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„N-AM FOST ÎNVINŞI, ŞI NU VOM FI NICI MÂINE…”  

DUMITRU NADIŞ -  Veteran şi invalid de război, 
 

Sunt unul dintre ostaşii 
Armatei române, care, cu 57 de ani 
în urmă am luptat pentru cucerirea 
oraşului Oradea de sub ocupaţia 
hortystă, în cadrul diviziei a III-a 
Vânători de Munte, iar acum, gândul 
şi dorul mă duc spre această zi. În 
efectivele acestei divizii eram peste 
70% bihoreni şi alături de noi am 
lupta Divizia de Voluntari Români 
„Tudor Vladimirescu”, venită tocmai 
din stepa Rusiei. Am luptat cu toţi cu 
dârzenie ca să cucerim Oradea, 
oraşul cel mai frumos şi mai 
comercial din ţară, oraşul reşedinţa 
a judeţului Bihor, cedat Ungariei 
hortyste odată cu ocuparea 
Ardealului de Nord; oraşul în care 
se găsea frumoasa Biserică 
Ortodoxă cu Lună, unica din ţară şi 
din Europa, oraşul în care se găsea 
prestigiosul Liceu românesc 
„Emanuil Gojdu”, oraşul din care au 
fost expulzaţi imediat după cedare 
intelectualii români, unii batjocoriţi, 
maltrataţi, omorâţi, iar restul de 
români duşi în lagăre de muncă, pe 
frontul din Rusia, să moară acolo de 
către autorităţile ungaro-hortyste. 

Luptele pentru Oradea şi 
împrejurimi au durat două 
săptămâni, cărând la datorie în 
acele zile peste 2.500 de ostaşi şi 
ofiţeri ai armatei române şi ai 
Diviziei „Tudor Vladimirescu”. Numai  
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la Leş-Bihor au murit 318 Vânători de Munte. În cei 4 ani cât Ardealul şi Oradea au fost sub ocupaţie 
maghiară, cu ce tristeţe cântam, noi, Armata Română, următorul cântec: 

„Dacă am plecat, Ardealule, din tine/ 
Nu-i vina noastră, iarăşi vom veni/ 
N-am fost învinşi şi nu vom fi nici mâine/ 
Când ceasul biruinţei va sosi/. 
Avem o ţară mândră şi scumpă/ 
Avem şi iarăşi vom avea/ 
Duşmanul care astăzi râde/ 
Va tremura privind la ea”. 
Ca veteran şi invalid de război, voi veni din sătucul meu copăcel, să asist la sărbătoarea din 12 

Oct. 2001, voi trece prin faţa Monumentului Ostaşului român, care are privirea spre apus, am să mă 
descopăr şi să-l salut. El, acest ostaş român, reprezintă toată oştirea română care a luptat în cele 
două războaie mondiale, recucerind Oradea şi trecând mai departe prin toată Ungaria, prin 
Cehoslovacia şi Austria şi a avut în frunte, ca viteji generali pe Traian Moşoiu şi Mociulschi Leonard. 
Am să mai trec prin faţa Primăriei Oradea să ascult ce frumos cântă. din turnul ei „Marşul lui Avram 
Iancu”. Aş dori să ia parte la sărbătoare toţi românii, veteranii de război, Uniunea „Vatra 
Românească”, Asociaţia „Avram Iancu”, toţi parlamentarii din Bihor, să fluture, peste tot, iubitul nostru 
steag sub care am luptat. 

Dar, să ne aducem aminte că şi azi se urzesc tot planuri perfide asupra Ardealului nostru 
scump, ca în 1940, cu alte tactici şi este păcat că, conducerea ţării le lasă sub tăcere. 

Şi aici la Oradea este un cuib de viespi care se ocupă numai de denigrarea ţării, fedelarizarea ei 
şi alipirea Ardealului la Ungaria. 

*** 
Subsemnatul Nadiş Dumitru veteran de război din satul Copăcel, nr. 127, judeţul Bihor, prin 

prezenta vă rog a-mi transfera atât indemnizaţia şi renta aferentă cât şi toate documentele care 
atestă calitatea de veteran de război, la Asociaţia Veteranilor de război a judeţului Arad, fiindcă mă 
mut cu fiul meu în comuna Pecica, judeţul Arad. 
 Am dosar nr. 751403 şi am primit indemnizaţia şi renta pe luna septembrie 2001 în suma de 
1.167.659 lei pe Cupon-Mandat ce îl anexez sau copia. 
 Posed legitimaţia de veteran de război Seria BH Nr. 039942 eliberat de dvs. la data de 11 
martie 1991. 
 Plec cu strângere de inimă de la această asociaţie a cărei conducere mi-a fost ca un părinte, 
m-a sprijinit mult şi a făcut posibil să apar în Monografia Asociaţiei Naţionale a veteranilor de război a 
judeţului Bihor, de care mă bucur nespus de mult cât şi copii şi nepoţii mei care o au în biblioteca lor. 
 Acum la plecare rog pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate la toţi, mult bine să duceţi pe mai 
departe măreaţa muncă faţă de iubiţii noştri Veterani de război. Am intrat cu bucurie în birourile 
Asociaţiei şi am fost primit călduros şi servit cu ce am avut nevoie. 

Să trăiţi la mulţi ani! 
 

Copăcel la 29 octombrie 2001                                 Dumitru Nadiş - Veteran de război 
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