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O naţiune trăeşe prin forța armatei sale; o armată 
„trăeşte la rândul -ei, prin forţa, morală a naţiunei 
pe care o întrupează. In înţelesul acesta, formula că 

- „liecare ţară are oștirea pe care o merită, ne apare 
un adevăr de nediscutat. 

"Sunt. însă. împrejurări, când ridicându-se “mult 
“deasupra mijlociei timpului și a contimporaniloi: 
"săi, un om poate da țărei sale o organizaţie militară, : 
care să însemne ceva mai mult decât legitimile as 
teptări. 

Din nenorocire însă se poate vedea şi contrariul: 
Un om, un singur om, poate face atâta rău şi răs- 
pândi în jurul său, conştient sau nu; o aşa atmosferă; 
de lâncezeală intelectuală şi înorală, încât, oştirea 
slăbită, nepregătită şi dezorganizată sufleteşte, să 

“nu mai fie „armata pe care o merită o ţară“. 
Când pentru întâia oară am rostit, în coloanele 

ziarului „România“ cuvântul celei mai. cinstite, mai - 
curate şi mai românetși îngrijorări, în faţa, . marei 
crize pe care o străbate oștirea noatră de peste trei 

“ani, eram însufleţit de acest adevăr. Astăzi am su- 
“letal liniștit: Am arătat opiniei publice tot ce: era. 
de spus. 
“In împlinirea acestei datorii, dureroasă dar cate: 

N ,



- Sau nu, | 
D-sa, avea, deci dreptul la, toată neutrala mea in- 
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&orică pentru un fost oştaş care a colaborat cu de- votament şi cu dragoste la o organizare de pace şi de războiu a armatei noastre timp de 10 ani; nu am pus nici patimă, nici considerente personale, nici gânduri nemărturisite: Nu. am pus patimă după cum n'am pus considerente personale, căci niciodată “nimie nu m'a despărţit: de D-nul General Mărdă- rescu, 
In cariera noastră, în rarele prilejuri când ne-am întâlnit, n'am depăşit cadrul formulelor protoco- lare; iar mai târziu, niciodată n'am avut nimic să-i solicit, pentru că D-sa să aibă prilejul să mă refuze 

diferenţă. Eu am făcuţ însă chiar mai mult. La în: ceputul Ministeriatului său, cu suflet deschis, m'am . dus să-i vorbese de ceiace armata, aştepta de la D-sa. 
“Răspunsul pe care mi Pa dat atunci, ca şi activi- „ tatea sa de mai apoi, m'au făcut să înţeleg cât de de- parte era. omul acesta de sarcina sa, şi cât de pro- fund era dezechilibrul între puterile sale sufleteşti 

şi intelectuale şi între imensitatea operei ce era de realizat. | | a | „Iaţă de ce duc împlinirea datoriei până la, capăt. Adunând ariticolele mele publicate în ziarul „Ro- mânia“, încerc să dau tuturor, specialişti san pro- fani, oameni de bine însă şi cu dragoste de țară, elemente după 'eari vor putea să judece un om şi opera sa, cum și mai ales de a cunoaşte tot amarul unei stări de lucruri în cea mai curată lumină a 
adevărului, | ă i | Adevărul acesta e dureros. Şi nu mă sfiese să-l „Sbuliniez în mărturisirea. cinstită că, haosul moral desăvârșește azi mizeria materială a armatei, după 
cum nepregătirea suficientă Pentru un războiu vii-
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"lor, agravează neînzestrarea oştirei cu tot ceiace 
technica modernă impune unei armate moderne. 
A nu progresa, înseamnă a da înapoi, prin faptul 
"că alţii merg înainte. Dacă numai aceasta: ar fi la- 
„cuna, operei de trei ani de guvernare a D-lui Gene- 
ral Mărdărescu şi eâ, ar însemna o adevărată crimă, 
comisă cu împrejurarea agravantă a vremurilor ho- . 
tărâtoare pe care le trăim. A „De câteva săptămâni, Ministrul de Războiu biciuit 
de spectrul răspunderei încearcă, să aibă şi alte 
preocupări de cât acelea ale celei mai nenorocite 

- binroeraţii. In câteva luni însă nu se pot repara gre- . | 
şelile mai multor ani şi mai ales când risipeşti ba- 
nul statului fără milă şi fără pricepere peste hotare, 
„Regele “şi ţara, au dreptul să se poată încrede în 
cel mai însemnat instrument al independenţei şi al 
prospertăţei noastre politice: „Pe Oştire“, 

” Oştirea, aceasta suferă azi, suferă tare, şi priveşte 
cu îngrijorare ziua de mâine. 

„- “Iată de.ce opinia publică e datoare, ca odată cu 
sancţiuni, cel puţin morale pentru trecut, să deslu- 

Sească adevăratele remedii pentru viitor, - 

1 Februarie 1995, 

N 

General ALEVRA  - 
Fost subşeful Statului Hlajor General 

al Armate |
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După trei ani de glorioasă domnie, ora sfârşitului 
se apropie. N 

În asemenea împrejurări, datini străbune cer 

omului, întru iertarea nelegiuirilor făptuite, să se 
spovedească creștinește. 

Se pare însă că acela, care, cu. deşartă îngâmfare 
şi -nepricepere, a lucrat cum nu se poate mai bine 
la demoralizarea şi la dezorganizarta, armatei, nu 
înţelege nici, rostul acestei utlime datorii. 
„In locul lui. să-o facem deci noi, Marelui Duhovnie 
care e opinia publică, a acestei țări, şi să-i spunem 
fără a, aseunde nimie toată, măsura răului. 

Patriotismul adevărat; nu înseamnă 'a te ascunde 
ca struţul şi a nu-privi realitatea. în faţă, 

Datoria cetăţeanului luminat şi. conştient este de 
a cere îndreptare, însemnând răul, iar nu de.a îm- 
părți certificate de bună: purtare furate poate de 
înșelătoare aparenţe asupra, unei stări de lucruri pe 
care nu o cunoşti, sau într”o chestiune pe care nu! 
o înţelegi... _ 
“ Cu.riscul de a fi. învinuiți de anume ziare de a 
fi detractorii armatei, noi vrem să apărăm această
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armată contra primejdiei din ce în ce mai mare la care 0 expune politicianismul liberal de astăzi şi | nepriceperea ministrului de războiu; acea de a nu ? Ti în stare în cazul războiului viitor să dea, țărei ' capacitatea “de apărare, la care are dreptul să se ! aştepte un stat de 18 milioane de locuitori, aşezat -pe.bogatele. plaiuri ale Daciei. 
„Sunt exemple de acum istorice, care să me arăte realitatea, unei asemenea primejdii. | In ajunul războiului dela 1870, ministru de răz- boiu francez de atunei, Mareșalul Leboeut — de tristă memorie — sta crezut în drept să declare în plin parlament: „Nu ne lipsește nici un nasture dela Shetele soldaţilor“, | ae 
"A doua zi, dezastrul milita a confirmat tot huo- sul dezorganizărei armaţei franceze. : 

Franţa însă avea să mai pătimească. E se vede scris în ursita popoarelor latine, ca învățăturile] faptelor să convingă cu greu pe oameni. i Și astfel, numai.eu 10 ani înaintea marelui răy- boiu, sc deslănţui în viaţa politică a Republicei, acea furtună nenorocită a demagogiei radicalismului în- vingător.— n Sa 
“Toate formulele cele mai confuze ale unui pacifism, nechibzuit,' găseau crezare şi susținători și -toate! utopiile antimilitariste deveneau realități pe bu-! Zele unor politiciani fără suflet și fără contşiinţă. _” Franța renunţa la orice revendicare teritorială, renunța la Alsacia şi Lorena, renunța la propăşirea imperiului ei colonial, numai şi numai să nu facă războiu, spre a-şi continua, nesupărată bucătăria politicei sale interne, „- 
Și astfel în timp ce Germania Ii Moltke şi a lui Sehliefen pregătea o armată formidabilă, Franţa,
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în care destrăbălarea politicianismului înlocuia. ori. 
ce doctrină de Stat, o dezorganiza, pe a sa. 
„Încetul eu încetul, ea cădea dela rangul de mare 
putere militară în Europa, spre a aluneca; pe panta 
care duce la dezastru. a 

Oameni ca, generalul Andrâ, creatorul faimoase- 
lor fise care decideau de soarta ofiţerilor şi care a 
lăsat avansarea acestora la, discreţia lojilor maso- 
nice sau ale politicianilor de provincie, aveau să dis- 

/ 

„ trugă sufletul armatei franceze. | 
Iar alţi miniştri de tot atât de tristă memorie, cu 

generalul Gauthier și bancherul Berteaux, cari pen- 
iru:a complace unei majorităţi radicale, economiseau 

“ban cu ban, desființând regimente, reducând solde 
“și efective, dezarmână câmpuri întărite, destiințând 
„arsenale, oprind fabricaţia materialului de războiu; - -  Paralizând întrun cuvânt toată viaţa şi tot pro- , 
gresul oştirei; complectau haosul moral, :cu opera 
lor de distrugere materială. ae 
„Căci armata pentru a fi la înălţimea, vremurilor, |, 
„trebue să ţie pas cu vremea; ea trebue să fie o sin- - 
teză a tuturor străduinţelor, a artei militare, a ştiin-!:. 
(elor tehnice, a culturei răspândite în masse, Alt, î 
iel ea nu este o armată, ci o gloată, - ci 
„Şi ce scump era să plătească Franţa, inconștienţa, 
acestei politici de acum Î5 ani şi deşărtăciunea bol-;: 
navă a atâtor miniștri de războiu, cari s'au făcut u-/! 
nelta politicianilor spre a distruge armata. a 

„ „Dacă Franţa totuși a biruit, să nu căutăm desle- 
„parea minunii; acolo unde ea nu poate fi. Formula 

"atribuită Mareşalului Jofire: A 
:  „Preparer la guerre pendant la guerre c'est la. 

: verită tragique. de notre historiet,: e elocventă spre 
a ilustra viitorul care ni s'a rezervat nouă, a doua 

„oară, i” i . i . om. 
e .
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Numai că. România nu are oceanul la coastele ei, 
nu are industria Franţiei, nu are forţă ei economică 
şi nu are Anglia, la 40 kilometri. | - 

„— România trebue să se încreadă numai în puterile 
ici proprii: | | | 
"A fi îndurat calvarul “nepregătirei noastre în 
1916 şi a fi preparat războiul în timpul războiului 
în 1917, şi aceasta datorită aceloraşi oameni politiei, 
nu înseamnă oare o lecţie . dureroasă şi scumpă a 
istoriei? ” a 

Oare ca Franţa, radicală de la începutul veacului, 
noi nu vrem.să ţinem seamă de învăţămintele tre- 
cutului apropiat? a 

In locul fișelor Generalului Andrâ, noi puneni) i ustăzi cazierile secrete și scrisorile anonime din: 
sertarele d-lui (General Mărdărescu; în locul eco-; 
nomiilor şi reducerilor de armamente şi solde ale 
miniștrilor Gauthier şi Berteaux, noi punem toată 
politica, de reduceri şi economii meschine a aceluiași 
Ministru de Războiu, desființătile de regimente, sol- 
dele de mizerie ale ofiţerilor, alocaţiilă de inaniţie 
ale soldaţilor, dezarmarea înceată şi metodică a ar- 
matei prin uzarea materialului de luptă care nu se 
înlocueşte, încoronată în mod strălucit de exploziile 
atâtor depozite de muniţiuni în care se prăpădese 
odată cu miliardele noastre şi ultimile cartuşe ale 
țărei.. | | 

Și dacă opera politicianismului radical francez, 
avea cel puţin scuza unei doctrine pacifiste şi do- 
anoeratice, la noi dezagregarea, oștirei, opera d-lui 
General Mărdărescu, se face la adăpostul principii- 
lor de naționalism intransigent ale partidului libe- 
ral, într”o vreme când toți guvernanţii ne vorbese 
mereu de primejdia care poate veni dela răsărit. 

O fi văzut un ilustru istorie o companie frumos 

N.



__u 
îmbrăcată, făcând frumos paradă la Văleni — ceia 
ce Pa îndreptăţit să dea certificate de bună purtare 
“omului de bine —; să știe î însă ţara întreagă cu un 
ceas. mai devreme. cât nu e prea târziu, că armata 
sărăcită, merge spre dezorganizare şi, demoralizare, 
în vremurile cele mai grele ale istoriei sale. 

“Căci ori-ce ar crede şi ori-ce ar spune d-nul' Mi- 
nistru de Războiu General Mărdărescu, soldatul I0- 

_mân nu se poate bate cu pumnul!... | 

„80 Celombre 1924. 
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II 

Opera legislativă şi de conducere a armatei 

Niciodată un Mimistru de Războiu nu a avut la ? noi în țară o ocaziune mai frumoasă de a-şi fi putut, 
“ lega numele său, de o operă de reorganizare atât de. astă a armatei, a doua zi după marele războiu şi după înfăptuirea unităței naționale. 

