
DIN MEMORIILE UNUI EOOU VETERAN AL 
PRIMULUI RAZBOI MONDIAL - .GENERAL 

MAIOR lN RETRAGERE NICOLAE ? ATR.AŞCOlU 

d•. PATRA.ŞCOIU NICOLAE MUlCEA 

•• Un o.flte.r tn reze:n:J. a flcut o isprctvă din. acelea care 
trebuiau trecute alături de victorii in conwo.icGltul olicial. 
Sublocotenentul Nicol<1e Pătrăşcoiu cu cîţiva. Oa.DlenJ. ai lw.i 
au luat două he.terii de obuziere de 105 mm la Jiti şi a l~:e.p1J.t 
a împroşca din ele pe duŞJlllaa. 

A făcut m.imt:mea liinaică fi"il pe păm.îDtul lui", seri.a ma
rele istoric Nicolae Iorga la 18 octombrie 1916 ia Uilrlll 
Neamul Românesc, aceasta numai după cîteva zile de la 
săvirşirea actelor de eroism întîmplate în ziua de 14 octorn-

. brie 1916 în ,,Bătălia de la Jiu". 
Acest scurt fragment citat nu este singurul, deoarece 

istoricii Nicolae Iorga, Constantin Giurescu şi alţii au scris 
multe despre faptele eroice ale sublocotenentului Nicolae 
Pătrăşcoiu. 

Dar cine este marele erou al luptelor de la Jiu din pri
mul război mondial? 

Este unul din cei cinci copii ai unui ţăran din comuna 
•Arsuri, judeţul Gorj, care avea în slngele său spiritul de 
dreptate ş1 cinste şi care ţinea la pămintul scump românesc. 

Născut la data de 2G aprilie 1890 şi mort în 1987 a fost 
un partener plăcut în purtarea discuţiilor privind faptele e
roice ale ostaşilor români din primul război mondial, lucid, 
plin de vi\'acitate şi oncînd dispus să spună sau să asculte 
o glumă. 

' Ca răsplată a eroismului legendar, care la Jiu a sc-is 
una din c(-le mal frumoase pagini din istorie, a fost distins 
cu nenumărate ordine şi medalii, amintind pe principalele : 
Ordinele Mihai Vitea1ul, Virtutea Militară Poloneză, Sfîntul 
Vladimir Rus, Marele Cavaler al Legiunii de onoare a Fran
ţei etc.„ 



Dovadă a preţuirii sale stnt şi faptele dl presa nu'-l poatP
uita, fiind evocat în multe numere din Flacăra, Magazin 
istoric etc„. · 

. Dat inai bine să lăsăm· să vorbească c;hiar pc erou. 
într"o sintezd a memoriilor sale privind modu.I cum au decurs 
ostili Uitile pe fr'on ltil de · luptă : 

Pină nu demult istoria universală nu pomenea nimk de 
români, consideraţi c;1 un popor fără istorie . 

. . Duşmanii ne înfăţişau ca intruşi în vatra lor. 
Muntenii, Moldovenii, Transilvănenii şi Aromânii, răz.: 

leţiţi in întunericul roblei, uitaseră obîrşia comună. 
· Descoperirile crheologilor şi cercetările neobosiţilor 

noştri Si:1Vanti au dovedit că sintem aici de mii de ani hi 
moşia strămoşilor noştri traci şi de-alungul secolelor am 
infruntat vitregia soartei. „ 

Istoria· aceasta obiectivă, fără romantis~ şi fără şovinism, 
este cartea de dipătîi a neamului nostru, din care educatorii 
cule'if silmînţa iubirii de patrie, pe care o sădesc în oborul 
sufl'etesc' al tinerelor ~Jeneraţii şi cu care am inţrat în circuitul 
istoriei lumii civilizate. · 

Marii noştri istorici de renume mondial. s-au oprit Î!l 

pove·stirea lor la rcl.zboiul de independenţă, lăsînd urmaşilor 
ca în perspectiva timpului şi fără influenţe, să contim1e 
firul · istoric. 

