte, = — Comunic. Câpit. Buholtzer Oscar, C-tul Comp. 6/80: - 

„Prin ordinul de iuptă pentru ziua de 24 Aug. eram destinaţi să operăm ca rezervă spre Cantonul 2, kilometrul 8. 
Di „Inainte de ora 7 a venit G-iul Teodorestu care ne-a spus că vom opera spre Daidir. 2) „La ora 735. fiind adunaţi îa linie de companii prin flanc peste şosea la Manutanţă, s'a primit îoc de artilerie de 150 mm. şi s'a eşit de subt foc înaintând puţin şi rărind formaţia. „Pe la ora 8-8,15' eram la 800 m. de Şeremet. | „Pe la ora 10-10,3 ne apropiasem la 2000 m. de Păd, Daidir. Aci a fost întâlnit de Subl. Cris- tescu V. din Comp. 6:80 şi pe M. Marcovici, care spuneă că Soldaţii l-au părăsit. Tot aci am fost primiţi de foc de mitraliere printrun luminiş de porumb, dar am înaintat mai departe. In acest timp aveam pe Li. loanovici, C-tul Comp. 11/80 ia dreapta; compania mea avea un ploton în linia | şi 3 plotoane în rezervă. „Pe la ora 11-11,30 am ajuns la iiniile de fortificaţie din faţa pădurii. In pădure nu era inamic ; inamic era dincolo de pădure şi la stânga şoselii. In Stânga şoselii s2 vedea o linie slabă de trăgători, din- colo de care se observă trupe în coloană îu forţă de 1-2 reg-te, care se mişcau înspre Turtukaia, „Inainte de a ne întâlni cu M. Marcovici o trupă de grăniceri în forță de o companie care ne-a tăiat calea trecâad în stârga şoselii în retragere în jum:tațe la stânga, spunea că merge să se refacă. , „la drum am întâlnit tot cam pe aci o artilerie care trăgea şi care cred că ne-a bătut şi pe not când am ajuns la pădure, 

- „De la tranşee am încercat să intrăm în pădure, dar nu s'a putut pătrunde prin desiş, şi am ocupat intervalul dintce pădure şi şosea. Aci am fost primiţi cu foc din jumătate la stâoga la care am răs- puus şi eu şi Comp. 11:80 Lt, loauovici, care se găsea în jumătate ia dreapta înapoia noastră trăgând pe la Spatele nostru. 
„Unităţile bulgare s'au oprit acolo şi s'au ascuns întrun boschet; erau ca 1200-1500 m, de= parie de noi. | 

” „la timpul când am sosit la pădure un grup puternic de soldaţi (1-2 reg-te ?) dădea asalt la pă- dure pe la dreapta noastră; era ora 11,30'-12, După puţin timp s'a retras în debandadă, ” „Flancul nostru stâng încă de la prima înaintare a fost descoperit, şi se găsea descoperit şi acum ; aceasta ne-a făcut să ne retragem. 
__„În retragere l-am văzut pe Căpit. Sâmboteanu pe care îl lăsasem în urmă în retragere ; o luasem în jumătate la dreapta înapoi şi apoi m'am îndreptat în jumătate la stânga înapoi. 
    

  
1) Din naraţiunea de faţă nu se poate ficsa nimic—nici în spaţiu nici în timp. Dealtfel se vede bine că ofiţerul abia picat în Turtukaia, era absolut desorientat, El au putea să vadă şi să înţeleagă, şi din nenorocire nu avea nici timp ca să ajungă la aceasta, căci peste câteva ore Bulgari i-au luat sabia. Nu era mai bive ca batalionul să fi rămas pe stânga Dunării, caşi cele sosite în ajun ?. Erau toate trupe bune şi bine comandate, şi ar fi adus servicii netegăduite pe alt punct al teatrului de operaţiuni. 
2) Parcă avea o altă destinaţiune,. (Da, prin ordinul de luptă acest batalion (un bat, din R. 80 1.) trebuia să se găsească în apropiere de Caz. Şeremet. N. A.). .
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, „Imi pare că am primit ordin de la Maiorul Dobriceanu ca să ne reiragem în jumătate la stânga şi am traversat şoseaua pe la Sud de Manutanţă şi m'am îndreptat spre Bat, Anti-A. „Acolo încă nu venise nimenl, Am ocupat o poziţie de luptă. După sosirea mea acolo a venit Lt, C-tinescu Toma pe la ora 1,30 şi a pus în baterie pe şosea la Nord de Bat. Anti-A. „Pe la ora 2 a venit dinspre Pont. 1 obuzierele cu Col, Grigorescu, Lt-Col. Păncescu, Căpitanii Grigorescu, Costescu, Lt. Luca Lazăr şi cu M, Divary. Mam pus subt ordinele loc şi le-am format susţine- rea. Pe Căpit. Iroftescu l-am văzut pe la ora 3 ocupând poziţie la dreapta Bateriei Lt. C-tinescu Toma. „Pe la ora 4 d. a. M. Dobriceanu, C-tul Bat. 11/80, neea luat şi ne-a dus înainte pe la stânga şos. Silistra, dar repede l-am pierdut din cchi şi ne-am înapoiat de unde am plecat. Acolo era infanterie ca 350—400 oameni, din compania mea, Comp. 11:80 şi din alte diferite companii | „Către seară a venit Colonelului Grigorescu ordin de încetare a focului, dar nu a voit să asculte, După ce a terminat muniţiuoile, a stricat tunurile şi s'a retras. ! „M'am retras şi eu spre pădure şi apoi spre Dunăre, unde deja se formase coloanele de prizo- nieri, şi eu cu Col, Grigorescu şi alţi 30 de ofițeri ne-am ataşat la o coadă de coloană care intra în Turtukaia, 
— Nu ştiu de unde cunoaşte Căpit, Buholţer că prin ordinul de luptă pentru ziua de 24 Aug. Bat. 11/80 era destinat să opereze ca rezervă spre Cant. 2;—va fi citit acel ordin 2— Este drept că în compunerea trupei de manevră care trebuia să se adune la canton, intră şi un batalion din R. 80 Inf., dar tot în acel ordin se prevedea că un batalion din R. 80 1. să se găscască la Caz. Seremet,—şi aceasta nu putea fi altul decât Bat. 11/80 care se găsea deja acolo. Nu este însă mai puţin adevărat că batalionul din R. 80 laf. care trebuia să intre în compunerea trupei de manevră nu era sosit în Capul de Pod, după cum din greşeală credea Capul de Pod, lucru pe care l-am lămurit deja. 
E3 Când Comp. 6:80 a sosit în faţa pădurii, timp pe care Căpit. Buhalter îl apreciază ca fiind ora 11—11,30' Bulgari; încă nu &cupaseră colțul Nord Estic al pădurii, ci se vedeau taaintând în jumătate la stânga sa în ordine strânră înapoia unei linii slabe de trăgători, spre 'Turtukaia. Dar mai interesant este faptul că după sosirea sa în fața pădurii nici o uniiate amică nu s'a mai retras din pădure şi pe şos, Daidir, 

un grup de trupe amice se găsea lă dreapta sa şi dedea asalt la pădure. Aprecierea forţei acestui grup la 1—2 regimente este vădit exagerată ; dar nu e mai puţin adevărat ca grupul! trebue că era numeros. Despre asaltul dat spre pădure de către acest grup am vorbit când am descris acţiunea unităţilor care au luptat în acea parte, Ă | | Unităţile bulgare care se vedeau înaintând în spre Turtukaia în jumătate la stânga în forţă de 1—2 reg-te era probabil grosul Brig. Nedelkoff, 
| . Lipsa de unităţi inamice la co:ţul pădurii şi între acest colţ şi masa inamică care se vedea înain= _ tând la 1200—1500 de colţul pădurii dovedeşte că nici în acest timp Div. 4-a bulgară nu făcuse legătura cu Brig. Nedelkoff care încă la orele 11,30'—12 lupta pe. compt propriu, 

Intâ'nirea liniei de luptă a Bat. II:80 cu M. Marcovici la 2000 m. de pădure, dovedeşte că acest ofiţer a Stat pe câmpui de luptă până când toate unităţile din jurul şi imediata apropiere a şoselii Silistra S'au disolvat şi s'au retras. | 
- - Se confirmă că artileria noastră a tras în trupele noastre care se găseau la colţul pădurii şi pe şos. Daidir până în timpul din urmă, adică până pe la ora 11,307—12, 

Se pare că retragerea în masă şi în dezordine a unităţilor care au luptat pe Şos. Daidir şi la Est "de această şosea s'a produs în timpul înaintării Bat, lI[80 spre pădure, după cum foarte clar arată Subi Cruceanu şi după cum confirmă şi Căpit. Buholţer. | — Foarte interesantă este arătarea ordinei în care diferitele unităţi de artilerie şi infanterie au sosit la aşa zisul reduit de la Bat, Anti-A. ; în special faptul că R. 5 Ob. a venit pe poziţie suind pe şosea din- spre Pont. 1. Se va vedea in capitolul respectiv că nu toate bateriile acestui reg-t. au venit dintr'acolo, ci numai 0 parte, deşi toate au plecat deodată în retragere de pe câmpul de luptă subt comanda Col. Gri- gorescu C-tul Reg. 5 Ob, 
| — Spre deosebire de Subl, Balif, Căpit. Buholţer afirmă ca Bat, 11180 a primit ordin să opereze spre Daidir (fără îasă a spune în ce Scop), nu ca să o:upe o poziţie spre a Susţine retragerea tutulor trupelor dinainte. | Restul comunicării Căpit, Buholţer este clară şi confirmă cu realitatea Situaţiei pe câmpul de luptă, — Comunic. comună a Subl-ţilor Drăcea M. şi Cristescu V, of. subalt. în Comp, 6]80: „Bat. 1||80 a debarcat în Turtukaia Marţi spre Mercuri noaptea, ora 11 cu Comp. 5:80, 6180, 8:80 şi 11:80; Comp. 7:80, Lt. Popescu Niţă trecuse mai'nainte. 

„Am dormit lângă Caz. Şeremet echipați. | „Mercuri la ora 6 de dim. am plecat de lângă Şeremet şi ne-am oprit un moment în vălceaua 

.
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din faţă şi de la Est de cazarmă. Lupta înainte începuse şi noi primeam obuze mari, 
„Am ocupat azolo poziţie ca în schiță (în dreapta şos. Daidir, cu faţa înainte pe şosea, cu com- paniile în ordinea începând de la Stânga 6, 8, 11 în linia | cu stânga pe şosea. Companiile din linia 1 a- veau 1—2 plotoane în trăgători, iar restul în livia II în linie de plotoane prin flanc:) 
„In această formaţie am pornit înainte,—era ora 8—30,.—Dinainte veneau oameni răniţi rari, precum şi chesoane.-Pornind înainte am intrat în porumb. Acolo am auzit răpăială mare de focuri în jumă- tate la dreapta (?); la stânga erau trupe care se refăceau şi ofiţerii îndemnau pe soldaţi. 
„După o bucată de timp (o oră şi jumătate) am înaintat în jumătate la dreapta  depărtându-ne puţin de şosea, Comp. 5:80 ne urmă desfăşurată şi ea călare pe şosea şi eşalonată înapoi şi la stânga. Focuri de infanterie veneau rătăcite şi artileria se potolise. 
„Am ajuns la tranşee, - ora 11,30—unde Comp. 880 şi a 11;80 au găsit pe Subl. Nestorescu din Reg-tul 74 lof. 

„Ajunşi la stânga stânei în faţa pădurii toată compania era într'o singură linie cu plotoanele în-, cepând de ia stânga: Sub!, Drăcea, Plot, Paşol, Sub!. Cristescu şi Curcă. Acolo am aşteptat pe Căpit. Bu- holţer care ne a dat ordin să înaintăm peste vale la atacul pădurii. Am înaintat, am intrat în pădure de une am primit foc năprazoic de infanterie şi mitraliere. Ne-am retras la stânga stânelor, din nou, „Până aci nu am avut decât pierderi provocate de foc de artilerie cât am stat în rezervă lângă Caz. Şeremet ; în vale din faţa pădurii am avut pierderi grozave. 
„ln pădure au înaintai numai plot. Subl-ţilor Cristescu şi Curcă, care fiind respinse au fost primite în retragere de către celelalte două plotoane, care atunci înaintau şi ele;—ora 12,30 (?), | - „Comp. 580 nu a urmat batalionul şi nici nu a primit focuri, 
„Când am sosit în înaintare la abatisele Lin:ei a I-a, am găsit acolo grupe de soldaţi grăniceri care luptau bine şi ne îndemnau şi pe noi la luptă. 
„Bulgarii văzând că se şovăe au început să înainteze şi să tragă foc puternic de mitraliere, 
„Am văzut că se retrag flancurile liniei de luptă şi ne-am retras şi noi, şi s'a auzit chiar că este ordin de retragere, . 
„la retragere Subl. Drăcea a văzut întrun luminiş de porumb pe Căpit. Ionescu C. din R. 34 Inf.—Ajunşi la tranşee am găsit acolo pe Subl. Stănescu E. din grăniceri (Cotul Comp. Mitr.]2 Gr). care cu mitralierele deschise focul în jumătate la Stânga asupra unor mari mase de infanterie bulgară care înaintau în ordine strânsă. In felul acesta ne-a Susţinut şi nouă retragerea. | „Mai departe în retragere am întâlnit foc de baraj de artilerie şi mitraliere dinspre stânga. Ajunşi întrun luminiş de mirişte am văzut şi am deschis focul asupră maselor bulgare care înaintau dinspre Sud Est, la 1500 m. | - 
„Am mers la cazarmă şi de acolo am mers şi ne-am pus subt comanda Col, Grigorescu care ne-a dispus ca susţinere a Reg-tului de Ob. în felul arătat în schiţă. Ă — Comunicarea de faţă dă întrun mod mai amănunţit modul cum. a înaintat Comp. 6]80, precum Şi îatreg batalionul. _ : | la privința atacului de la pădure, spre deostbire de Căpit. Buhalţer arată că compania nu a putut să intre în pădure, nu din cauza deşişului, ci fiind respinsă de focurile puternice pe care le-a primit după intrarea în pădure. Dar în pădure au încercat să intre nu toată compania că numai două plotoane. Aşupra acestei chestiuni nu putem trage o concluzie, afirmaţiunile fii diametral opuse. 
Deasemenea ofiţerii nu vorbesc nimic de ocuparea unei poziţii în intervalul dintre şosea şi col- țul pădurii, precum şi de deschiderea focului în jumitate la stânga asupra trupelor bulgare care se găseau în acea parte, astfel sum afirmă Căpit. Buholţer ; şi aceasta deşi Subl, Drăcea se găsea cu plotonul său la aripa stângă şi deci acest ploton trebula să deschidă focul în acea parte. | ” Intâlnirea cu Subl. Stănescu Emil din grăniceri şi care ocupa poziţie la Linia Il în aproprierea şos. Daidir, cu secţia sa de mitraliere, este redată în comunicarea sa şi de acest ofiţer cu aceleaşi amăuunte asupra situaţiei inamicului. E 

la special se confirmă înaintarea în masă a trupelor bulgare la Est de şos. Daidir. — Comunic. Căpit. Sâmboteanu Ulyse, C-tul Comp. 8180: 
„la înaintare Comp. 8|80 a fost eşalonată înapoi şi la dreapta batalionului, Inainte şi la stânga mea era Comp. 11/80 Lt, loanovici în linia I, şi care avea la stânga sa Comp. 6|80 Căpit. Buholţer. „Lt. loanovici o luase repede înainte dar fusese temperat, 
„Ni se dăduse misiune ca să urmărim pe Bulgari, carii s'ar fi fost retrăgâud, fiind atacați în spate “de Divizia de la Siliştra. Iotr'adevăr îa acel moment focurile se încetiniseră şi se părea că Bulgarii se retrag. „In inaintare aveam toate plotoanele în linie de trăgători, Am trecut de Linia [l-a şi am eşit în marginea porumbului. In faţă era o vale, peste vale pădurea, iar la stânga la 800-—1000 ni. (erau stânele. Eram la un nivel cu Comp. Lt. Ioanovici, a
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„La abatisele Liniei a II-a erau soldaţi din diferite reg-te pe care voind să-i luăm subt comandă ne-au răspuns ca să ne ducem şi noi în luptă, căci ei şi-au făcut rândul, 
„Am coborât în vale, am traversat pădurea mică care acoperea un mamelon, şi când am voit să intrăm în pădurea mare am fost primiţi de un foc înfiorător, Trupele au dat înapoi şi în acelaş timp am primit şi din jumătate la stânga dinapoi focuri, cred, de la ai noştrii carii rămăseseră înapoi în marginea pă- durii celei mai mici, şi acum deschiseseră focul, 
„In acest timp compania mea se găsea cu toate plotoanele în linie în ordinea începând de la Stânga : Subl. Dinescu N., plot. L-cu mine, şi apoi plotoanele Subl-ţitor Stan Gh. şi Popescu Gh.. Eu cu 25 de oameni am făcut faţă în jumătate la stânga înapoi. 
„la retragere am trecut ca la 300 m. la Vest de stână, La marginea porumbului am găsit pe Căpit. Buholţer cu câţiva soldaţi. De acolo am tras în jumătate la stânga contra unor coloane bulgare care înaintau în jumătate la Stânga pe dincolo de şosea. i 
„La jumătatea drumului spre Şeremet am găsit pe Subl. Tânăsescu S. din Comp. 5:80, care mi-a raportat că Subl. Balif a fost evacuat făcându-i-se rău şi că eu să iau comanda şi a Comp. 5]80 ; el era cu 15—20 de oameni. - 

_ „latr'un luminiş am văzut şi am tras într'o linie bulgară la 500m. care defilă în jumătate la stânga prin faţa deschizăturii luminişului, _. 
„M'am retras spre Manutanţă unde cu Subi. Băbeanu V. din Comp. 4/75 (Bat. Lt-Col. Țânţu) am făcut o rezistenţă ; era ora 4—4,30, 
„După aceasta am mai făcut o rezistenţă la marginea Turtukaiei, unde am stat până am primit focuri dinspre dreapta (Vest), probabil de la plotonul bulgar care venise cu Sub!. Cristodulo pentru predare. In acest timp artileria Col. Grigorescu încă trăgea, dar rar, la stânga mea. 

— In contrazicere cu Subl-ţii Drăcea M. şi Cristescu V., Căpit. Sâmboteanu afirmă că compania sa formă dreapta batalionului, şi cred că aşa este; dealtfel acest lucru este arătat si ce Căpit. Buholţer. 
Căpit. Sâmboteanu arată clar şi precis că Bat. [1/80 avea misiunea ie a urmări pe Bulgari carii se retrăgeau. i 
Este foarte uşor de identificat locul pe unde Comp. 8|80 a intrat, precum şi pe ce distanță a pătruns în pădure. A trecut pe la vest de stâne (nu la 800—10)00 m., căci nu este loc deschis în această parte), a traversat mamelonul dintre Valea Başului şi sorgintea Văii Fotulului şi apoi a încercat să traverseze V. Başului şi să urce către movila cota 121,5, unde ştim că a ajuns de dimineaţă în înaintare Căpit. Dimi- trievici cu parte din R. 74 Inf. i 
După cum se vede numai Comp. 8:80 a intrat în pădure, pe cât timp celelalte companii de la stânga batalionnlui (C. 11/80 şi 6180) au rămas la Nora de Pădure, 
Când Comp. 8180 a dat să treacă V. Başului şi să înainteze către movila cota 121,5 probabil că a fost întâmpinată de elementele cele mai înaintate ale aripei drepte a Diviziei a 4-a bulgare care cam în acest timp se apropia de marginea de Nord a Păq. Turtukaia, precum şi de unităţile de ia atipa stângă a Brig. Nedelkoft care se găsea la Est de şos. Daidir, care au tras asupra sa focurile pe care compania le-a primit din stânga şi ain jumătate la stânga înapoi, şi pe care Căpit. Sâmboteanw crede că le-a primit de la Comp. 11180 Lt. loanovici, 

„Dacă privim harta vedem că Comp. 11|80 se găsea atât de înapoi, şi mamelonul acoperit cu pă- durea mică care o despărţea de V. Başului, unde se găsea Comp. 8]80, este atât de înalt, încât era imposibil ca focurile trase de Comp. 11|80 să fi ajuns să lovească Comp. 8/80. | 
Aşa dar focurile năpraznice, pe care Comp. 8:80 le-a primit în pădure, erau atât de puternice din cauză că această companie intrase în unghiul cleştelui format de dreapta Diviziei a 4-a bulgare şi stânga Brig. Nedelcof. | | 

— Despre acţiunea Companiei a 11/80 nu am comunicarea nici unui ofiţer din companie, dar locul pe care l-a ocupat în dispozitivul de luptă şi modul cum a acţionat reese destul de ctar din comunicările 
citate până acum, 

Aşa dar Bat. 11:80, după oarecari tatonări prin apropierea Caz, Şeremet, a înaintat pe dreapta (Vest) şos. Daidir cu Comp. 6180 (stânga) şi 11:80 (dreapta) în linia I-a, şi cu Comp. 5|80 stânga şi 8:80 dreapta în linia Il-a şi eşaionate în afară pe flancurile batalionului, 
Ia acest dispozitiv batalionul a înaintat până la marginea pădurii Turtukaia, 

| Comp. 5|80 înțelegând greşit misiunea batalionului şi ordinul pe care îl primise, a rămas în urmă ocupând poziţie pe stânga şos. Daidir (cu plot. Plot,: Budrigă pe dreapta şoselii) la câteva sute de metri la Sud de kim. 4,—adică la 2000 m, înapoia nivelului la care âjunsese batalionul în înaintarea sa, 
Comp. 6:80 şi 11:80 ajunse în faţa pădurii, unde sunt întâmpinate de focuri puternice dinspre stânga se opresc pe versantul nordic al Văii Fotulului între şosea şi stâne, şi după un scurt schimb de fo- curi se retrag pe marginea porumbului din faţa Liniei a II-a de la Vestul şos. Daidir, 

60
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Comp. 8;80, care a înaintat pe la Vest de stâne unde nu era atât de jenată de focul unităţilor bulgare de la Est de „şosea, a înaintat mai departe, a traversat V. Fotulului, a intrat îa pădure, a suit V. Başului, şi când se pregătea să urce versantul sudic al acestei vălcele, este primită cu focuri din faţă şi stânga, după cum am arăiat mai sus, este spulberată şi risipiturile ei silite să se retragă. In felul acesta - companiile Bat. II]8O se retrag risipite spre Turtukaia, în apropierea căreia ofițerii reuşesc să adune o bună parte din trupă, şi să reconstitue câteva Ssubiîmpărţiri cu care au încercat să facă o ultimă rezistenţă în jurul Caz. Şeremet şi la Bateria Anti-Aeriană. 
ln această scurtă angajare batalionul a suferit u'mătoarele pierderi în ofiţeri: Subl. Sirianu M. din Comp. 5/80 rănit grav şi apoi mort,—Subl. Stan Gh. dia Comp. 8I80 rănit, — Locot. loanovici N., Cotul Comp. 11]80, rănit de schije de obuz,—şi Subl, Maior O.. dispărut. 

„Citind lucrarea G-lului Teodorescu spre a vedea ce-anume însărcinare a dat Bat, II/80 la intrarea în luptă, am găsit referitor la acţiunea ase stui batalion următoarele: | , - “Ultimul batalion din R. 80 Inf. subt comanda M. Dobriceanu, a sosit: pe terea chiar în dim. zilei de 24 Aug, şi a fost aşezat de noi ca rezervă generală lângă şi la Sud-Vest de Caz. Şeremet.!) Atât. Nu se mai vorbeşte nimic de ordinul de intrare în luptă a batalionului. — Sau batalionul a plecat singur şi s'a angajat în luptă fără ordin ?. 
Din convorbirea pe care am avut-o în mod «xpres cu Căpit. Sâmboteanu asupra acestei chestiuni, pot să afirm cu certitudine că batalionul a avut ordin de urmărire a inamicului care se retrăgeă spre Aati- movo, unde se credea că batalionul se'va întâlni cu Divizia de la Silistra care căzuse la acea localitate în spa- teie trupelor bulgare care atacau Turtukaia 2);—şi înaintarea repede a Comp. Lt. loanovici se făcea cu Scopul de a ajunge mai repede şi a lua contactul cu inamicul, Tot acelaş înţeles avea şi intrarea Comp. 8]80, Căpit. Sâmboteanu, în pădure fără nici o precauţie şi fără aici o pregătire, 

Concluzie generală asupra operațiunilor care s'au desfăşurat în ziua de 24 Aus. până ora 12. 

Privind modul cum au operat trupele noastre pe tot frontul Capului de Pod şi rezultatele obţinute putem conchide următoarele: | 
— Marea majoritate a unităţilor noastre au acţionat ofensiv şi foarte stăruitor pe tot frontul, — Bulgarii s'au menţinut aproape pe tot frontul în defensivă şi reuşind aproape peste tot să o- prească atacurile noastre şi să ne provoace pierderi.— 
— Unităţile noastre în marea lor majoritate se disolvă, afară de câteva unităţi disparate care se opresc şi organizează un simulacru de rezistență pe marginea Turtukaiei.— | — Bulgarii cu forţele menajate pornesc la atac spre a cuceri Cetatea, care pu mai are nici o apă- rare, şi a captură garnizoana.— 

, — Cred că dacă Cotul Capului de Pod ar fi organizat defensiva pe Linia II şi s'ar. fi pregătit pentru o eşire din Cetate spre Silistra, fie în legătură cu Divizia 9-a, care venea de la Silistra, fie spre a rupe cercul de învestire şi a se retrage  într'acolo, nu S'ar fi ajuns la Situaţia în care se găsea Capul de Pod la ora 12.— | | | | — In timpul tutulor luptelor soldaţii noştrii s'au luptat cu un frumos spirit de sacrificiu, dar uni- tăţile fiind angajate fără pregătire, fără sprijin de artilerie şi mitraliere şi în condițiuni cu totul defavorabile şi au pierdut moralul şi coeziunea şi S'au disolvat iremediabil.— 
— Ia acelaş timp Bulgarii ca vechi luptători şi cu experienţa a două răsboaie, au căutat să lupte în situaţii favorabile şi să-şi menajeze trupele, ferindu-se de greşeiile făcute în ajun care le-a provocat pier- deri mari din cauză că au atacat în masă.— 

Rezistenţele înşghebate pe marginea Oraşului Turtukaia. 

Este vorba de rezistenţa înşghebată de o mână de ofiţeri la marginea Turtukziei, la Sud de Caz. Şeremet şi rezistenţa de la aşa zisul „reduit“ organizat de Col. Grigorescu la încrucişarea şoselelor de lângă Bat. Anti-A. 3) 

De la început trebue să spun că aceste rezistenţe nu auavut decât o valoare morală 4); şi chiar 
tatal A) Ca rezerva generală. Mai era vorba acum de o rezervă generală constituită dintrunul sau două atalioane 7 

_ 2) O fi având dreptate şi Căpit. Sâmbuteanu, căci C-tul Turtukaiei obişnuia să dea multe ordine, în care aceiaşi unitate avea de executat două sau trei sarcine disparate în acelaş timp. 1) Să se vadă observaţiunea mea de a.. 
3) Această rezistenţă ar' fi avut poate un sens, dacă -era chemată să asigure scurgerea unui rest de trupe pe malul stâng al Dunării, |



= 
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dacă s'ar fi putut opune o rezistenţă serioasă, nu ar fi avut nici un scop, atât timp cât restul trupelor ste- | 
teau inerte jos subt malul Dunării, 

| “Totuşi fiindcă reprezintă actul unor oameni de inimă, suntem datori să arătăm ce s'a făcut, şi să cităm şi numele acelora din iniţiativa şi în jurul cărora s'a realizat, 
Şi pentru ca fapta lăudabilă a unora să nu constitue o mustrare nemeritată pentru acei carii nu 

au fost părtaşii acelei fapte, iarăşi datori Suntem ca chiar de la început să arătăm că rezistențele de care 

Celelalte unităţi ale Garaizoauei Cetăţii, care piin situaţia lor au avut de susţinut lupte mai grele şi încercări mai mari, au fost atât de dezorganizate şi risipite încât orice oprise şi rezistență nu le-a fost posibilă. 
Nu este însă mai. puţin adevărat că toaţe aceste unităţi ajunse jos subt malul Dunării ar fi avut posibilitatea să se refacă acolo, la adăpost, să ia armele, să se aprovizioneze cu muniţiuni, şi să încerce o 

rupere ordonată şi organizată a cercului de învestire ; şi vina adevărată tocmai în aceasta constă, !) 
Rezistența de la Sud de Caz, Șeremet. 
Se pare că primul ofiţer care a sosit aci şi care s'a oprit pentru a înşgheba o rezistență a fost Căpit, Sâmboteanu, C-tul Comp. 8|80; aceasta dovedeşte că acţiunea pe şos, Daidir inclusiy acţiunea Bat, 11:80 s'a terminat mai de Vreme ca retragerea trupelor din sectorul dintre şos. Daidir şi Rem. 2, de unde 

ofiţerii unităţilor de acolo au venit în urma sosirii Căpit. Sâmboteanu. 
Ă Să ascultăm pe ofiţerii care au participat la această rezistență. Voiu reda din nou unele din co- municări pe care le-am mai redat: deja ; bine înţeles în părțile care privesc rezistenţa de aci. — Comunic. Căpit Sâmboteanu Uiyse, C-tul Comp. a 8|80: | „M'am retras spre Manutanţă, unde cu Subl. Băbeanu din Comp. :6|75, am făcut o rezistenţă ;— „ora 4—4,30, 

, „După aceasta am mai făcut o rezistenţă la marginea Turtukaiei, unde am stat până em primit focuri dinspre dreapta ; —probabil de la plotonul bulgar care venise cu Subl, Cristodulo pentru predarea Cetăţii, „ln acest timp artileria Col, Grigorescu incă trăgea, dar rar, la stânga mea. — Căpit. Sâmboteanu nu ne spune încotro avea frontul îndreptat: înspre Sud dincotro a venit Subl. Băbeanu V. cu plotonul său urmăriţi de unităţile bulgare care reuşiseseră să iasă din pădurea 'Turtukaia şi să ocupe botul de deal dintre V. Fotulului şi V, Taslâgea ?—sau înspre Sud Est în direcţia şos. Daidir din- cotră Căpit. Sâmboteanu venea în retragere. 
Este posibil şi o ipoteză şi alta: 

, — Prima pentrucă Bulgarii carii ocupaseră V. Taslâgea era mai aproape şi s'au putut pre- zenta mai de vreme în faţa Caz. Şeremet, pe cât timp unităţile bulgare care înaintau pe şos, Daidir nu au avut timp să sosească aci,—ba poate chiar nici nu au urmărit în această direcţie, ci s'au îndreptat înspre Gebarcaderele de la pontoane, încotro s'au retras toate unităţile care zu luptat pe şos. Daidir. , — şi a doua ipoteză e posibilă deoarece dintr'acolo venea în retragere Căpit. Sâmboteanu ; şi apoi retragerea normală spre marginea Turtukaiei respectiv cartierul Şeremet se potriveşte cu o rezistenţă cu faţa spre Sud-Est de Manutanţă. 
i Chestiunea se va limpezi treptat însă cu redarea comunicărilor care urmează, | Bănuiala Căpit. Sâmboteanu că în timpul cât luptă pe ultima poziţie de pe marginea Turtukaiei a primit focuri dinspre dreap!a, de la plotonul bulgar adus de Subl. Cristodulo se confirmă prin comunicarea acestui ofiţer. 

— Comunic. Subl. 7. Călin, of. subalt, în Bat, I:75, dar care a luptat cu Bai. 11/75, M. Antonescu B. „Am eşit pe islaz la Caz. Şeremet ; am ajuns la cazarmă ș eram cu Subl. Georgescu B, din Bat. VI76 Mil. Acolo am întâlnit pe Căpit. Sâmboteariu care se afla în poziţie la stânga Cazărmii; tot acolo era şi Subl. Băbeanu mai la dreapta. 
„Ne-am oprit pe linia lor. Subl, Georgescu B. s'a apucat să facă apelul plotonului ; dar lipseau mulţi Soldaţi din ploton. Eu am ocupat poziţie între Căpit. Sâmboteanu şi Subl. Băbeanu. Mai erau acolo şi Plotonierii Gândac şi Oprescu din Bat. 1175, | | „Bulgarii nu au întârziat să sosească, şi o mitralieră bulgară a deschis focul; am deschis şi noi, In acest timp era bombardat terenul dintre cazărmi şi noi. 

  
  1) Din momentul ce trupele au părăsit Linia Il-a de Rezistență subt presiunea armatei adverse 
nici o încercare serioasă de tupere nu mai era posibilă, 

|
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„Infanteria bulgară s'a apropiat până la 400 m. de noi; soldaţii au început să părăsească linia 
de luptă; se trăgea foc puternic şi deoparte şi de alta; era episodul cel mai groaznic pe care îl văzusem. 

„Bulgarii continuau să se întărească cu noi mitralieze şi infanterie, şi înaintau “încet dar 
continuu prin salturi susținute cu foc. Am mai stat ca 5—10 şi m'am rptras împreună cu Plot. Oprescu, 

— Nici un ofiţer nu mi-a dat o descriere atât de amănunţită a modului cum a decurs lupta în faţa 
Caz, Şeremet; şi tocmai aceasta pare surprinzător, mai ales că Bulgarii nu obişnuiau să susțină o luptă în 
câmp deschis şi să execute o înaintare susținută cu focuri şi mai ales pe un isiaz; aceasta bine înţeles, şi 
după cum am mai avut ocazia a remarca, după căderea Liniei Centrelor, unde au avut pierderi mari din ca- 
uza atacului în masă dat pe câmp deschis. 

— Din comunicarea redată mai sus reese că unitatea cu care Căpit, Samboteanu a luptat aci, a ocupat 
poziţia cu faţa Sud. 

— Comunic. Subl. Georgescu B. din Bat. V:76 Mil. : | 
„Pe la ora 12,30” m'am retras. la retragere m'am întâlnit cu Subl. Băbeanu, şi cu el împreună 

am mers şi am ocupat poziţie pe şanţul şoselii din faţa Caz. Şeremet. Acolo am găsit şi pe Căpit. Sâmbo- 
teanu care ne-a spus că acolo vom putea opri puţin pe Bulgari. _ 

„Nu ştiu cât am rezistat acolo. Eu rămăsesem cu vre-o 4 milițieni carii se hotărâseră să nu mă 
părăsească, Căpit. Sâmboteznu şi Subl. Băbeanu îmi pare că se retrăseseră spre stânga spre artilerie, 

„Când m'am întors la Turtukaia, am găsit. acolo pe Căpit. Popescu Cr., C-tul Comp. Mitr.]79, 
Căpit. Iroftescu C-tul Comp. 1179, Li. C-tinescu Cr., C-tul Comp. 3179, etc. 

— Subl. Georgescu B. nu arată că s'ar fi retras cu Subi. T. Călin, cum afirmă aceasta, ci cu Subl, 
Băbeanu ; şi nici nu arată că pe poziţia ocupată aci ar îi luptat alături de Subi. T. Călin, sau că l-ar fi 
văzut pe acolo. | | 

Păcat că ofiţerul au mi-a dat relaţii asupra. modului în care s'a desfăşurat rezistenţa la 
Caz, Şeremet.— | 

— Comubic, Plot. Gândac 1. din Comp. 3175: 
„In retragere mam întâlnit cu Subi. T. Călin, care striga la soldaţi să se adune. Am mers împre- 

ună şi ne-am oprit la nişte şanţuri lângă Caz. Şeremet, 
— Din această comunicare .reese că nu s'a ocupat. şanţul şoselii din faţa Caz. Şeremet, ci nişte 

şanţuri. Cum lângă Caz. Şeremet nu se găseau tranşee, este probabil că unităţile care au luptat aci, au 
ocupat şanţul mare de hotar care se găseşte aci la Sud de şosea şi merge paralel cu şoseaua şi la 100 
m, de şosea, 

— Comunic. Subl, Stănescu [., of. subalt. în Comp, 3175, care a luptat în dim. zilei de 24 Aug. pe 
şos. Rem. 2: 

„Ne-am retras spre Turtukaia ; drumul era bătut de artileria bulgară. , 
„In marginea 'Turtukaiei am format un lanţ de trăgători în faţa unei baterii care trăgea şi care a 

schimbat de poziţie spre stânga. 

„Aci eram cu Subl. Mogoş din aceiaşi companie cu mine, şi Subl. Preda [. din Compania 
4]76 Miliţii. 

„In stânga noastră veneau trupe în dezordine. 
— Aşa dar Subl-ţii arătaţi mai sus nuau ocupat poziţie lângă Caz. Şeremet, ci mai spre Cerchez, 

unde probabil Lt. C-tinescu Toma a ocupat trecător poziţie cu bateria sa înaiute de a merge la Bat. Anti- 
A. Şi era natural ca să ocupe poziţie întracolo deoarece linia normală de retragere de pe D. Taslâgea, pe 
care a luptat ofiţerul, ducea acolo. 

— Bateria văzută de of. era Bat, Lt. C-tinescu Toma, deoarece numai această baterie de pe mar- 
ginea de Sud a Turtukaiei a schimbat de poziţic spre stânga; în plus că dacă ar fi fost Bat. de 105 mm. 
Lt, Dumitrescu A. sau Bat. de 75 mm Md. bulgar Subl. Fulger, care erau atelate cu boi şi bivoli, ofițerul ar 
îi remarcat acest lucru şi nu ar fi pierdut din vedere a mi-o spune. 

—- Comunic. Căpit. Ionescu C-tin, C-tul Com, 9|34: 
„Retragerea s'a continuat până la ora 3,307—4, când am ajuns la Blokhausul G-lului Teodorescu, 

la dreapta, la nişte grădini, unde am ocupat poziţie întrun şanţ cu Soldaţi din diferite regimente. In acest 
"timp, cred că trupe româneşti nu mai erau înainte. 

„Pe la ora 4—4,30 a trecut pe acolo Subl. Cristodulo cu un soldat cu un fanion alb spre a 
trata predarea Cetăţii. 

— Căpit. Ionescu C. a ocupat probabil poziţie în șanțul împrejmuitor de la Nord-—Vest-Vest de 
Blokhaus având dreapta rezemată de mocirla de la cota 1223, 

Intr'adevăr a trecui pe acolo Subl. Cristodulo spre a anunţă că garnizoana Cetăţii se predă. 
— Comunic. Subl. Petre Radu, of. subalt. în Comp. 7;75 Lt. Arjoceanu: 

„Nu ne-am mai oprit decât la şosea la Cazarmă; acolo în dreapta noastră era Subl. Ionescu P,
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din Comp. 9:75 (Bat. Maior Negruţi) şi care în după amiaza de 23 Aug. şi în dim. de 24 August a ocupat o poziţie încadrat în frontul Bat. 11:75, şi Subl. Nistorescu (din Comp. 4/74); ora 3,30—4. 
„Nu a trecut mult şi Turtukaia s'a predat. 

— Este greu de stabilit în ce loc anume şi la ce oră ofiţerii arătaţi în această comunicare au ocu- pat poziţie la Caz. Şeremet, deoarece nici un ofiţer dintre cei carii ştim că au luptat acolo, nu. i-a văzut, şi nici Subl. Petre R. nu ne arată că a văzut pe unii dintre aceştia. 
— Comunic. Subl. Banf G., Cotul Comp. 5:80: | 

„M'am retras împreună cu Căpit. Sâmboteanu până la Cazarmă, unde am ocupat poziţie pe dreapta şos, Daidir la înălțimea cazărmi cu flancul stâug pe şosea şi având în dreapta pe Căpit. Sâmbo- 
teanu, după care urma Subl. Tănăsescu S. 

„Din această poziţie ne-am retras fără să fim atacați de infanterie, ci numai bătuţi de artilerie. 
„Căpit. Sâmboteanu s'a retras întâi şi apoi eu, 

„.— Din această comunicare reese că frontul liniei de luptă de la Caz. Şeremet era îndreptat nu spre Sud, ci în direcţia Şos. Daidir, adică spre Sud-Est, căci numai aşa se poate explica o poziţie „în dreapta şos, Daidir“ şi „cu flancul stâng pe şosea“, adică a doua ipoleză studiată la comunicarea Căpit. Sâmboteanu. 
Este inexplicabilă afirmaţia Sub). Balit că după această poziţie s'a retras fără să fi fost atacat de 

infanterie, Această afirmaţie este în complecta contradicţie cu comunicările celorlalţi ofiţeri, şi este cu atât 
mai ciudată această afirmaţie cu cât ofiţerul adaogă că s'a retras de aci după ce s'a retras Căpit. Sâmboteanu, - 

Din cele arătate mai sus putem deduce că în jurul Caz. Şeremet rezistenţa nu a avut un caracter serios, ci anums ofiţeri în retragere de pe front, Sau oprit în treacăt aci; şi cei veniţi mai târziu, sau carii au stat mai mult pe această poziţie, au avut ocazie să opună o oarecare resistenţă înaintării infanteriei bul- gare care s'a prezentat în faţa oraşului !) 
In felul acesta privită rezistenţa în acest loc putem afirma în mod sigur, că în afară de ofiţeri; cunoscuţi şi despre carii s'a vorbit mai sus au mai fost şi alţii carii în retragerea lor spre Turtukaia s'au oprii şi poate au rezistat formal pe această poziţie, dar pe carii nu-i cunoaştem, 

Rezistenţa de pe Poziţia de la Bat. Antiaeriună,— aşa zisul Reduit. 

A fost denumită şi rezistenţa „ultimilor apărători ai Turtukaiei. 
la captivitate ofiţerii, carii au luat parte la această rezistență, s'au fotografiat împreună, Posed 

această fotografie şi cuprinde pe următorii ofiţeri: din R. 5 OB.: Lt.-Col. Păucescu,—Căpitanii Grigorescu 
Tr., Dumitriu 1. şi Costescu Şt,—Lt. Lazăr Luca, şi Subl-ții Viţianu, Mihăescu Paul, Vlădescu C., Mastero, 
şi Conea;—din Bat. 11180: Căpitanii: Bunolţer Oscar şi Sâmboteanu Ul, şi Subl-ţii Drăcea Marin, Cristescu V. 
şi Curcă D.;— din R. 79 Inf.: Căpitanii Iroftescu FI. şi Popescu Cr. ;—şi M. Divary, Cotul Art. Sect, III. 

„Dacă cercetăm această listă observăm că majoritatea ofiţerilor fac parte din R, 5 Ob. şi din Bat. 
Il:80,—adică din unităţi cari au avut de suferit mai puţin. în timpul luptelor,—unităţile de artilerie,—sau care 
au intrat în luptă în ultimul moment,—Sau carii în fine nu au avat nici o acţiune în după amiaza de 23 
Aug. şi în dimineaţa de 24 Aug.2) | 

In cursul descrierii rezistenţei de aci se va vedea că nu toţi ofiţerii cuprinşi în acest tabu au 
luat parte la această rezistenţă; şi în schimb se va constata că Sunt ofiţeri carii au luat parte, dar carii, 
deşi au fost prizonieri nu au ținut să se fotografieze în acest grup. 

“ Şi dacă sunt ofiţeri carii îşi revendică onoarea de a fi luat parte la acţiunea care s'a desfăşurat 
aci, apoi dintre ofiţerii carii întradevăr au fost părtaşi la această acţiune, sunt unii carii revendică meritul 
de a fi fost iniţiatorii ei. 

Printre aceştia Căpit. Buholţer afirmă că a fost primul care sosind aci în retragere a pus bazele 
rezistenţei, şi că ceva mai târziu au sos't bateriile de artilerie venind dinspre Dunăre şi au ocupat poziţie 
Ssubt protecţia infanteriei. 3) | 

Ofițerii R. 5 Ob. revendică însă, şi se pare cu un bun cuvânt de dreptate, pentru fostul lor co= 
mandant, Col. Grigorescu A. onoarea de a se fi oprit pe această poziţie şi de a fi organizat apărarea. 

  

1) Aşa a trebuit să fie. a 2) Această fotografie nu are pretenţiunea de a fi intitulată: „ultimii apărători ai Turtukaiei. (Ba da, în acest scop a fost făcută şi aşa a fost intitulată. N, A.) 
3) A îi fost cel dintâi care a sosit acolo e departe de a constitui un titlu de glorie. (Aşa s'a so- cotit, căci ar fi putut să se ducă la Dunăre ca ceilalţii ; dar a găsit cu cale să se oprească aci şi să în- firipeze rezistenţa despre care vorbim. N. A.)
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Să dăm cuvântul ofiţerilor, 

Acţiunea Artileriei,. a 
— Comunicarea Subl, Viţianu, Adjut, Div. 1lJ5 Ob. = 

„Divizionul fiind încadrat s'a retras pe la ora 12,30'—1,00'. , 
„Încadrarea a fost de aşa natură încât aveam impresia că bateriile au fost distruse. - 
„Eu şi cu M. Chiliman ne-am retras singuri în Turtukaia şi am mers la Cercul Militar. 
„M. Chiliman a fost însărcinat ca să predea Cetatea. Eu am fost trimes la Col. Grigorescu să-i 

duc ordin scris ca să inceteze focul, căci cetatea se predă. 
„Ajuns la Col. Grigorescu, dânsul mi-a spus că va trage toată muniţiunea şi apoi se va retrage 

de pe poziţie. !) i | 
| „Acest ordin fusese provocat de un raport al Col. Grigorescu prin care cerea susţinere de infan- 

terie, căci dânsul a reuşit să ocupe un reduit puterniz. 
„Când am ajuns ta baterii artileria inamică încă nu le încadrase, 

— După cum vom vedea din comunicări!e următoare, bateriile nu au suferit nici o pierdere, nici în 
timpul când se găseau în baterie înainte pe şos. Daidir, şi nici în retragere, iar retragerea s'a făcut cu totul 
liniştită, la pas;—aşa că temerea sau impresia pe care a avut-o ofiţerul că bateriile ar fi fost distruse, sau 
că au fost în pericol de a fi distruse, a fost cu totul nejustificată, | 

— Comuniz. Căpit Costescu ŞI, C-tul Bat. 1:55 Ob.: 
„Sa dat ordin de retragere a bateriilor. . 

“„Căpit. Dumitriu şi Grigorescu s'au dus înainte ca să recunoască noua poziţie, Calul Căpit. Gri- 
gorescu se speriase de explozii şi se ambalase cu dânsul, 

„Pe la ora 1l—12 câte-şi=patru bateriile, subt comanda Col. Grigorescu, în pairu coloane ne-am 
retras la pas spre Şeremet; lipseau de la baterii ambii comandanţi de divizioane şi Căpit. Dumitriu. (Nu era 
dus în recunoaştere cu Căpit. Grigorescu ?) | E 

„Acolo au fost aduse din vale şi două tunuri ale Lt, C-tinescu Toma, Am organizat împreună cu 
infanteria un reduit şi am luptat până la sfârşirea muniţiuailor, | 

„Când ne-am retras de pe câmpul. de luptă apăruse trăgători bu'gasi. 
„Aci stând la eduit au apărut mase de infanterie bulgară, dar Col. Grigorescu a zis că este 

infanterie română şi nu a tras în ea. 2) 
„Când totul s'a sfârşit, mam retras cu bateria prin oraş, unde am fost primit cu focuri de către civili, 

Am descălecat şi am mers în port unde m'am întâlnit cu grupul de ofiţeri cu Col. Grigorescu, 
— Dau şi rezumatul facut de mine după istoricul Bat. 15 Ob., Căpit. Costescu:. 

„lofanteria trecâai mareu în retragere, şi focul inamicului fiiad din ce în ce mai puternic, Col. 
Grigorescu a ordonat, şi toate bateriile s'au retras la fortificația tunului antiaerian, unde am ocupat poziţie 
deoparte şi de alta a acestei fortiticaţii. | 

„Aci am tras până seara în valurile de bulgari carii înaintau şi carii Col. “Grigorescu credea că 
sunt Români; căci zicea: dânsul, avem înainte 5 (?) linii de luptă. | 

„la adăpostul tunului antiaerian era Căpit. Iroftescu din R. 79 Inf. cu 50 de soldaţi. 
„Între tunurile mele şi chesonul meu au fost instalate tunurile comandate de M. Divary, 
„Pe la ora 5-6 Col. Grigorescu mi-a făcut semn să părăsim tunurile; eu însă m'am retras cu 

bateria prin oraş. ” 
Ambele texte sunt de acord afară de partea în care se arată apariţia în masă a infanteriei bul- 

gare. Astiei, în comunicare se arată că bateriile nu au tras în această infanterie, fiind opriţi de Col. Grigo- 
rescu care credea că este infanterie amică ;—iar în rezumat se afirmă că cu toate că se credea că este in- 
fanterie română, cu toate acestea a tras. 

Din faptul că Col, Grigorescu credea că masele de infanterie care se apropia de Turtukaia sunt 
infanterie amică putem deduce slaba cunoaştere a situaţiei tactice de pe câmpul de luptă de către numitul colonel. 

| 
Dar se pune şi o altă chestiune: dacă Col. Grigorescu credea că masele de infanterie care se apropiau, sunt trupe amice,—şi dacă credea.că în faţa sa se găseau trupe amice pe 5 linii, de ce s'a retras la Şeremet şi nu a rămas pe câmpul de luptă spre a susţine aceste trupe? 

Aşa că putem conchide că mai degrabă Col, Grigorescu bânuia că în faţă are trupe amice şi se temea să tragă spre a nu le lovi. 

1) Onoare lui! 
„Cele din urmă obuze“, ar fi subiectul unui tablou militar, cum a fost: „Les dernieres cartouches* al lui Neuviile (epizod din Răsboiul din 18710—1871).— 
2) —27.—
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— Comunicarea Subl, Vlădescu, of. subalt. în Bat. 25 Ob. Lt, Otopeanu. 

„Când nu am mai avut infanterie înainte, adică atunci când s'a retras puhoiul, ne-am retras şi noi. . „Am găsit celelalte baterii la reduit, şi noi am ocupat poziţie în stânga şos. Silistra.. In dreapta peste şosea era Căpit, Costescu şi nişte tunuri, îmi pare cu Subl. Fulger. | — Din această comunicare reese că nu toate bateriile s'au retras în acelaş timp ;—şi se va vedea din expunerile ulterioare că lucrul se coniirmă. 
— Comubic. Subl. Mihăescu Paul, of subalt. în Bat. 35 Ob., Căpit. Dumitriu : 

„Am ocupat poziţie ca în schiţă. | „Col. Grigorescu a adunat personal Soldaţii şi ofiţerii şi i-a aşezat în poziţie şi le-a dat cartuşe adunate de dânsul personal, căci infanterişti spuneau că nu au muniţiuni, 
_ „Am avut obiectiv infanteria bulgară care înaintă.—Eu am condus tragerea secţiei mele dintr'un „pom înalt.—Inainte era porumb până la pădure care ne împiedică vederea.. | „Până la ora 5,30' nu am putut vedea (deși eram la 6-7 metrii înălțime) mase de infanterie bulgară care să înainteze. Prin porumb se vedeau infanteriști bulgar, dar rari;—precis am văzut ca două plotoane de infanterie care înaintau strânşi pe şosea, şi pe care le-am risipit cu foc, “ „lofanteria strâosă de Col. Grigorescu, a atacat în porumb de câteva ori peste valea din faţa re- duitului spre stânga, dar de câte ori a atacat a fost respinsă de infanteria și mitralierele bulgare. „In timpul cât am stat în această poziţie am îngropat un soldat căzut în luptă. 

„Artileria bulgară trăgea în noi, dar nu ne-a găsit. 
„Am terminat proectilele, am stricat lunetele şi am scos cheia de siguranţă. 
„Ibfanteria a fost chemată pe la orele 4 de către Lt-Col. Şeinescu ; eu am înțeles că voeşte să-şi facă drum spre Silistra. | 

- „Pe la ora 3 Col. Grigorescu a cerut 2 companii ajutor,—dar în sch'mb i s'a dat ordin ca să se predea.— Când am părăsit Bateriile Bulgarii ajunseseră la Dunăre, 
„Căpit. Costescu s'a retras cu bateria prin Turtukaia.—Subl. Buniş a ocupat cu secţia sa de tunuri poziţie la stânga. Bat. Căpit Grigorescu şi şi-a condus şi el tragerea tot siogur. 

— Comunicarea de faţă este în contradicţie cu afirmaţia Căpit. Costescu în privinţa observării ma- selor de infanterie bulgară care înaintau dinspre Sud şi pe care le-a văzut Căpit. Costescu; Subl. Mihăescu „ afirmă că nu a văzut din observatorul său decât infanterişti răsleţi înaintând prin porumb, şi circa 2 plotoane înaintând pe şosea. 
Din această comunicare reese în mod precis că Col. Grigorescu a fost organizatorul apărării de la reduit. 

| Episodul cu înmormântarea soldatului mort pe poziţie în timpul luptei îl cunosc şi dia alte con- vorbiri pe care le-am avut şi cu alţi ofiţeri. Au luat parte la ceremonie toţi ofiţerii bateriilor şi multă trupă ; în acel timp bateriile au încetat focul, - , . Aceasta dovedeşte că acţiunea bateriilor în acestă poziţie a fost cu totul redusă, dacă a permis această solemnitate, | 
Se zice că acesta a fost singurul soldat mort în. bateriile de obuziere în tot cursul luptelor. 1), Şi în fine o întrebare: dacă infanteria inamică în masă era departe sau nu se vedea, şi numai infanteriști răsleţi se vedeau prin porumburi, cum se face că unităţile de infanterie care formau Susținerea artileriei, atunci când ele au pronunţat acele înaintări repetate peste vale, au fost respinse de infanteria şi mitralierele bulgare ?—Au fost întradevăr respinse ?,—sau a fost o iluzie? 
la expunerile viitoare se va clarifica treptat şi acest lucru. 

— Comunic. Subl. Mastero, of. subalt. în Baţ, 4|5 obuziere : 
„In retragere spre Şeremet Căpit. Grigorescu s'a dus înainte spre a recunoaşte o nouă poziţie. „Ajuns la Şeremet cu bateria am văzut nişte chesoane din R, 3 Art. mergând spre Dunăre şi am mers cu ele. In drum m'am întâlnit cu ordonanța Căpit. Costescu care mi-a spus unde se găseşte R. 5 Ob, M-am dus cu bateria acolo şi m'am pus subt ordinele Col. Grigorescu care m'a încadrat în Bat. Lte Otopeanu. 

„După 5 minute s'a înapoiat şi Căpit. Grigorescu în baterie şi a condus tragerea bateriei instalat întrun pom înalt de la dreapta Bat. Lt. Otopeanu.—S'a tras până la ora 6, | „Lt. Constantinescu T. a venit şi el cu bateria sa pe valea din faţă, dinspre Dunăre, şi a pus în baterie la dreapta mult, Col, Grigorescu l-a observat, că de ce vine din vale, | _ „Tot înspre dreapta erau şi bateriile conduse de M. Divary şi care trăgeau cu pulbere ci fum; imi aduc aminte că Col, Grigorescu îl striga : „Divary, nu mai trage că ne descoperă“, 

    1) Foarte curioasă afirmaţiune. Un Singur mort.—Se vede că aceste baterii nu au putut să fie descoperite de către artileria adversă, 
|



— 482 —: 

„Infanteria a stat cu noi mereu; nu a venit nimeni cusordin ca să o retragă. 
„Col. Grigorescu voia ca să dea atac (?) cu infanteria, şi cerea ajutoare, care însă nu au veait. 
„Ducându-mă să spun infanteriei ca să atace, am găsit acolo un maior înalt. (M. Dobriceanu ?) 

Nu am văzut oscilarea infanteriei înainte şi înapoi. 
„In ultimul moment am fost încadraţi şi bătuţi, şi dacă am mai fi stat am fi fost distruşi. Din po- 

ziţia de pe şos. Dâidir nu am primit ordin de retragere, ci ne-am retras din proprie iniţiativă. 
— Prin această comunicare se contestă retr gerea întrunită a tutulor bateriilor din poziţia de pe şos. 

Daidir, şi la ordinul Col. Grigorescu. | Aa 
La plecarea Bat. Căpit. Grigorescu de pe poziţia şos. Daidir, Subl, Mastero, care conducea bate- 

ria în lipsa comandantului, a înţeles să se ducă cu bateria la Dunăre, nu ca să ocupe o nouă poziţie ci nu- 
mai întâmplător a aflat că reg-tul său a ocupat poziţie în locul numit în urmă „reduit“, şi: s'a înapoiat din 
drum în acest loc. Este însă ciudat cum această baterie a putut să treacă de tunul antiaerian şi să coboare 
spre Dunăre când drumul într'acolo trecea chiar pe la tunul aotiaerian. 

De remarcat: că Colonelului Grigorescu îi trecea prin gând să atace cu intenteria în care scop 
ceruse ajutoare ; ba chiar a trimes pe Lt. Mastero să dea ordin infanteriei să atace. Noroc că „Lt. Mastero a 
găsit acolo pe acel maior înalt, care va fi găsit că un atac în împrejurările acelea nu avea nici un sens. Dar 
acel maior, .M. Dobriceanu, ne amintim că a dat ordin Căpit. Buho'ţer ca să atace, ceace acesta a şi făcut, 
dar mai mult ca un Simulacru de atac, probabil spre a executa ordinul pe care îl primise, 

Se observă la Col. Grigorescu teama pe care o avea de a nu fi descoperiţi.— Cred că de această 
„teamă trebue să se desbare artiieria, mai ales când artileria inamică a deschis focul, adică s'a descoperit ea, 
şi te bate; nu mai vorbim că aci artileria noastră ocupă o poziţie strajnică, şi anume, cu o vale largă în faţă 
şi cu o livede aproape ca o pădure în spate, îa care fumul obuzelor inamice atât de regulare cât şi de efect 
nu se putea vedea.— 

| Asupra acţiunii tutulor bateriilor cara c-upat poziţie la reduit, în R. Lt-C. S. se arată în mod 
uniform că au tras până la ultimul proectil prospe continuu asupra infanteriei care înainiă, direct şi cu în- 
nălţătoare de la 1500 la 600 m, între ore!= 2 şi 5 d. a, Din comunicările şi comentările făcute mai sus, s'a 
putut, cred, v<cta destul de clar cam în ce obiective s'a tras şi unde se găseau acele obiective. 

Modul cum bateriile au ocupat poziţe Ia, reduit se arată în schiţa respectivă. o 
Din convorbirile pe care le-am avut cu ofiţerii carii au luat parte la rezistenţa înşghebată la re- 

-duit, am căpătat impresia că artileria a tras cu totul rar din cauza lipsei de proectile, lucru care era expli- 
cabil, având în vedere că bateriile după retragerea din poziţiile înaintate nu şi-au. împrospătat muniţiunile şi 
deci au rămas să consume restui din încărcăturile bateriilor şi divizioanelor ; în acest timp de altfel perso- 
nalul depozitelor de muniţiuni părăsiseră depozitele, şi o împrospătare s'ar fi făcut cu mare greutate, deşi 
cred că în Depozitul Central de Muniţiuni care era alături se găseau proectile din belşug pentru toate 
gurile de foc. 

Acţiunea infanteriei la Reduit. 
Să vedem acuma cum s'a desfăşurat acţiunea infanteriei. Să ascultăm pe ofiţeri. 

— Comunic. Căpit. Buholţer, C-tul Comp. 6/80: 
„Când am sosit la Bat, Anti-A. acolo încă. nu sosise nimeni ; am ocupat o poziţie de luptă. 
„După sosirea mea acolo, a venit Lt. C-tinescu 'Toma pe la ora 1,30”, şi a pus în baterie pe şo- 

sea la nord de Bat, Anti-A, ” ” 
„Pe la ora 2 a venit dinspre Pont. 1 (pe vale dinspre Dunăre) obuzierele cu Col, Crigorescu şi 

au pus în baterie într'o depresiune în valea dintre şos. Turtukaia şi şos. Pont. 1. 
„Erau acolo: Col. Grigorescu, Lt-Col. Păncescu, M. Divary, Căpit. Costescu, Lt. Luca Lazăr. 

„M'am pus subt ordinele lor şi le-am format susţinerea. Pe Căpit. Iroftescu l-am v:zut pe la ora 3 ocupând 
poziţie ia dreapta Bat. Lt. C-tinescu T. 

„Pe la ora 4 M. Dobriceanu, C-tul Bat. 11/80 ne-a luat şi ne-a dus înainte pe la stânga şos. Si- 
listra, dar repede l-am pierdut din ochi şi ne-am înapoiat de unde am plecat. 

„Intanteria era acolo ca 350—400 oameni din compania mea (6180), Comp. '11;80 şi din alte 
diferite companii. 

„Către seară a venit Colonelului Grigorescu ordin de încetare a focului, dar nu a voit să asculte 
După ce au termivat muniţiunile au stricat tunurile şi s'au retras. 

„M'am retras şi eu spre pădure şi apoi la Dunăre, unde deja se formase coloanele de prizonieri; 
şi eu cu Colonelul Grigorescu şi cu alţi 30 de ofiţeri ne-am ataşat la o coadă de coloană care iotra în 
Turtukaia,.
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— După cum am observat deja ofiţerul arată precis că toate bateriile care au ocupat poziţie la re- duit, au venit în urma sa aci, şi anume că au venit dinspre Dunăre. 
Poate să fie, şi poate să nu fie aşa, Este cert însă că Bat, Lt, C-tinescu Toma a venit pe poziţie dinspre Dunăre, precum şi Bat. 45 Ob. sub comanda Subl. Mastero ; şi bazat pe aceasta Căpit. Buholţer a crezut şi a tras concluzia, că toate bateriile au venit pe poziţie dinspre Dunăre, Chestiunea tămâne să fie clarificată, deşi nu are mare importanţă, 

— Se confirmă cele relatate de Sub!. Mihăescu Paul, şi anume că infanteria a făcut mişcări (sau o Singură mişcare) înainte şi apoi în retragere în faţa bateriilor. Probabil că la ordinul Col. Grigorescu, tran- Smis prin Subi, Mastero, M. Dobriceanu a încercat să lărgească cercul de infanterie din faţa şi din jurul bateriilor, spre a scoate bateriile de subt focul infanteriei inamice, dar fără rezultat; căci de un atac al iîn- fanteriei nici vorbă nu putea să fie, | 
_— Comunic, Căpit. Sâmboteanu Ulyse, C-tul Comp. 8/80: 

„Am mai făcut o rezistenţă la marginea 'Turtukaiei, unde am stat până am primit focuri dinspre dreapta. 