In adevăr, scurt timp după venirea d-lui General Mărdărăscu în capul, departamentului războiului, sa pus în discuţiune chestiunea modificirei con- stituţiei. o 
Toate instituţiunile. prin reprezentanţii lor aun- torizaţi și-au arătat doleanţele lor. 
Numai armata nu avea, pe nimeni. Acest frumos rol, revenea de drept d-lui Ministru de Războiu. „Atunci era momentul să :se prevadă în noua consti- "tuţie prineipii relative la organizarea Comandamen- , tului de Căpetenic ast-fel ca oștirea să fie scoasă cu totul de sub influenţa luptelor politice şi tot odată să se-asigure permanență şi continuitatea în con- ducerea superioară a armatei. 
Dar nimic nu s'a făcuţ şi aceiaşi stare de nepreci- ziune care exista în vechea constituţie, a rămas şi pentru viitor. a „D-nul General Mărdărăscu su simţit fourte fericit 

5 
N 

pm
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ca în schimbul abandonărei imtereselor oştirei, să 
primească blidul de'linte — un loc de senator: pe 
viaţă prevăzut în noua constituţie special pentru 
D-sa — pe. care Guvernul i-l întindea drept compen- 
sație morală. A 
- Urmările faptului. că, chestiunea - Comandamen- 
tului de Căpetenie a rămas nesoluţionată prin noua 
„consțituţie, se resimt deja cu atât mai greu. că ca 
nu nai poate fi rezolvată pe cale de legi ordinare. : 

In afară de aceasta, experiența marelui războiu 
-dovedise că în întreaga alcătuire a oştirei noastre, 
existau lacune și că se impuneau mari reforme, 

Era deci nevoie să se întocmească un. nou statut 
militar, formând un tot armonios, menit să dea o 
nouă îndrumare armatei. ÎN 

Ast-fel au procedat; toate armătele îndată, după 
războiul mondial, atât cele vechi, ca armata franceză 
şi italiană, cât și cele cari luaseră de curând ființă 

„ca armata, cehoslovacă şi polonă, - i 
Numai la noi,-D-nul Ministru de Războiu, a ve- 

nit în sesiunea parlanientară trecută cu niște crâm-: 
peie de legi -disparate, fără a urmări un plan de 
ansamblu comun. a | 
- Este cunoscut modul cum au: trecut aproape toate 
acele legi prin parlament, fără nicio discuțiune şi 
cum mai cu seamă au fost votate prin surprindere 
odată eu legile de duzină în câteo şedinţă de noapte 
a Camerei sau Senatului. - - a 

Am arătat la timp şi în mod amănunțit prin eo- 
loanele ziarului „România“, cum cele trei legi vo- 

- tate în sesiunea parlamentară trecută, adică: Acei 
„a organizărei Consiliului Superior al. Apărărei Ță- 
rei, a organizărei armatei şi legea, de înaintare, au 
fost prezentate corpurilor legiuitoare complect ne- 
studiate; dovedind încă-odată că d-nul General Măr,
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dărărescu era cu totul străini de asemenea chestiuni ' și mai cu seamă că D-sa este departe de a cunoaşte cele mai elementare principii de Organică militară, 
asupra cărora nu a meditat niciodată şi pe cari le-a 
căleat în picioare, | 

In realitate, cele trei legi arătate nai 'sus, ast-fel 
cum au fost votate mu constitue nici un progres "pentru oştire: : | e. 

Un fapt însă și mai grav. In opera aceasta, de re- 
organizare a armtei, ca şi atunci când se construe- şte o clădire, era natural să se înceapă cu terielia, - adică, trebuia prezentat parlamentului în primul » rând, acele legi care puteau da posibilitatea de a se 
ști câți oameni şi câţi ofiţeri vom avea în caz de 
războiu, - | 

Se impunea, deci ea opera de organizare a arma-. 
tei să înceapă cu legea de recrutare şi legea poziţiei 
ofiţerilor. . o 

In adevăr, numai prin votarea acestor două legi 
se putea cunoaşte elementele — soldaţi şi ofițeri — 
pe care țara prin reprezentanţii săi legali înțelege să 
puie la dispoziţia armatei. că 

Abia în urmă se putea păşi la alcătuirea unei moi 
legi de organizare a armatei, la o nouă lege de îna- intare şi la o lege a Consiliului Apărării Naiţonale. 
"Dar votarea în primul rând a celor două legi ară- 

tate mai sus, se impunea și din alt motiv: Prin ali- 
pirea noilor teritorii, sau primit în armata noa- 
stră grade inferioare şi ofițeri cari aparținuseră 
fostelor armate austro-ungare și ruse. 

- Care este situaţia juridică — sprijinită -pe un 
text de lege — a unor asemenea oameni? 

Pe ce baze sau stabilit gradele și vechimea ofi- 
țerilor primiţi din aceste armate? Care sunt dreptu- 
rile lor la pensie? 

, 

e op EI
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Asemeni chestiuni, de o aşa mare importanţă, 
nu pot fi soluționate pe cale de regulamente, ordine, 
sau' decizii- Ministeriale, pentru că ele implică mari 
obligaiţuni din partea statului, şi nu pot fi tran- 
şate altfel, decât în puterea, arbitrarului, doritor și 
aci de face operă de favoritism politie... aşa cum 
s a-şi făcut. 

„In loc de a se erea deci un statut de modernizare 
şi descentralizare a armatei, D-nul General Mărdă- 
rescu a agravat boala de care suferea oștirea noa- 

"stră înainte de războiu: Serviciile centrale ale Mi- 

nisterului de războiu, înghit zi de zi un mumăr tot 
mai mare de ofiţeri. Sunt.sute de generali şi ofiţeri 

superiori. (nu mai facem socoteala ofițerilor inferi- 
ori şi a funcţionarilor civili) care'şi irosese puterile: 

şi activitatea în cea mai nenorocită biroueraţie 
“militară. 

Din acest punct de vedere, deşi armata prin or- 
- ganizarea, ei şi prin erarhia Comandamentelor, ar 
putea fi instituița cea mai descentralizată şi cea mai 

uşor de administrat, ne înfăţişează astăzi cel mai 
monstruos departament ministerial. Peste 10 vaste 

clădiri coprind în momentul de faţă labirintul .Mi- 
"nisterului de războiu, în care personalul constitue o 
mare armată, iar numărul dosarelor adevăraţi munţi 
de hârtie. | - 
Cu adevărat, d-l Ministru de războiu, este un om 

muncitor: Dela, 7 dimineaţa până la 10 seara, el stă 
nedeslipit în-fotoliul său. Ce păcat însă. că această 
activitate reprezintă o adevărată plagă pentru .oşti- 
re. Ea se reduce la a pune mii de rezoluţii .steriotipe: 

pe hârtii, de a distribui cu preciziune .de ceasornic 
sancţiunile cele mai pătimaşe asupra corpului ofi- 

ţeresc, bătut de soartă și uxgisit de oameni ca di 
g-ral Mărdărescu. . . a:
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Nici un orizont, nici o ideie, nici o dâră de lumină, care să te facă să desluşeşti ceva, pozitiv în opera - Și în uriașa activitate de funcţionar a Ministrului, . care stă în fruntea, armatei, - | 
Cum să ne mirăm atuncea că o instituţie la, care capul se dilată, până la a deveni: enorm de mare, „vedem cum atâtea alte organe vitale se atrofiază?. - În chipul acesta Marele Stat Major al armatei. devine mai mult un simplu biurou de înregistrare. - Consiliul superior al armatei, o anticameră secretă a d-lui g-ral, Jărdărescu, cu ajutorul Şi în mumele . căruia se 'comit toate păcatele şi tot arbitrariul nri- nisterial, A - | a . 

Iar narile Comandamente — de Divizie, Corp de drmată, eic., — palide umbre a ceeace ar trebui să. fie căpeteniile oastei, umbre rătăcitoare într'o at- mosferă de praf de dosare, trăind cu. frica atotpu- terniciei fără răspundere: a Îinistrului de războiu şi răspuneând adesea cu tiranie în contra celor ma: mici, tiraniei venite de sus. | _ Săne mirăm atunci de ce opera legislativă a d-lui g-ral Mărdărescu ne apare şi goală şi inexistentă, iar modul său de conducere a armatei o adevărată monstruozitate? „ a „ Din nimie nu răsare nimic. Din sărăcie de idei și de sentimente mu poate naște vre-o înfăptuire po- zitivă, a | 
Și apoi ce:mediu mai bun: şi mai prielnie pentru -Dropășirea „regimurilor personale“ caracterizate prin plătitudine . faţă de stăpânii politiei şi prin despotism faţă de instituția: însăși. 

i " 3 Avembrie 1924, 

—_
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Opera de reorganizare a armatei 

A fost se vede scris în istoria nostră, că de câte 
"ori pirmejdia era mai mare, oamenii să fie mai miei. 

„Inaintea: războiului, găsim în fruntea armatei tot. | 
diletantismul militar al atâtor politiciani de carieră „sau militari politicianizați — făcând o onorabilă ex-. 
cepţie pentru defunctul Filipescu, — cari preocu- 
paţi de toate problemele bucătăriei electorale; sau - de intrigile dintre viitorii şefi ai armatei, au lăsat 
oştirea nepregătită pentru sarcina ce avea, Sări revie, 

In, ce priveşte însă organizarea armatei pentru 
luptă, istoria încă recentă a primei părţi a campa- 
nici noastre constitue răspunsul cel mai elocvent. 
Deşi Europa, era de peste, doi ani în flacări şi răz- 
boiul ştiințifie de tranşee înlocuise peste tot meto- 

” dele. de odinioară, armatele noastre au pornit; la 
un războiu medieval, spre a cuceri cu „piepturile“ 
soldaţilor, ceeace tunurile şi armele de foc ar fi tre- 
huit să doboare,.. | a N 

Și din acest punct de vedere însă, d-l g-ral Măr- - 
dărescu întrece azi pe toți iluştrii săi predecesori. 

E] face mai bine ca ei, bătând recordul dezorga- 
nizărei armatei noastre. Orice profan în ale treburi- . 

. ' . “ 2 .
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lor militare e convins, că România Mare de azi, în- 
doită în teritoriu şi populaţie faţă de România Mică 
de ieri „are o armată corespunzătoare noii stări de 
lucruri. | p. Ă 

Cât de departe e adevărul! D-1 inistru de răz- 
Loiu, a reuşit astfel să realizeze minunea ca Româ- 
nia întregită să aibă 63 regimente de infanterie, faţă 
de România Mică, care avea 80. Un singur lucru a 
sporit d-sa: Numărul Comandamentelor e mai mare, 

“locurile de generali mai numeroase, iar serviciile ad- 
ministraţiei centrale a Ministerului de războiu sunt 
suprapopulăte. 
Armata însă, armata propriu zisă, acea care va 

apăra hotarele ţărei noastre, e azi mai slabă în în- 
fanterie cu aproape 20 regimente decât armata din 
1916. a | 

Tn ce priveşte cavaleria, situaţia e aceiaşi. Foarfe- 
cele d-lui g-ral Mărdărescu au suprimat 7 regimente 
de călăraşi, într'o vreme când situaţia noastră geo- 
grafică şi forma probabilă a războiului viitor, he 
cer imperios o forţă cât mai mare de cavalerie şi de 
aviaţie, spre a putea lupta cu mai multe şanse de 
sueces, împotriva unei invazii ruseşti: Se pare de 
alifel că politica aceasta militară de destrămare « 
forțelor oştirei, se pune azi prin ea însăşi şi prin 
forța hicrurilor într'o lumină de ridicol şi de în- 
conseqvență. ” | 

E adevărat, întrebăm deci pe d. Ministru de răz- * 
boiu, că abia doi ani după desfiinţarea acestor 7? 
regimente de călărași, mecesităţi imperioase, opinia 

* Marelui Stat Major şi a tuturor şetilor armatei, î] 
silesc să se gândească azi la crearea unei noi Divizii 
de cavalerie? , 

De ce atunci, metoda aceasta nenorocită Şi nese- - 
rioasă a desfiinţărilor și reînființărilor? O singură
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explicaţie şi de astădată: Incompetenţă şi... inco- 
-herenţă! 

__ Reducând infanteria şi cavaleria, sar putea cre- 
de că cel puţin Ministrul nostru de războiu conpen- 
sează această slăbire a puter ilor oastei cu o dublare 
a artileriei noastre. Nimic, nimic, nimic... 

Războiul nu ne va fi'servit nici la aceasta? 
Toată opera, de reorganizare a armatei se va fi 

redus la această amputare a forțelor noastre? 
Polițica antiraului lui Arvinte, a, înlocuit orice 

alt program de ansanblu. In ce privește metoda, de 
laeru, care a avut.să acopere lipsa, unei idei origi- 
nale de organizare şi să scuze crima, care se face 
slăbindu-se efectivele armatei, ea s'a găsit î în copie- 
rea metodelor franceze de organizare. - 

Şi astfel d-l Ministru de războiu, g-ral Mărdă- 
" rescu, s'a mulţumit doar să copieze întoemai orga- 
nizarea armatei franceze şi totuşi cât de departe era 
situaţia noastră de a Franţei, şi câţ de deosebite ne- 
voile 'şi condiţiile specifice ale celor două țări. | 
In Franţa-se resimte lipsa de oameni, în schimb 
țara are o industrie metalurgică foarte desvoltati. 

Atost astfel logice să se compenseze lipsa, oame- 
nilor prin numărul maşinilor. Aceasta, a fost moti- 
vul' pentru care prin organizarea. ce a dat oștirei, 
Franța a redus numărul regimentelor de infanterie 
înti”o Divizie. la trei, sporind î în schimb simţitor nu- 
mărul mitralierelor şi mai cu seamă al tunurilor, 
încât Sa ajuns la proporiţa de 11 tunuri pentru un 
batalion. | | | 

Lă noi unde lipsă de oameni nu ducem iar indus- 
tria. militară este încă inexistentă, * d-l General. 

- Mărdărescu a găsit cu cale“să reducă totuşi numă- 
rul regimentelor de infanterie pentru o Divizie de 
la 4 cât era în trecuţ numai la 3. In schimb'nu a-
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„mărit cu 'nimie numărul mitralierilor şi nici al tu- nurilor, atingând abia proporția de 4 tunuri pentru un batalion. Si | “Această reducere sta făcut de altfel cu toate că Mareșalul Foch, care ne: vizitașe cu câteva luni îna- inte, s'a exprimat categoric, că Divziile noastre tre- Iuese constituite și pentru viitor tot cu 4 regimente de infanterie, SI 
Și astfel, singurul rezultat al reforinelor actualu- lui Ministru de Războiu este că sau desființat 28 regimente de infanterie şi 7 de cavalerie, 
Înconsecvenţa şi încoherenţa însă nu se oprese ac ME ! | D-nul Ministru de Războiu General Mărdărescu, are resurse şi soluţii inimitabile şi inepuizabile. 
In adevăr, abia sau desființat aceste regimente, cu tradiţia formată în războiu, cu drapelele lor glo- rioase, cu toată gospodăria aceia complicată de care "e legată o bună administraţie'a unei așa importante unităţi militare, şi tot d-nul” General Mărdărescu vine să. reînființeze alte regimente pentru caz de războiu, de astădată însă numai pe hârtie, consti- tuind acele Divizii fantomă, pe care Şi copii au a- Juns să le ia în deriziune. | , Fără să-şi dea seamă, d-nul General Mărdărescu a reînviat în chipul acesta timpurile dorobanţilor cu schimbul, când atâţia ofiţeri stăteau în "cea mai sfântă inactivitate ca să.nu mai spunem altfel. Să ne fie îngăduit a pune d-lui Ministru de Răz.- boiu următoarea întrebare: Ce fae astăzi atâţia „generali şi ofițeri superiori afectaţi acelor Divizii fantomă şi ce serviciu adue ei armatei? 