Istoria războaielor ţ6rilor cu tradiţii militare a fost scrisă 
de oameni de ştiinţă competenţi în materie, pe baza docu
mentelor timpului, analizate şi confruntate mai tîrziu cu ale 
foştilor adversari cu cu.re s-au măsurat pe cîrnpul de luptă. 

Vastitatea documentelor primare în războaiele de du~ 
rată : situaţii zilnice ne efective, buletine informative. ordini", 
rapoarte operative (de :--~ ori pe zi pentru brigăzi mixte. <li
vizii etc.). dări de seamă, directive etc. nu îngăduie o analiză 
şi sinteză în scurt timp, dar nici o întîrziere sine die nu este 
admis. 

In anul 1916 armaln. regatului român a trecut Carpaţii 
cu convingNea că foarte curînd va birui şi va elibera pe 
fraţii de sub jugul striHri. 

Mai înainte de a da bătălia plănuită am fost loviţi de 
pumnul de fier ~errn'ln şi surpriza prinderii noastre în cles
tele larg deschis de forte disproporţionat de mari ca număr 
şi Il!l!Î ales q1 tehnică de luptă a provocat mare îngrijorare 

491 



fn Ot'lriltîuoot'ea rpo'irtfcă ş.i ·mili.ta-tă p.red.un şi .descu.r.jue •tR 
rtndutli\!e l a11"Hît~ri1or. 

Am apelat 1'l ajutorul aliaţilor, prQmis 1n tratatul iâe a-
1\-an;tă, .care, obo5iţi <fiu?a '2 ~i de 'iu.p'te . .gr~le, a11 ·pzivlt ~ 
braţele lincmucişa.tie mama IR11>m6mei atac-ată de '2 .impe:riî şl 
2 auxiliari. 

După 2 Juni rle a.u;p.tă .crbroen'l, 'i'n iir.amilvania ;Şi Do
brogea, armat!! r-omin1ă cu ~eie reduse 11a 'j'ttmi.tate, 'lip
sită de puşti, tunuri -şi 1.nWlli·:ţii!i., a trecut aa apătiatea fr~elor 
(Carpa~i :Şi Dună.r.e) pc J.m fr.ant dubla ~ed1 1âll ali-aţillor :noştri 
pe ~rontu1 .di..n 1~:ran'ţ-a :şi J.n Vl:U.S :f~ă <UÎOÎ •O. i1e!'e.iivă. 

Jn aceste îm:p.rejurări ,dram&tke s-.&.u pro<im J..<Wituri 
de tr'ăsnet -pe frontul JiuJ.til, 'apărat de D.iv.izia U J:~fallieri~ 
General 'Cocărăscu :Dumitru : 'inamicul a .păirJiJns ln ~ă. rf;r,in
gind munţii, ·ajtrng1nd 'foc:rte repede la ;por,tile T-g. J>~. 

Populaţia de la ,poalele .m~.mti'lor Vilcan :în~p.ăim!ntată a 
luat ca:.leit 'JiJf'fbegiei. iar c..'0mandamente1e .au a'juns ln ~.a~1t.l 
lhsperăr·ii. ; 

Cn !har.ta 1t~9il:l'llii ~i cu do·CJ.lmen'tele în ru.ln~ iată ,ret:u
maf:Ul ,opeuţi.umlor 13'ătăfie1 de la Jiu. 

ln ziua de 9. X. Hllfi Marele Cartier Gene're.l, .a.pr~ciind 
tarţe'l~ :inamice ,Qlin :sect'Olrul Ji.ul:ui că 'Sînt infer'i:oa-r,e. a :or
<l..on.at ·sooa't!erea DhllziE!i i1 4 a de pe front 'Şi 'trimiterea 'ei la 
Pitef:ti, Te:tt:-i-v.ă de ··Ma<r eie Cartier te-neral. 1-nceper:ea dizlo
cării la 10. X. şi t e rmine.rea · la 14. X. 