„la acest timp artileria Col, Grigorescu încă trăgeă, dar rar, la stânga mea, 
— Din această comunicare se deduce că Căpit. Sâmboteanu nu a luat parte la rezistenţa de la reduit, Afară de aceste comunicări mai posed o schiţă făcută împreună cu Căpit. Iroftescu, Căpit. Buhol- fer şi Subl-ţii Drăcea şi Stoenescu Iulian, în care se arată cum ocupau poziţia de la reduit, atât bateriile de artilerie cât şi unităţile de infanterie şi mai ales cum erau înşiraţi pe front ofiţerii carii am comandat aceste unităţi. Cu ajutorul acestei schiţe am întocmit schiţa cu dispozitivul rezistenţei de la reduit, 

Acestea sunt singurele date pe care le posed asupra desfăşurării acţiunei de la reduit. 
In total se poate aprecia că rezistența desfășurată aci a fost opera unui mânuchiu de ofiţeri inimoşi, carii nu au înțeles să meargă deadreptul subt malul Dunării. 
Faţă însă de situația tactică a Cetăţii, această rezistență era fără valoare şi fără sens, şi a fost posibilă atâta timp cât trupele bulgare se opriseră un moment spre a se pregăti să facă ultimul salt după-care ar fi urmat măcelărirea garnizoanei în caz când aceosta nu ser fi piedat. 
Dealtfel, după cum cred că sa şi observat, acest reduit nici nu a fest atacat, şi deci nu a dat nici o luptă înainte de a se disolva şi retrage. 
Nici un ofiţer nu mi-a declarat că rezistența de la reduit s'a făcut în Scopul de a da timp gar- nizoanei ca să se retragă peste Dunăre sau în altă parte ; din această cauză nu cred că Col. Grigorescu a organizat această rezistenţă pentru a proteja retragerea garnizoanei peste Dunăre, 

_ Toată lumea ştia că nu există pod peste Dunăre, sau mai bine zis nimeni nu ştiă că ar fi exis- tând un pod peste Dunăre pe care să treacă pe malul stâng al Dunării. Şi apoi retragerea peste Dunăre nu se putea acoperi numai prin rezistența executată pe o pozitie atât de restrânsă. 
Afară de aceasta Col, Grigorescu a continuat să rămână pe poziţie şi după ce a fost înştiinţat că Cetatea se predă, şi când deci nici vorbă nu mai putea fi de retragerea garnizoanei. Așa că putem afirmă în mod sigur că încercarea de rezistență de la reduit a fost mai mult o chestiune de onoare decât o ac- jiune cu un scop anumit tactic.!) ! 
Și chiar dacă numai acesta a fost sensul organizării acestei rezistenţe, totuși ofijerii carii au fost părtaşi la această faptă, şi în special Coi, Grigorescu, merită toată lauda pentru acțiunea lor. 2) Cu aceasta se termină descrierea ultimei acţiuni de luptă, care a avut loc la Turtukaia înainte de a se produce actul capitulării Cetăţii. 

Ce se petrecea în Turtukaia și subt malul Dunării în timpul cât sus pe platoul Tur- tucaiei se petrecea ultima rezistenţă. 

Pe măsură ce unităţile se disolvau, soldaţii şi ofiţerii izolaţi se strecurau prin porumburi spre Du- năre, spre'pontoanele de îmbarcare, fie în speranţa de a trece Dunărea, fie spre a-şi face loc spre _Siiistra, fie în scopul vag de a veni la Dunăre şi a vedea ce este de făcut. | 
Treptat s'au adunat subt malul Dunării între Turtukaia şi gura Văii Dâlboki circa 25000 de oa- meni şi 5-600 de ofiţeri, 
Ce au făcut aceşti oameni aci până la capitularea Cetăţii ? 
Deja din comunicările citate până acum, S'a văzut într'o oarecare măsură ce sa petrecut, — Voju da cuvântul din nou ofiţerilor spre a complecta tabloul, care merită să fie ştiut. 
  

1) Aşa da! 
1) De sigur. 

61
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— Comunic. Locot. Lazăr Gh., Adjut. Bat. IIl/2 Gr.: | 
„Aci (pe poziţia de la şos. Pont. 2 a venit şi Subl. Stănescu A, care a fost trimes să vadă ce 

este la Dunăre. E! a venit cu ştirea că acolo trupa a lăsat armele şi aşteaptă predarea; 
In acest timp Căpit. Vlad V. şi Tomescu D. au încercat o ultimă înaintare asupra trupelor care 

ne urmăreau, însă â îrebuit ca să se retragă. - | 
„Drapelul se găsea înapoi cu Plot. Port-Drapel. Ne-am adunat acolo mâi mulţi ofițeri şi- l-am ars. 
„In urmă a venit ordin strigat de toţi din gură în gură ca să eşim la creastă (în acest timp o 

vedetă (monitor) bombarda în lungul vâicelei (Dâlboki); câţi-va soldaţi se plângeau că nu au ofiţeri care 
să-i comande. Eu um scos sabia şi le-am ordonat să mă urmeze ; dar apoi au dispărut din spatele meu. 

„M'am dus la Lt.-Col. Bidulescu, şi am mai încercat să adunăm oamenii, dar fără succes. 
„Văzând că nu se poate face nimic am coborât la Dunăre şi apoiam mers în Turtukala la Cercul M, 

— Poziţia ocupată de unităţile din Bat. III:2 Gr, precum şi de alte unităţi pe care le-am arătat în 
capitolele anterioare, la şos. Pont. 2 corespundea în prelubgire cu flancul stâng al poziţiei aşa zisului reduit; 
aşa că putem afirmă că aci se formase un mic cap de pod care începea din V. Dalboki, trecea pe la Bat. 
Anti-A., adică pe la reduitul despre care am vorbit şi se continuă pe la Caz. Şeremet şi pe ia Blokhausul 
C-tului Capului de Pod şi se termina spre Cerchez, acoperind astfel cele două debarcadere de la pontoane, 
precum şi Turiukaia cu portul său, : 

Cred că dacă rezistenţele înşghebate pe acest front în punctele zrătate mai sus ar îi fost co- 
mandate şi coordonate, Sar fi putut opune până seara o rezistenţă eficace contra înaintării trupelor bulgare, 
— mai ales că Bulgarii după cum om văzut au evitat de a atacă în cuisul zilei; iar noaptea, când Bulgarii 
de obiceiu nu atacau, ser fi putut scurge garnizoana pesie Dunăre, - 

Dar această comandă şi coordonăre nu a existat şi nimeni nu s'a gândit să o înfiripeze; sau nu 
a crezut-o posibiiă ? . 

Dar partea cu totul ciudată este că ofiţerii carii conduceau unităţile şi carii au organizat frontul 
de pe şos. Pont, 2 în ioc să stea pe loc şi să se opună Bulgarilor printr'o acţiune defensivă, pentru care 
ei se pregătiseră, văzând probabil că Bulgarii nu-i atacă, au pornit ei la ofensivă, ofensivă chiar repetată, — 
vă amintiţi acele balansări ale frontului, —din care au eşit cu unităţile disolvate şi cu frontul desgarnisit, 

Oamenii aştia parcă uitaseră că mai există şi lupta în defensivă, şi parcă nu văzuseră cum 
Bulgarii au tocat şi au distrus toate atacurile şi contra-atacurile date de noi în după amiaza de 23 Awg. şi 
în dimineaţa de 24 Aug. numai printr'o defensivă făcută de linii slabe de trăgători sprijinite de mitraliere, 
iar liniile jor nu înaintau decât spre a ocupa terenul lăsat gol de trupele noastre care se retrăgeau risipite.— 

Şi îmi vine să cred că şi frontul de infanterie ue la reduit tot aşa s'a risipit, adică atunci când 
în loc să stea pe loc şi să aştepte atacul infanteriei bulgare, au pornit la atac. Căci ne aducem aminte, că 
atunci când infanteria bulgară a atacat îa mod efâctiv reduitul, nu a mai găsit linia de luptă a ;nfanteriei 
noastre, ci a dat asalt direct Bateriei Lt. C-tinescu Toma, unde a găsit şi un plotonier de infanterie, reţinut 
probabii de ofiţer, . 

— Comunic. Lt. Morărescu, C-tul Comp. 1/76: Ai - 
! „Am mers la Dunăre spre â adună oameni şi a merge din nou în luptă. Acolo am văzut pe... 

Soldaţii lăsaseră armele. | 
„Nu a trecut mult şi a venit ordin ca să mergem la Cercul. Militar, 

— lată un ordin care s'a transmis prompt şi care s'a executat: de a merge la Cercul M, 
— Comunic, Subl. Ştefănescu At., of. subalt: în Comp. 13/76: Da 

„Eram întrun pom şi se vedea bine că la dreapta noastră, la cazărmi trupele noastre de acolo 
rezistau sprijinite de artilerie, 

„ID retragere ne-am retras prin vale (Dâiboki) unde am fost bătuţi de vedetele noastre care tră- 
geau în luogul Vâii Pont. 2,— | 

„Sa produs iar debandadă şi sa răspândit svonul că s'a ordonat ietragerea spre Silistra.— Atunci 
mulţime de soldaţi în dezordine s'a repezit pe subt mal înspre valea Kusgunluk, unde i-a respins un foc pu» 
ternic de mitraliere ; era ora 3,30—4.— E 

„La Cercul M. am ajuns după ce plecase primul convoiu. 
— lată că se putea face o coordonare între acţiunea de la reduit şi cea de la şos. Pont. 2; 

era vizibil, 
— Se. confirmă isprava vedetelor care au tras cu tunurile în propriile noastre trupe. De ce a „tras ?2—li putea vedea şi recunoaşte cu ochii liberi.—nu mai vorbim că îi putea distinge cu benoclurile îna- inte de a trage.—Ori punea în practică ameninţarea din ajun ? Ori au tras din ordin ? 

De remarcat modul cum se credea că 'se poate deschide drumul spre Silistra. 
De notat că gloata a fost întâmpinată cu foc numai când a ajuns la valea Kusgunluk ; ceace do- vedeșie că nici la ora 3,30—4 Bulgarii încă nu ajunseseră pe platoul dintre şos. Pont. 2 (V. Dâlboki) şi Valea Kusgunluk și nu oeupaseră creasta acestul platou care domină Dunărea şi locul din marginea Du-
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nării unde se găseau trupele în debandadă ; căci dacă ar fi fost sosiți acolo, ar fi deschis focul asupra lor când mergeau spre Valea Kusgunluk. | 
— Comunic. Subl, Popescu P., of. subalt. în Comp. 15:76: 

„La ora 5,30 de dim. (24 Aug.) am coborât la Pont, 2 1) (de pe câmpul de luptă unde rămăsese noaptea). De acolo am plecat spre Şeremet, spre regt. cu vre o 30 de soldaţi de adunătură, „Pe drum Col. Botez (ofiţerul însărcinat cu construcția cupolelor) mi-a dat ordin să adun şi să scot soldaţii de ia ponton şi să-i duc sus pe mal în luptă; dar lucrul a tost imposibi!. | 
„M'am dus la Pont. 1 (ora 9) 2); acolo coborau irupe cu ofiţeri jos de vale. Am încercat să-i opresc, dar nu am putut, 

| „Am mers în oraş. Acolo Subl. Zissu din Comp. 5|76 era şi el tot de patrulă. Cădeau proectile şi asupra oraşului.—Pe la ora 10—11 am auzit că este ordin de retragere spre Silistra. 
— De remarcat că încă de la ora 9 de dim. 2u început să sosească trupe în debandadă şi ofiţeri la Pontonul 1. | | 
— Comunicarea Subl. Constantinescu Ahii, Adj. Bat. 1VI79. 

„Ne-am retras spre Turtukaia, unde la o casă din marginea oraşului era Col. Dumitrescu L., C-tul Regt. 79 Inf., cu Căpit. Vârnav, C-tul Bat, ]1l;79, şi Lt. Petrescu Cezar, Adj, R. 79 Inf. 
„Pe şosea era o droaie de soldaţi carii lăsaseră armele.3) Incercările de a opri trupa, a o înarmă şi coostitui unităţi, nu au dat nici un rezultat, 
„De aci am mers spre Silistra, *) unde am tost făcuţi prizonieri de un colonel buigar cu care Căpit. Pârvulescu, C-tul Comp. 7|76, a vorbit franţuzeşte, în V. Kusgunluk.—Dincolo de vale Bulgarii aveau mitraliere. 

— S2 confirmă că gloata care pornise să şi croiască drum spre Silistra a ajuns până în V. Kus- gunluk unde a fost capturată, fiind oprită de mitralierele de peste vale, adică de pe dealul Centrului 15.— — Comunic. Subl, Sândulescu C-tio, Adjut. Bat. 11/79: Ă „M'am retras subi focul artileriei de care am fost urmărit spre Caz. Şeremei, pe la Bat. Anti-A, spre drumul spre Silistra pe malul Dunării, prin grădinile de pomi, am trecut de şoselele pontoanelor, spre Centrele 12—15. | 
„In vale am intrat în convoiul spre Silistra, cu care era un colonei călare cu drapelul îa mână (Lt-Col Popovici, C-tul Reg. 84. Int) _ 
„Am. ajuns în dreptul Ostrovului (Kosuj); Bulgarii erau peste vale pe deal şi trăgeau cu mitra- jiere. Acolo a murit multă iume, deoarece Bulgarii trăgeau în grămadă şi ai noştrii erau fără arme, ca o gloată. 5) S'a ridicat apoi cârpe albe din ordinul unui ofițer superior. îi — Ofiţerul putând trece pe sus pe piatou peste şoselele pontoanelor şi apoi a coborâ de vale, se dovedeşte ca dealul de la Est de V. Pont. 2 nu era încă ocupat de Bulgari, când s'a format şi a pornit că- tre Silistra aşa zisul convoiu, adică pe la ora 3,30'—4, Dealtfel dacă dealul de la Est de V. Dâiboki ar fi fost ocupat de Bulgari, gloata ar îi fost oprită în faţa acestui deal. | — Se confirmă că acţiunea de deschidere a drumului spre Silistra vu numai că nu era organizată, dar oamenii erau şi fără arme. Cum îşi vor fi închipuit că vor putea să-şi deschidă drum? Ori vor fi cre- zat că Bulgarii nu au ajuos la malul Dunării ? Oare ei nu vedeau că Bulgarii trăgeau cu tunurile în gara şi portul Oitenişei, precum şi în oamenii carii împânzise Dunărea spre a trece înot? Şi unde mai punem că în acea gloată se găseau şi ofiţeri. Probabil că lumea îşi pierduse simţul realităţii. 

— Comunic. Locot. Muz. Lăzărescu P., Şeful Muz. Reg. 34 lnf.: 
„Noaptea (23-24 Aug ) mai mult mam dormit, Dimineaţa pe la ora 5 au început focurile. Pe acolo pe la Pont. 1 era Subi. T. din R. 34 lof, care mai rămăsese cu o singură mitralieră; dormise bine noaptea înfăşurat în pături şi încă nu se sculase, 

„In acest timp a venit la dânsul un ofiţer de la mitralierele altui reg-t şi l-a rugat să-i dea concursul spre a luptă, căci şi el era tot numai cu o mitralieră. La început Subl. T. nu a voit să se scoale şi voia să dea ordin unui plotonier să se ducă cu mitraliera, dar fiind ameninţat de acel ofițer că-l va îm- puşca dacă nu merge, s'a sculat şi a plecat. 
„Am dat să merg cu muzica Reg. 75 nf. spre câmpul de luptă, dar veneau gloanţe rari şi am rămas acolo, 
„Pe la o oră a venit Căpit. Popea, C-tul Bat, IIl:34, singur, desfigurat şi a luat ibițiativa ca cu muzica să încurajeze pe soldaţi să meargă la luptă; am rupt vre-o 300 de soldaţi, şi cu muzica i-am dus 
  1) Ce căuta acolo? 

2) Ce căuta acolo? 
3) La ce oră. _ 

Ă 4) La ce oră? (Cam pe la ora 3,30'—N, A.) 
5) Ca o turmă.
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Sus; dar pe drum ma mai rămas până sus decât vre-o 50 soldaţi cu care Căpit. Popea s'a dus mai departe. „Repede au început să vină răniţi din cei plecaţi, ceace a descurajat şi mai mult pe cei rămaşi jos şi carii murmurau că de acum înainte oamenii vor fi omorâţi degeaba. 
„Treptat, treptat s'au adunat subt mat trupă multă şi ofiţeri. 
„La un moment a apărut sus pe malul luncii Dunării ua sergent instructor din grăniceri, care cu un mic steag tricolor a început să încurajeze şi să îndemne întrun mod admirabil pe cei de jos; se adresa şi ofițerilor să-i dea concursul să ducă trupa sus, căci e păcat să ne facă Bulgarii de râs. 
„Nimeni însă nu-l asculta, Soldaţii ziceau că de ce nu merg şi ofiţerii; — iar ofițerii steteau de vorbă fumând ca în repaos la manevră şi se uitau din-câud-în-când cu indiferență la sergentul instructor grăoicer. Acest sergent se zice că s'a împuşcat,—precum spusese,—ca să nu cadă viu în mâinele Bulgarilor. — Să găsesc şi oamenii carii ca Sub!. T. înţeleg numai să mănânce pâine bună în Ţara Românescă, iar când este vorba de apărarea ţării o lasă pe seama altora. 
S:rg. Instr. despre care vorbeşie Lt. Lăzărescu a fost după cum am arătat mai'nainte Serg. Inst, Antonescu, C-t de ploton în Comp. 5:2 Gr. de fel din jud. Prahova. 

Cele înşirate în comunicările de mai sus sunt o icoană cu totul palidă a celor petrecute subt malul Dunării înainte de capitularea cetăţii. | 
Şi cine ar putea descrie toate faptele petrecute pe acel mic petec de pământ unde .se îngrămădise o aşa de mare mu'ţme de oameni, şi de ce cugete şi sentimente era animată această mulţime ? 
Unii plângeau; alţii erau așa de mult apăsaţi de nenorocire încât deveniseră nepăsători ;—alţui căutau să treacă Dunărea temându-se să nu fie masacrați ;—cea mai mare Darie se resemnau şi așteptau să intre subt scutul dreptului internojional. S'au găsit câţiva carii îndemnau să se facă mai repede for- mele de predare spre a nu fi măcelăriți în furia şi continuarea luptei.— Nu au lipsit nici acei carii se gândeau că au terminat răsboiul cu toate greutăţile lui şi se vedeau deja instalați în hoteluri la Sofia ca prizonieri; își căutau pe la: căruțe bagajele şi ordonanfele spre a face captivitatea împreună ; ba se şi aprovizionau de pe la căruțe cu zahăr şi conserve. Ii socoteau pe-Bulgari civilizaţi, ba chiar recunoscă- tori pentru victoria ce câștigaseră ;—nu știau că îi așteaptă cruşchi. (pere pădureje) şi ciișchi (ardei). Și dacă până ia un punct asemenea gânduri şi sentimente au explicație în firea omenească şi mai ales în educția civică puțin sobră a clasei noastre conducătoare abia formate, precum și pâturei noastre țărănești crescută în umilință, apoi a întrecut orice limite înjosirea la care s'au dedat acei carii GU SEGA 

“—Lt. Popescu 1. Cotul Comp. 4|76, care se găsia-grav rănit pe unul din plotoanele de îmbarcare, a auzit strigându-se aceste cuvinte în româneşte de către un grup mare de prizonieri care era evacuat pe acolo. 

, Cine a strigat ?—Da ce a strigat ?—Cine i-a pus să strige ? 
Avem o singură speranţă, că acei carii au strigat, au fost ostaşi carii au fost terorizaţi şi ame- nibțaţi cu moartea, sau că au fost soldaţi români de origină bulgară. 

Chestiunea care se mai poate pune acum este: dacă S'ar mai fi putut face ceva şi ce anume S'ar mai fi putut face pentru salvarea garvizoanei în situaţia mizerabilă în care se găsea, 
Negreşit, după răsboiu mulţi voinici se arată ; şi la critică şi la sfaturi se adună multe broaște. Privită însă cu sânge rece, dacă ar mai fi putut păstră cineva sângele rece în acele împrejurări, nu numai grele, dar şi deprimante, zic, privită situaţia cu sânge rece, în cazul special al stării sufleteşti a gar- nizoanei de la Turtukaia, mi se pare mult mai avantagioasă decât de dimineaţă, când unităţile erau risipite cu parte din efectiv pe front şi cu parte (2/3) pitiţi prin porumburi şi prin vii. 
Ia situaţia de după amiază aproape toată garnizoana era adunată 'pe o mică îotindere de teren. ceace îulesnea în cele mai bune condițiuni refacerea unităţilor. 2) 

  
1) Şi totuşi aceşti ofiţeri şi-ar fi făcut cu prisosiuţă datoria, dacă ar fi fost bine călăuziţi.— 2) Greşeală mare. Deprimarea trupelor a mers crescând de dimineaţă până după amiază, când atinsese maximum, dincolo de care nu mai putea trece. 
Deprimarea, răsleţirea şi încâlcirea trupelor, oamenilor şi ofiţerilor, înghesuirea lor pe o bandă îngustă de teren, apropierea trupelor bulgare, făceau acum cu neputinţă orice încercare de a reface ” unităţile. 

reciproc, glasul şefilor nu se mai putea auzi, nici ascultă. | Cine cunoaşte psihologia mulţimei ştie ce influenţă poate avea îa împrejurările acestea asupra 
Urmarea din Nota no. 2 în pag. 487 

>
)
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In acelaş timp unităţile bulgare încercuitoare se găseau înşirale pe tot frontul Liniei a II-a a Ca- pului de Pod, pe care o cucerise şi acum se pregăteau să facă ultimul efort pentru cucerirea Cetăţii. Garnizoana Cetăţii deci se găseă grupată întrun singur punct şi anume la aripa dreaptă a liniei de luptă a Bulgarilor, acolo pe unde garnizoana şi-ar fi putut deschide drum spre Silistra. | De aceia cred că era momentul cel mai prielnic ca să se procedeze imediat la refacerea unităţilor şi apoi să se încerce o eşire spre Silistra pe subt malul Dunării, după ce sar fi rupt cercul de învestire printr'un atac care ar fi avut ca obiectiv cucerirea Dealului Artmaniâc, (dintre Văile Kusgunluk și Dârboki) „şi un al doilea atac care ar fi avut ca obiectiv cucerirea dealulul pe care era construit Centrul 15. Bulgarii nu aveau în această parte a câmpului de luptă mai mult ca 2 batalioane ; deoarece ştim că frontul între Păd. Daidir şi Dunăre în lungime de 6 kim. era ocupat de Brig. Nedeikoft care avea în total 8 batalioane, 
După producerea rupturii ar fi urmat o fugă pur şi simplu, care star fi executat în cursul nopţii, câre după 2 ore era sosită. i , 
Şi ca dovadă că producerea rupturii nu ar fi fost atât de grea, avem faptul că pe aci şi-au fă- cut drum spre Silistra mulţi soldaţi şi ofiţeri până pe la ora 2 d. am. 
Atât atacurile pentru ruperea cercului de învestire cât şi scurgerea garnizoanei spre Est ar fi putut să fie susținută în cele' mai bune condițiuni de către Escadra de Dunăre, care posedă pe lângă gu- rile de foc de care am vorbit deja (12 tunuri lungi de 120m'm, 4 obuziere de 120mlm. şi 16 tunuri de 47 mlm, acestea din urmă admirabile pentru lupta contra mitralierelor), zic.—mai dispunea şi de 16 mitraliere pentru upta contra infanteriei bulgare de pe malui Dunării (dealul Centrului 15) şi care închideau retragerea spre Silistra. | 
Escadra însă se retrăsese odată cu plecarea G-lului Teodorescu la ora 12,45; şi la trecerea sa prin dreptul Ostrovului Kosuj, unde se găsea flancul drept al liniei de luptă bulgară, ou s'a oprit nici un momeni!, ci a tras din mers.—Așa că atunei când Escadra ar fi putut îndeplini şi ea un serviciu, a plecat.!) Sigur, va fi avut ordin ca să se retragă cu scopul de a se salva; — dar garnizoana Cetăţii, _camarada de luptă, cui o lăsă? 

Afirm cu tărie şi cu credința că nu se va putea să fiu desmințit, că escadra ar fi putut să rămână pe loc pentru a putea ajuta garnizoana, fără să fi fost periclitată câtuşi-de-puţin. 
Lăsăm la o parte că unităţile bulgare de Ia flancul drept al liniei lor de luptă erau cu totul slabe, dar chiar dacă escadra ar fi fost în primejdie ca să fie copleşită de armamentul bulgar de pe imalul Dunării, S'ar îi putut ascunde după ostrovul Kosuj, care era acoperit cu pădure, până seara, când şi-ar fi continuat retragerea în josul Dunării. !) Nu mai vorbim că artileria după monitoare poate trage şi din mers, ceace este unul din marile meşteşuguri de tragere ale gurilor de foc de pe vase, şi care constitue o mândrie a lor; şi afirmâod aceasta înţeleg că este vorba de gurile de foc de 120 mm. de pe vase, căci tunurile de 47 mm, şi mitralierele trag din mers, normal, fiind şi ele foarte bine acoperite împreună cu servanţii prin scuturi care se mişcă odată cu 'gura de foc. 
Şi zic că Escadra ar fi putut face acest lucru chiar dacă primise ordin să se retragă, 
Da, datoria noastră, a militarilor, este ca să executăm ordinele. Dar C-tul Escadrei trebuia să se gândească şi să-şi pună chestiunea, că dacă M. C..G. ar îi văzut în ce situaţie se găsesc trupele de la Turtukaia şi în special a acelei mase de pe malul Dunării, nu cumva i-ar fi dat ordin să rămână pe loc spre a le ajută să se salveze şi apoi să se retragă ? — Şi asttel făcea şi una şi alta, fără să se pericliteze prea mult. „Și ce ar fi fost dacă vasele escadrei ar fi primit şi ele câte va proectile de câmp, — sar fi făcut gaură în cer? 

  masei glasul cătorva revoltați. Dar acolo revoltaţii se numărau cu miile. Apoi toţi ştiau că întregul cartier cu C-tul Apărării îi părăsise la voia întâmplării fără să fi desemnat cel puţin pe înlocuitorul Comandantului, fără să-i fi lăsat cel puţin-un ordin, fără să-i îi dat o povaţă. 
Apoi escadrila de Dunăre primise pe la amiază o radio-telegramă de la M. C. G.ca să părăsească Turtukaia, în care pătrunsese Bulgarii. 

, In astfel de triste împrejurări, sărmanele trupe, nevinovate de soarta ce li se creiase de cei vi- novaţi, nu le rămânea altceva de făcut decât să ia drumul captivităţii în țara pe care ele o străbătuse trium=- fătoare cu trei aui mai 'nainte. 
1) Avea ordinul M, C. G. ca să se retragă,
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Capitularea Cetăţii 
G-lul Teodorescu, C-tul Capuiui de Pod a plecat de la Turtukaia la ora 12,45 fără să lase co- 

maânda cuiva. 1) 
. 

“Asupra plecării sale de la Turtukaia G-lul Feodorescu arată următoarele în lucrarea sa . intitulată 
»Tuiukaia“ la pagina 116: - 

„La ora 12 atacul inamic era deja stăpân pe Platoul 'Turtukaiei şi ajunsese cu primele sale valuri 
la marginea de Sud a cazărmilor. 

„lacă de la ora 10,30 văzând că Divizia de ia Silistra nu dedea nici un semn de viaţă, am tele- 
fonat atât Armatei a Iil-a câtşi M. C. G, cărora le-am comunicat Situaţia disperată în care ne găseam, şi ce- 
ream ordine de urmare. 

„Nu am primit nici un ordin de la Armata II; numai Lt-Col. Roseti de la Marela Cartier Gene- 
ral mi-a comunicat că „din Inalt Ordin, în nici un caz Divizia să nu capituleze. Despre Divizia de la Silistra 
nu mi Sa dat nici o ştiinţă. i 

„in urma acestora am ordonat Şefului de St. M. ca să comunice trupelor prin biciclişti trimeşi 
tutulor unităţilor de pe front ca, fiecare pe cât înprejururile le vor permite, să caute să rupă iupta şi să se 
retragă spre Şilistra 2) pe subt D. Kosuj, subt protecţia monitoarelor noastre care bombardau cu violenţă 
trupele inamice afiate pe dealurile vecine cu Dunărea, pe malul drept.—De asemenea am dispus ca cele două 
bacuri (şlepuri) să fie utilizate pe cât se va putea pentru trecerea Dunării a oamenilor care vor putea 
să fie salvaţi. | 

— La cele arălate în acest text remarcăm următoarele : 
Nu este-riguros exact că la ora 12 Bulgarii stăpâneau Platoul Turtukaiei,—adică platoul dintre 

V. Fotulu'ui şi malui Dunării; şi mai ales pu ajunseseră cu primele lor valuri la marginea de Sud a cazăr- 
milor, ja această oră. | 

La ora 12 Bulgarii abia îşi făcuseră apariţia pe marginea de Nord a Pădurii Daidir şi încă 
Du atinseseră Linia II înf Sectorul ş: selelor Silistra şi Daidir. şi vom vedea mai de vale că abia târziu 
când s'a trimes parlamentar, pentru predarea Cetăţii, adică 5—5,30”, a apărut o patrulă de cavalerie la Caz. 
Şeremet ; şi în acest timp linia de luptă a Reg tului 19 Inf. bulgar se săsiă la 2 kim. la Vest de Caz, Şeremet. 

Deci, deşi frontul nostru: se descompuses+ la această oră, Bulgarii însă nu erau atât de avansați 
şi situaţia nu era alât de primejdioasă. . 

Nu ni se dă textul ordinului de reiragere dat trupelor, dar în citatul de mai sus se găsesc redate 
în mod suficient ideile determinante ale acestui ordin şi anume :—pe cât le va permite împrejurările—să caute 
să rupă lupia—să se retragă spre Silistra pe subt D. Kosuj—subt protecţia monitoarelor, care ec, „cc... 

Adică nu s'a dat un ordin care să cuprindă un plan de luptă pentru o retragere  realizabilă, — 
Dealtfel nici nu se putea da un astfel de ordin atâta timp cât C-tul Capului de Pod nu cunoştea situaţia pe 
câmpul de luptă, şi o aprecia cu to'ul defavorabilă, şi în orice caz muli mai defavorabilă decât era în re- 
alitate, după cum am arătat mai sus. 

In plus, în ordin se arăta că retragerea. va fi sprijinită de Escadra de Dunăre care avea Să=i 
deschidă calea bombardând unităţile inamice de pe D. Kosuj şi apoi sprijinând-o în tot cursul drumului până la Silistra. - 

Păcat că nu s'a dat ordin şi Escadrei să pu părăseaseă Capul de Pod până nu-şi va fi îndeplinii această misiune în mod complet; căci ceva mai la vale. la pag. 117, iată ce ne spune G-lul Teodorescu în lucrarea sa. | | 
„Vasele marinei noastre văzând şi ele pericolul la care erau expuse prin ocuparea de către arti- leria inamică a dealurilor dintre 'Turtukaia şi Silistra, au fost şi,ele nevoite să părăsească încă de la ora 11 portul “Turtukala. 

_ 
Cunoscând în mod real şi complect situaţia câmpului de luptă la orele 11—12, şi chiar mai târziu, cred că putem afirma că pericolul pentru vasele Escadrei de Dunăre a fost anreciat în mod exagerat.: Nu numai că malul Dunării până la Silistra nu fusese ocupat de artileria bulgară, dar nici dealul Centrului 15 nu fusese ocupat cu arțilerie de către Bulgari, ci numai cu mitraliere; iar gurile de foc cu care Bulgarii au tras: 
  

1) Părăsire de post în faţa vrăjmașului, care se pedepseşte cu moartea, 5 2) Nu e exact, căci atunci ar fi şi mai rău; el trebuia să conducă retragerea.
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în gara şi portul Olteniţa erau aşezate în baterie rai în interior, de unde nu puteau trage asupra Dunării. De aceia cred că Escadra nu era primejduită, nu trebuia să plece, mai ales aşa de timpuriu, şi „putea să sprijine retragerea pe subt malul Dunării cel puţin până la ora 2 d. a. 
la textul citat mai sus G-lul Teodorescu afirmă că a dat ordin Şefului de St.-M. ca să comunice trupelor prin biciclişti trimeşi tutulor unităţilor de pe îcont, acest ordin.—Nu ştiu dacă Şeful de St.-M. sa contormat acestui ordin. 
Este drept ca la un moment dat, cam între orele 11 şi 2 q. a.,—repetat pe la ora 3,30-4, s'a svonit pe malul Dunării, că este ordin de retragere spre Silistra ;—dar ordin categoric scris nu am auzit. să fi primit cineva. Dealtfel trebue să fim cinstiţi şi să recunoaştem că în acel moment,—ora 12,00',—nu avea cine să mai primească acel ordiv, afară doar de unităţiie de artilerie care nu S'au dizolvat până la sfârşit, — şi bine înţeles şi Escadra de Dunăre. 
Tot în ordinul pe care G-lul Teodorescu afirmă că Pa dat se mai prevedcă că a dispus, sau mai bine zis a îacuviințat că cele 2 bacuri să fie folosite la trecerea trupelor peste Dunăre; dar şi acestea nu au putut fi folosite, deoarece unul era încărcat cu munițiuni de artilerie, iar celălalt nu a putul fi remor- cat deoarece remorchereie fugiseră. 
Dacă se poate admite ca un soldat să poată părăsi unitatea fără să poată fi văzut și oprit, Cu greu ne putem explică cum au putut fugi remorcherele- fără să fie văzute şi oprite, Escadra de Du- năre, compusă din 4 monitoare, 8 vedete şi 4 canoniere, ce a păzit? Nu mai vorbim că bacurile puteau fi remorcate la nevoe de vedete și chiar de monitoare. 

| Dar noi mai ştim că în porturile Turtukaia şi Olteniţa se găseau o seamă de ponioane care pu- . teau servii pentru transportul trupelor fiind remorcate tot de vedete, 
Şi mai ştim că în portul Olteniţa se găseau nişte şlepuri încărcate cu grâu în afară de şlepurile izolate sau cupiate care au servit la trecerea unităţilor de artilerie peste Dunăre. De ce nu au fost folosite şi acestea, tot remorcate de vedete? 
lată, toate acestea trebuiau puse la iucru, dacă s'a autorizat trecerea încă de la ora 12 a oame- nilor carii se îngrămădiseră la acea oră Ssubt- malul Dunării. —$i afirm că cu Stăruință, şi bine înțeles ne lăsând să fugă remorcherele şi să se retragă Escadra, toți oamenii de subt malul Dunărti ar fi fost tre- cuți până la ora 2, până când acțiunea Buigariior de pe D. Centrului 15 nu devenise încă- simțită. Și astfel, pedeoparte prin treceri peste Dunăre şi pedeaităparte prin deschiderea drumului pe subt maiul Dunării prin ajutorul Escadrei, s'ar fi putut salva o bună parte din garnizoană şi catastrofa nu ar fi avut proporţiile pe care le-a avut. 

Cum a plecat Generalul Teodorescu 2—Și de ce?; 
— lată ce spune în această privioţă în lucrarea sa la, pagina 119: 

„Pe la ora 12,45, când trupele inamice ajunseseră la marginea oraşului, şi nu se iai putea face nimic pentru salvarea Capului de Pod, un monitor al nostru (AI. Lahovary), subt comanda Comand. 'Toescu şi o vedetă, reuşesc dia proprie iniţiativă a veni la Turtukaia și subit protecția focurilor sale (2). să ia pe bord personalul C-tului Capului de Pod 
Şi mai depatte la pagina 122: | - 
„Şi atunci mă întreb: care ar fi fost folosul ca eu şi întreg stat majorul diviziei să îi rămas în fruntea, nu a trupelor organizate, căci acestea nu mâi existau, ci în fruntea fugarilor, carii părăs:nd câmpul de luptă se adunau la Turiukaia ca să se predea inamicului învingător ? 
„Ar fi fost o predare ruşinoasă a unui general cu întreg stat majorul său la discreţia unui învia= gător barbar, care nu cunoştea nici cele mai elementare reguli de cavalerism. 
„Dar, după cum am arătât mai sus, eu am primit una ordin categori: ca în nici un caz să nu capitulez, ceia ce îmi da dreptul, deşi prea' târziu. e drept, să ordon retragerea, ceiace am şi făcut, şi pecâi s'a putut, S'a executat, atât cât.., 
Deci motivele subt clare; rămâne să fie apreciate de opinia publică şi opinia militară dacă Subţ juste şi plauzibile, Cetatea a capitulat totuşi, şi au rămas alții care să o predea. !) Col. Mărăşescu, C-tul Brig. 18 Lat. şi al Sectorului 1, căruia îi revenea de drept comanda Cetăţii, a aflat de plecarea G-lului Teodorescu abia pe la ora 4 d, a., câod a şi venit la C-tul Capului de Pod la Cercul M. Aşa că Cetatea s'a găsit fără comandant timp de circa 3 ore, 2 
Col. Mărăşescu venind la Comanda Cetăți tără să cunoască câtuşi-de-puţin situaţia trupelor amice precum şi a trupelor inamice din cuprinsul Capului de Pod, deoarece G-lul Teodorescu a luat cu sine întreg Statul Major al Cetăţei împreună cu întreaga arhivă operativă a Comandamentului, zic, fără să cunoască situaţia de pe câmpul de luptă,—văzând debandada cumplită în care se găseau trupele,. şi probabil fiind solicitat de ofiţeri, a hotărât capitularea Cetăţii fără condițiuni. - 
1) Exact. 
2) Exact, 

    

2
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In consecinţă pedeoparte a dat ordin trupelor care încă mai luptau, să înceteze focul, iar ' pede- altă parte a trimes parlamentari cu propunerea de capitulare. D 
| Primul ofiţer însărcinat să ducă actul de capitulare a fost Subl. Cristodulo, care se oferise de. bună voe sa meargă ca parlamentai. In urmă acest ofiţer a fost înlocuit prin Maiorul Chiliman, C-tul Diviz. II]5 Ob. şi Lt. Popescu 1. II, C-tul Comp. 5:75. 

„Să ascultăm pe Subl. Cristodulo, cum arată că şi-a îudeplinit misiunea aceasta : 
„Am mers la Cercul M.; m'am oferit să duc actul de capitulare fără condițiuni, 
„In drum ma ajuns diu urmă M. Chiliman şi Lt. Popescu I. II, carii mi-au luat actul şi mi-au ordonat să mă duc la R. 5 Ob. şi să le comunic ordinul de încetare a luptei, decarece Cetatea -se predă: 
„Col. Grigorescu mi-a răspuns însă că va trage toată muniţiunea. 
„M'am înapoiat la Caz. Şeremet. Acolo m'a prins o patrulă de cavalerie şi m'a dus spre Vest, 2 
„La 2 kilometri am dat de frontul bulgar, unde am fost prezentat Colonelului C-t al Reg. 19 Inf. bulgar, căruia i-am comunicat că Turtukaia se predă fără condițiuni, - 
„Am fost trimes în Turtukaia cu un ploton de infanterie. 3) Acest ploton ajungând la Caz. Şere- met a apucat-o spre Est pe la Nord-de cazarmă, spre a lupta cu nişte infanterie care încă mai trăgeă acolo, 
„Ajuns cu un locotenent bulgar la Cercul. Militar, ofiţerii de acolo fuseseră capturați şi escortaţi, 
„Nu cunosc cum a decurs capitularea prin intermediul M, Chiliman şi nici cum sau predat ofiţerii 

la Cercul Miitar. Ă - 
— De fapt capitularea formală nu a avut alt sens decât să grăbească predarea de fapt care deja începuse în diferite puncte ale Câmpului de luptă, 

Și astfel, oamenii, ofițeri şi trupă, carii până aci erau cetăţeni liberi, armaţi şi cărora fara le încredințase o misiune de îndeplinit, au devenit cât ăi clipi din ochi, robi la bunul plac a! inamicului învingător. 
Un pahar amar au avut să guste ofițerii când s'au văzut obligaţi să execute ordinele uitimilor soldați bulgari: „po dva“;—,po citiri“ 3 „SCO10“ ;—,„poscoro“ ;—,smirno“ ;—,stoi“ ;—„ae moje“ ;—,utre“ ;— „aide“ ;—,„nema hleab“ ;—,nema voda“ ; — „heee“ ; 
Atunci au văzut ce înseamnă a aştepta ia Cercul Mil, sosirea învingătorului, ! 
Pe mulți i-a mustrat conştiinţa pentru faptul că nu s'au găsit lângă trupa lor în momentul ca- pitulării. Şi încă pentru ce se adunaseră la Cercul Mil.?--Să împartă și oarecare sume spre a se ast- gura pe timpul captivității. 
Ce ar fi fost dacă toţi ofiţerii în frunte cu Col. Mărăşescu ar fi venit în mijlocul soldaţilor, ar fi ordonat luarea armelor şi refacerea unităţilor pe un spaţiu foarte restrâns, unde şi-ar fi împărţit rolurile şi s'ar fi început imediat operaţiunea de deschidere a drumului spre Silistra ? !) 
Nu se poate afirma cu Siguranţă că o asemenea iniţiativă ar fi răuşit, dar nici nu se încercase până acuma ceva serios fără Succes, spre a se conchide că o asemenea încercare nu ar fi răuşit, 
Faptul că toată trupa se găsea grupată pe un spaţiu foarte mic, cred că constituia o împrejurare „prielnică care nu trebuia scăpată. 
Dar o soartă rea păștea Capul de Pod al Turtukaiei. 

  

1) Aci nu mai era vorbi dd capitulare. Locul întărit era la acea oră ocupat de mult de Bulgaro- Germani ; iar trupele noastre târcuite pe malul Dunării subt tunul şi mitralierele vrăjmașilor, 2) La ora 4 d. a. patrulele de cavalerie intrau în Caz. Şeremet (Probabil la 5-5,30 N. A).— 3) De sigur. C-tul bulgar ou avea nevoe de un act de capitulare ca să pună mâna mai întâi pe ofițerii rămaşi fără mijloace de apărare, şi să-i expedieze în pachete departe de Turtukaia. 1) Nu se mai putea face nimic.—Nici nu trebue să ne mai gândim la asta. Trecuse deja de mult ora când o asemenea încercare ar fi putut isbuti. Acum jertfa trebuia să se consume. -
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Anexe 

1) Extras. din lucrarea „Scurtă privire cronologică asupra operaţiunilor Armatei a Ill-a de G-luţ Toşef, C-tul acestei armate, adnotată şi pusă în legătură cu operaţiunile Capetelor de Pod Turtukaia şi Silistra. 

In expunerea care urmează voiu urmă următoarea metodă : Voiu cita treptat părţi din expunerea G-lului Toşef făcând după fie-care parte citată observaţiunile pe care le voiu găsi de cuviinţă, precum şi le- gătura între evenimentele citate şi operaţiunile de apărare ale garnizoanelor Turtukaei şi Silistrei. Trebue să arăt chiar de la început că am exclus din extrasul ce am făcut, pasagiile care conţin insulte la adresa armatei şi naţiunei române, sau frazele patriotice bulgare, care nu au nici o importanţă militară. 
| 

Deasemenea mă socotesc dator a preveni chiar de la început pe cititor că traducerea pe care o prezint nu este atât de bună precum ar trebui să fie, şi prezintă chiar unele greşeli de ţifre în special în ce priveşte numărul gurilor de foc, greşeli care se găses= în chiar textul original bulgar ;—aceste greşeli însă mă voiu încercă să le explic şi să le îndreptez. 

„Privire generală asupra operațiunilor Armatei a III-a. 

„Dela 1 Oct. 1915 până la 1 Sept. 1916, adică tocmai 1: luni, Arm. III se găsea în stare de aş- teptare faţă de România şi în defensivă faţă de Rusia (pe frontul de la M. Neagră). 
„Unităţile au folosit aceastii perioadă lungă : 
2) Pentru întărirea graniţelor cu lucrări de fortificaţie şi pentru luarea de măsuri privitoare la apărarea frontierii dobrogene şi a celei de Mare, 
„b) Pentru pregătirea cadrelor Şi trupei din punct de vedere al instrucţiunii şi disciplinei, precum şi înălțarea moralului, atât la oameaii din unităţile combatante, cât şi cele necombatante. 
„Această preocupaţiune a atmatei nu intră în obiectul acestei expuneri şi va fi lăsată ca să fie descrisă cu altă ocazie. 
„In ajunul operaţiunilor militare, Arm, III, care pe acea vreme era subordonată C-tului Bulgar, a trecut subt comanda Grupului Makensen, 
„Operațiunile au început la 2 Sept., şi după cum s'a succedat se pot împărți în 4 perioade: — „Perioada 1, începe de la declararea răsboiului şi se termină la 19 Sept,, cuprinzând ; luptele de la Turtukaia, Bazargic, Cocimar, Sârsânlar, Musibey, Devetii-Kioi, Abdula, Tekedere, Cara Omer şi primul atac al poziţiei Cobadin ; 

— „Periouda 1], de .la 20 Sept., când Arm. III a trecut provizoriu în defensivă, şi se termină la 3 Noemb., cuprinzând: luarea poziţiei Cobadin, cucerirea Cernavodei, Megidiei, şi Constanţei şi prima încer- care de împingere a inamicului dincolo de cursul inferior al Dunării ; 
— „Perioada II], începe de la 4 Noemb. şi ce sfârşeşte la 14 Dec, acelaş an, cuprinzând apărarea înverşunată a liniei: Lacul Taşaul—satul Boasgic şi zădărnicirea încercării inamicului de a străpunge linia noastră şi a aruncă armata noastră spre Sud ; şi 
— „Perioada 1V începe la 15 Dec. şi se termină la 5 lan. 1917, în care zi inamicul a fost respins peste Dunăre, şi Dobrogea a fost definitiv eliberată, 

„Perioada l-a 
(De la declararea răsboiului până la trecerea armatei în defensivă la 20 Sept.) 

1) Misiunea Armatei a-III-a 
„In aşteptarea operaţiunilor militare St.-M. al Armatei Machensen a trimes următoarea direc= tivă No. 6960: 
„as. Ca Să facem Situaţia prielnică nouă şi să transportăm operaţiunile de răsboiu afară dia 

Notă. Toate datele sunt după stilul nou, ” 

62
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ţară, va trebui mai întâi prin lovituri decisive, cu forţele de cari dispunem în prezent, să ocupăm punctele cele mai impoitante pentru trecerea Dunării pe teritoriul românesc pentru mai târziu. 
„Pentru aceasta Div. 4 Pr. va lua o ofensivă viguroasă şi va cuceri Capul de Pod -Turtukaia,— 

iar Div. 1 S. Capul de Pod Silistra. | 
„Io această directivă se impunea următoarea grupare a armatei: 

— Div, 1 S. să se concentreze la graniţă în două grupe: una în regiunea Hisovo-Kelaman, şi â doua în regiunea Kulacovo-Sarvi, | 
—„Div. IV Pr. în regiunea 'Topci-Comlakioi (aproape de Balbunar). 
—„Div.. 1 de Cav. îa regiunea Hombarlic-Kordja-Ot: (Vest c. f. Devnia-Bazargic). 
—„Div. VI Vidin (una brigada) în împrejurimile Şumlei. 
„Cu toate că directiva de mai sus conţinea tendinţa defensivă pe frontul dobrogean şi de o ofen- 

sivă pe frontul dunărean, C-tul Arm, Ii ştiind că Cartierul nostru General s'a opus acestui plan, a cerut şi 
a obţinut consimţămâatul unei ofensive grabaice în Dobrogea nedând atenţie acestei părţi din directivă şi 
îndrepiând cea mai mare atenţiune asupra acelei de a doua a ei, atac asupra Turtukaiei şi Silistrei,—cu “atât 
mai mult cu cât gruparea ordonată a armatei convenea unui asemenea atac, . : 

„Bazându-se pe ultimile ştiri aflate despre forţele inamice din cele două cetăţi şi apreciind situaţia 
din toate punctele de vedere C-iut Arm. [Il a ajuns la următoarele concluziuni : 

a) ca atacarea Turtukaiei şi Silistrei în acelaş timp ar însemnă o împrăştiere a forţelor Arm. UI; 
„D) că atacarea Turtukaiei numai cu Div. 4-a Pr., care numără 17 batalioane, deoarece R. 8 lat. 

şi 1 batalion diu R. 48 Inf. se găseau în punctul întărt Varna,—faţă de forțele de care dispunea inamicul la 
Turtukaia,—25 batal. şi 20 de Daterii,—nu putea avea sorţi de isbândă; 

„€) că inamicul numai într'o zi putea să primească ajutor de la Bucureşti, fapt care din motive 
- politice era mai mult ca probabil; | 

„d) că ua cât de mic insucces la Turtukaia,-sau chiar o întârziere a acţiunilor militare puteă să 
compromită pe toaie celeialte succese separate, ba chiar şi cucerirea Silistrei de către Div. 1 $.; 

„€) că cucerirea repede a Turtukaiei ar îcfiuenţă puternic asupra moralului armatei noastre, şi al 
celei inamice ; şi | 

| „Î) că din cauză că se aşteaptă să sosească din moment în moment ajutoare ruseşti, căderea Tur- 
tukaiei trebuia să aibă loc cât mai curând, cu o lovitură cât mai grea, cât mai puternică şi cât mai scurtă; 

„Pe baza acestui raţionameot C-tui Arm. III a decis: să se atace Turtukaia cu Diviz. 4-a Pr, cu Brig. | din Diviz. 1 Sotia şi cu coloana germano- bulgară Hamm. (din Rusciuk;) iar Brig. Ul (Diviz. Sofia) să 
rămână ia dispoziţia sa, ca să poată îofiuenţă, atât asupra lupielor de la Turtukaia, cât şi asupra unei ten- 
tative a inamicului dinspre Silistra ce a lovi in spate trupele noastre car atacau Turtukaia. 

„C-damentul Arm. JI a expus deciziunea de mai sus personal Mar. Mackensen în ziua de 31 Aug. 
ora 15 în butetul gării G.-Orehoviţa, unde împreună cu Şeful de St.-Maj., Col. Popot, era chemat de Maa- 
kesen ca să raporteze consideraţiunile saie asupra operaţiunilor proectate. " | - 

„Col. Hentzisch, pe atuuci sub-ş:f de stat-major al lui Mackenzen s'a opus celor expuse de Col. 
Popof relativ la tăria garnizoanei şi gradul de fortificaţie al Cetăţii Turtukaia, spunând că ştie pozitiv cum 
că la Turtukaia nu sunt mai mult decât 10—i2 batalioane, iar.că Cetatea nu este fortificată modern,!) prin 
urmare este posibil ca fortăreaţa să fie cucerită numai de Diviz, 4-a Preslav. 

„l s'a obiectat, că după indicaţiunile cele mai pozitive căpătate de la Bulgarii băştinaşi din Cadri- later şi de ia foştii ofiţeri şi subofiţeri din armata bulgară, a stabilit precis că acolo sunt 25 batalioane şi 20 de baterii de câmp (fără artilerie grea) şi că Cetatea este prevăzulă cu puternice reţele de sârmă de con- Strucţie modernă precum şi gropi de up, organe “de flancare, etc, etc, 
| Cotul Armatei III a adăogat că planul pentru atacarea simultană a celor două cetăţi nu este apro: bat de St.-Maj. al Armatei Bulgare, şi că în urma informaţiunilor culese despre inamic, este: deja cu nepu- tinţă executarea lui. Turtukaia trebue să cadă, a propus el, cât mai curând posibil şi înainte de a sosi 2ju- toarele ruseşti ;—în consecinţă propune atacarea Cetăţei cu forţe suficiente. 

„Feld-mareșalul a ascultat expunerea G-lui Toşef cu atenţie, s'a învoit în principiu şi a ordonat! să i se expună în scris, adăogând ca să -se execute deocamdată dispoziţiunile ordonate prin directiva No. 6960 (adică pentru gruparea armatei în vederea unui atac simultan asupra celor două puncte întărite).— 

  
1) Planul de organizare s'a studiat şi pus în execuţie în lulie. 1914, înainte de a începe răsboiul. Lucrările de întărire au fost concepute după principiile artei admise 'şi practicate pe aceea: vreme de toate armatele europt:neşti. 
Desvoltarea primelor linii de rezistenţă (poziţia principală de luptă) şi sistemul de întăriri întrebuințat es raport cu garnizoana de siguranţă afectată poziţiei de la Turtukaia (Vezi Vol, II Studii şi Critici iiitare), - 

- Se pare că Generalul Toşet era binişor informat,
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__ mCatul Arm, III a prezentat chiar în acea zi mareşalului un raport scris în care pe baza învoiri, date de mareşal, punctul 3 (din delicateţă) era motivat astfel :: în îndeplinirea directivei date mie din partea Dvs. verbal, sînt de părere să execut misiunea cu care maţi însărcinat în modul următor: 
— „a) cu Div. 4-a Pr. (17 batal., 12 bat. de câmp, 4 bat. ob.' şi 2 bat. grele) cu 2 brigade din Div. t Sofia (14 batal. 11 bat. de câmp, 4 bat. ob. de câmp (gaubiţ) şi 2 bat, grele) şi cu Coloana Hamm. să atace punctul întărit Turtukaia din direcția Sud şi Vest. 

—b) Br. S. (8 bat. şi 3 baterii) socotesc să o dirijez spre Silistra ca trupă de acoperire. — „Prin urmare în conformitate cu hotărârea C-tului Arm, III, asupra celor 25 de batal. inamice tre- buiă să lovească 33 batal. ale noastre, şi împotriva celor 20 de baterii inamice trebuiă să acţioneze 44 baterii ale noastre, 
ă 

„Feldmareşalul Mackensen cu telegrama No. 5057 din 1 Sept. a aprobat acest plan cu  adăogire ca Brig. II care va acoperi Silistra să fie trimeasă la Akadânlar şi trecerea frontierii să se facă prin surprindere, : | 
„Tot aşa Feld.. M. Makensen a aprobat cererea C-tului Arm, LII ca pentru orice eventualitate spre 

Bazargic, (sosirea de trupe ruseşti) Brig. VI Vidin, lăsată la dispoziţia Feldmareşalului în împrejurimile Şum= 
lei să se deplaseze mai aproape de graniţă îa regiunea Sadikioi—Hosalâk—lasi-Tepe, şi de acolo să fie în= 
trebuinţată la nevoe. - | 

„Astfel s'a ajuns la o înţelegere deplină cu privire la operaţiunile ce aveau să urmeze, şi St.-M, 
al Arm. Il a luat imediat dispoziţiuni în vederea unei imediate ofensive în România, 

„in realitate încă de la 1 Sept. unităţile Armatei III erau gata să iîaseapă operaţiunile, deoarece 
încă de la 31 Aug. ele au tost avizate cu următoarea telegramă dată de St-M. Arm, Il: 

„Răsboiui cu România va fi declarat mâine 1 Sept., pentru care să se pregătească totul ca să în- 
ceapă operaţiunile militare la primul ordin.“ 

„Dar cu toate acestea până la prânz în ziua de 1 Sept. comunicarea despre declararea răsboiului 
încă nu a fost primită, pe câtă vreme monitoareie austriace de pe Dunăre, cu două ale înainte au bombar- 
dat Giurgiul, şi Români au răspuns cu bombardarea Rusciucului, 

„Otiţerul de legătură german Maiorul Henig me:eu întrebă şi nu putea să se mire în deajuns de 
„ce zăboveşte comunicarea, Era vădit că C-tului German din Târnovo îi era frică de înşelare. Noi de aseme- 

„nea ne temeam că nu are să fie răsboiu şi cu mare neastâmpăr aşteptam ştirea. 
„la cele din urmă, pe la prânz s'a primit -o telegrama de la Min. de Răs., că de la ora 12 Doap- 

tea spre 1 Sept. Bulgaria se găseșie în stare de răsboiu cu România şi îndată s'au dat ordinele operative 
unităţiior (trimise prin curieri speciali şi în rezumat telegrafiate diviziilor). — - 

„C-tului punctului întărit Varna, pe lângă ordinul operativ, i s'a mai comunicat: - 
„Rezerva mobilă a punctului întărit Varna să se disloce înainte, cu misiunea de a asigura liniile 

de comunicaţie de ia Bazargic şi Balcik fără a scăpa din vedere şi misiunea de a respinge orice debarcare,“ 
„Sa comunicat apoi prin telefon Șefului de St.-M. al punctului întărit Varna, că în înaintarea ma. 

depate, rezerva mobilă să ţină socoteală de înaintatea aripei drepte a Arm. IIl.— 
> 

. Citeşti şi aproape nu-ţi vine să crezi că un comandant bulgar a stat la dispută cu Mareşalul 
Mackensen şi cu Şeful său de St.-Maj. cunoscutul Col. Hentztsch pe o chestie de conducere a uperaţiunilor mi- 
litare, ba încă susţinând o părere conformă cu principiile militare de conducere şi perfect justificată de si- 
tuaţia trupelor adverse. . 

Este drept că Turtukaia nu era fortificată modera!) şi lucrările nu erau complete, dar orice sar 
spune, era puternic fortificată ; în special reţeaua de sârmă avea o mare valoare defensivă. 

Organe de flancare însă linia de luptă nu avea; şi chiar dacă pe undeva se va fi găsit vreo 
armă automată care să poată flancă vre o porţiune dia reţeaua de sârmă sau vre o direcţie, trebue 'să o re- 
cunoaştem cu tristeţe că nu a funcţionat, şi aceasta a constituit una marile lispuri ale Cetăţii, după cum ştim, 

| Nici asupra numărului batalioanelor care constituiau garnizoana Capului de Pod, St.-Maj. ai Mar, 
Mackensen nu era destul de bine informat. In Turtukiia nu erau numai 10—12 batal, ; garnizoana Cetăţii 
işi complectase numărul de 15 batal. în cursul primăverii şi verii anului 1916, iar batalioanele de miliții (4) 
trecuseră la Turtukaia cu o lună înainte de începerea ostilităţilor ; aşa că, chiar dacă în Turtukaia nu se gă- 

- seau:25 de Datal., aşa cum afirmă St.-Maj. al G-lului Toşef, apoi se găseau cu mult mai multe de cum afir- 

  
1) Turtukaia a fost fortificată în 1914, Completarea trebuia să se facă conform învă jămintelor trase din cei doi ani de război (1915—1916).—Dar chiar aşa cum a găsit-o răsboiu!, dacă lucrările de mo- bilizare ar fi fost executate până la începerea ostilităţilor, şi dacă apărarea ar fi fost bine condusă, ea ar fi fost în stare să reziste atacurilor armatei. bulgare. Obiecţiunile făcute de C tul Armatei III bu'gare erau foarte serioase, şi Mackensen a făcut bine că le-a admis,
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mă Col. Hentztsch. Nu mai vorbim de temerea G-lului Toşet că Cetatea va putea primi cu uşurinţă ajutoare din ţară, era perfect justificată şi s'a realizat —precum şi de nevoia care impunea Armatei III bulgare de a cuceri 'Purtukaia înainte de sosirea pe câmpul de luptă a trupelor ruseşti de ajutor, şi deci de a ataca cu cât mai multe mijloace şi cât mai repede, 
Şi ca dovadă că cetatea Turtukaia nu ar fi putut să f'e cucerită numai de Divizia 4-a Preslav, avem faptul că deşi Cetatea a fost atacată de această divizie împreună cu Brigada 1 Sofia şi Detaşamentut Hammerştein, la un moment dat s'a simţit nevoia să intervină în luptă la atacul Cetăţii şi Brig. II din această din urmă divizie, şi care ar fi intervenit de fapt, dacă nu ar fi fost angajată în acel moment la Sarsânlar cu coloana trimeasă din Silistra în ajutorul 'Turtukaiei, !) 
Impibgerea numai până la Akadânlar a Brig. II Sofia în scopul de a acoperi (sau mai bine zis de a mască) Cetatea Silistra, nu era suficientă şi deci măsura era greşită. _ | Din poziţia de la Akadâniar Brig. II S. nu putea să mascheze Cetatea Silistra, ci cel mult să o a- meninţe, ceace nu era o măsură eficace prin care să împiedice plecarea garnizoanei Silistra în ajutorul Ce- tăţii Turtukaia. 2) 

| 
Pentru a acoperi un grup de forţe contra unui alt grup de forţe, trebue ca unitatea însărcinată cu această misiune să fie plasată între cele două grupe, 3) 
Se va vedea că această prescripţiune din ordinul No. 5037 a! Mar. Mackensen s'a repercutat în ordinele operative ale Arm. III Dulg, în sensul că Brig. II S. a fost legată de localitatea Akadânlar, unde a primit ordin chiar să se întărească şi unde a rămas inactivă în tot timpul atacului Turivkaiei şi în timpul iuptelor ci: coloana de ajutor trimeasă din Silistra, deşi ar fi avut prilejul să execute operaţiuni foarte reuşite în flancul şi <hiar în spatele acestei coloane, 4) - , | 
Cererea ca Brig. VI Vidin să urmeze armata în înaintare şi să poată fi întrebuințată la nevoe de către armaţă trebue socotită ca un act prin care C-tul Arm, III urmăreă să ia dia mâna Mar. Makensen con- ducerea directă a ori cărei unităţi bulgare, dacă nu Chiar, o contrariere a măsurilor ordonate de  Maseşal ;— şi e de mirare că G-lul Toşet nu a procedat Ja fel şi în ce priveşte misiunea Brig. II $. la ce priveşte avizul telegratic dat diviziilor la 3i Aug, că răsboiul contra României va fi declarat a doua zi, 1 Sept., trebue să spunem îucă de pe acum că ostilitățile au inceput de fapt chiar în noaptea de 31 Aug.—1 Sept. (18-19 Aug, st. v.) prin atacarea Pichetelor 54-58 bis; probabil că acest. atac s'a produs în sectorul Detaş. Hamm. în urma acestui aviz. 

„2) Efectivul armatei noastre și al celei inamice; precum și dislocarea. , „La începutul răsboiului, Arm. Il Bulg. precum s'a văzut mai Sus, trebuia să se concentreze mai aproape de graniţă şi cu o săritură să invadeze în teritoriul român. 
„40 ajunul zilei de 1 Sept. (adică ia 31 August) unităţile erau dislocate astfel: „Divizia 1 Sofia; Ct. G-l Maior Draganof ; — Infanteria: Brig. | Int. cu R. 1 Sotia â 4 batal. şi „R. 6 Târnova a 4 batal, ;—Brig. Il lof. cu R. 16 Lovcea a 4 batal. şi-R. 25 Dragoman a 4 batal, ;—Brig. Il Inf. cu R. 41 Int, a 3 batal. şi R. 42 Int. a3 batal. ;— Artileria ; R. 4 Art. Câmp, R. 14 Art. Câmp. şi Diviz, Il Art. Gaubiţ (Obuziere) ;—Cavaleriă: R. 9 Caval.;— Geniu : Batal. | Geniu.—lIn fotal: 22 batal., 12 baterii de câmp, 2 baterii de munte, 3 baterii de obuziere, 4 esc., şi un batal, de geniu, concentrată în regiunea Hirsovo-Kemanlar, Cioban Nasuf şi Conakicijue.— SI „Divizia 4 Preslav;—C-t Q-l Maior Kiselof;—/nfanteria : Brig. |. inf. cu R. 7 Preslav a 4 ba- tal. şi R. 31 Varna a 4 batal.:—Brig. II! Iof. cu R. 19 Şumia a 4 batal., R. 48 nf. a 2 batal. şi R. 47 Inf. a 3 batal..— Artileria : R. 5 Art, Câmp, R. 15 Art, Câmp, R. 2 Art, Grea şi 2 baterii de obuziere ;—Geniul 2 Batal. 4 Geniu.—/n total: 17 batal., 1 batal. geniu, 12 baterii de câmp, 4 baterii de obuziere, 7 baterii grele, în regiunea Karaac-leni Balabanlar-Balbunar. 