Să me fie deasemenea. îngăduit a reaminti câț de greu și cât de haotic apare crearea din nimic a uner unități în momentul izbucnirei războiului şi 

x
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„. cât de imperios cer principiile cele mai elementare „+ de organică militară ca un sâmbure efectiv, să con-. „Stitue din timp de pace, nucleul tuturor unităţilor de .. luptă. | „- N 

/ Cât de uşor şi cât de logic era deci ca regimentele Alestiinţate să fi constituit sâmburile acestor Divizii, "pe cari o singură semnătură ministerială, le-a, ţran- slormat în neant, - . A N Să cerem însă idei şi principii de organizare d-lui „ăeneral Mărdărescu? O dovadă mai mult că d-sa nu a avut nici o idee şi niciun principiu când a dat o .- „Două organizare armatei, pot cita şi următorul fapt caracteristic; în “trecut existau în armata noastră brigade de infanteric, de cavalerie! şi de artilerie. "D-sa, ca să copieze întocmai pe francezi, a desfiinţat aceste brigade, înlocuindu-le cu Comandamente de „infanterie; de artilerie, ete., pentru ca numai după (louă luni să revie iarăşi la denumirea de brigadă!!! O mai mare ineonsecvență este oare posibilă? 
Nu s'a gândit D-sa la ce impresie urâtă vor. face aceste necontenite schimbări asupra întregului corp | otițerese şi chiar a gradelor infeivoare? 
Nu şi-a dat seama oare că prin: asemenea mășuri, inferiorii vor pierde orice încredere în seriozitatea “sefilor? Me 

Când pe lângă toate acestea se mii adaugă faptul că prin. noua organizare ce s'a dat oştirei, un număr nesfârşit d6 regimente au. trecut dela o Divizie la alta, dela un Corp de Armată la altul, fără nicio normă ca niște simpli pioni pe :o masă de şah, pro- ducând o perturbare şi un ha6s de neînchipuit; suite în drept să afirmăm cu toată tăria că opera de reorganizare a armalei a fost în realitate o operă „le dezorganizare şi destrămară.... | d 
Şi consecinţele: ei se văd şi se simt în fiecare zi 

a
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„mai mult. Astfel, -pentruca d-nul General .Mărdăre: seu să rămână, în. bunele graţii ale patronului său ministru de: finanţe, efectivul bugetar al armatei a fost redus în aşa proporţii, încât un mumăr de 60.000-—70.000 tineri au rămas anual fără nicio in- 
strucţie militară, în primii săi doi ani de nefastă conducere a oştirei. In ultimul an (1924) numai, s'a recurs la paliativul Încorporărei întregului con- 
tigent. Politica lui Arvinte însă a continuat şi aci. 
Pentru a se face cu orice preţ economiile ordonate 
de Ministrul de finanţe, a fost nevoie ca soldaţii mai 
vechi să fie trimiși în coricedii. cari nu: mai au Sfârşit, A i Dacă la acestea se mai: adaugă nenumăratele 
gărzi şi corvezi la care sunt supuşi necontenit sol- 
dații, lesne va înţelege ori cine: pentruce în ultimii 
trei ani de când actualul Ministru de Războiu con- 
duce destinele oştirei, an soldat nu face efectiv mai 
mult ca patru luni înstrucție militară în timpul ce- - 
lor 2—3 ani cât se află sub drapel și să nu se uite . 
că 95 % din ci sunt minoritari, | ă 
„Pot să-și dea seamă chiar și cei mai străini de 

treburile militare. en "ce -fel de instrueţie, armata. română va merge într'un viitor războiu! | 
A Îace o'asemenea operă de necompetință milita- 

ră și de latitudine politică într'o tară neutrală în 
timpuri de liniște, e o greşală. A o face însă în Ro- 
mânia, în „vremurile în care trăim, e o crimă. 

Unitatea naţională e de fapt numai o etapă a 
marei lupte a istoriei noastre. De peste tot vrăima- 
şul ne pândeşte: Hotarul Nistrului deschis spre î- 
mensitatea stepei rusetși, însemnează uriaşa ame- 
nimțare a lumei slave. La apus Ungaria rănită aş- 
teaptă numai o slăbiciune la noi, pentru a încerca 
să reînvieze trecutul; iar la Sud ura bulgară moe-
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meşie tăcut în aşteptarea neeloraşi vremuri. de re- 
vanşă, 

Vom avea, poate de luptat pe trei fronturi. 
Aliaţii noştri, vor fi lângă noi cu sprijinul mo- 

'al, dar oştile lor prin forța lucrurilor sunt la mii 
de Lcilometri. Vom avea astfel a. ne apăra singuri şi 
a decide singuri de viitorul nostru.. ” 
Vrând să “fim o ţară mare, am legat existenţa 

noastră de problema întegrităţei noastre teritoria- 
le, şi am legat soarta ţărei de puterea oştirilor ci. 
Ne trebue deci armata politicei moastre externe. 

Ori, avmata d-lui Ministru de Războiu Genera 
Mărdărescu, redusă, sărăcită, dezorganizată, EN 
ralizată, lipsită, de tot ce e indispensabil războiului 
inodern, nu poate fi nici de departe, armată puter- 
nică a unui stat puternic, care are de deslegat o'sin- 
gură problemă: A fi sau a nu fil! 

Iată de ce cu înima de soldat şi de român, îngri- 
Jorat repet că opera d-hi General. Mărdărescu, e o 
crimă contra. națiunei. 

7 Nvembre 1924,
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Situaţia materială a armatei 
„Am avut prilejul să arăt în atricolele anterioare, pe deoparte greșita concepţie de conducere a armu- „tei, a d-lui General Mărdărescu, pe de alta, opera de dezorganizare a efectivelor, de destrămare metodică şi constantă a oștirei moastre, astăzi mai slabă: şi mai redusă în România întregită, decât în România mică din 1916,... 
Problema însă, conplexă şi greu de analizat, pre: zintă un aspect nou, în cecace priveşte situaţiaunea materială a armatei. | | Sunt în cunoştinţa publică lipsurile grele pe care le suferă. oștirea; toţi ştim că ofițerul trăeşte în să- răcie, că soldatul suportă Jipsuri grele, că oştirea întreagă nu are nimic din ceiace îi trebuie, Nimeni însă, decât eei cari trăese în rândurile oastei, nu cunose toață întinderea răului, Căci adevărul e aproape tragic: ofițerii îndură privațiuni care sunt menite a distruge resemnarea și Dărbăția. cea mai ofelilă; soldatul este desbrăcat și rabdă de foame, iar oștirea în întregul ei, mare decât o înfimă parte din utilajul necesar războiului, în vederea căruia nimeni: mt face nimic. „A merge într'o cazarmă, a trece pe un câmp de in-
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strucţie, a sta un ceas măcar în mijlocul soldatului, 
trăind viaţa lui de muncă, de exerciţii, de corvoadă, 

„e mijlocul'cel mai bun pentru a convinge je cineva 
de adevărul dureros al mizeriei sale, a ” 

Imbrăcămintea lui, ruptă şi murdară, a pierdut 
orice urmă din strălucirea, şi curăţenia, ei de odini- 

„vară. Prin mantalele găurite, vântul iernelor noastre. 
suflă neîndurător; prin! rupturile bocaneilor şi ale 
cismelor vechi, țot; noroiul şi toată umezeala “dru- 
murilor noastre sporese mizeria ostaşului român. 

Magazinele sunt goale în ceia ce priveşte 'efeotele 
de schimb; un stoc de războiu, anemie şi acela, in- 
suficient ca toată insuficienţa conducătorului de azi 

„al oștirei, privește ca o ironie a zilei de mâine, toată. 
proză amară a zilei de azi. : 

In halul acesta soldatul român, face azi de santi- 
nelă în Ardealul unde soldaţii împăratului erau mân- 

- dri de uniforma lor, și în Basarabia în care ţăranii 
” își amintese încă cu emoție de mândria, oştenilor ţa: 
ului Rus, e 

In halul acesta'soldatul' român merge la manevre; 
şi în halul acesta duce în fiecare zi o viață mai mi- 
zerabilă. şi mai inferioară. N a 
„Să nu ne întrebăm însă ce mănâncă soldatul ro." 
mân, căci faptele vorbese de la sine: EI trăeşte cu 
71 dei pe zi, adică cam tot atâţ cât au şi criminalii 
din oene. Pâinea, regimentul o plăteşte 'manutanţe- 
lor militare cu 7 lei, rămâne deci pentru alimente,. 
adică. carne, legume: și grăsime, ridicola sumă de 
4 lei. o a - 

NI 

„Să ştie toţi, toată, țara, toți oamenii de bine, toți | 
cei cari'sufăr de suferințele altora, toţi cei. cari mai 
au un sentiment de umanitate şi de dragoste pentru 

„aproapele, că soldatul țărei aceștia care o apără, şi 
„care mâine își va jertfi. viaţa pențru ea, este hrănit 

- , 
p
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cu prețul care ar costa o gazetă şi jumătate, vândută pe străzile Bucureştiului, 
„Da, aceasta e opera d-lui General Mărdărescu. 
In loc de a cere jertfa, Soldatului pe câmpul de luptă, :D-sa o impune în cazărmi, trimiţându-i ca 

duşman, anemia, conjuctivita granuloasă şi. tuber- culoza! - a | 
In loe de a lăsa vrăjmaşului sarcina de a ne se- cera rândurile, D-nul' General Mărdărescu lasă pe “soldatul român, neînarmat în contra intemperiilor și nehrănit, pradă tuturor boalelor şi tuturor capri- ciilor timpului. De 
Sa întrebat oare cineva 'care e contigentul de tu- 

berculoși pe care armata îl oferă ţărei, şi care este 
răspunderea celor cari cu bună știință sleiesa pute- rile fizice ale tinerilor generaţii care tree prin ca- 
zărmi? a 
Oare cu o armată de umbre umane, de anemiaţi, 

de granuloși, de candidaţi la tubereuloză, vom apăra 
noi hotarele.țărei? $; oare de aceia merg copii noştri în. oaste, spre a fi îstoviţi prin imaniţie? Ă 

Oricât de eroice ar fi sforţările unor coloneli ti- neri și înimoși comandanţi de regimente, de a îm- 
hunătăţi hrana soldatului, rezultatul a fost numai 
iluzoriu. Dim nimicnu se poate face nimic. Din 4 
lei şi o pâine nu poţi hrăni în zilele de azi, un om 
care muncește, oricât de mare ți-ar fi străduința şi 
oricât 'de luminoasă, ți-ar fi iniţiativa personală. 

Cunose încercările. făcute, știu că la unele regi- 
mente, grădini de zarzavat de toată frumuseța. sunt 
zilnie Imcrate de zeei și sute de soldaţi. Ştiu că alta 

„regimente au încereat, alţe sisteme, cumpărând, tă- 
ind şi vânzând carnea! a . 

La asemena regimente însă toată energia sefilor 
se iroseşte în rezoliaren acestei unice “probleme:



  

hrănirea oamenilor. Instrucție mu sc mai poate face, 
nici. şcoală pentru ofiţeri nici pregătire de războiu. 
Oare acesta e scopul regimentelor, de a se preface 
în întreprinderi agricole, în cooperative de produc- 
ție şi de consumaţie, sau nu mai ştiu ce fel de orga- 
nisme comerciale. Oare aceasta e misiunea armatei? 
Și în tot cazul, nici ast-fel, nici denaturână în chi- 

pul acesta, rostul oştirei, cineva nu poate înplini mi- 
nunea de a hrăni omeneşte un soldat cu 4 lei pe zi. 
In ceiace priveşte caii armatei, situaţia este tot 

atât de tragică. Si | 
Ca, să conplacă patronului de la, Finanţe, Minis- 

trul de 'Războiu în primăvara anului 1923, a redus 
"” simţitor efectivele acestor animale, vânzând mii de 

cai cu preţuri derizorii de 2000—3000 lei eatul, pen- 
bu ca anul-acesta să înceapă a cumpăra alţii, plătind 
de astădată câte 12.000—15.000 lei calul. . 

'Şi ce este mai dureros, caii vânduți în anul 1993, 
au trecut hotarele, pentru a complecta armatele 
străine care ne vor fi vrăjmaşe în caz de războiu. 

- Nu-mumai atât, dar, tot pentru motive de econo- 
mie, raţia de hrană a calului a fost fixată la 20 lei 
pezi. a “ 
"Cum: cantitatea minimă de hrană ce trebue să 
primească un cal pe zi este de 4 kgr. ovăz, 4 kgr. fân 
şi 3 kgr. paie şi când ovăzul costă 5—6 lei kilugra- 
mul, iar fânul 3 lei kilogramul, lesne poate să-şi dea 
seama ori și cine, care este cantitatea de hrană ade- 
vărată pe care o primeşte un cal pe zi. | 

; Din această cauză, bietele animale au ajuns în 
foarte multe regimente nişte adevărate schelete care 
abia se mai mișcă; iar numărul cailor reformaţi 
(scoşi din servicii) din: pricina uzurei şi a lipsei de 

- hrană, în loc să fie de 10 % anual cât cra în trecut, 
astăzi trece de 30 %. - 

27 E



55 

Ce pagubă enormă pentru fară, 7 Dacă cu ocazia Părăzilor se văd une ori şi cai fru- Moși, să se ştie că Ja acele regimente nu sa face in. strucţie, căci soldaţii lucrează la moşii împărțina cu proprietarii Turajile muncite, i “Im cursul lunei trecute, s'a făcut "mici manevre, - Cum regimentele au trebuit să se deplaseze din gar- ” nizoanele «or, sărmanii cai, schelete, nu au fost în stare să tragă după ei căruțele, furgoandle și mai cu seamă tunurile, | 
. Din această cauză, a fost nevoie să se recurgă la cai de rechiziţii. Pot cita cazul că la osingură Di- vizie s'au rechiziţionat 2000 de cai, toemai în timpul sămănăturilor; din care pricină au rămas 8000 de hectare neînsăminţate cu grâu pe teritoriul acelei Divizii, . 