Marele Canllier :Gener.-al a mai ·Ondortat să ::rmmn~ 'la Jiu 
şi Otjov,a cît-e o 1hrigadă mixtă ·Şi o r.ezer<vă le. Fi'Ji.aŞi, tormînd 
Di~i~ia !la OTdmele tgem~r.a'h:ilui de brigadă Ion Oraga:Ii'aa. 

1n .dimin~aţa de '1 0. X ~i~'iz'ia 11-a ·se găsea ih ap:ărare 
pe frontier.'3 C'@Jij:ului ·tntinsă pe 'tln ffro111t â:e ?0 km de la 
ObJix~ia "L'Otrlbthni pînă q.,J Vhfu'l •Oislea. 

fu •trrma un:ui b:©m1bard~m-emt ,de artilerie ·grea, Ilie ·o vfo~ 
lt'!~ .fiir<l J)'recerlenlf:, ·C'it>t:.anele de 'foc "fiind mulate :de pe un 
t>a1ta:Hon pe a•ttul â'in 1lin.ia l-a, de la Parîng · p'In"ă 1fi Munce.i.ua 
Mic inclusiv, apărarea de pe Culmea Vilcanului a. fost rlâri
mată pln~ in seara ,de 10. X. 

Cca:londlu1 :M1as'tasiu cu Te'S'turi d~ circa 1 3.00-l .50Q .pa· 
nicaţi, numai cu sacul de merinde pe umeri, care ~ găseau 
1n afara tin.'ului arti1e;.iei itci§ătoate, -au sctrpat cit ·fu~. 

-- Ana-~ta'siu -Şi 4''ctr'G>'ia::n·n -au .ajuns la :post:u1 de comanâ:l 
al ·t1i·v.i211ei de la Piurez 1il1 dimii·neaţ-a de !12. X. rapot-tlm.d, iar 
r..estul ·a .rost opt-ii în :sea-ru de 13. X. tn p1·asa de ia Copăcioasa, 
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sud-est de Tg. Jiu, de artileriştii care şi-au pierdut tunuriie ; 
I.t. Col. I-iomoniccanu, cu 3 batalioane, escadronul de cavc:
lerie şi Compania de ciclişti, s-a predat la 11. X. în văgăuna 
de la Vaideeni. 

-- Detaşâmentul Muncelul Mic a părăsit poziţia la timp 
şi s-a împrăştiat în regiunea Romaneşti - Ceaur sud de Tg. 
Jiu. Maiorul rruşculescu (16 august la Petroşani, 6 septembrie 
la Merişor, 20 septembrie Ia Cîmpul lui Neag) s-a ascuns :::a 
dezertor timp de f'i zile. de la 10-15. X., cînd Lt. Col. Dumi
trescu Constantin (Turc:u) l-a prins umblînd forfota într-o 
căruţă prin Ceaur, pretextînd că îşi caută batalioanele piec
dute p~ntru a se retn.ge cu ele către Olt. (La 15. X. Lt. Col. 
Dejoianu. adunînd fuqarii din Detaşamentul Truşculescu, r. 
raportat că „circulă şi devastează satele". 

- Compania 16/W Lt. Toma Ioniţă a luptat disperat 
timp de 3 zile în retrc;gere, atacată continuu de Divizia 6 
cavalerie 9ermană -;;i in seara de 12. X. a ajuns în tranşeele 
sale de la Frînceşti, unde a sosit în ajutor Detaşamentul. 

Maior Dumitrescu Ghecrghe (6 companii şi o baterie de ar
tilerie la care s-a adăugat a 2-a zi C. 3 118 de Ia Vf. Măcrişului). 

Aceste 2 ta talioane au oprit definitiv ieşirea din muilţi 
n Diviziei inamice, prin lupte înverşunate de Ia 13-16. X„ 
cînd aceastd. divizie a primit ordin de retragere în Valea 
Jiului romînesc, de w1cte a pornit ofensiva. 

- Brigadv 21 Mixtă Col. Jippa din masivul Parînqul. a 
rezistat atacului şi în :<:iua de 12. X. a contraatacat pentru 
a degaja Brigada de la ,-est de Jiu, dar tocmai cînd respin
sese pe inamic şi începuse urmărirea lui a primit ordin s~t 
rupă lupta şi să se wtragă la Bumbeşti pentru încolonare 
spre Olt. 