„Divizia VI Vidin (Brig, 1 Iat.); C-t G-l Popot compusă dia R. 35 Vraţa, R. 36 Hosludui, R. 2 Art. Câmp. şi Batal. 6 Geniu, în regiunea jassi-Tepe-Sadikioi. 
„Divizia 1 Cavalerie; C-t G-l Maior Colef, compusă din; R. Cav. Gardă Regală, R. 1 Cav,R. 
  1) Planul de operaţiuni al Arm. III a fost bine studiat şi în raport cu situaţia generală şi cu va- a. . . 

a 
loarea relativă a armatei bulgare, căreia Makensen la inceput îi atribuia o valoare mai mare decât cea reală. 
trupelor adverse care ar fi venit dinspre Dobrici (cum a şi fost vorba să vină). Dealitel ființa ei la Akkadânlar a silit pe C-tul Div. a 9-a să nu trămită în ajutorul 'Turtukaiei decât 6 batalioane dintro divizie întreagă. 

3) Nu era necesar, Adesea o poziţie de flanc este de preferat, Tartu 4) Eu cred că tocmai prezenţei ei şi cavaleriei se datoreşte nevenirea Corpului Rus în ajutorul urtukaiei.
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2 Cav., R. 3 Cav, R.6 Cav., Bateria 1 Art, Călăreaţă şi 1 comp. cicliști, în regiuuea Caradja-Ot-Hambârlâk. „Garnizoana Punctului Intărit Varna ; C-t G-l Cantargiet, compusă din R. 8 Primorie, 1 ba- tal. din R. 48 Inf., R. 4 Marş şi un divizion ae artilerie, în regiunea Varna. „Garn. Punctului Intărit Rusciuk, compusă din R. 5 Inf. Marș, R.5 Miliţii şi 2 baterii de câmp. „Detaş. German Maior Hammerştein compus din: 1 batal. german (a 3 companii), 2 baterii grele, 1 baterie ob., şi 3 esc. în regiunea Rusciuk.— - „Totalul Armatei a III-a : 62 batal, inf., 55 baterii, 23 esc,, şi 3 batal. geniu, dislocate în preajma graniţei româneşti de la Dunăre la M. Neagră. 
„După informaţiunile pe care le aveam inamicul dispunea în Dobrogea de următoarele forțe : La Turtukaia : 25 batal., 20 de baterii şi 3 escadroane;—La Acadâniar: 3 batal. şi 3 baterii ;—La Bazar- gic : 6 batal., 2 baterii şi 12 ese. ;—La Kurtbunar ; 1 batai. şi 1 baterie de câmp;—La Baicic : 3 batal, şi 3 baterii de câmp i—şi la Silistra: 9 batal,, 15 baterii şi 3 escadroane.—In total inamicul dispunea în Do- . brogea de 48 batal., 45 baterii şi 18 eso. | 
„De forţele ruseşti care aveau să sosească în ajutorul Româbilor lipseau orice informaţie, 

= Asupra compunerii armatelor arătate în acest tabel avem de spus următoarele : ___— Reg-tele de infanterie bulgare numerotate de la 1 la 36 sunt reg-te active, şi erau compuse din câte 4 batalioane ; celelalte reg-te erau de rezervă şi erau compuse din câte 3 batalioane. — Toate reg-tele de infanterie aveau efectivul complect de mobilizare, din care cauză reg-tele de marş ale diviziilor au luat parte ia luptă ca reg-ie aparte. 
— La arătarea bateriilor sunt strecurate câteva erori ; astfel: 

— la totalul bateriilor de obuziere ale Div. 4 Pr, sunt trecute 4 baterii în loc de 2, câte sunt „trecute la arătarea în detaliu ; | 
— la Detaş. Hammerştein sunt trecute 2 baterii grele şi 1 baterie obuziere, pe când în or- dinul operativ de îoaintare al armatei sunt trecute numai 1 baterie de bbuziere grele şi 1 baterie obuziere - de câmp. 

| 
ln telul acesta numărul totaj af bateriilor ale Armatei a Ill-a bulgare se reduce ia 52, = Forţa şi dislocarea Armatei Române din Dobrogea sunt arătate cu totul greşit, Armata Română din Dobrogea era compusă din 3 divizii ; astfel: : | — Diviz. 17-a la Turtukaia compusă din 19 batalioane (4 active, 11 de rez. şi 4 de mil.) 6 baterii mobile, 1 ploton cav. şi 1 companie de pioneri ; 

— Divizia 9-a la Silistra, compusă din 16 batalioane (10 active şi 6 de rez), 9 baterii de câmp mobile şi un escadron de cavalerie ; 
— — şi Div. 19-a la Bazargic compusă din 16 bat., 6 baterii şi 8 escadroane cavalerie, lo total deci: 51 batalioane, 21 baterii mobile şi 9 escadroane. in spatele acestor divizii debarcă pe linia Cernavoda. Constanţa Corpul Rus cu 2 divizii de infan- terie şi o divizie de cavalerie cu un efectiv de 28 batalioane, 12 bat, de câmp, 2 baterii grele, 16 escad,, şi 2 baterii călăreţe ;—ceace ridică efectivul Armatei Române din Dobrogea la 79 batalioane, 35 baterii mo- bile şi 25 escadroane cavalerie. | 

” Aşa dar pentru lupta în câmp deschis Armata Română din Dobrogea era superioară în infanterie şi cavalerie, dar era mult inferioară în artilerie, . 
ă | — Dispozitivul trupelor Div. 9-a (Silistra) este redat cu totul greşit ; astiel: — Du este adevărat că la Akadânlar se găseau 3 batalioane cu 3 baterii ;—în realitate Div, 

fine înapoia trupelor de acoperire, în linia înaintată a Cetăţii Silistra, avea alte 3 batalioane şi anume: — unul la Karaomur, al doilea la Babuc şi al treilea la Kraorman, — După cum se vede armata Dulgară era foarte slab informată asupra forțelor şi distocării Armatei Române din Dobrogea,--lucru care este de mirare, 'dacă ne gândim că Bulgarii aveau mijloace. de Spionagiu Suficienie în Cadrilater, Şi unităţile noastre se găseau de foarte mult timp în poziţiile lor şi fără să se fi schimbat chiar, nici ca dispozitiv şi nici ca unităţi. 
Aşa că temerea noastră că suntem Spionaţi şi cunoscuţi de Bulgari până în măduva oaselor, nu a fost justificată. 1!) 

i Asta nu ne îndreptăţeşte, cum star putea înţelege că aş voi să Spun, că spionajul pe care l-ar   

  
1) Totuşi am fost Spionaţi şi înainte şi după începerea ostilităţilor. Dacă efectivele trupelor româ- 

ne dia Dobrogea sunt umtlate, eu cred că autorul a făcut-o cu intenţie ca să-şi justifice temerile şi să mă- , 
„Iească meritele operaţiunilor. sale, “ noa a ua 

_ 
” 

i a n a 14 -
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putea face Bulgarii la noi în ţară nu ar fi periculos, şi că deci în viitor să nu luăm măsuri de pază, de îne şelare şi de derutare a adversarilor. 
= In schimb noi cum steteam din punct de vedere al cunoaşterii situaţiei trupelor “bulgare ? Nu aim la îndemână butetinele informative ale M.-St.-M. dinainte de companie, dar îmi amintesc perfect de bine următorul lucru: 

Eram adijut, al Brig. a 19-a Inf. şi mă găseam în Capul de Pod Silistra la Kalipetrovo, unde bri- gada avea în primire Sect. II (centru) al Capului de Pod. 
9 La'brigadă ne venea pe jâigă Bulet, de Int, al M.-St.-M. şi un Bul. lof. redactat de către Pref, Durostor. Văzând marea deosebire care există între arătările Bulet. M.-St.-M. şi acelea ale Buiet. Pref. Du- rostor asupra armatei bulgare de la frontiera Dobrogei, am întrebat prefectura în ce măsură ne putem înte- meia pe arătările din buletinul său, şi mi-a răspuns că informaţiile le putem socoti absolut sigure şi exacte, deoarece îi erau furnizate de 4 spioni carii nu se cunoşteau unul pe altul şi concluziile erau trase din con- iruntarea ştirilor aduse de toţi aceşti spioni. , 

Imi amintesc că se arătă situaţia trupelor bulgare pe reg-te şi chiar pe batalioane şi baterii, cum erau dislocate prin comunele de la graniţă, precum şi modificările care surveneau de la un buletin la altul, împreună cu explicaţiile date de spioni, explicaţii care dădeau informaţiunilor o aparenţă foarte pronunţată de adevăr. 
Imi aduc amiate foarte bine că se deducea în, mod precis că Bulgarii aveau concentrate la fron- tiera noastră între Rusziuk şi M. Neagră: Divizia 1 Sofia, Div. 4-a Pr., părţi din Div. 7-a (nu a 6-a), părţi dintr'o divizie de pe frontul macedonean (a 'X-a ?) unde se purtase prost, sau nu se supusese ordinelor, Div. de Cav. precum şi oarecare unităţi de marş (marşevi, după cum erau denumite în buletin) ; prin urmare cam aceleaşi unităţi care în adevăr s'au dovedit că au format Arm, III Bulg. i Din mişcările unităţilor şi gruparea pe care o adoptă treptat forţele bulgare, se deducea că Bul- garii pregăteau un atac asupra Silistrei pe direcţia Kemaular-Dogrular-Caraomur Silistra : bineînțeles cu for- țele care se aflau în faţa Silistrei. 
Şi având în vedere că Sectoareie | şi II ale C. Pod Silistra erau despărțite prin şoseaua care de- servea direcţia arătată mai sus, pe unde vedeam că se va produce atacul bulgar, am socolit că atacul pe aci (pe la linia de încheere a “Sectoarelor) ar fi primejdios pentru Capul de Pod şi am făcut un referat. în acest sens. 

La referat am anexat şi un mic atlas cu situaţiile arătate în fie care buletin al Pref. Duros- tor, din care reeşea perfect de bine situaţia armatei bulgare şi modificările pe care le suferise până atunci gruparea acestei armate. Referatul a fost prezentat D-lui C-t al Brig. a 19-a inf. Col. Mihăescu N., care l-a luat şi l-a prezentat personal D-lui G-l C-t al Diviz. a 9-a şi St-M. al Div. 
Ce s'a petrecut acolo, nu ştiu, dar îmi amintesc foarte bine că referatul şi atlasul mi-au fost îna- poiate de către D-l C-t al Brig. cu comunicarea verbală că Bulet. Pref. Durostor este fără valoare, că M.- St.-M. are alte ştiri despre inamic, care sunt cele adevărate şi că C-tul Div. a 9-a are grije de siguranța şi apărarea Cetăţii. 
Din cele arătate mai sus nu voesc să conchid mai mult decât atât, şi anume că ştirile date în Bulet. Pref. Durostor erau adevărate şi că nu ţrebuiau desconsiderate, deoarece situaţia adversarului se sta- bileşte prin confruntarea a cât mai multe ştiri şi din surse cât mai diferiie.— - 
Când se va clarifica chestiunea atacării frontierii noastre de către Arm. III Bulg., şi anume dacă piiteam şti că Bulgarii erau pregătiţi, sau nu, să ne atace, şi anume în ce direcţie, va trebui să se stabilească în ce mod a fost folosit Bulet. Pref. Durostor, în caz, bine înţeles, când acest buletin a fost trimes de a- ceastă prefectură şi la M-St., şi când ştim că acolo era prefect D-nul Cămărăşescu, 1) care prezenta toate garanţiile de seriozitate şi de muncă devotată binelui pubiic, Ă 

„3) Primul ordin operativ dat de către C-tul Arm. II] Bulg. 

„ Turtukaia era un obstacol puternic, cate, din cauza împrejurărilor trebuia să fie distrus cât mai curând. Ruşii veneau dinspre Nord şi fie care zi perdută era un câştig mare pențru Români, 
„la consecință C-tul Armatei III a dat următorul ordin: 
„1) Inamicul ocupă punctul întărit Turtukaia cu 25 batal., 20 bat, şi 6 esc.. La Akadânlar se află 3 baial, şi 3 bat. inamice;—la Curtbunar: 1 batal, ;—la Bazargic aproximativ 6 batal,, 8 bat. şi 12 esc.;— la Balcik: 3 batal. şi 3 bat.;—în C.-P. Silistra aproximativ 9 batal. şi 15 baţ. pa 
  

1) Unii dintre funcţionarii administrativi din Cadrilaterul anexat mi Sau plâns că autorităţile mili- tare nu au voit să ţină seamă de informaţiile lor, dovedite în urmă ca foarte exacte.
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„2) Arm. III a primit ordin să atace punctul întărit Turtukaia şi să-l cucerească. 
„Pentru care ordon: | - 
„4) Div. 4-a Pr., cu unităţile afectate să înainteze mâine, 2 Sept,, la ora 7 a. m. în zona dintre 

drumurile : Balbunar-Câslakioi-Hagi Faclar-Mesi-Mahle şi Karaaci-Djeferler-Belica, să arunce unităţile înaintate 
ale inamicului şi să se întărească pe linia: Sud Mesi Mahle-Belica, unde să prepare atacul Centrelor No. 5 
6 şi 7. Pentru atac urmează ordin, 

„b) Brig. 1 Sofia cu unităţile afectate, mâine, 2 Sept., la ora 5 să înainteze pe drumul Kemanlar- 
Kose Abdi-Casâmlar, să respivgă unităţile inamice înaintate şi să atingă linia Ahmatlar-Casâmlar pentru a 
ocupa a doua. zi poziţia de eşire (debuşare) pe linia Belica-Carasirler şi să prepare atacul Centrului 8 până 
la satul Antimovo, Pentru asigurarea debuşerii din pădure să se trimeată puternice detaşamente de acoperire. 
Atacul se va execută după un ordin ce va urmă, 

„C) Brig. III Sotia, cu unităţile afectate, mâine'2 Sep,, să înainteze pe drumul - Hirsovo-Kemaalar 
şi să se oprească la Sud de Kose Abdi, unde va rămâne la dispoziţia C-tului Armatei, 

„d) Brig. II Sofia, cu unităţiie afectate, mâine 2 Sep,, la ora 6 să înainteze pe drumul Sarvi-Aka- 
dânlar, să cucerească acest oraş unde să se întărească şi să păzească flancul armatei divspre Silistra, ţinând 
totdeodată legătura cu Div. 1 Cav. | 

„e) Div. 1 Cav., cu cele două companii din R. 16 Lovcea, ataşate ei, şi cu compania de ciclişti 
să înainteze cu direcţia spre Kurtbunar, să-l cucerească şi să ţină legătura cu Brig. II Sofia. Misiunea Div. 
1 Cav, mai este de a interceptă comunicațiile dintre Bazargic şi Silistra, 

„î) Coloana Hamm. (1 batal. german, 7 plot. mitr., 3 esc, î bat. ob. grele şi 4 bat.ob.de câmp) 
mâine, 2 Sept., ora 3 să pornească de la Tetovo, prin Borisovo spre Turk-Şmil, cu scopul de a trece gra- 
niţa mâine la orele 8. Să-şi trimeată escadroanele spre Senovo şi să intre în legătură cu Div. 4-a Pr. Să 
pregătească atacul Centrului 2 care se găseşte la Est de St.-Selo, Atacul se va execută după un ordin ce va 
urmă. (La această coloană s'au mai ataşat încă 2 batal, bulg, de marş şi un batal. mil), 

3) La ora 24 noaptea de 1-2 Sept. toate pichetele de graniţă să înainteze în teritoriul inamicului. 
şi să respingă paza graniţei inamice cât mai adânc. - 

Trecerea grani;ei să se facă prin surprindere ca să se poată lua câţi mai mulţi prizonieri, 

Trecând peste consideraţiunile de tecnică de care ordinul suteră foarte mult, observăm din punct 
de vedere al concepţiei operative, următoarele : 

= Limitarea zonei de marş a unei unităţi prin drumuri laterale, care să încadreze zona, aşa cum sa 
dat Div, a 4-a, şi pe care urmă ca să se mişce unităţile diviziei, nu este practic; drumurile care trebuesc 
folosite de coloanele unei unităţi trebuesc să se găsească în interiorul zonei ce i se afectează. 

= Zonele şi drumurile afectate pentru înaintare (marş) unităţilor armatei sunt despărțite prin spaţii 
libere neafectate nici unei unităţi. 

Se pune următoarele întrebări : 
— Aceste spaţii nu erau folosite de nici una din unitătăţile laterale ? | 

| — Care din unităţile laterale supraveghea aceste spaţii 2—şi căreia îi revenea datoria ca să ope- 
reze contra unităţilor inamice care s'ar fi găsit, sau ar fi pătruns în intervalul dintre două unităţi ? 

De aceia este mai bine ca să se stabilească frontul de atac sau linia de atins, şi apoi spaţiul până 
la acest front să se împartă prin linii bine definite între diferitele unităţi sau coloane ale armatei, chiar şi în 
cazul când coloanelor singuratice li se fixează şi drumurile pe care să înainteze. In plus că trebuia să se 
denumească unităţile care dau legăturile între coloane şi pe ce anume drumuri merg aceste unităţi de legătură 1). | 

=— Uaităţilor îndreptate spre Turtukaia, (Coloana Hamm,, Div. 4-a şi Brig. 1 S$.) li s'a destinat 
şi centrele al căror atac urma să-l pregătească. 

De unde ştiau aceste unităţi care anume sunt centrele: pe care ele trebuiau să le atace ? — adică, 
după ce le cunoşteau ? 

(i îr i „Li Na sf A zii Sa Uma ef 

1) Investirea unei cetăţi se face: 1) succesiv dela un sector la altul; 2) simultan, pe toate sec- toarele, prin marşuri concentrice. 
Armata Ill-a a adoptat acest din urmă procedeu, care i-a fost impus de chiar Situaţia ei pe gra- niţa noastră faţă de Turtukaia: prin marşuri concentrice ficare element al Corpului de Asediu s'a îndreptat pe drumul cel mai scurt spre sectorul ce i s'a destinat. 

„In ceeace priveşte legătura diatre coloane în marş spre obiectivele lor, nu era nevoie să se dea instrucţiuni prin ordinul de operaţiuni, Fiecare comandant de coloană are grije să se lege cu coloanele ve- cine, şi la nevoe să se susţină. Afară de aceasta C-tul dispunea de o rezervă (Brig. IIl-a S$.) înapoia cen- irului coloanelor însărcinate cu investirea, cu care putea face faţă rezervei mobile a locului întărit, care ar fi căutat să înţârzie învestirea. -
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Sar crede, după cum S'a afirmat de unii ofiţeri, că Bulgarii posedau harta Capului de Pod, şi după care cu uşurinţă. unităţile ar fi putut vedea care sunt centrele sau sectoarele de atac care li s'a des- tinat; — sau că unităţile erau dirijate de aşa manieră asupra Turtvkaiei, încât se prezentau în fața Cetăţii exact în dreptul sectoarelor sau centrelor pe care urmau să le atace, 
Greşit. Bulgarii nu au posedat nici harta C.-P. Turt. cu însemnarea centrelor, şi nici diviziile nu au fost îndreptate asupra obiectivelor pe care urmau să le atace. 
Div. 4-a Pr. îndreptată asupra Turtukaiei pe frontul Belica-Mesi Mahle ar fi trebuit să se gă- sească în faţa Centrelor 6/10; iar Brig. | Sofia îndreptată spre frontul Belica-Caradirler urma să se găsea- scă în faţa Centrelor 10-12.— 
Coloanei Hamm. i s'a orgonat să înainteze spre T-Șmil, de unde să pregătească atacul Centrului 2, care s'ar fi găsit la Est de St-Selo. 
Mai întâi nu se ţinea socoteală că înspre Vest frontul Cetăţii se dublase cu Linia Inaintată de la St-Selo care trebuia trecută înainte de a ajunge la atacul Centrului 2; apoi Centrul 2 nu se găsea la Est: de St-Selo, ci mult la Nord-Est de acest sat; pe cât timp la Est de sat se găsea Centrul 3 carea fost şi atacat de fapt. 

Din cauză că s'a destinat unităţilor pentru atac centre pe care nu avea după ce să le cunoască pe teren, şi fiindcă unităţile nu au fost îndreptate asupra obiectivelor pe care C-tul Arm. III ar fi dorit să le atace, s'a întâmplat că unităţile au atacat cu totul alte centre decât cele arătate în ordin. ! Astfel, Div. 4-a Pr, a atacat Centrele 7—9 în loc de 5|7:—iar Brig. 1 S. care avea ordin „să a- tace Centrul 8 până la Antimovo“ a atacat stânga Centrului 11 şi intetvalui dintre Centrele 11 şi 12, lă- sând neatacat Centrul 10 şi intervalele dintre Centrele 9 şi 10 şi 10 şi 1], după cum S'a văzut foarte bine la descrierea apărării Cetăţii, lăsând un foarte mare interval între Div. 4-a Pr. şi Brig. 1. Sofia, contrar pre- vederile ordinului Arm,. III care prescria precis că aceste două unităţi să atace cu flancurile alăturate, adică: Div. 4-a urma să atace Centrele 5-7, iar Brig. 1 S. Centrele 8 până la Antimovo adică fără nici o soluţie de continuitate între ele, deoarece Centrul 8 urmează imediat după Centrul 7, Că aşa cum s'a atacat a fost bine, şi ca Brig. 1 Sofia nu ar fi putut ataca şi cuceri Centrele 8, 9, 10 şi 11, este altă chestie. Oprirea la Kose Abdi char pentru ua moment a Brig, Ili S să acopere armata de atac a Turtu= kasei spre Silistra, era greşită, deoarece se lăsa mult spaţiu liber până la Dunăre, pe unde putea să treacă inspre Turtukaia trupele de ajutor pe care le-ar fi trimes Gara. Silistra.—Această brigadă dislocată in ziua de 4 Sept. la Pitrakii, şi încă aproape că îi era să-i scape spre Turtukaia coloana de ajutor plecată din Si- listra în ziua de 5 Sept.— | 
Acelaş lucru avem de spus şi de Brig. Il S. oprită la Akadânlar. 
Nu se arată în ordin data la care unităţile să ajungă la obiectivele indicate; cred că prescripţi- unile acestui ordin urmau să fie executate în cursul zilei de 2 Sept, şi deci seara toate obiectivele să fie atinse. Lucrul era posibil, deoarece nici o unitate nu avea de executat o etapă mai mare ca 20-25 kim. == Oiele diferite de punere în marş sunt în legătură cu lungimea etapelor pe care aveau să le exe- cute unităţile. 

=— Din trupele de la Rusciuk nu s'a ataşat Detaş. Hamm. decât două batal. de marş şi un batal. de miliţii;—din artileria de câmp nui S'a trimes nici o baterie, şi a rămas deci ca Detaş. Hamm. să fie 
prevăzute numai cu obuzierele sale. 

= Atacarea pichetelor noastre de către pichetele de graniţă bulgăreşii a fost ordonată pentru noa- ptea de 1-2 Sept. (19-20 Aug.) - când ştim că în adevăr a fost atacate pichetele 51 spre Est; Pic. 54-58 bis fuseseră atacate, după cum ştim, în noaptea precedentă, în baza avizului primit în ziua de 31 Aug. (18 Aug.) de către unităţi, cum că a doua zi se va declară răsbou României. - 
  

1) Eu am avut informaţii că Bulgarii au posedat harta Turtukaiei cu legenda complectă a trupelor şi a comandamentului. 
- Nu trebue să se uite că ordinul de faţă se referă la executarea operâţiunilor învestirii, în care s'a indicat, numai în mod aproximativ obiectivele fiecărui sector al atacului pentru a le da o orientare, Apoi nu trebue să se uite că aci era vorba de un atac bruscat, In cazul unui atac regulat, după ce se termina învestirea defimitivă, se Stabileşte sectorul de atac şi apoi,—în acest Ssector,—centreis prin care trebue să se facă spărtura în linia de rezistenţă. 

La un atac bruscat care nu admite pipăiri şi perdere de timp, ordinele sunţ Sumare, dar execuţia - energică şi cu toate forţele de care c:Spune atacul, 
Din moment ce s'a hotărât repartiţia trupelor şi sectorul de atacat, pregătirea atacului se face repede, trupele operează simultan în toate sectoarele şi fiecare face ce poate: unul atacă Centrele 6-9 în loc de 5-7; altul care are ca obiectiv Centrul 8-Antimovo ; iar altul atacă Centrul 3 în loc de 2, Aşa merg lu- crurile, Părerea mea este ca ordinul Armatei a [la e bine conceput. (Cred că am făcut dovada deplină că Bulgarii nu au avut harta Capului de Pod Turtukaia. Harta văzută de ofiţerii prizonieri la preotul bulgar din Balbunar era o hartă 1:48000 pe care preotul însemnase cu roşu rezultatul sp'onaju'ui său. N, A.).
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= In ce priveşte planul de atac adoptat îmi rezerv să fac observaţiile mele când voiu reda ordinul de atac al Cetăţii. 

4) Trecerea Frontierii. - 
„in cursul zilei de 1 Sep., numai pe ici pe colo era schimb de focuri de puşcă pe frontul armatei, „Unităţile înaintate ale Punctului Intărit Varna gonise deja posturile (pichetele) şi detaşamentele româneşti şi luaseră înălțimile de la Sud de Ecrene. 
„In cuisul acestei zile, Brig. II S. a împrăştiat coloana inamică de la Akadânlar cucerind oraşul, „Rezerva mobilă a Punctului Intărit Varna cu detaşamentele sale înaintate a respias pe inamic şi a cucerit satele Ekrene, Ceauşkioi, Mustafa Beiler şi Novo Botevo. . „Coloana germano-bulgară. Hamm. a bivuacat noaptea pe linia Turk-Şmil-Senovo. - „Div. 4-a Rr. şi Brig. [. S. au continuat drumul spre 'Turtukaia, şi seara au atins linia de unde la 4 Sept. trebuia să înceapă acţiunea contra Turtukaiei, 
„Div. 1 Cav. întărită cu 2 companii din R. 16 Lovcea şi 2 companii de ciclişti au trecut de dimi- neaţă graniţa şi s'au îndreptat spre Kurtbunar în felul următor: _ (urmează descrierea, operaţiunilor întreprinse de această divizie contra batalionului de la Kurtbunar.)!) 

= Cred că a voit să spună 2 Sept., nu 1 Sept., cum este scris, deoarece toate acţiunile înşirate s'au petrecut în ziua de 2. Sept,, în urma ordinului dat în ziua de 1 Sept. 
(2 Sept. după stilul vechiu este 20 Aug., Sâmbătă), 
Ne amintim că în această zi au avut loc următoarele acţiuni: = In Sectorul 1. 

— Atacarea şi respingerea Gărzii Mari No. 1, Comp. 2/36, care era întărită de Comp. 13/36 şi ocupa Pichetele 56 şi 57 precum şi Reduta Veche Turcească dinapoia Pichet. 58, (G. M. No. 2, Comp. 12136 şi G. M. No. 3., Comp. 5|36, fiind retrase din ajun, nu au mai putut să fie atacate), 

— Încercarea de pătrundere de pe şos. Hagifaclar-St. Selo în seara de 20 Aug. — Bombardarea Bat. 105 mm Lt, Dumitrescu A, în prima ei poziţie de pe D. St.-Selo. | Toate aceste operaţiuni au fost întreprinse probabil de Detaş. Hamm, care ştim că a primit ordin ca în această zi (2 Sept, — 20 “Aug.,) să înainteze spre Turtukaia şi Senovo şi să pregătească atacul Centrului 2, ă 
| Asupra acestei chestiuni ne amintim comunicarea Subl, Ionescu C., C-tul Comp. 13|36, care se găsea la Reduta “Turcească de pe şos. Turt.-Rus, 

Detaş. Hamm. a atacat cu o linie imensă de trăgători (2 batal.) care se întindea din D. Kătiiklii până în Dunăre, având în spatele său rezerve, 
Era de sigur o desfăşurare prea mare de forţe, faţă de efectivul mic al apărării, După respingerea celor două companii a urmat bombardarea Bat. Lt, Dumitrescu A., care deschi- sese focul asupra artileriei inamice, - 
Cred că atacul asupra Comp. 2:36 şi 13136, care, după cum ştim a început la ora 7,30”, a fost n mod exclusiv de cele 3 batal. (2 de marş şi 1 de miliții) pe care detaşamentul le-a primit ca ajutor dela Rusciuk, deoarece cealaltă parte a detaşamentului abia se pusese în marş în dimineaţa acelei zile (ora 3) din Tetovo prin Borisovo spre Sil, drum de circa 30 kim, pe care nu l-ar fi putut executa până la ora 7,30”, când a început atacul. 
— In ce priveşte acţiunea din cursul serii de pe şos. Hagifaclar, ne amintim că am socotit-o, după însăşi aprecisrea Căpitanului Ciocălteu. ca o îndrăsneaţă acţiune de paâteule. ” 

aceste pichete până la atacarea şi reocuparea lor în ziua de 19 Aug. (1 Sept.)? — Erau numai posturile de grăniceri carii în urma avizului telegrafic din ziua de 3] Aug. (18.VIII), că a “ana zi va fi declarat răsboiul contra României, au înțeles să execute cu o zi mai "nainte punctul 3 din Dricul ordin operativ, şi anume, ca la ora 24 din noaptea de 1—2 Sept. toate pichete!a de pe graniţă, să îuainieze în teritoriul inamicului şi să respingă paza graniţei inamice cât mai adânc ? — Sau au fost unităţi din batalioanele din Rusciuk care au fost puse la dispoziţia Maiorului Hamm, şi care vor fi instalat avanposturile lor chiar pe frontieră întărind pichetele ? ! 

    1) Toate acestea sau petrecut în ziua de 2 Sept. (20 Aug.) (vezi buletinele zilnice ale M. C. Gl. Mackensen), | 
| 
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Având în vedere că Coloana Hamm. abia în ziua de 2 Sept, a îaceput înaintarea şi că în seara 
acestei zile, a bivuacat pe linia T. Smil-Senovo, localităţi care se găsesc imediat dincoace de frontieră este de crezut că pichetele noastre au fost atacate, cucerite şi reţinute până a doua zi de către posturile dela - pichetele bulgăreşti. Cucerirea a fost posibilă deoarece s'a făcut noaptea prin Surprindere ; iar uşurinţa cu care pichetele au fost recucerite a doua zi, arată că nu au fost ocupate cu forțe mai mari. Dealtfel cu oca= aia recuceririi nu s'a văzut că de acolo se retrag forțe mai mări ca ale unor pichete întărite, 

In Sectorul II. , i 
Incă de dimineaţă (20 Aug. Sâmbătă, 2 Sept.) posturile mici se găseau retrase la gărziie mari în urma  atacării pichetelor de pe frontieră şi în urma unor slabe (?) acţiuni care avuseseră loc în cursul nopţii. : 

* Ia aceiaşi dimineaţă gărzile mari fiind atacate, mai ales cea dela Denisler, — sau numai cea dela "Denisler, — se retrag pe linia rezervii avanp. dela Daidir la ora 10 a. m.; — Garda Mare dela Mesi. Mahle S'a retras ceva: mai târziu. E | - 
La ora Îl a. m. Lt.-Coi. Dumitrescu I, Cotul Sectorului II a dat ordin să se atace şi să se reo- “cupe satele Denisler şi Mesi Mahle cu fortificațiile lor. Atacul este respins şi Bat. 1V|79 care era în avan- posturi se stabileşte definitiv pe poziţia satului Daidir. | | 
La ora 3,30 Bat. 1VI79 este schimbat de Bat. ]|79. Acest din urmă, batalion, odată cu lăsarea serii este retras şi el în interiorul fortificațiilor fzră să fi fost atacat », - 
Ia descrierea sa şi anume la arătarea operaţiunilor care au avut loc în ziua de 2 Sept. în sec- torul Div. a 4-a, G-lul 'Toşetf nu vorbeşte de aceste operaţiuni, ci arată numai că Div. 4-a a atins linia de unde ia 4 Sept. (22 Aug. trebuia să înceapă acţiunea asupra Turtukaiei. 
In schimb însă ia descrierea operaţiunilor care au avut loc în ziua de 3 Sept. (21 Aug.,) G-iul Toşei arată că Div. 4-a după o scurtă luptă înverşunată a gonit pe inamic de pe poziţiunile lui înaintate de lâugă Daidir şi a ocupat poziţie la Nora de drumul Daidir-Ceauş Mahle. Şi mai departe,—pe la ora-9 seara două batalioane româneşti au încercat un atac de noapte contra flancului stâng al diviziei, dar au fost respinse, 

P Este cred o contuzie la mijloc şi anume: operaţiuni care s'au întâmplat în ziua de 2 Sept. (20 Aug, le-a dat ca întâmplate în ziua de 3 Sept.— - i 
Din descrierea Ge-lului Toşef asupra acestor lupte - este interesant de reţinut două lucruri şi anume ; _ 

| | — că atacul dat de Bat. 1V|79 pentru recucerirea satelor Denisler şi Mesi Mahle a fos îndrep- tat asupra îlancului stâog ai Div. 4 Pr. 
, - — şi că acest atac S'ar fi dat Seara, pe cât timp în realitate a fost dat pe la prânz.—2) A aprecia că acest atac a fost îndreptat asupra flancului stâng al Div. a 4-a înseamnă că această divizie îşi avea restul forțelor sale înspre Denisler şi Belica, adică mult spre Est faţă de frontul Centrului 9 care ştim că a fost atacat de aripa dreaptă a acestei divizii; ceace înseamnă că Div. 4 s'a depiasat mult spre Vest atunci când Sa aşezat în zilele următoare pe baza de plecare la atac.—3 | | Tot din acest pasaj al descrierii G-lului Toşet mai observăm şi faptul că Div. 4a ajuns într'o sin- gură etapă în apropierea Cetăţii şi anume în ziua de 2 Sept. (20 Aug.) şi a avut deci 2 zile libere (3 şi 4 Sept.,—21 şi 22 Aug,) pentru recunoaşterea frontului de atac şi pregătirea atacului, —îa care timp apărarea nu a fost în stare să stabilească în mod precis şi categoric că în faţa sa a sosit o trupă atât de numeroasă care se pregăteşte de atac,—afară bine înţeles de câţiva ofiţeri, excepţii fericite, carii au simţit pericolul, dar din nefericire nu au fost în stare să convingă pe cei în drept de primejdia care păştea Cetatea, 4) in Sectorul Il. 

Garda Mare a Bat. 1ll|76 se retrăsese încă de cu noapte (1-2 Sept.,—19-20 Aug.) în dezordine şi lăsese frontul din faţa sectorului batalionului, descoperit. . 
Plot. Subl-ţilor Popescu D. din Comp. 2:76, Zissu M, din Comp. 5:76 şi Pavlid din Comp. 16176, trimise din ajun spre frontieră, alarmate de retragerea grănicerilor carii fuseseră atacați în cursul nopții, se retrag în Capul de Pod. 
Gărzile Mari de la Viskioi (C. 176), Sarighiol (C. 14176) şi de la Antimovo (C, 7176) înştiinţate că Bulgarii au trecut frontiera, stau în aşteptare până pe seară, când primesc ordin de la Lt.-Col. Marinescu A., Cotul Sect, Ill să reintre în Capul de Pod, fără să fi fost atacate. 5) 
1) Mi se pare că retragerea s'a făcut din ordinul Comandamentului, 2) Atunci relaţiunile date de Toşef sunt eronate, 3) Poate a voit să spună aripa stângă. 

„4) Este cu neputinţă ca C-tul Sectorului II să nu-şi fi dat seama de importanţa trupelor atacului şi să nu fi comunicat C-mentului —Dar C-mentul a făcut pe „n'aude, nu vede“, fiind obsedat de ideia că hoţii de Bulgari vor ataca Sectorul 1.— 
5) Dafecţiunile au început chiar din ziua când Bulgarii au trecut graniţa,



-Iatradevăr Brig. 1 S. care înaintă în faţa Sect. III, avea ordin ca să se oprească în săara de 2 Sept. (20 Aug.) pe linia Ahmatlar- Kasâmlar la circa 7 kim. de posturile mici ale Gărzei Mari de la Viskioj, şi deci nu a putut lua contactul cu avanposturile Cetăţii, 
Faţă de ordinul dat de C-tul Sect. III companiilor din avanposturi de a se retrage fără să fi luat contactul cu inamicul, suntem în drept să ne întrebăm, ce rost şi ce misiune au mai avut aceste avanposturi!) 
5) Operaţiuni în cursul zilei de 3 Sept. (21 Aug.-Dum.), „La 3 Sept. Div. 4 Pr., după o scurtă dar înverşunată luptă a gonit pe inamic de pe poziţiile lui înaintate de lângă Daidir şi a ocupat poziţie la Nord de drumul Daidir-Ceauş Mahle. Pe ia ora 9 seara două batalioane româneşti au încercat un atac de noapte contra flancului stâng al diviziei, dar au fost 
„Brig. 1 $. s'a întărit pe linia: satul Viskioi până la răspântia Enagekioi-Belica ; „Coloana Hamm. a ocupat cota 131 la Vest de St-Selo şi Nord Est Senovo; „Brig. Il S. s'a întărit pe poziţia de lângă Akadânlar ; „Div. 1 Cav. a avut în acea zi luptă mare şi decisivă lângă satul Kocimar, „Div, Vi Vidin. sa grupat în regiunea Ekisce-Vladimirovo ; „Rezerva mobilă a Puuctului Intărit Varna a ocupat satul Balagea (pe şos. Bazargic-Varna). „R. 9 Cav. a continuat Tecunoaşterile în direcţia Silistrei şi a rupt comunicațiile telef. şi telegr. care mai rămăsese. | 

— După cum am arătat în capitolul precedent, operaţiunile arătate pentru Div. 4-a au fost executate în ajun, nu în ziua de 3 Sept.. când a fost completă linişte în faţa Sectorului (1 al Capului de Pod, după cum Vom vedea că a fost linişte şi a doua zi, 
| — Nu se vorbeşte nimic de cele două atacuri date de Detaș. Hamm. asupra Companiilor 10136 şi 13175 de pe frontut vestic al Liniei /naintate de la St.-Selo. 

Se spune numai că acest detaşament a ocupat cota 131 de la Vest de St.-Selo (Harta 1.200.000 planşa Bucureşti) ceace nu este adevărat, deoarece această cotă, care se găseşte în interiorul liniei fortifi- cate, nu a fost ocupată decât a doua zi de dim, 22 Aug,, (4 Sept.) după ce fortificațiile au fost părăsite de de către Comp. 13|36, ultima care S'a retras de la St.-Selo în această din urmă zi. " 
„In seara zilei de 3 Sept. (21 Aug.-Dum.) C-tul Arm. III a dat următorul ordin operativ : 

Ă No. 17 
„â) Pregătirea atacului cu artileria grea va începe la ora 4 de dim, subt conducerea generală a C-ţului R. 2 Art; Grea, Col, Augheloff, 
„D) Div. 4a Pr, Brig. 1 Sofia, şi Coloana M. Hamm. subt comanda generală a şetului Diviz, a 4-a Pr, G-lul Maior Kiselof să atace sectorul de Sud şi de Vest al Cetăţii cu misiunile: Div. 4-a P;.: 

Centrele 5, 6 şi 7;—Brig. 1 Sotia: Centrul 8;—Coloana Maior Hamm.: Centrul 2, „C) Inceputul atacului îl va hotări G-lul Maior Kiseluf. „d) Pentru asigurarea flancului drept al trupelor care atacă şi pentru pararea oricărei încercări a 
- inamicului de la Silistra de a zădărnici atacul, se pune subt comanda Şefului Div. 1 Sotia, G-lul Maior Dra- 

ganof Brig. II şi Il Sofia) şi R. 9 Cav. cu următoarele misiuni : „Brig. III S, să se oprească lângă Pitrakli cu însărcinarea de a para incercarea inamicului de a 
acţionă de la Silistra în direcţiile Vest şi Sud-Vest; 

„R. 9 Cav, întărit cu un batalion din R. 42 Inf. să înainteze pânâ la satul Haskioi spre a supra- 
veghea direcţiile de la Silistra spre Turtukaia şi Akadânlar ; „Brig. II Sofia să ocupe poziţie eşalonată lângă satul Kara Esekioi şi Akadânlar cu insărcinarea 
Să supravegheze direcţiunile de la Silistra şi să fie gata împreună cu Brig. III să atace inamicul care ar în= 
Cerca să atace de la Silistra. în flancul trupelor noastre care acţionează la Turtvkaia.—2 „€) Div. 1 Cav. să rămână la Kurtbunar şi să păzească flancul drept extrem al Armatei, cercetând 
direcţiunile spre Silistra, Cobadin şi Bazargic ; să stabilească o strânsă legătură cu Brig. II Sofia la Aka- 
dânlar, şi în caz că inamicul va înainta contra acestei brigade, să coopereze la nimicirea tui, etc,, etc..—5) 

„După ordinul acesta Turtukaia trebuia să fie atacată în ziua de 4 Sept. (22 Aug., Luni) dar a- 
ceasta nu a avut loc din următoarele motive : 

  
  

1) C-tul Sectorului 1 nu a ştiut să-şi facă datoria. 2) Prea bune dispoziţiuni, _ 3) Prea bunn dispoziţiuni,



— 502 — 

„latreaga zi de 3 Sept. a fost întrebuințată pentru alegerea de poziţii: de artilerie şi pentru recu- 
noaşterea cetăţii. e e 

„Au fost două recunoaşteri iscusite executate : i 
— una de şeful cartierului Div. a 4-a, Li-Col. Noicoi în sectorul de la Vest de Daidir; 
— şi a doua de şeful artileriei grele Col. Anghelof, la Est de acest sat, 

„In urma acestor recunoaşteri s'a stabilit că Cetatea este prevăzută cu apărării accesorii  puter- 
nice şi că atacul va întâmpină mari dificultăţi, dacă nu se va pregăti de o artilerie puternică, 

„Lt-Col. Noikof a găsit că atacul acesta trebue amânat cel puţin cu o zi ca să se poată grupă 
mai bine focul artileriei ;—iar Col. Anghelof credea: că şi cu artileria de care dispunea se putea pregăti 
atacul, - 

„In urma acestei consideraţiuni atacul s'a hotărât pentru ziua de 4 Sept, (22 Aug.). — Hotărârea 
aceasta se impunea şi pentru motivul de a surprinde inamicul şi a nu-i da posibilitate de a primi întăriri, 
despre care se şiia că deja sosesc, | 

. „La 4 Sept. dim, Col. Anghelof a raportat că lucrul s'a arătat mult mai dificil decât se presupu- 
nea şi a rugat ca atacul să se amâne pentru a doua zi. Aceasta a impus trimiterea Lt.-Col, Noikof, la 
postul de comandă al Col. Angheloi, unde după o nouă recunoaştere, s'au determinat exact obiectivele de 
bătut cum -şi dislocarea necesară a artileriei care urma ca să se execute în timpul nopţii. 

„G-lul Kiselef a ascultat raportul şi învoindu-se şi el a cerut dela C-tul Armaiei amânarea ata- 
cului pentru ziua de 5 Sept, lucru care i-a fost admis, 

— Cercetând acest ordin şi împrejurările în care a fost dat, observăm următoarele: Ș 
— Sa constituit un grup de forţe, compus din: Div. 4-a Pr., — Brig. | Sofia, şi Detaş. Homm., 

subt comanda G-luiui Kiselof, căruia i s'a dat însărcinarea de a ataca şi cuceri Turtukaia, — şi în acelaş 
timp i s'a impus şi modul cum să atace Cetatea, adică ce sectoare să atace fiecare unitate, care intra în 
compunerea grupuiui, - Ă 

— C-tul Arm. III era dator să dea relaţii asupra stării în care se găsea Cetatea, — relaţii pe care 
trebuia să le adune îa timpul perioadei de aşteptare, şi să mai dea instrucţiuni asupra modului cum înţe- 
legea să fie atacată Cetatea, dar nu putea să indice sectoarele de atac, ale diferitelor unităţi, mai ales că nu 
se făcuse recunoaşterea Cetăţii. | 

Acest lucru trebuia lăsat la aprecierea comandamentului însărcinat cu atacul Cetăţii, care urma să 
facă planul de atac după facerea recunoaşterii. 

Printre cauzele care au provocat îocurcături în ce priveşte ficsarea sectoarelor de atac şi mersul 
operaţiunilor, trebue trecut şi acest amestec al C-tului Arm. II Bulg. în atrlbuţiunile C-tului „atacului 
Turtukăiei 5. | | - De 

— Sa ales pentru atac Sectoarele de Vest şi Sud ale Cetăţii; — şi să se noteze bine că aceasta 
nu însemna că va fi învestit întreg Capul de Pod, — ci alegându-se ca sectoare de atac sectoarele de Vest 
şi Sud, armata bulgară atacatoare urmă să atace pur şi simplu numai aceste două sectoare. 

Se pun următoarele chestiuni : - 
— De ce nu se învestea întregul front al Cetăţii,?2—Cui se lăsă frontul de Est al Cetăţii? Pe aci 

inamicul putea primi ajutoare dinspre Silistra;—putea să se retragă în aceiaşi direcţie ; —puteă fără nici o 
piedică să facă pe aci o eşire şi să atace în flanc trupele atacatoare;—şi în fine unităţile însărcinate cu a- 
părarea acestui sector, puteau să fie ridicate în parte şi să fie întrebuințate în sectoarele atacate. 2) 

Se temea oare C-tul Bulg. că trupele care ar fi fost însărcinate ca să investească acest sector ar 
fi fost amenințate de un atac în spate dinspre Silistra ?—Contra unui asemenea atac armata bulgară dispunea 
de două brigăzi (14 batal.) care aveau însărcinarea de a păzi drumul spre Silistra. 

Voia oare să nu-şi risipească forţele 2—Dar o asemenea risipă era compensată prin ficsarea pe 
frontul sectorului acestuia a trupelor care îl apărau, şi prin aceasta se închidea “pentru garnizoana Cetăţii 
putinţa de a se retrage în voe spre Gilistra. | 

' Sau C-tul Bulg. voia înadins să lase un drum deschis de retragere garnizoanei, fie pentru a o 
bate şi captura în câmp deschis, fie că s'ar fi mulțumit numai cu cucerirea poziţiei? 

Este drept că posibilitatea retragerii putea tenta pe C-tul Cetăţii să părăsească Cetatea, dar a- 
  

1) Justă observaţie. | , 
1) luvestirea era complectată de Brig. III Sotia care îndeplinea şi sarcina unni corp de observaţie 

faţă de Silistra (în unire cu R. 9 Cav. şi Brig. II S.) şi sarcina de învestire a Sectorului de Est. 
Observ că în altă ocaziune Germanii nu au îovestit sectorul de S.-V. al Cetăţii Anvers (Sept. 

1914) Dar acolo au făcut greşeala de a nu pune un corp de observaţie, ceace a permis armatei: belgiene, 
în ajunul capitulării să se strecoare pe furiş printre râul Lys şi ţărmul mării până la Iser, unde a dat mâna 
cu armata franceză.
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ceasta nu constituia un succes peniru armata bulgară, ci un pericol, deoarece prin aceasta se înlesneă ina- micului concentrarea forţelor. | | | 
Evident modul cum C-tul Bu'gar înţelegea să atace Cetatea era o greşeală, şi a trebuit ca armata bulgară să aibă de a face cu lipsa de activitate şi iniţiativă a C-tului Capului de Pod Turtukaia şi a celui de la Silistra pentru ca să le meargă lucrul atât de înplin şi aşa de uşor. Nu mai vorbim că C-tul Sect, III al C. P. Turtukaia şi-a retras şi avanposturile fără să fi fost atacate; şi când Căpit. Ionescu C. a făcut e- şirea din ziua de 22 Aug, acelaş comandant nu a îngăduit exploatarea succesului care nu prezenta nici un perico!, nici pentru Cetate şi nici pentru unităţile care au executat eşirea, 

— De ce se alesese -pentru atac Sectoarele de Vest şi Sud ?—Prezenta oare înlesniri pentru atac şi dificultăţi pentru apărare 2—Oare prin cucerirea lor se ajungea mai repede la rezultate măi decisive ? 
Să vedem. 

— Sect. de Vest, Sect, ], ştim că era cel mai puternic fortificat şi prevăzut cu cel mai mare pumăr de guri de foc de tot telul şi de toate calibrele, în plus că acest .sector era dublat cu o linie înaintată şi 
putea să concure la apărarea sa şi Escadra de Dunăre precum şi artileria apărării Dunării, atât cea de pe : dreapta, cât şi cea de pe' stânga îluviului, Ă SE 

Iatreg spatele Sectorului | era acoperit de pădure care ştim :că constitue un avantaj pentru apă- 
rare şi un desavantaj pentru atac, bine înţeles când este folosită pentru apărare după regulele artei şi ştiin- 
ței militare. 
. Prin cucerirea fortificațiilor Sect. 1,—L. 1. Siahlar St-Selo, Linia Centrelor şi chiar poziţia Centru- 
lui 1 nu se atingea în mod simţitor nici una din părţile viiale ale Cetăţii, precum : putinţa de a continua 
rezistenţa, comunicaţiunea peste Dunăre şi retragerea spre Silistra. 3) 
. — Sect. II, cu excepţia aşezării Liniei Centrelor, se prezenta din punct de vedere al fortificațiilor 
aproape tot aşa de tare ca şi Sect. 1;—în special erau cu totul tari cele 2 linii de reculegere din spatele Centrelor 7, 8 şi 9. - 

“Terenul cu totul descoperit (mirişte sau islaz) dintre V. Daptac şi Daidir inclusiv, îngreuia consi- 
derabil atacul, 

„Deşi acest sector era slab prevăzut cu artilerie putea însă sa fie întărit cu uşurinţă de artileria 
sectoarelor vecine meatacate, fie prin deplasare, fie prie manevra focului, 

Pădurea care acoperea întreg spatele Sect. II îndeplinea acelaş rol <a şi în spatele Seci. 1, ba 
încă cu mai mare avantaj pentru apărare, din cauză că în imediata apropiere a fortificațiilor era mai rară şi 
deci permitea mai cu uşurinţă mişcarea ascunsă a rezervelor în spatele foriificaţiilor şi apărarea marginei 
sale de Sud, 

Cucerirea poziţiei principale de rezistenţă şi a pădurii, şi ajungerea în fața Poziţiei II de Rez. nu 
dedea ari avantagii atacului asupra apărării ; — aproape tot atât de puţine ca şi cucerirea Liniei Centre- lor Sect, 12). 

Aşa dar atacul asupra sectoarelor de Vest şi de Sud prezintă multe greutăţi fără să se culeagă 
multe foloase prin cucerirea lor. 

— Sect. III, deşi destul de bine fortificat, eta însă prea întins, şi deci slab apărat. 
„_— Artileria mai numeroasă şi mai puternică ca a Sect. II, fiind răspândită pe un front mai mare 

era şi ea mai slabă. | | 
— Liniile de reculegere din spatele Centrelor 10 şi 11 fiind acoperite şi pierdute prin porumburi, 

nu aveau nici o valoare defensivă, | 
— Deşi atacul Liniei II de Rez. între şos. Silistra şi Daidir era foarte anevoios din cauză că avea 

câmpul de tragere din faţa sa complect descoperit, însă între şos. Silistra şi Dunăre era foarte uşor de ata- 
cat din cauza culturilor de porumb care îi acopereau câmpul de tragere şi din cauza Văii Kusguluk care în- 
iesnea manevra în lungul şi în imediata apropiere a frontului. 

— Pe lângă aceste avantagii pe care Sect, III.1e prezenta pentru atac, în această parte a Capu- 
lui de Pod lipsea imensa pădure care vom vedea că a produs multe iacurcături înaintării Diviziei a 4-a Pr. 
şi Detaş. Hamm. după cucerirea Liniei 1 de Rez, 

  

1) Sectorul de Sud a fost adevărat secțor de atac. 
| Cel de Vest a fost considezat ca atac secundar pentru a ţine forțele adverse pironite de poziţie şi a induce apărarea în greşeală. (cum s'a şi întâmplat). 

, Sectorul de Est nu putea fi ales ca sector de atac, atât din cauza topografiei terenului cât şi a Silistrei, a cărei garnizoană putea să cadă în spatele atacului. 
| 1) Nu. - Sect, Il era mai slab ca Sect. [; — şi din toate punctele de vedere se impunea ca sector pentru atacul. principal. |
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— Şi în tine în ce priveşte rezultatele câştigate prin atacarea şi cucerirea acestui sector, ataca- torul ar fi tăiat în primul rând retragerea garnizoanei Cetăţii spre Silistra şi ar fi interceptat odată cu cu- cerirea Liniei Centrelor şi legătura Cetăţii cu portul Olteniţa care este perfect vizibilă şi numai la 5 kim, (bătaia tunurilor de câmp) de pe dealut pe care era construit Centrul. 15, Aa , " Aşa dar atacul asupra Sec. III ar fi fost şi mai uşor şi ar fi adus şi mai multe foloase prin cu- cerirea lui, decât atacul asupra sectoarelor de Vest şi Sud, 
“lu ce priveşte pericolul unui atac dinspre Silistra în spatele trupelor care ar fi atacat Sect, III, această eventualitate cred că era înlăturată în mod absolut prin misiunea care s'a dat Brig. III şi II S., Reg- tului 9 Cav. precum şi Diviziei 1 Cav., care toate împreună constituiau o forță mult mai mare ca a garni- zoanei C.-P. Silistra, 1) 
Prio urmare putem conchide că alegerea Sectoarelor de Vest şi Sud pentru atac a fost o greşeală care ar fi costat pe Bulgari succesul operaţiunilor, dacă Col. Nedelkoff, C-tul Brig. 1 S., mu far fi atacat contrar ordinului pe care l-a primit, Centrul 11 în loc de Centrul 8. care i se ordonase să atace.—S'a văzut cred destul de bine cu ocazia descrierii apărării Cetăţii că lovitura decisivă a fost dală Cetăţii de către a- ceastă brigadă ; şi lupta propriu zisă în după amiaza zilei de 23 Aug., şi a doua zi până la capitularea Cetăţii a fost susţinută tot de această brigadă, care a împiedicat şi retragerea garnizoanei Cetăţii . spre Silistra. 2) 
Şi ca să punem mai bine în evidenţă desavantagiile unui atac asupra Sectoarelor de Vest şi Sud, este deajuns să ne închipuim, acum când Ştim cum s'au petrecut operaţiuniie, zic, să ne închipuim ce sar îi întâmplat dacă Brig. 1 S. ar fi atacat, nu Centrul 8 cum avea ordin, ci ar fi atacat imediat la dreapta Div, a 4-a Pr. şi anume frontul Centrelor 9 (stânga) şi Centrul 10.—Sigur că în acest caz, atacul acestei brigade nu ar fi ajuns în seara de 23 Aug. până la Cant. 2 de pe şos, Siiistrei, ci s'ar fi oprit probabil pe linia de reculegere dintre Centru 11 şi colțul sud-estic al Păd, Daidir, sau ar fi ajuns cel mult până la linia diatre Centrul 12 şi colţul nord-estic al aceleiaşi păduri, fără să fi fost nevoe să fi angajat în contra sa toate tru- pele de ajutor de a doua categorie sosite in Capul de Pod. Ă | Aşa s'ar fi întâmplat dacă comandanții în subordine ar fi executat ordinele C-tului Arm. III Bul- gare, de a atacă numai frontui de Vest şi Sud, şi mai ales dacă ar fi atacat centrele pe care acest coman-= dament a ordonat să le atace, şi anume : Detaş. Hamm. Centrul 2,—Div. 4-a Pr, Centrele 5-7,—iar Brig. | S. Centrul 8; bine înţeles dacă aceste unităţi ar fi ştiut care sunt aceste centre, 

Trecem mai departe. 
Deşi C-tul Arm II! şi-a propus să atace Sectoarele de Vest şi Sud ale Cetăţii, cu toate acestea ordonă Detaş. Hamm. să atace de pe frontul de Vest numai Centrul 2, escluzând Centrele 1, 3 şi 4 de pe acest front,—iar Diviziei a 4-a Pr, şi Brigadei 1 Sofia să atace numai Centrele 5, 6, 7 şi 8 de pe frontul de Sud, exciuzând Centrele 9, 10 şi 11 de pe acest front, | | Oare ce voia să înţeleagă C-tul Arm, III prin distribuirea acestor obiective ?7—Oare înţelegea ca unităţile respective să atace aceste centre cu totalitatea forţelor loc ?—sau înţelegea ca unităţile să angajeze tot frontul de Vest şi Sud, şi să atace cu grosul forţelor lor numai centrele care li s'a destinat ? Oricare ar fi fost intenţiunea C-tului Arm, III, un lucru este cert că unităţile au înţeles să atace numai centrele care li s'a distribuit, lăsând restul frontului absolut neangajat, sau cel mult păzit cu patrule. Având în vede însă că C-tul Bulgar nu cunoştea care sunt centrele care ordonase ca să fie ata- 

— Ne amintim că prin ordinul de apropiere se ordona Brig. 1 S. să ocupe linia Belica-Caradirier şi să prepare atacul Centrului 8, până la satul Antimovo,. 

  1) Nu e drept. Alegerea a fost bine făcută. Din potrivă, dacă s'ar fi ales Sectorul de Est, s'ar fi 
făcut cea mai mare greşeală. Apoi pe lângă ceace am spus mai sus, adaog o regulă care trebue respectată In Principiu: Sectorul ales pentru atac trebue să facă faţă liniei sau liniilor de comunicaţie ale Corpului in= Sărcinat cu atacul pentru a avea asigurată retragerea în zaz de neisbândă. 2) Raţionameutul e greşit. Ă | 3) Nu trebue să căutăm a pătrunde în adânc intenţiunile celui care a alcătuit ordinul de operaţi- unile, fiindcă ne lipsesc mijloacele. 

Că Sa dat ca obiectiv lui Hamm. Centrul 2 şi el a atacat şi a cucerit Centrul 3, ne este indi- ferent. Faptul este că s'a făcut spărtura, la care nici el nu se aştepta, fiindcă în acest sector s'a dat un atac secundar. Ceace a interesat pe M.C. G. a fost ca să curețe poziţia de la St-Selo. Aceasta era indispensabil pentru a asigura operaţiunile din Sect. de Sud.
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Ordinul de atac No, 17 prevede însă ca Brig. [. S. să atace numai Centrul 8 - 
Am credinţa că Cotul Arm, III Bulgare avea intenţia de a îatinde frontul de, atac până în dreptul satului Antimovo, căci altfel nu-mi explic, de ce a precizat acest lucru în ordinul de apropiere, şi de ce a lăsat Brig. | S. să se depărteze atât de mult de flancul drept al Div. a 4a Pr., spre ase apropia de Antimovo !). 

| | “Aşa că eludarea acestei prescripţii din ordinul de atac trebue. considerată ca o scăpare din vedere. | | *  — Din descrierea apărării Cetăţii ne amintim că am stabilit în mod precis şi fără nici o umbră de îndoială că Div. 4-a Pr..a atacat stâoga Centrului 6, Centrul 7, intervalul dintre Centrele 7 şi 8, Centrul 8 şi jumătatea dreaptă a frontului Centrului 9, a 
Cred că alegerea ca sector de atac pentru Div. 4-a Pr. a acestui front a fost făcută de Lt-Col, Noikof, Şeful de St. M. al acestei divizii şi de către Col. Aaghelof, C-tul Reg. 2 Art. Grea, carii au avut ordin ca în ziua de 3 Sept, (21 Aug.) să facă recunoaşterea Cetăţii şi alegerea poziţiilor pentru artielere. Nu văd să fi făcut altcineva acest lucru, deoarece chiar atunci când s'a născut divergenţa de opinii între aceşti doi ofiţeri: asupra consluziilor recunoaşterii, C-tul Arm. II şi al Div, a 4-a Du Sau ostenit să descindă pe teren -spre a-şi da seama personal de situaţia Cetăţii şi a greutăților atacului. Ce a făcut pe aceşti 2 ofiţeri să aleagă acest sector de atac? | „.. Această divizie, din regiunea în care se găsea sosită în faţa Cetăţii, între Belica - şi Mesi Mahle, putea .să atace oricare din Centrele 6-10; deci locul în care divizia staţionă, nu putea impune în mod exclu- ziv atacarea numai a unora dintre aceste centre. 