Deoarece lucrurile s'au petrecut la fel în cele 23 Divizii ale noastre, mii de hectare au rămas ncînsă- minţate cu grâu în lipsă de cai,. - Tată cum măsuri nechibzuite şi reduceri prin ni- mie justificate aduc o atât de mare pagubă economii noastre Naţionale, ” alături de marea primejdie a dezarmării noastre “metodice: 
| - Intrebarea, se pune: Cine răspunde în fa a oștirii şi cine răspunde în. faţa” țării? . . “ 

15 Noemre 1924. Di 

Y 

Valul de :mizerie care Sa abătut asupra oștirei, a trecut necruţător peste oameni şi peste lucruri. Bu- setul d-lui General Mărdărescu, care ca un şeolar : uscultător, e bucuros decâteori la sfârşitul anului financiar prezintă ministrului de Finanţe câte-va
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milioane excedent, va Îi însemnat desigur, calvarul "cel-mai crunt al armatei noastre naţionale. 
A primi conducerea departamentului războiului în asemenea condițiuni, înseamnă. a jertfi orice consi- derent moral, ainbiţiei celei mai egoiste, A arăta însă asemenea exces de zel, amputând din ceeace înseam- nă deja bugetul de mizerie al armatei şi făcând eco- - nomii. din hrana atât de insuficientă a soldatului, este un act pe care istoria î] va clarifica, fără cea mai 

mică indulgență. A i 
- Repet deci cu aceaşi tărie, că starea materială a armatei e deplorabilă: Soldaţii sunt nemâncați și ne- „îmbrăcaţi, ofițerii” plătiţi mai prost ca 1 plutonier .. „înainte de războiu,-cazărinile sunt în ruină, şi toată. - gospodăria oştirei într'o lipsă de medescris, | | Şi totuşi se fac economii la, departamentul războ- - iului, Se fac economii pentru a'nu se construi ma- “gazii şi depozite de muniţiuni, şi ca astfel muniţia” să sară mai uşor în aer. Se Fac în numele strălucitei neprevederi din fruntea departamentului războiului. „economii de câteva milioane pentru a se risipi în explozii catastrofale materiale de miliarde. - _ Se fac economii hrănind soldatul cu 4 lei şi o pâi- ne, însă se trimit comisii nesfârşite la Paris'şi Lon- „__ dra, alegând persoane agreabile stăpânirei şi plătin- „- du-le cu4—6 lire sterline pezi. e. 
“Dacă ilustrul mostru istoric, d. Iorga, a văzut la Văleni o companie sau un batalion frumos îmbră- cat, aceasta nu înseamnă că mizeria armatei ar fi “mai puţin adâncă. Toţi negustorii pun în vitrine . ceea ce au mai strălucitor. “Ministrul de Războiu în acelaş spirit, expune spre vedere oamenilor politiei, „anume trupe de vânători de munte, sau alte unităţi privilegiate, spre a ăscunde sub înfățișări înşălă-. toare o realitate dureroasă, O. Pa
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Adevărul se poate vedea în satele din Basarabia, 
unde, fără cazărmi, soldaţii şi ofiţerii stau de ani de zile în casele locuitorilor mărind mizeria acestora, lipsiţi la rândul lor de cea mai elementară instalaţie 
de igienă, şi înăsprind relaţiunile între săteni şi oştire. . : : , 
Adevărul se mai poate citi pe obrazul soldaţilor . - slăbiţi de privaţiuni, atinşi de conjuetivită granu- _loasă sau de tuberculoză; în sufletul ofiţerilor în mi- 

„Zerie sau: în al comandanților de regimente cărora, ]i 
se pretinde ca unor fachiri făcători de minuni să 
hrănească “un om cu 4 lei pe zi şi o pâine. 

Şi adevărul se mai poate vedea în magazinele lip- 
site de materialul necesar, în arsenalele meînzeştrate „cu utilajul modern, în depozitele armatei în care mu- 
niţiunile, câte sunt, sar regulat în aer!. ă 

Căci oricât de dureros mi-ar fi, ceiace nu mai e 
un secret pentru'nimeni, trebue să fie ştiut de opinia - 
publică a ţării: Cea mai mare parte a materialului 
nostru de războiu, e vechi şi desperechiat și foarte curând, atât artileria cât şi trupele noastre tehnice, 
se vor găsi în, faţa unei probleme tragice; 'inutili- 
zabilitatea lui. a | 

Totuşi știm că războiul 'se va face în viitor cu o 
risipă uriaşă de material. Un an de războiu, cere 
preschimbarea, totală a materialului armatei, admi- 
țând că armata, a întrat în: luptă cu o înzestrare 
complectă. | o 
România în războiul de mâine, va fi ca şi în răz- 

hoiul de eri, o cetate asediată. Vom trebui să pro- 
ducem: singuri tot ceea ce consumaţiunea războiului 
cere. Ma 

Unde sunt fabricile noastre de tunuri, de muni- 
fiuni, de materiale sanitare şi de avioane! Unde sunt 
depozitele de materii prime necesare fabricațiunei 

—— 
N
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de războiul Unde e organismul acela competente, 
„care să conducă toată sforțarea economică şi îndus- 
rială necesară războiului! - 

Tată, cele trei întrebări, pe cari cu hotărîre, trebue 
țara aceasta, să de pună Ministrului care de trei ani 
conduce oştirea, în epoca în care se piămădeşte'con- 
solidarea unităţei noastre naţionale. | 
„Răspunsul, va fi desigur vag şi neprecis, după 
cum haotică şi vagă e toată opera D-lui General Măr- 
dărescu. E 

" Ce voiţi să cerem însă omului care vrea „ca sol- 
„datul român să se bată ca pumnul şi ca acest soldat 
să trăiască cu 4 lei pe zi şi o pâine“... 7 
“Nu-i putem cere, decât, să plece cu un ceas mai 

devreme, pentru ca alţii, mai vrednici, mai compe- 
tenţi şi mai. conştienţi, să poată încă repara nefastele 
urmări ale trecerei sale pe la departamentul armatei. 

! 16 Noembre 1924.
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Industria națională de războiu şi politica: “ 
militară a Generalului Mărdărescu. 

Războiul modern a devenit un, războiu ştiinţific, 
“Formule ea „Națiunea, Armată“, care acum un stert de veac, aveau încă înţelesul unui deziderat, au devenit o realitate din ce în c6 mai complexă şi mui neaşteptată. a 
„Națiunea armată a încetat astfel de a mai fi sim. . pla mobilizare a, tuturor oamenilor valizi în stare de a purta armele, spre a, întări rândurile oştilor lup- „tătoare. Armata s'a indentificat cu națiunea în în- tregul ei: 'Poată forța economică a țărei, toată capa- citatea' ei industrială, toată puterea ei financiară, tot geniul rasei de a, crea noi metode de producţiune, noi mijloace de luptă, noi formule de repartițiune şi de consumaţiune, sau concentrat în jurul unei sin- gure idei: Războiul. . Timpurile s'au schimbat, A pregăti azi o armată în vederea împlinirei misiunei sale, nu mai înscamnă ca aevea, a instrui în mod conştiincios câteva contin- zente de soldaţi, a umple cu grije magaziile oastei, ŞI a organiza cu bun simţ unităţile de luptă. 
A pregăti azi armata pentru războiu, a o pune în măsură să răspundă cu cinste misiunei sale, înseam. “ 

e 
> 

N
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nă a: coordona 'din vreme, cu âdâncă pricepere şi 
conipetenţă toate, forţele naţiunei în vederea con- 
lucrărei lor de mâine; a 'organiza eu prevedere in- 
dustria ţărei, a o crea dacă e nevoe, apune întrun cu- - 
vânt, ţara în stâre să sc'lupte cu mijloacele ei pro- 
prii, în orice situaţie politică, şi cu orice vrăjmaş. - 
"Ştie oare d. ministru de Războiu, că o armată cu 
cât are mai multe tunuri, arme de foc şi muniţiuni, 
„cu atâta eruţă viaţa oamenilor ei? | . 
“Războiul modern este. un războiu de materiale şi „uni războiu de uzură, - i | 
„Into singură luptă, sute de mii de guri detun îre- 

bue să reverse asupra, vrăjmașului, valuri de foc. 
Muniția trebue să fie din belşug și ceas. de ceas, ea - 
trebue să fie adusă tunarului. şi infanterisțului din 
tranșee. In câteva săptămâni de luptă, armata fran- 
ceză a văzut epuizându-se stocuri enorme de muni- 
țiuni. Şi atunei în faţa inamicului a început acea u- 
riaşă mobilizare industrială a țărei, care totuşi abia. 
după un an, a putut da frontului de luptă, materia- 
lul de care avea nevoe. E - 

„„. Coastele Franţiei însă erau deschise, Aliaţii pu- 
teau sprijini Republica. cu materii prime şi cu fa- 
bricatele necesare. Şi totuşi, a'doua zi după. Marna, 
cu câtă îngrijorare, şi Marele Comandament, şi gu- 

-vernul și parlamentul, vrepetau' refrenul: „Des can. - 
nons, des munitions“! E i 
„O armată care pleacă la luptă eu materialul: com- 
plect. „trebue în mod automat să și-l preschimle în 
“întregime la capătul unui an de luptă. Muniția însă 
propriu-zisă, se consumă în mod cu totul variabil, 
nevoile fiind cu atât: mai mari, cu cât e mai înver- 
șunată și mai grea lupta. n 

- A caleula în mediu, care e muniţia necesară unui | 
tun, unei puşti şi unei mitraliere întrun an de răz- 
„56419 | ae 3
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boiu şi a compara aceste medii” cu cantitatea exis-- | tentă în depozitele unei armate, chiar bine aprovi-. | » zionate, ne arată imediat cât de mare e disproporţia - între cele două cifre, 
Care e atunci soluția! A fabrica materiale pentru. 

războiu, în timpul războiului şi în măsura, cerută, - de nevoile războiului cu ajutorul unei industrii sia. „ Honale de războiu, 
Plecând chiar dela ipoteza unei armate cu utila- - jul complect, şi la noi situaţia nu va fi aceasta şi în- că este imposibil a acumula din timp de pace canti- . tăţi enorme, necesare unei campanii a cărei durată nimeni nu o poate-prevedea, mai ales atunci când “constanta, perfecționare a technicei, cere în fiecare zi modificări şi adoptări de noi formule. | Se “ Condiţiunile speciale ale României sunt însă din 

cele mai grele. Oricare va fi războiul nostru de mâi- 
ne, noi nu vom putea obține ajutoare materiale din. afară: Inferioritatea noastră navală me închide ar- cesul mărei, iar calea de uscat trece printr'atâţea:. 
state,.a căror politică, cu sau fără tratate de alianță,” rămâne o mare necunoscută, | o 
România în războiul de mâine, va. fi:cum a Fost - si în acel irecut, o cetate asediată. De astădată ni- 

meni nu.are dreptul de a ignora acest tapt, căei ilu- 
ziile Sau spulberat de mult. în lumina celei mai eru-: 
de experienţe. / Aa 
„Tată de ce întrebăm pe d. ministru de războiu cc.- 
a făcut.d-sa în trei ani-de zile, pentru « da Româ- 
miei putinţa de a lupta cu mijloacele ei proprii? 

Ce a:făcut d. General Mărdărescu. pentru a da 
„tărei acea industrie națională. de războiu, de care e 
legată chiar independența. noastră! | 
“Cure a fost. întrun cuvânt, politica militară a a- 

celiii. care de irei uni stă în fruntea armatei? 
, 

4



a 

. 

? 

“boi, d-sa a, continuat politica, comenzilor în străină- 

  

Răspunsul în simplitatea lui, e o ironie pentru: „cel care-l merită, dar e 0 dureroasă şi amară revela-" „ție, pentru țara care merită ceva mai bun, : -: Căci d. General Mărdărescu nu a tăcut nimie de N A 
. -joeua . ne. _. . . atâta amar de vreme, iar Politica sa militară Si re- dus la, cele mai nedemne procedee de politicianism... . „. “In locul politieei unei industrii naţionale de văz: 

„tate... ca pe vreni 
“bricilor Krupp. ERE a 

"Im locul fabricelor de tunuri, de muniții, de avi- cane, d-nul General Mărdărescu 'a creat nenumă- ” Pr e. 2 af ou p NNE . rate comisii trimise în străinătate; spre a ârunea 

urile României miei, tributară fa- 

banul ţărei la Londra. sau la Paris. 

7 

procedeu al, furniturilor în st ăinătate, care au se 

"In locul sforțărei. aceleia, prevăzătoare şi lumina- „tă, acelaş ministru a conceput; coniodul şi rentabilul 

mai. sfârsese; şi al: comisiunilor. care nu mai liehi- . dează, 
- Și astfel, dacă mâine războiul ar veni, spre neno-: » rocirea noastră, se va împlini macabra, prorosire, e tăcută în faţa parlamentului de d-nul General Măr. . dăreseu:: In: mai puţin de trei luni, soldatul român se va bate cu pumnul, * - | : _ 

Se zice-că nu de mult, Mareșalul Foch a spus vor- bind despre comenzile româneşti” în străinătate, re- - „etate anual,-cu o enervantă constanţă: „Iără-în- “doială, la fiecare comandă, România astupă câte o 
gaură“. 
Cum rămâne însă d-nule General Mărdărescu: cu = golul uriaş pe care-l. va prod uce războiul? Cu ce-l vei astupa, | - Sa -Căei desigur, nici d-voastră nu. credeți ser 

„numai cu: pumnul soldatului, vom putea apăra ho- tarele ţărei.... a d pi | . 