In dimine1ţa de 11. X. generalul de divizie Culcer Ion 
Comandantul A rmdei 1-a a raportat situaţia qravă a Diviziei 
J 1 Cocărăscu şi p1~ncolul iminent al invaziei Olteniei (Divizia 
şi Armata 1-a nu mai aveau nici o rezervă). A raportat di 
a trimis un dc·:a~dment pe jos de 6 companii de Ia Baia de 
Aramă ~i Piliaşi cu. o baterie, care probabil că nu va mai 
putea ajunge la timp cu ajutorul C 16/18; că a dat ordin 
Corpului 1 ArrnatQ. sit trimită în grabă 2-3 batalioane cu 
trenul la Tg. Jiu. 

A cerut să se ;,.mîne scoaterea diviziei de pc front, aflută 
în luptă în relrd~ern urmărită de forte superioare inamlce. 
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Ca final a conciliat ca .Marele Cartier· General ~ă 1aprobe 
retragerea în ordine ;:i. trupelor .de la Jiu şi Cerna pe :-stipga 
Oltului cu cît mai puţine pierderi. (Din vreme, ca -.pr~e;der~, 
Culcer id început si.iparea de tranşee pe malul Oltului). 

Răspunsul \.forelui Cartier Gel;ler,al ·.a rfQst br-utal : , înlo
cuirea lui Culcer cu Dragalina şi .a generalullai ·Lupescu 
Alexandru ş0f de stat major al Armatei J~a cu Lt. .·COL Gă
viinescu Constantiu, ~G.ă:ugi:r;i.d „terenul '.IlU se V..i1, ceda. del!it 
pas cu pas, contrn.atacînd mereu. Trebuie ,a ;şe utiliza •aptilu
clinea fundamentală a soldatului nostru : vr-edfticia ;Ja ·at11c. 
Orice d~fecţiune t.:ebuie reprimată imediat cu pedepsele ca
pi tq.le ". 

Apelurile i1-1i . Cocărăscu, Culcer _şi Qle regelui ·peiitn.i 
întoarcerea demuralJ.Zatilor Ia luptă a.u fost strigăte jn:·~iu. 

In după <imia:l-1 .zilei de ) 1. ;x. Geper:alul .Dra,ga.Jina a 
venit I.a Craiova, UQ.cie . Gel}eralµl . Culcer J:-a .j)US . .Ja . cu.t~-P.~ 
cu situaţia şi i-a :>ugerat (nu orp.onat - liber ,fiiµd :in ;}Jl<joe
cată să ia musuriie ce crede) să {I.ducă .2 bata,liQ4ne ,de J~ 
Cerna cu care· să contraatace ia Dobrtta, µpde ~muniqtl .·f:i 
pi:i.truns la aripa stinga a diyiziei 11-a (în ac~astă zi Q.tx.~i.a 
şi armata credeau că Brigada Anastasiu se găsea în .luptă 
pe aliniamentul Scărişoara - Buliga şi că nici un · b~t:~lion 
nu s-a pierdut)· 

Dragalina a dat imediat ordin Diviziei 1-a „să trimită ,pe 
jos în cursul nopţii la Baia de Aramă 2 patalioane ,şi o ba
terie sub comanud Lt. Col. Dejoianu Jon inam,icul a pătx;uns 
dinspre Muncelul şi inaint€ază spre Dobriţa". 

A raportat Marelui Cartier ·General că a dat ordine se
vere pentru scoalerea de trupe pentru Piteşti. 

In diminetl\a de 1:.!. X. a sosit la Punctul de Comandă al di
viziei la Hui~z. undt.~ d găsit pe colonelul Anastasiu şi pe Lt. 
Col. Petro1 anu ş1 în s..:himbul de luarea comenzii şi a precizat : 
„trupa care nu Indi poate să înainteze, să moară pe loc" 
depăşind ordinul regelui. (Cine putea ,aduce pe fugari şi de
.zertori să citească ordinul?") .. 