- _ Apropierea cât mai acoperită de Cetate şi ocuparea unei baze de plecare Ia atac tol aşa de aco- perită, se prezentă în cele mai bune condițiuni faţă de sectorul Centrelor 9-10;—Văile Doptac şi Eski Dere, - precum şi marile mase de porumb care acopereau frontul acestor centre în intervalul dintre numitele văi ofereau atacului cele mai mari uşurințe din acest punct de vedere. Aproape tot în aceleaşi condițiuni se pre- zentă apropierea ascunsă şi faţă de Centrul 7 prin Daidir, prin pădurea de la Vest de acest sai, prin valea - de. la. Nord de Daidir, precum şi prin lanurile de porumb care acopereau spaţiul dintre sat şi pădure şi reţeaua de sârmă. - 
| In faţa Centrelor 5 şi 6 terenul era în cea mai mare parte descoperit, şi coloanele de atac trebu- iau să străbată platoul de peste vale şi coastele de Sud ale văii St.-Selo, unde nici o cută de teren nu le ascundea înaintarea. 

| Intre Valea Daptac şi Daidir (Armanul Chermencef) terenul era complect descoperit—islaz şi mirişte ;—şi în interiorul acestui sector numai partea superioară a vâlcelei de la Est de Daidir putea oferi un oarecare adăpost coloanelor înainte de a pori la atac. 
Dacă din punctul de vedere al poziţiei în care se găseă Divizia 4-a Preslav faţă de: frontul Ce- tăţii, precum şi din punctul de vedere al apropierii acoperite a coloanelor de asalt alegerea sectorului de atac ar fi fost mai mult sau mai puţin indiferentă,— socotesc însă că factorul decisiv care a hotărâi alegerea sectorului de atac a fost faptul că majoritatea lucrărilor de fortiiicaţie şi în special reţeaua de sârmă şi a- nexele Liniei Centrelor, în sectorul cuprins între drumul zis al Denislerului şi care traversează linia fortificată pe la Vestul Centrului 9, şi până la Centrul 6 sunt complet descoperite şi coborâte mult pe pantă în jos, şi deci perfect vizibile de pe versantul opus (inamic) al văii, unde se aflau primele linii de luptă şi observatorii armatei bulgare de atac. 
Din această cauză bombardarea şi observarea situaţiei trupelor române care ocupau foriificaţiiie se 

  

1) Greşala ordinului de atac e că s'a precizat centrele care trebuiau atacate în cele două sectoare, şi mai cu seamă în Sectorul [, unde s'a ficsat un anumit centru (2). Cel care a alcătuit ordinul a fost călăuzit de regulele stabilite în atacul cetăților organizate după 

Hammerstein i se putea indica ca obiectiv subsectorul cuprins între Centrele 2 şi 4. (Ba mai bine ar fi fost ca ele de atac să fi fost despărțite sau însemnate prin linii denumite prin anumite puncte de pe hartă. A). |
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făcea în cele mai bune condițiuni 1). Şi aceasta însemna foarle. mult, mai mult Chiar decât putinţa apropierii acoperite a coloanelor de atac, “ 

"Şi am credinţa că aceasta a decis alegerea sectorului de atac; şi am văzut că nua dat greş. Căci ce folos ar fi dacă coloanele de atac se apropie acoperite şi atacantul nu are putinţa de a observa poziţia, de a pregăti cu artilerie atacul, cum se ;prezentă cazul cu fortificațiile dintre.drumul Denislerului şi Centrul 11, unde lucrările de apărare erau pierdute prin porumburi, şi nu erau văzute nu numai de atacator, dar nici apărarea aproape că nu le putea da de capăt, de ascunse ce erau prin porumburi, 
Şi dacă ne gândim că şi Brig. | S. a ales pentru atac un sector la fel, adică cu câmp de tragere perfect descoperit dar cu fortificațiile perfect vizibile, putem conchide că în armata bulgară există o unitate de vederi în sensul că nu se pune atâta preț pe apropierea acoperită, cât pe vizibilitatea poziţiei inamice ; şi au avut dreptate; căci la ce ar folosi o poziţie cu câmp de tragere bun, dacă este.perfect descoperită, şi asupra căreia prin urmare pregătirea de artilerie de către atacator se face in cele mai bune condițiuni ? 
Altă justificare nu am dat alegerii sectorului atac, care cred că s'a făcut pe teren de către cei doi ofiţeri de care am vorbit mai Sus, 

— Alegerea sectorului de atac,—Centrele 5 | 8, făcută de către C-tul Arm. III Bulgare şi-ar mai avea şi următoarea explicaţie pe care o dau cu titlul de curiozitate : 
Din descrierile ulterioare se va vedea că C-tul Arm. III Bulgare credea că Capul de Pod Turtu- kaia are :12 centre, câte ştim că avea la început Cetatea. Mai ştiind că Cetatea este împărţită în. 3 sectoare şi-a închipuit probabil că fiecare sector cuprindea câte 4 centre şi anume: . Sect. 1 de Vest, Centrele 1, 2, 3 şi 4; Sect, II, de Sud, Centrele 5, 6, 7 şi 8; iar Sect, III, de Est, restul de centre până la 12 şi anume Centrele 9, 10, 11 şi 12. Şi voind să execute un atac demonstrativ asupra Sect. |, de Vest, cu Detaş. M. Hamm., a dat ordin ăcestuia să atace Centrul 2, cum putea foarte bine să-i dea ca obiectiv Centrul 3. lar în ce priveşte Sect, de Sud voind să facă asupra acestui sector sforţarea principală a dat ordin ca să fie atacat, atât de Diviz. 4 Pr., cât şi de Brig. 1 S., împărțind între aceste două unităţi, în proporţie cu efectivele lor, cele 4 centre care îşi închipuia că constituesc sectorul, şi anume s'a dat Diviz. 4 Pr. centrele 5, 6 şi 7, iar Brig. 1 S. Centrul 8, Socoteala este drept simplistă, dar ce putea face C-tul Arm. iii Bulgare atâta timp cât hotărâse să atace Sectoarele de Vest şi Sud, şi nu cunoştea din ce centre sunt formate, şi mai ales când nu avea după ce cunoaşte unde sunt centrele, şi care sunt aceste centre după număr.. 

In ce priveşte întinderea sectorului de atac până la Antimovo, cred că C-tul Arm. Il privind harta şi văzând că satul Antimovo se găseşte la punctul de încheiere dintre Sect. de Sud şi Sect, de Est, şi crezând că prin apropierea acestui sat se găseşte Centrul 8,—pe care îl socotea că formează flancul stăng al Sectorului de Sud, a dat ordin ca Brig. | S. să atace pe lângă Centrul 8 şi restul frontului până la An- timovo, fără să-şi dea seama că Cenirul 8 se găseşte în faţa Daidirului, şi că de aci până la Antimovo erau Centrele 9, 10 şi 11 pe-un front de 4 kim. în linie dreaptă şi 5 kim. pe linia de luptă, 
Dar privind harta probabil că îşi dedea seama că iatinzând frontul de atac până la Autimovo prin aceasta deborda apărarea rezemată pe pădurea Daidir şi împingând atacul în interiorul Cetăţii, tăia re- „tragereu garnizoanei spre Silistra. , 
Nu se face încă aşa planul de atac al unei cetăţi, 
= Unităţile aveau ordin ca să cucerească numai Linia Centrelor cu anexele intermediare, ceace 

  

ne bătută de artileria vrăjmaşe, 
Ceea ce a îndemnat pe M. C. G-l vrăjmaş să aleagă sectorul de Sud a fost greutatea de a ataca sectorul de Vest. De Sectorul de Est nu mai vorbesc, căci nimeni mu s'a gândit să-l atace. 2) Nu vizibilitatea întăriturilor a făcut ca atacul să nu dea greş, ci reaua conducere a apărării. Aceasta rezultă din toată ancheta scrisă şi cuprinsă în cele 1000 de pagini. Intăriturile au fost solid constru- ite, bine aşezate pe teren, şi nici una din ele nu a fost pusă de artileria adversă în nsputințţă de a se apa- ra, ci apărarea nu a ştiut cum să le întrebuințeze. 
Apoi este nevoe să mai amintesc că ceace a înlesnit mult operaţiunile atacului a fost marea disproporţie între - -tileuui, disproporţie cu totu! în folosul atacului ? 
Se uiti oare şi împrejurarea că Sectorul de Sud a fost apărat numai de 4—5 batalioane, şi ata- cat de o întreagă divizie? 
Nu. Nu trebue să se creeze legende, care pot mască adevărul şi împiedica tragerea învăţăminte- lor folositoare pentru viitor. 
(Este drept şi trebue să ne închinăm în faţa părerilor unui general de cultura şi valoarea G-lului C. N. Hârjeu, dar anexele din dreapta Centrului 8 erau atât de coborâte pe pantă în jos încât erau periccet vizibile şi nu se puteau ascunde prin camuflare) N, A.)
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Du cuprindea şi liniile de reculegere; adică aveau de atins obiective cu totul limitate 1), atât în lărgime cât şi în adâncime. Din această cauză a fost nevoe ca după cucerirea centrelor să li se dea noi obiective. Aceasta însă nu a îinpiedicat unităţile ca să procedeze la atacul centrelor vecine şi al liniilor de reculegere pe care le-au găsit în faţă după cucerirea centrelor, şi să înainteze atât cât au putut în avântul lor, înainte de a le sosi ordinul cu noile obiective de ajuns. 
Totdeauna un ordin trebue să cuprindă pe lângă obiectivele imediate de atins, şi obiectivele ul- terioare, o direcţie generală de înaintare, Sensul în care unităţile urmează să exploateze succesul câştigat, precum şi coordonarea operaţiunilor lor cu ale unităţilor vecine pentru a face să cadă diferitele rezistenţe pe care le-ar găsi în cale. Aa a Vom vedea mai la vale noile obiectivele date unităţilor. | 

= Alegerea Centrului 2 (recte Centrul 3) de la Est de St, Selo pentru a fi atacat de către Detaş, Hamm. se justifică cu uşurinţă : 
- — Se prezentă în eşind faţă de Centrele vecine şi anume este construit pe un mamelon care se găseşte la punctul unde Linia Centrelor se frânge de la Nord la Sud (Centrele 1-3) spre Sud-Est (Cen- trele 3-7): | 

— Este complect descoperit faţă de Centrele vecine, ale căror tranşee nu se observau bine din cauza tufişurilor care le acopereau ; lucrul acesta se observă bine pe harta 1/200000; de care cred că sa servit C-tul Arm. III la studiul terenului şi la darea ordinelor; 
— Anexele dinspre Sud-West şi Vest ale centrului erau construite pe pantele coborânde ale ma- melonului, şi în consecinţă erau foarte bine văzute dinspre Vest; adică şi aci frontul de atac se prezentă în - acelaş îel ca şi frontul atacat de Div. 4-a Pr. de la Daidir şi ca şi frontul atacat de Brig. | S. la Antimovo. — Se găsea Ia circa 8 kim. de Dunăre şi deci la bătaia maximă a gurilor de foc de pe malul stâng al Dunării şi de pe vasele Escadrei, 

| Câmpul de tragere din faţa Centrului 3 se prezintă complet descoperit până la satul St.-Selo, care se găseşte la circa 1000 m, în faţa reţeiii de sârmă. 
Alegerea acestui sector ca sector de atac pentru Detaş, Hamm., care se prezintă în aceleaşi con- diţiuni ca şi sectoarele alese peitru Brig. | S. şi Div. 4-a Pr, ne întăreşte în convingerea enunțată mai sus; ba ceva mai mult ne face să credem că Bulgarii evitau a împinge la atac unităţile prin porumburi de teamă ca să nu se risipească şi să se destrame. 

= Se constituia un al doilea grup de forţe compus din Brig. III şi Il S. şi R. 9 Cav. subt comanda G-lului Draganof cu misiunea de a asigura flancul drept al trupelor care atacau 'Turtukaia, contra oricărei încercări a inamicului de la Silistra, dar în acelaş timp se ordonă şi în ce loc să ocupe poziţie în aşteptare ambele brigade, precum şi R. 9 Cav., şi aceasta subt denumirea de misiuni date acestor unităţi. Acelaş amestec pe care l-am observat şi faţă de grupul de forţe care atacă Turtukală, Nu este bine ca atunci când se constitue un grup de forțe subt o comandă unică şi i se dăo misiune, să se dea misiune şi unităţilor din care este compus acel grup, şi să se ficseze şi locul în care să se găsească aceste unităţi şi modul cum să acţioneze, 
„Dealtfel poziţiile care se ordonă brigadelor ca să le ocupe erau întrucâtva falşe față de misiunea pe care o avea să o îndeplinească Grupul General Draganott. 
— Astfel Brig, III S., din poziţia de la Pitrzkli nu putea pară în mod sigur o încercare a inamicului dinspre Silistra. Iatr'adevăr distanţa dintre Pitrakii şi Dunăre este de 20 kim. în linie dreaptă şi este stră- bătută de 3 drumuri care duc de la Silistra la Turtukaia şi pe care le putea urmă cotoanele inamice care ar îi plecat de la Silistra în ajutorul 'Turtukaiei. Unul din aceste drumuri urmează malul Dunării; — al doilea, intermediar, intre: Dunăre şi şos. Silistra-Turtukaia ;—şi al treilea, însăşi şos. care trecea pe la 10 kim. la Nord de Pitrakli, unde se găsea Brig. III Sotia. | 
  

1) Aceasta nu este o greşeală ci o măsură de mare prudenţă, căci cucerirea liniei principale de rezistență— solid organizată, şi aparată de numeroasele trupe aşa cum Vrăjmaşul credea că este, şi trebuia să fie, — este o operaţiune foarte grea, care impune: mari sacrificii de Oameni, o mare consumare de muniții ŞI cere timp îndelungat. Dacă apărarea sar fi făcut în mod normal, de Sigur că apărarea acestei linii nu putea fi spartă până seara; şi atunci atacul ar fi trebuit să încerce a doua zi o nouă opinteală. , Şi chiar dacă atacul reuşea spre seară, trupele lui, extenuate şi încâlcite nu mai puteau încerca noui operaţiuni, fără .a compromite rezultatele dobândite pe linia principală, : „__._" Dacă Germanii ştiau să se oprească la timp în Sept. 1914, victoria dela Marna poate nu era să fie a franco-englezilor. După un mare atac, trupele atacatoare ajung la un Punct mort, dincolo de care este primejdios a trece. 
| “Deci în cazul -de faţă obiectivele date Diviziei a 4-a Nu erau obiective limitate, ci mari de tot, pe care M. C. G, sau Arm. UI Du se aştepta să le atingă în trei, sau 4 ore de luptă. 

64
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O coloană eşită din Silistra şi ajuasă prin surprindere la Sarsânlar, astfel cum s'a întâmplat “cu 
coloana trimeasă în ziua de 23 Aug. (5 Sept.), avea toată şansa să ajungă la Turtukaia mascând spre Sud 
brigada bulgară de la Pitrakli, 

Şi dacă această coloană nu a răuşit să ajungă la Turtukaia şi să deschidă drum de retragere 
garnizoanei Cetăţii, aceasta s'a datorit conducerii îacurcate a C-tului Român şi risipirii nejustificate a forţelor. 

Se va vedea la descrierea operaţiunilor că Brig. III Soţia, care se găsea în ziua de 24 Aug. (6 
Sept.) tot la Pitrakli a fost surprinsă de ajungerea coloanei de la Silistra la Arabagilar, şi puţin a rămas de 
a scăpa momentul să iasă înainte, să o atace şi să o respingă. 

— Brig. II S. urmă să ocupe poziţie eşalonată lângă satele Kara Esekioi şi Akadânlar cu însărcina- 
” rea de a supraveghia direcţiile de la Silistra şi să fie gata ca împreună cu Brig. III S$. să atace inamicul care 

ar încercă să atace de la Silistra în flancul trupelor bulgare care acţionă la Turtukaia, 
Să vedem în ce fel ar fi putut această brigadă să-şi îndeplinaască misiunea. 
De la Akadânlar la Silistra, pe şosea, până la linia de apărare a Capului de Pod sunt 28 kim. 

iar de la Kara Esekioi până în punctul cel mai apropiat al şos. Silistra-Turt, sunt 20 de kim. în linie dreaptă. 
Este drept că prin poziţia pe care o ocupă această brigadă îi era foarte la îndemână să atace în flanc 

şi în spate coloana care s'ar fi îndreptat de la Silistra la Turtukaia ; dar ca să pornească la atac după ce ar îi aflat 
că coloana s'a pus în marş, nu ar fi putut sosi decât târziu, chiar dacă ar fi fost înştiinţată şi ar fi primit ordin la 
timp, şi nu ar fi întâmpinat în cale nici o piedică, — Dacă însă ordinul de atac ar fi sosil cu întârziere 
şi mai ales dacă coloana care ar fi mers de la Silistra la Turtukaia, s'ar fi acoperit spre Sud cu o flancgardă 
ficsă în regiunea Kara-Velickioi-Atmagea, îndeplinirea misiunii sale ar fi devenit problematică. Nu mai vorbim 

„că această brigadă (II S.) în ziua de 24 Aug. în tot timpul cât Brig. Ill-a S. s'a luptat la Sarsânlar cu co- 
loana Diviziei a 9-a, nu s'a mişcat de la locul său, deşi ar fi putut cădea în spatele acesteia spre Srebărna 
şi i-ar fi tăiat retragerea spre Silistra. 

= R. 9 Cav,, întărit cu un batalion infanterie, prin poziţia care i se ordonase să ocupe la Has- 
kioi şi misiunea care i se dăduse de a Supraveghea drumurile” care duc de la Silistra la Turtukaia şi la Aka- 
dânlar, corectâ întrucâtva poziţiile nepotrivite ocupate de cele 2 brigade de infanterie, însă acest reg-t nu 
trebuia legat de localitatea Haskioi („să înainteze până la Haskioi). 

Se va vedea că din această cauză coloana care a plecat de la Silistra, i-a trecut pe subt nas în 
ziua de 23 Aug. (5 Sept.) şi a doua zi această coloană a ajuns până la Arabagilor fără să fi fost văzută; 
iar câud aceasta s'a retras în dezordine spre Silistra, ma profitat de moment spre a o captura, ceace i-ar 
fi fost foarte uşor atât timp cât unităţile în retragere erau complect disolvate, 

= Se confirmă informaţia dată de soldatul Schmayer prins de cercetaşii Bat. Căpit. Costescu în sa- 
tul Antimovo în ziua de 21 Aug. (3 Sept., Dum.), cum că divizia sa (sigur Div. 4 Pres.) se concentrează la 
Belica şi că va ataca Cetatea când îi va sosi artieria. Fără îndoială este vorba de artileria pe care Lt-Col. 
Noicoi o găsea necesară spre a pregăti atacul. ! 

„Dispozițiuni pentru atacul Turtukaiei. 

„Amânarea atacului Turtukaiei pentru ziua de 5 Sept. (23 Aug.) a dat posibilitate să se pregă- 
tească atacul mai 'serios. S'au întărit poziţiile de plecare, s'au măsurat distanţele, s'au ales  observatoarele, 
S'au stabilit elementele de tragere pentru artilerie, etc,.— 

„inamicul toată ziua a continuat să tragă în poziţiunile noastre ;—ai noştrii însă nu au răspuns, 
„Brig. |. Pr. (Reg-tele 7 şi 31 Int. carii au atacat Centrele 8 şi 9) a răuşit spre seară (4 Sept, 

22 Aug.) să avanseze poziţiile sale de infanterie şi artilere mai spre Nord de drumul Daidir—Ceauş Mahle, 
„Artileria grea: 24 tunuri gaubiţe (obuziere) de câmp, 22 tunuri grele şi 8 lungi, precum şi bate- 

riile de câmp, 64 tunuri, aşteptau deja gata să bombardeze. | 
„Pentru îndeplinirea ordinului operativ No. 17 dat de C-tul Armatei, C-tul trupelor G-lul Maior 

Kiselof ordonase: - 
„â) Brig. | Sotia Col, Nedelcof să atace şi să cucerească Centrul 8; 
„b) Brig. 1 Pr. Col. lkonomof să atace şi să cucerească Centrul 7; 
„C) Brig. III Pr. Col. Kmetof să atace şi să cucerească Centrele 5 şi 6; 
»d) Coloana Maiorului Hamm. să atace şi să cucerească Centrul 2; 
„€) Reg. 47 Inf. să rămână la dispoziţia sa lângă satui Denisler, unde să se retrangeze. 
„î) La orele 6 în ziua de 5 Sept. (23 Aug.) toate bateriile grele şi gaubiţ (obuziere)  subt co- 

manda Col, Anghelot să deschidă foc contra obiectivelor indicate lor. După regularea tragerii bateriile să 
treacă la tragerea de efect distrugând adăposturile şi reţelele de sârmă făcând breşe. 

1) De ce? Dispoziţiunile luate pentru a împiedică venirea în ajutor a trupelor din Silistra, sau a Corpului rusesc au fost foarte bune, şi nu văd de ce S'ar critica, 
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»8) C-tul Brig. 4 Art. Col, Manof se numeşte comandantul întregei artilerii de câmp, determinând după fazele luptei obiectivele de bătut conform iudicaţiilor care i s'au dat, | „h) Momentul începerii atacului infanteriei se va ficsa de G-lul Kiseloft prin telefon, In caz când vreuna din unităţi mar primi la timp ordin, să se conformeze cu unităţile Div. 4 Pr. Pornirea unuia din reg-te la atac va fi semnalul pentru toţi să pornească hotărât înainte, etc, etc. 

Observaţii. 
| 

= Efectul tragerii asupra Centrului 8 şi asupra anexelor din dreapta sa dovedeşte că întradevăr distribuirea obiectivelor, măsurarea distanțelor, alegerea locurilor pentru observatori şi stabilirea datelor de tragare s'au făcut bine. Cu un număr infim de proectile s'a ajuns la rezultate uimitoare !). „= Când şi în ce anume obiective a tras artileria noastră în ziua de 4 Sept. (22 Aug.) s'a arătat la descrierea apărării Cetăţii. - 
= Ficsarea numărului de guri de foc grele şi de câmp, care au acţionat din partea Bulgarilor o rezervăm pentru capitolul următor, | 

- = In ce priveşte distribuirea obiectivelor de atac pentru infanterie, C-tul trupelor care au atacat Turtukaia, s'a mărginit să împartă între brigadele Div, 4 Pr. Centrele 5,6 şi 7 pe care trebuia să le atace această divizie, şi anume: Brig. III Pr. i sa gat două centre, iar Brig. | Pr. i s'a dat un singur centru; probabil că a intenţionat să producă efortul principal cu această din urmă brigadă, care era mai puternică: şi cred că aşa a fost deoarece pe frontul de atac al acestei brigade se observă cele mai puternice breşe în reţelele de sârmă şi loviturile cele mai multe asupra lucrărilor de fortificaţie. 
In realitate însă, după cum vom vedea, fiecare reg-t de infanterie a atacat câte un centru şi a- nume: R. 7 Pr. a atacat Centrul 9;—R, 31 Varna, Centrul 8;—R. 19 Şumia, Centrul 7; iar R. 48 Iaf., Cen- trul 6.—Aşa că distribuirea obiectivelor care s'a făcut prin ordin, a fost iluzorie, ! 

= Prin ordinul comandantului trupelor care atacă Turtukaia se stabileşte două grupări de artilerie : una a artileriei grele şi a doua a artileriei de câmp, ambele pentru toate unităţile care atacau Capul de Pod; 
şi întreaga artilerie era pusă subt un comandament unic. | 

Organizarea unui astfel de comandament şi exercitarea lui în timpul luptelor era impcsibil de re- alizat la cele trei atacuri care se dădeau asupra Turtukaiei distanţate între ele pria intervale de câte 5 klm., deoarece nu .se putea transportă focul artileriilor de la un atac la altul; şi de aceia cred că în realitate ar- tileriile celor 3 atacuri au acţionat fie care numai în folosul ubităţilor în sectoarele cărora se aflau, iar C-mentul Col. Manoi s'a restrâns numai la artileria Div, 4-a Pr. la care s'a alipit în întregime şi R. 2 Art. Grea 
al Col. Angheloi. 3) 

„Desfăşurarea Atacului Turtukaiei, 

„Exact la ora 6 şi jumătate dimineaţa de 5 Sept. (23 Aug.) s'a pus începutul actului sângeros,.... | „In acest ceas de dimineaţă C-tul R. 2 Art, Grea Col. Angheloi a dat ordin: „Foc“, şi a urmat prima salvă de tun, iar la ora 7,10 toate bateriile grele şi gaubiţ au trecut la tragerea de distrugere. Şi au pornit să bubuiască făcând Centrele 5, 6, 7 şi 8, precum şi tranşeele şi bateriile din prejurul lor să fie bom-. bardate de o masă de proectile. . 
„In Sect. Centrelor 7 şi 8 vărsau foc două baterii lungi de 12 linii şi una de 12 cm. gaubiţ. „In Sect, Centrului 6.—2 baterii gâubiţ de 12 cm. 2 baterii de 15 cm.1. 12 şi una de 15; cm. |, 30.— 

„lo Sect. Centrului 5,—două baterii gaubiţ de 12 cm. 12 |, obuziere tragere înceată ; şi „toate ajutate de bateriile de câmp gaubiţ (obuziere), 
„Timp de 35 minute artileria noastră atingea deja rezultatele dorite ; inamicul era tare zdruncinat iar artileria lui măcar că încă mai răspundea, avea focul mult împrăştiat, 4) 
„Observatorii din balonul capliv au remarcat deja o mişcare repede în tranşeele de comunicaţii şi în cele de luptă.— 

  1) Găsesc “că rezultatele nu au fost în raport cu numărul şi cu calitatea gurilor de foc bulgaro- germane, (Este drept; dar faţă de numărăl redus al gropilor de obuz ce se găsesc pe teren rezultatele sunt Surpriazătoare N. R.). 
2) De sigur că ordinul a fost greşit.. 
3) Aşa se face totdeauna, Detaş. Hamm, avea un fel de autonomie faţă de marea masă a trupelor bulgare strânse la Sud de Sectorul III, 
(Dar şi Brig. 1 Sofia Col. Nedelkof a operat independent de Div. 4 Pr. N, A). 4) Disproporţia era prea mare.



„Pe la ora 7,40' Col, Anghelof a găsit că pregătirea de artilerie este suficientă şi a raportat C- 
tului Trupelor. 1) „- 

| „la timpul acesta infanteria noastră stetea gata să pornească la atac. 
„Fix la ora 8 G-lul Kiseloft a ordonat că artileria să lungească tragerea în spătele centrelor şi 

unităţile de infanterie să pornească la atac hotărât, i . 
„Fără zăbovire şi şovăire ordinul de atac a fost imediat executat, 
„La orele 8,10” soldaţii noştrii au sburat la atac în Strajuică şi deschisă năvălire contra 

Turtukaiei. | Di 
„Artileria de câmp urmă valurile infanteriei dându-i un puternic sprijin. , 
„Artileria inamică a iateţit focul în cel mai înalt grad. A început atunci o grindi- 

nă de plumb, cerul s'a acoperit cu  noruleţele şrapnelelor şi sutimi de mitraliere 2) au început 
să bată cu fozul lor secerător groasnic asupra infanteriei noastre, care sbura la atac. ! 

„Brig. | Pr. (Col. Iconomof) trebuia să atace Centrul 7 şi tranşeele intermediare. 
„Gloriosul Regt. 31 Varna s'a îndreptat cu bravură către obiectivul său şi după ce a parcurs ju- 

mătate din distanță s'a pomenit subt un foc puternic de artilerie şi de puşcă. Lanţurile de trăgători se mişcau 
pe grupuri mici, şi în unele locuri reuşiseră să se strecoare, dar în cele din urmă fură nevoiţi să se oprească, 
G-lul Kiselof observând aceasta a trimes imediat pe Căpit. Kutarot să comunice ordinul lui: „Inainte fără a 
se ţine seamă de jertfe”. —Reg-tul a făcut un nou salt şi sa năpustit conira centrului de rezistenţă şi pe la 
ora 9,35' unităţi din R. 31 Varna împreună cu un batalion din R. 7 Pr, au parvenit să ajungă la distanţa de 
circa 2—300 m de apărăriie accesorii, unde fiind expuse la cel mai puternic foc nu Sar fi putut menţiune dacă 
nu ar fi fost sprijinite de. bateriile Reg-tului 15 Art. “care se apropiase şi deschisese un foc de uragan asupra 
inamicului, | e 

„Aci pierderile au devenit foarte considerabile, şi orice întârziere le mai măreă; prin urmare, în- 
nainte! . . „ „ , şi iată cu toţi s'au avântat spre tranşeele inamice, au ajuns la reţelele de sârmă, pe 
care au început să le taie, au sărit peste gropile de lup şi fârându-se pe burtă pe coasta dealului, pe care 
l-au aşternut cu cadavre, s'au aruucat în redută şi tranşee. A urmat apoi o scurtă încăerare şi centrul a 
fost definitiv cucerit la ora 11,20, 3) 

„la timpul acestui atac C-tul Bat, II Lt..Col. Vârbanof şi Căpit. Kutarot au fost ucişi; Catul 
Reg-tului Lt-Col. Kara Ivanof şi ceilalţi comandanţi de batalioane au fost răniţi; comanda reg-tului a trecut 
la cel mai nou comandani de batalion, Căpit. Tumparaov, care a desăvârşit cucerirea centrului şi a condus 
reg-tul şi a doua zi. 

„Gloriosul R. 7 Pr., cu preţul aceloraşi jertfe s'a avântat asupra tranşeelor lateraie ale centrului, 
le-a cucerit şi expunându-se focului de flanc al Centrului 8 a trimes unităţi să ajute: la cucerirea acestui 
centru pe la orele 13 (1 d. a.). 

„Brig. III Pr. (Col. Kmetof) a fost dirijată să atace Centrele 5 şi 6 precum şi tranşeele intermediare. 
„R. 19 Şumia sprijinit de R. 48 Int, cu întâiul. şi al treilea batalion pornise contra Centrului 6,: 

iar cu Bat, II şi IV contra Centrului 5. Batalioanele subt cel mai puternic îoc de artilerie şi pe un teren cu 
desăvârşire plan au continuat mişcarea lor chiar până la reţeiele de sârmă care sau. văzut 'că erau foarte 
puţin disirusa,4) deoarece asupra acestui centru trăsese numai două baterii de obuziere gaubiţ. Aci sprijiniți 
de bateriile de câmp, care venise în ajutor, ei, după o jumătate da oră din nou s'au năpustit la atac şi co- 
borând valea au tăiat reţelele de sârmă şi s'au aruncat în redută şi tranşee. A urmat o scurtă luptă la ba- ionetă şi pe la orele 9,35 Centrul 6 era definitv cucerit. | . i 

„Batalioanele care atacau Centrul 5, la început mergeau fără oprire şi cu acelaş avânt, însă a- 
propiindu-se de centru, inamicul de la Centrul 4 (care nu era atacat), (sic) şi din tranşeele intermediare a 
început să le bată în flanc cu foc de artilerie, puşcă şi mitraliere. Ai noştrii fură nevoiţi să se oprească, 
însă îndată ce au sosit în ajutor bateriile de câmp, ei s'au năpustit din nou înainte, au atins valea şi pe la orele 11, după o scurtă luptă la baionetă au cucerit definitiv Centrul 5. 5) 

  
, 1) Aşa dar Col. Anghelot credea că după o bombardare de o oră (de la 6,30 la 7,40) atacul infanteriei era pregătit, şi coloanele ei puteau începe atacul. Eu mu zic: mentalitate de artilerist, ci de bulgar. 2) Aşa dar atacul infanteriei nu fusese de loc pregătit de către marea inasă de artilerie bulgară, 3) Tot atsfel s'ar fi petrecut lucrurile dacă apărarea ar fi trimes în ajutorul bravului Regt. 79 câ- teva batalioane bine încadrate şi bine comandate ? De sigur că nu, Şi atunci atacatorul ar fi fost obligat să-şi suspende atacul, iar artileria de poziţiune obligată să reînceapă pregătirea noului atac, dar de astă dată mult mai serios decât pseudo-pregătirea de dimineaţă. 

4) Vra să zică atacul infanteriei nu fusese deloc pregătit de artileria bulgară. 5) Coloanelor de atac bulgare le veneau la timp ajutoare, pe când apărării nu "i venea nimeni în ajutor,
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'= Ne oprim ua moment cu descrierea ăci, 
Ă = Am promis să stabilim în acest capitol numărul gurilor de foc care au participat la atacul Cetăți! Turtucaia, . | | 

| Denumirea diferitelor baterii de artilerie grea îaşirate în capitolul de faţă este aproape de neinţele s şi sunt amestecate şi cu bateriile de obuziere de câmp, _ | N In capitolul precedent se arătă ca număr total al gurilor de foc care steteau gata să deschidă fo- cul asupra Cetăţii 64 tunuri de câmp, 24 obuziere de câmp şi 30 guri de foc grele, adică 118 guri de foc de tot felul,. Ţifra aceasta însă nu pare exactă dacă o comparăm cu ţifrele arătate în capitolul efectivelor în prezenţă la Turtukaia. . 
Intr'adevăr în acel capitol s'a dat următoarele ţifre pentru gurile de foc: i — Div. 4 Pr.: 12 baterii de câmp, 2 baterii de obuziere probabil de Câmp, precum şi R. 2 Art. Grea cu 7 baterii grele, 
— Div. 1 S.: 12 baterii de câmp, 2 baterii de munte şi 3 baterii de obuziere de câmp.—Dar din aceste baterii nu au participat la atacul Turtukaiei împreună cu Brig. 1 S. decât 6 baterii de Câmp (un reg-t artilerie) şi cele 3 baterii de obuziere de câmp, după cum foarte clar se va vedea cu ocâzia descrierii luptelor. 

Ă -— Detaş, Hamm, avea, după cum am mai văzut deja ocazia să stabilim, 1 baterie. de obuziere grele (calibru ?), !) şi 1 baterie de obuziere de câmp. 
la total deci toate unităţile care au luat parte la atacul Turtukaiei au dispus de 18 baterii de tunuri de câmp. 6 baterii de obuziere de câmp (gaubiţe) şi 8 baterii de tunuri lungi şi obuziere grele ;— adică 72 (nu 64) tunuri de câmp şi 32 tunuri şi ob. grele de diferite calibre;—în total 32 baterii sau 128 guri de foc de toate calibrele 2). Această ţitră o socotesc exactă, afară poate de o baterie în pius la Detaş, „ Hanm,, care ar ridica numărul total al gurilor de foc ia 132, 
Aşa dar în Sect. 1 au acţionat cel mult cele 3 baterii ale Detaş. Hamm. faţă de marele număr de guri de foc de tot telul care garniseau frontul acestui sector. —In contra Sect. JI au acţionat 21 de baterii (84 guri. de foc), față de cele 6 baterii (2 bat. t. de 105 mm.;—2 bat. ob. de 120 mm, care de altie! ştim că Sau retras din primul moment; şi în urmă 2 bat. ob. de 105 mm.) şi 3 turele de 53 mm s-iar în contra Sectorul III au acţionat 9 baterii (36 guri de foc) faţă de 5 baterii (1 bat. de 105 mm; 2 bat. ob. de 105 mm; 1 bat, de 87 mm; şi 1 bat. Md. bulgar de 75 mm), 1 cupolă de 120 mm, 1 bat. de 53 mm pe afet, şi o turelă de 53 mm,?). 
— lo privința pregătirii de artilerie, este drept ca efectele focului bulgar erau redutabile faţă de cantitatea de proectile trase, dar rezistența infanteriei nu era îndeajuns de sdruncinată, şi breşele erau insu- ficiente chiar în sectoarele cele mai puternic bombardate : şi nici nu putea să fie alifel după o tragere de efect de 30—40 de minute în care timp Du s'a tras mai mult de 170—200 obuze grele asupra Centrului 8 Şi asupra anexelor din dreapta sa, Aşa că constatarea Col, Angheloif că pregătirea este suficientă, şi pe baza "cărei constatări s'a ordonat pornirea la atac a infanteriei, era prematură ; şi atacul infanteriei bulgare a putut să răuşească, — şi aşa destul de greu, numai graţie faptului că unităţile de pe linia-de luptă a apărării nu au fost întărite cu nimic în tot cursul luptei 4), i 
= Bulgarii recunosc că artileria noastră trăgea deşi intens, dar împrăştiat, după cum deaittel am avut ocazia să conchidem şi cu ocazia descrierii apărării Cetăţii 5). 
=— Artileria de câmp bulgară a însoţit infanteria la atac. Ne amintim în această privinţă relatarea Căpit. Popilian, care ocupa cu compania sa anexele din dreapta Centrului 9, şi care a văzut după pornirea infanteriei bulgare Ia atac (sigur pe versantul opus al văii) artileria bulgară care a tras asupra anexelor şi i-a distrus aproape în întregime plotoanele 3 şi 4.5), 
= Când se spune că artileria inamică a întețit focul în cel mai înalt grad, cred că voeşte să vorbească despre intrarea în luptă a Diviz. II:5 Ob, care ştim că a venit în ajutorul Centrului 8 pe la ora 10 a.m.) 
= Pentru a stabili direcţiile pe care au înaintat la atac diferitele reg-te, precum şi obiectivele pe care le-au atacat, m'am servit, pedeoparte de comunicările ofiţerilor şi trupei carii au văzut cum s'a 
1).—150:mm.— . | ” 2) Această nepotrivire nu are nici o importanţă. i , 3) Greşeala mare a comandamentului apărării este că nu a ţinut întrunită toată artileria mobilă până când atacul şi-a demascat intenţiunile, pentru a o repartiza numai atunci sectoarelor după cum dictau evenimentele. 
4) Foarte bine judecat. 
5) Ce rău să facă numai câteva guri de foc faţă de: enorma masă de artilerie concentrată asupra Sectorului II, | | 

. 6) De sigur că aceasta este menirea artileriei de câmp, _ 7) Aşa trebue să fie, 
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desfăşurat atacul, iar pedealtăparte de comunicarea pe care mi-a făcut-o paznicul cimitirului bulgar con- 
struit lângă Centrul 8. 

In anul 1920 vizitând cimilirul, paznicul mi-a comunicat că câmpul de luptă de aci a fost vizitat 
îu cursul timpului de la 1916 până la 1920 de foarte mulţi ofiţeri şi soldaţi carii au luat parte la luptă cu 
reg-tele Diviz. 4 Pr.; şi din convorbirile pe care le-a avut cu ei, a înţeles în mod sigur că R. 31 Varna care 
a dus în cursul atacului din ziua de 5 Sept. greul luptei, a înaintat Ja atac pe valea de la Est de Daidir, 
care dă la cişmele. Reg-tul a înaintat grămadă pe vale până la cişmele, iar de acolo s'a răspândit, unii 
spre Centrui 8, alţii pe drum pe vălcică pe !a dreapta Centrului 8, iar alţii spre tranşeele din faţa  cişme- 
lelor, adică spre anexele din dreapta Centrului 8. Reg-tul a fost oprit şi respins de 3-4 ori, şi tot de atâtea 
ori a revenit la atac până a reuşit să pătrundă în tranşee, 

Un soldat care a căzut rănit în această luptă, i-a spus că perderile cele mai mari pe care le-a 
avut R. 31 Varna au fost provocate de o mitralieră care ocupase poziţie într'un pom din spaiele Centrului 
8; şi pentru ca să nu se piardă amintirea acestui fapt, a venit cu o toporişcă şi a tăiat crăcile pomului 
până aproape ce vârt, după cum se vede şi acum. !) Acest pom se vede într'adevăr şi se găseşte în stânga 
şos. Daidir pe linia 1 de reculegere din spatele Centrului 8. Nu cred că mitraliera a fost aşezată în pom, 
deoarece nu se dăduse o asemenea instrucţie soldaţilor Boştrii,—ci cred:că mitrallera ocupă poziţie pe însăşi 
linia de reculegere. | 

Ce mitralieră va fi fost aceia ? Din ce regt era? Cine o va fi condus? Cine va fi tras cu ea? 
Căpit. Popescu Cr., C-tul Comp. Mitr.]79 mi-a comunicat că el ştie că la Centrul 8, în faţa Cen- 

trului, ocupă poziţie cu o mitralieră (nu o secţie) franceză Subl, Vântu. (vezi şi comunic. Subl. Teohari). Se 
poate ca această mitralieră să fi ocupat poziţie în retragere în linia de reculegere în acest punct. Se poate 
să fi fost vre o seeţie de mitraliere din Comp. Mitr.:74 care ştim că pe la ora 10.00 a. m. a sosit şi a 0= 
cupat poziţie în linia |! de reculegere din spatele Centrului 8, sau poate chiar în linia 1 de reculegere în 
momentul sosirii, şi apoi în retragere să fi ocupat poziţie în linia | de reculegere.2) 

In tot cazul putem lua ca bună ipoteza că R. 31 Varna a înaintat la atac pe la Estul satului Daidir. 
Având stabilit acest lucru ne este uşor să stabilim pe unde a înaintat şi celelalte reg-te, 
R. 7 Pr. ştim că a ajutat cu un batalion la cucerirea Centrului 7 (recte Centrul 8) care era atacat 

de R. 31 Varna, expunându-se focului de flanc al Centrului 8 (recte Centrui 9); aşa dar acest regt a în- 
naintat la atac în dreapta Reg. 31 Varna. 

| Ne amintim din descrierea apărării Centrului 9 că grosul forţelor bulgare care a atacat acest cen- 
tru, a înaintat pe V. Daptac, şi de la gura acestei văii, parte din unităţi s'au îndreptat spre Est spre a in- 
tră în fortificaţii prin spărtura pe care drumul Denislerului o făcea în reţeaua de sârmă;—altă parte a atacat 
Centrul 9 de front; iar a treia parte s'a îndreptat spre Vest şi a pătruns îa fortificaţii pe valea dintre Cen- 
trele 8 şi 9. Această din urmă parte a concurat probabil şi la atacul Centrului 8 (în textul bulgar Centrul 7). 

Ioainte de a porni la atac ambele reg-te cred că s'ar fi găsit aşezate pe baza de plecare la atac 
în imediata apropiere a Capului de Pod, şi anume: R. 7 Pr. în partea mijlocie a Văii Daptac care are în 
acel loc direcţia Est-Vest ; iar R. 31 Varna în partea superioară a vâlcelei de la Estul sațului Daidir şi care 
în acel loc posedă o expansiune în care reg-tul ar fi putut sta ascuns în timpul pregătirii de artilerie, 

Aceste lucruri le socotesc bine stabilite. 
La sfârşitul expunerii de mai sus se spune că R. 7 Pr. a trimes unităţi ca să ajute la cuce- 

rirea Centrului 8 (recte Centru 11) 3) care şlim că era prevăzut în ordin ca să fie atacat de către Brig. | 
S. Se va vedea mai la vale că întradevăr R. 7 Pr. a trimes 2 companii care luând în şir şi întorcând în- 
treaga linie fortificată dintre Centrul 9 şi Centrul 1], a ajuns la acest din urmă centru şi a luat parte lia 
cucerirea lui împreună cu Brig. | S. Aceste companii sunt unităţile bulgare care au căzut în spatele Comp. 
5:79, 1]79 şi 16[79, care apărau anexele Centrului 9, le-a înconjurat, şi au masacrat pe rând, sau au cap- 
turat cea mai mare parte din ofiţerii şi trupa acestor companii, după cum am văzut la descrierea apărării 
Centrului 9. 

— De unde a pornit la atac Brig. III Pr, şi pe unde au înaintat la atac reg-tele acestei brigade 
(Reg-tele 19 şi 48)? 

In descrierea de faţă se dă numai un indiciu asupra acestor chestiuni,—şi anume că batalioanele 

  

1) Lucrul trebue controlat şi de se va găsi exact, acest copac va trebui îngrădit şi păstrat ca mo- nument istoric. 
2) O anchetă minuțioasă va descurcă adevărul, 
3) Da. Nu pricep contuziunea făcută de Comandantul atacului. Probabil că ordinal de atac pri- mitiv a suferit când a început să se execute, oarecari rectificări, pe care nu le vom cunoaşte decât când se va publică relaţiunile oficiale ale M. M. St. bulgar. (Poate, dar eu nu cred. Părerea mea este că C-tul a dat or- din, iar Lt-Col, Noicof şi Col. Nedejkof a făcut cum a crezut că este bine, N. A.)
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acestor reg-fe au înaintat pe un teren cu desăvârşire plan înainte de a cobori valea şi a trece reţelele de sârmă. Acest teren şes nu poate fi decât platoul dintre Daidir, Siahlar şi St. Selo, şi ar urmă deci că Brig. III Pr. a traversat acest platou în înaintarea sa la atac. 
De asemenea se mai spune că batalioanele care au atacat Centrul 5 (recte Centrul 6) au fost bătute în flanc cu foc de artilerie puşcă şi mitraliere în timpul înaintării de către trupele care ocupau Cen- trul 4 (recte Centrul 5) care nu era atacat, Pentru ca aceste batalioane, care ştim că au atacat cu aripa lor Stâugă jumătatea estică a Centrului 6, să fi putut să fie bătute în flanc dinspre Centrul 5, ele implicit ar fi trebuit să înainteze pe sus-numitul platou dinspre Siahlar spre Centrele 6 şi 7... 
Ne amintim că cu ocazia descrierii operaţiunilor desfăşurate pe frontul Centrelor 5 şi 6, am arătat cum ofiţerii carii au ocupat cu unităţile lor aceste centre, au văzut cum mase mari de infanterie iaamică îna- intau prin faţa Centrelor, pe care ei le ocupau, dinspre Siahlar, şi se îndreptau spre Daidir ;—şi cum această infanterie era bătută de artileria noastră şi de către infanteria, turela de 53 mm şi mitralierele dela Centrul 6. lată dar că se confirmă aratările comandamentului bulgar prin observăţiunile făcute de ofiţerii carii au luat parte la apărare; şi din aceasta putem deduce că Brig. III Pr. în timpul înaintării la atacul Centrelor 6 şi 7 a executat un marş de flanc faţă de Centrele 4, 5 şi 6, pe platoul dintre Siahlar şi St, Selo. De unde venea această brigadă ?, şi unde s'a găsit ea înainte de pornirea la atac ? Ne amintim că Div, 4-a Pr. prin marşul de apropiere a fost îndreptată spre frontul Belica-Mesi Mahle ; prin urmare fiancul stâng al Diviziei, respecttv Brig. III Pr. trebue că s'a găsit in regiunea satului Mesi Mahle. Pentru ca din acest sat Brig. III Pr. să ajungă să execute o înaintare dela Vest spre Est pe platoul dintre St. Selo şi Daidir, a trebuit ca mai întâi brigada să se fi deplasat spre valea dintre Daidir şi Siahlar, de unde apoi să se fi urcat pe platou pentru a se îndrepta în fine spre Centrele 6 şi 7 şi chiar spre Daidir, după cum vom vedea îndată, 

| De ce acest ocol ? 
Nu a putut să fie la mijloc decât o rătăcire, Probabil că brigada s'a îndreptat la început spre frontul Centrelor 5 şi 6 spre a le ataca după cum a avut ordin şi pe care le va fi identificat prin spioni locuitori din Siahlar şi St.-Selo; şi în ziua atacului ajungând sus pe platou şi văzând Spaţiul enorm (3 kim.) care o despărţea de Brig. | Pr. cu care trebuia să lupte cot la cot, a schimbat direcţia spre Răsărit pentru a luptă alături cu aceasta şi a făcut acel marş procesional prin faţa Centrelor 4, 5 şi 6, de care dacă ar fi profitat cum trebuia toate armele şi gurile de foc care garniseau frontul acestor centre nu se ştie dacă brigada aceasta ar mai fi ajuns în faţa Centrulul 7 şi ar mai fi putut atacă acest centru: dar din nenorocire mu s'a profitat de această ocazie, Şi astfel Brig. III Pr. ajunsă în faţa Centrelor 6 şi 7, a coborât valea. şi a procedat la atacul acestor centre. Ă 

= Asupra modului cum a decurs acest atac avem foarte puţine ştiri, —numai comunicările Subl-ţilor Homoc din Comp. 10179 şi lonescu Bârzea din Comp. 14(79. Primul, care a ocupat anexele din dreapta cen- trului recunoaşte că atacul bulgar din faţa sa, nu a fost atât de puternic; numai la extrema dreaptă a anex- elor Centrului 7 atacul a fost mai puternic, şi Plot. Vişan care a ocupat cu plotonul său acele tranşee ală- turi de plot. Subl. Huber Anton, i-a comunicat că acolo au avut loc lupte cu baioneta şi grenada. Subl. Ionescu Bârzea arată că compania sa fiind însărcinată să dea un contra atac dinspre Cen- trul 6 în contra Bulgarilor cari pătrunseseră printre Centrele 6 şi 7 şi ajungând în capul vâlcelei care des= parte aceste centre, a văzut cum pe această vale înainta infanterie în număr mare pe care a oprit-o un! moment; dar compania fiind atacată în flanc de infanteria bulgară care ocupse Centrul 7, S'a retras, Locot. Popescu 1. C-tul Comp. 4:74, rănit în luptele de la Turtukaia, întâlnindu-se în Spilai cu of. adiut. al R.'19 Şumla, aceasta i-a spus că reg-tul său a avut pierderi din cauza tunurilor de poziţie. Cred că a voit să înţeleagă tunurile de 53 mm. din cupole şi în cazul de față cred că e vorba de turela din dreapta Centrului 7, deoarece turela de 53 mm, de la Centrul 6 a tras Puțin, după cum am arătat deja. 
= In descrierea atacului dat de R. 19 Şumla G-lul Toşei arată că acest reg-t ajungând la reţelele de sârmă a constatat că erau foarte puţin distruse din cauză că asupra acestui centru (6,—recte 7) trăsese numai 2 baterii de obuziere gaubiţ, deşi tot dânsul spunea ceva mai 'nainte, la arătarea bateriiior care au bombardat centrele că asupra Centrului 6 vărsă foc 2 baterii de obuziere şi 3 baterii grele.—G-lul Toşet se contrazice aproape la fie care pas în ce priveşte numărul şi felul bateriilor, care au acţionat pe lângă diferi- tele unităţi la atacul Cetăţii Turtukaia. 

= ŞI atunci atacul Brig. III Pr. ca şi atacul Brig. | Pr. a fost susținut de aproape de artileria de. câmp. Ne amintim de focul de artilerie cu care au fost întâmpinate companiile din Bat. 1] (36 şi 1/75 care au inaintat dinspre Centrele 3, 4 şi 5 spre Centrul 6; cred că despre această intervenţie este vorba. 
Să urmărim mai departe atacul dat de Brig, 1 Sofia.
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„Brig. | S. (Col. Nedelcoti) avea obiectiv Centrul 8 (recte Centrul 11) şi tranşeele de la Est de acest Centru. *) | | 
„Subt focul divizionului de artilerie găubiţ şi al bateriilor de front, Reg-tele 1 S. şi 6 Târnova, au 

pornit la ora 8 cu avânt la atac. 
„La început bateriile inamice trăgeau încet şi împrăşiiat, aşa că reg-tele aproape fără oprire şi 

fără pierderi au ajuns: R. 1 S. la 3—400m. de Centrul 8 (recte Centrul 11);—iar R. 6 Târa. pe platoul de 
la Nord Vest de satul Antimovo. 

„Aci însă inamicul deodată a deschis un foc încrucişat puternic de artilerie, puşcă şi mitraliere,: 
oprind brigada, 

„Sa simţit nevoia de a recurge la ajutorul artileriei grele, iar după puţin timp Diviz. de Art. Sto- 
ianovici repede a eşit înainte şi ocupând poziţie după deal la 2 kim. Sud Vest de satul Antimovo, a deschis 
un foc eficace asupra centrului şi intervalului de la Est de centru. Focul precis al artileriei şi infanteriei a 
Sdruncinat repede moralul ivamicului ; cartuşele lui începuseră să şuere sus de tot peste capetele 
noastre, Ia acelaş timp se vedeau grupe de Români părăsind tranşeele şi numărul lor creştea mereu. Atunci 
Sofienii s'au aruncat înainte şi ajutaţi de camarazii lor Târnoveni din Bat. IV au ocupat tranşeele din faţa 

“ Centrului 8 (recte 11). | - | 
„Diviz. | Art. Căpit, Preobrajensky deasemenea a eşit la poziţie lângă Diviz. II, întărind focul de artilerie apropiat. 

„ „După ua scurt răgaz intfanteriştii au sburat din nou înainte şi scoborâud valea au trecut printre reţelele 
de sârmă, şi deşi bătuţi aprig de focurile de puşcă şi mitraliere au traversat apărările accesorii şi s'au aruncat 
în tranşee. După o scurtă încăerare sângeroasă au reuşit să ocupe definitiv Centrul 8 la ora 13.2) 

„la acelaş timp cu Sofienii au intrat în redută şi două companii din R. 7 Pr. şi Bat. IV/6 Tâta, 
„Celelalte 3 batalioane de Târnoveni au cucerit „Da noj“ (la baionetă) tranşeele intermediare dia- 

spre Est şi s'au întins spre Centrul 9 (recte 12), care la ora 14,30 a fost definitiv cucerit, : 
„la acest atac a fost rănit C-tul Reg-tului 6 Târnova, Col. Cervenakof. 

— Este clar că Brig. | S. a atacat Centrul 11 şi intervalul dintre Centrele 14 şi 12.—Atacul acestui 
sector nu a fost pregătit de artileria grea, ci numai de divizionul de obuziere de câmp. : 

— Focul încet şi împrăştiat al artileriei româneşti cu care a fost primit atacul la început, era pro- 
babil al Bat. Lt. Feraru şi Căpit. Costescu. Focul puternic şi încrucişat de artilerie care a făcut ca atacul să - 
se oprească în faţa Centrului 11 a fost probabil focul deschis de toate guriie de foc ale Sectorului III şi în 
special focul Cupolei de 120mm şi mai ales al Bat. Ob. 105mm Lt, Otopeanu, care a ocupat poziţie în valea 
dinapoia: Centrului 13 şi a tras de flanc asupra coloanelor de atac bulgare. 

= Cele 2. companii trimise de R. 7 Rr. spre Centrul 11, spre a face legătura cu Brig. 1 S., se pare 
că au fost singurele unităţi care au căzut în spatele anexelor Centrului 9 şi apoi în spatele Centrului 10 şi 
în spatele anexelor dintre Centrele 10 şi 11. Acestea au fost unităţile care au fost văzute de Subi-ţii Aa- 
dreescu şi Ghiţescu din Comp, 10J76 şi Petrescu 1. Gheorghe din Comp. 11|76, că se apropiau dinspre: 
Centrul 9 spre a le tăia retragerea. | 

= Cred că R. 1 S. nu a înaintat cu toate batalioanele dinspre Antimovo, ci acest regt. găsindu-se 
spre Engekioi şi spre răspântia Belica—Ceauş Mahle a înaintat de aci pe drumurile dintre Văile Kusgudluk 
şi Eskidere spre Centrul 11; şi în apropiere de satul Antimovo a oblicat spre sat, de unde apoi a pornit 
asupra Centrului 11. Numai astfel a putut Subl. Petrescu 1. Gh. să vadă din tranşeia pe care o o:upa în 
dreapta Centrului 11, acele coloane de infanterie care defilau prin faţa sa dinspre Sud spre satul Aatimovo. 

Să continuăm cu descrierea, | 
„Detaş. Hamm. (un batal. german, 2 batal, bulgare de marş, un batal. bulgar de miliții şi 3 esc. germane de cavalerie) a primit ca obiectiv Centrul 2. - 
„Din cauza depărtării lui de restul trupelor, şi lipsa de legătură cu Cartierul G-lului Kiselof, ac= țiunea acestui detaşament nu a fost în acord cu acţiunea celorlalte coloane. Inaințarea lui a întârziat, deoarece ordinul pentru atac s'a primit târziu, | ar 
„Din relaţiile Reg-tului 10 Mil, se vede că ordinul preventiv pentru atac a fost :predat unităţilor. abia pe la ora 10, iar pornirea a avut loc la orele 12, iar la orele 13,20' x'a atins linia satului St. Selo, şi 
  

" 1)-Acest obiectiv era, absolut excentric faţă de îronful brigadei din zilele precedente. :Bănuiesc că 
este o greşală de redacţie. (Nu. Eu cred că nu cunoştea centrele, care, unde se găsesc. N, A) i 2) Cu alte cuvinte Brig. 1 Sofia a avut ca obiectiv centrele care înbinau Sectorul de Sud cu cel de Est. Obiectivul său a fost foarte bine ales, (Sigur. Dar de cine?—De C-tul Arm. [Il 2—sau de Col. Ne- delkoff însuşi ? N. A.) 

7
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la 17,30' a fost cucerit Centrul 2 (recte 3). Aceste unităţi, cu toată întârzierea au manifestat acelaş avânt şi pasiune în atac şi au contribuit în deajuns pentru succesul general în acea zi,  * 
= In privința acţiunii acestui detaşament, se confirmă în totul concluziile la care 2m ajuns cu ocazia descrierii apărării Sect, 1, cu sigura deosebire că acest detaşament nu a atacat Cenir.l 2, ci Centrul 3, după cum am mai spus. 

Mai departe: i e | 
„Inamicul după ce lăsase în tranşee şi centre mormane de cadavre, întreaga sa artilerie grea şi mii de prizonieri, s'a retras în dezordine. în linia Il de apărare urmărit. fără încetare. de vraganul artileriei noastre de câmp. 
„Astfel numai cu o singură lovitură în timp de 4—5 ceasuri a fost prăbuşit brâul de centre de rezistență mai principale şi inamicul trebuia în cursul nopţii şi evacueze şi celelalte centre 1). Aceasta din urmă însă trebuia să nu se îngădue ; garnizoanele şi artileria acestor centre trebuiau să devină pradă în mâinele noastre în care scop C-tul Armztei a ordonat să se continue atacul, | 
„Brig. | Sof. a primit ordin să inainteze drept spre Nord şi să cucerească Centrele 10, ll şi 12; (recte 13, 14 şi 15); ” 
„Brig. Iii Pr. să urmeze ca susținere a flancului stâng a Brig. 1 Pr. şi să-i curețe Centrele 

3 şi 4;2). 
„Brig. 1 Pr. întărită cu R. 47 lot. era dirijată spre Nord în intervalu! dintre Centrele 5 şi 85) ca să atace a doua poziţie de apărare a inamicului. 
„Ordinul de mai sus a 'tost executat numai în parte, deoarece sa constatat că atacul Poziţiei II de Rezistență era peste putinţă, Unităţile erau foarte desagregate şi obosite şi trebuia să li se dea timp pentru a se restabili şi odihni; pe lângă aceasta, pentruca antileria de câmp rămăsese înapoi era necesar a se pregăti drumuri spre a putea eşi la noua poziţie. 4) | 
„Terenul din faţa poziţiei Div. a 4-a Pr, era foarte păduros şi în acelaş limp era ocupat de uni- tăţi inamice puternice, şi numai pentru traversarea acestui teren păduros chiar fără luptă trebuiau câteva cia- Susi. Aşa că atacul acesta.se impuneă ca să fie amâsat pentru a doua zi. 5) 

=—Nu este adevărat că Bulgarii au făcut prizoneri în tranșeele primei poziţii încât să fie inumăraţi cu miile; dealfel lucrul acesta a eşit îuarte bine în evidenţă la descrierea apărării. Mai de grsbă putem a- firmă că unităţile au părăsit poziţia mai "nainte de vreme, decât să se fi lăsat să fie capturate, 
= Comandamentul bulgar nu cunoştea nici sițuația trupelor amice nici a celor inamice când a dat ordinul de operaţii din ziua de 5 Sept.; Centrele 12-15 erau părăsite la ora 2 (14); iar Centrele 4 şi 5 erau cucerite la aceiaşi oră; aşa că ordinul de contiauare a atacului în scopul cuceririi acestor centre eta dat în zadar.6) . 
= În ce priveşte noul ordin de continuare a operaţiunilor observăm următoarele: 
— Se dedea în mod greşit ordin Big. 1 S. să înainteze drept spre Nord în scop de a cuceri în= treaga linie de centre.—Dacă această brigadă (Brig. Nedelcoti) ar fi executat acest ordia sar fi găsit în tot timpul cu flancul stâng amenintat de contra-atacurile care s'ar fi produs din interiorul Capului de Pod.5)— Prin înaintarea îa interiorul Cetăţii, pe lângă că se întâmpina de froat toate contra-atacurile care urmau să se dea de către apărare, dar prin această înaintare făcea să cadă şi centrele care mai rămăsese necucerite direct, şi pentru cucerirea de fapt a acestor centre era deajuns ca să se trimeată unităţi slabe spre a le o- cupă, cum dealifel s'a şi întâmplat. ă 
— Este a doua oară când Col, Nedelkof, C-tul Brig. 1 S,, execută în altfel ordinele primite și ope- rează cu succes, după cum vom vedea, 
— Abia acum îşi dă seama C tul Bulgar de greşala pe care a comis-o atacând Capul de Pod Tur- tukaia în sectorul care avea. spatele acoperit de o pădure imensă, în care nu se putea angaja atât de uşor pentru a continuă atacul şi a exp!oată succesul, şi acum găsea cu cale că atacul Div. a 4-a Pr. trebuia din 

  

1) Ce ruşine pentru cei carii conduceau apărarea | 
2) Adică 5 şi 4. (DaN. A), 
3) 69 (Da. N.A). 
4) Ceace am spus eu la critica ordinului de atac se confirmă, 
5) Foarte bine justificat, 
6) Se vede că autorul a fost lipsit de documente când a Scris această monografie. 7) Dar această brigadă era flancată de Brig. | Pr. (Nu. Această brigadă nu era flancată de Brig. ] Pr., deoarece aceasta era rămasă în urmă în faţa Păd. Daidir N, A.). 
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această cauză să fie amânat pe a doua zi;!) şi se va vedea că nici a doua zi Div. 4-a Pr. nua eşit din pădure decât târziu, după?amiază. 
Atunci se pune întrebarea: de ce a dat cu toate acestea ordin Brig. | S. să înainteze spre Nord 

spre a cuceri restul centrelor ?—Oare nu-şi dădea seama -C-meatul Dulgâr că golul ce se deschidea între 
dreapta Diviziei a 4 a care stetea pe loc, şi stânga Brig. 1 S. care înainta, să măreă şi mai mult prin aceasta, 
şi dădea putință apărării să se folosească de el (de golul ce se deschidea) şi să contra-atace ? 

Dar lucrul a fost remediat prin neexecutarea de ordin a Colonelului Nedelcof, care îndreptându-se 
cu brigada direct spre Turtukaia (Nord-Vest, nu spre Nord) făcea ca acest gol să se închidă în sensul fron- 
tului şi să nu mai fie atât de periculos, mai ales că pădurea nu era ocupată de trupe româneşiii. 

Să urmărim mai departe mersul operaţiunilor Brig. 1 Sofia. - 
„Brig. 1 S. a isbutit până seara să ocupe Centrele 10 şi 11,—iar Brig. III Pr. Centrele 3 şi 4. 
„Pe.la orele 15, la postul de comandă al g-lului Kiselof a sosit C-tul Armatei care a aprobat amânarea cerută pentru a doua zi a atacului, 2) 
„R. 1 Sofia reuşind să stabilească oarecum ordinea, începuse să înainteze, 
„R. 7 Pr. care se afla la flancul drept 21 Diviz. 4 şi la stânga Reg-tului 1 S. era eșalonat în a- fară la distanță considerobilă din couză că între ce'e 2 reg-te se formase un mare gol, 
„Când Brig. 1 Sotia a început deja să ocolească cu flancul drept înainta, bateriile Reg-tului 4 Art. se găseau înapoi tocmai la satul Antimovo. Şi în această stare de lipsă de coeziune în care sa găseau tru- pele în această parte, deodată pe neaşteptate şi-a făcut apariţia o brigadă românească care pornise la contra atac. În acelzş timp bateriile R. 4 Art., care se aflau în repaus lângă satul Antimovo s'au pomenit decdată subt focul artileriei inamice, lucru care siliră bateriile noastre să se ascundă. 
„Lanţurile inamice sprijinite de un puternic foc de artilerie continuau a eşi din pădure îndreptân- „ du-se către R. 1 S.—C-tul Reg tului, Lt. Col, Lazarof, văzând pericolul a început a încuraja pe soldaţi şi a reuşit să întâmpine acest contra-atac cu foc; Sofianii, trântiţi cu burta la pământ au rămas in linişte să aştepte lovitura la baionetă. , 
„Maiorul Stoianovici, căutând poziţie pentru divizionul său de artilerie a dat peste Comandantul Brigadei şi i-a raportat despre situaţia critică din fancul drept. 3) Atunci Co'onelul Nedelcofi repede s'a dus la cota 60(?) unde încurajând pe Târnoveni a făcut faţă repede lanțurilor de trăgători inamici. In acest timp Maiorul Stoianovici a luat 3 tunuri din divizlovul său şi a eşit rcpede la poziţie des- chizând fo: asupra unităţilor româneşti. 
„R. 1 Sofia a trebuit să scoată în prima linie toate susținerile, însă tot nu s'a putut ocuță golul până la R. 7 Preslav,—și tocmai în acest gol împingea inamicul, . 
„Focul artileriei inamice continua a se revărsa asupra Sofienllor, însă ei se țineau tare p?strând poziţia. Cu toate acestea pericolul încă nu trecuse pentrucă frontul de luptă al reg-tului era întins şi foarte subţire, iar în susținerea lui se mai găseau numai 3 plotoane. _ „Inamicul instalat în tufişuriie din stânga se întărcă mereu şi Sofienii trebuiră în mai multe: locuri să-l respingă la baionetă. - 
„C-tul Brig. peniru a ajuta R. 1 S.a trimes 6 companii din R. 6 Târn, în ajutor care repede au apărut în flanc, şi întâi cu foc şi apoi cu baioneta împreună cu Sofienii au atacat pe Români şi i-au respins. „Pe la ora 16,30'-inamicui întărit cu unităţi noi âu atacat flancul drept al Reg. 6 Târn. — Comp. 9 începuse să se retragă, dar C-tul Brig. a trimes în ajutor dovă companii din R. 1 S,, care împreună au respins pe inamic. 