„220 Noembrie 1924, 

i0s, că .
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A doua zi după încheerea păcei, se punea deja marea problemă a politicei noastre militare. Cel 
care Ia 1922, venea în fruntea departamentului răz- 
boiului, sigur de stabilitatea guvernului din care. 
făcea parte și deci de lunga sa carieră” ministerială, era prin forța lucrurilor, chemat a da o nouă îndru- 
mare hotărâtoare pentru viitor. | Pa 

'Prebuia numai ales între metodele vechi, de apro- 
vizionare și de înarmare în „rate“, de cârpeală a- nuală a armamentului nostru cu materiale aduse din 
afară; şi între o metodă nouă, constructivă şi erea- toare, de noi forţe şi de noi izvoare, pe chiar tori- - toriul naţional.  . ; - | 
Cea dintâi metodă îşi dăduse toate roadele, în 

falimentul dureros la care am ajuns în ultimul răz- | ohiu: După mai puțin de trei: luni de luptă, armata . era lipsită de cele mai indispensabile materiale, și 
opera de refacere, sa executat cu greutatea imensă a transporturilor care. se făceau peste imensitatea teritoriilor ruseşti. Cine nu-şi aminteşte oare de sărmanele noastre Divizii, pe Siret sau în Carpaţi, . 
așteptând ca armamentul Şi ca muniţia să sosească 
din Franţa, străbătând Rusia, în revoluţie, dela Ar- hanghel la Ungheni, pentru a se scurge apoi pe.o singură linie ferată spre Iaşi? Ra 

O asemenea experiență nu mai trebue repetată. 
România întregită, cu minele ci, cu fericitele în- eeputuri industriale, cu imensele ei rezervoare de energie, putea foarte uşor. înjgheba cele mai bune industrii de războiu, Trebuia numai mintea, care să înțeleagă îm portanța problemei, sufletul care să -se încălzească de interesul. ideii şi. voința care” să "coordoneze şi să îidrume începutul. A
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„A-face țară indenpendentă în ecă mai înaltă aceep- 
țiune a cuvântului, neinpunândui-se tutela puterilor mari furnisoare şi nici lăsânt-o la disereţia capri- 
ciilor războiului; iată ceiace se putea face cu mai „multă inteligenţă, cu încredere, cu bun simţ... Şi chiar - > cu mai puţine chejtueli băneşti. ia - - 

Ce s'a făcut în schimb? A | | . "Sa repetat sisitema veche a comisiilor militare în străinătate, întrun chip neprevăzător şi scandalos cum niciodată mu Sa mai pomenit în analele arma- 
tei române. . a i 

E clasie cazul comisiunei trimisă de d-nul G-ral - Mărdărescu în anul 1922, Ja Paris. Un g-ral, trei ofi- . țeri superiori, un căpitan şi doi subofiţeri, porniră- "în toamna acelui an spre a recepționa materiale mi- „litare comandate... în contul unui împrumut. ce. Y'ranţa avea -să acorde României. Timp de un an şi „ jumătate, acea comisie a stat astfel la Paris, chel- 
tuind milioane şi milioane de lei, în aşteptarea ca tratativele diplomatice pentru încheerea împrumu- tului de 100 milioane-franci să ajungă la bun sfâr- - Şit.. In timpul acesta, Generalul Preşedinte încasa 
10.000 lei lunar, ofiţerii superiori. câte 50.000, lei 
lunar, iar sub-ofiţerii câte 40.000 lei lunar fiecare, - 
„A fost un adevărat dezastiui financiar, comisiu- nea d-lui G-ral “Mărdărescu, trimisă de D-sa la. Paris, în prevăzătoarea, aşteptare a unui împru- mut, care în cele din urmă ma ne-a mai Fost acordat. 
Cine răspunde azi oare de. milioanele astfel arun- - cate pe fereastră? —. NE e 
A fost însă şi un dezastru moral. O lună numai. "după sosirea ei la Paris, comisia aceasta, aleasă pe sprinceană de Ministrul nostru de Războiu, dădu semnele” cele mai complecte dezagregări morale. 

Lupte întestine, adevărate acte de.revolţă şi indis- 

pt, AP d



, 

38 

  

7 
. 

„ciplină ale unuia din membri, găseau slăbiciunea 
Preşedintelui comisiunei,. care nu putea să le re- 
prime. , e a 

Zadarnice au fost apelurile, Legaţiunei, zadarni- 
ce încercările ataşatului miiltar, zadarnice: telegra- 
mele trimise de Ministrul României, Ministrului de | 
Războiu. Timp de peste un an, acel membru din 
comisie, în stare de revoltă,-a stat la Paris, primind 
princiarile apuntamente fixate de. d-nul General 
Mărdărescu. Sumele încasate astfel de ace] ofiţer, 
care nu a făcut decât servicii negative țărei şi oas- 
tei, sunt de mai multe sute de-mii lei. De ce? Pen- 

“trucă Îinistrul de Războiu tolerează anarhiă' când 
vine de la oamenii săi şi ma -cruță. banul statului pentru aceiaşi oameni. _ E 

Cine răspunide azi de această “catastrofă morali 
petrecută în ochii străinătăței? | | 

„ Parisul'a mai fost de altfel onorat în timpul şi 
din ordinul d-lui General Mărdărescu cu încă o co.” misie miltară. -Un colonel agreabil şi d-lui Vintilă. 

“ Brătianu și d-lui General Mărdărescu, avea misiu-: 
nea (de ani de zile) de a lichida, niște conturi de răz.- 
boin. Ajutat de un căpitan (fiul unui General mermn- 
bru în. Consiliul superior al: armatei), plătit cu. 
70.000 lei lunar, de un copist plătit cu 40.000 lei lu- 
nar, Preşedintele comisiei.-a încasat ani. dearândul 
câte 120.000 lei lunar, în afară de diuvnele în lire - 
sterline; franci elveţieni: sau lire italiene, pricinuite 

- de desele sale călătorii în alte țări. Şi dacă procesul 
Vnlescu, nu deştepta atenţia opiniei publice, şi azi 
acea celebră comisie, şi-ar continua importanta și 
apriga activitate în capitala Franţei. i 

Iata politica militară a d-lui General Mărdăreseu. 
O voiu ilustra .în numerile viitoare cu date precise | 
asupra cheltuelilor făcute în străinătate pentru în- 

=
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r ” .. i . E . Ă . . | . N armpâre, şi a singurului lor rezultat precis: : Quast=— 
“dezarmarea noastră. a _ 

"Deocamdată noi comisiuni au plecat în -Anglia 
si în Franţa spre a aduce alte servicii de acelaş gen, . 
„României fericite. - ae 

" Ored însă că e vem dreptul să întrebăm de pe a- 
cum pe d-nul General Mărdărescu: ae 

Cu toţi banii svârliţi pe fereastră, care e progresul 
„"Tăcut de moi în vederea: războiului viitor? Căci 
desigur, nu .comisiunile militare și nu -voiajorii re- 

gimului, vor înlocui “mâine, fabricile de muniții, de 
tunuri, de avioane care ne lipsese şi fără de care noi 
nu putern înfrunta un războiu! - | 

i 

i *3.30 Noembrie 1924 

DR A 
„.:* Două politiei au stat la îndămână - Ministrului, 
„= “când în 1922, a luat conducerea depârtamentului 

| războiulpi: Aceia de.a crea. ceva, de'a pune temelie = 
„unui organism puternie care în interiorul hotarelor. 
„noastre să producă tot ce era necesar armatei în. 
luptă; sau cealaltă politică, a neprevederei şi a lip-: 
sei de idei, DE 

„Aceasta, de-a două poltică, era una din necesită- - 
“tile fatale ale unci Românii mici, lipsită de serioase 

= înjehebări industriale. şi săracă în bogății miniere. 
"In România Mare, ea apărea. însă ca o adevărată ne- 
gaţiune a progresului din partea unor oameni împie- - 
triți în formule vechi, incapabili să vadă dincolo de 
orizontul vieței lor de funcţionari meticuloşi- și: ne- 
pregătiţi intelectualiceşte pentru a înţelege tot'rostul - 
și -toată importanţa unei industrii naţionale de răz- 

"boiu, într'o țară mare, care poate fi şi bogată. - - 
Trăim de câţiva ani, o epocă de adâncă criză eco- 

. r 
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nomică. O politică deflaţionistă „cu ori ee preţ“, wre-, lată pe 0 greşită concepţie de inchiziţie fiscală, de nesiguranța legislativă ȘI de şicană administrati ă, au paralizat” toată viaţa economică a țărei. Ceeace se cheamă azi „criza de numerar“ nu este -de fapt decât otrăvirea lentă a industriei -și a comer- (ului ţărei, prin lipsa- unei. bune şi sănătoase: îndrumări a producţiei naţionale. 'Potul se sufocă în această atmosferă viciată, datorită unei suprapro- ducţii legislative întio vreme în care nu 'se face ni- . mie pentru a se înlesni industrializarea ţărei, - 
Ce a. făcut “Ministrul nostru de războiu pentru industria militară? Formula „prin noi înșine“ atât 

de scumpă d-lui Ministru de finanţe, tocmai pentru 
nevoile armatei trebuia aplicată cu cea mai mare ri- 
soare, | e ie | 

Ii loc de aceasta, după o oprire de aproape doi 
ani„în care timp âr mata noastră a continuat si uzeze 
materialul atât de desperechiat pe care-l uzase deja 
războiul; Guvernul silit de curentele opiniei, publice 
șI de teama propriei sale ăspunderi, se hotăreşte "să facă ceva, e II 

| Şi care a fost soluţia d-lui s-ral Mărdărescu? 
Aproape -un miliard de lei este destinăt ă fi a- 

runcat peste hotare, fabricelor străine, iar la bu- 
getul viitor (1925), această sumă se va mări simţi- 
tor, având aceiaşi soartă, adică menită a fi aruncată 
tot-peste hotare. o 
„Fără a avea un program unitar de înarmare şi de 

aprovizionare, fără 'â schița 'ccl puțin un semenea 
program, pe care să-l continue succesorii săi, în timp 
de mai muliţ ani, pentru a preschimba pe rând ma- 
terialul azi diutilizabil al oştirei, Ministrul de răz- 
hoiu, reîncepe seria celebrelor comenzi în străinătate
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„pentru umplerea câte unei găuri,. din. zestrea noa- Stră militară o a 
o Nimeni să nu întrebe înainte, care a fost norma 
după care sa călăuzit cei -cari au făcut aceste eo- menzi:. Nici una! . - o a 

In schimb toate influenţele şi toate rivalităţile sau 
deslănțuit între şefii” diferitelor servicii din Minis- 
terul. de războiu, căei fiecare credea, a avea dreptul 
să ceară şi să obțină „precădere asupra” veeinului 

„său. In faţa acestei haotice stări de lucruri, Minis- 
tru nu avea și nu are alt rol decât acela de a împăr- 
ți locurile în comisiile din străinătate şi sumele ce 
se cuveneau fiecăruia, potrivit simpatiilor şi anti- “patiilor sale... , o 
A trebuit stăruitoarea 'şi constanta presiune a A. 

S. R. Prineipelui M oştenitor, pentru ca, aviația, coa | 
mai oropsită dintre armele oştirei, să, capete un în- 
ceput de solicitudine din partea: Ministrplui de 
războiu. i ae | 

Viaţa soldaţilor şi a ofiţerilor era. articolul cel 
nai eftin pe câre-l avea la dispoziţia sa d-nul G-ral 
Mărdărescu. Ce-i pasă D-sale, că, aviatorii noştri 
zburau -ani dearândul pe aceleaşi avioane vechi, do- 
modate şi rău reparate şi că un acelaş motor. făcea 
sute de ore de zbor. o . 
Ce-i pasă D-sale, că în Franţa sau Anglia, un a- 

vion serveşte numai 10 luni. şi. uh „motor nunai 
100 de ore de zbor, pentru-a nu primejdui şi mai 
mult viaţa aeronauţilor lor, România d-lui G-ral 
„Mărdărescu nu trebiie „să facă economii de vieţi” 
omeneşti... PN 
După venirea A. S. R. Principele Moștenitor în 

fruntea aviaţiei, cu autoritatea şi conpetința Sa, El 
a repetat Ministrului de războiu, ceeace atâţia gene- 
rali îi spuseseră zadarnic: Că armata-română în vii-



  

N 
N torul războiu trebue să aibă cel puiţn 1000 avioane . pentru luptă, că pentru nevoile antrenamentului din timp de pace trebuese câte 250-300 avioane anual, “care âpoi urmează să fie complect; scoase din servi: ciu şi că uzine naţionale trebue să asigure în viitor iu producţia necesară țărei, - : ie Și numai ast-tel, generozitatea D-lui Gezieral Măr- „dlărescu a 'fost pusă în mișcare, acordând aviaţioi su- .. „ma de 400 milioane lei. | D-sa n'a înţeles însă nici atunci măcar când, silit de împrejurări, a. trebuiţ să sporească budgetul oş- lirei, cum se putea întrebuința mai bine, cu mai „mult. rost şi folos miliardul scos din tezaurul D-lui Vintilă Brătianu. Şi ast-tel, acest miliard a fost a- runeat'fără milă în mâinele industriei străine. » Ce începuturi fericite se. puteau face în țară cu acest mihard, 'ce fabrici de arme, de muniții de a- vioane nu ar fi răsărit în. înâma platoului ardelean? Şi ce influenţă înviorătoare ur fi avut miliardul Mi- nistrului de Războiu în viaţa economică:a țărei, răs- „pândindu-se în atâtea straturi ale societăţei noastre şi activând atâtea regiuni industriale? . __D-nul General Mărdărescu însă nu a făcut nimie + din toate acestea. D-sa nu a înțeles importanţa pro- - - blemei și frumuseţea, operei. - ae 

In schimb a, fost mai mişeată vanitatea şi atot pu- lernicia sa, la gândul că vă, putea trimitesatâţia: oa- meni care îl vor fi servit cu slugărnicie, în călătorii de plăcere, plătite cu zeei de mii de lei lunar la Paris și la Londra. | - | . Și pentru a ilustra! valoarea și folosul pentru țară al acestor comenzide materiale în străinătate recep- ționate de atâtea comisiuni, e de ajuns să spun că Româna a cumpărat iii de puşti mitraliere în Fran- fa, în momentul în care comandamentul Francez le
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. ” 7 4 N scotea din ua, spre ă le înlocui cu alte arme mai . 
conforme cu experiența răeboiului. 