A dat apoi ord:n generalului Cocărăscu să plece îndaUi 
la Piteşti, Lt. Col. M.J.rculescu, şef de stat major, să răm,in~\ 
pe loc pentru iml•mcarea armamentului şi a numit pe Co). 
Anastasiu Comandnnt al trupelor de la Jiu (Acesta p.-a voit 
sti raporleze ce S-d întimplat cu Brigada ,sa 21 Mixtă, şi timp 
ele 8 zile .t".rmata 1-tl şi Marele Ca.rtier General nu .vor a!la 
nimica desp: e de:~d strul de mai sus, din ,zilele de 10 . .şi 11 
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oct. 1916). Generalul Drngalina a plecat cu maşina în defileui 
Jiului de unde Lt. Cul. Pomponiu fugise cu panicaţii săi pe 
urmele resturilor pankate ale B. 1/41 de la Vf. Cîndetul. 

Condus de c:uµ1Lanul Pirvu Boerescu a ajuns .aproape de 
Mînăstirea Lainici în faţa Bt. 5 Ciclişti germani. Rănit grav 
a fost evacuat la Bucureşti unde a ,decedat în ziua de 24.X. 

In urma rănini Generalului Dragalina în ziua de 12 oct. 
1916, situaţia deviae şi mai gravă. 

Armatd I-a nu are comandant, Divizia I-a de asemenea, 
Lt. Col. Găvănescu, în rol de comandant de armată, a ordonat: 

1. Colonel N. Anc:stasiu va comanda trupele de la Jiu 
şi va conlucra cu Lt. Col. Dumitrescu (Turcu) şef de stat 
major al Diviziei 1-a, care va conduce operaţiile. 

2. Divizia va rezista pe poziţia întărită (Arsuri-Hurez) şi 
în caz de -:iLu.c în iorţă a inamicului se va retrage către Olt. 

Col. Aanstasiu a transmis ordinul de retragere trupelor 
de ld Jiu către Olt pe 2 coJoane, el găsindu-se între coloane. 

A refuzat imixliunea lui Turcu şi a dat ordin Brigăzii 
21 Mixte C:il. Jipa sii se retragă în poziţia de la Bumbeşt.i, 
unde va primi 01dine de urmare. 

In dimineaţa de 12.X. inamicul a pătruns .la Hurez. Abia 
plecase Dragalina spre defileu şi Anastasiu, Mărculescu !)i 
Petroianu au scă~at în fuga automobilului. 

Col. Jippa a dus în cursul nopţii de 12/13.X. 1916 trupele 
la Bumbeşti şi a ocupat poziţia cu 2 1/2 batalioane. Bata
lionul II/ i(~ a fost cerut şi trimis la Tg. Jiu pentru a forma 
ariergarda pamcaţilor Colonelului Obogeanu de la Copţi
cioasa şi impedimentelor, celelalte batalioane au fost preluu.te 
pentru alte sectoâre la .11.X. 

In seara zilei de 13.X. coloanele inamice au ajuns in 
gura deI1ieulm de la Burnbeşti. la Porceni Birnici pe Jiu unde 
inamicul a trecut Jiul la Gara Bumbeşti dar a fost respins 
ele colonel Jippa. A. reuşit însă să facă un oap de pod în faţă 
la Tetila, Jo. 4 km nord Vădeni ; iar la Rasoviţa a interceptat 
şoseaua naţionald. Bumbeşti - Tg.Jiu - Tismana ; şoseaua 
rocadă. 

Colon2lul Anc-sldsiu şi Generalul Petala, nou sosit la 
comanda provizorle a armatei, erau disperaţi. Col. Anastasiu 
ştia că de l~· Humbeşti pînă la Frînceşti pe un front de 40 km 
nu se găsecl nici o frarţiune de trupă română pentru a în
tîmpina cu pu<;.ca în mină pe inamic. 