„La oia 18 R. 34 Românesc, transportat la ora 1400 din România sa îndreptat contra Târno- venilor pe când reg:-tul termina ocolirea cu flancul drept înainte. Românii ascunşi în porumburi au atacat 

  1) Nu se judecă aste! operaţiunile, Alegerea sectorului de atac a fost nemeriiă, căci ea se im- punea. Atacarea liniei a [l-a în aceiaşi zi ar fi fost o gieşeală tactică câre ar fi putut costa pierderea  lau- rilor câştigaţi. | 
Colonel Nede!cot a executat prea bine în spiritul lui ordinul ce a primit. 2) Măsură foarte prudență. - 
3) Atacul Românilor a muşcat sdravăn; din nenorocire însă nu a fost Susținut şi alimentat cu forțe suficiente şi nici nu a avut conducerea unitară. 
Ce păcat !—Pe când ia Bu'gari C-tul Brig. conducea siogur apărarea frontului său alacat de Ro- mâni, încurajează pe unii, ajută pe alţii, îndreaptă gre şalcle, combină acţiunea artileriei cu intanteria, aleargă de la un regt. la altul, şi face să treacă momentul critic al suprinderiii, şi ia apoi ofensiva ; la noi atacul este descusuf, fiecare îşi face datoria individual, fără nici o legătură, aşa cum pe cei mici îi taie capul, fără asistența Comandantului de Sector, sau a C-tului contra-atacului care nici Du se ştie cine este. Şi atunci toate sforţările şi sacrificiile devin inutile şi contribuesc şi mai mult la slăbirea şi dezorganizarea trupelor noastre. ,
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prin Surprindere flancul Reg. 6 Târn., s'a înzins o luptă sâugeroasă în care lanţurile inamice ajunsese pe 
unele locuri la 50—60 de pași. Mulţi şefi fură scoşi din luptă însă 'Târnovenii nu şovăiră. 

„Chiar în acest moment periculos sosiră în marş-marş bateriile Diviz. 1! Art, și deşchiseră un 
foc repede. Câteva şrapnele bine nemerite şi strigăte de ura scoase din piepturile a-lor noştrii, au făcut pe 
Români să sovăiască şi să se retragă urmăriţi de uraganul de foc al bateriiior noastre. 

„R. 6 Tarn. sprijinit de companiile sofiene au pornit în urmărirea inamicului care se retrăgea, R. 
6 Târn. a trimes pe flancul său drept, spre Nord unităţi ca să supravegheze Dunărea. 

| „Detaşamentul de acoperire laterală a brigadei subt comanda Lt. Simot în acelaş timp luase Cen- 
trele 10, 11 12, 13, 14 şi 15 şi s'a întărit pe înălțimile de lâogă malul Dunării;—Centrul 9 fusese ocupât de Comp. Lt. Barbar. 

Observaţii, . 
= Dacă C-tul Armatei a aprobat continuarea atacului pentru a doua zi, de ce nu s'a oprit şi atacul Brig. | S,, care cu cât inaintă, se depărta şi mai mult de Div. 4 Pr.,— mzi ales că C-tul Armatei recunoaşte 

Sigur că între aceste dovă unităţi se formase un mare gol? !). 
| La această întrebare nu putem da nici un răspuns. Cu cât Brig. | S. înaintă spre Turlukaia cu 

atât mai mult se depărtă de Div. 4 Pr., care se oprise la marginea de Sud a pădurii—și se izolă şi mai 
mult, expunându-se să fie atacată şi bătută aparte de unităţile de ajutor sosite în Tur'ukuia. — Şi a fost un 
noroc pentru ea că nu a fost copleşită de aceste forţe. 

= Din partea nrastră nu s'a sesizat situaţia în care se găsea inamicul. Se credea că flancul inami- 
cului va îi găsit pe direcţia Cant. 2—Centrul 9 unde fuseseră îndreptate Bat. 1:34 şi 1134, pe cât timp în 
real tate trebuia căutat, cel drept, ceva mai la Nord Est cam pe acolo pe unde îşi îndreptase atacul său 
Căpit. lonescu C,, C-tul Bat, 1V/76, iar cel stând prin V. Başului, profitând de golul care se făcuse între uni- 
tăţile bu'gare.—Nu mai vorbim că nu se apreciase de loc izolarea în care se gsea Big. Col. Nedelcofi. 

= Prima acţiune de contra 'atac simțită de Brig. 1 Sofia a fost aceia a But, 1I/84 M. Protop., întă- 
rit în urmă de Bat. [174 şi de Bat. 11:74 şi II!|74 care se refăcuseră. 

Acţiunea acestor unităţi trebue că a fost destul de energic condusă şi probabil a atins flancu stâng al Reg. 1 S,, care înaintă în lungul drumului: care venea de la Centrul 11 spre Turtukaia. Din această cauză C-iul Brig. 1 S$., Col. Nedelcof, aprecia ca foarte periculos acest atac. | 
Odată cu contra-atacul dat de Bat, [l:84 ştim că s'a desfăşurat şi contra-atacul dat de Bat. 1/34 şi 11/34 pe drezpia şos. Silistra. Despre acţiunea acestor batalioane G-lul Toşet nu vorbeşie nimic; probabil pen'ru că s'a desfăşurat de font şi le-a făcuț faţă cu uşurinţă. Atacul dat de R 34 Lif. despre care G-lul 

Toşef afirmă că s'a d:t la ora 18 (6) şi anume asupra flancului (probabil stâng) al Reg. 6 Târn, nu a fost 
dat de acel reg-t, deoarece ştim că R. 34 laf. a sosit mult mai de vreme şi a intrat imediat în luptă. 

— Numai pe la ora 16,30' a început să se simtă pericolul şi la flaacui drept al Brig. Nedelcot prin 
intrarea în luptă a noui forţe, şi anume a Bat, 1]84, care ştim că a înaintat la atac cu jumătate din companii 
pe Stânga şos. Silistra, unde va fi găsit flancu! drept al R. 6 Târn.; şi ştim că acest batalion a atacat în 
In legătură cu Bat, 1176 şi 1V:76, E 

— La ora 18 (6) s'a produs o nouă recrudescență a contra-atacului şi auume tot asupra fancului 
drept al Reg. 6 Târn, când Românii ascunşi în porumburi au atacat prin surprindere flancul drept al acestui 
reg-t.—Acesta este fără îndoială momentul intrării în 2cţiune a Bat, [Il|2 Gr. Lt.-Col. Bădulescu, care ştim că a înaintat la atac cu toate companiile pe stâoga şoselii, unde terenul era acoperit cu porumburi. Na amintim că ofiţerii acestui batalion au comunicat că au avut chiar ciocniri la baionetă, aşa cum arată şi G lu! Toşef 
în descrierea sa. | 

= la fine cu mare greutate Brig. Nedeicoif a putut să facă faţă atacurilor repetate ale unităţilor ro- 
mâneşti pe frontul dintre şos. Kosuj şi colţul Nord Est a! Pă4. Daidir pe o întindere de circa 4 kim, ŞI este de crezut că, dacă atacul atâtor unitați ar îi avut o conducere unitară, şi ar fi fost sprijinit de artileria noastră, care ar fi acţionat îatr'o legătură strânsă cu infanteria, ar fi putut înfrârge şi respinge Brig. Nedelcoff; aceasta bine înţeles luând în consideraţie atirmaţiuni'e G-lutui Toşef care arată că această bri- gadă s'a găsit în momente critice în anumite faze ale luptei. 

= Este ciudată afirmaţia G-lului Toşef că R. 1 S. se găsca la un moment dat desfăşurat pe o 

E 1) Da. Acolo s'a produs o soluţiune de continuitate critică,— rupere de legătură tactică care ar fi fost fatală corpului bulgar, dacă. comandamentul nostru ar fi fost mai întreprinzător şi ar fi voit să profite de un prilej favorabil. , 
, 1) Da, ar fi fost foarte periculos, dacă se dedea cu mai multe trupe; dar ce erau să facă 3 ba= talioane contra a două reg-te? Ă 2) Da. C-tul Brigadei bulgare a considerat afacerea ca foarte peri:uloasă, fiindcă credea că în urma batalioanelor care îi atacau se găseau trupe de rezervă numeroase.
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linie subţire de trăpători şi având în susţinere numai 3 plotoane,—din care cauză a fost nevoit să-l întărească cu 6 companii din. R. 6 Târa.; şi apoi cum R. 6 Târn. fiind şi el în primejdie, a fost întărit cu 2 companii din R, 1 S. Se pune întrebarea: — de unde au fost luate aceste 2 companii? In orice caz aceste treceri de ajutoare dela un regat la altul, — oare brigada nu-şi constituise o rezervă ?, — arată că întradevăr brigada aceasta s'a găsit în situaţii critice în cursul luptei. | Ă „= Este de remarcat că R. 1 S.a făcut faţă atacurilor care sau desfăşurat pe şos. Daidir numai prin foc, nu prin contra-atacuri; aceasta întăreşte afirmaţia G-lulvi Toşef că R. 1 S. nu dispunea de rezeive, 
| | = Astilesia inamică nu a putut interveni în luptă decât târziu către seară, când ştim că a des- lănţuit un foc puternic asupra Reg. 34 Inf,, care a decis chiar retargerea acestui reg-t, precum şi asupra bateriilor de obuziere de pe dreapta şos.aDaidir (Bat, Căpit. Grigorescu şi Dumitriu) care ştim că şi ele s'au retras din acezstă cauză, | : i = Se confirmă că artileria noastră a tras în după amiaza de 23 Aug. cu înălțătoare maxirre, de- oarece numai aşa se explică cum proectilele sale a ajuns până la Aotimovo, unde se găseau bateriile bul- gâre în repaos, şi pâna unde este exact 6200 m. măsuraţi dela kim. 4 depe şos. Daidir, unde bateriile noastre ocupau poziţie. 

Ă 
Şi se pure şi întrebarea: 2 ce artileria noastră a tras acolo? — Ore a ştiut că artileria bulgară se găsea în acel loc?, — Şi în caz afirmativ de unde ştia acest lucru, atât timp cât această artilerie nu trăgea ? 

= Nu putem trece mai departe fără a ne pune întrebarea : dece artileria Brig. Nedelcof a rămas în repaos pe poziţie şi nu a înaintat,—bive-inţeles pe eşaloane,—de îndată ce infanteria şi-a reluat îna- intarea ? 

= Nu este adevărat că odaiă cu retragerea unităţilor nozstre de pe îront, Bulgarii au urmărit, = Nu este adevărat nici că Bulgarii au ocupat până seara toată linia centrelor până în Dunăre, de- oarece a doua zi până pe la ora 12-1 soldaţi răsisţi s'au putut retrage în voe spre Silistra în număr de circa 3000; în plus că ofiţerii din R. 76 Int, care âu eşit pe câmpul de luptă în ziua de 24 Aug. pe ver- Saniul de Vest al Văii Kusgunluk au văzut cum slabe unităţi bulgare au ocupat Centrele 14 şi 15 abia pe la ora 12, 
— Şi astfel garnizoana Cetăţii a Perdut ocazia de a câştiga un succes contra Brig. 1 Sofia !) 

„Căderea Cetăţii 

„Spre seară şi în cursul nopţii in ajunul zilei de 6 Sept, inamicul a primit întăriri considerabile din România (vre-o 3 reg-te de infanterie) cu care situaţia garnizoanei Turtukaia s'a îmbunătăţit. întrucâtva, Cu unităţile proaspete sosite, lupta se putea reluă din nou a doua zi, iar un contra atac cu şanse de suc- ces era foarte posibil mai ales asupra fiancului nostru drept care fiind întins până în Dunăre, era cel mai expus unei aruncări(?) Această situaţie periculozsă a Big. | S. era apreciată de C-mentul Româv, lucru care a făcut ca chiar în dimineaţa zilei de 6 Sept. să întrepriodă un puternic contra-atac contra acestei, brigăzi. „Pentru zdrobirea definitivă a inamicului la 6 Sept., G-lul Kiselef a dat următorul ordin. „i) Brig. |. S. să înainteze drept spre Nord pentru a operă în flancul liniei a ll-a de apărare inamică, 

„2) Brig. lil Pr. să eşaloneze reg-tele sale în adâncime şi să atace poziţia a doua de apărare la la Sud-Vest de Turtukaia, ţinându-se în legătură cu flancul Brig. 1 Pr. 
„3) Brig. 1 Pr. să continue energic înaintarea spre Nord, să atace şi să ocupe linia II de apă- rare inamică, 
»4) Coloana Hamm, să înainteze cu hotărâre şi să atace Centrul 1 şi Sahar-Alan, „5) Inaiatarea să înceapă la ora 6 dimineaţa. 
„Se constatase că linia II de apărare a inamiculni consta numai din grupe de luptă întrerupte în- nâintea cărora numai pe-ici-pe-colea erau reţele de sârmă, şi obstacolele pe care le prezenta Pădurea Bobla (Pădurea Daidir-Turtukaia).—lată. pentru ce lupta în ziua aceasta de 6 Sept. sa înfăţişat din partea Româ- nilor printr'o rezistenţă pas cu pas a înaintării ei prin pădure, şi prinir'un puternic contra-atac dat contra flancului drept al Brigadei 1 Sofia cu scopul ca unităţile din garnizoana Turtukaia să întindă mâna coloanei de ajutor care venea de la Silistra şi cu forţe reunite să încerce deblocarea Turtukaiei. 

Faţă de expunerea de mai sus avem de observat: 

    1) De sigur că ocaziunea era bună, dar nimenea nu a prins-0.—
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= Nu este adevărat că în seara de 23 Aug. (5 Sept.) şi în cursul nopţii au sosit în Turtukaia aju- 
toare atât de multe, —3 reg-te,—ci numai 2 batalioane, şi anume: Bat, II;2 Gr. şi Bat. 1[:80.—- a = C-mentul Bulgar îşi dedea socoteala că partea slabă a dispozitivului său o reprezentă Brig. 1 $,, 

şi aceasta cu atât mai mult cu cât Div, 4 Pr, era angajată în întregime în Păd, Bobla şi deci nu-i putea 
veni curând în ajutor în caz când ar fi contra. atacată. | E | Sa | = C-tul Bulgar credea că şi C-tul Român apreciază situaţia în acelaş fel ;—îa realitate nu era 
aşa, deoarece ne amintim că C-tul Capului de Pod socotea pe Bulgari respinşi şi ordonă ca unităţile să 
înainteze drept înaintea lor fiecare spre a ocupa centrele; iar când a fost vorba de un contra-atac, a ordo-= nat ca să fie executat în Sect, I, nu în Sect. III, în vederea unei eşiri spre Silistra.—Aşa că nu este ade- 
vărat ceace afirmă C-tul Arm. III Bulgare că garnizoana Capului de Pod a executat în dimineaţa de 6 Sept, 
(24 Aug.) un conira 2tac asupra flancului drept ai Brig. 1. Sotia. = Ordinul Comandantului trupelor de atac prevedea pentru Br. 1. S 

său stâng, cu atât mai mult cu cât această brigadă înaintând spre Nord sar fi depărtat mai mult de Păq, 
Bobla şi de Div. 4-a Pr. care se afla la marginea de nord a acestei păduri, şi ar fi mărit golul dintre 
aceste unităţi, 

- 
Din această cauză C tul Brig. 1 $. şi-a continuat atacul şi în această zi tot în felul în care l-a 

condus în ziua precedentă. 
Şi e de mirare că s'a dat un asemenea ordin, când ştim că însuşi C-tul Arm. II în descrierea 

pe care a făcut-o operaţiunilor din ziua de 5 Sept. arată că Brig. | S, după cucerirea Centrului 11 reluând 
înaintarea a început să ocolească cu flancul drept înainte, prin urmare a continuat să-şi schimbe din ce în 
ce direcţia în spre Vest excluzând asttel înaintarea spre Nord. 1) In ce priveşte misiunea care S'a dat brigadei de a operă îa flancul liniei a doua de apărare, nu 
văd cum s'ăr fi putut realiză acest lucru atâta timp cât această linie avea forma, ubui st micircumferinţe cu 
capetele rezemate pe Dunăre ; şi cred că această prescripţiune nu avea altă rațiune decât înclinarea pe care 
0 ave?u comandanții bu'gari de a ataca flancul şi'a da ordine de a se atacă un flanc sau ambele flancur 
fără s: cunoască Situaţia pe câmpul de luptă şi fâră să ştie şi fără să-şi dea seama dacă o atare opera- 
țiune se va putea execută, sau nu; şi astfel dedeau ordine ca să se afle în treabă şi să nu se zică că 
nu âu dat, 

. 
Tendinţe similare s'a observat şi la C tul Apărării în special când a orientat atacul celor două 

batalioane din R. 34 Inf. în ziua de 23 Aug, şi când a ordonat cele 3 contra-atacuri din Sect.1 în dimi- 
neaţa de 24 Angusr. 

la atacul Lioiei a II-a care se găsea la Nord de pădure. = Brig. III Pr. şi Detaş, Hamm. aveau misiuni şi obiective normale și potrivite situaţiei. = Iu ce priveşte rezistența executată de unităţite româneşti în Păd. Bobla precum şi contra-atacuj 
dat de Români în flancul Brig. | S$. ştim dejă în ce a constat şi vom avea ocazie - să vorbim imediat despre 
aceste operaţiuni. 

„Cu toate obstacolele acestea, unităţile au respins treptat pe inami: spre Nord şi după o înaintare 
târâş de 5 ore au reuşit la orele 11 să atingă marginele pădurii, de unde înaintarea mai departe trebuia să 

„Marginile pădurii erau bătute puternic de bateriile inamice Situate la Est de oraş, iar de la pă-   

  

1) „Spre Nord, („drept spre Nord“ N. A.) nu însemnează numaidecât direcţia acului magnetic, ci 
Turtukaia cu întăriri'e ei, ceace va face—de la sine—ca direciunile ce vor lua toate coloanele de atac din 
cele 3 sectoare să conveargă spre Turtukaia, după 'cum se indică în Schița 'anexaţă, | 

2) De sigur că au avut nevoie de a se restabili şi odihni. — 3) Erau toate acestea ? (Nu, absolut nimic, N, A.).—
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dure spre orâş se întindea o câmpie dreaptă cu desăvârşire descoperită, şi unităţile Sar fi expus la un foc 
ucigător. | 

| „Numai după ce bateriile au reuşit să ocupe poziţii, unităţile de infanterie au putut porni din nou 
la atac, şi pe la orele 16,30' trecând peste cele din urmă tranşee inamice urmărind de aproape pe inamic 
se apropiau din ce în ce de oraş. 

| 
„Pe la orele 15 (2) 1) se ivise C-tului Brig. parlamentarul român cu propunerea înscris din partea 

C-tulu: Garnizoanei (locţiitorul G lului Teodorescu) că se predă cu toată garnizoana sa necondiţionat ; însă 
până a ss primi această prnpunere de G-lul Kiselof, brigada ajunse deja în oraş.— 

„Pierd:rile unităţilor erau mari, a N 
„Brig. III Pr. (Col. Kmetot) a început ofensiva tot la ora 6 dimineaţa, Unităţile în mersul lor au 

întâmpinat dificultăţi şi mai mari; ele au trebuit să traverseze mijlocul pădurii pe alocurea greu de umblat, 
şi care din cauza adâncimii împiedică acţiunea artileriei noastre ; aceasta din urmă deja tăcea pe când bate- 
Tiile inamice trăgeau cu preciziune. 

„Cu toată lipsa de sprijin din partea artileriei, infanteria noastră a învins tănd-pe-rând toate ob- 
stacolele ; şi după o strecurare de 7 ceasuri prin pădure, gonind unităţile rc mâneşti instalate în ea, la orele 
16 2) a atacat la baionetă ultima linie inamică punând pe vrăjmaş pe fugă. 

„Brigada a avut de suferit pierderi însemnate. 
„Brig. Nedeikoft a pornit de dimineaţă la atac, atacând dinspre Est cu întreg frontul său de 

luptă. Pe la orele 6 30 inamicul a deschis un puternic foc de puşcă şi mitraliere asupra frontului ocupat de 
R. 6 Târn.; s'a constatat că inamicul cu forțe considerabile dinspre Dunăre din nou trecuse la contra-atac. 
Câteva companii româreşii, pe neaşteptate au :părut în flancul reg-tului reuşind să se apropie cam până la 
100 paşi de Compania 2-a din R. 6 Târn. C-tul acesei compznii, Lt. Cristci a ridicat rrpede so!daţii şi s'a 
năpustit la baionetă, dar a căzut numai-decât rănit mortal, iar compania sa s'a dat îndărăt. 

„Pe la orele 7,30 2) flancul drept al Reg. 6 Târn. era cu desăvâ-şire debordat, şi pentru a salva 
situaţia C-tul Brigadet a times Comp. Gil S. Căpit. Rmenof,—care companie sprijinită de focul Bateriei a 
S-a a trecut la atac şi antrenând cu sine şi celelalte compani a determinat pe inamic să-şi oprească îna- 
intarea, | 

„In cu'sul acestui contra-atac o colosnă puternică inamică 4) a încercat să se sustragă pe malul 
Dunării spre Siistra, dar graţie Comp. Lt, Diacef, care ccupase deja înălțimea dela gura râului Kusgua, 
precum şi graţie detaşamentului de acoperire laterală, coloana a fost nevoită să se înapoieze. o 

„Spre a zădzinici încercările inamicului de a se sustrage spre Silistra, C-tul Brig. 1 S, a ordonat 
ca 2 baterii să ccupe poziţie cu front spre Duntre precum şi contra unităţi'or inamice care di şi respinse 
tot mai amenințau flancul Reg. 6 Târn. | 

„Pe la orele 9,50' (2) Căpit. Rumenof a raportat că mase compacte inamice cu ortilerie înhă- 
mată se retrag spre oraș, luciu care a făcut pe C-tul Brig. 1 S. să ordone imediat o înairitare generală 5).- 

„Şi iată subt un foc de uragan şi printr'un puternic foc de armă şi mitraliere R. 1 S. şi 6 Târn. 
au primit din nou la atac pe un tercn cu desăvârşire deschis şi drept. Pierderile începuse să fie mari şi 
unităţile trebui:ă să se oprească câteodată ca să se strecoare. Brigada a întâmpinat o rezistență iudeosebi 
puternică pe linia de lângă cantonu' situat la kim. 4 Sud şos. Turtukaia-Sarigh'ol (Silistra). 

„Devarece R. 7 Pr. învecinat era prea depărtat spre Vest, inamicul care ocuța iufişurile în 
acel interval a flancat puternic R. 1 S. şi iupta s'a prelungit. S'a văzut că brigada fără sprijin, cu greu 
ar fi putut să-şi îndeplinească misiunea, din care cauză s'a cerul de la Comandantul Armatei să se trimeată 
în ajulor un reg-t din Biig. III S. 6) care se găsea la Est de Turtukaia în faţa Siistrei, care fiindcă în acest 
timp era angajată în luptă cu Românii, carii vereau de la Silistra, :eg-iul cerut nu a fost trimes. 

„Timpul trecea, inamicul contirua să opună o 1ezistență seriozsă şi era posibil ca în scopul de 
a se uni cu coloana care venea de la Silistra, să mai încerce încă odată să lovească flancul brigăzii, pentru 
care motiv Comandamentul bulgar trebuia să lucreze repede. 

„Sotfienii şi Târnovenii înconjurați de comandanţi lor şi destăşurând sforţări mari zu continuat 
treptat să împingă pe inamic şi au parvenit să se apropie la 400 paşi de canton. 

„la timpul acesta Diviz. Il Art. care reuşise deja în galop să ocupe poziţie aproape la 1 kim. în 
spatele Regt. 6 Târn., a deschis un foc puternic subt protecția căruia întreaga linie a pornit înainte. — Ro- 

  
1) Ora 15? (Nu. N. A.).— 
2) Ora 16. 
3) Nu îaţeleg: ora 7,30'? (Da căci Romanii au început lupta la ora 6—6,15' de dimineaţă. N.A.). 4) Ce coloană ?; — (A fost mai târziu, — pe la ora 2—3 d, a. — Până la ora 12 a trecut cine a vrut spre Silistra. N. A) 
5) Bate câmpii autorul. (Nu. Catre ora 10—11 artileria noastră s'a retras întradevăr în masă îa- hămată spre Turtukaia,—ştim,—subt comanda Colonelului Grigorescu. N. A.) 
6) Pe la ce oră se petrecea aceasta ? (Pe la ora 12. N. A.)



mânii au început să şovăiască, giupe mici se retrăgeau, iar după Puțin timp s'au sculat cu toţii şi Sau nă- 
pustit înspre oraş. 

„Ultima încercare a bateriilor inamice de a opri avântul, a dat greş, iar ivfanteria noastră călcând 
cea din urmă linie de trauşee şi urmărind inamicul care. se retrăgea, a ajuns deasupra oraşului. Focul câtorva 
companii din R. 6 Târa. instalate pe malul Dunării n'a permis bărcilor pline cu Români să treacă dinco!o. 
Fugarii se aruncau în valuri şi căutând salvarea înot, curând se înecau. - „Coloana Hamm.. care bivuacase pe linia Centrului 2—Satul Kalimok, înaintase în dimineaţa de 6 
Sept. ca Să cucerească Centrul 1, şi intrând în legătură cu Brig, III Pr. (R. 48 Int) sa aruncat asupra 
înălțimii de la kim. 5, Sud-Vest de oraş, a cucerit-o şi a continuat înaintarea în direcţia Nord. Pe la ora 
16,30' această coloană a cucerit cu baioneta Centrul 1, 1) iar în urmă şi Sahar-Alan şi satul Kolimok, atin- 
gâudu-şi definitiv obiectivul, 

Observăm. 

Nu putem stabili acest lucru decât după puţine indicii, dar totuşi cu multă probalitate de adevăr, 
Astfel ştim că Subl. Purcea 1, of. subalt. în Bit. 1VI40,a fost făcut prizonier în apropierea cişme- 

lelor din V. Fotulului de Soldaţi din R. 31 Inf. bulgar ; iar Subl. Cristodulo, care ştim că a fost capturat de 
O patrulă în apropierea Caz, Şeremet, fiind dus spre Vest, a dat la o depărtare de vre o 2 kim., de frontul 

Pentru ca Subl. Purcea să fi î-st făcut prizonier în jurul cişmelelor de către R. 3 Int, a trebuit 
ca acest reg-t să fi fnaintat pe drumul care duce de la Centrala 2 la aceste cişmele, In acest caz R, 7 Pr. 
de la dreapta Div. a 4-a Pr. trebue că a înaintat tot prin pădure pe cele 2 drumuri paralele care duc la 
Vâlceaua Ciobanului şi la V. Başului în faţa stânelor de lângă şos. Daidir, . De fapt şi de datorie ar fi trebuit ca cel puţin o parta din R. 7 Pr, să fi inaintaţ pe şos, Dai- 
dir;—dar cred că putem afirmă cu Siguranţă că nu a înaintat, deoarece numai aşa s1 explică cum R. 1 $ 
nu a putut să facă în nici un moment al luptei legătura cu acest reg . Dacă am şti pe unde au mers parlamentarii noştrii (M. Chiliman şi Lt. Popescu [. I)—spre a se 
prezerita c-tului acestei brigade, am stabili mai precis froutul şi direcţiile pe care au înaintat reg-tele sale. 
Dar cum cred că parlamentarii noştrii au mers pe şos. Rem. 2 se explică cum parlamentarii în mersul lor 
au ajuns pe frontul Brig. | Pr., C-tului căreia ei au prezentat actul de predare, după cum arată G-lul Toşef, 

| = Mai departe, pentru ca Sub!. Kristodulo să fi dat la 2 kim. Vest de Caz, Şeremet, deci imediat 
la Vest de satul Cerchez, de frontul R. 19 Inf., trebue ca acest reg t a înaintat pe V, Boiangiului (Rem. 2, 
Rem. 1), de unde apoi s'a îndreptat spre Turivkzia pe şos. Remiza 2 — Rem. 1 — drumul Rem. 1 Cerchez 
şi pe şoseaua care duce dela gura Văii Boiangiului pe la Bat. Skoda la Cerchez. Şi pentru ca R. 48 Inf, să fi stabilit legătura cu Detaş, Ham, trebue că a înaintat pe drumul 
zis de rocadă din spatele Centrelor 5,.4 şi 3, unde sa întâlnit cu unităţile acestui detaşament; şi de unde 
apoi, probabil, că s'a îndreptat spre Centrul 1 la cot cu acest detaşament, Dealtfel Supoziţiile acestea nu sunt greu de făcut, deoarece sunt aproape singurele care se 
pot face, 

— Apariţia unei mitraliere germane ia sorgintea Văii Kufalu în faţa unităţilor noastre care în ziua 
de 24 Aug, au înaintat la contra-atac pe această vale, ar dovedi că Detaş. Hamm, a înaintat spre Centrul 1 
prin, pădurea din spatele Centrului 2; în care caz R. 48 Inf, trebue ca a fost obligat să coboare şi el în 
Valea Boiangiului alături, sau în urma („eşalonat în adâncime“) R. 19 Inf., aşa cum i se ordonase. = Rezistenţa şi luptele pe care aceste unităţi le-au Susţinut în pădure, le cunoaştem dela des- 
crierea apărării Cetăţii. Nu poate îi vorba câtuși de puţin de Organizarea defensivă a pădurii şi de luptele 
şi înaintarea pas cu pas, la care ar fi fost obligată Div. 4 Pr., aşa cum afirmă G-lul Toşef. Intârzierea în pădure a unităţilor a fost provocată de faptul că ele au fost nevoite să înainteze 
pe câte o coloană ca prin nişte detfileuri ; şi orice accideat îi îatrerupea marşul,—şi în Special ameninţarea 
focului artileriei „româneşti care se găsea în poziţia dela Nord de Pădure şi care deschisese focul asupra 
ădurii, 

P Fapt este că atât Div, 4-a Pr., cât şi Detaş. Hamm. s'au găsit încurcate în interiorul pădurii până 
aproape de ora 4 d. a,, în timp ce lupta propriu zisă era Suportată numai pe Brig. | $. = Ocuparea Liniei Il de Rezistență între şos. Daidir şi Dunăre de către Div. 4 Pr. şi Detaş, Hamm. 
S'a făcui fără nici uu efori, această linie fiind părăsită aproape îa întregime tără luptă de către unităţile 
destinate să o apere. - | = Brig. |. S. a pornit Ia atac la ora 6, adică în acelaş timp cu pornirea la atac a grupului de uni- 
tăţi de pe şos. Daidir; dar mişcarea de înaintare a acestei brigăzi nu a fost văzută decât pe la ora 12 spre 1) Ora 16,30”, (Nu. Ceva mai târziu, şi nu la baionetă, ci fiind părăsit fără luptă, N, A.). 
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Răsărit de şos. Daidir; până la această oră această brigadă nu s'a văzut înaintând în tot lungul frontului 
său, ci a stat pe loc şi a măcinat prin foc,—aşa cum arată G-lul Toşet, toate atacurile unităţilor noastre. 

= Nu văd care au fost acele forţe considerabile româneşti care au pornit dinspre Dunăre şi a con- 
tra-atacat din nou în. ziua de 24 Aug. dimineaţa flancul drept al Reg. 6 Târn.—Atât Bat.. [1l]2 Gr., . cât şi 
Bat, 1|34 şi 11/34 au acţionat călare pe şos. Silistra, şi chiar la Sud de această şosea, şi . deci: nu au: ajuns 
să atace flancul drept al Reg. 6 Târn., care se găsea în porumb la Nord de şosea.—R. 76 Inf. care a ac- 
ționat între Dunăre şi şos. Silistra a intrat în „luptă ceva mai târziu, şi nu reprezenta o forţă alât de consi- 
derabilă ; în plus că se desfăşurase pe un front foarte mare şi a acţionat mai mult defensiv. 

= Este drept că retragerea Bat, [ll/2 Gr, şi Bat. 1;34, 11/34 a tost provocată de focul artileriei. 
bulgare. 

= G-lul Toşef dă mult mai puţină importanţă atacului unităţilor de pe şos. Daidir decât al acelora 
de pe şos. Silistra, cu toate că acelea erau mult mai numeroase, avuseseră iniţiativa atacului, şi reuşiseră un . 
moment să respingă trupele bulgare din fzţa lor.— | 

— Artileria bulgară a Div. 4 Pr. a pus în baterie şi a deschis focul târziu, după eşirea infanteriei 
din pădure; se confirmă deci că artileria care a bătut infanteria noastră la Rem. 2 şi la Rem. 1, a fost arti- 
leria noastră, 

= Parlamentarul român sa prezentat C-tului Brig. 1 Pr, nu la ora 15 (3), ci mai târziu pe la 
ora 17 (5).— . 

== G lul Toşef recunoaşte singur că Biig. 1 S. a atacat dinspre Est, şi deci spre Vest, nu în direcţia 
Nord cum îi dăduse ordin C-tul Atacului 'Turtukaiei, G-lul Kiselof. In felul acesta această brigadă se aşezase 
cu spatele spre Slistra.—Faţă de această orientare “a froctulul şi a direcţiei de atac a acestei brigade șe 
pune întrebarea: de ce a ţinut G-lii Toşef şi Kiselof ca să atace Turtukaia dinspre Vest şi Sud, când a lăsat 
ca Brig. 1 S. să atzce intervalul dintre Centrele 11 şi 12 şi apoi să se aşeze cu spatele spre Silistra, de 
unde se temeau că vor fi atacați ? . 

Părerea mea este că aceşti generali nu au cunoscut Turh kaia, nu au întocmit planul de atac în- 
temeiat pe date reale şi nu au avut în mână conducerea operaţiuniior ; şi atacul a răuşit graţie superiorității 
artileriei lor, atacului în masă dat de infanteria buigară, precum şi slabei conduceri a apărării. Dacă soldaţii 
noştrii ar fi fost bine conduşi şi supraveghiaţi de aproape ca orice îrvpă care intră pentru prima oară în 
luptă, ar fi câştigat bătălia.—Oare nu au fost tot soldaţi români cci 25 soldaţii carii au apărat Centrul 8 
timp de 4 ceasuri contra a 4000 de Bulgari ? Sigur că tot români; dar acolo Sub], Lixeanu Nedelcu a Co- 
mandat trupa făcându-se văzut şi simţit în tot momentul de soldaţii săi, şi fără a se gândi la fugă sau 
la retragere. 

= Se confirmă presupunerea pe care am făcut-o cu ocazia descrierii apărării Cetăţii, că unităţile 
bulgare care au interceptat drumul spre Silistra ocupând Centrul 15 au fost cu totul Slabe,—şi anume Comp 
Lt, Diacef şi detaşamentul de acoperire laterală, adică cel mult 2 companii. 

— Generalul Toşef nu vorbeşte nimic despre acţiunea Escacrei de Dunăre asupra flancului drept 
al Brig. Nedelkofi ; probabil pentru că a fost prea puţin simţite, sau pentru că nu va fi tras de loc în uni- 
tăţile bulgare de pe malul Dunării. 

— Contrar celor ce a reeşit din descrierea apărării Cetăţii, G-lul Toşei apreciază rezistența de la 
„ Cant. 2 îadeosebi ce puternică, deşi, ne amintim, că foarte puţine subunități s'au oprit. şi au continuat re- 

zistenţa acolo,—Şi rezistenţa întregului front românesc s'a părut aşa de puternică la un moment dat,—pe la 
ora 1l—12,— iacât au simţit nevoia de a se cere ajutor de la Brig. III S. care luptă la Sarsânlar. 

= Golul Toşef arată că în timpul luptei R. 7 Pr. fiind prea depărtat, inamicul (Românii) carii ocupau 
tufişurile din intervalul dintre acest reg-t şi R. 1 S. a flancat puternic R. 1 S. (flancul său stâng) şi lupta a 
trebuit să se prelungeas:ă“.— Acest incident de luptă nu poate fi altceva decât focurile trase înspre Răsărit 
de către diferitele unităţi care au luptat pe sos. Daidir şi in special de mitralierele Subl. Stănescu E, din R. 
2 Gr. şi de Comp. Căprt. Buho'tzer (C. 6;80) şi Li. loanovici, carii văzând îrspre stânga cum infanteria bul- 
gară (flancul stâng al.R. 1 Sofa) înainta în masă spre Turtukaia, au făcut front în acea direcţie şi au des- 
Chis focul, care a avut de rezultat oprirea înaintării acelei inianterii. 

=„Ultima încercare a bateriilor inamice“, cred că e vorba de rezistenţa de la aşa zisul „reduit“ 
= Nu pot termina aceste observaţii fără o atrage atenţia asupra consecințelor pe care le-a avut re- 

trag'rea în masă compactă a artileriei înh>mate, spre Turtvkaia. Imediat ce această retragere a fost obser- 
vată și rapoitară, C-tul bu'gar a ordonat imediat o înaintare generală. Negreşit momentul a fost bine ales 
deoarece Bulgarii şi-au dat seama că această retragere avea o influență descurajatoare asupra infanteriei 
amice, iar în ace! moment artileria nu mai putea trage. Așa că astfel de retragerii o fi având ele înfăţi- 
şeri frumoase, dar sunt absolut netactice, şi trebuesc înlăturate şi înlocuite cu retragerea pe eşaloane, şi 
anume pe baterii în cadrul divizioanelor şi chiar pe secții în cadrul bateriilor. 

+



„Şi asifel puternica Cetate Turtukaia a căzut definitiv la orele 16,30" în urma unui atac de două zile şi aumai cu două eforturi,!) | a | | „Din pricina lipsei unui pod peste Dunăre întreaga garnizoană compusă din Reg-tele de Inf, No, 34, 36, 40, 46, 75, 79, 80 şi 84, două batalioane de jandarmi, R. 5 Ob, R.3 Art. Gr, şi toată artileria de câmp a căzut în mâinele Bulgarilor, 
| „Spre Seară numărui prizonierilor capturați se ridica la 18000 mii soldaţi şi 300 ofiţeri; însă a doua zi numărul lor a crescut până la 28000 mii soldaţi şi 480 ofiţeri, între cari 3 comandanţi de brigadă şi 8 comandanţi de regt.—Numai C-tul Cetăţii, G-lul Teodorescu, isbutise să fugă însă de la 5 Sept. în Ro- mânia ; se spune că i-a fost frică să rămâie, să nu fie tras la răspundere de omorurile şi atrocitățile, care după ordinul lui au fost săvârşite asupra populaţiei bulgare 2) la declararea tăsboiului, „Trofee : două steaguri şi vre-o 100 de tunuri de calibre diferite, între care şi cele 2 baterii ale noastre capturate de Români în 1913., 

_ „Pradă: o mare cantitate de efecte de răsboiu şi proviziuni, iastrumente, telefoane, automobile, bi- ciclete, căruţe, trăsuri, şi multe: altele care treptat erau descoperite. „Pierderile noastre în cele două zile ale atacului se urcau: —„Brig, |. S.: 7 of. şi 257 sold, ucişi, —şi 35 of. şi 1386 sold. răniţi. —,„Div. 4-a Pr.: 25 of, şi 1275 sold. ucişi,—şi 108 ot, şi 4477 sold. răniţi. —„Unităţile bulgăreşti din Coloana Hamm.: 60 sold, ucişi,—şi 2 of. şi 319 sold. răniţi, —„Unităţile germane din aceiaşi coloană: 1 of. şi 4 sold, morţi,—şi 29 sold. răniţi. „Ceace face în tota! 199 ofiţeri şi 7773 soldaţi bulgari scoşi din luptă; ia din partea Germanilor 1 ofiţer şi 33 soldaţi scoşi din luptă. i . „Aceste pierderi Comparativ mari ale noastre se datoresc puternicului avânt cu care se dedeau atacurile. Ofițerii şi soldaţii nu aveau răbdare să aştepte şi să înainteze cu ajutorul lopeţii, ci cuprinşi de furie, de sete de răsbunare fugeau înainte, săreau peste cei căzuţi şi căutau cât mai repede să ajungă la lupta cu baioneta, 
| 

- „Pierderile neînsemnate Setmane erau o consecință a numărului mic (numai 3 Companii) precum şi a înaintării lor metodice, şi din cauză că ei nu erau însufleţiţi de ura de răsbunare pe care o aveau ai noştrii, 

„Având în vedere aceste mari pierderi ale noastre, noi ne mirăm cum a putut scie G-lul Lu=- dendorf în memoriile sale: „graţie colaborării detaşamentului slab german câre a decis lupta, atacul Turtu- kaiei a reuşit cu succes“, | 

româneşti, şi că dimpotrivă, garnizoana română în mumăr de 40.000 a fost strivită de avântul furios al - Bulgarilor, | o 
Pierderile Românilor au fost de două ori mai nuineroase, 
Observaţii. | 

— Ştim de la descrierea apărării cetăţii ce unităţi s'au găsit în Turtukaia în momentul capitalării ; de asemenea şi ce guri de foc (toată artileria afară de bateriile de pe stânga Dunării).— | _— Numărul ofiţerilor prizonieri, inclusiv ofiţerii de adm., medici, farm,, veter., şi preoţi, nu este exa- gerat, şi de aceia cred că nici numărul soldaţilor nu este exagerat, | — Nu am putut stabili ale căror reg-te au fost cele 2 drapele capturate de Bulgari; unul poate să fie al Reg=tului 84 Inf., care după cât ştim, îl avea în mână Lt-Col. Popovici, c=tul acestui reg-t, atunci când a voit să-şi deschidă drum spre Silistra ; iar, după moartea acestuia şi respingerea încercării, neavând cine să-l salveze, probabil a fost găsit şi luat de Bulgari. 
— In ce priveşte pierderile trupelor atacatoare bulgare,—în escursia pe care am făcut-o pe teren în anul 1920, am constatat următoarele : | 
— In cimitirul de lângă satul Antimovo se găsesc înmormântaţi:—14 Români fără să li se arate gradul, —47 necunoscuţi ostaşi bulgari din R. 7 Pr,—1 locotenent,— ] Sublocotenent,—1 starşa-pod-ofiţer, —1 plotonier-major,—1 plotonier,—2 sergenţi,—3 caporali,—şi 81 de soldaţi;—în total: 14 Români, —47 os- taşi bulgari din Div. 4 Pr.„—şi 3 ofițeri şi 97 grade inferinre probabil din Brig. 1 $. De la început trebue să spunem că soldaţii români nu S'au bucurat absolut de nici o favoare din partea Bulgarilor ; majoritatea au fost înmormântați prin tranşee ; răniții morţi în Spit. Com. din Turtukaia în număr de vre-o 350 au fost aruncaţi într'o gheţărie, unde a fost găsit şi cadavrul  Maiorului Dervescu 

1) Se miră C-tul Arm. Bulgare. . | 2) Nu pentru aceasta, ci de frica ofițerilor şi soldaţilor români, pe care nu ştiuse să-i scape de suşinea captivităţii, 
a | 
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care a fost asasinat de un soldat bulgar în plin convoiu de prizonieri pentru motivul că nu s'a lăsat să 
fie jefuit. 

O excepţie fericită fac cei 14 ostaşi români înmormântați în cimitirul de la Antimovo în 8 mor- 

minte prevăzute cu cruci la fel cu crucile de la mormintele soldaţilor bulgari. 

Cei 47 ostaşi necunoscuţi din R 7 Pr. probabil fac parte din cele 2 companii pe care acest 
reg-t le-a trimes ca să facă legătură cu Br. S. şi care ştim că au ajuns şi au luat parte la cucerirea = 

Centrului 11. Din numărul mare de morţi ai acestor două compunii, — şi răniții conform proporției 

normale vor fi fost de 4 ori mai mulţi,—putem deduce că aceste companii au avut de luptat greu 

cu unităţile dela Centrele 9 şi 10 şi din intervalul dintre Centrele 10 şi 1Î, nu eşa cum ar reeşi din comu- 

nicările unor ofiţeri ai noştrii; — şi că deci pe frontul arătat mai sus s'au găsit şi ostaşi carii au stat şi au 

luptat cu vrăşmaşul, deşi s'au văzut atacați în flanc şi chiar înconjurați, cum ştim că au luptat Subi. Vasi- 

lescu Cr. şi Rotaru lon. Altfel nu se explică cei 47 ostaşi din R. 7 Pr. înmormântați în cimitirul dela Anti- 

movo, faţă de numai 38 ostaşi din acelaş reg-t înmormântați în cimitirul cel mare dela Centrul 8, unde au 

fost înmormântați toţi morţii căzuţi în atacul Centrelor 6, 7, 8 şi 9, la care a iuat parte şi R. 7 Pr, atacând 

Centrul 9. 
— Sigur că nu toţi morţii Brig. I S., carii după cum am văzut că sunt în număr de 7 ofiţeri şi 

257 soldaţi, sunt înmormântați în cimitirul dela Aatimovo. Un sătean turc din Daidir (sau din Antimovo) cu 
câre am vorbit pe câmp, mi-a comunicat că locuitorii însărcinaţi să adune de pe câmp morţii şi să-i ducă 
în cimitire, nu duceau toţi morţii pe carii îi găseau pe câmp, ci pe mulţi, fie bulgari, fie români îi îngropau 
prin tranşee sau prin adăposturi. Şi afară de aceştia .mulţi vor fi murit prin spitalele de. campanie din spa- 
tele frontului. Numai aşa se explică cum în cimitirul dela Antimovo sunt înmormântați numai 3 ofiţeri şi 81 
de soldaţi faţă de 7 of. şi 257 soldaţi morţi din Br, |] S. 

— In cimitirul de Jângă Centrul 8 sunt înmormântați în gropi comune :—38 ostaşi din R. 7 Pr, 
—318 ostaşi din R. 31 Varna,—343 ostaşi din R. 19 Şumla, — 110 ostaşi din R. 48 Int.,„—23 ostaşi ain R, 
47 Inf.—şi 68 ostaşi turci din diferite reg-ie;—în total 895 ostaşi, 

Sigur'că nu toţi ostaşii morţi din reg-tele Div. 4 Pr. sunt înmormântați aci. Mulţi fiind grav ră- 

niţi, şi fiind evacuaţi la Daidir şi Denisler, au murit probabil pria spitalele din spatele îrontului de pe acolo,- 
sau prin spitalele din interiorui ţării. Mulţi morţi vor îi fost îngropaţi prin tranşee, după cum am arâtat ma: 

sus. Numai aşa se explică diferența mare aistre numărul morţilor daţi de-C-tiul Bulgar (1275) şi numărul 
celor îngropaţi in cimitirul dela Centrul 8 (895),—adică 380 !). . 

— Privind numărul răniților faţă de numărul morţilor unităţilor armatei bulgare care au atacat Tur- 
tucaia constatăm următoarele : 

La Brig. | S, au fost de 5 ori maâi mulţi ofiţeri răniţi decât morţi,—şi de 5,4 ori mai mulţi soldaţi 
răniţi decât morţi, 

La Div. 4 Pr. au fost de 4,3 ori mai mulţi ofiţeri răniţi decât. morţi, şi de 3,5 ori mai mulţi sol- 
daţi răniţi decât morţi. 

lar la Detaş. Hamm. au fost de 5,3 ori mai muiţi soldaţi răniţi decât morţi. 
Şi deci în mijlociu au fost de 4,5 ori mai mulţi ofiţeri răniţi decât morţi şi de 3,8 oii mai muţi 

soldaţi răniţi decât morţi. A 

In total prin urmare pierderile armatei bulgare care a atacat. Turtukaia au fost de 3,9 ori “mai 
mulţi răniţi decât morţi, sau mai bine zis au fost aproape 4 răniţi la un mort. 

latrucât ştim că în răsboaiele trecute numărul răniților faţă de numărul morţior a fost de 3 răniţi 

la 1 mort, se impune concluzia că gloanţele armelor noastre de calibru 6,4 mm., cel mai mic calibru dintre 
toate de pe pământ, nu a fost atât de omorâtoare ca ale arme!or din trecut, dând 4 răniţi la 1 mort.—Să re- 
ţinem acestă proporţie. Ă 

— Dintre reg-tele Div. a 4-a Pr. cel mai mare număr de morţi l-au avut R. 31 Varna care a atacat 
Centrul 8 şi anexele din dreapta ale acestui centru, precum şi R. 19 Ş. care a atacat dreapta Centrului 7 

—Până şi R. 48 L., care, după cum ştim a luptat în linia a Il-a a Brig. III Pr., are mai mulţi morţi decât 

R. 7 Pr., care a atacat Centrul 9 şi a ajutat şi la cucerirea Centrului 8 cu un batalion, care a înconjurat 
acest din urmă centru.—Nu-mi explic acest lucru decât prin uşurinţa cu care R, 7 Pr. a pătruns în fortifi- 

caţii în sectorul Comp. 3179, Lt. C-tinescu Cr, care apără valea dintre Centrele 8 şi 9, după care cucerirea 
celorlalte fortificaţii a decurs uşor; căci în luptele din ziua de 24 Aug. cred că reg-tele Diviz. 4-a Pr. nu au 
avut decât foarte puţine pierderi. 2) 

Din numărul morţilor pe carii i-a avut R. 31 Varna se poate deduce valoarea rezistenţii executate 
de unităţile care au apărat Centrul 8 şi anexele din dreapta sa, adică Companiile 4/79, 6:79 şi 8179 în frunte 
  

1) Toate acestea nu au nici o importanţă. 
2) De reţinut.
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cu Căpit. Caftangioglu şi Subi. ţii Lixeanu Nedelcu, Teohari D. şi Olaru Tr., carii au stat pe front şi au condus rezistența până în ultimul moment, când au fost înconjurați după pătrunderea Bulgarilor printre Centrele 8 şi 9. Şi aplicând proporţia de 4 răniţi la 1 mort, găsim că la numărul de 318 morţi ai Reg-tului 31 Varna înmormântați în cimitirul dela Centrul 8 corespunde 1272 răniţi, carii adăogaţi la numărul morţilor, ne dă 1590 scoşi din luptă din acest regel în faţa Comp, 6:79, 479 şi 8179 care au apărat frontul atacat de acest reg-t, şi din care eu am credința că nu au rămas ca să lupte până în ultimul moment, mai mult de 100 de oameni, cu 2 mitr. şi cu cei 4 ofiţeri notaţi mai sus, carii au aparat poziţia şi nu au cedat-o decât după ce au fos: atacați în îlanc şi Chiar înconjurați. lată cum sa putut rezista contra atacului bulgar şi cum ar îi putut rezista toţi apărătorii de pe Linia Centrelor, | — Marile pierderi suferite de R. 19 Sumia, şi anume 343 morţi şi respectiv 1372 răniţi (343X4), în total 1715 ostaşi scoşi din luptă, adică aproape jumătate din efectivul de 4000 cu care a atacat acest reg-(,, — de cine au fost provocate ? — De sigur că îi va fi provocat pierderit şi bateriile dinapoia frontului. Centrelor 4, 5 şi 6, precum şi turela de 53 mm. şi mitralierele dela Centrul 6, care toate au tras în flancul acestui reg-t în timpul când executa cunoscutul marş de flanc prin faţa centrelor menţionate mâi sus, dar cele mai mari pierderi pe care le-a suferit acest reg-t eu cred că îi le-a provocat plotoanele Subl. Huber Anton şi Plot. Vişan, precum şi turela de 53 mm. care toate se găseau la dreapta Centrului 7 şi care au “fost atacate direct de R. 19 Ş. Şi această afirmaţie eu o întemeez pe următoarele fapte şi consideraţii: , Bat. de 87 mm Md. 1880 Lt. Chicos, precum 'şi Bat, Md, bulgar Subi. Castrişanu nu au sesizat la timp importanţa preţiosului obiectiv şi nu au tras decât foarte puţin, deşi cu oarecare efect, Au tras vre-o două salve şi bateriile Diviz. Il de Ob. 105 înainte de a pleca la Centrala 2. Turela de 53 mm dela Centrul 6 a tras foarte puţin şi a terminat muniţiunea de vreme, după cum a arătat Subi. Cernescu, Adj. Bat. [Il/79, care se găsea la Centrul 6, | Mite, Fr. dela Centrul 7, deşi în număr de 9 (?) nefiind aşezate însă în poziţii proprii pentru tra- gerea la distanţă mare, au tras puţin. | 
Sold. Dimache făcut prizonier rănit la Centrul 6 şi fiind dus pe vale spre Daidir în după amiaza zilei de 23 Aug. a văzut în faţa tranşeelor din dreapta Centrului 7. acel mare număr de morţi şi răniţi „de parcă se dăduse ruperea rândurilor şi repaos unui reg-t întreg“. — Sigur că sceşti morţi şi răniţi căzuseră aci în vale în faţa tranşeelor ocupate pe plotoanele Subl.' Huber Anton şi Plot. Vişan, nu pe când reg-tul executa marşul de flanc sus pe platou. 
Ofiţerul adj.alR. 19 Şumia a comunicat L-tului Popescu G. Ion, C-tul Comp. 4:74; pe când se atlă în spital, că pierderile cele mai mari le-a suferit reg-tui său din partea artileriei de poziţie, adică din partea tunurilor din turele.—Ori tutela de 53mm de la Centrul 6, deşi ar fi putut trage pe când R. 19 Ş. defilă pe sus pe piatov, nu a tras decât puţia, după cum am arătat ; iar turela dia stânga Centrului 7 nu putea trage decât înspre Sud şi înspre Răsărit, şi deci nu a putut trage înspre Apus, dincotro atacă R. 19 Ş. Deci majoritatea pierderilor suferite de acest regt,, adică peste 15u0 de morţi şi răniţi (Jin totalul de 1715) au fost făcute de plotoanele Subl, Huber şi Plot Vişan, precum şi de turela din stânga Centrului 7, care au fost atacate direct de R. 19 Ş., şi pria urmare putem afirma că aceşti luptători şi-au făcut datoria tot aşa de bine ca şi apărătorii Centrului 8 şi ai anexelor din dreapta acestui centru acoperindu-se de o glorie nepieritoare, 

o. , — Pierderile suferite de Brig. 1 S. au fost relativ slabe, dacă ne gândim că această brigadă a dus greul luptei în după amiaza zilei de 23 şi aproape în tot cursul zilei de 24 Aug, Aceste mici pierderi faţă de acţiunea pe care a desfăşurat-o mi le explic prin faptul că această brigadă în după amiaza de 23 Aug. şi în ziua de 24 Aug. a stat mai mult în defensivă, măcinând prin foc „atacurile unităţilor noastre ; şi nuniai când observă că unităţile noastre risipite părăseau câmpul de luptă, în- naintau spre a ocupă terenul, : | = Totalul pierderilor unităţilor bulgare care au atacat Turtukaia atinge un sfert din efectivul lor to- tal, ceace este foarte mult, şi denotă rezistența îndârjită a apărătorilor cu toate defecţiunile arătate la des- crierea apărării Cetăţii. 
Aceasta dovedește că apărarea se găsea pe punctul de a câştigă o victorie defensivă, care nu i-ar fi scăpat, dacă conducerea ar fi fost mai bună, dacă unele irupe nu S'ar fi dizolvat, şi mai presus de orice dacă artileria şi-ar fi avut pregătită tragerea şi colaborarea sa cu infanteria.!) ” = Pierderile armatei române nu cred că au fost îndoite, adica 16000 de ostaşi scoși afară din luptă, Chiar dacă efectivul total al garnizoanei S'ar fi ridicat la 40.000, ceace nu cred, şi nu se va putea Ştabili niciodată, tot nu au fost 16.000 ; căci dacă socotim 28.000 prizonieri căzuţi în mâinele Bu'garilor» 3500 soldaţi scăpaţi spre Silistra, unde au fost opriţi şi numărați, —şi circa 2000 Soldaţi teferi sau răniţi 
    1) De sigur CĂ apărarea,—chiar dacă ar fi păstrat pasivitatea de la început, —ar fi putut să re- ziste multă vreme atacurilor vrăjmaşului.
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care au trecut Dunărea la Olteniţa, vedem că țifra maximă a pierderilor armatei se ridică la 6500 oameai 
morţi şi răniţi, ţifră care încă au a fost atinsă.!) 

Și astfel a căzut Cetatea Turtukaia, mai mult scăpată din mână decât cucerită de dușman. 

Cum cred că trebuia atacată Cetatea. 

Din cele arătate mai sus se poate conchide următoarele: 

1) Tot frontul Cetăţii trebuia învestit şi atacat. 2) - 
2) Atât pentru învestire cât şi pentru atac frontul Cetăţii trebuia împărțit în a sectoare între unităţi:2) 
3) In afară de sforţarea principală care urmă să se facă cu un grup puternic de forţe, fiecare 

unitate sau grup de forţe, căruia i se. dedea în primire să atace un sector, trebuia să producă câte un efort 
parţial mai puternic asupra unui punct dia sectorul distribuit.4) 

4) Efortul principal trebuia să se producă în feiul următor: 5) 
| — Să se evite sectoarile care aveau spatele acoperite « cu păduri şi care i-ar fi produs încurcături în 
exploatarea succesului, 

— Să fi făcut să cadă rezistenţele pe care inamicul le-ar fi opus sprijinindu- se pe păduri, învăluind, 
întorcând sau deborbând pădurile. $) 

— Să tindă a atinge părţile vitale ale Cetăţii, precum : legătura şi retragerea spre Silistra, legătura. 
şi retragerea spre Olteniţa, şi să fi redus putinţa de a prelungi rezistenţa. 7) 

— Să pătrundă în fortificaţii pe unde era mai uşor, şi pe unde apărarea ar fi fost înfrântă mai 
cu uşurinţă, 

— Să evite a intra subt acţiunea Escadrei de Dunăre, 
— După căderea primei linii de apărare să înainteze direct către interiorul Cetăţii, lăsând în seama 

unor unităţi. din linia doua grijea cuceriri fortificaţiunilor laterale. 8) şi 9) 
5) Artileria, şi în special artileria grea trebuia distribuită în proporţie mai mare unităţilor îasărci- 

nate cu efortul principal. 
6) Atât efortul principal cât şi cele parţiale trebuiau să evite a se apropia de Cetate şi a atacă 

sectoarele cu câmp de tragere prea descoperit fără însă a se încurcă în porumburi sate şi păduri, 
In cazul special al Turtukaiei şi al forţelor care au atacat-o, sar fi putut proceda în felul 

următor : 

S'ar îi distribuit pentru învestire şi atac: 
— Detaşamentului Hamm. întreg Sect. 1, cu efort principal asupra Centrului 3, 
— Diviziei a 4-a Pr. Sect. Centrelor 6—11 până la inclusiv Subc. 11-12, având să execute efortul 

principal cu o brigadă de 8 batal, (Brig. I Pr.) asupra Centrului 11 plus jumătate din intervalul dintre Cen- 
trele 10 şi 11, şi intervalul până la Subcentrul 11—12 inclusiv. | | 

— Brigăzii | S. i sar fi distribuit restul frontului până în Dunăre având să facă efortul principal 

al său cu un reg-t asupra Centrului 12 în legătură la stânga cu Div, 4-a Pr., iar la dreapta până la jumă- 
tatea intervaiului dintre Centrele 12 şi 13, 

— R. 2 Art. Grea ar ti pregătit efortul principal dat cum am arătat mai sus de aripile interioare ale 
Diviziei a 4-a Pr. şi Brigăzii | S. 

  

1) Mai mult nu cred nici eu. 
2) Investit tot, dar atacat nu tot. 
3) Da, 
4) Neputându-se atacă cu aceiaşi putere toate sectoarele asupra unuia se îndreaptă atacul prin- 

cipal, iar asupra celorlalte atacurile secundare. 
5) Nu. Nu trebuesc formulate regule cari constituesc erezii în arta rasboiului. 
Odată linia de rezistenţă căzută, operaţiunile posterioare sunt îndreptate după cum impune terenul 

şi împrejurările, Formule nu: se dau, căci devin periculoase. Bietul Napoleon cel sfânt avea obiceiul să zică: 
atacă şi pe armă voi vedea ce trebue să faci. 

6) Da, după ce cade sectorul din faţa ei. 
7) Legătura cu Silistra era interceptată. 
Legătura cu Olteniţa nu se putea intercepta decât prin căderea Turtukaiei. 
8) După căderea primei linii, se atacă liniile următoare, dacă sunt. Căci nu este nevoe a se cu- 

„ceri toate centrele de rezistenţă afară de cele despre Est, în vederea unui ajutor care ar veni dintr'acolo. 
9) Atacul principal chiar în cazul unui atac bruscat, nu trebue descleştat decât după o completă 

„pregătire. Adică după ce toate piedicile cari se găseau în drumul coloanelor, până la obiectivul lor, au fost 
suprimate. Chiar atunci coloanele sunt precedate de grupuri de pioneri şi grenadieri cari curăţă . ceace arti 

- leria nu a putut curăţă. 
Ia principiu acesta este programul atacului stabilit în spaţiu nu şi în timp. Timpul şi! desfăşurarea 

lui atârnă de iscusinţa şi energia rezistenţii apărării. |
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— După cucerirea Liniei Centrelor efortul principal ar fi tins să pună stăpânire pe tranşeele de la P. 'T. Panar Alceac (care formează un eşind al Liniei a II-a de Rez.), prin cucerirea cărora ar fi făcut să cadă cu înlesnire întreaga poziţie şi ar fi ajuns pe drumul cel mai scurt la Turtukaia şi la pontoanele de debarcare ale comunicaţiei Turt.-Olteniţa. o — Rezerva atacului în forță de un reg-t de infanterie a 3 batalioane s'ar fi ținut între Antimovo şi Denisler cu misiunea, fie de a interveni în atac acolo unde s'ar fi simţit nevoe, fie de a face faţă unor unităţi care venite dinspre Silistra ar fi scăpat de subt vigilenţa Brigadei a III S. de la Pitrakti, sau  înfân- gând această brigadă ar îi căzut în spatele trupelor atacatoare de la Turtukaia, 

S'ar putea obiecta că dacă efortul principal al atacului sar îi dat pe direcţia Antimovo-Turtukaia ar fi fost ameninţat în spate de un atac dinspre Silistra ; da, aşa se pare, dar tot aşa de ameninţată în spate a fost şi Brig. 1. S. în tot cursul acţiunei sale; totuşi ştim că această brigadă a dat lovitura decisivă Cetăţii, iuptând cu spatele spre Silistra. “ 
Procedând în felul acesta cred că s'ar fi evitat toate. neajunsurile întâmpinate de atac în toţ cursul operaţiunilor şi în special primejdia în care s'a găsit Brig..I, S, de a fi bătută aparte în timp ce Div. 4-a Pr., care formă grosul trupelor de atac, se găsea oprită în faţa pădurii Bobla în după amiaza zilei de 23 Aug,, şi în fine încurcată în aceiaşi pădure aproape în tot cursul zilei de 24 Aug. 

Lupta de la Sansânlar. 