E aceasta un fapt istorie petrecut cu ştiinţa şi cu 
voinţa D-lui General Mărdăreseu: Comisiile noastre 
du recepționat şi recepționează armamente trecute 
în muzeele oștirilor aliatel... .. i 
„Mai e nevoc în faţa unor asemenea fapte să ne 
“mai întrebăm care a fost politica militară a.D-lui 
General Mărdărescu? ': a 
- Sunt formule cari, oricât de precise ar fi, tot nu 
pot cuprinde'toată măsura unei opere. Să încercăm. 
totuşi să spunem că ea e legată de comisiile cari merg în străinătate; spre a cumpăra arme îni-com- .. 
ptul unui înuprumat care după 18 luni e refuzat. „Că politica sa militară e ilustrată, de comisiile: în - 

„care un subofițer este plătit eu 40.000 lei lunar, iar 
Colonelii câte 70.000 şi 100.000 lei lunar, și că utili- 
tatea ei e pusă într'o strălucită lumină de cumpăra- “rea de arme trecute în ţările furnizoare deja în pră-! 
vătiile de lucruri vechi. a 

In chipul acesta se pregăteşte înarmarea noastră 
viitoare... - 3 A 
” De aceia, -în ceasul în care noi comisii pleacă la. 
„Londra, şi Paris cu apuntamente princiare, să ne fie 
îngăduit să întrebăm pe D-nul General Mărdărescu: 
„Dece nu'se crează. o industrie de războiu în țară, eu banii svârliţi pe fereastră în străinătatet, : a 

a 
pa „13, Decembrie, 1924, 

N —
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Opera morală a Generalului Hărdărestu 
Ceiace am realizat noi până acum, nu voiam să tie miciun rechizitoriu Și nici o apărare; nici o acu- “zare sistematică a activităţei Ministralui de Războiu, Ă și nici chiar o pledoarie în favoarea armatei, căreia i se impun atâtea datorii, fără a i se da nimic. în „schimb, Ceiace am urmărit a, fost restabilirea obiee. tivă a unui adevăr, pentruca opinia publică ŞI ţara întreagă cunoscând realitatea, să poată cel puţin a- : păra viitorul împotriva nefastelor înfăptuiri-ale pre- zentului, , | | - Și totuși. fără voia noastră, am rostit un aspru re- chizitoriu împotriva d-lui General “Mărdărescu, în clipa în care am ridicat glasul de alarmă, din. tot sufletul oştirei româneşti. Nu avem nimic de regre- Să tat decât, faptul că, unui general și unui ostaş a re- venit greaua şi dureroasa datorie de a deplânge, nu- “mai câțiva ani după războiu, durerile armatei ro- mâneşti, şi de a rosti, fără sfială; cuvântul celei măi grele îngrijorări pentru ziua de mâine. Aveam drep- tul ca după sângeroasele învățături ale trecutului apropiat, 'să ne fi aşteptat la perspective mai bune. Și suntem mai ales fericiţi de a vedea un început . de îndreptare. Fireşte că începutul acela nu-l deslu- 

'
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şim în g6sturile' de generozitate târzie şi de solicitu- 
dine subită, precupeţite şi acelea cu spiritul migălos 
al unui negustor de mărunţişuri, cu care d-nul Ge- 

„neral Mărdărescu crede că începe să fericească 6ş- 
firea. Căci nu cu cele câteva milioane, luate din. ex-- 

- cedente şi-aruneate în ceasul din urmă spre „a astu- 
pa gura criticii“ se va realiză ceva. Si 

Inceputul de îndreptare, îl mai găsim în pră- 
buşirea legendei de „mare general“, de „om de 
binc“ şi de „administrator înțelept și prevăzător“, 
care înconjura pe actualul ministru de războiu, pri- 
vit acum câtăva vreme cu aceiaşi indulgență, bine- 
voitoare, atât de cereurile guvernamentale, cât şi îni 
rândurile opoziţiei. Ea SE 
„Inceputul de îndreptare îl mai găsim în redeștep-. 
tarea interesului pentru oştire şi pentru nevoile -ei, din mijlocul unei opinii publice, carg credei, destinele 
țărei în siguranţă, păzite de înţelepciunea şi de pa: * 
triotisrul prevăzător al aceluiaşi ministru. 1 
"Și mai ales, speranţele ihoastre ne par îndreplă- 

[ite în ceasul când oameni cu. - autoritatea şi cu 
prestigiul d-loir Vaida şi Iorga, tăind cu spada 
nodul gordian al tăcerei care a. subsistat trei ani de 
zile, în jurul generalului Mărdărescu, îl trag bărbă- 
“teşte la răspundere, pentru atâta încupacitate şi 
pentru atâta 'nepăsare şi îl întreabă răspicat: până, 
unde, până când? o ae 

A spus d. Torga acum de curând în parlamenţ că 
„0 oştire trăeşte: şi cu mândria ei“. Mândria unei 
armate însemnează credinţa în menirea şi în dato- 

viile sale; mândria unei armate este sinteza admi- 
rabilă a sufletului soldaţilor şi ofițerilor săi, conto-. 
pite în năzuinţa aceluiaș ideal; mândria unei armate 
este religia. camaraderiei ostășești, înălțată de spiri- 
tul de jertfă şi de uitarea de sine,
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a , Aa o: _- Fi bine uceastă mândrie a armatei în înțelesul a- . cela înalt de generozitate, de devotament şi de altru- | îsm; d-uul general dărdărescu,- conştient Sau nu, făcut tot ce omeneşie sta în putinţa unui -om şi a unui sef, spre a o înjosi şi spre a o nimici, -: - A fi şef înseamnă î fi adesea și părinte. A fi pă-. rinte însemnează a. iubi, a fi blând Şi bun cu toată căldura, sufletului său; a fi înţelegător Şi drept cu toată puterea, cuminţeniei. sale si. a fi numai când. nu se poațe altfel sever şi chiar aspru, Atunci însă asprimea şi severitatea părintească, sunt adevărate "jertfe, pe care mintea le cere inimei unui om... După trei ani de activitate ministerială, este uşor să desprindem azi, aspectul moral. al 'guvernărei - î d-lui general. Mărdărescu: Platitudine față de cei. mai zhari; invidie şi răutate fală de camarazii egali în grad; tiranie, abitrar și tar răutate față de cei mai mici, - o | a  Sinue greu să explicăm izvorul. psihologie al a- cestui- aspeet moral al ministrului de război: Plati. | „tudinea e rodul egoismului' şi a ambiției servită de: noroc, dâr nejustificată prin ninic; invidia e expre- sia insuficienței intelectuale, a conştiinţei: nepre- gătirei si. a inferiorităței sale față de alţii mai bine nregătiti; iar răutatea și despotismul sunt la rândul lor nrodusole aceloraşi cauze, la care se-mai adaugă "o hipertrofie a „eului“ care desăvârşește „atrofia“ 

" ale-personalităţei sale, să fie trecute de acolo sus prin 

ultimei scântei de senerozitate: 
“ D-nul Geneia] Mărdărescu a fost și este unul din acele exemplare ale medioerităței morale și intelee- luale, ne care defectuozitatea organizărei noastre s0- _* piale și. militare. ridicându:] la înălțimi neașteptate, dau prilei ea toate lipsurile şi.toate părțile negative 

lupa- care le măreşte. 
' 

4
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Şi astfel el sa arătai fără vina nimănui, așa cum, 
„este mulţimei, care altfel ar fi trecut poate pe lângă 
el, fără să-l base de seamă. 

"De sigur astfel” judecând, d-nul « general Mărdăre- 
„Scu e azi victima. prapriului său noroc, după cum 
orice ar încerca de a mâi' face de. acu înainte, el e 
pr izonierul; propriei sale opere de guvernămârit. 
A ne ocupa de pastea morală a acestei „opere, este - 

“a atinge părţile cele mai dureroase ale ci, întingând 
“adâne: cuțitul în rana, sângerândă. . 

„De am vrea să facem altfel și nu ne-ar fie cu pu- 
„tinţă. D-nul General: Mărdărescu din ceasul în-care, 

a primit şi cur a primit, sareina de a conduce desti- - 
-nele oștirei noastre, a doua zi după ri ăzboiu şi poate 
"în ajunul altui, războiu, s'a legat pentru istorie de - 
soarța armatei, „Divorțul acesta vrem să-l pr onun- : 
ţăm noi azi, în numele opiniei publice şi-a opiniei | 
ostăşești, indiferenţ de vicisitudinele luptelor po- 

„teo... ae - 
Știm: Cariera, Ministerială i a d-lui General. Mărdă- 

_rescu- se va sfârși curând şi pentru totdeauna: Ea 
trebue să aibă. însă, în amurgul tragic în care se va 
sfârşi, înţelesul. unei osânde, pentru trecut şi a unei 

„pilde, pentru viitor, - , 
„Dimitrie Sturza a. nenorocit ostiea prin. politica” 

sa de contabil; alţi Miniştri au păcătuit prin lipsă 
“de pricepere şi preveder 6; iar alții prin slăbiciune - 
sau indiferenţă. 
 Dinul Gerieral Miirdăreseu. î însă, vecditând: toate 
„aceste păcate vechi, le-a încununat, cu unul şi mai 
mare: mizeriei materiale pe care a patroiiat-o oşi de. 
care el e vinovat, a adăugat urgiai mizeriei morale. 
Şi oricât' mi-ar -fi de penibil, îi voi: desluşi și 
-D- sale, tot înțelesul Și toate consecinţele, acestei mi- 
„zorii morale. “ 

7 “Diconăriz, 1994. -



  

Felul cum actualul Ministru de Războiu, -a înce- : put cariera sa guvernamentală, a fost simptomatie pentru evoluţia operei sale. Căei de fapt, nu la D-sa a mers gândul Preşedintelui Consiliului, chemat în Ianuarie 1922 să formeze guvernul, | 
„Un altul, cu o altă autoritate morală, cu un alt prestigin, cu o altă competință şi experienţă, trebuia „să fie Ministru de Războiu al României în. 1922. Acela era generalul Prezan. Spre el se îndreptau mădejdile partidului liberal şi 'ale şefului său, care aştepta de la fostul Şef al Marelui: Cartier Gene- ral, o strălucire şi o forţă netăgăduită, pentrn noua. înjghebare guvernamentală. | N A 
Generalul Prezan însă nu putea şi nu trebuia să He un ministru oarețare. Banca ministerială nu putea, prin ea însăşi, inspira un farmece pentru omul care fusese în fruntea armatei în vremuri de răz- Doiu. Doar gândul că putea înfăptui ceva în, adevăr vrednic, legând de opera războiului o operă nouă în pace, ar fi putut convinge pe generalul. Prezan de a primi portofoliul ce i se oferise, i A fost firese atunci ca fostul şef al Marelui Car- lier General să Drepună un program, de realizarea - căruia condiţiona Însăși colaborarea, .sa li op operă de guvennământ. Şi în primul rând el a cerut orgu- nizarea Comandamentului de Căpetenie în aşa fel, încât asigurându-i-se stabilitatea, să fie. scos din 

sfera influențelor politice. II a 
Cum era de aşteptat, șeful guvernului nu a aceep- tat un asemenea program, deoarece ştia că iintransi- 

genţa ostăşească a fostului șef al Marelui Cartier “ 
General, ar fi făcut o. adevăraţă descătuşare a poli- 

4 SA
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ticei militare de politica electorală. Şi astfel Gene- 
nalul Prezan nu a mai fost Ministru de Războiu. 
"Un altul trebuia atunei găsit în loc. Un altul care 

să.nu aibă alte principii decât dorințele șefului gu- 
vernului, şi alte convingeri: decâţ supunerea către 
acelaș şef. Şi nu a fost, greu de ales, când toate cu- 
lităţile cerute se concentrau în persoana- d-lui Gene- 

ral Mărdărescu. Trecutul lui? Acela al unui funeţio-- 
nar meticulos. Ideile lui? Acelea care i se ordonau. 
Personalitatea lui? Mândră și autoritară faţă de eci 
mici, supusă şi blajină faţă de cei mari. Merite spe- ciale? Faptul de a fi trăit, în apropierea Generalului 
Averescu, de a cunoaște unele „din micile secrete: 
ale marelui general, și de a putea servi şi în viitor 

„de uneltă de luptă: meschină contra unui temut ad- 
versar politie, Da a: 

In-chipul acesta a intrat D-nul General Mărdă- 
rescu, pe poarta. din dos, la: Ministerul de Războiu. 
Pe locul, pe care, fostul şef al Marelui Cartier Qe- 
neral, a refuzat să se aşeze, de teama de a nu pu- 
tea realiza o operă indispensabilă progresului oşti- rei, D-sa s'a întromat fără să-și tulbure liniştea: su- 
fletească cu asemeni probleme supărătoare. Un caz 
de conştiinţă nu poate exista pentru D-nul General 

* Mărdăreseu, dupăcum nu poate exista principiu pes- te care. mu se poate trece...: a 
Din ceasul acela, arnfata a înţeles că o epocă de 

„rea încercare i se deschide în cale căci, noul Minis- 
tru de Războiu, venit astfel cum a, venit, de ce a 
venit, şi prin cine a venit, în fruntea oştirei, eră 
un născut mort. O atmosferă de intoxicare morală 
înconjură un asemenea, debut, din care se desprin- 
dea o inevitabilă. şi sigură impresie de “Jâncezeală 
intelectuală şi de neputinţă sufletească... 
“Care a fost contribuția pe care D-nul General 

56419 | e 4
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Mărdăreseu; în numele armatei, al cărui glas auto- 
„rizat trebuia să fie, a adus-o la aşezarea pactului 
lundamental, noua constituţie? . : Dei 
„Imi. amintese că, puţin timp după venirea sa la 
suvern, am-avut prilejul să văd pe: Ministrul de 
Războiu. I-am reînoit cuvântul îngrijorărilor 'noa- 
stre, i-am spus ce speranțe lega oștirea, de rezolva- 
rea prin noua constituţie a problemei. Inaltului. Co- | 
mandament, şi- i-am şubliniat rolul pe care un. Mi- 
nistru de Războiu; ofiţer, de stat major, Par putea: 
avea, făcând să birue' principiile învăţate de noi toţi „şi consfinţite de băneile Şcoalei de Războiu. . -. - 
. Și îmi reamintese și azi: răspunsul său: — „Da, 

ai dreptate, aş vrea şi eu să fac ceva în această pri- . 
vinţă... dar se opune șeful guvernuluii“ 

„Ce -recunoaştere maj evidentă a celei mai desă- 
vârşite lipse de curaj şi de mândrie! Ce mărturisire. 

mai puternică a unei complecte: neputinţe morale! . 
Ce abdicare şi ce dezertare în acelaş timp, dela o da- 
torie pe care o recunoaște D-sa însuși, dar pentru 
care nu vroia. să. jertfească  nimie..Şi-mai ales ce 

"reliefare mai solemnă, a uneia din caracteristicele 
personalităței sale: Platitudine faţă de cei mari]. 
- Era, firese ca platitudinea .aceasta, a, omului care 
nu cerea alteevă, decât graţia de a fi ministru, să. 
aibă consecințe din cele mai funeste. Intr'o- vreme 
în care „economia fiecărui frane“ părea a fi supre- 