4!E 



) . . .,. . 
Marele Cartier Grneral a aflat de lu generalul Dragalina 

că ia 12.X. 1916 t~upele de la Jiu erau „într-o goană în::i.poi 
cu legăturile orqanice distruse". (Generalul Drag alina nu cu
no.:;;tea însd. hltregul dezastru). 

ln seara zilc~i de J 3 oct. a repetat ordinul lui Găvănescu 
că, dacă nu s~ mai pcute rezista să se retragă spre Olt. 

Pentru a nu fi capturat de inamic Colonelul Anastasiu s-n 
retras la Copăci.c1c1sa., unde a aflat că vor sosi 2 batalioane 
de la Oil (cele ordo:-iat0 de generalul Culcer). 

· La ora 1 noaptea a dat ordin II/18 să se înapoieze la 
Tetila fiindcă ina1aicul „taie retragerea brigăzii col. Jipp:i.•·. 

Cltre t~i:uim~a~a a primit un ordin de la Lt. Col Dumi
trescu Turcu, ca1 c. între altele glăsuia : „Detaşamentul Lt. 
Col. Dejoiann vn diaca pe inamic pe direcţia Dobriţa. Grupul 
Jiu va susţine atacul lui Dejoianu". 

Pentru a in~Ltuciu pe Col. Anastasiu a scris dedesubtui 
ordinului „Comandanlul Diviziei 1-a (ss) General Cristu" -
persolrnj inexiste1t in zonă, iar el a contrasemnat ca şef de 
stat major al diviziei l-a. Colonel Anastasiu n-a dat impor
tanţă. hîrtiei trimise de Turcu. 

în cursul nopţii de 13'14 oct. a sosit la Brădiceni Lt. Col. 
Dejoianu cu 2 batalioane şi o baterie, extenuate după un 
marş forţat de 100 km. 

14 OCTOMBRIE 1916 

Dalct1L"T1;1l 11/ 18 a ajuns dimineaţa la Tetila, obosit d'Jpă 
5 zile fără repaus, lupte, marşuri şi contramarşuri. 

A alac,'~L indată :Je inamicul din capul de pod, care îngloba 
şoseaua naţională şi linia ferată Bumbeşti - Tg. Jiu. 

Compania i-a se qăsea în rezervă înapoia stîngii celor
lalte ~ companii din linia I-a a atacului. 

Din proprie ir,iţic.tivă, filră a mai raporta, Compania con
dusă de Sit. P:itrăşcoiu Nicolae a plecat la atac. A trecut 
Jiul jumătate din companie cu sit. Vîlcu Ion a ata.cat în 
spate colaana µrincipală bavareză (Col. Vogt) la Sîmbotin; 
iar ceulaWi jumiitu.tc a alergat la Arsuri, unde a capturat 
artileria inam;c:ului - 2 baterii de obuziere intacte - pe 
care le-a întors impotriva duşmanului. Gornistul Florian 
Draica, dîlarc pe un cal german, a ajuns repede cu raportul 
la Col. Jippa. Inaintt~ de înserare ştirea telefonică a ajuns 
la Col. Anastasiu, de la acesta la Lt. Col. Găvănescu şeful 
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de stat major al armatei I-a care entuziasmat a strigat: „ura, 
să trăiască sit. Pd.lrăşcoiu, comandantul companiei a 7-a", 
iar de la acesta Ja I>uftea la Marele Cartier General. 

Coloana bavareză de la Sîmbotin - Tetila a intrat în 
pankă şi a fugit în dezordine către munţi. pri~ păduri şi 

hăţişuri, pe o plodie torenţială, antrenînd la fugă şi batalionul 
de la t>orceai Bunici µe Jiu, flancarda sa. 

A lăsat pe teren impedimentele. Tăindu-i-se retragerea. 
pe drumul care a venit, a lăsat la Schela toate tunurile pier
dute de Brigada Anastasiu în fuga din 12.X. 1916 (15 tunuri). 

Timp de 24 de ore cele două baterii de obuziere germane 
au tras şi împrăştiat in munţi coloanele germane - cărora li 
s-a tăiat de Compania 7 /8 legăturile telefonice cu spatele şi 
convoaiele în retragere de la Schela către Poiana Mihai Vi
teazul. 