Dau textui descrierii acestei lupte de către Generalul Toşef. 
„Pe când Preslăvenii (D. 4 Pr.) şi Sofienii (Br. 1 $.) depuneau ultimile Sforţări în acea zi ca să respingă contra-atacul românesc şi să prăbuşească Linia Il-a de Apărare a Turtukaiei, o coloană puternică românească compusă din 9 batalioane, 5 baterii şi 2 escaăroane, pornise din Silistra, pentru a lovi în spate trupele care atacau Turtukaia. Ă _ 
„O altă coloană mai mică înaintă dinspre satul Kapakli spre satul Haskioi, unde se găsea Brig. 5 Cav. (Col. Markot) cu R. 9 Cav,, 1 batal. din R. 42 Iaf. şi 2 tunuri, 
„Acesta era un marş manevră român foarte bine, combinat care la o cât de mică nebăgare de seamă din partea noasiră putea să aducă rezultate hotărâtoare pentru inamic. 
„Dar în vederea unei asemenea eventualităţi se prevăzuse din timp Brig. II S$. (Col. Zafirofj şi Brig. 5 Cav. (Col. Mrakof) lăsate acolo de C-tul Armatei (a II-a). 
„Lupta începuse când s'a primit de la C-tul Armatei ordinul: | 
„Brig. II S. să trimeată un reg-t cu o baterie în ajutorul Brig. 1 S. lângă 'Turtukaia. 
„Şi pentrucă G-lul Kiseloi a doua oară ceruse ajutor, peste o jumătate de oră s'a trimes din nou 

încă o telegramă cu acelaş cuprins. i “ 
| „Puțin în urmă însă Şeful Secţiei Operative de la Cartierul Armatei, Lt.-Col. Davidot aflând prin 
telefon că inamicul din faţa Brig. III S. ar fi numai în forţă de 2 batalioane şi 3 baterii, C-tul Armatei cu 
telegrama No. 4344 a ordonat din nou G-lului. Draganof: 

“„Atacaţi imediat energic cele două bataiioane inamice de lângă satele Arabagilor şi Sarsânlar, şi 
după ce veţi lăsa o acoperire în această direcţie executaţi fără întârziere telegrama No. 4335, trimițând un reg-t 
întreg şi o baterie lângă satu! Sarighiol în ajutorul Brig. UI S“. | 

„lh telegramă se mai spunea că dacă G-lul Draganof va scăpa momentul de a veni în ajutorul 
acelei brigăzi va fi răspunzător. | 

„Sa văzut că inamicul dia faţa Brigăzii III S. nu a fost în forţă de 2 batalioane, ci o brigadă în- treagă cu 5 baterii, din care cauză C-tul Div. 4 S. a hotărât să execute ordinul C=tului Armatei după ce va 
fi respins înaintarea inamicului celui puternic, | 

„Şi iată 3 batalioane ale noastre (1 batal. din R. 42 Inf. era lângă Brig. de Cav. lângă satul Haskioi) au luat ofensiva contra celor 3 reg-te inamice cu 5 baterii !), 
„Lupta s'a desfăşurat astfel: | | 
„De dimineaţă la ora 6,30 se primise ştirea că lanţuri de trăgători inamici cu 2 escadroane s'au dirijat pe şosea spre satul Arabagilar. Aceasta a fost o mare surpriză pentru brigada (III $.) ale cărei uni- tăţi se adunau ca să iasă la exerciţii, 
„Patrula noastră de lângă acel sat a deschis foc, dar după puţin timp a tost nevoită să se re- tragă ; tot aşa şi patrula de lângă satul Sarsânlar. | | 

| „C-tul Brigăzii III S. Col. Zafirof imediat ce a aflat aceasta, a ordonat ca R. 41 Inf. cu o baterie 
să înainteze şi să se oprească la 3 kim, de Tatar Atmagea, iar R. 42 laf, să fie gata a primi noi ordine. 
  

1) Ne exact. (Da. N, A.).
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„Pe la ora 9,10' avangarda inamicului a început lupta cu avangarda brigăzii. 
„In urma. avangărzii inamicului s'a văzut o coloană lungă de infanterie şi artilerie care se dirijă spre Sarsânlar, pe unde trece şos. spre Turtukaia. 
„In acelaş timp o altă coloană inamică deja intrase în luptă cu Brig. 5 Cav. stabilită în dreapta lângă Haskioi, determinând pe aceasta din urmă să se retragă şi să ocupe poziţie la Vest de sat. 
„Col. Zafirof examinând situaţia a ordonat C-tului R. 41 Inf. să întărească avangarda cu un ba- talion, două mitraliere şi 1 baterie şi să ocupe intervalul dintre Arabagilor şi Sarsânlar. | 

„Cotul Div. 1 S. îndată ce a aflat că pentru ocuparea Sarsâniarului s'a lrimes numai un singur batalion, a ordonat ca întreg R. 42 lnf. cu 2 baterii să ocupe acest sat şi să împiedice înaintarea mai de- parte a inamicului, . | 
„Coloana romănă înaintă repede şi după ce a respins unităţile înaintate ale Brigăzii III S. a forţat 

şi batalionul bulgar care ajunsese Ja Sarsânlar să se retragă. Se părea că inamicul avea şanse să-şi deschidă 
drum, dar celălalt batalion din R. 42 l.a primit pe cei carii se retrăgeau, şi cu aceştia împreună au închis drumul inamicului spre 'Turtukaia. o 

„Colonelul Zatirof a prins momentul prielnic şi a dat ordin de atac general, Atunci Col. Taşcov a 
desfăşurat R. 41 1. front către Nord şi la îndrumat în flancul inamicului în direcţia şoselii, iar Col. Karan- 
giei a ordonat celor 2 batalioane din R. 42 Inf, să înainteze spre Sarsânlar, | 

„In acest dispozitiv de luptă ai -boştrii s'au năpustit asupra Românilor din amândouă părţile exer- 
citând o puternică presiune. Românii ameninţaţi de a fi respinşi spre Dunăre au început repede retragerea.! 

„La început retragerea se. făcea în ordine, dar când lanţurile inamice au fost ajunse şi iovite cu 
baionela, s'a iszat o grabă şi o dezordine în retragere care a degenerat în panică. 

„Aceasta din urmă s'a întâmplat mai ales atunci când Rotmaistrul Botoiev din R. 9 Cav. şi cu 2 
plotoane ale Rotmaistrului Goranot şi-au făcut apariţia aproape de şosea lângă Iali- Ceatalgea, şi începând 
să tragă cu efect asupra coloanei de ia distanță de 800 de paşi, atunci panica a luat proporţii mari, 

„In acest timp sosise lângă Iali-Ceotalgea şi R. 9 de Cav., însă din cauza terenului păduros din 
faţă, cum şi din cauza lacului din spate, prin care se trece numai prin două poduri; considerând totodată 
situaţia foarte periculoasă, el nu a atacat, ci s'a retras spre Est, 

„Comandantul român poate socotea să întâmpine în această direcţie numai 2-3 „escadroane bul- 
gare, cu care lupta ar fi fost uşoară; însă această direcţie însemnată spre Silistra n'a fost lăsată fără su- 
praveghere şi acoperire; acolo dejă de 3 zile se ascundeă Brig. III S. cu eroul ei comandant; tot acolo era şi C-tul Div. 1 S. cu cartierul său, care pentru a opri o înaintare serioasă a inamicului dinspre Silistra in- 
tenţionă să atragă în această parte şi Brig. II S. de la Akadâniar. : 

„la această luptă s'a luat 180 prizonieri, 3 tunuri de' câmp, 12 chesoane, numeroase căruțe, puşci 
muniţiuni, etc., şi au fost îngropate peste 1000 de cadavre, 

„Pierderile noastre erau : 2 ofiţeri şi 133 soldaţi morţi şi 10 ofiţeri şi 885 soldaţi răniţi, 

= Inainte de a, da descrierea operatiunilor coloanei care a mers de la Silistra în ajutorul Turtukaiei 
găsesc necesar a face următoarele observaţiuni : 

— Coloana Div. a 9-a care în drumul spre Turiukaia a urmat şoseaua mare care leagă aceste dauă 
Jocalităţi nu a fost formată din 3 reg-te, ci din 2 batalioâne din R, 23 Inf. din care lipsea o companie, 3 
batalioane şi o companie din R. 63 Inf., precum şi companiile de mitraliere ale acestor două reg-te; deci 3 batal. şi 2 comp. mitr. In ce priveşte artileria, în compunerea coloanei au intrat 5 baterii de câmp şi 2 
baterii de 53 mm. 

” 
— Coloana Div. a 9-a nu avea nici un călăreț în compunerea ei; din care cauză C-tul Comp, 16:23 care formă vârful avangărzii, a încălecat 12 Soldaţi infanterişti pe deşelate pe cai găsiți pe câmp, pe care punându-i subt comanda Sub!. Vulcan le-a dat misiunea să acopere avangarda. 
— Iotr'adevăr Brig. III S. a fost surprinsă de apariţia coloanei Div. a 9-a la Arabagilar. Un soldat de origină român din R. 42 nf. a declarat prizonierilor făcuţi de reg-tul său, că batalionul din care făcea pârte se pregătea să spele rufe în dimineaţa de 24 Aug.. . 
— Nu este adevărat că avangarda coloanei a fost primită cu foc de vre-o patrulă de cavalerie. când s'a apropiat de Arabagilor; ci numai când s'a apropiat de Sarsânlar. , — In momentul când avaugarda coloanei Div. a 9-a se apropia de Sarsânlar se vedea cum unităţi din Brig. III S. se dispuneau pentru luptă pe flancul stâng âl coloanei, dar C-tul avangărzii a refuzat să ia vreo măsură spre a-şi apără flancul, atunci când c-tul vârtului avangărzii i-a arătat mişcările pe care le făcea unităţile bulgare pe stânga sa şi care se vedeau cu ochii liberi, Ba, ceva mai mult, i-a făcut reproşuri că de ce se 
  

R 

. 1) Cine conducea operaţiunile comandamentului român ? (Nominal Colonel Mihăescu N., dar de fapt Generalul Basarabescu care era de faţă şi îngera asupra comandantului, N, A.)
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preocupă de flancul stâng ?—ce, îi este frică să meargă înainte ?2—să-şi vadă de drum, deoarece coloana are ordin să meargă drept la 'Turtukaia, 

— Descrierea luptei de la Sarsânlar aşa cum este făcută de G-lul Toşef se apropie mult de adevăr, 

Acţiunea Reg-tului 9 Cavalerie. 

„In ziua de 3 Sept. R. 9 Cav. a rămas în aceiaşi situaţie de recunoaştere între ambele cetăţi şi în contact permanent cu inamicul, 
| | „La. 4 Sept. acelaş reg-t primise ordin de la C-tul Brig., Col. Marcof, să recunoască terenul ' în faţa Silistrei pe frontul 'safelor  Alfatar Popina (pe Dunăre) şi să respingă toate unităţile inamice tămase îacă înainte de linia forturilor în acest sector. 

, „Pentru îndeplinirea acestui ordin reg-tul s'a pus în marş la orele 14 pe drumul Dogrular-Cara- velichioi. — Atmagea-Ceatalgea cu un escadron de recunoaşteree la stânga pe drumul Haskioi-Doimuşiar= Srebârna, | 
„Pe la orele 10,25: satul Ceatalgea a fost ocupat de forțele principale ale reg-tului, iar patrulele lui S'au apropiat de linia forturilor provocând din partea acestora din urmă focuri de artilerie, puşcă şi mi= traliere în sectorul de la Babuk până la Srebârna. , 
„Reg-tul rămăsese să înopteze lângă ' satul Ceatalgea cu elementele de pază lângă Doimuşiar, care au reuşit să arunce bombe în anteposturile inamice, provocând un foc inamic din forturi, _ „La 5 Sept. la 'dispoziţia C-tului Brig. a 5-a Cav. sosise în ajutor un batalion din R. 42 of, şi 2 tunuri care Sau concentrat lângă satul Drogular, a n „Col. Markot dăduse misiunea Reg-tului 9 Cav. să păzească şi să supravegheze întreg frontul : Cocina-Srebârna- Vetren-Garvan. în urma cărei însărcinări reg-tul pornise de dimineaţă spre satul Doimuşlar, „La orele 8,25 de dimineaţă când c-tul reg-tului a primit înştiinţare dela şeful detaşamentului de pază de lângă satui Ceatalgea că inamic puternic înaintează dinspre satul Caraomur, atunci, c-tul reg-tului a ordonat C-tului Divizionului | să se inapoeze, şi prin satul Kapakli să 'se îndrepteze direct spre Ceatalgea în susţinerea Escadronului 1. 

. „Lupta s'ă desfăşurat astfel :: Detaşamentul inamic de recunoaştere înaintând dela satul. Kara- Omur a reuşit în acea dimineață să respingă detaşamentul de lângă satul Ceatalgea şi a continuat mişcarea sa spre Satul Atmagea, unde detaşamentul de pază retras era deja întărit cu Esc. 1, | „S'a iscat un puternic schimb de focuri, şi inamicul, întărit cu încă un batalion şi 1 baterie, a feuşit să respingă escadronu! ocupând la orele 9 satul Atmagea ; a continuat apoi marşul spre satul Has- kioi, însă apariţia grosului reg-tului dinspre satul Kapaklii I-a silit să-şi oprească înaintarea. „La orele 10, inamicul a desfăşurat 1 batalion şi jumătate de ambele părţi ale drumului Atmagea- Haskioi, precum şi o baterie ; în acelaş timp a desfăşurat o companie spre Kapakiii, | „A urmat un Schimb de focuri de ambele părţi, reg-tul isbutind să-şi menţină poziţia pe înălțimile dela Est de Kapaklii; dar când inamicul a adus în luptă încă o baterie la Vest de Atmagea, care baterie a început să tragă asupra Escadronului 3 descălecat, şi când infanteria inamică pornise la atac, escadronul, Subt acoperirea Escadronului 3 a început să se retragă prin pădure cu intenţia de a se uni cu reg-tul ; ina- micul a ocupât aturzi satul, 
„Concomitent cu aceasta Escadronul 4 era aruncat dela Ceatalgea şi se oprise ocupând poziţie la „Nord-Est de Karavelikioi ; aci escadronul fu sprijinit de o companie din R, 42 Inf. trimeasă de C-tul Brig. a 5-a Cav. „Pe la orele 14,30 inamicul a băgat în luptă o nouă baterie la Nord-Est de Atmagea, şi înce- puse să tragă asupra reg-tului (mai ales asupra Escadronului 3 care păzea călare flancul Stâng, „Ibamicul înaintând- energic o ocupat creasta dela Est de Capaklii, poziţie pe care a isbutit să o menţină până seara, | | | | „Pe la orele 15 s'a primit ordin dela C-tul Brig. a 5-a Cav, Că apărarea dela Haskioi se lasă batalionului de infanterie, iar R. 9 Cav. este însărcinat cu paza flancului Stâng al întregului dispozitiv, „ln acel timp escadroanele reg-iului erau dislocate astfel :—EScadronul 1 la extremul flanc drept spre Karavelikioi ;—Escadroanele 2—3 ocupând poziţie la Vest de Kapaklii;—şi Escadronul 4 la extremul flanc stâng spre Popina.—La acest din urmă escadron în această zi s'a. petrecut următoarele : „La orele îl Rotmistrul Țenovici a trimes un'ploton subt comanda Subl. loanov să recunoască spre Dunăre în direcţia satului Popina, unde plotonul a dat peste 3 companii inamice retranşate ; plotonul a descălicat şi a deschis foc. | | „O companie românească înaintând în flanc, a început să ocolească (întoarcă) plotonul, punând pe acesta din urmă într'o situaţie foarte dificilă. | 

„Rotmistul Țenovici care se găsea la Srebârna aflând aceasta a plecat cu 3 plotoane ale sale la
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trap spre Popina. Ajuns pe platoul din faţa satului dânsul a ordonat Vahmistrului 'Tanev să atace cu unuj 
din plotoane compania inamică care făcea ocolirea, iar Subl, lanof să încalece şi să atace cu plotonul său 
de front. | | - 

„Subl-tul pe când se pregătea să încalece şi să atace fu rănit la picior; dar cu toate acestea 
el a încălecat şi a condus plotonul său la atac. Acest vitezz a căzut mort în faţa tranşeelor inamice, 
iar eroul Valhmistru Tanev care atacase cu succes compania inamică a fost şi el lovit de un glonte. 

„Rotmistrul Ţenovici, aflând cele petrecute, a sărit cu cele două plotoane rămase şi în plin galop 
s'a năpustit în atac drept contra tranşeelor inamice. In timpul acestei şarje el fu lovit în două locuri în 
piept, însă a continuat să conducă atacul până în tranşee. Românii au dat înapoi, dar trei gloanţe trimise de 
ei au nimerit pe Rotmistrul 'Țenovici şi a căzut în mâinele soldaţilor săi. 

„La 6 Sept, R. 9 Cav. care păzea flaucul stâng al detaş. din Brig. 5 Cav. lângă Haskioi a reuşit 
să opreescă înaintarea inamicului lângă Kapakti pe poziţia de la Est de şos. Haskioi Doimușşlar. 

„La „orele 14,35 el a primit ordin să asigure supravegherea liniei Aidoglu-Bazirghian şi cu restul 
forțelor sale să înainteze în direcţia satului Hogiakioi spre a recunoaşte şi operă în spatele inamicului care 
era angajat în luptă cu Brig. III S$. lângă satul Arabagilor. 

" „Această însărcinare reg-tul nu a putut să o îndeplinească din cauza motivelor amintite mai sus 
la descrierea luptei de la Sarsânlar, | - 

Observaţii : | 
Cu cine şi cum a luptat R. 9 Cav. în zilele de 23 şi 24 Aug. în regiunea  Ceatalgea-Atmagea- 

Haskioi şi Kapacli se va vedea ia descrierea acţiuni detaşamenteior Lt-Col. Paulian şi Col. Condeescu. 

Descrierea sumară a operaţiunilor Garnizoanei Silistra, 

Ne amintim că garnizoana Capului de Pod Silistra era compusă din: R. 23 Iof.a 4 batal.,—R. 35 
lnf. a 4 batal,—R. 63 Inf. a 4 batal.,—R. 7 Vâa.a 2 batal,,—Bat. 1V/38,—Bat, iV;78,—Bateriile 1; 4, 5 şi 6 
din R. 3 Art.,—Bateriile 2, 3, 4, 5 şi 6 din R. 20 Art..—2 baterii t, 105mm,—2 baterii t. 8Tmm Md. 1880,— 
2 baterii t. 53mm pe afet,—şi un escadron cav. 

Aceste forţe erau dispuse astfel: 
— In acoperire 3 batalioane şi anume: | - 
— 1 batalion ((:|23) la Beibunar având în supraveghere o companie la Hasi Kioseler, şi o companie 

la cota 243 de pe şos, Silisira Bazargic între Sar Nebi şi Kisilgic. 
— 1 batalion (1|23) la Kurtbunar având în supraveghere 1 companie la Kaurga şi i comp. la Ko- 

cimar, cu posturile mici pe linia Konac-Omur Facî Sahiahlar ; şi - 
— 1 batalion (1/35) la Akadânlar, având. în supraveghere o comp, la Bailar Baiderkioi, şi 1 comp. 

la Singurlar cu posturile mici pe linia Parlikioi— Hasan Facî—Selkibugeac. 
Se mai găsea o companie la Ciler pe şos. Razgrad-Silistra cu un post mic la Dokcelar; nu-mi 

aminiesc dacă această companie era detaşată din batalionul de la Akadânlar, sau dacă era dată de un alt 
batalion din R. 35 Inf. | - | 

Deci terenul cuprins între şoseaua Razgrad-Silistra şi V. Demir Babinar, până unde se întindea 
zona de supraveghere a Capului de Pod Turtukaia, rămânea nesupraveghiat. 

Ca rezervă a trupelor de acoperire, sau pentru susţinerea retragerii acestor trupe, se găsea la 
Alfatar Bat. ]|7 Vânători. 

In linia înaintată a Capului de Pod se găseau 3 batal. şi anume:—Bat. 1V(35 pe poziţia de pe 
D. Sarâ de la Nord de Karaomur;—Bat. 1ll|35 pe poziţia de la Nord de satul Babuk;—şi Bat. Il(35 pe po- 

ziţia satului Karaormar, 

Restul trupelor se: găseau în Capul de Pod şi anume: R. 63 Inf, cu Sect. 1;—Bat. 1VI38, 1V:78, 
II23, 1VI23 şi 1|? Vân. în Sect. II;—iar Sect. III era ocupat numai de Comp. 14:23 până la retragerea trupe= 
lor din acoperire şi din linia înaintată. 

Toate unităţile ocupau de foarte mult timp poziţiile arătate mai sus, pe care le fortificase şi îşi 
construise chiar bordee pentru staţionare permanentă. 

Capul de Pod posedă un plan de rezistență în care se arăta în mod amănunţit cum avea să lupte 
fiecare batalion, cum avea să se retragă batalioanele din acoperire şi din linia înaintată, pe unde avea să 
Intre în Capul de Pod, şi ce poziţie avea să ocupe fiecare în apărarea Capului de Pod propriu zis. Se a- 
rată chiar aceste lucruri prea amănunţit, prea rigid şi nu tocmai în conformitate cu realitatea. Asttel se arată 
pe ce anume drumuri trebuiau să se retragă batalioanele, ca şi când alegerea acestor drumuri ar fi depins 
numai de voinţa acestor batalioane. !) 
  

1) Nu e rău dacă au fost amănunțite, dar e rău dacă nu erau conforme cu realitatea.



In ce priveşte dispozitivul adoptat pentru aşteptarea inamicului se apreciă că batalioanele din a- coperire aveau sectoare prea mari de Supraveghiat, erau prea izolate şi deci expuse să fie atacate fără veste şi împrăștiate prin imensele şi încâlcitele pădurii ale Deli- Ormanului, cum dealtfel S'a şi întâmplat,-!) 

Desfăşurarea Operaţiunilor. 

In noaptea de 1-2 Sept. (19-20 Aug, Vineri spre Sâmbătă) Buigarii au atacat frontiera şi în Sect, Capului de Pod Silistra. = 
| In ziua de 2 Sept. au fost atacate şi respinse batalioanele din acoperire de la Kurtbunar şi - Akadânlar. 

| — Batalionul de la Kurtbunar a fost atacat de Div..1 Cav. bulgară (4 reg-te de cav. a 4 escadroane) - întărită cu una baterie călăreaţă, 2 companii de ciclişti şi 2 companii din R. 16 Lovcea. După o scurtă luptă şi ameninţat să i se taie retragerea, batalionul s'a retras cu totul risipit. 2) Ofițerii şi trupa acestui batalion au continuat să sosească în Capul de Pod răsleţiţi până în seara de 22 Aug. (4 Sept, Luni), când reconstituindu-se batalionul în satul Almalău şi făcându-i-se apelul, “a con= statat abia 8-10 oameni lipsă şi îmi pare şi un ofiţer, deşi primele ştiri sosite în Capul de Pod arătau că batalionul a fost în majoritatea sa distrus în luptă. 
Imi amintesc că un căpitan, comandant de companie s'a prezentat absolut singur (fără trupă) la batalionul de vânători dia Alfatar, unde a fost arestat şi trimes subt escortă la Silistra în noaptea de 19-20 August, pe o ploaie torențială, pe jos. 

, C-tul batalionului a sosit în faţa reţelelor de sârmă ale Capului de Pod pe şos. Bazargic însoţit de 15-20 de soldaţi în după amiaza zilei de 21 Aug. (Dum.), - | Ceace a contribuit la sosirea acestui batalion în condițiuni lamentabile a fost şi ploaia - torențială care s'a deslănţuit în noaptea de 19-20 Aug. (Sâmbătă seara) asupra întregului Cadriiater. Imi amintesc că dezastrul acestui batalion a impresionat adânc întreaga garnizoană a Cetăţii Silis- tra, deşi se luase măsuri să nu se lase soldaţii carii soseau răsleţiți să vină în contact cu celelalte unităţi. Cu toate acestea ştiau aproape toţi soldaţii că Bulgarii au atacat cu forțe cu totul superioare, că înaintează aproape fără să le pese de gloanţe şi că sunt ajutaţi de populaţia civilă care aproape toată este înarmată, Subt impresia acestor evenimente şi cu acest moral a plecat a doua zi coloana în ajutorul 'Turt..3) — Batalionul de ia Akadânlar atacat de Brig. Ii S. (8 bat.) sa retras în urma unei lupte mai bine susținute. Totuşi îmi amintes= că şi la acest batalion sa produs defecţiunea unei Companii, care s'a retras - fără !uptă în noaptea de 1—2 Sept. (19—20 Aug ) numai la primirea unei ştiri că pichetele de grăniceri au fost atacate. Dar defecţiunea 2 fost repede reprimată prin luarea comenzii comandantului de companie, şi în- locuirea acestuia printr'un of. Subalt, care îusese până atunci comandant de ploton în: aceiaşi companie şi se arătase mai energic şi mai neînfricoşat în luptă, Această măsură a fost adusă la cunoștința trupelor, şi îmi amintesc că a impresiopat puternic corpul ofițeresc în sensul că cea mai mică nebăgare de seamă aduce sancţiunea corespunzătoare, 4) Ă 
— Batalionul de la Beibunar a primit ordin să se retragă în Capul de Pod fără să fe atacat; — probabil pentrucă se socoiea situaţia sa prea aventurată în urma retragerii celorlalte batalioane din acoperire,5) — Tot pentru aceleaşi motive a fost retras şi Bat. 1/7 Vânători de pe poziţia de la Alfatar. Acesta însă s'a oprit pe poziţia de la Babuk alături de Bat. 11|35 care ocupă acea poziţie, Imi pare că şi Bat. 135, care fusese în acoperire la Akadânlar, s'a oprit în retragere p= poziţia de la Karoamur alături de Bat, IVI35. 

. După retragerea trupelor de acoperire Div. 1 Cav, Bulgară şi Brig. | S$. oprindu-se, prima la Kurt- bunar, iar cea de a doua la Akadâniar, contactul cu inamicul a fost pierdut şi C-tul Capului de Pod nu ştia unde sunt și ce fac forţele inamice din faţa Cetăţii 6 
Deaceia Comandantul Capului de Pod a primit de la Comandantul Arm, ll române ordinele Nr. 125 şi Nr, 128 din 21 (Duminecă) şi Nr. 146 din 22 Aug. (Luni în ajunul atacului Turtukaiei) prin 1) Cavaleria unde era ? (In acoperire, dar numai un escadron). Ra - 2) Div, 9-a nu se aşteptă la această surpriză bulgărească îndreptată asupra Kurtbunarului ? — Foarte curios. Divizia aceasta avea mijloace de investigaţie. De ce nu le-a utilizat ? Dar cei- de la Bazargic nu au aflat nimic 2—căci în definitiv Kurtbunarul_este mai aproape de Ba- zargic decât de Silistra, 
3) Deprimaiea Diviziei a.9-a de sus până jos s'a făcut în mod automatic odată cu isprava ba- talionului de la Curtbunar, 
Greşeala mare a fost că s'au risipit atâtea trupe pe graniţă. Şi greşeala mare, e că în această parte a graniţei noastre, unde toţi se aşteptau că se va da lovitura cea mare noi nu am avuț o mână de cavalerie. 

4) Foarte bine, 
5) Ce rost avea acest batalion la Beibunar pe drumul Dobriciului 2—Nu-l pricep. 6) Curioase fenomene sau petrecut pe la Silistra! 
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care era observat că trupele de acoperire şi apărarea înaintată a Capului de Pod s'a retras prea curând şi 
pripit, şi i se ordonă să întreprindă acţiuni în afara Capului de Pod pentru a câştiga aerul necesar împre- 
jurul Cetăţit. 1) şi 2). | | 

Ordinul No. 125 din 21 August 1916 era redactat astfel: 
„Mâine 22 Aug. (Luni) Div. Rusă Cav, şi Divizia 19-a vor pronunţa o mişcare ofensivă în direcţia 

Kurtbunar-Trubciular. . . , 
„Pentru a ficsa inamicul care este în faţa Dv. veţi desvolta o vie activitate pe tot frontul Ca- pului de Pod, Ă 
„Puneţi-vă în legătură cu Div. 19-a, 
Nu ştiu ca garnizoana Silistra să fi executat vre-o operaţiune în baza acestui ordin, şi cred că-nu 

a întreprins nimic, deoarece coloana îndreptată de Div. 19-a Bazargic, spre Kurwbunar, fusese înfrântă şi res- 
piasă la Kocimar de către Div. 1 Cav. bulgară încă din ziua de 21 Aug. (3 Sept, Dum,); iar în ziua de 22 
Aug. întreaga Div. 19-a s'a retras spre Karaomer 3), ” 

” Ordinul No. 128 din 21 Aug. (Dum.) cuprindea observarea că trupele din acoperire şi din linia 
înaintată se retraseră prea degrabă. Nu posed decât în parte cuprinsul său, şi anume : - 

| apărarea înaintată a Capului de Pod Silistra s'a retras prea curând, deşi instrucţiunile 
dale în această privință (este vorba de planul de rezistență al Capului de Pod) prescriau că retragerea să 
se facă astfel încât să întârzie înaintarea inamicului. ” | - 

G-lul Basarabescu afirmă că acest ordin mai adăogă „că aceste trupe nu aveau în faţa lor decât 
cavalerie, şi că un batalion poate lupta cu o divizie de cavalerie descălecată“, 

Această atirmaţiune se confirmă prin cele arătate de G-lul Aslan în broşura sa „Turtukaia, Studiu 
Strategic“ în care la pagina 34 spune următoarele : Îi 

Ordinul No. 128 din 21 Aug. 1916, prin care observam că apărarea înaintată a Ca- 
pului de Pod s'a retras prea curând, deşi iostrucţiunile date în această privință prescriau câ retragerea să 
se facă astfel încât să întârzie ivaintarea inamicului. — Retragerea pripită a trupelor de acoperire era nejus- 
tificată, deoarece aveau în faţa lor numai cavalerie ; şi un batalion poate lupta cu o divizie de cavalerie 
descălecaţă“. 

| Cu drept cuvânt G-lul Basarâbescu arată că G-lul Aslan făcea coufuzie îatre trupele de acoperire 
şi trupele care ocupau linia înaintată, deoarece în realitaie numai cele dintâi se retraseră precipitat, iar cele 
de al doilea se găseau pe poziţiile lor. 

Nu se sesiză însă în ordinul observator. faptul că trupele de acoperire în retragerea lor pierduseră 
contactul cu inamicul, şi tocmai aceasta trebuia îndreptat, 4) 

Cu toate acestea nici în ordinul No. 125 din 21 Aug, (Luni) nu se făcea menţiune de această 
trebuință a garnizoanei Cetăţii, şi nu se ordonă nici o măsură pentru realizarea ei ;—căci „a întreprinde ac- 
iuni locale la distanţe mici pentru a câştiga aerul necesar împrejurul Capului de Pod“, nu însemnă deloc 
a lua contractul cu inamicul care se oprise singur la distanță mare de Cetate. | 

Deaiifel prin expresiunile: „a întreprinde acţiuni locale“, şi „a câştigă aerul necesar în jurul 
Capului de Pod“ nici nu prea se înțelege ce a voit să ordone C-tul Armatei a III-a. 5) 

Mai interesantă, în ordinul No. 146 este prescripţiunea ca Garn. Silistra să degajeze şos. Silistra- 
Turt, ;—sigur în vederea unei operaţiuni a garnizoanei Silistra în acea direcţie,— Dar nu vedem cum sar fi 
putut face acest lucru prin acţiuni locale, şi la distanţe mici.— 

Şi dacă este mai mult sau mai puţin just că un batalion poate luptă cu o divizie de cavalerie 
descălecată, nu se poate pretinde unui batalion să lupte în plin câmp deschis cu o divizie încălecată, şi care - 
prin urmare ar fi avut putinţa, ca prin mişcări largi, executate cu iuţeală, să înconjoare batalionul ;5) în plus 
că Div. 1 Cav. bulgară mai era întărită cu 1 baterie şi 4 companii infanterie (2 companii ciclişti şi 2 com- 
panii din R. 16 Lovcea. Ă | 

Dar ceace nu ştia, sau cel puţin nu spune C-tul Arm. III române, era faptul că batalionul de la 
Akadânlar fusese atacat nu de cavalerie ci de Brig. II S. compusă. din 8 batalioane şi 3 baterii artilerie, 

Cuprinsul ordinului No. 146 din 22 Aug, (Luni) 1916 era următorul: 
„Pentru ziua de mâine, 23 Aug. veţi binevoi a întreprinde acţiuni locale şi la distanțe mici, pen- 

tru a câştigă aerul necesar în jurul Capului de Pod, şi a degaja şos, Silistra-Turt,. 

1) Trupele de acoperire s'au retras fiindcă au fost copleşite de trupele bulgare. 2) Ce fel de acţiuni şi până unde? | 3) Totul era în întunerec pe dreapta, ca şi pe stânga Dunării. 
4) De sigur. Retragerea se impunea ; dar pierderea contactului, nu.— 
5) Cam aşa se dedeau ordinele de la M. Cartier, obiceiu contraciat de la manevre şi generalizat ta răsboiu. ” 
6) Nici o vorbă nu este, Un batalion nu poate să lupte cu o întreagă divizie de cavalerie, dacă Qui vine nimeni în ajutor, |
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— In baza acestui ordin C-iul C.-P, Silistra a constituit în dimineaţa zilei de 23 Aug., ziua când s'a început atacul decisiv al C.-P. Turtukaia, 2 detaşamente : ! 

— unul subt comanda Lt.-Col. Paulian, C-tul Reg. 7 Vân, compus din 3 batal. (1/7 Vân,, 1/35 şi II]35) şi 3 baterii, | . _— şi al doilea detaşament subt comanda Col. Condeescu din artilerie, compus din 2 bat, (1/35 şi 1V:35) şi 2 bat. din R. 3 Art, pe care le-a trimes,—pe primul spre Alfatar,—iar pe cel de al doilea spre Haskioi.—cu misiunea de a respinge inamicul care ocupă aceste localităţi. Se socotea necesară ocuparea acestor două localităţi în special pentru a împiedică inamicul care se găsea la Akadânlar să neliniştească şi chiar să atace trupele amice care sar fi găsit pe şos. Silistra-Turt, In acest fel a inţeles C-tul C.-P. Silistra să execute ordinul No. 146 din 22 Aug. care prescrie după cum am văzut mai Sus, acţiuni locale la distanţe mici, câştigarea aerului necesar în jurul Capului de Pod şi degajarea şos. Silistra-Turt. I) -. 
C-tul Armatei a II-a, care a dat ordinul No. 146, găseşte că detaşamentele întrebuințate au fost 
a 

i în ziua de 23 Aug. ora 12, divizia 

Negreşit pentru a întreprinde aciiuni locale (?) la distanţe mici şi cu misiuni vâgi ca aceia de a în jurul Capului de Pod, se putea întrebuința unităţi oricât de mici. — Pentru a se îndeplini însă misiuni precise şi grele ca acelea pe care C-tul Capului de Pod-Silistra a înțeles să le dea de- taşamentelor, precum este ocuparea satelor  Alfatar şi Haskioi, care puteau să * fie ocupate de forţe im- portante inamice, era nevoe de detaşamente puternice. 
Dacă C-tul Arm. ÎI ar fi ordonat, sau C-tul Cetăţii Silistra şi-ar fi propus să restabilească con- iractul pierdut şi să recunoască forțele inamice din faţa Cetăţii, în total sau într'o zonă anumită, ceace era foarte necesar, atât pentru apărarea Cetăţii, cât şi în vederea unei operaţiuni a garnizoanei spre - Turtukaia, mu ar fi fost nevoe de detaşamente atât de puternice, ca acelea întrebuințate. , | Pentru îndeplinirea părţei a dou a misiunei cupriose în ordinul No. 146, şi anume de a degaja şos. Silistra-Turtukaia, şi pentru înfăptuirea căreia C-tul Capului de Pod Silistra nu a luat nici o măsură, era nevoe întradevăr de torţe puternice, care să fie angajate pe această şosea, să respingă forțele inamice a 

care ar fi ocupat-o, sau care S'ar fi găsit în vecinătatea şoselii în spre Sud, şi apoi să ocupe o poziţiune 

lar şi Turtukaia şi ar fi interceptat comunicaţia pe şosea.2) Este drept că această misiune era greu de îu- - deplinit, dar ordinul Nr. 146 nu se putea înjelege altfel. In schimb însă degajare şoselii în acest fel era absolut necesară dacă se intenţiona trimiterea în ajutorul Turtukaiei a unei părti din garnizoana Silistrei, 

„ Acţiunea Detaşamentului Lt-Col. Paulian, 

Asupra acţiunei acestui detaşament posed comunicarea Subl-tului Presbitera, of. subalt, în Bat. [7 „Vân. care făcea parte din acest detaşamsat ; iat-o: 
| „Detaş, Lt-Col. Paulian s'a constituit pe dealul de la Nord de Babuk şi a fost compus din Bat, 17 Vân., 2 bat. din R. 35 Inț, şi 2 baterii, 

„S'a mai constituit şi un detaşament compus dintr'un batalion din R. 35 nf, şi o baterie de arti- lerie subt comanda M, Slăvescu, şi care a plecat tot din Babuk cu misiunea de a face legătura cu  Detaş, Col. Condeescu. 
Ă „La Alfatar am ajuns la ora 10,00 de dimineaţă, de unde am respins din tranşeele noastre (trau- şeele pe care Je construise acolo R. 7 Vân.) ca 2 companii de infanterie inamică. Am trecut fiecare pe po- ziţiile noastre în tranşeele pe care le avusesem ; iar batalioanele din R. 35 Inf. au fost oprite în rezervă. „Pe la ora 1 d. a. am plecat în direcţia Baltagii Enikioi, unde am ajuns seara fără să întâmpinăm vre-o rezistenţă ; şi am rămas în bivuac la Est de sat, având un batal. din R. 35 lat. în avanposturi, „A doua zi de dim. am pornit în direcţia Kapaklii. La ora 9 de dim. am ajuns în Atmagea, unde am găsit un cheson (car de baterie) al Reg. 3 Art. şi alte urme ale retragerii precipitate a Detaş. Col. Con- deescu, care ajunsese în ajun în acest sat. 

- 
  1) Aer aveă Capul de Pod, dar îi lipsea un ordin precis de acţiune; dar acest ordin tu i-a venit 
decât prea târziu. | 2) Aşa se întâmplă cu toate ordinele de operaţiuni când Scopul lor nu este definit cu preciziune, 
Sau, mai bine zis, când nu se destină fiecăruia un obiectiv, Dar din toate acestea mai există ceva neîndoios: E că în mintea nimănui nu sclipea ideia legături Siategice a celor două puncte Turtukaia şi Silistra în apărarea aripei Nord-Vestice a graniţei Dobrogei,
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„Am mers mai departe şi am ajuns ia Kapakli, unde am luat contact serios cu patrulele de ca- valerie bulgare. | , „In acest timp grosul coloanei (2 batalioane din R. 35 Inf.) care trecea prin Atmagea, a fost ata- . - cat de artileria tulgară care trăgea dispre Haskioi, 
„Grosul coloanei a luat formaţia de luptă şi a pornit înspre Haskioi. 
„Inamicul a fost respins şi i s'a luat 18 prizonieri. 
„Lupta a fost mai puternică pe dealul dintre Kapaklii- Haskioi-Atmagea şi Karavelichioi. „Dela prizonieri am aflat să în Hoskioi erau trei reg-te de infanterie, R. 22 Art. şi un reg-t de cav. 1). 

„Faţă ce superioritatea oumerică a Bulgarilor detaşamentul a rupt Jupta pe la ora 4 d. a. şi s'a retras pe dealul dela Sud-Vest de Cocina unde am ajuns pe la ora 6—6,30' 2). 
„Avengarda, — Bat. 1[7 Vân. nu a luptat 5 -- Nu este adevărat că M. Slăvescu avea Ssubi comandă un alt detaşament format dintr'un batalion din R. 35 Inf. şi o baterie cu misiunea de a face legătura între Detaş. Col. Condeescu şi Detaş, Lt-Col. Paulian, deoarece nu avea ce batalion să mai fie din R. 35 Inf., întrucât 2 batalioane din acest reg-t (1]35 şi 1V/35) au intrat în compunerea Detaş. Col. Condeescu, iar restul de două batal, (II]35 şi 11|35) erau in- trate în compunerea Detaş. Lt-Col, Paulian. | 
Probabil ca .unul din batalioaneie din R. 35 Inf., comandat de M. Slăvescu şi care făcea parte dia acest detaşament a fost îndreptat spre Alfatar peste aealul cota 183, pe drumul de care, ce duce de la  Babuk la Alfatar, în timp ce grosul coloanci urmă sos, Silistra. Alfatar. Numzi «şa Sub. Presbitera' a putut crede că M. Slăvescu comanda un detaşament aparte. 

— Ştim că Detaş. Lt-Col. Paulizn avea misiunea de a respinge forţele inamice pe care le-ar fi găsit. îa Alfatar şi să ocupe această localitate, respectiv lucrări'e de fortificaţie făcute aci mai dinainte de R. 7 Vân.; aşa că după respingerea celor două companil inamice pe care le-a găsit aci, misiunea detaşamentului era împlinită. 
| ” — Plecarea detaşamentului înspre Baltagii-Enichioi Haskioi vom vedea că s'a datorit unui nou ordia pe care detaşamentul l-a primit la .ora 12 din zi după sosirea la Alfatar, şi în legătură cu plecarea din Silis- ” tra a coloanei de ajutor spre Turtukaia. 5), 

— Lupta desfăşurată a doua zi (24 Aug.) ce către detaşament la Est ce Haskioi, este descrisă prea Sumar şi de către G-lul Toşef,în textul pe care l-am dat mai "nainte; din această cauză bu avem destule amănunte asupra modului cum Sa desiăşurat această luptă. — Un fapt este însă sigur, şi 2nume, că Detaş. Lt-Col. Paulian nu a avut în fata sa la Haskioi 3 reg-ie de inf, 1 reg-t de art. şi 1 reg-t de cav,, ciR.9 Cav. (3 esc., de oarece Esc, 4 se găsea la Popina) întărit 4) cu 1 batal, din R. 42 Inî. şi 2 tunuri, ceace înseamnă că detaşamentul era cu mult superior forțelor bvigare pe care le avea în faţa sa 5) ; aşa că apre- cierea forţelor bulgare pe care le avea în faţă ca superioare era greşită, şi deci retragerea a fost nejustifi- cată, şi a lipsit Div. 9-a de o mare parte a forţelor sale în ziua de 24 Aug. 
— Atât în timpul luptei de la Alfatar, din ziua de 23 Aug, cât şi în timpul marşului Detaş. Lt.-Col, Paulian de la Alfatar la Baltagii Eaikioi Atmagea şi Kapaklii, precum -şi în timpul luptei de la Haskioi, Brig, il S. care ocupa poziţie între Akadânlar şi Kara Esekioi, ia 8 kim. de câmpul de luptă de la Haskioi, a stat absolut în nemişcare, deşi ar fi putut interveni pe câmpul de luptă şi a cădea în flancul şi în spatele deta- şamentului.— Această atitudine a acestei brigade nu ne-o putem explică decât prin ordinele pe care le pri- mise, şi anume: întâiu de a cuceri Akadâalarul unde să se întărească ;—şi apoi a ocupa poziție între Kara Estkioi şi Akadânlar, uude să se ţină gata să atace inamicul care ar atacă de la Silistra în flancul trupelor bulgare care atacă Turtukaia ; adică să se ţină gata de a atacă, ceace nu ar fi putut face decât în baza unui nou ordin, 

. ” latr'adevăr G-lul Toşef chiar arată în descrierea sa că G-lul Draganof, C-tul Div. 1, S., în timpul. luptei de la Sansâlar, intenţionă să atragă în acea parte şi Brig. II S. de la Akadânlar, în caz când inamicul ar fi executat o înaintare serioasă spre Tuitukaia, Deci Brig. II S. nu putea interveni din proprie iniţiativă în lupta de la Haskioi, ci numai în urma unui ordin, ceace cred că a fost o greşeală. 6), — In comentariile de mai sus am arătat că G-lul 'Toşef face o descriere foarte sumară a luptei pe care Lt-Col. Paulian a dat-o Haskioi contra Reg-tului 9 Cav. bulgar:—ba ceva mai mult, arată că la ora 14,35! după amiază R. 9 Cav. a primit ordin ca să asigure supravegherea liniei Aidoglu-Bazirghiao, care se găseşte 
  1) Bună intormaţiune ! 

2) Fusese controlată această superioritate ? -. 
3) Aşa este. 
4) Da, Aşa e. 
5) De sigur că era Superior, dar C-tul a fost mistificat de prizouierii bulgari !! ? 6) Nu a fost o greşeală, | |
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la 3—4 kim. la Vest de linia Haskioi-Kapaklii, iar cu forţele care îi mai rămân să înainteze în direcţia Ho- giakioi spre a recunoaşte şi opera în spatele inamicului care era angajat în luptă cu Brig. II S lângă Ara- bagilar (şi Sarsânlar. N. A.) 
„Din aceasta reese că R. 9 Cav. bulgar s'a retras de pe linia Haskioi-Kap: kiii, unde fusese atacat de Detaş. Lt-Col. Paulian, pe o alță poziţie la 3—4 kim, înapoi. Probabil că această retragere s'a făcut după ce Detaş. Lt-Col. Paulian a rupt lupta şi s'a retras spre Silistra, —deoarece dacă. s'ar fi retras în timpul luptei, i Lt-Col. Pauiian ar fi observat acest lucru şi ar fi continuat atacul; căci nu mi vine a crede că Lt-Col. Pau- lian s'a lăsat înşelat de prizonierii carii i-au spus că în Haskioi se găsesc 3 reg-te de inf. şi s'a retras de frică ; deoarece cea mai bună dovadă că acolo nu erau 3 reg-te, era faptul că inamicul se retrăsese în faţa atacului său, “ 

- Oricare ar fi fost motivul retragerii, şi oricând detaşamentul a rupt lupta,—înainte de respingerea totală a inamicului de la Haskioi,—sau după această respingere, un lucru este stabilit, că la ora 14,30' (2,45 d. a.) lupta era tuptă şi detaşamentul începuse retragerea spre Silistra. — Retragerea âcestui detaşament la această oră a fost o greşală din partea c-tului său, deoarece prin aceasta, R. 9 Cav. bulgar a rămas liber Spre a merge şi cădea în spatele coloanei de ajutor de ia Silistra, care fiind înfrântă la Sarsânlar, acum se retrăgea în dezordine spre Silistra ; şi a fost un noroc că R. 9 Cav. bulgar ajuns la Iali Ceatalgea, fie „din cauza terenului păduros“, fie „din cauza lacului din spate care nu se putea trece decât pe 2 poduri“, fie în fine că „a considerat situaţia foarte periculoasă“ nu a atacat, căci dezastrul de la Sarsânlar ar fi luat pro- porţii mult mai mari. 
| — Ar îi interesant să ştim ora la care batalionul bulgar care ocupă Haskioi, a fost respins, sau s'a retras din această localitate, deoarece ne-am putea da seama, dacă Detaş. Lt-Col. Paulian ar fi putut veni în timp util în ajutorul coloanei Diviz. a 9-a, care, mergând în ajutorul Turtukaiei, era angajată în luptă între Arabagilar şi Sarsâniar,. 

— Din descrierea luptei de la Haskioi făcută de Subi, Presbitera se vede că Detaş. Lt.Col. Paulian, mergea spre Kapaklii, în faţa căruia a sosit avângarda detaşamentului ; şi numai în urma faptului că grosul coloanei a fost bătut de artileria inamică din Haskioi, acest gros a pornit la atac spre Haskioi, Se pune întrebarea: încotro mergea această oloană ? Din descrierile ce vor urma se va vedea că C-tul Div. a 9-a credea că în noaptea de 23-24 Aug. Detaş. Lt-Col, Paulian se găseşte la Haskioi, iar Detaş. Col. Condeescu se găseşte la Doimuşiar. In realitate 
sea ia Bătalgii Eaikioi după cum am văzut, fiind rămas acolo probabil din cauză că nu a putut merge mai depasite (spre Haskioi) după cum avusese ordin. 

Atunci se pune o nouă întrebare: de ce acest detaşament, ajungând la Atmagea, s'a îndreptat spre Kapaklii—adică spre Nord,—şi nu s'a îndreptat spre Haskioi,—adică spre Vest 2-—Oare i sa dato nouă direcţie ?—şi anume să meargă către coada coloanei Div. a 9 a ?—deoarece într'acolo duce direcţia Atmager- Kapaklii.— Mult mai potrivit ar fi fost să se fi dat acestui detaşament o direcţie paralelă şi pe la sud 

Acţiunea Detaş. Col. Condeescu, 

ASupra acţiunii acestui detaşament posed comunicarea Căpit. Antonescu Mateiu, c-tul unei COmp, din Bat. 1V|75, care intra în compunerea detaşamentului, 
Iat-o. - 
„Detaş. Col. Condeescu compus din două batalioane de infanterie (1135 şi 1V|35), 2 secţii de mi- traliere franceze (6 piese). şi 2 baterii de artilerie din R. 3 Art, s'a adunat în dimineaţa zilei de 23 Aug. ora 7 pe D. Iski-Bair, la Nord-Vest de Caraomur. E ” „La ora 8 a. m. acest detaşament s'a pus în marş în direcţia Ceatalgea-Goliabina-Atmagea- Hasikioi.. | 
„După două ore de marş (aproximativ ora 10,00 a. rr.) detaşamentul a întâmpinat rezistenţa unei unităţi de cavalerie care ocupase descălicat satul Ceatalgea.—In urma desfăşurării şi atacului companiei de avangardă, Lt. Starcovici, cavaleria inamică s'a retras şi coloana şi-a urmat drumul după o întârziere de 2 ore (ora 12 dia zi).— 

| | „După reluarea marşului şi până la sosirea la Atmagea (ora 3 d, a.) detaşamentul a mai fost hărțuit de cavaleria inamică descălecată încă odată în mijlocul unor pâlcuri de pădure (crâng) unde coloana a fost primită cu focuri de mai multe părţi; în acest loc cavaleria inamică s'a retras în urma unei scurte
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desfăşurări a infanteriei şi a secţiilor de mitraliete ; tot aci, şi cu această ocazie artileria a pus în baterie și 
a tras fără obiectiv definit asupra satului Atmagea. 

„Ajuns la Atmagea detașamentul a luat masa -subt protecţia unei gărzi-mari (haltă păzită) în di- 
recţia Haskioi. 

“ „După masă artileria a tras în direcţia satelor Haskioi şi Kapaklii asupra unor coloane care se 
semnalaseră în retragere în spre Sud prin Haskioi; cu această ocazie s'a tras şi asupra numitelor sate 
spre a le da foc. 

„In urmă luându-se hotărârea expresă de a se da foc satelor vecine, S'a trimes în acest scop în 
diferite direcţii, artilerie însoţită de 3-4 companii (fără raniţe) ;—restul trupei a rămas în sat. 

„Abia puse în marş companiile de însoţire care precedau artileria noastră, şi “artileria inamică a 
deschis focul direct asupra satului. Atunci companiile de însoţire s'au oprit, iar artileria noastră s'a angajat 
cu artileria inamică întrun duel, care a durat până înspre seară. la timpul acestui duel artileria inamică în- - 
cadrase perfect una din bateriile noastre,—care de altfel trăgea indirect —încât a fost nevoită să-şi retragă 
servanţii pentru un moment şi să-i adăpostească. i | 

„Când era aproape să însereze detaşamentul a primit ordin de retragere fără să se fi produs nici 
o acţiune de infanterie, i - 

„latâi retragerea s'a făcut până la o poziţie aflată ca la două ore de marş înapoi, şi a cărei ocu- 
pare se şi începuse; apoi retragerea s'a continuat până la Karaomur, unde “detaşamentul a ajuns la ora 
10 (22) noaptea. “ 

„A doua zi am continuat retragerea mai departe spre Silistra ajungând la klm. 12 de pe şos. Si- 
listra-Turt,, unde ne-am oprit şi am asistat pe seară la retragerea dezordonată a coloanei care înaintase pe 
şosea spre Turtukaia. | ! 

„la timpul primei întâlniri cu cavaleria inamică a sosit cu automobilul Căpit. Stănescu loan de la 
C-damentul Diviz. 9, care a asistat la toate acţiunile detaşamentului până la ora 5 da. (în timpul duelului de 
artilerie) când s'a înapoiat la Silistra. - 

= Lupta deschisă de R. 9 Cav. bulgar cu Detaş. Col. Condeescu, este descrisă mai pe larg de. G-lul 
Toşef. : - o 

La satul Ceatalgea detaşamentul s'a ciocnit cu detaşamentul de sigurânţă lăsat acolo de Regt. 9 
" Cavalerie bulgar. _ ” - 

inainte de a ocupa satul Atmagea Detaş. Col. Condeescu a mai avut o ciocnire cu dataşamentul 
de pază bulgar care de data aceasta fusese întărit cu Esc. 1 din R. 9 Cav, | 

Când Detaş. Col. Condeescu a trimis după amiază companiile izolate spre satele vecine, R. 9 Cav. 
bulgar ocupă cu Esc. 1 satul Kara-Velikioi, iar cu Escadroanele 2 şi 3 satul Kapaklii. In acesttimpEsc. 1 era 
întărit cu o companie din R. 42 Inf, iar restul batalionului de infanterie din acest reg-t se găsea la Haskioi. 
Companiile fiind oprite în înaintarea lor de artileria bulgară, Detaş, Col. Condeescu a renunţat de a merge: 
mai departe spre Haskioi şi Kapaklii, şi s'a retras, | 

Hotărârea de a se retrage a fost luată probabil de c-tul detaş. pentru că îşi socotea misiunea ca 
îndeplinită. 

i G-lul Basarabescu, C-tul Div. 9, afirmă în broşurile pe care le-a publicat asupra acţiunei Div. 9 
în zilele de 23 şi 24 Aug, că deşi a trimes pe Căpit. Stănescu |, din St. M.al diviziei ca să facă legătura 
cu acest detaşament şi să-i comunice ordinul de a se îndreptă spre Doimuşlar în vederea încolonării Diviziei 
pe şos, Silistra-Turtukaia,—această legătură nu s'a putut stabili din cauză că detaşamentul se retrăsese spre 
Silistra. 

Mai întâi retragerea detaşamentului spre Silistra, adică spre punctul de unde plecase, şi anume 
pe acelaş drum pe care îl folosise la plecare, nu era un motiv că detaşamentul să nu fie găsit, ba era un 
cuvânt mai mult ca detaşamentul să fie găsit mai uşor. | 

Afară de aceasta ştim din comunicarea Căpit. Antonescu M, că ofiţerul însărcinat cu facerea le- 
găturii şi comunicarea ordinului, Căpit. Stănescu |, a sosit la detaşament pe la amiaza zilei şi a stat până pe seară, când s'a înapoiat ia Silistra. | ” | Apoi din informaţiunile sigure pe care le am, Căpit. Stănescu I., după plecarea de la detaşament, de la Aimagea, a mers la Silistra, unde a sosit pe la ora 7, a luat masa între orele 8 şi 9, şi în finea plecat pe la orele 10—10,30' pe şos. Silistra-Turt., ore a se întâlni cu G-lul Basarabescu la lali Ce- atalgea, unde a sosit pe la ora 12 noaptea. 

Faţă de cele arătate mai sus se naşte întrebarea: când a fost trimis Căpit. Stănescu să comunice » Detaş. Col, Condeescu ordinul de a se îndrepta spre Doimuşlar 2—de unde le-a trimes ?—şi pe ce druma încercat să meargă pentru a-şi îndeplini misiunea ? 
Intrebarea aceasta nu am pus-o decât de formă, deoarece este clar că ofiţerul a fost trimis din 

Silistra imediat după primirea ordinului Arm. III rom. No. 152 A. din 23 Aug. 12—12,30 şi după puţin timp. 
a şi ajuns la detaşament,
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la acelaş timp a fost trimis ordin şi Detaşamentului Lt-Col, Paulian pentru a se îndreptă de la Alfatar spre Haskioi, ordin care a fost primit de acest detaşament înainte de ora 1 d. a., deoarece la acea- stă oră detaşamentul s'a pus în mârş în noua direcţie, 
Atunci, de ce G-lul Basarabescu afirmă că legătura cu Detaş. Col. Condeescu nu a putut să fie stabilită şi ordinul nu a putut să parvină acestui detaşament ?2—Ori Căpit. Stănescu a fost trimis din nou în - cursul nopţii şi anume, după sosirea sa la ali Ceatalgea, pentru a comunica ordinul care nu fusese comu- „nicat în timpul zilei ? 
Dar din comunicarea de mai la vale se deduce că Detaş. Col, Condeescu era socotit ajuns la ora 10 noaptea la Doimuşlar, 

| 
Ori, pentru ca acest detaşament să fi fost socotit ajuns la această. oră în zisa localitate trebuia ca C-mentul Div. a 9-a să aibă cunoştinţă că i s'a comunicat ordinul de a se îndrepta înur lată ce spune Lt. Săndulescu A., Cotul Comp. a 14|63, care a fost trimes. de Divizia 9-a div can- tonamentul de Ia Iali Ceatalgea spre a face legătura cu Detaş. Col. Condeescu în Doimuşlar şi cu Detaş. Lt-Col. Paulian în Haskioi şi a le transmite ordine peniru ziua de 24 Aug, : „In noaptea de 23-24 Aug. oră 10,00” am primit dela M. Rusu Eugen, C-tul Bat. IV/36 ordin să plec cu compania prin Doimuşiar la Haskioi, cu misiunea de a înmâna din partea Div. a 9-a câte un ordin îachis în plic, unui Col, Condeescu, iar altul Lt-Col, Paulian, pe carii urmă să-i găsesc cu detaşamentele „respective, pe primul la Doimuşiar, iar pe cel de al doilea la Haskioi, 
„La plecare mi s'a prescris să merg repede spre a mă putea înapoia până la ora 12,00' noaptea (24 kim. dus şi înapoiat), când va trebui să pornesc cu reg-tul înspre Turtvkaia. Mi s'a recomandat dea- | semenea să fiu atent deoarece misiunea este foarte delicată. 
„Am trecut cu compania pria Doimuşiar fără să întâlnesc, nici Detaş. Col, Condeescu, nici pe inamic, „Aproape de Haskioi, la eşirea dintro pădure, patrula dela avangardă, pe lângă care mă. găseam: şi eu ne-am întâinit cu o patrulă de cavalerie, asiipra căreia, după ce am recunoscut-o ca inamică, am des- chis focul. Patrula inamică sa retras şi imediat am început să primim focuri care veneau dinspre sat. Ina- inte de ciocnirea cu patrula se auzise Sgomot de cai la conovăţ. | „Ne ştiind ce am în faţă şi văzând că în loc să găsesc detaşamentele căutate, am dat peste trupe inamice, m'am retras. _ 
„la scurta acţiune care Sa desfăşurat, compania a avut 3 răniţi pe carii i-am ridicat şi i-am dus în retragere. 

| „La înapoere nu am mai âvut nici un fel de întâlnire cu inamicul şi am sosit la punctul de ple- care între orele 3 şi 4 dimineaţa cu toate că am mers fără oprire atât Ja dus, cât şi la inapoiere. „La Sosirea la lali-Ceatalgea am fost întâmpinat de un ofiţer de artilerie (părea ofiţer superior, dacă nu chiar Col,. Condeescu) care m'a întrebat dacă nu m'am întâlnit cu inamicul, la care am răspuns re- latâad cele întâmplate. — In urmă am reportat şi Li-Col. Dumitriu, C=tul Reg. 63 Inf., rezultatul misiunei şi întâmpiarea ce Survenise, fară ca acesta să dea mare importanță raportului meu, NI „Mi s'a părut foarte 'straniu îaptul că ofiţerul de artilerie, care m'a întâmpinat cel dintâiu, fără să mă întrebe dacă am găsit detaşamentele şi am înmânat ordinele Col. Condeescu şi Paulian, m'a întrebat de la început dacă compania s'a întâlnit cu inamicul, 
— Este cert deci că Div. 9-a credea că detaşamentele Lt-Col, Paulian şi Col. Condeescu se găsesc în cursul nopţii de 23-2 Aug. respectiv la Haskioi şi Doimuşiar, pe când în realitate, primul ajunsese abia la Baltagii Enikioi, iar cel de al doilea se rătrăsese la Kara Omur. i Dacă ajungerea Detaş. Lt-Col. Paulian la Baltagii Enikioi este explicabilă, retragerea Detaş. Col. Condeescu la Kara Omur este enigmatică, deoarece, pedeoparte nu avea nici un motiv să se retragă, iar pedealtăparte fiind aproape sigur că a primit ordinul de a se îndreptă spre Doimuşiar, nu numai că nu a por-, nit într'acolo, dar s'a retras spre Silistra, 

Din această cauză nu a putut să ia loc în coloana diviziei a doua zi în marşul acesteia spre Turtukaia, şi în felul acesta Div. 9-a a fost micşorată cu 2 batalioane, 2 baterii şi 4 secţii mitral. (10 mitr,), — Este ciudat faptul că Detaş. Lt-Col, Paulian în. trecerea prin Atmagea a găsit „un car de baterie * al Reg. 3 Art. precum şi alte urme ale retragerii precipitate ale Detaş, Col. Condeescu care ajunsese în ajun în acest sat.“— Se va ţi retras oare precipitat acest deteşament din Atmagea ? — Şi de ce oare? — Şi dacă dacă nu S'a retras precipitat, de ce a lăsat carul de baterie acolo? 
Şi încă o chestiune: De ce Col, Condeescu când a ajuns la ora 10 noaptea la Karaomur, nu a raportat diviziei cum şi-a îndeplinit misiunea şi unde se găseşte, spre a primi ordine pentru a doua zi?— Sau a comunicat, —şi nu a găsit pe nimeni la C-mentul Diviziei 2—Şi trebue să se ştie că de la Karaomur la Silistra era şosea foarte bună şi nici departe: 11 kim. 

    1) Atunci s'a ascuns adevărul în interesul unei justificări,
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Acţiunea Div. a 9-a spre Tusrt. în zilele de 23 și 24 Aug. 

In ziua de 23 Aug. ora 12-12,30' când Div. 9-a era în plină executare a ordinului Arm, [IL No. 
146 primit în ziua de 22 Aug,, adică pornise detaşamentele arătate mai sus spre Alfatar şi Haskioi, — la 
Cart, Div. a 9-a s'a primit telefonic ordinul No. 152 A. cu următorul conţinut: 

„Lăsaţi 4 batal, la Silistra, iar cu restul diviziei şi cu cât mai multă artilerie executaţi imediat o 
ofensivă viguroasă înaintând în marş forțat spre Turt, pentru a degajă Capul de Pod atacat de forţe 
superioare. !) 

„Div. de Cav. rusă are ordia de a vă acoperi flancul stâng. 2) 
"Pentru ca marşul infanteriei să se facă mai repede, infanteria va fi fără rani. -5) Hrana de re- 

zervă şi multe mubiţiuoi 'date asupra oamenilor. 