„ma dogmă de guvernământ, Ministrul de Războiu, . * 
nu numai că a lăsat oștirea în prada celor mai grele 
lipsuri, dar chiar supralicita pe D-nul Vintilă Bră-. 
tianu la facerea unor economii imorale și inumane. 
"Materialul armatei era, vechi şi uzat, artileria des- 
perechiată, muniţia deteriorată, cazărmile şi maga- 
ziile goale. de efecte, iar soldaţii rupți şi neîmbră- ” 
caţi, trăiau vremi de adâncă suferință, hrănindu-se 

!
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pe zi, cu patru lei și o.pâine. Eli bine, într'o aseme- 
„nea vreme, când sănătatea şi viaţa soldaţilor ţării era . primejduită printrun aşenienea regim de ina: niție, D-nul General Mărdăreseu,. găsea prilejul 'să.. mai realizeze economii din budgetul departâmen- 
tului său, econoinii pe cari, servil şi respectuos -le „Prezenta ca. plocon, patronului său de la finanţe. * 

Căci astfel şi-a înţeles actualul Ministru de Răz. boiu datoria şi misiunea sa! Di „ 
Să ne Thai mirăm că din primul moment actualul Miriistru de Războiu, a privit pe câmarazii săi ge: "erali, cu bănuială şi cu neîncredere, iar mai apoi, . cu invidie şi cu răutate? | E a - Kra toață- mândria care se'revolta în zvâenirea, 

“ultimei scântei de conştiinţă, în faţa  dezaprobărei 
(acite a atâtor: 'amarazi; era toată pornirea de pati- mă celui prins întrun angrenaj, împotriva. celor mai” demni cari rămăseseră departe; era toată rău- „ tatea'omului care'dezertând dela, o datorie, nu poate 

Drivi “cum alții stăteau cu fruntea sus, căci:rămă- - 
seseră eredineioşi ideilor şi principiilor lor! | 
Pornirea de ură u d-lui General Mărdărescu, por- „nire de invidie şi de ăutațe, avea să lovească pe 

cei cari, în armata noastră îhsemnau ceva. Oricine, 
„în vreme de răzhoiu, își leguse numele de vre-un; fapt 
de trme, oricine avea o reputaţie de: capacitate deo- „-sebită; trebuia să înfuunte ostracismul său ministe- 

„ial, Scopul era acelaş: '„Discreditarea, dacă nu se - 
„putea distrugerea, camaradului său. Mijloacele erau 

_— întreaga 

însă mesfârşite: Dela acţiunea cea mai arbitrară, la 
incercarea ecă mai nemărturisită, dela violență la căziere anonime și fişe personale, totul eta îngăduit, 
„ȘI astfel, pe rând oameni. ca Generalii Mărginea-. 
nu, Ghinescu şi Awiza, de a căror state 'de servicii 

oştire ne-ar.putea spune atâtea cuvinte 
. : 7 N 

A
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frumoase,  trecură prin fureile- caudine. ale unor 
anchete, câri trebuiau să pună peceteă”pe trumtea 
unor aşa de buni ostaşi. . Sa - 

Căei d-nul General Mărdărescu nu putea ierta ca 
atunci când d-sa era anonimul Şef de Stat Major al 
Aratmei II-a, Generalul Mărgineanu să fi luptat cu. 
vrednieie la M ărăşti, Generalul Ghinescu să se fi 
distins în mod deosebit ca camandant de Divizie, 
iar Generalul Amza ca Sef de-Stat Major efectiv, 
iar nu. numai decorativ, de mari Comnadamente, | 
pe front... | | Ra 
„In contra altor generali, pe cari anchetele oficiale 
nu-i puteau atinge, se făceau însă dosare cu scrisori 
anonime și fişe secrete la Ministerul de Răzhoiu. 

Să ne îngăduie d-nul General] “Mărdărescu să-l în- 
trebăm: „Ce' dosare” personale cuprind  sertarele 
sale“, şi mai-ales acelea ale şefului său de cabinet 
privitoare pe generali egali în grad cu D-sa. In 
sfârşit în contra-altor generali, din culuoarele Minis- 
terului se răspândeau tot “felul de acuzaţiuni, mai 
mult sau mai puţin fanteziste. a 

Nu ne-a fost astfel dat să auzim că doi: Coman- 
danţi de Corp de Armată, din cei cu mai mult pres- 
tigiu în oştire, sunt -faseişti şi să vedem cum, nEsUu- 
părate, ziare ca „Impta“ cunoscută că primea pe 
atunci sugestiuni și fonduri de la Cabinetul Ministe: 
vului de Răzobiu, lansau asobenea insinuări, fără 
a d-nul General Mărdărescu să-și fi dăt osteneala 
să le dezmintă şi să apere reputaţia camarăzilor sei? 

"Tm; felul acesta am putea lungi fără greutate, po- 
melnicul celor mai de seamă generali, pe cari Mi- 
nistrul de Războiu, n încercat ori să-i distrugă ori 
să-l deserediteze.... 

Aceasta este opera morală a d-lui General Măr- 
“dăreseu, - - :. A cea a
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„In: locul camaraderiei, el pune la, temelia oştirei 
răutatea; iar în locul spiritului de dreptate, ol pune 
haosul tuturor posibilităţilor și al tuturor: -imposi- bilităţilor, 

Ă Co - _ 

_ 21 Decemorie,. 1924. 

NI 

Un suflet cald poate de: multe ori birui greutatea 
vremurilor. Peste lipsurile şi nevoile materiale, el 

- clădeşte o putere nouă, înălțând inimile şi întărind 7 
“credinţele. Fără şovăială, fără minciună şi mai ales 
fără indiferenţă, el poate oţeli voinţele mai slabe, uu 
turnând peste ele disolvanta cenușă a rosemnărei, 
ei ținând întreagă flacăra nădejdei în mai bine, 
printi”o continuă și luminată muncă. constructivă. 

Ce a făcut oare.d. genera] Mărdărescu ? 
In: domeniul moral, 'tot ce a înfăptuit. D-sa, are 

cum am mai zis un înțeles haotic şi discordant: Un 
Singur fir înseamnă legătura, care cristalizează o o 
peră de trei ani, și acela este din. nenorocire ura, 
răutatea, micimea de 'suflet şi pizma. 
"Nieiodată ostirea română, o afirm, n'a îndurat 

ceasuri de mai adâncă prăbuşire sufletească. Au 
tost mulţi şefi temuţi de inferiori.: Nu-a fost unul 

însă, în inima căruia să nu fi licărit o clipă, simţul. de generozitate sau de cama aderie; sau caro, în“ 
cariera huii să nu fi făcut, cceace se chiamă „un gest“. 
“Atualul Ministru de Războiu, e din acest punet 

de vedere, un exemplar unice, căruia zadarnie i-an 
“căuta um, predecesor în analele noastre militare, 

Căci d-nul general „Măvdărescu e rău în înțelesul 
cel nai simplu al cuvântului, e rău pentru răutate . 
îusăși, e rău, cum zice francezul „pour Pamour de 
Part“ e rău pentru că urăşte pe aproapele său... . 

7 

4 
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" Pentru D-sa, inferiorul, e un' “simplu instrument 
de execuțiune, o. maşină neînsufleţită, pe care se 
poate cânta întreaga gamă a atotpnterniciei celui 
"nai" mare. Intre Domnia- Sa, și cel mai mie, impon- 
derabilul care înalță inimile unei oştiri, care electri- 

„Zează mulțimile î în ceasurile grele — legătura sufle- 
tească între cei cari ordonă și între subordonați — 
a existat niciodată. NE | 
Lo lacună, fără îndoială, în sir uctura Sa psihico- 
iziologică, ccci munai astfel ne pulem. - explica, 
cum sufletul său. ma fost în stare nici când să Țuci 

"să vibreze alte suflete; după cum sufletul nici unui --: 
individ şi nici a unei coleclivităţi nu a mişcat vreo- 
Tată sufletul său. 
-Un gest, o privire mai ales a unui om, c de multe 

ori, oglindirea unui suflet. 
Privirea d-lui general Mărdărescu. dulce şi i docilă 

când se află în fața unui potentat al zilei, se încarcă 
subit cu o doză nebănuită de dispreţ, îndată ce are în 
faţa sa, unul mai slab ca el. Iar gestul său, rotund- 
mlădios! și încăreat eu o onetuoasă platitudine, î în faţa 
aceluia potentat, s se aseuţeşte, se precizează înti”o 
expresie ineisivă. şi înjositoare, de îndată ce se de- 
serie pentru 'un inferior uitat de Dumnezeu... 
Câţi ofiţeri, cari au văzut cşind din cabinetul său | 
„Ministerial, un parlamentar influent sau un finan- 
clar atotputernie, condus de surâsul binevoitor al 
d-lui general Mărdărescu, sau găsit numai o clipă 
mai târziu, în faţa aceluiaşi om, în ansfigurat, mân- 
dru, arogant, » disprebuitor, privind fix un colţ al biu- 
rolului săuz. sau cadrul vre unui tablou din părete, şi, 
asemeni unui zeu olympian. ascultând ca din altă. 
lume, pe bietul muritor, înmărmurit în faţa lui, spre: 
a-i spune dureri şi păsuri de pe lumea aceasta... - 

ȘI € Aţi alții, cari din avântul sincer al soldatului, 

. A d,
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„apropiindu-se întrun gest respeetuos de salut, spre ase opri, potrivit regulamentului, la câţiva paşi îna-“ 
inteă sa, nu ău privit consternaţi cum mâna Minis- 

“tă; cum nimic nu putei apronia pe oamenii. aceștia 

+ 

trului de Războiu, însoţind o privire de dispreţ, 
schiţa un gest sec, într'o direcţie! care preciza ușa cabinetului său; Nenorociţii ofiţeri făptuiseră- pă- 

„catul de a se apropia: prea mult de Biroul Ministe: 

Astfel a înţeles d-nul general Mărdăreseu să-şi | „rateze camarazii mai tineri; .căei din gestari neîn- 
semnate în aparenţă, se pot trage concluzii asupra sufletului unui om: Nimic nu-l avropie pe el de oa- menii aceştia, buni, cinstiţi, muncitori, eroi aproape . în resemnarea suferinței şi a muneei'lor fără răsnla- 

(e acela care trebuia să fie Părintele lor. . | 
„Gradul, numai gradul şi îar. gradul, îi îndepărtea- ză iremediabil pe unul de ceilalți! 

- - ” ÎN 31 Decembrie, 1924, 

3 

ED e e 
_ 

_„ De oarece până acuni an analizat izvoarele psiho: | 
logice ale operei morale a D-lui General Mărdărescu, 
Înebue să arăt şi căuza. sufletească care explică a- 

-_. pe - 

a avut-o şi, o. are D-sa.. 

„ceastă denaturată' concepiţe'a autorităței, aşa cum 

De fapt, D-nul General Mărdărescu nu a fost nici 
când un comandant, de trupe, în înţelesul adevărat 

„al cuvântului, singurul de care sunt-legate însuşirile 
„care contopesc în aceași noțiune pe şef şi pe părinte. 
De la, gradul de căpitan, Domnia-Sa s'a strecurat 
prin diferite state majoare unde nu comanda; sau 
prin diferite Comandamente, care nu erau mici state 
majoare şi nici. Comandamente. Tot timpul ocupat
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la o muncă anonimă, care în marea -masă a celor- 
lalte era. judecată cantitativ ca pentru oricare fun- - 
cționar, chemat a lucra contşiincios şi stereotipie lu- 
crări de cancelarie. Niciodată, nici la răspundere, 
nici la greu, nici unde un ofiţer se poate pune: în e- 
vidență sau discredita, nici unde era risc, și miei unde era. onoare. D-nul General Mărdărescu e tot- 
deauna la mijloc, miei prea răsărit, nici prea în ur- 
mă, doritor să simtă pe altul cot la cot; pe altul îna- 
inte spre a ordona, şi răspunde, pe altul în urmă 
spre a executa și munei din greu, iar ID-sa, culegând 
laurii, e 

Maior, îl găsim undeva la Statul Major; 1.4-Colo- 
nel şi Colonel tot pe la un stat major, sau la o şcoală 
de tragere, la Slobozia, unde nu era nici: profesor, 
căci nu putea, nici comandant căci nu avea cum, 
nici organizator şi nici technidian. 

Existenţa D-lui General Mărdărescu la școala din 
Slobozia, pe care o vizita în amator, căci locuia la 
ducureşti, nu e legată de vre-o inovaţie fericită în 

istrucția armei, sau de vre-o perfectiune technică: 
Doar două amintiri, mai scot din uitare, lunga 

sa trecere pe acolo; Uşurinţa cu care da pedepse o- 
fiţerilor şi felul cum judeca pe soldaţi. Cunose un | 
az semnificativ. Un soldat trimis în faţa Cousiliu- 

lui de disciplină al şeoalei pentru dezertare, e achi- - 
tat. Colonelul Mărdărescu se supără şi chemă pe 
ofițerul comisar, la, răspundere. | Sa 

Acesta îi explică că termenul de absență legal 
nefiind îndeplinit, nu mai era dezertare. | 

Singurul răspuns al şefului şcoalei a fost atunei, 
următoarea butadă, sinceră în care se oglindea fe- | 
lul cum judeea dreptatea: E 
„Bine, bine, Pai scăpat. Să văd acum, cu cine ai 

să faci corvoadă la iarnă“... 