In ziua de J 5.X. un batalion inamic a încercat un con
traatac pentru redobîndirea bateriilor pierdute. Prin lupUi 
grea a fost respins spre seară de Comp. 5 şi 7/18 sub con
ducerea Căpitanului Popescu Nicolae. 

Jn aceeaşi s~ard. Generalul Petala a ordonat să fie îm
barcate pentru Olt celf' 2 baterii capturate cu atelaje şi mu
niţii. (Din 40 de tunuri ale sectorului vest de Jiu au scăpa.t 
cu fuua în ziua de 12 oct. 1916 numai 2, care au ajuns Ja 
Copăcioasa). 

-- Detasamen Lui Dej oia nu (2 batalioane combinate şi o 
baterie) condus de Lt. Col. Dumitrescu Turcu, după un mars 
de apropic;e a ata~at în după amiaza zilei de 14. X. 1916 
Bt. 111/3 bavarez Ia Rasoviţa - Leleşti. Dumitrescu - Turcu 
a adm ac')lo şi bateria de la Frînceşti a detaşamentului Maior 
Dumitresc.u Gh. 

Căpitanul Terpu cu batali01ml său de mehedinteni a silit 
pe inamic - atacîndu-1 în flancul stîng - să se retragă către 
Vălari, în cursul nopţii. 

în seara de J J bi:itălia era pierdută. 
In ~.eara de 15 victoria de Ia Jiu era cîştigată. 
Ecoul acestei victorii a trecut graniţele ţării şi genc;·alul 

Falkenhayn a recunoscut înfrîngerea. 
La 16.X. 1916 Divizia 6 - Cavalerie germană a primit 

ordin să se retrdgă la Cîmpul lui Neag în valea Jiului 
apusean. 
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Vl&colui a mcPţiut şi Divizia i-a a aruncat tunurile Îri 
prăpastie. Ciener;:ilul Petala a ordonat tupelor de la Jiu obo
site să intre în cantonamente şi detaşamente mixte să ur
mareascJ. pe inamic. 

Cvmpania I' 110 d primit ordin de urmărire şi în ziua de 
17.X. a ajuns d u1Jd. 18 km aproabe de Buliga - străbătînd 
plaiul IJurezului - la Scărişoara, unde a capturat 38 pri
zonieri şi a împrciştiat un batalion surprins în bivuac. 

ln iiua de 22.X. la muntele Pleşa a capturat un sergent. 
un caporal şi 22 solclaţi din Rgt. 18 Inf. Osterrode nou sosit 
b zonă. Compania 7/18 a fost încercuită şi distrusă. 

în ziua ele 1 o.X. Petala a dat ordin ca pînă la 18. X sil-i 
fie înaintate: rapoartele de operaţiuni, situaţiile zilnice de 
efectiv, bata[ioanele de informaţii, dările de seamă etc., pen
tru zilele de JO, J 1, 12, 13, 14, 15, 16.X. 

Totdl.i.t"ltea luptclJr de la Jiu, purtate de Diviiza a 11-a 
a luat oficial denuuurea de Bătălia de la Jiu, care a culminat 
în ziua de 1,1.X. 

ln cc.rtea sa, - Nicolae Iorga - Războiul nostru in note 
zilnice, vol. II, pag~na 162 a scris: 

„Am plecat Ia război cu conştiinţa că nu se poate altfel. 
Unii au avut încredere, cîţiva chiar entuziasm. 

La buktinele ele victorie sufletele s-au deschis bucuroa>e. 
Deunăzi, la veştile despre un mare succes în Oltenia oa

menii s-au îmbrd.ţ1şllt şi au plîns. Soldaţii au arătat o mlare 
de teamă şi de iateres personal, care îi aşează între cei mai 
vajnici luptători, care au apărat o ţară vreodată". 

De alunei du trecut ani şi ani. 

Pentru mcrilde sale deosebite din primul război mon
dial, colonelul ele rezervă Nicolae Pătrăşcoiu Ia data de 23 
augnst 1979, erou de la Jiu a fost înaintat la gradul de ge
neral maior în retragere. 
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