„Vă mai recomand multă energie, atac drept înainte la Turtvkaia. 
— In acelaş timp s'a dat Corpului Rus ordinul No. 152 B. din 23 Aug. redactat astfel: 
” „Capul de Pod Turtukaia este din nou atacai de forţe mult superioare.— _ 

„Rog, excelența voastră, a dispune de urgenţă ocuparea Dobriciului cu forţele strict necesare, iar 
restul trupelor să fie îndreptat în marş forţat la Turtukaia. 

„Div. 9-a din Silistra are ordin să execute o eşire spre “Turtukaia. Această divizie se pune la 
dispoziţia Excelenței Voastre imediat ce veţi stabill legătura cu ea. 5) 

„Este absolut necesar ca Div. de Cazaci să acopere fi. siâng al Div. a 9-a pe timpul mișcării 
sale ofensive spre Turt. i 

— Am reprodus şi ordinul pe care Arm. Ii l-a dat Corpului Rus de ajutor, deoarece conţine şi pre- 

Scripţiunea „relativă la ajutorul pe care Div. de Caz. trebuia să-i dea Div. a 9-a în marşui său spre Turtuk. 

Nu cunosc unde se găsea Div. de Cay. rusă în ziua de 23 Aug. ora 12, când Corpul Rus a 

primit ordinul No. 152 B spre a ne putea da socoteala dacă ar fi avut posibilitatea să dea Div. a 9-a aju- 

torul ordonat,—adică de a-i acoperi flancul stâng în timpul marșului său spre Turtukaia. 

Din broşura G-lului Aslan, Cotul Arm. III, intitulată „Turtvkaia. Studiu Strategică, reese că această 
divizie atât la 22 Aug., cât şi la 23 Aug. se găsea la Cobadin, la 80 kim. în linie dreaptă la Răsărit de Silistra. 

la descrierea G-lului Toşef, la capitolul „Apariţia Cavaleriei Ruseşti“ se arată că „în cursul nopții 
dinspre 5 Sept. (4-5, sau 5—6 Sept,; 22-23, sau 23-24 Aug. ?) la Cart. Arm. Il (bulgare) s'a primit primul 
raport alarmant că o diviz. de cav. rusească compusă din 32 escadroane şi-a făcut apariția în vecinătatea 
satului Alexanărija (Kapakli”) (în punctul mediu dintie Silistra Cobadin şi Bazargic, 40 kim. în linie dreaptă 
Sud-Est Silistra, şi tot 40 kim. în linie dreaptă la Est de meridianul Silistrei). 

Ori unde s'ar fi găsit această divizie, un lucru însă este cert, şi anume că Div. 9 nu a putut 
stabili legătura cu ea, nici la 23 Aug. şi nici la 24 Aug., decât pe seară, când se înapoia înfrântă în Capul 
de Pod Silistra; şi din această cauză nu a primit nici un ajutor din partea ei în timpul înaintării spre Tur- 
tukaia, şi trebuia prin urmare să-şi apere singură flancul său stâng, care era foarte ameninţat. 

Şi astfel sosirea ordinului No. 152 A găseşte Diviz. 9 în următoarea situaţie : 
— cu Bat, ]]35 şi 1V/35 şi două baterii (Detaș. Col. Condeescu) în preajma satului Atmagea 

angajat cu R. 9 Cav. bulgar, 

— cu Bat. lii35 şi 11:35 şi Bat. “n Vân. şi 2 baterii (Detaş. Lt-Col. Paulian) la Alfatar. 
— în interiorul Capului de Pod, cu restul unităţilor dispuse astfel :—R. 63 Inf. în Sectorul | 

(de Vest) ;—Bat. 1]7 Vânăt, 1V/38, 1V|78, 11:23 şi 1VI23 ocupând câte un grup de forlificaţii de batalion în 
Secf. II.— Din Bat. 1V:23 lipsea Comp. 14:23, trimeasă în Sect. iil pentru a-l ocupă până la terminarea re- 

” constituirii Bat, 123, care ştim că sosise în debandadă de la Kurtbunar, din acoperire ;—Bat. II; :23 sosit de 
la Beibunar constituia rezerva Sectorului 11;—Bat. )|23 se reconstituia în tabăra de la Almalău. 

— Cele 5 baterii din Reg-tele 3 şi 20 Art. rămase în Capul de Pod, erau împărţite în Sect. | şill 
„pe lângă celelalte baterii semi-mobile (2 baterii de 87 mm Md. 1880 şi 2 baterii de tunuri de asediu de 

105 mm) ale Capului de Pod. 

  

1) Nu era exact. 
2) Era sigur că Divizia Rusă va executa ordinul ? 
3) Unde s'au lăsat raniţele? (La Silistra. N. A). 
4) Armata lil-a a trimes un ofiţer de legătură la Div, 9-a care să controleze executarea ordinului 

acesta ? Cred că nu. (Sunt informat că a trimes pe Căpit. Vasilescu Cristea, care a şi sosit la Iali Ceatalgea 
în noptea de 23-24 Aug. la Cart. diviziei. N. A), 

5) Aceleaşi întrebări ca mai sus.



Din R. 63 Inf. lipsea Comp. 1, 2 şi 3 trimise la Popina, probabil în Scopul de a stăpâni acest punct de trecere peste Dunăre în vederea unor operaţiuni pe acolo. Adică în total se găseau în Capul de Pod 11 batalioane din care lipseau 3 companii (R. 63 Inf.) Şi un batalion -(1/23) pe care nu se putea compta pantru un moment; iar Bat. I1VI38 şi 1V:78 eta de formaţi- une nouă şi nu se putea compta pe ele într'o luptă în câmp deschis. Rămâneau aşa dar bune şi gata de întrebuințat :—3 batal, (II. II şi IV) din R. 63 Inf..—1 comp. (a 4-a) din R. 63 laf..—3 secţii mitr. din R. 63 laf..—1 batal. (1) din R. 7 Vân.,—3 batal. (II, III şi IV) din R. 23 Int, (din care lipsea Comp. 14J23 care ocupa Sect. 111),—1 comp. mitr. din R. 23 Inf.,—2 baterii ț. 53 mm ale Reg-telor 23 şi 63 Inf..—şi 5 baterii t.. tr. r. de 75 mm din Reg-tele 3 şi 20 Art. Ordinul No. 152 A, prevedea că Div. 9-a să lase în Silistra 4 batal., iar cu restul şi cu cât mai multă artilerie să meargă în ajutorul Turtukaiei. 
Se putea lăsa deci în Capul de Pod Silistra :—Baţ, 1V/38,—Bat. 1V:78,—Bat. 123, care se refăcea, şi Bat. 11[23, sosit dela Beibunar,— precum şi artileria semi-mobilă: 2 baterii de 87 mm Md. 1880, şi 2 ba- 

terii de t. 105 mm de asediu ; iar restul şi anume : R. 63 Int, din care lipseau cele 3 compânii dela Popina, —Bat. I!|7 Vân., — Bat, IlI|23 şi 1V|23, din care lipsea Comp. 14:23 care ocupa Sect. Il,—Bateriile de t. 53mm ale Reg-telor 23 şi 63 (două),—şi cele 5 Baterii de 75mm din Reg-tele 3 şi 20 Act. ar fi putut p'eca spre Turtukaia. 
Aşa s'a şi procedat afară de Bat. |/7 Vân., care „dintro interpretare greşită (?) a ordinului“ a 

rămas la Silistra. 
Aşa dar coloana trimeasă în ajutorul 'Turtukaiei era compusă din: Bat. |], 1 şi 1V|63, — Comp. 

4|63;—3 secţii mitr.63,—Bat, III/23 întreg, —Bat, IV/23 mai puţin Comp. 14/23,— Comp. mitr.|23, — Bateriile t. 
53 mm ale R. 23 şi 63,—şi 5 baterii t. 75 mm din Reg-tele 3 şi 20 Art,— adică în total 5 batal.,—2 comp, 
mitr., 2 baterii de 53mm şi 5 baterii de 75 mm t, r. 

Bat. I'7 Vân. plecat a doua zi 24 Aug. din Silistra a sosit pe câmpul de luptă de la Sarsâblar. p 
Brig. II! S. a avut în lupta de la Sarsânlar tot 5 batatioane (căci 1 batalion din R. 42 Inf. fusese trimis să întărească R. 9 Cav. de la Haskioi),—însă numai 3 baterii, Aşa dar coloana Diviz. 9 era egală în infanterie cu Brig. UI S., însă era îndoit Superioară în arti- 

„lerie acesteia, dacă ținem socoteală şi de cele 2 baterii a câte 6 tunuri de 53mm, Ordinul de plecare a fost primit de unităţile R. 23 Int. la ora 1,4% d. a. La ora 2 Bat. 1:23 şi 1V:23 trebuiau să fie sosite la Kalipetrovo; dar nu s'a putut aduna decât la 
ora 3,30, şi atunci cu efectivele şi materialele incomplecte, deoarece parte din plotoane erau în avanposturi!), jar căruțele erau duse să execute diferite transporturi, 

. Nu se putea porni âşa de repede, deoarece unităţile erau instalate în completul lor în tranşee, de 
care nu se puteau deslipi aşa işor, 

In grabă, odată cu raniţele care se dăduse ordin să nu se ia, Sa lăsat şi gamelele, opiucile, tu= a tunul şi hrana de rezervă care se păstră împachetată în lăzi în adăposturile fortificațiilor. 2) 

pleca ; ba, ceva mai mult, se svonise că plecarea se făcea pentru un moment, pentru un exerciţiu de alarmă 
în Capul de Pod, şi că se vor înapoia în tranşee. : Era absolut necesar ca odată cu darea ordinului de alarmă să se fi comunicat şi în vederea cărui 
scop se făcea alarma, Nu mai vorbim că C-damentul C. P. Silistra trebuiă să previe mai din vreme trupele 
spre a. se ţine gata pentru o asemenea eventualitate. 

Eram în pragul răsboiului, mergeam la luptă, şi comandamentele încă se temeau să nu ne speriem, 
fără însă să se gândească câtuşi de: puţin că mergând spre Turtukaia şi fiind întâmpinați de Bulgari, vom fi 
compiectamenie Surprinşi. Aşa am plecat spre Turtvkaia ;—şi nimeni nu ştia până -la sosirea la lali Cea- 
talgea şi punerea coloanei în marş de acolo cu serviciu de siguranţă, că merge să ajute 'Turtukaia. Pe cânq batalioanele Reg. 23 Inf. se adunau la Kalipetrovo, a sosit acolo Lt.-Col. Bejulescu, C-tul 
Reg. 20 Art, care tocmai atunci se înapoiă dela Alfatar unde fusese să-şi însoţească bateriile, şi a comuni- 
cat trupelor că Bulgarii fuseseră respinşi de acolo şi fugăriţi către graniţă, 3)   
  
  

  » Sa format detaşamentul de ajutor cu trupe din avanposturi 2—Ce greşală | 
3) Cine-i spusese ? (Probabil îşi închipuise că companiile bulgare, respinse de la Alfatar, erau sin- 

gurele unităţi bulgare care trecuseră frontiera, N, A, 

68
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De la Kalipetrovo s'a pornit imediat prin sat spre Aidemir. 
In drum batalioanele au fost întâmpinate de către Căpit. Dragomirescu H. şi Lt, Grigore Carp, 

ofițeri din St.-M. Div. a 9-a, carii au reproșat trupelor, că de ce au întârziat atât. 
Inainte de a da în şoseaua Silistra-Turtukaia batalioanele s'au oprit în gura văii Kalipetrovo spre 

a aştepta scurgerea unor coloane de trăsuri, după care urmau să se încoloneze, !) Dar pentru că aceste co- 
Joane nu se mai terminau, ba chiar se şi opriseră, batalioanele au fost puse din nou în marş mergând ală- 
turi de aceste coloane pe aceiaşi şosea: coloanele pe dreapta şoselii, iar batalioanele pe stânga. Printre tră- 
Surile şi chesoanele de tot felul de pe dreapta şoselii se găseau ;ntercalate şi Bateriile de 53 mm. ale Reg- 
telor 23 şi 63 Inf, - 

ln timpul când R. 23 Inf. coboră prin Kalipetrovo spre V, Kalipetrovo, una din căruțele de apro- 
vizionare ale Reg. 20 Art. s'a desmembrat din toate încheeturile risipind o bogată şi frumoasă încărcătură» 
iar când să treacă din valea Kalipetrovo în şosea peste şanţul şoselii o altă căruţă Ia fel, frângându-şi osia 
şi zdrobindu-şi roatele dedinainte iar încărcătura revărsându-se peste cai. Aceste întâmplări a făcut 0 rea 
impresie asupra trupei; far unii ofițeri, carii știau cât de multe şi cât de bune lucruri particulare se fă- 
ceau în marele şi gospodărescul atelier al Reg-tului 20 Art., se întrebau și se mirau cum aceste trăsuri au 
fost construite atât de slab. 

Batalioanele din R. 23 Inf. au mers aşa amestecate cu coloanele de trăsuri, zproape fără să se 
oprească până în dreptul satului lali Ceatalgea, unde au ajuns la ora 10,00' noaptea şi unde s'au oprit.— 
Aci oameni au făcut piramide şi s'au culcat imediat, deoarece încercând să li se dea hrana, s'a găsit că cu 
era fiartă, după cum am arătat mai'nainte. Afară de aceasta nu se ştia pentru ce am fost aduşi acolo, sau 
dacă vom continua marşul mai departe. Acest lucru s'a aflat ceva mai târziu, pe la ora 11.— . i 

Pe când batalioanele urcau pe şosea pantele platoului pe care este aşezat ali Ceatalgea, bateriile 
„de artilerie de 75 mm. se vedeau parcate întro vale de pe dreapta şoselii.— | 

Până la lali Ceatalgea batal. Reg. 23 Inf. au mers fără serviciu de siguranţă, deoarece R. 63 Int. 
se află înainte şi aşezase deja avanposturi la Vest şi Sud Vest de sat, şi divizia se adună aci sub protecţia sa. 

Pe la ora II unităţile au fost prevenite că vor relua marşul la ora 12,00.—Până la această oră 
C-mentul Diviziei, care se găsea acolo, a întocmit ordinul de marş. 2) Bat. 11l]23 şi 1V]23 subt comanda 
Col. Constantinescu, C-tul Reg. 23 Inf., formau avangarda coloanei, 3) Bat. 1V:23 forma capul avangărzii a- 
vând Comp. 16]23 la vârf, iar Comp. 12:23 şi 15123 la cap. Bat. 11123 forma grosul avangărzii.—R. 63 Inf, şi 
şi artileria formau grosul coloanei şi urma să se încoloneze după ce avangarda va depăşi linia avanposturilor. 

Având în vedere că marşul avea să se execute noaptea şi mai ales pentrucă coloana avea să 
străbată înainte de a se lumina de ziuă defileul (valea cu versanţi repezi şi acoperiţi de păduri) de la Ho- 
geakioi, nu s'a dat artilerie la avangardă. 1)— 

La ora 12 noaptea coloana s'a pus din nou în marş; dar după 5 minute a primit ordin să se o- 
prească, şi sa oprit. 

Iacă înainte de plecare se svonise că nu se avea ştiri dela Col, Condeescu, „C-tul flancgărzii dela 
Cocina“, şi se critica faptul că se pornise coloana în ajutorul Turtukaiei fără să fi fost siguri dinspre Sud; 
există adică temerea că coloana ar pulea să fie tăiată de Silistra. Acum după oprire acest svon se întărise - 
şi mai mult, şi se spunea chiar că C-mentul Diviziei a oprit înaintarea coloanei, din cauză că avea ştiri de- 
favorabile dela acea flancgardă, sau pentru simplul motiv că abia acum îşi dedea seama de primejdia care 
ameninţă coloana dinspre Sud. . 

Pe ia ora 3,00 s'a dat ordin de continuare a marşului şi coloana a pornit din nou, 5)-—6), 
Ia revărsatul zorilor vârful avavgărzii a eşit din defileul despre care fu vorba mai sus. Aci, pe 

muchia care se întinse în faţa eşirii defileului, Comandantul avangărzii se aşteptă ca coloana să fie oprită 
de inamic; şi pentru că patrulele de infanterie precedau coloana la prea: mică distanţă, şi pentru că nici 
patrule de cavalerie coloana nu avea înainte, s'a dat ordin ca să se încalece vre-o 10—12 soldaţi şi 1 ofiţer 
pe cai găsiţi pe câmp, pe deşelate, şi să meargă înainte spre a acoperi marşul coloanei 7), 

Ajunsă la liziera estică a satului Arabagilar coloana s'a oprit; s'a pus puţină ordine în unitați şi 

  

1) Ce coloane erau ?—trenurile regimentare ?' (Erau şi trenuri reg-tare şi coloane de muniții şi co- Ioane de subsistenţă ale diviziei. N. A). ' 
2) Ordinul Armatei a fost primit pe la ora 1 d. a.—Şi de atunci până la ora plecării din Capul de Pod, Stat-Majorul diviziei nu avusese timp să redacteze şi să împartă ordinul de marş ? 
3) Din 5 batalioane, 2 erau la avangardă ? - 
4) La o coloană de 5 batalioane nu se dă artilerie la avangardă.— Cel mult se intercalează 1—2 baterii între avangardă şi grosul coloanei, 
5) Ce sfătuitori de stat major avea C-tul Diviziei pe lângă el?—Nu avea un şef de Stat-Major? E, Dade rămăsese escadronul diviziei ?—Ce păcat că lipsea acolo un fotograf ! 

a
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s'a cules ştiri din sat. Ar fi fost mult mai bine ca ce! puţin vârtul avangardei să fi fost împins dincolo de sat, 

nopţii patrule de cavalerie prin sat şi că peste 2—3 sate înspre Sud se găseşte armata bulgară. Aceste ştiri au fost comunicate de către c-tul vârfului avang. personal Colonelului Cotinescu, C-tul Avang. în timpul opririi dela Est de Arabagilar, confirmându-le şi în scris. 
Imediat după ce coloana şi-a reluat marşul după oprirea dela Est de Arabagilar, c-tul vârfului avang. este înştiinţat că infanterie inamică a apărut la Sud de acest sat, | Recunoscând cu benoclul s'a constatat că în adevăr două grupe de trăgători care înaintau prin nişte semănături ca la 1500—1800m ; iar alte două grupe steteau mai 'napoi ascunse la un răzor;—îu jurul acestora soidaţi izolaţi steteau, sau se mişcau, lăsând impresia că fac parte dintr'un sistem de avanposturi, C-tul vârfului avangărzli a desfăşurat compania ocupând cu un ploton marginea de Vest a satului Arabagilar, cu 2 plotoane marginea de Sud, 'iar cu un ploton în rezervă în sat, raportând situaţia inamicului şi măsurile luate. | | 

| Plotoanele destăşurate au deschis în scurt timp focul din propie iniţiativă. ')—Nu a trecut nici 19! de la deschiderea focului şi toată avangarda s'a desfăşurat şi a înaintat spre Sud, iuând cu sine în înaintare şi compania de la vârf, care se desfăşurase şi ocupase poziţia arătată mai Sus.—Inaintarea a continuat până într'o vale care se află situată cam la 600m la Sud de Arabagilar.»)—Inamicul retrăgându-se avangarda s'a încolonat din nou în aceiaşi ordine şi a continuat marşu! spre Sarsânlar fără să se ia absolut nici o măsură de pază înspre Sud. 3) 
| După încolonare C-tul Avaugărzii a mustrat pe c-tul companiei de la vârf cu cuvintele: „M'ai făcut să destăşor avangarda degeaba“— Este drept că plotoanele de pe marginea de Sud a satului Arabagi- lar care au deschis focul au făcut o mare greşeală, dar C-tul Avangărzii nu era îndreptăţit să desfăşoare în- îreaga avangardă şi să pornească la atac atât limp cât i se raportase scris Situaţia adevărată. la cazul de faţă cred că ar fi fost bine ca compania de la vârful avângărzii întărită cu o secţie de mitraliere şi o secţie de tunuri de 53mm să fie trimeasă înspre Sud spre a ocupă o poziţie între Kemalkioi şi Tatar-Atmagea, spre a acoperi flancul stâng al coloanei într'o poziţie ficsă (flanc g. ficsă) ;izr coloana să- şi îi constituit un alt vârf de: avangardă Spre a-şi coniinuă marşul. Această măsură ar îi ferit coloana de ne- norocirea care a urmat. 

La eşirea din Arabagilar c-tul vârfului avg. descălecând spre a observă cu beneciul şi a stabili ce fel de aeroplane erau cele 2 aeroplane care sburau pedeasupra coloanei, c-tul avg. l-a observat din nou: cu cuvintele: „Ce te uiţi în stele, Domnule,—vezi-ţi de drum“, | Ioainte de a trece Valea luk-Deresi care tranversează de la Sud la Nord şoseaua între Arabagilar 

du-i mişcările trupelor bulgare care se vedeau cu ochii liberi, a primit o nouă admonestare : „n'auzi domnule să-ţi vezi de drum ? — ori ţi-e frică să înaintezi 2—Coloana are ordin să meargă drept la Turtukaia fără întârziere“. 
„_ Agoi dacă coloana avea, ordin să meargă drept la Turtukaia, de ce a desfăşurat întreaga avan- gardă la Sud de Arabagilar 2— Şi când c-tul vârtului i-a răspuus că nu îi este frică să înainteze, şi îi este îrică de ce vede în coastă, i sa spus din nou: „hai, hai vezi-ţi de drum“ — După trecerea Văii luk-Deresi mişcările de trupe inamice au devenit mai iatense, mai aproape şi mai vizibile ; dar c=tul vârfului âvg. nu a mai raportat nimic şi nu a luat nici o măsură, spre a nu mai fi Supus la injoncţiuni ca cele arătate mai sus. | ! | La 7-800m de Sarsânlar vârtul avangărzii a fost primit cu focuri trase din sat; focurile erau rari şi printre gloanţele căzute în jurul companiei de la vârt găsite de soldaţi erau şi gloanţe de plumb, de arme sistem H.-Martiny 1879, -. 

Inainte de a începe focul se observase pe şosea în dreptul satului o patrulă de cavalerie care a intrat repede în sat, Probabil că focurile erau trase de această patrulă ajutată de populaţia civilă şi de comitadgii, 
Compania de la vârf a desfăşurat 2 plotoane în trăgători călare pe şosea şi a înaintat către saţ „fără să se oprească Până la 500 m de cimitirul turcesc din marginea de Esi a Satuiui. De aci focurile înde- 
    1) Rău, dacă vrăjmaşul era la 1500-1800 m, 

2) Eacă rezultatul la care s'a ajuns. Fără să se cunoască forţa şi iotenţiunile vrăjmaşului, fără să fie silită de nimeni, jumătate din efectivul coloanei care avea o misiune imperioasă se desfăşoară şi o ia spre Sud.—De ce ? 
- 3) Toate acestea ca din poveste.—
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şindu-se compania sa oprit, a deschis focul şi apoi a continuat să înaiuteze prin saltuii de plotoane şi şi secţii. In acest timp Comp. 13/23 şi 15/23 de la capul avg. şi Comp. 9]23 de ia capul grosului avg. eşi- seră din coloană şi înaintau pe dreâpta în linii de plotoane prin flanc pe două linii cu câte-trele companiile pe o sipgură linie şi intervalele şi distanţele reduse. 
In momentul când aceste 3 companii au ajuns la înălţimea companiei care formase vârful avg,, artileria inamică a deschis focul exact de la stânga. Proectilele (şrapnele şi obuze) treceau pedeasupra com- paniei de pe şosea şi mergeau să se Spargă asupra celor 3 companii de la dreapta. | 
Artileria noastră a ripostat trăgând asupra artileriei adverse ; iar artileria adversă a răspuns tră- gând asupra artileriei noastre cu parte din Dăterii, iar parte continuând focul asupra infanteriei, . | Companiile de infanterie au continuat să stea aşa Subt focul artileriei timp de 30—40 de minute schimbând focuri rati cu slabele forţe inamice care ocupau satul. 
Incă din momentul când artileria noastră a deschis focul, au fost desfăşurate şi Comp. 10|23, 11/23 şi 12]23 dela grosul avang. şi pornite la atac în direcţia locului de unde trăgea artileria bulgară. In acest timp C-mentul Div. a 9-aa luat dispoziţii ca R. 63 Inf,, care forma grosul coloanei să se adune în Valea luk Deresi, iar artileria să ocupe poziţie atât ia Est cât şi Ja Vest de această vale, După trecerea celor 30—40 de minute arătate mai sus, C-tul Avg. a luat dispoziţiuni ca să exe- cute cu companiile care se găseau în faţa Sarsânlarului (13|23, 15:23 şi 923) o schimbare de front cu faţa înspre Sud pivotând pe compania de pe şosea (C. 16;33) care formase vârful âvg, la acest scop a dat ordin acestor companii să traverseze satul Sarsânlzr executând în acelaş timp o ocolire la Stânga, care a căpătat cea mai mare aimpioare după eşirea din sat când zu căpătat frontul cu fața exact !a Sud şi când Comp. 16|23 a ocupat cu 2 plotoane liziera de Sud a satului, iar cu 2 plotoane cimitirul turcesc dela Sud-Est de sat de lângă şosea şi pe care se făcuse schimbarea de direcţie (ocolirea) frontului. . Mişcarea de ocolire s'a executat cu un deosebit avânt, dar companiile fiind dispuse pe o singură linie (adică fără a avea un dispozitiv eşalonat la aripa ccolitoare) imediat ce au debuşat dincolo de sat, au „fost atacate în flanc şi după un scurt schimb de focuri au fost respinse în dezordine !). Comp.. 10|23, 11|23 şi 12]23 desfăşurate în jumătate la stânga, au înaintat fără să se oprească, au respins unităţile bulgare care ocupau poziţie în faţa artileriei lor, şi au dat să înainteze mai departe, dar artileria noastră nelungind tragerea la cererile repetate ce i s'au făcut 2), a bătut propriile noastre trupe, care zu fost nevoite să se retragă. i lată cum povesteşte Sold. Costache Radu din escorta Reg. 20 Art. împrejurările în care artileria noastră a tras asupra infanteriei proprii: 

” „Infanteria noastră plecase cu mare curaj la atac; mergeau înainte fără să se oprească, ca şi când nu-şi dedeau seama că merg la moarte.— li aveam noi pe Suflet, că i-am împuşcat noi cu tunurile, „Deşi era stabilit releu şi deşi se cerea într'una de la infanterie ca să se lungească tragerea, cu „toate acestea artileria nu a lungit tragerea. Dl. Lt. Botea întrebă pe DI. Col. dacă poate lungi tragerea şi Dl. Col. îi răspundea că nu are voe (2) de la Di. GI. Basarabescu, care şi dânsul era acolo. 3) | Retragerea ambelor batalioane s'a tăcut în dezordine şi fără să se mai oprească până dincolo de V. Iuk-Deresi, unde ştim că se adună grosul coloanei, “ - „Numai parte din Comp. 1623 care se găsea desfăşurată călare pe şosea, a continuat să reziste la cimitirul satului Sarsâniar, unde fiind înconjurată atât pe la Nord cât şi pe la Sud şi în acelaş timp pri- mind şi focurile Reg. 63 Inf. care se desfăşurase în spatele său, şi trăgea fără să ştie că se găseşte acolo, a fost capturată în acel loc de către inamic, | Şi astfei la un moment dat, de unde grosui coloanei se ştiă acoperit priu avangarda care luptă înainte, a început să primească tocuri de infanterie trase aproape fără să-şi dea seama cum se întâmplă acest lucru, 

Imediat s'a dat ordin Reg=tului 63 Int, să se desfăşoare cu faţa spre Vest, Sud-Vest şi Sud, şi să reconstitue frontul de luptă.— Bat. I|63 s'a desfăşurat îatr'o Singură linie de trăgători cu faţa la Vest4) în Valea luk-Deresi, a eşit din vale şi a pornit la atac subt comanda Lt-Col, Dumitriu 1. C-tal Reg. 63 Int, înspre Sarsânlar. Intr'un avânt batalionul a curăţit tot spaţiul dintre vale şi Sarsâniar respingând pe Bulgari la Vest de sat, 
Celelalte două batalioane s'au destăşurat la stânga şoselii formând împreună cu primul batalion un * imens arc de cerc cu flancul drept la Nord-Vest de Sarsânlar, şi cu flancul stâng spre Kema!kioi, şi respin- gând de asemenea la prima înaintare toate trupele bujgare pe care le-au întâlnit în faţă. 

  
în luntă 1) La fiecare pas constat incapacitatea comandanților de toate treptele în conducerea trupelor în luptă. 

, 2) Este bine să se ştie dacă C-tul Artileriei, a fost încunoştiințat că trage prea scurt. Teama mi-e că nu. (Ba da, după cum se va vedea imediat, N. A,), 3) Dacă e aşa, ce sancţiune s'a dat faptei lor ? 
4) Aşa deodată?
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Bulgarii însă atăcând cu noi forțe atât Sarsânlarul dar mai ales flancul stâng al. reg-tului pe care ameninţa să-l debordeze şi să taie retragerea întregului reg-t,—s'a dat ordiv de retragere. !) La inceput retragerea s'a făcut în ordine şi pe eşaloane ; treptat treptat însă unităţile au început să se disolve, şi imediat ce au depăşit satul Arabagilar şi au intrat în crângurile de la Nord de sat, au că- zut în debandadă complectă, fără a mai fi în stare să susţină nici cea mai mică rezistență. — Artileria abia a 

Şi nici nu putea avea altă soartă ;—şi aceasta pentru următoarele motive: — Coloana era Slabă ; căci nu era vorba numai să înfrângă sau să ţină în respect Brig. III S. pe car e o avea în coastă în drumul Său spre Turtukaia, ci coloana trebuia să dispună în plus de un număr „_ Suficiznt de forţe pe care după neutralizarea Brig. III, S. să le fi strecurat spre Turtukaia pentru a cădea în spatele trupelor bulgare care atacau această cetate, | | — Coloana asifel cum a fost organizată pentru marş, nu avea elementele necesare pentru a-i pro-, cura libertatea de acţiune : 
— în primul rând îi lipsea cavaleria,—cel' puţin 2-3 patrule din escadronul de ştafete de care dispunea Capul de Pod Silistra, şi care să fie acoperit coloana inainte şi pe flancul său stâng la 4-5 kim,; — apoi, desi coloana execulă un marş de flanc faţă de frontiera care era invadată de inamic, totuşi nu era acoperită în această parte ptintr'o flanc-gardă ; | — în loc să se fi dat la avangardă 2 batalioane, adică o iorţă aproape egală cu a grosului co- loanei, ar fi trebuit să se dea un batalion la avangardă şi cellalt batalion;ia fianc-gardă, 3) Şi această mă- sură dacă nu s'a luat până la Arabagilar, apoi de ia acest 53, unde se căpătase ştiri Sigure că „armata ina- mică se găseşte peste 2-3 sate înspre Sud=, trebuia negreşit acoperit flancul stâng al coloanei cu o flanc- gardă. 4) 

— Nu s'a luat măsuri eficace pentru a stabili legătura cu Detatele Col, Condeescu şi Lt-Col, Paulian în scopul de a se coordonă acţiunea acestor detaşamente cu acţiunea. voloanei principale, lucru care nu ar îi fost atât de Sreu chiar în cursul nopţii, dacă sar fi pus stăruință, şi Sar îi urmat căile adevărate pentru Stabilirea legăturii, 

- 
Ce putea fi măi uşor decât să se ti căutat Detaş. Col. Condeescu pe drumul pe care înaintase în timpul zilei, dacă nu i se comunicase ordinul de a se îndreptă spre şos, Silistra- Turtukaia, de către Căpii. Stănescu, după cum se pretinde 25) 

- - — Detaş. Lt-Col, Paulian, tare de 3 batal, şi 1 baterii S'a lăsat înşelat şi ţinut în loc de 3 esca= droane, 1 batalion şi 2 tunuri, care ocupau o poziţie de flanc, 6) — Socotind coloana plecată în ajutorul Turtukaiei aşa cum a fost plecată,—dacă nu şi-ar fi între- rupt marşul cu 3 ore (12-3 noaptea) peste ceace îşi propusese în primul moment C-tul Div. a 9-a, coloana „Sar fi găsit în zorii zilei cu vârful avangărzi aproape de Sarighiol în spatele Big. 1 S, iar -cu coada în dreptul satului Sarsânlar. 
Cunoscând faptul că Bulgarii au aflat sosirea coloanei la Arabagilar abia după desfăşurarea avan- gărzii la Sud de acest Sat, putem afirmă că coloana ar fi putut ajunge la Sarighiol pria marş de noapte fără ca Bulgarii să-şi fi dat socoteala despre ce este vorba.1) Ne amintim că Brig. 1 S. Îşi avea toate unităţile angajate pe front încă decuseară, şi deci numai dispunea de nici o rezervă ; iar armata care atacă Turtukaia avea în rezervă abia 2 batalioane din R. 47 L, 
  1) Reg-tul nu avea nici o rezervă la stânga? (Nu. N. A.).— 2) Cauza: 1) Necunoaşterea Serviciului în companie (constituirea coloanelor de marş în apropi- 
erea vrăjmaşului) în cea ce priveşte tactica marşurilor ; — 2 Necunoaşterea celor mai elementare noţiuni ale . serviciului de pază şi de recu- 
noaştere înmarşuri. 

— 5) Incapacitatea Comandamentului de a conduce lupta ; — 1) Lipsa desăvârşită de legătură între arme pe câmpul tactic. Acestea au fost destule ca să asigure ruşinoasa îofrângere şi fugă epurească a Diviziei a 9-a.— 
3) Sarcina de flanc-gardă mişcătoare pe stânga coloanei revenea Batalionului 7 Vân. (Abia a sosit 

de la Silistra după ce lupta de la Sarsânlar se sfârşise, N. A.), 4) Flanc-garda ficsă, 
5) De sigur că ar fi fost lesne. 

| 
6) Noţiunea recunoaşterii vrăjmaşului lipsă, şi celor din Silistra, ca şi celor din Turtukaia, 

„.7) Este probabil, In orice caz timp de pierdut nu era, şi totuşi s'a pierdut, 
o
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care şi acesta avea ordin ca să întărească Brig. | Pr. la. Nord de Daidir, — 10 kim. în linie dreaptă de la 

Sarighiol. - - 
Brig. 1 S$., caşi celelalte care atacau Turtukaia, aveau ordin ca la ora 6 a. m. să reînceapă atacul, 

Garnizoana Turtukaia era în aşteptarea sosirii ajutorului de la Silistra.—Coloana de ajutor ar fi 

atacat cu avangarda Brig. 1 S$., iar cu coada ar fi făcut faţă Brig. III S., în caz când aceasta ar fi atacat-o 
în spate. 

Câteva lovituri de tun în spatele Brig. 1 S. în situaţia critică în care se găsea, şi pe care o re- 
cunoaşte însuşi G-lul Toşef, ar fi avut un efect dezastruos pentru această brigadă.!) 

In acest timp detaşamentele Col. Condeescu şi Lt-Col. Paulian, însă bine călăuzite şi bine co- 

mandate, nu lăsate să se retragă la Silistra fără motiv, ar îi putut face faţă Reg-tului 9 Cav. şi Brig. ll S- 

în caz când aceasta ar fi atacat, 

Acţiunea coloanei de ajutor ar fi trebuit să se petreacă repede, şi garnizoana Turtukaiei ar îi tre- 

buit să fie înţeţeasă să execute eşirea din Cetate şi părăsirea Cetăţii ; căci despre o dedajare şi despresurare 
a Cetăţii nici vorbă nu putea să fie.2) 

lată un concurs de împrejurări care aveau mare şansă să se producă în acest fel şi să aducă 

Salvarea garnizoanei Turtukaia.—Până la orele 2—3 d. a. adică atâta timp cât i-a trebuit Brigadei ll S. spre 

a face efortul său decisiv,—şi atâta timp cât coloana de ajutor a putut să susţină lupta,—totul ar îi fost ter- 

minat,—adică garnizoana Turtukaia s'ar fi strecurat pe malul Dunării spre Silistra. 

Dar o soartă rea păştea Capul de Pod Turtukaia cât şi Capul de Pod Silistra.) 

2), — Extrase din lucrarea „Rolul Marinei în Răsboiul pentru întregirea Neamului“ de C. Am. Ne- 

grescu, însoţite de comentariile respective, toate referitoare la cooperarea Escadrei de Dunăre cu armata de 

uscat pentru apărarea Capului de Pod Turtukaia 1). 

Pagina 18, 

„Incă dela plecarea mea din Bucureşti, G-lul Răşcanu, pe atunci It.-col. şi Şeful Bir. Op. din M, 
St. M., mi-a dat instrucţiuni admirabile, cum şi o copie de pe ordinele ce dăduse C-tului Marinei cu No. 
2596 din 6 Martie 1916 şi Brig. 18 a Capului de Pod Turtukaia, No. 2665 din 9 Martie 1916.— 

„Pria aceste ordine se stabilea că, pentru înlăturarea oricărei divergențe, sau frecări între am- 

bele apărări, de uscat şi de 2pă, comanda era unică şi se încredința G-lului Teodorescu, ea urma ca să se 
exercite însă prin colaborare, adică G-iul Teodorescu avea sâ-mi arate partea atacată şi să-ni ceară 

concursul, şi eu să procedez în acelaş mod când aş fi avut nevoe de bateriile sale de uscat“. 

— Splendidă comandă unică, care urma însă să se exercite prin colaborare ; adică în loc ca G-lul. 
Teodorescu să dea ordine, el nu putea decât să arate marinei „pariea atacată“, şi să-i ceară concursul, şi 

vice-versa, — Căci cum putea oare marina, care nu a luat nici odată parte la manevre împreună cu armata 

de uscat, şi care îşi apăra independenţa operativă mai abitir decât artileria, să se pună subt ordinele unui 
comandant de uscat? 

Adică marina nu numai că nu operă subt comanda C-tului Capului de Pcg, dar acesta nu putea 
nici să arate” C-tului Escadrei de Dunăre în ce loc şi în ce fel să ajute trupele de uscat, ci el nu avea 
dreptul să arate decât partea atacată, adică -partea din frontul Capului de Pod atacată, după care Esc. de 
Dunăre urmă să colaboreze, sau să dea concursul cum va voi şi cum se va pricepe, 

Este cam acelaş fel de a vedea şi de a operă cași modul de a vedeă şi de a operă al artileriei 
de câmp, adică: „spune-mi ce misiune ai de îndeplinit, şi te. voiu ajuta cum voi putea şi cum voiu găsi 
de cuviinţă. 

„Procedând în acest fel, s'a văzut cum Esc. de Dunăre a ajutat trupele de uscat, 

— Dau ca titlu de curiozitate modul cum era construit barajul de mine. din dreptul ostroavelor de 
din-sus de 'Turtukaia, 

Pagina 21: 

„La Dunăre, Turtukaia era apărată printw'o estacadă de lemn întinsă între ambele maluri la k!m, 
342 în capul Ostrovului Cârneciu şi cu lanţuri de sârmă care tăiau orice trecere la vale sau la deal;—în 
spatele estacadei şi la distanţa de 10 m. de dânsa, un baraj de mine Hertz, normali pe cursul Dunării. Pieziş 

  

1) Da.— 
2) Nu se ştie, poate că era posibilă. 
3) Aşa cum fuseseră constituite Comandamentele celor două locuri întărite se asigurase, ne va- 

rietur, soarta acestor locuri şi a trupelor lor. 
1) Această anexă nu a fost citită de G-lu! C. N. H,
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pe acest curs şi pornind de pe la jumătatea acelui ostrov de pe malul drept, spre malul stâng se întindeau până la kim. 338 la vale, alte 3 „baraje de mine paralele; înapoia lor un stăvilar format din 3 bucăţi, — grele plăşi de sârmă, ancorate verțical şi destinate să oprească minele care ar scăpa la vale,—completau sistemul. | Ă 
„Această apărare era subt protecţia a 2 baterii de apă de câte 4 tunuri luate de pe Cr. Elisabeta, una de 75 mm, la kim. 336,8, cealaltă de 120 mm, la kim. 336,7 ; în faţa lor pe malul drept, Ostr. Cârne- ciul şi Chioslugeaua, în partea dinspre apă aveau cupole (turele) de 37 mm. şi 53 mm. şi o baterie de 57 mm. | 
„Artileria de pe malul drept era subt comanda Lt-Cdorului Puriceanu, pe când ostroavele ascul- tau de ordinul Căpit. Nicolescu Mateiu, 
Pagina 22. 
pe n see e, cu cât spionajul ce făcusem în Bulgaria prin Căpit. Nicolescu M. îmi ară- 

tase că toate satele de la frontieră, Breşlen, Kiutiukliu, Babova etc, gemeau de trupe, pe când informaţiile brigăzii de siguranţă comunicate nouă prin Capul de Pod, coroborate şi completate prin acelea ale şalupelor 
—de patrulare,—serviciu înfiinţat de la început de C.-Am. Bălescu indicau o numeroasă artilerie între RusciLk şi Oreakova. 

| 
„Când a văzut că mă interesez de aceste chestiuni, M.-St.M. mi-a dat ordinul No. 644 din 22 lulie să unu mă mai ocup de ele, deoarece G-lul Teodorescu a luat destule măsuri, iar la 27 lulie mi-a daţ 

un alt ordin să nu mai fac spionaju în Bulgaria, deoarece spioni vor fi omorâţi. 
— Citeşti şi nu-ţi vine să crezi că M.-St.-M. a putut da un ordin înregistrat în regulă şi prin care interzicea să se facă spionaj în Bulgaria ; şi aceasta întemeiat pe faptul că G-lul Teodorescu a luat destule măsuri (?!) în acest scop,—şi în plus că spionii sunt expuşi să fie omorâţi. EN 

lată că se confirmă în mod oficial că se interzicea în aită formă ofiţerilor Capului de Pod de a 
face recunoaşteri şi a raporta că inamicul se apropie în forţă spre a atacă cetatea, şi în acelaş timp nu se 

- ținea seama de rezultatul acestor recunoaşteri. Oare se cunoştea atât de bine forţele bulgare de la frontiera 
dobrogeană, şi orice informaţie era de prisos ?—sau era altceva la mijloc ? 

- Pagina 23: | | 
mea apoi în seara de 14 Aug. 1916, când s'a declarat războiul, am primit la ora 830 or- dinul M.-C.-GI. de a închide estacada, ceace însemna : nu veţi înainta, 

„Cu tot acest ordin şi cu toată primejdia trecerii monitoarelor prin câmpul minat întâi, pe Dunărea 
largă apoi, pe unde s'au scurs minele de curent care ne-au distrus o parte din estacadă, eu nu am prege- 
tat un moment de a trimete câte unul sau două din ele (monitoare) în sus de estacadă, pentru a bate pă- 
durea de pe marginea Dunării şi şos. Rusciuk pe unde se ascundeau trupe şi artileria inamică, Neavând însă 
putinţa de a vedea peste tutişurile de sălcii, cu atât mai mult cu cât şi apele erau extrem de scăzute, era 
datoria Capului de Pod să ne indice punctele de bătut, deoarece diferitele sale unităţi dominau de la 120m 
înălţime şos. Turtukaia pe o întindere imensă, . 

— Nu cunosc tactica navală (marină şi fluvială) şi nici nu ştiu cum au îost construite barajele, es- 
tacadete şi plăşile de mine de la Cârneciu de din sus de Turt,, şi nici nu ştiu cum trebue să fie construite 
astfel de instalaţii marine şi fluviale, dar iată ce mă taie capul pe mine: 
t Eu cred că toate aceste instalaţii trebuesc făcute în mod normal aşa încât flota amică să poată 
re ce oricând şi fără nici o teamă prin ele, căci altfel flota este condamnată la o atitudine defensivă pasivă; 
şi îu acest caz nu-şi mai are raţiunea de a fi, putând fi înlocuită în acest caz prin baterii de coastă (mal) 
Subt cupole, care costă mai eftin şi care mai au şi avantajul că nu pot fi scufundate de inamic.. 

Aşa că dacă M. C. G-l prin ordinul de a se închide estacada a înţeles ca Esc. de D. să nu mai 
treacă de estacadă în sus pe Dunăre, a anulat de fapt raţiunea de a îi a escadrei, transformând vasele în baterii plutitoare mai mult Sau mai puţin ficse la aripa dreaptă a Capului de Pod, inteizicându-le astfel să 
iasă în largul Dunării spre a da piept cu escadra inamică. - 

Şi jdacă escadra noastră trecând dincolo de estacadă şi de plăşile de miue, se temea de minele 
de curent lansate de inamic, sântem în drept să ne întrebăm : de ce escadra inamică, care se găsea în susul 
Dunării în regiunea Siştov, nu se temea de astfel de mine pe care le-am fi lansat noi mai de dinsus pe 
Dunăre ?—Ori noi nu eram pregătiţi să lansăm astfel de mine ? " 

| Ori cum ar fi stând lucrul, escadra noastră, trebuind să stea înapoia barajelor dela Ostr.-Cârne- 
„iul, acţiunea ei era limitată la bătaia tunurilor din această poziţie faţă de înaintarea trupelor bulgare pe 
malul Dunării dinspre Rusciuk spre Turt. ;—şi tunurile escadrei având bătaia maximă de circa 9—10 kim, ele trăgeau numai până la Kiitiikiii, ceace înseamnă că trupele bulgare puteau înainta dela Rusciuk până la 
Kiităklii,—pe care distanţă malul Dunării este şes şi absolut descoperit, fără nici o grije. | 

Numai aşa se explica cum trupele bulgare au venit nesupărate dela Ruscivk la Kiitikli şi cum
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Numai aşa se explică cum trupele bulgare au venit nesupărate dela: Rusciuk la Kâtiiklii şi cum în ziua de 20 Aug. au atacat avanposturile noastre dela T. Şmil „cu o linie imensă de trăgători care se întindea din malul Dunării până în dealul Kiitiiklii absolut nesupărate de escadra noastră; căci dacă esca- dra ar fi tras în această linie, ar fi văzut efectul Subi. Ionescu C-tin, C-tul Comp. 13:36, şi nu ar fi omis a o spune în comunicarea sa. Şi ce bine ar fi putut acţiona escadra în flancul acelei linii de trăgători, dacă S'ar fi găsit în acel timp dincolo de estacadă. | 
Dar C.-Am. Negrescu afirmă că nu a pregetai, şi a trimes dincolo pe estacadă monitoărele sale câte unul, sau chiar câte două, pentru-a bate pădurea de pe marginea Dunării şi şos. Turt.- Rusciuk, pe unde se ascundeau trupe şi artileria inamică, 
Păcat că nu ne spune în ce zi şi la ce oră au eşit monitoarele, până unde au ajuns, şi în ce obiective şi cu ce înălțătoare au tras, spre a ne da seama în ce a tras şi cu ce efect.—ln orice caz esca- dra nu a tras în trupele bulgare care au atacat avanposturile noastre dela T.-Şmil în ziua de 20 Aug. deşi în aceste trupe ar fi putut trage chiar dihapoia estacadei, căci dacă ar fi tras nu ar fi omis să o spună şi ar fi văzut acest lucru şi c-tul avanposturilor după cum spusei mai "nainte, 
Afară de aceasta, pe hărţile pe care eu le posed, şi anume: harta 1/400-000, ediţie germană,— harta “1200 ooo ediţie austriacă,—harta 1/,00.00» ediţie românească adusă la curent,—harta 1j20 000, ediţie specială a Capului de Pod Turiukaia până la frontieră, precum şi hărţile foarte bune anexate lucrării G-lului Teodorescu, pe toate aceste hărţi eu nu văd însemnată pe malul drept al Dunării nici o pădure între Kalimok şi Rusciuk afară de un mic petec de pădure la Est de Breslen, dar la 3 kim. de Dunăre, nu pe marginea Dunării, şi alt. petec la 2-3 kim. Vest de Ostr. Cârneciul, petece care puteau să fie bătute şi dinapoia estacadei. Păduri de acest fel mai apropiate de Dunăre sunt numai în jurul satului Kiitiiklii şi în care în adevăr s'au găsit trupe bulgare în ziua de 20 Aug. seara, | 

Şi âpoi a trage într'o pădure, unde crezi că se ascund trupe inamice, nu insemnează a trage în inamic, afară de cazul când ai văzut că inamicul a intrat în pădure printr'o. parte şi nu-l vezi eşind pe partea cealaltă, - - 
Se poate ca monitoarele să îi tras în pădurile care acopereau ostroavele alipite de malul bulgă- TeSc, şi care sunt destule,—dar acolo nu se găseau ca trupe inamice decât posturile de grănic. bulgăreşti, Mai departe C.-Amiralul Negrescu ne arată că monitoarele neavând putinţa de a vedea peste tu- fişurile de sălcil, cu atât mai mult cu cât apele erau extrem de scăzute, pretinde că era de datoria Capului . de Pod, să le indice punctele de bătut, deoarece diferitele unităţi ale Capului de Pod se găseau aşezate pe dealuri, care dominau cu 120 m. şos. Turt.-Ruscivk pe o întindere imensă. 
lată, D-ie C.-Amir. Negrescu, că una este când se cere şi se capătă ordine în sensul că, deşi Sunteţi pus subt o comandă unică dar să nu acţionaţi decât prin colaborare şi numai arătându-vă partea atacată şi cerându-vă concursul,—şi altfel trebue să se procedeze atunci când vreţi să ajutaţi de fapt armata de uscat, | , | 

Ia acest dia urmă caz nu este de ajuns numai de a se arăta partea atacată şi de a vi se cere concursul, ci trebue să vi se arate, aşa cum foarte bine spuneţi acum, că era de datoria Capului de Pod, sd vi se indice punctele.—da punctele,—de bătut. Şi aceasta nu din cauză că de pe uscat se vedea mai bine, (şi vă voiu dovedi ca şi Dv. puteaţi vedea tot aşa de bine dacă nu chiar mai bine) ci pentrucă D-vs. trebue să ştiţi că nu puteţi ajută armata de uscat şi în special infanteria, care ea păstrează sau cuce- reşie terenul, zic, Dv. nu puteţi ajuta infanteria decât acolo unde ea are nevoe, adică acolo unde focul arti= leriei de uscat adăogat Ia focul infanteriei nu este deajuns. Ori, acest lucru Dvs. de pe vase nu-l puteţi cu- noaşte numai cunoscând partea atacată, ci însuşi mersul luptei în tot momentul, şi trăgând acolo unde infanteria cere ca să trageţi. Şi numai fiind convinşi de acest lucru, şi lepădându-vă de ori ce ambiţii şi vanităţi odată cu apariţia pe câmpul de luptă, veţi Putea colabora cu succes cu armata de uscat, D-l C-Am. N. mai afirmă că monitoarele nu aveau putinţa de a vedea peste tutişurile de sălcii cu atât mai mult cu cât apele erau extrem de scăzute. 
Asta ar însemoă că marina fluvială devine neputincioasă când pe malul Dunării se găsesc _tufişuri de sălcii, şi când în acelaş limp apele sunt scăzute şi nu se găsesc trupe amice aşezate pe dealuri înalte care să vadă obiectivele şi să i le arate, ceace eu, deşi necunoscător al tacticei şi tecnicei marinei, nu o cred, Căci dacă ar fi aşa, ne putem lipsi foarte bine de marina fluvială, deoarece unde mai bine se pretează malul Dunării pentru tragerea artileriei de pe monitoare decât între Turt. şi Giurgiu, unde pe o întindere de peste 50 de kim. acest mal este lipsit de înălţimi care să îi închidă vederea şi să îi limiteze tragerea numai la pantele coborânde spre Dunăre ale înălțimilor, cum se prezintă cazul aproape pe tot cursul Dunării dintre Vidin şi Marea Neagră.—Şi tocinai aci artileria de pe monitoare nu a putut trage ? ă Nu cunosc nici înălțimea postului de observaţie de pe catargul monitoarelor faţă de nivelul apei, nici diferenţa de nivel dintre nivelul apei scăzute din zilele de 23 şi 24 Aug. faţă de altitu- dinea malului Dunării între Turtukaia şi Giurgiu, nici înălțimea tufişurilor de sălcii şi nici dacă
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aceste tufişuri se prezentau în făşii neîntrerupte închizând în mod absolut vederea printre ele,—spre a mă pronunță dacă observatorii aşezaţi în carlingele de pe catargurile monitoarelor puteau, sau nu, descoperi lunca din dreapta Dunării dintre Capul de Pod Turt, şi Rusciuk,—şi deci dacă monitoarele puteau execută o tra- gere controlată asupra acestei lunci şi asupra pantelor de Nord ale Platoului Bulgar care din dreptul St.- Selului se ţin la circa 6-10 kim, de Dunăre, încadrând spre Sud lunca Dunării, | Dar dacă în adevăr din posturile de observaţie ale monitoarelor nu se putea vedeă peste tutişurile de sălcii, sau prin golurile dintre tufişuri, se puteau descoperi irupele bulgare care înaintau pe această luncă, în mai multe chipuri. Astiel, se puteau debarcă observatori, fie în ostroavele acoperite cu pădure, fie chiar pe- malul drept al Dunării, protejaţi de detaşamente pe marinari, şi carii suiţi îa arbori sau sălcii şi legaţi cu vasele prin telefoane, să fi condus de acolo iragerea artileriei de pe vase. - Şi dacă acest lucru nu Sar fi putut realiză, se puteau organiză pbservatoare în arborii de pe marginea pădurilor de pe malul stâng aj Dunării, adică pe teritorul amic, păduri care se întind în tot lungul acestui mal până în apa Dunării, lar pentru tragerea dinapoia estacadei s'ar fi putut organiză observatoare în cele mai bune con- diţiuni pe marginea peticului de pădure de pe malul drept al Dunării din dreptul kim. 444 (teritoriu amic) unde observatorii ar fi stat nesupăraţi, fiind apăraţi înspre inamic de imensa mlaştină care se întinde pe o lungime de 12 kim. pâcă la satul Babova şi pe o lăţime de aproape 2 klm.,—şi de unde descopereau tere- nul până în limita vederii, foarte bine, şi în orice caz mult mai bine decât de pe înălțimile Capului de Pod care se găsesc înapoi la vre-o 6 kim. 
Tot aşa de bune observatoare se puteau organiză şi pe marginea de Sud a pădurilor care aco- pereau Ostr. Cârneciul şi Chioslugeaua de unde se putea observă operaţiunile trupelor inamice. din faţa Li- 

unităţi nu l-ar fi putut face nefiind legate cu monitoarele prin telefon. 
Dar de ce să mai lungim vorba degeaba! Pe Dealul Şacâlu se găseau bateriile de 150 mm, şi 120 mm., care făceau parte din apărarea Dunării şi care erau legate prin te'efon atât cu Bat. de 120 mm. St-Chamond de pe stânga Dunării unde se găsea Lt-C-dorul Puricescu, dar mai ales cu Ostr. Chioslugeaua unde se găsea Căpit. de Marină Nicolescu Mateiu, în apropierea cărora se găsea ancorată Escadra de Du- __năre ;—iar la bateriile de pe D. Şacalu se găsea printre alţi ofiţeri şi Locot. de Marină Paraschivescu, care de acolo de sus putea vedea foarte bine obiectivele şi putea să conducă tragerea artileriei de pe vase în cele mai bune condițiuni fără să mai fie nevoe să ceară Capului de Pod să le indice punctele de. bătut. — Pagina 24. 
„Răsboiul ni s'a declarat de Bulgari la 19 Aug. ora 10 dim.: o jumătate de oră mai târziu ata- cul Turtukaiei a început pe tot frontul de Sud şi pe la Vest printr'o formidabilă pregătire de artilerie. „Pe la Est nu a fost nimic până în momentul crizei finale. 
„Bombardamentul ţinând 3 zile în şir şi inamicul. întrebuințând şi obuze cu gaze asficsiante au obosit trupele care ocupau tranşeele de pe .D. Siahtar şi le-a făcut să le părăsească în Seara de 21 spre 22 Aug.; un ordin de a le reocupă a fost zadarnic. Dar nici inamicul ținut pe loc de tragerea bateriilor ma= rinei, bateriilor de 105 mm. de la uscat şi de tragerea monitoarelor, nu le-a putot ocupă. — Am dat acest pasaj din lucrarea C-Am. N, ca titlu de curiozitate spre a se vedea că autorul nu cunoştea mersul operaţiunilor, nici în timpul când aceste operaţiuni s'au produs, precum nu le-a cunoscut nici în timpul când a întocmit lucrarea. 
Astel : 

— Nu este adevărat că Bulgarii au început atacul Turtukaiei în ziua de 19 Aug., după o jumătate de oră după declararea răsboiului care s'ar fi produs Vineri 19 Aug. ora 10 de diir.—şi anume după o formidabilă pregătire de artilerie ; ci în zilele de 19 şi 20 Aug. au avut loc acţiuni de avanposturi, —în ziua de 21 Aug, (Dumineca) au avut loc acţiunile uşoare pe frontul de Vest al Sect. Siahlar,—îa ziua de 22 Aug. a fost linişte aproape absolută,—şi numai în ziua de 23 Aug. (Marţi) a început atacul propriu zis al Cetăţii. 

au fost respinse. 
— loamicul nu a ocupat la 23 Aug. Sect. Siahlar-St.-Selo şi în Special primul sector, nu din cauză că l-a bătut artileria de marină, artileria monitoarelor sau artileria de uscat, ci din cauză că nu şi-a dat so- coteala că sunt părăsite. Dealtfel artileria de pe vase nici nu putea trage până în Sect. Siahlar şi până pe frontul de Sud al Sect. Staro.Se o, 

| Mai departe: 
| „De aceia am dat ordin şi eu convoiului meu de aprovizionare şi muniții să expedieze fotul la Silistra şi am anunțat atât M. St, M, cât şi C-tul Marinei că vom fi siliţi probabil la o retragere. Din lipsă 

67
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de remorchere,—din 11 câte mi se prevăzuseră pe hârtie în lucrările de mobilizare nu mi se lăsaseră decât 2, şi, încă ce ordine strajaice am primit de la C.-Amir. Bătescu când am vrut să opresc unul, pe „Dunărea“ al serviciului hidraulic —ordinul meu nu s'a putut execută atunci, aşa că convoiul meu care numără 22 vase de servitudine, nu a putut să fie expediat decât în noaptea următoare. , ă -- Este ciudată afirmaţia că transporturile peste Dunăre între Olteniţa şi Turt. precum şi mişcarea vaselor convoiului Escadrei de Dunăre au fost deservite numai de două remorchere.—Qare numai Cu ajutorul a două remorchere s'au executat acele numeroase transporturi peste Dunăre în zilele de 22, 23 şi 24 Aug.2- ba încă şi acestea mai treceau din-când-în-când şi la repaos. 

Eu fusesem informat, probabil greşit, că au fost 5 remorchere care au asigurat transporturile peste Dunăre, 
! | . Dar şi mai interesant ar fi să ştim îa ce noapte a fost retras la Silistra convoiul escadrei,, şi cu ce anume remorchere s'a făcut, deoarece singur C.-Amir. N. ne spuue că din cauza lipsei de remorchere a fost nevoit să retragă convoiul noaptea următoare, ceace însemnează că convoiul nu putea să fie retras fără remorchere.—Cunoscând aceste lucruri poate s'ar descurcă şi lipsa remorchereior în ziua de 24 Aug, sau mai bine zis fuga lor în 'această zi 

Tot pagina 24, : 
„la acele zile de grele lupte am dobândit impresiunea' că nu toţi ofiţerii armatei de uscat ştiu să irsgă profit din instrumentele admirabile ce au la îndemână; căci în două rânduri am căutat să luminez câmpul şi drumurile pe unde ar fi putut înainta: inamicul, şi în ambele cazuri am fost oprit prin telefon de G-lul T.; 18 proectoare electrice de 60 şi de 90 diametru deveneau astfel inutilizabile, — Nu cunosc încercările pe care le-a făcut escadra de a lumivă cu proectoare câmpul div faţa for- iificaţiilor ; adică nici un ofiţer din acei carii au ocupat cu ubităţile lor frontul Sect. | nu mi-a comunicat că a văzut aceste încercări. Sau poate că C-tul Es. a cerut numai voe, şi nu i Sa aprobat? Ori cum ar fi stând lucrurile, eu conchid că dacă escadra a avut Pulinţa ca să lumineze cu pro- ectoarele terenul din faţa fortificațiilor Sect. I, ea putea descoperi ziua prin proprie vedere acest câmp, şi putea trage asupra inamicului care înaintă pe aci la atacul fortificațiilor, Ori poate că pentru a lumină cu proectoare nu-i împiedica, nici apa extrem de scăzută, nici perdeaua de tufişuri de sălcii ? 
Pagina 25. 
„Din această cauză telefoanele au fost tăiate .... 
„lipsa reţelelor telefonice a fost repede acoperită de Căpit. Nicolescu M,, care a organizat din proprie iniţiativă stafete pentru transmiterea ordinelor generalului ; ....,,.., Aci (în ostroave) acest ofiţer (Căpit, N. M.) organizase şi un observator, de unde în diferite rânduri am putut examina şi eu câm- pul de luptă cu ajutorul unei lunete puternice. | . | — Dacă liniile telefonice au fost tăiate,— probabil legăturile telefonice cu C-tul Capului de Pod şi cu bateriile de pe D. Şacalu, — de ce nu au fost reparate, ceace era mai uşor decât a face legătura între vase şi uscat prin stafete ? Chiar dacă şi sârma fusese furată, se puteă instală altă linie spre a restabili o legătură atât de importantă ca aceia dintre Esc, de D. şi Cotul Capului de Pod. — lată că sa putut organiza un observator în Ostr. Cârneciul şi Chioslugeaua, de unde se putea examina câmpul de luptă din faţa Sect. [.—Se putea organiza două, unul în Ostr, Chioslugeaua şi altul în Ostr. Cârneciul, spre a se executa o observaţie conjugată pentru observarea loviturilor şi corectarea tragerii artileriei de pe monitoare. Şi dacă aceste două observatoare ar fi fost prea depărtate de câmpul de luptă, S'ar fi putut construi încă un observator în satul Colimok sau la bateria de turele de 53 mm. de la Sud de acest sat, unde personalul observatorului ar fi fost protejat de personalul acestei baterii precum şi de cele două companii de milițieni care formau garnizoana fortificațiilor de aci; nu mai vorbim că atât satul. Kolimok cât şi „bateria de turele erau acoperite de imensa mocirlă de care am vorbit mai sus, Și acum mă întreb: de ce escadra Du şi-a construit un observator şi în pădurea de la 2 kim, Vesi de Ostr. Cârneciul, de unde sar fi putut observa nu numai câmpul din faţa fortificațiilor Sect. 1, dar şi lunca şi şos. Turt.-Rusciuk pe unde Bulgarii s'au apropiat de Capul de Pod.— Vedeţi, este mai uşor de a reproşă altuia de ce n'a făcut cutare şi cutare lucru, decât a face singur ceace trebue, Paginile 25 şi. 26, ” - 

„ln ziua de 23 Aug. am schimbat diviziile de monitoare între ele trimițând pe C-dorul Toescu la oStroave ca să susțină bateriile de la Vest şi să oprească inamicul de a înainta. Acest harnic şi priceput ofiţer, unindu-şi focul cu acel al bateriilor de pe ambele maluri ale Dunării reduce focul bateriilor inamice la tăcere -şi sileşte infanteria lui să se refugieze prin crânguri şi dumbrăvi; apoi' văzând hezitarea şi debandada trupelor apărării printre care nu se zărea nici un conducător, debarcă un detaşament de marinari de pe mo» nitoarele sale cu mitraliere subt ordinele Locot, Zlatian şi Sub. Georgescu VI, care redau curaj trupelor noastre şi le strâng în ordine, | e | , 
N



— Că a forţat infanteria bulgară să se ascundă prin crânguri şi dumbrăvi, acest lucru nu ar putea 
să fie adevărat decât în parte, deoarcce această infanterie 'a atacat în ziua de 23 August  cain 
între orele 1 şi 4 q. a, Centrul 3 şi FI. 3 dinspre Staro-Selo fără . să fie supărată de nici un fel 
de artilerie şi cu atât mai puţin de artileria de pe monitoare, deşi acestea se găseau la 6 klm. depărtare şi ar 
fi putut trage în această împrejurare cu cel mai bun efect. Pagina 28, 

„Incă din dimineaţa zilei de 23 Aug. luptele au început teribile pe tot frontul de Sud. Pe la amiazi 
auzeam că situaţia este rea, şi că unele din centrele de rezistenţă începuseră să fie părăsite, dar fără să mi 
se precizeze ceva. In asemenea împrejurări, şi fără lunete panoramice de tragere nu aveam cum interveni; 
o aruncătură de ochi pe hartă lăsă a se vedea cât este de cu neputinţă a se trage în neştire peste dealuri 
de 120m., şi de altfel nici Capul de Pod nu ne-a comunicat nimic, 

scăzută, şi de asemenea dacă nu poate trage nici peste dealuri de 120m., cum se prezintă aproape pe toată 
întinderea sa malul bulgar,—atunci unde poate trage ?—Probabil că poate trage numai asupra pantelor cu 
care platoul bulgar se termină asupra Dunării şi probatil şi asupra gurilor de văi care crestează din loc în 
loc platoul. Ar fi bine să se ştie acest lucru, spre a nu i se cere să îndeplinească misiuni pe care nu le 
poate îndeplini. Şi dacă nu poate trage peste dealuri numai din cauză că lipsesc monitoarelor lunetele pa- 
Doramice, n'are decât să ceară spre a li se procură, “ _ Dar eu cred că artileria de pe monitoare poate şi trebue să tragă ori unde, procurându-şi sculele 
necesare şi pregătind prin instrucţie intensă tot felul de trageri.—Şi deaceia mă gândesc că nu ar fi trebuit 
să se scoată de pe monitoare cele 4 ob. Skoda care au fost aşezate pe D. Şacalu înapoia Bat. de Coastă, guri de foc au traectoria mult curbă şi se potriveau de. minune spre a trage peste dea- 

lurile de 120m. ale malului drept. De ce au lăsat marinarii ca să li se scoată de pe monitoare aceste guri 
de foc 2 

, - 
Pagina 31 : | 
„Situaţia fiind extrem de gravă şi Diviz. 9 nedând semne de viaţă, fraţii Căpit. şi Lt. Bădescu s'au 

urcat în aeroplan pentru a cerceta orizontul; văzând venind trupe a căror uniformă semăna cu cea rusească 
S'au coborât imediat pe platoul dela Olteniţa şi au dat de ştire Capului de Pog. „Indată G-lul T. da prin teiefon următorul ordin : Div. 9-a Silistra a sosit în ajutorul nostru şi a 
atacat în aceste momente pe la spate trupele bulgare din direcţia Viskioj şi Antimovo. „In notița mea ora este arătată cu aproximaţie 10,15 a. m. La ora 10,22 C-dorul Lupaşcu C-tu 
Div. | de monltoare şi al Monit. Brătianu radio-telegrafiază Monit. Catargiu: „Incetaţi imediat focul din or- 
dinul Generalului. 

mai tragă. C-dorul Toescu, C-tul Div. 1] Mon., comunică şi dânsul Div. |: „Incetaţi focul. Trupele noastre 
din Silistra se unesc cu trupele din Turt. Veniţi pentru a face cărbuni, Vedetele să facă păcură“, Nu ştiu 
de ce c-tul de uscat intervenea direct faţă de flotă pusă subt ordinele mele, — Vom vedea Îdin comentarea lucrării Căpii. Bădescu ce Tecunoaşteri a făcut cu avionul şi ce a 
văzut. Că nu a văzut şi nu a raportat că a văzuţ infanterie rusească mergând spre Turt. este mai mult ca 
Sigur; şi că nici nu putea să se înşele în această privinţă este tot aşa de Sigur, deoarece C-tul Capului de 
sirea Div. a 9-a dela Sil, pe care o ştia că se găseşte pe drum de a veni. Dealtfel şi în ordinul dat tru= ă 

« Nu mai vorbim că şi această înşiiin- 
țare era falşe, şi era făcută numai spre a încuraja trupele dându-le o fărâmă de speranţă. “ Dar ceace este cu totul straniu în expunerea de mai Sus sunt prescripţiunile din ordinele C-do- 
rilor Lupaşcu şi Toescu că monitoarele să înceteze focul, ba încă din ordinul Generalului, pentru motivul că 
Div. 9 dela Sil. s'a unit cu garnizoana Turtvkaiei ; şi colac peste pupăză, vasele să-şi părăsească poziţiile şi 
să se ducă să se aprovizioneze cu păcură şi cu cărbuni, | 

primească cu arma la picior sosirea Div. 9-a, când din contră trebuia să treacă la ofensivă,—dar mă mir. că 
sa putut găsi nişte militari ba chiar de elită, nu nişte bieţi învăţătoraşi, ci ofițeri de marină, carii să dea 
crezare unui astfel de ordin, ba chiar să-l şi execute. a In faţa acestei aberaţii eu afirm categoric că acest ordin a fost dat de posturile t, f. f. inamice
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şi probabil de posturile de t, f. f. ale escadrei inamice, tot aşa cum cred că acele notițe trimese de pe uscat 
pe foi de carnet şi prin care se 'cerea monitoarelor să înceteze focul, erau date de agenţi inamici strecuraţ- 
în rândurile noastre, ca în atâtea alte locuri şi împrejurări, după cum am arătat în cursul descrierii operai 
ţiunilor,— şi în scopul de a deruta pe apărători, . 

Dacă în o asemenea împrejurare, a ubirii unei garnizoane ase jiate cu trupele de ajutor, este admis 
ca să se recomande unităţilor de infanterie care au să facă unirea, să fie cu atenţie spre a nu se împuşca 
reciproc cu trupele care vin în ajutor, apoi ce nevoe ar fi fost să se ordone monitorelor, care s= aflau în 
partea opusă a Capului de Pod, să înceteze focul? Intrebarea aceasta trebuia să şi-o pună comăndanţii carii 
au primit un astfel de ordin; şi imediat să controleze veracitatea, . 

Aşa că degeaba se mai miră D. C.-A. N. că c-mentul de uscat intervenea direct faţă de flota 
pusă sub ordinele sale, 

“ Paginele 31 şi 32. _ 
pes. dar tot pe atunci primesc prin Capul de Pod ordinul următor No. 159 de îa Arm. III 

care îmi arăta astiel situaţia: 
„Monitoarele din sus de Turt. să se retragă în jos la adăpostul Kosujului, când prezenţa lor ar 

fi inoportună la Vest de Turt.; iar vedetele care la susțin vor torpila monitoarele austriace, dacă vor în- 
încerca a coborâ Dunărea. Goi (ss) Măldărescu. 

„Am retras deci monitoarele din susul Turt, şi mi-am strâns toate forţele laolaltă nepermiţându-ie 
aprovizionarea cu cărbuni şi păcură în acest moment, | 

— Ar îi fost bine să ni se dea ora primirii ordinului, ora începerii executăriii şi oarecari detalii în 
ce priveşti executarea, adică gruparea forţelor, . 

— Nu ne putem opri de a remarca unele din prescripjiunile ordinului Armatei lil şi anume: 
— Că retragerea escadrei să înceapă când piezenia ei ia Vest de furtukaia ar deveni inoporiună;- 

—nu înţeleg după ce criterii se va fi putut aprecia inoportunitatea escadrei la Vest ce Turtukaia; 
'— lar vederele să torpileze monitoarele inamice dacă vor încerca să coboare Dunărea. Parcă C-tul 

Escadrei va fi aşteptat să i se recomande de la Bucureşti acest Iucru spre a-l face. Afară de aceasta mă în- 
treb : cum ar fi putut trece escadra inamică barajele de la Ostr. Cârneciu atât de repede spre a veni în ur- 
mărirea escadrei noastre ? 

| 
Pagina 32, e 
„Am dat ordine escadrei să bată creasta dealului pentru a .stabili o perdea între trupele noastre 

care dedeau iureş la maiul Dunării, şi trupele bulgare ; dar curând m'am convins că era inutil, deoarece se 
amestecaseră. Am dat ordin atunci să se angajeze bateriile apărute la Kosuj şi mitralierele din porumbişte ; 
două vedete au fost trimese pe canalul Kosujului, unde în curând s'au găsit în mare primejdie din cauza 
adâncimilor mici. Acolo Vedeta Nr. 6 punându-se pe uscat ciuruită de gloanţe, şi-a pierdut ofiţerii şi juma- 
tate din echipaj; Vedeta No. 2 a scăpat iaraşi găurită de gloanţe şi Monit, Kogălniceanu şi-a pierdut secun- 
dul, pe Lt. Comandorul Stihi. 

| „Vedeta No. 6 singură scosese câteva auto-mitraliere din uz; ea a fost salvată de serg.-timonier 
al cărui nume regret că nu-l mai am, şi de maestrul mecanic Longhin. 

„De aci înainte lupta se angajează cu bateriile care apăreau pe dealuri;—la vale, mitralierele as- 
cunse în porumbişte de pe malul Dunării, având în spatele lor trupele care scâpau în fugă spre Silistra, şi 
în faţă pe cele care valuri-valuri încercau să rupă linia, tăiaseră retragerea.—A trage acum întinsele era a 
trage în propriile noastre trupe. 

„Flota şi-a făcut astfel datoria până la ultimul moment, şi tot ce a scăpat a putut scăpă numai 
graţie prezenţei sale. 

— Faţă de această descriere sumară a singurei acţiuni de valoare pe care era datoare să o înde- 
plinească escadra, observ următoarele : | 

1) Nu se arată în detaliu şi pe ore cum s'a desfăşurat acţiunea escadrei pentru ca contruntând-o 
cu acţiunea care s'a desfăşurat pe uscat să pot trage concluziile necesare. 

2) Nu este adevărat că trupele române au coborât de pe D. Turt. amestecate cu trupele bulgare ; 
O asemenea întâmplare nu mi-a comunicat-o nici unul din ofiţerii carii au luptat până în ultimul moment (până 
aproape pe înserate) în jurul Văilor Dâiboki şi Derim şi pe Dealul Armanlâc;—şi deci atunci când escadra a 
tras în trupele care coborau pantele dealului de aci, a tras pur şi simplu în propriile noastre trupe astfel 
"cum mi-a comunicat mulţi ofiţeri. 

3) Acţiunea desfăşurată de escadră la gura Văii Kusgunluk şi în faţa Ostr. Kosuj, unde Bulgari 
aşezaţi pe dealul Centrului 15 închideau trecerea spre Silistra, nu a avut amploarea necesară spre a deschide 
în mod efectiv drumul, 

Dacă escadra s'ar fi oprit la capul de Apus al Ostr. Kosuj, ceace nu a făcut, —şi s'ar fi destăşurat 
în întregime aci cu cele 4 monitoare, 8 vedete şi 4 canoniere ale sale, ceace iarăşi nu a făcut —şi ar fi 
deschis focul cu cele 12 tunuri de 120 mm., 4 obuziere de 120 mm., 24 tunuri de 47 mm,, 4 tunuri de 57
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mm., 4 tunuri revorver de 37 mm şi 16 mitraliere, cu tot acest armament de care dispunea şi care tot era cuirasat, ar fi spulberat în maximum 10 minute orice rezistenţă pe. care Bulgarii ar fi opus-o pe dealul Centrului 15, şi ar fi deschis drumul puhoiului de oameni care se găsea adunat subt malul Dunării, Şi nu numai atât, dar ar fi putut conduce până la Silistra întregul puhoi.— | Din această cauză eu afirm că escadra nu şi-a făcut datoria aci, aşa cum îi place să afirme D-l C.-A. N.— 

La pagina 35 Del C.A, Negrescu afirmă: „O mulţime de oameni umpleau de acum malul Du- nării, Dunărea însăşi şi şlepurile sau pontoanele de pe mal. Remorchere nu aveam; grupul pe 4 remorchere ale Capului de Pod fugise, şi de acest grup îmi fusese interzis de C-tul Marinei să mă ating.“ — Care este adevărul ? - De câte remorchere se dispunea la Turtukaia 2—2, 4, 5 sau 6? Şi dacă C-tul Escadrei nu se putea atioge de cele 4 ale Capului de Rod, nu le putea fugiseră (2), nu putea să fie aduse înapoi? 
Pagina 35. 
„La 1,35 d. a. primeam radiotelegrama următoare : „Din Inalt Ordin retrageţi escadra spre Silistra ; inamicul a ocupat Turtukaia“, şi după aceia la 140 d. a.: , „Din In. Ord. să continue retragerea spre Silistra căutând a 0 susține retrăgându-vă“, 

G-. (ss) Iliescu. 
„Fiota totuşi a rămas pe loc în luptă cu bateriile până la ora 3,30 d. a., cânda pornit la vale - încet lăsând în urma ei ceace nu se mai putea salva; la 6,30 seara intra în Silistra. | — Turtukaia nu era căzută la ora 1,35' d. a. Lupta a continuat pâvă după ora 5; iar prizonierii au început să fie făcuţi în mod sigur după această oră. 

- — Ordinul al doilea primit la ora 1,40”, redactat negreşit în termeni veclari, nu aşa cum trebuesc redactate ordinele de aşa de mare importanţă, prevede totuşi .ca. escadra retrăgându-se să caute a 0 susține. Pe cine să o susţie 2—Pe Turtukaia căzută 2—Sau să susţină garnizoana 'Turtvkaiei în retragere ? Ia faţa acestei neînţelegeri, sau chiar îndoeli, C-tul Escadrei trebuia să ceară imediat clarificarea misiunei ce i se dedea.—Nu a făcut-o. Ă 
D.1 C.-A. Negrescu afumă că flota a remas pe ioc în luptă cu baieriile până la ora 3,30' d. a, după cere s'a retras încet, | 
Ar fi fost de cel mai mare interes ca D-l CA. N. săne îi spus: unde a stat, (în ce loc anume), - în ce formaţie, şi unde se găseau bateriile (sigur inamice) cu care a luptat, lucruri peste care nu putea trece fără să le arate, 

3). — Extrase din lucrarea „Deasupra inamicului în 1916 de Col. M, Bădescu, fost căpitan în 
Siâtul major al Capului de Pod Turtukaia,— însoţite de comentariile respective,—toate relativ la recunoaşterile 
aeriene asupra armatei inamice care a atacat Turtukaia, 

Prima recunoaştere aeriană a fost făcută de acest ofiţer în Apr. 1916 în Scopul de a verifică 
informaţia primită de M. St.-M., cum că Bulgarii construesc o cale ferată de la staţia Asiklar de pe linia 
Rusciuk-Varna spre frontiera noastră la Kose-Abdi. 

| Cred că verificarea se putea face şi pria spioni, fie trimeşi direct la faţa locului, aşa cum procedă 
Pref, Durostor cu rezultate atât de bune, cât şi printro călătorie cu calea ferată de la Rusciuk la Varna ; şi 
aceasta spre a nu se recurge la o recunoaştere cu avionul pe teritoriul ţării vecine în timp de pace, şi care 
să stârnească proteste diplomatice. 

A doua Teciinoaştere a avut loc în ziua de 19 Aug. 1916 spre Vest până deasupra satului Turk-Şmil. Ia descrierea acestei recunoaşteri autorul afirmă : „Contactul serios luat în ziua de 17 Aug. se 
desvoltă şi progresează repede astfei că la 18 Aug, inamicul da atacuri furioase care însă Sunt respinse 
sângeros. 

i „Ia ziua de 19 Aug. ele se repetă cu o furie supraomenească începând de la orele 4 d. dim, 
dar cu aceiaşi soartă ca şi cele din ziua precedentă. 

„Au aceiaşi soartă, întrucât bravii ostaşi ai Reg-tului 36 Inf, rezistă cu o tenacitate fără egal ş 
înfruntă furia oțelului tunurilor duşmaâne, cu un desăvârşii dispreţ. „Acest reg-t apără un front de 4 klm. şi ţine piept la mai mult de două divizii“, — Dacă astfel de lucruri s'ar fi putut afirmă atunci în toiul evenimenteior, când C-mentul Capului 
de Pod s'a lăsat Surprins în buna sa credinţă de rapoartele cu totul exagerate ale C-tului Sect, I, în aici un 
Sul evenimentelor de la Turtukala a fost complect clarificat, şi mai ales de către un ofiţer care a făcut parte 
din statul major a! Capului de Pod, şi când ştiut este,— că în noaptea de 18-19 Aug. (nici-decum la 17 Aug.) Bulgarii au atacat doar pichetele de pe frontieră, —când în ziua de 19 Aug. trupele noastre au
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recucerit aceste pichete printr'o luptă la care a asistat însuşi Căpitanul Bădescu,—când în ziua de 20 Aug. Det. Hamm. a atacat avanposturile de la Turk-Şmil,—şi când abia în ziua de 21 August acest detaşament a executat acele atacuri slabe, de dim. asupra Comp. 10|36, şi către seară asupra Comp. 13175.— 
— Ce a văzut Căpit. Bădescu cu ocazia acestei recunoaşteri împinse până deasupra T-Şmilului ? 

După ce spune ca la 19 Aug. bătălia luase la Turtvkaia proporţii uriaşe, şi caracterul unui ade- vărat măcel, continuă: „Amurgul se pronunțase mult încât flacărea tunului începe a se observa bine. Coloa= nele ce vin la asalt par un furnicar monstru. D'abia suntem deasupra satului Turk-Şmil şi cercul de foc a bateriitor inamice apare impunător. Incep a le număra de la dreapta la stânga şi ajung până la numărul de 9 d'abia, când disting, pe măsură ce mă apropii lucruri ce nu văzusem până atunci. Văd flacări ce: par a eşi câte două odată din câte o singură piesă cu acelaş corp. Observ cu atenţie şi constat că e artilerie compusă din tunuri trase de maşini automobile. Ficsez pe hartă locul celor numărate şi virăm spre Sud spre a continua observarea, precum şi efectul focului amic“. - 
„Dar, din nenorocire, pilotul mă anunţă: D-le Căpit., s'a stricat floteurul.—lnapoi | răspund şi Suntem forţaţi a părăsi însărcinarea.“ 

, 
— lată ce s'a văzut din avion în ziua de 19 Aug. seara,—coloane de asalt şi 9 baterii în poziţie în timp ce avavposturile noastre eocupaseră pichetele şi se găseau la locul lor iar armata bulgară urmă să se pună în marş a doua zi, 20 Aug. din cantonamentele lor spre a trece frontiera, 

| Deci, ori Căpit. Bădescu a greşit ziua în care a făcut recunoaşterea, ori a voit să facă poezii pa= triotice pentru încurajarea noilor generaţii, ceace nu este de admis, nici una, nici alta, pentru un ofiţer. de stat major care voeşte să-şi descrie rezultatul recunoaşterilor pe care le-a făcut cu avionul! 
lu orice cez frontul St.-Selo în faţa căruia a acţionat după cum ştim Detaş, Hamm., nu a fost atacat niciodată de forţe mai mari ca două divizii şi în coloane care veneau la asalt ca un furnicar monstru şi susţinute de 9 baterii,— ci Detaş. Hamm. a fost compus: numai din 3 esc. cav. germană, — | bat. inf. german,— 7 plotoane mitr. germane,—2 batal. bulgare de marş,—1 batal. miliții bulgar, — 2 baterii grele germane şi o baterie de ob. germană sau autriacă. 
A treia recunoaştere a tost executată în ziua de 21 Aug. 
Imi vine să cred că autorul a confundat datele, deoarece în descrierea acestei ultime tecunoaşteri, deşi executată la 21 Aug. vorbeşte de căderea liniei centrelor, care ştim că a avut loc în ziua de 23 Aug. Dar să vedem în ce direcţie a sburat şi ce a văzut. 
Pare că a mers spre Sud, deoarece a mers în direcţia balonului captiv bulgar, asupra căruia voia să se repeadă la un moment cu avionul, în plin, dar care de frică a coborât. 
Afirmă că în timpul cât a durat sborul (2 ore) artileria inamică a încetat tragerea, lucru care ar fi fost observat de trupele noastre, care ar fi avut astfel un mic răgaz, dar despre care mie nu mi-a vorbit nimeni, - 

„După această recunoaştere Căpit. Bădescu a aterizat la Olteniţa, ceace mă face să cred că această este recunoaşterea despre care vorbește C.-Am,. N. în lucrarea sa ca fiind făcută în ziua de 24 Aug. şi care a avut ca rezultat observarea că trupele ruşeşii se apropie de Turtakaia.—Va fi spus oare Căpit, Bădescu acest lucru când a aterizat? | | , 
Dar în ziua de 24 Aug, de dim. a făcut şi Lt. Bădescu o recunoaştere cu avionul în direcţia Si- listra, fără însă să fi văzut, sau să fi raportat apropierea trupelor ruşeşti. De asemenea şi o recunoaştere făcută în acelaş timp de Lt. Cantacuzino spre Sud şi Sud Est de Turtukaia, nu a adus ştirea că trupe ru- seşti, sau Divizia de la Silistra se apropie. 

4), — Lt-Col. Moldoveanu Aurel, fost atașat militar la Sofia şi care cunoaşte foarte bine limba bulgară, mi-a comunicat că a asistat la o conferinţă ţinută de fostul Li-Col, Noicof, Şeful de St. Major al Div. a 4 a Preslav şi al C-mentului trupelor care au atacat Turtukaia, conferinţă ținută la Cercul Militar din Sofia, 
Printre altele Lt-Col. Noicof a afirmat că după cucerirea centrelor, unităţile Diviziei a 4-a Preslav s'au găsit la un moment dat aproape cu totul desorganizate, pedeoparte din cauza pierderilor, iar pedealtă- parte din cauză că soldaţii îşi părăsiseră unităţile, spre a se duce după pradă şi pentru a jefui morţii şi ră- niţii români căzuţi pe câmpul de luptă; și că, dacă Românii ar fi contra atacat în a-c! moment cu o uni- tate cât de mică, ar fi surprins divizia în flagrant delict de dezorganizare şi ar fi respins-o chiar din- colo de frontieră. — Şi numai un noroc a fost că Românii nu au contra-atacat în acel moment. Deci, lăsând-la o parte greşala crasă şi imensă pe care a făcut-o C-tul Sect, II de-a băga pe linia de luptă Bat. 1VI!79 după retragerea acestui batalion din avanposturi, precum şi Comp. 3/79 şi 479 după reintrarea şi a Bat. 1/79 în Capul de Pod, — (poate ar fi distribuit la centre şi Companiile 1/79 şi 2179 din acelaş batalion dacă contorm ordinului Capului de Pod nu le-ar fi trimes la Centrele 4 şi 5,—dar s'a mai comis
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0 primă mare greșaiă, că nu s'a dat contra-atacul numai cu Comp. 1:79 şi I!2 şi Comp. 2|79 ajutate de 
Comp. Mitr.!79,—apoi a doua mare greșală că Bat. 1ii:75 M. Negruţi sosit în âjutor: a fost desfăşurat intro 
singură linie de trăgători şi în această formaţie a fost împins spre Centrala 2, în loc săfie adus în formaţie 
de manevră,—şi în fine a ireia mare greșală, că Bat, II|74 şi 1174 trimise în ajutor Sect, 11 de către Capul 
de Pod, nu au fost însoţite de C-tul Capului de Pod, sau de Şeful său de St.-M,—sau  C-tul Sectorului II 
să îi trimes în întâmpinarea acestor batalioane un ofițer Superior: cunoscător al locului, cum erau  Maiorii 
Mihăilescu şi Holban carii rămăseseră fără comandă, spre a le aduce pe drumul pe care ar fi voit, în formaţia 
potrivită, şi la locul de unde ar fi voit.să le pornească la contra-atac, A mai sosit la Centrala 2 şi Comp. 5]74 răsleţită de batalionul Său ([1[74) cu care s'ar fi putut 
întări Comp. 1|79 pentru a execută cobtra-atacul Cu mai multă putere, In faţa acestor împrejurări şi întâmplări nu putem Spune decât că s'a pierdut o foarte bună ocazie 
de a se da un contra-atac prin care poate S'ar fi restabiliț situaţia în Sectorul II, rămânând ca cu restul forţelor 
sosite în ajutor să se facă faţă atacului Brig. Nedelcof. 

drum spre Silistra punând pe fugă diviziile bulgare, lată de ce trebue ca comandanții să nu-şi piardă speranţa până în ultimul moment şi deci să încerce 
ceva pentru salvarea armatelor din cele mai critice situaţii, 

5).—Comunicarea Subl. Ionescu Lungu Alex, Of. subali. în Comp. 52 Gr., dată în 1937, fiina 
magistrat la Trib. Prah, şi apoi primar al oraşului Ploeşii. 

: 
„Pe locul unde am stat îa bivuac noaptea, Comp. 5-a nu făcuse piramide nici de arme, nici de 

raniţe, ci oameni se uşuraseră de echipament fiecare cum a putut, şi au dormit în formaţia de adunare, 
„Parte din unităţi îşi lăsaseră râniţele la Dunăre ; dar oamenii îşi luaseră toate cartuşele cu ei, 

„ „la zorii zilei comandanții de companii au fost chemaţi de Lt-Col, Pârjolescu, C-tul Bat, şi s'au 
dus cam la 30-40 pâşi înaintea batalionului pe un mal având în faţă spre inamic o vâlceluşe. Comp. 5-a 
iind aproape de acel loc m'am dus si eu, 

i 
„Când Lt-Col, Pârjolescu dedea direcţia de mişcare am fost surprinşi cu focuri de armă trase de 

la un lan de porumb de peste şosea din jumătate la stânga şi cam de la 400 m. depărtare, 
i „ln această parte nu era desfăşurată nici o unitate amică, ci mult mai departe spre stânga, precum 

şi spre dreapta Spre pădure. 

_ 
„Repede gloanţele stau îudeşit.—Ne-am repezit la unităţi ; oamenii se echipau ;—din plotonul meu 

nu fugise nici un om înapoi, ci numai unităţile din coada batalionului fugiseră înapoi îa porumb. „Ajuns la unitate am ordonat „culcat“ ;—apoi „în trăgători pe loc, în dreapta şoselii —şi în fine 
„înainte, direcţia la copac“ ;—şi astfel! am înaintat spre porumb, Cred că până la Porumb. ne-am oprit de 
câteva ori spre a ne lua respiraţia. _ „la interiorul porumbului am înaintat ca 100 de metri. —La un moment dat un soldat mi-a sups': 
„D-le Subl., tunurile aci!“—Am ordonat „baioneta la armă,—năvăliţi“ —Am mai făcut câţiva pâşi şi m'am 
simţit împuşcat.—Am avut 17 răni,—probabil de la o grenadă de mână, spartă aproape, sau de la un glonţ 
exploziv care va fi lovit vre-o tulpină de porumb.—M'am trâatit jos, şi apoi simțind - că pot umblă, mam 
retras în afara porumbului şi m'am îadreptat spre pădurea din dreapta din care am intrat.—In pădure am găsit 
pe Căpit, Costăcheszu, C-tul Comp. 7/2 Gr. cu compania desfăşurată acolo, având în front pe Subl-ţii Geor- 
gescu N. din Comp. 712 Gr, şi Sachelarie din Comp. 6;2 Gr, : „Din pădure am coborât în valea din spatele pădurii pe care urmând-o în jos spre Apus, am trecut pe 

împuşcat. - i i | | | E, „Apoi m'am întâlnit cu Lt-Col, Şeinescu, C-tul Reg-tului 2 Gr, şi cu Locot, lonescu Vasile, Adj. 
Reg-tului, - 
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„Și pe la ambulanţa noastră s'a tras focuri de armă de către civili ascunşi prin porumburi. 
| „Când am. ajuns la Turtukaia cădea proectile de. artilerie în jurul cazărmilor şi aproape de mar- 
ginea oraşului, 

— La această: comunicare observăm : 
1) Se confirmă multe din lucrurile pe care le-am stabilit cu ocazia descrierii luptei de pe şoseaua: 

Daidir din ziua de 24 Aug, 
2) Şi acest batalion (în parte) şi-a lăsat raniţele pe malul Dunării.— Cine va fi fost cu această 

ideie năstrujnică de a se da ordin trupelor ca să-şi lepede raniţele ?—Parcă trupele aveau să facă cine ştie 
ce mârşuri grăbite !— şi şi atunci raniţele se transportă în căruțe, — sâu zvezu să alerge după Bulgari, carii 
S'ar fi retras prea repede! — Unde mai punem că raniţa este singura paviză a soldatului contra gloanţelor 
de şrapnele; — şi ştim că unităţile mergeau să intre în luptă, nu să execute marşuri grăbite. — Şi odată cu 
raniţa se lăsa şi mantaua care atât vara cât şi iarba este învelişul soldatului în timpul nopţii,—precum şi 
foaia de cort, care este pelerina şi casa soldatului. —Sau dacă soldaţii luau asupra lor aceste 2 obiecte, cum: 
se obişnueşte în majoritatea cazurilor, de ce nu se lua şi raniţa, căci ce mai rămânea la raniţă dacă se luau 
şi aceste două cfecte de echipament.—Unde mai punem timpul pierdut cu scoaterea raniţelor, desfacerea 
bandulierelor mantăilor şi foilor de cort de pe raniţi, facerea noilor banduliere spre a fi puse în clin peste 
corp şi trecerea cartuşelor din raniţă în sacul de merinde,—şi acestea când unităţile trebuiau să intre repede 
în luptă. 

De aceia în viitor lăsarea raniţelor trebue să se facă cu foarte multă chibzuinţă şi în conformitate 
cu sfintele noaste regulamente ale căror prescripţiuni sunt rezultate dintr:o lungă : Xperienţă. 

3) Este interesant reproşul pe care ofiţerul l-a adresat Locotenentului Popescu Niţă, C-tul Comp. 
7|80, reproş care poate l-a decis pe acesta să-şi ia compania şi să meargă spre câmpul de luptă dinspre 
şos. Daidir, fapt pe care dealtfel acest ofiţer ştim că l.a încercat din proprie iniţiativă şi în ajun. 

4) Tot aşa de interesantă este şi partea comunicării pe care ofiţerul o face relativ la civilii bul- 
gari din Turtukaia carii deveniseră atât de îndrăsneji încât nu se mai sfiau să tragă focuri în ofiţeri şi sol» 
daţi chiar acolo în preajma postului de comandă al Capului de Pod.—Dealtfel obrăsnicia lor este şi expli- 
cabilă, când vedeau dezordinea care domoneă în spatele frontului, şi în acelaş timp nu vedeau nici o măsură 
de ordine şi de poliţie din partea apărării. 

5) Cine va fi fost ofiţerul medic care a oprit împuşcarea civililor armaţi şi prioşi în flagrant-de- 
lict de asasinare a ostaşilor noştrii 7—0 fi crezut poate că această pedeapsă este abuzivă şi neumavă 2— 
sau este nemeritată ?—sau vrea oare să fie mai întâi judecaţi 2—sau era altceva ? 

6) Se confirmă că artileria noastră a tras în propriile noastre trupe.—lată unde a adus retragerea 
artileriei noastre la Turtukaia în timpul nopții, sosirea sa târzie pe câmpul de luptă, şi tragerea fără să cu- 
noască situaţia tactică de pe câmpul de luptă! 

- 7) Dacă va îi fost ora 9 când Lt-Col Petrescu, C-tul Reg. 74 Inf., â permis Sublocotenentului lo- 
nescu Lungu să împuşce pe civilii asasini, şi cum de pe câmpul de luptă de pe şos. Daidir până la Turtu- 
kaia sunt 6 kim., putem trage concluzia că prima risipire a unităţilor de pe acest câmp de luptă s'a produs 
cel mai târziu la ora 8, după care comandanții de pe acest câmp de luptă s'au retras. — 

e 

6) — Comunicarea unui soldat (Preda Tutoveanu ?) din Comp. 484 (2), — plotonul comandat de 
Subl. Dumitru Voicu (Voicu Victor, Comp. 6/84 (2),—comunicare făcută în anul 1937: 

„După lupta de Marţi (23 Aug.) seara m'am retras în jos pe vale şi am înemerit la compania în 
„ care erau Elevii Schezer şi Rein, unde am stat toată noaptea. 

„A doua zi am pornit la atac peste vale spre pădure, dar am fost respinşi,—după care, pe la ora 
10,00' ne-am retras şi am ocupat tranşeele de unde plecasem. 

Elevul Schezer a fost omorât jos în vale de şchije de obuz; iar Elevul Rein a fost rănit în tranşee 
Sus pe deal după înapoere. 

_— Se confirmă că Comp. 5|84 a luat şi ea parte la contra-atacul din dimineaţa de 24 August, | 

1) — Comunicarea Sold. Tânase lon din Comp. 284 Lt. Stroe Ştefan : 
„Compania noastră a luptat pe dreapta şoselii înainte de canton 2—3 k!m. pană ia o vale mare 

pe care am văzut-o.—ln înaintare am dat de R. 34 Inf, 
— Oare Comp. 2|84 să fi ajuns în înaintare până pe linia pe care a ajuns-o R. 34 Inf.? — şi oare 

acest reg-t să fi ajuas în înaintare până la V. Kusgunluk ?
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8)— Comunicarea Sold. Dima Ion Cig. 1904 din Sicrita Jud, Prah., Comp. 3175 Lt. Voinescu M.: „Unde am luptat întâi (pe frontul Centrelor 4, 5 şi 6) a fost bombardament mare şi gloanţe ca albinele.— Am fost lovit de un glonţ în încheetura mâinei drepte. | = . 
9) — Comunicarea Sold. Ion Costache din Comp. 6:75 (Căpit. Popescu Jordan) şi din plotonul Subl. Constantinescu, învăţător: | i 

„Am ocupat poziţie cu compania în nişte trauşee sus pe un deal, iar în faţă, de vale, era o cişmea, şi dincolo de cişmea un deal cu pădure. Bulgarii au venit dinspre stânga şi au luat prizonieri jumătate din companie împreună cu Subl. Constantinescu, 
— Este prima gată când aud că Bulgarii au făcut prizonieri, ba îucă o jumătate de companie din Bat. ]1|75, în tranşeele dintre Şoseaua Daidir şi Şoseaua Reimiza 2, 

10) — Comunicarea Serg. Papadopol Traian din Comp. Căpit. Todicescu (10:75) : „După ce ne-am desfăşurat îa trăgători în pădure am trecut pe la popota Reg-tului 79 laf., am eşit din pădure şi am înaintat mai departe până într'o vale. Când să dăm de vala, am fost atacați dinspre stânga şi din spate de Bulgari; ai noştrii ziceau la început că sunt Ruşi carii ne vin în ajutor. Acolo era şi un ploton din R. 74 1. cu un sergent care ne-a spus că nu sunt Ruşi, ci Bulgari. Priotre Bulgari erau şi soldaţi turci cu fesuri şi îmbrăcaţi cu uniforma noastră, şi cari trăgeau şi ei în noi. Pe Subl. Butoi din Comp. 12|75 l-au omorât Turcii din armata noastră carii trăgeau din spatele nostru,—Acolo am Stat cam de la oreie 9-10 până pe la 12-1.—Se vedea venind Bulgari şi din faţă. De când am sosit acolo până când ne-am re= tras, nu am văzut soldaţi români retrăgându-se dinainte. 
— Compania 10;75 țiind penultima de la dreapta a Bat. 1ll|75 M. Negruţi, plotonul dia R. 74 | “pe care l-a întâlnit făcea parte probabil din Comp. 5;74 Căpit. Simionescu care ştim că s'a răsleţii de batalionul său, şi a înemerit la Centrala 2, nici de cum din Bat, II şi II:[74 care au înaintat pe şos, Daidir şi au ajuns la linia 2-a de reculegere la colţul Sud-Est al Păd. Daidir, | - Mi se pare ciudată afirmaţia acesiui sergent că atunci când era să coboare de vale (valea care se găseşte la marginea “pădurii şi se îndreaptă spre spatele Centrului 7) au fost atacați dinspre stânga şi dia spate de Bulgari, când ştim că Centrala 2 a căzut prin intoarserea dinspre dreapta; poate îi va fi po- vestit vreun alt soldat acest episod de luptă. | ! lată unde a dus ştirea lansată chiar de Comandarnentul Capului de Pod că au sosit Ruşii în aju- tor: nu a mai fost nevoe să ne înşele. Bulgarii spunând că sunt Ruşi, ci însăşi soldaţii noştri, când au văzut pe Bulgari, au crezut că sunt Ruşi. _ i o 

Dacă în adevăr soldaţii români de naţionalitate turcă au intrat în râodurite bu'gare şi au tras cu armele noastre, în noi, apoi începe a se desminţi Cunoscuta cinste şi credință turcă şi încrederea pe care noi am avut-o în ei;—şi aceasta mai ales cu cât acest sergeut afirmă categoric că Subi. Butoi a fost ucis de Soldaţii turci din armată noastră carii trăgeau din spate, | 

11.—Comunic. Serg. Mihalache Stelian: Grădișteanu din Comp. 2-a Bat. 11/|75 M. Negruți : „Inainte de a eşi din pădure am lepădat raniţele, ne-am desfăşurat în trăgători şi am străbătut o tragere de artilerie care ne-a făcut mari pierderi, 
„După ce am eşit din pădure am înaintat mult şi ne-am oprit în nişte tranşee din care se vedeau reţelele de sârmă. — Deodată au apărut îa fața noastră Bulgarii ca o negură ;—am deschis focul şi i-am res= pibs înapoi în valea din care eşiseră. Imediat s'a aşezat artileria bulgară cu focuri pe noi, şi în - urmă am părăsit cu toţii iranşeele pe care ie ocupaserăm,— 
„În retragere 2m intrat în pădure şi după ce am trecut de o baterie care se găsea lângă o şiră de paie pe care se găsea Suit comandatul bateriei, am fost opriţi de un domn general care ne ameninţă cu revorverul. Tot acolo era şi Domnul Co!onel Popescu lon care a format cu noi o linie de trăgători, ne-a încurajat să luptăm ca să nu ne facă de ruşine Bulgarii, şi ne-a împins înainte spre inamic. „După ce am eşit din pădure D-l Col. Popescu, care se afla în urma noastră a fost rănit grav în stomac şi a căzut jos. Soldaţii s'au risipit şi S'au retras, Eu fiind în apropiere l-am ridicat împreună cu doi. soldaţi sprijinindu-l de Subţiori, l-am dus şi l-am Suit într'o căruţă cu un cal care era pe acolo, l-am aşezat pe paie şi l-am pornit spre Turiukaia.— 

„Pe drum în pădure ne-am întâlait cu un grup ca de 15 ofiţeri (2) carii De-au oprit şi mi-a dat ordin să mă dau jos din căruţă şi să mă înapoez pe front, că îl vor duce dânşii pe Domnul . Colonel la 
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Turtukaia. Atunci Domaul Cot'onel s'a ridicat încet pe o rână și văzând grupul de ofițeri pe care părea că îi cunoaşte, le-a spus: „Ia uite, au lăsat trupa pe front, ofiţerii, şi s'au băgat în pădure. Poate să aveţi no- roc să mor“.— şi am plecat mai departe.— | . | | „Când m'am retras cu Domnul Colonel nu am mai văzut bateria de artilerie şi nici din urmă pe drum nu ne-a ajuns vreo artilerie. - o | — Prin această comunicare se 'confirmă multe din întâmplările povestite pâvă acum, şi în acelaş timp ni se desvălue fapte noi, în special găsirea în pădure a grupului de ofiţeri (15 ! ?) pe care Lt-Col. Po- pescn i-a certat cu cuvinte foarte aspre —Cine vor fi fost acei ofițeri carii au părăsit frontul din preajma Centralsi 2 înainte de rănirea Lt:Cotoneluiui Popescu, sau după rănirea acestuia, lăsându-l neevacuat, şi pe carii Lt-Colonelul Popescu i-ar fi cunoscut ?—  - 

12) — Comunicarea Invalidului de Răsboi Orb Popa Gavrilă din comuna Floricica (Florica) Jud. Brăila, şi care a lupiat subt comanda Subl-tului Lixeanu în Centrul 8,—cemunicare fâculă familiei ofiferutui imediat după răsboi. | | 
„Mai rămăsesem în centru numai vreo 25-30 de oameni în viaţă împreună cu Subi. Lixeanu; steteam inşiraţi ia parapet şi trăgeam. Subi, Lixeanu trăgea şi el cu arma cot la cot cu soldaţii. „litre timp Subl. Lixeanu văzând că armele noastre s'au încălzit atât de tare încât se arseseră paturile şi nu le..mai puteam ține în mână şi trage, s'a dus de a adunat armele dela ostaşii morţi şi răniţi din centru şi le-a adus şi le-a îrrpărții la oameri pebiru a putea trage. O pate Cin armele zduse le-a 2şe- zât pe barcheta şanţului, de unde o: metrii veneau de-şi iuau alte arme când nu. mai putea” trage cu ale lor. Ne-a adus şi cartuşe din rezerva de împrospătare a centrului, de aveam deajuns. 
Deodată s'a făcut linişte : nu mai irăgeau nici Bulgarii, —şi am încetat şi noi focul; nu ne dedeam seama ce s'a întâmpial. Atunci Subl, Lixeanu a dat ordin unui soidat ca să se ridice mai mult pe parapet spre a vedea ce se petrece în itrul C=ntruiui, Soldatului i-a fost frică să se ridice şi cam sta la îndoială, Văzând aceasta Subl, Lixeanu s'a tepezit el şi s'a suit în genuchi pe treapta de pământ pe care noi reze- mam coatele când trăgeam, Cum s'a Suit, a şi fost iovit în frunte 'de un glont şi a căzut mort pe parapet. A fost, szu una glonţ rătăcit pe câmpul de luptă, sau tras de vreun bulgar care era pe acolo pe aproape. Noi soldaţii carii eram mai alături de dânsul ne-am repezii să-l tragem în şanţ, dar în acelaş timp un obuz a făcut explozie în şanţ peste grămada de arme pe care el le adusese 2colo.—O ţandără dela un pat de armă m'a lovit în frunte îns Şi M'am trezit întrun spital bulgăresc. De atunci am numai întunerec în faţa ochilor, 

— Această comunicare confirmă în mod complet cc municarea dată în text asupra luptei de la Cen- trui 8, dând şi alte amănunte, Ă 
| „lată cum un comândant adevărat apără o fortificaţie pe care ţara i-a încredinţat-o. Deşi ştia că comandantul său l-a părăsit ;—deşi vedea căa rămas numai cu o mână de oameni, şi deşi vedea că e năpădit de o negură de duşmani, el stă pe poziţie cu oamenii săi,— „oaste stătătoare“,—trage până ce fierul armelor se înroşeşte, şi paturile armelor se ard; şi când nu mai poate trage cu armele, caută altele—,„arrmme, Câutaji, arme ne mai daţi“, căci aşa ştia el că învățase pe copii la şcoală—zic, caută alte arme şi le aduce luptătorilor ;— şi le aduce şi cartuşe ;—iar luptătorii văzând pilda comandantului, luptă cu el alături, „cot la cot“, ca adevăraţi camarazi de luptă. | 

| Aşa se apără o fortificaţie chiar când rămâi numai cu 25 de oameni şi te năpădesc 80C0 de duşmani.—Şi în Centrul 8 n'au intrat Bulgarii decât după moartea comandantu'ui său, 

13). Comunic. Invalidului de Râssoiu (orb) Popa Gavrilă din comuna Floricica jud. Brăila, comu- nicare făcută prin primarul comunei Brătianu D-l N. 1. Dinu, fratele Subl, Lixeanu Nedelcu în ziua de 4 Febr, 1939: “ 
„Când a început lupta, în Centrul 8 se -aflau cu noi Locot. K., Subl. Lixeanu Nedelcu şi Subl. Pauj (Constantinescu).—Până la Sfârşitul luptei a rămas în Centrul 8 numai Subl, Lixeanu, ceilalţi fiind răaiţi. „Când a început bombardarea în ziua de 23 Aug, a tras din direcţia Daidir şi a bombardat întâiu şoseaua de piatră care trecea pe lângă remizie (Rem, 3?).—Pe urmă a tras şi în uşa uvrajului (Centrului 8 ?), în care timp Bulgarii au ridicat balonul observator dincolo de Daidir, şi au fixat tragerea chiar în u- vraj, unde luptam noi la Centrul 8.—Bombardarea era mai puterntcă în Centrul 8, unde se părea că Bulgari; îşi puseseră în gând să rupă frontul. 
„Soldaţii în timpul bombardamentului ochiau şi trăgeau cu armele în inamic fiind încurajați de Subl. Lixeanu care zicea mereu: „irageţi băeţi şi nu vă lăsaţi“,
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„Am văzut când infanteria bulgară a pornit la atac; înaintă în linie de trăgători; linia II în linie - de secţii tot în trăgători, şi linia III în linie de plotoane.—Infanteria bulgară venia în număr mare prin nişte januri de porumb de pe valea unde erau turelele noastre şi au înaintat spre Centrul 8.—Când inf. bulg. venea la atac, artileria lor irăgeă vijelii, atât asupra noastră, cât şi înapoi de unde credeau că ne va veni ajutor.—Când noi am văzut inf. bulg. venind la atac, ochiam şi trăgeam cu armele împreună cu Subl. Lixeanu care mai rămăsese cu noi, | “ 
„Ştiu că Subi, Vântu era cu o mitralieră în faţa Centrului 8, dar stricându-se nu a mai putut fi de folos. i îi 

- „Armele noastre stricându-se din cauza căldurei şi ne mai putând trage cu ele, Subl. Lixeanu s'a dus repede prin tranşee de unde a adunat arme de ia so'daţii morţi şi răniţi şi ni le-a adus; şi ne-a adus şi saci cu cartuşe. | | i „la tot timpul atacului Subl. Lixeanu sta veşnic ina picioare, ne' aducea arme şi cartuşe, trăgea ală- “ turi de noi la parapet şi ne încurajă să nu părăsim poziţia, deoarce e posibil să ne vină ajutoare. „La un timp voind să se uite peste parapet spre a vedea ce mişcări face inamicul, şi urcându-se pe treapta a treia (?) a tranşeiei, îl vedem deodată căzând grămadă în şanţ lovit de un glocţ în piept (2) — Până să desfacem pachetul de pansament ca să-i venim în ajujor, nu a trecut nici 5 minute şi şi-a dat sfârşitul. | 
„In timpul luptei nu am văzut nici un soldat fugind din centru. 
„După moartea Subl-tului Lixeanu noi am continuat să luptăm trăgând în Bulgari. — Nu a trecut 

a a A iar arma pe care o aveam în mână m'a lovit aşa de tare în frunte încât mi-a dat sângele şi pe gură şi pe nas, după care am fost dus de brancardieri la malul Dunării, “ 
„Nu ştiu câţi soldaţi au murit în Centrul 8, dar erau foarte mulţi morţi şi răniţi prin şaoţuri, „Când am ajuns la malul Dunării, aşa în agonie cum eram, am auzit că trece Dunărea R. 4 Călug. = Această comunicare făcută după 20 de ani de la prima comunicare se apropie în mare măsură de aceasta, 

„Acest ostaş probabil că se găsea în partea stângă a centrului, de unde vedea cum R. 7 Pr. de- buşa la atac pe gura Văii Daptac, care era acoperită de culturi de porumb, spre deosebire de câmpul din m dreapta Centrului 8, care era iSlaz, cum este şi acum, şi pe unde a înaintat la atac R. 31 Varna. Fiind în această parte, a putut să fie rănit de una din exploziile obuzelor care aci au căzut destul de nume- roase faţă de celelalte părţi ale centrului,-unde sunt rare, sau deloc, după cum se vedea pe schiţă, care este foarte exactă. | 
| Se confirmă că în faţa Centrului (în ce loc anume ?) s'a găsit Subl, Vântu cu o mitralieră care S'ar fi defectat (din -ce cauză ?), sau va fi fost retrasă când a început să cadă acele numeroase obuze din faţa reţeli de sâimâ.— | 

Subl, Lixeann a murit fiind lovit de un glonte în piept, nu în cap, ceace dovedeşte că acest brav ostaş s'a ridicat mu't deasupra parapetului spre a observa situaţia inamicului din faţa 'Centru'ui.— Intrucât Sold. Popa Gavrilă se găsea în stânga centrului, putem afirmă că şi Subl. Lixeanu s'a găsit tot în această parte, probabil spre a conduce lupta contra Bulgarilor carii împingeau să intre în centru pe aci, pe unde reţeaua de sârmă din jtrul centrului era distrusă, iar valea dintre Centrele 8 şi 9 le ajută să se apropie ascunşi şi nebătuţi cu focuri, nici din Centrul 8, nici din Centrul 9. Este interesant faptul că soldaţii îmbărbăţaţi de Subl, Lixeanu, deşi rămaşi puţiai şi fără coman- dant, ei au continuat să lupte, ceace dovedeşte că Soldatul român, când este bine comandat, este un ostaş vrednic şi cinstit chiar din prima zi a botezului de foc, şi chiar când se află într'o mare vâltoare de luptă. Deci să avem încredere în el, şi să ne dăm osteneala să-l comandăm bine, şi să nu vadă la noi ofiţerii nici un gest îndoelnic, ba din contră Să ne vadă gata de acte de devotament şi sacrificiu alături de el. 
14) — Comunic. Sold. Vasile Ion care a luptat alături de Subl. Lixeanu și Sold. Popa Gavrilă. - „Artileria noastră a tras de dimineaţă câteva ore (?) dar fiind descoperită de art. bulg. le-au dis- trus tunurile (de unde ştie?) şi noi am rămas în voia soartei fără nici un ajutor.— Artileria noastră a tras în infanteria bulgară până a fost distrusă (artileria), 

„După moartea Subl. Lixeanu Bulgarii au năvălit în tranşeie, unde mai rămăsesem numai vre o 20—25 oameni.—Cum au pătruns în Centru Bulgarii au început să înfigă baionetele în tot ce era român.— Eu am scăpat cu viaţă prin Camaradul meu Mogoş Vintilă din com, Giurgeni Jud. Ialomiţa care ştia să vor- bească bulgăreşte, şi vorbind cu ei, m'a tras şi pe mine de mână, m'a Scos din tranşee şi ne-au luat prizonieri, 
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„Când am trecut prin Daidir, femeile şi copii ne-au dat cu „huo“, ne-au înjurat şi ne-au lovit cu 
ciomegile care cum înemereau. Ne-au luat hainele precum şi banii şi celelalte lucruri pe care le-am avut 
asupra noastră. 

. i „In timpul luptei Subl, Lixeanu ne schimba armele încălzite cu arme luate de la soldaţii morţi şi răniţi, ne aducea şi cartuşe şi apoi se aşeza cot-la-cot cu noi la parapet şi trăgea şi el încurajându-ne cu cuvintele : „ochiți bine şi trăgeţi camarazi, căci cu cât +om omorâ mai mulți cu atât vor ajunge până la not mai puţini“. 
P . 

„La un timp l-am văzut pe Subl. Lixeanu căa luat o grupă de soldaţi şi cu nişte saci goi în 
mână şi a plecat nu ştiu unde, La înapoere soldaţii plecaţi cu el mi-2u spus că au umplut sacii cu pământ şi 
au astupat şanţul de comunicaţie din direcţia şoselii din vale, de unde veneau bulgarii. 

| „Tot aci la Centiul 8 a murit luptând _vitejeşte şi Caporalul Dinu Ion Lixeanu fratele Sublocote- nentului Lixeanu Nedelcu, Da | _ | 
= Se confirmă că Bulgarii au pătruns în fortificaţii prin valea dintre Centrele 8 şi 9. 

Şanţul de comunicaţie astupat de Subl. Lixeanu cu saci de pământ cred că este cel dela gura centrului, ceace dovedeşte că acest viteaz ostaş nu numai că nu s'a gândit la retragere când s'a văzut nă- pădit de duşmani, dar era hotărât să nu cedeze centrul nici după ce va fi fost înconjurat. . 
lată cum s'au luptat ostaşii dela Centrul 8 subt conducerea Subl, învățător Lixeanu Nedelcu în chiar ziua primirii botezului de sânge.—Și alături de acest vrednic ostaş a lupiat vitejeşte şi a murit şi fratele său Dinu Ion Lixeanu, 
Și această mână de oameni rezistau nu în Subteranele betonate ale Fortului Vaux dela Verdun, ci în niște şanţuri de pământ a căror rețea de sârmă înconjurătoare era distrusă în mare parte. şi erau asaltați de 8000 de Bulgari, şi nu după 2 ani de răsboiu, ci din prima zi, 
Aşa se apără Patria, " 2 In veci să le fie slăvită amintirea şi să ne servească de pildă în luptele viitoare ale Neamului Românesc; . 

15) In urma cercetărilor făcute în timpul din urmă am aflat că în Comp. 4134 s'a găsit un plo- tonier cu numele Jerca şi care comandă un ploton, Acest reangajat ar putea fi plotonierul numit Jeran sau Jerău cu care s'a întâlnit în retragere Căpit. Slăniceanu, cu care a organizat o unitate şi cu care a conti- nuat să lupte până când a fost rănit. — Cum Comp. 4:34 ştim că a lupiat pe dreapta şi în apropierea şos,. Silistra şi că s'a refăcut lângă. Cant. 2 de pe această şnsea, se pune întrebarea: unde s'a putut întâlni Căpit. Slăniceanu cu. acest reangajat şi unde a luptat ?—Ori Plot. Jerca s'a retras spre dreapta spre şos. Daidir, când unitatea sa a fost respinsă în după amiaza de 23 Aug, şi că acolo s'a întâlnit cu Căpit. Slă- niceanu,—ori Căpit. Slăniceanu a ajuns în retragere spre Linia II de Rez, dia preajma şos. Silistra, unde s'a întâlnit cu Plot, Jerca, dacă aceasta este Plot. Jeran sau Jerău, cu care s'a întâlnit Căpit. Slăniceanu,
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Subl. Invăţător Lixeanu Nedelcu 

16. Note biografice asupra Invăţătorului Sublocotenent de Rez. Lixeanu Nedelcu. 
S'a născut la 8 Noembrie 1880 în comuna Miloşeşti Jud. Ialomiţa ;—fiul lui lon Dinu Lixeanu şi al Elenei, plugari împroprietăriți la 1860 în această comună. 
Strămoşii săi erau de fel din Ardeal din comuna Lisa Judeţul Făgăraş, de unde le-a venit şi nu- mele de Liseanu schimbat în urmă în Lixeanu prin asemănare cu numele de Lixandru, 
Inainte de a se aşeză în Bărăgan şi a fi împroprietăriți în comuna Miloşeşii, au stat un timp pe Câlnăul Buzăului din care cauză atunci când a venit în sat împreună cu alți locuitori li se mai zicea şi Câlnăeni. 
Tatăl său era foarte respectat în sat din cauză că avea gospodărie bine îngrijită şi pământul bine lucrat ; dar în acelaş timp era oareşicum şi temut din cauză că era voinic şi avea în acelaş timp copii mulţi şi voinici, —5 băeţi şi o fată, —printre care Nedelcu era al doilea prin naştere. 
După terminarea cursului primar în anul 1893, tatăl său având familie numeroasă a voit să ţină pe Nedelcu acasă spre a-i fi de ajutor în gospodărie, dar băiatul fiind foarte doritor de învăţătură, nu s'a lăsat până când nu a fost trimes să învețe mai departe. Şi astfel a intrat în Şcoala Normală Regele Ca- rol 1 din Câmpul Lung, pe care a absolvit-o în anul 1899 fiiad clasificat printre cei mai buni elevi. - Imediat după absolvirea şcoalei normale a fost numit învăţător în comuna Padina din Jud. Buzău Ia anul 1902 a făcut stagiul militar de un an în Reg-tul 23 Int, fiină trecut în rezervă cu gradul de sergent, după care a fost numit învăţător titular în comuna Brătianu Jud. Ialomiţa.—Aci a condus ” singur toate cele 5 clase,—3 divizii rurale,—timp de 8 ani.— - | 
In anul 1906, adică la vârsta de 24 de ani s'a căsătorit cu Bina, fiica lui Dumitrache Teodorescu comerciant în Miloseşti. i 

„ Campania din 1913, a. făcut-o cu Reg-tul 79 Inf. cu gradul de Sergent.— 
Ia anul 1914 absolvind şcoala militară de ofițeri de rezervă din Constanţa a fost înaintat la gra- dul de subl, de rez. şi repartizat tot la Reg-tul 79 Inf. 
Intre anul 1914,—după căpătarea gradului de subl. de rez., şi 1916 a fost concentrate mai multe ori, atât la Slobozia în garnizoana de reşedinţă a reg-tului, cât şi la Turtukaia, unde reg-tul s'a găsit dislo= cat în vederea răsboiului. Mobilizarea l-a păsit la Turtukaia unde fusese concentrat de 40 de zile.—Pentru răsboiu şi-a făcut echipament solid şi complet.— 
A murit în vârstă de 36 ani lăsând în urmă 5 copii,—2 băeţi şi 3 fete, dintre care două fete s'au prăpădit în timpul răsboiului. _ 
In răsboiu a plecat cu încă 4 fraţi, dintre carii unul a murit tot la Turtukaia, — şi un cumnat, bărbatul sorii sale, care s'a întors teatăr din răsboiu, 
In tot cursul vieţii sale s'a distins priu: 
— cinste absolută, atât în viaţa publică, cât şi în viaţa particulară; 
— muncă şi devotament până la ultimele margini ale puterii sale fizice, pentru îndeplinirea profe- siunii sale de învăţător şi pentru binele public ; 
— şi dorinţa înflăcărată de a învăţa şi de a-şi complectă cunoştinţele pe care apoi să le pună în serviciul- semenilor săi.
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"Ar fi dorit foarte mult ca să îuveţe mai departe, dar nu a putut, deoarece absolvenţii şcoz normale erau obligaţi să se mărginească ]a- funcțiunea: de învăţători, 
Personalitatea sa era mai ales caracterizată prin îndârjirea cu care înţelegea să ducă la bun şit ceace îşi propunea să facă. 
Era din fire nezgresiv şi chiar liniştit, dar când îl supăra cineva, riposta imediat; şi când a Siunea adversarului era mai accentuată, nu sta la îndoială de a lovi. 
Nu a lipsit niciodată de la şcoală, fiind în acelaş timp extrem de punctual la program. A îomulţit materialul de învăţământ al şcoalei sale încât nici la oraş nu se găseau şcoli care posede materialele pe care le posedă şcoala sa. - Toţi elevii eşiţi din şcoala sa s'au distins peste tot prin cunoştinţele lor şi prin scrisul lor ftur —şi au ajuns oameni destoinici, şi cu situaţii frumoase, âtât în sat, cât şi pe la oraşe, pe unde s'au dus, Pentru ca. să nu se zică cum că îşi protejează copilul cel mare l-a trimes să înveţe carte ] şcoală vecină. E Sa Ă Lotul de pământ al şcoalei, în întindere de 10 pogoane, lucrat numai cu elevi, era. cel mai t cultivat din întreaga comună ; deasemenea şi grădina şcoalei în întindere de 2 pogoane era o adevăi grădină, cu arbori fructiferi, legume şi zarzavat, lucrată tot cu elevii săi, pe care nu pregetă să-i controi pe la casele lor, spre a vedea dacă pune în practică cele. ce învățau pe pământul şcoalei. Pe lângă activitatea şcolară a desfăşurat şi o activitate intensă extra-şcolară, lubind mult pe sătenii din mijlocul cărora se ridicase şi dorind binele lor, a înfiioţat în anul 1! „Banca Populară Unirea“, luptând din răsputeri şi. cu primejdia vieţii sale contra unor familii din saţ c speculau pe săteni şi produsele munci acestora, şi nu înțelegeau să le scape din. mâini ţăranii, spre a-i spec rai departe, | . 

Atunci când porbirea contra sa şi contra băncii pe care voia s'o înființeze ajunsese până la meninţarea cu moartea, nu sa întricoşat, ci a adunat pe săieni şi chiar şi pe duşmanii săi şi ai băncii, Je-a arătat foloasele pe care le va aduce banca, atât sătenitor, cât şi negustorilor din sat, şi în ultimă insta, ţării şi Neamului Românesc, şi a isbutit să-i convingă pe toţi. 
In timpul neutralităţi a luptat foarte mult peatru îutreţinerea spiritului naţional, atât în satul s: cât şi în satele vecine, fie organizând serbări cu ocazia cărora ţinea cuvântări înflăcărate şi pline do av! şi îmbărbătare, fie discutând cu oamenii prin sat în zilele de Sărbătoare.—Şi ceace a făcut şi a vorbit aca în sat, nu a desminţit pe câmpul de luptă, ba încă şi-a făcut datoria din plin, 
In preajmă mobilizării fiind propus pentru partea sedentară a reg-tului din cauza unei care o suferise la mâna dreaptă, a refuzat să primească o astfel de îpsărcinare, partaa activă a regimentului. - 

operaţii | 
şi a cerut să fie trimis 

Pa P———— 

17. — Cu toate sforțările făcute, şi cu toate corespondenţele urmate nu am putut căpăta dec notele biografice şi fotograția Subi. de rez, învăţător Lixeanu Nedelcu dintre ostaşii carii S'au distins în lu, tele dela Turtukaia prin vitejia lor şi carii au căzut morţi pe câmpul de luptă. " De aceia cer ertare cititorilor că nu le-am pus la dispoziţie note biografice şi fotografiile şi a celorlalţi ostaşi eroi dela Turtukaia. - - 

18) Rog să fiu scuzat pentru forma pe care am dat- 
numai un Singur volum, iar tipăritul să mă coste cât mai eftin 
le-am tras. 

Tot din această cauză nu am mai tip 
Dealife! ordinea de bătaie a fiecărei unități e 
luptă, 

o volumului de faţă, deoarece am voit Să fa 
faţă de numărul redus de exemplare pe car 

ărit nici ordinea de bătaie a unităţilor, nici tabla de materii. - 
ste arătată la reconstituirea unităţilor care s'a făcut după fiecar 

Colonel de rezervă CONSTANTIN ZAGORIȚ 
din infanterie 

7 Februarie 1939 
Ploeşti Strada Regina Maria 19 

  



ATENȚIUNE 
Toate hărţile şi schiţele sunt scrise şi 

deci se citesc privind spre inamic, adică 
spre Sud, afară de harta întâia care se citeşte privind spre Nord, adică aşa cum 
priveau Bulgarii când au atacat Turtukaia, 
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