N
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- S zi “ = tm: 4 . u e Î_.. Aaa TA In. ajunul războiului, toţi viitorii generali cejeau  ? - NI “Lou 

A SpA ae e comandă de unităţi. D-mul General „ Mărdărâșeu >,   

- continua a sta la Stat Majorul unui Corp de Artene 
mată, - ME A 

Vine războiul, îl oăsim pe rând șef de Stat. Ma-: 
jor al Generalilor Aslan: şi Crăiniceanu. Aceştia | 
sunt înlocuiţi în comandă, șeful de Stat Major însă 
anonim şi inofensiv, simplu şi iresponsabil execu- 
tant înfrunta vremurile. In războiu ca şi în timp 
de pace, îl găsim, stând deopaitte, fericit la loeşorul 
său, fără să dea nimie dela cl, fără să ceară vre-un 
post de “încercare; personalitate ştearsă de care ni- 
meni nu se încurcă. 
Vine însfârşit Generalul Avereseu. Cu prilejul 

retragerei dela Focşani, el vede pe seful de Stat 
Major coprins de panică plecând la Bacău cu car-! 
tîerul şi lăsându-l singur cu un ofițer de Stat Ma- 
jor.. Generalul Avereseu căuta atunei un alt colabo- 
rator, el doreşte pe Generalul Arghireseu. și oferă 
Generalului Mărdărescu, comanda unei Divizii pe 
front. , Pa Se 

D-nul' General Mărdărescu însă se eramponează 
cu deznădejde de locul său, şi înduplecă pe Coman-. 
dantul - Armatei II-a să-l ție mai departe lângă el. 
Din ceasul acela, mai ales rolul D-lui General Măr- 
dărescu la Armata II-a a fost-acela de şef al pPopo- : 
telor şi automobilelor” acelei armate, Intre D-sa, și 
conducerea operaţiilor se săpase o definitivă Dba- . e - - : Pa “ / . rieră. | | 

Și totuşi ceva mai târziu, Generalul Averescu face 
o nonă tentativă: Ii propune de astădată comanda 
unni Corp de Armată. 'Totul e însă zadarnic. Astfel 
se fermină adevăratul nostru războiu și activitatea 
sa în acea perioadă. . e 

Vine ocupaţiunea Transilvaniei. Probleme politi- 
j
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ce cer schimbarea Generalului “Moşoi. Trebuia în 
loe un general mai bătrân... Şi. care să „asculte bine 
de ordinele. Marelui Cartier General. E 

D-nul General Mărdărescu devine. asttel celebmniil 
„ „însăreinat cu comanda trupelor din Transilvania“, 
„mandatarul' Marelui Cartier General, care în -mo- 
„mente grele şi hotărâtoare, comanda direct opera- "tiile în locul său, aflându-se la âțiva” kilometri în 

„nem, | | o 
„Adevărul istorie e acesta. Generalul Prezan a 

"condus personal, cu colaborarea comandanților e-. 
(ergici de Divizie și Grupuri, operaţiile dela 'Tissa, - 

în vreme ee D-nul- General Mărdărescu, era un sim: -- 
plu oficiu de. transmisiune. ia a 

Gloria însă, în primul moment a acoperit pe toţi 
în beţia triumfului, aruncând flori chiar și asupra - „telor nevinovaţi de înfăptuirea. ci. | Se 

D-nul General Mărdărescu. însă sa înșelat. pe 
— sine însuşi în cele. din urmă, 'Sugestionându-se de 

propria ui: glorie... E 
Mai vine apoi şi” Ministerul de Războiu, oferit a- 

celuiaș om, în locul celui căruia i se cuvenea şi nui 
Va primit, E Sa 

A doua oară D-nul General Mărdărescu se îmhată 
de noroc: Omul se transformă până în a crede că 
în adevăr e „mare“ şi.că toți ceilalți sunt mici și die- 
verdinici pe lângă el. a 
_Jată explicaţia stărei psihice ă Ministrului de 
Răzobiu. a disprețului pentru camarazi, a răutăței 
sale, ale micimei sale de suflet, a ojierei. sale noru- 
le. În ca găsim, odată cu o osândă și singurele sale» * „circumstanțe atenuaule. Di 

i . 

1 Iunuarir, 1925. .--
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_/- Opera de dreptate a Generalului fărdărâscu 
| Sunt trei ani de zile de când echilibrul moral al „armatei a fost rupt: 'Toaie Vechile. criterii etice și .. 

morale au fost înlăturate: spre a se întrona în locul. . lor: toţ arbitrarul răutăţei fără inteligenţă şi toată E | răutatea; arbitrarului: fără. niei '0 “măsură. -, „+ Timpurile noi, ceruseră jertte adevărate concepţii- lor de odinioară asupra, disciplinei. Se mergea. spre o mai mare desvoltăre a personalităţi morale,. în „dauna vechilor metode de autorităte  neraţională. - " Imtelectualitatea în înţelesul ei just, repurta o vie- “orie'decisivă asupra: mecanizărei reflexe. 
Cu toate că acestea unt concepţiile M. Ş.: Rege- lui asupra disciplinei, exprimate în mai multe, îm-. - prejurări și în mod cât se poate de lămurit Gene- „ralilor săi; avea să vie d-nul general. Mărdărescu, 

spre 'a încerea nu numai să oprească” timpul în Joe, ei chiar să meargă împotriva lui, RI | 'Teroarei, trebuia să redevie temeiul disciplinei 6s- . “ tăşeşti ca pe Vremurile lui Frederic al II-lea sau al -- Tarului Nicolae L-iu al tuturor rușilor. | 
Sa Sunt-trei ani de zile de când nici un ofiţer nu e „liniștit de soarta lui, de când sufletul, mai ales al , celor mai mari, e tulburat de viziunea primejdiei 3
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„care-i apasă. Legea chiar de înaintare, realizată de 
actualul ministru, poartă semnul acestei anonime 
ameninţări, care planează -deasupra fiecăruia. 
“In locul notelor sincere de odinioară, luate ase- 

meni: unei hotărâri judecătoreşti, în care fiecare șef 
trebuia să justifice de ce crede pe un ofiţer bun sau 
neapt de a înainta în carieră, legea cea, nouă deschi- 

„de calea arbitrariului nemărturisit şi a uitărilor i- 
pocrite: Şeful nu mai e dator să mai tragă o con- 
cluzie în nota, sa, şi nici să! explice o aşa gravă... ui: 
tare, de care depinde cariera Şi onoarea unui om. 
„Acesta e numai simptomul unei stări de lucruri - "în care toate vechile criterii de morală şi de drep- 

tate, au fost prăbușite spre a, face loc haosului în 
acte și haosului în conștiințe. ” "Să nemai mirăm atunâi de faptul că, pe rând 
Ardealul apoi Basarabia, au devenit colonii de de- 
portare a ofiţerilor, care erau trecuţi pe lista nea- 
gră a-Ministrului de răzobiu? 

Ce concepţie monstruoasă ca fond moral în a- 
ceastă anatemă, care se arunca asupra tuturor celor 
bravi în imensitatea. jertfelor lor, cari apărau ho- 
tarul Nistrului şi a Câmpiei apusene, trăind de ani 
de zile în sate, lipsiţi de tot ceince viaţa” civilizată 
oferă unui om, şi de multe ori despărțiți de fami- liile lor? Ii | 

Şi ce mai monstruoasă - concepţie ca înțelegere a 
adevăratelor interese ale țărei, în trimiterea la ]o- 
curile cele mai grele, tocmai -a acelora, cari sunt 
consideraţi ca mai neapți. | 

Din mutarea ofiţeiilor, suprema jertfă care se 
cere în timp. de pace unui ostaş pentru interesul 
public, d. general Mărdărescu a făcut un instru- 
ment .de șicană, de asuprire şi de răzbunare. Câte 

„Sute şi: mii de ofiţeri s'au văzut după ani de: răz- N
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„boiu, purtaţi -fără milă din sat în sat şi din oraş-în oraş, fără nici un rost şi fără nici o grijă, pentru nevoile lor şi ale căminului 'lor. Şi: aceste procedee, . cari înnegreau de două ori pe an, coloanele „Moni- torului. Oficiali, se întrebuințează tocmai înti?o vre-. “me de adâncă suferinţă și lipsă, când ofiţerul și fa- milia sa, nu puteau: din soNă să mânânee de două . ori pe zi... | a a Să ne mai mirăm atunci că d. general Mărdăre- * "seu, adevăraţ distrugător al familiei ofițerului ro- mân, a zdruncinat adâne suiletele atâtor jertfe inu- tile ale atotputernicici sale? A cere jertfa necesară * eo artă a sufletelor mari. A o impune însă, fără utilitate şi fără ca inima şi raţiunea să înalțe rostul ei, înseamnă a, strecura revolta în sufletele cele mai oțelite, a o Să ne mai mirăm deci că. disciplina în oștirea română trece azi printi'o criză adâncă şi dureroasă? Este un adevărat proces, care se țese în subcon- ştientul miilor de ofiţeri, împotriva unei realităţi brutale, în năzuinţa, sufletelor -oprimate, spre mai . multă dreptate, spre mai multă generozitate, spre mai multă cinste morală... o 
Căci teroarea nu a acoperit totdeauna în mod egal, 0. aceeaşi stare de lucruri. Dinu] general Mărdăre- scu are unităţi de măsură, atât de felurite și criterii atât de variabile, încât acolo unde în ajun, trecea . focul nimieirei, a, doua zi psalmodia cuvântul celei mai omenești nitări, . aaa 

“Cine a uitat oare cazul Maiorului Băgulescu, care a însemnat o dată atâţ de dureroasă in istoria oști- rei noastre? EI este încă prea viu în spiritul tutu- “Tor spre a-i mai aminti istoricul, Pa „ Coneluziunile lui, sunt însă azi mai pline de în- văţământ, ca -ori când, 'Voată patima Ministrului
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împotriva acestui ostaş cam prea. fanatie poate în 
credinţa. lui, însă Drav şi cinstit în toată aceepţiu- 
nea cuvântului. e î. 

„ -Niei o ilegalitate nu sa cruțat, nici un act arbi- 
" trae nu s'a evitat. Sentinţele se casau una. după alta. 

Consiliile de Război se schimbau 'pe rând pe la Cor- 
Purile de Armată ale oamenilor mai de încredere 
ai D-sale; dosarele se plimbau 'de la o instanţă. la. 
alta, totul în ritmul celei: mai: desfrânate vislări;.a 
dreptăţei și-a legei. Şi care a fost concluzia, după 
ce toată prigonirea M inistrului de Războiu şi a tu- 
turor oanienilor săi 'de casă, au adus trecând prin 
nu ştiu câte Consilii de Războiu şi de Reformă, o 
sentință condamnatoare, zmulsă prin teroare? 
” Gestul Regal a nimicit tot acest eşafodaj al unui 
asasinat moral, tredând Maiorului RBăguleseu și a- 

; Vansarea pe care răutatea omeneas ă, vroise să i le 
fure, anulând: decretul de reformă al D-lui General 
“Mărdăreseu. .: da 

Ceva, mai mult, această reparaţie Regală, a fost | 
_0 adevărată „restitutio în integrum“, Maiorul Băgu-. 
lescu recăpătând şi locul. său în rândul ofițerilor 
destinaţi Statului Major. - Ti , 
Astfel sa săvârişt şi astfel s'a reparat. una din 

-monstruozitățile morale ale actualului Ministru de 
“Războiu. Orice. alt om în locul său, şi ar fi rupi 
spada și ar fi părăsit după această usturătoare lec-. 
ție de morală, rândurile oştirei_şi viața publică. . 7 ? p - D-nul General Mărdărescu e însă un om. rezistenț,. 
şi nimie nu a putut învinge tenacitatea stoicizmu- 
lui său. | i, | 

Paralel. însă cu usemeni porniri de ură şi de ni- 
„micire, găsim. gesturi de indulgență și uitări din a- 
 celea cari, apar în lumina aceasta îndoit de imorală. 

. 

“de Războiu, s'a deslănţuit vijelioasă și necruțătoare.



  

Cine nu cunoaşte cazul unui colonel acuzat de un delict comun de toate organele justiţiei civile. Nu sunt în măsură a susţine culpabilitatea. sau nevino- văția sa. Ceia ce relev' însă e faptul că, în loe de a: face lumină în faţa justiţiei, Ministrul de. Războiu a: închis un usemenea, dosar, în care pentru cinstea ar- 

rit dacă este sau nu vinovat. 0" 
-Şi ceia ce este, fapt .unie, în' analele justiţiei, 

“matei, şi pentru cinstea unui Colonel, trebuia lămu- - 

„Ministrul: de Război, şef al: parchetului” militar, a _îmehis acest dosar, contrar coneluziunilor reprezen- tantului său şi al societăței, a Comisarului Regal, 
magistrat. de carieră; care afirma că improvizatul raportor, nu a.dat o ordonanţă. conformă cu Yrealita-' lea fapteloi. * 

Si astfel împotriva acestui acord perfect între' Parchetul civil şi cel! militar,: care acuzau p6 un. acelaşi om, D-nul Genei:al Mărdărescu fuge de In: mină şi profitând de drepturile ce-i dau un obseur. .-: articol din procedura zhilitară, respinge recursul re „ nrezentantalui Ministerului . Public, - închizând eu. 
" lespedea de mormânt dosarul... delictul şi drepturile. YI celor cari suferă de pe urma lui. 
-„» Acesta e echilibrul. nestabil, al concepțiunei” des- 

pre dreptate a D-lui General Mărdărescu, pe care. . : a . v i PY „0 putem rezuma înti”o singură formulă: 
Yi "Totul e îngăduit pentru a urgisipe nevinovaţii pe” 

care nu-i simpatizează; după cum totul e cu putinţă 
y „spre a trece peste: unele vinovăţii, când acestea se 

bucură de-nu știu de ce tithiri la indulgenţa 'Minis- 
„terială, : DR e 

E În De 15 Iunnarie, 1925. 

i 

7



E <a a Se 
Sinteza operei Generalului Mărdărescu 

De câteva săptămâni deja, se poate simţi o miş- - care nouă în conducerea oştirei. Ziarele, din solda 
ministerului de războiu anunţă, unul după altul, pre- 
ocupările şi iniţiativele d-lui general Mărdărescu şi 
tot ele comentează proectele sale. Print abilă şi 
nemărturisită insinuare, ele vor să arate toate. în- 
cercănile tardive ale acestuia, drept eroice cuceriri 
pentru binele oștivei obținute de d-sa, asupra cole- 
eului său de la finanţe. E o adevărată! diversiune 
pe eare presa amică se strădueşte să o realizeze, 
pentru reabilitarea morală a. d-lui general Mărdă- 
rescu, | | E 

Nu vrem să contestă existenţa cekiar a acestui: fenomen de redeşteptare a ministrului de războiu. Că 
"după o lungă și dureroasă letargie, pe care nareoti- 
cul teroarei dezlănţuite a asigurat-o pe timp de trei 
aniș. spectrul ăspunderei turbură conştiințele cele 
mai inconștiente. Şi astfel, în umbra cabinetului mi- 
histerial, unii se întreabă cu adâncă îngrijorare ce 

„va fi mâine când lumină se va face, când eci terori- 
zați vor vorbi și când haosul va apare tuturor în: 
toată grozăvia lui? Urmarea acestei stări de suflet 
e o activitate febrilă de reorganizare a dezorganiză-
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vei, 0 încercare desnădăjduită de a complecta siste- mul de legi absurd şi nelogie de până azi, şi o ten- 
tativă, de ultima oră de a înjsheba o industrie mi- litară în ţară. | 
„Toate acestea se fac în ritmul insinuantelor elogii. ale unor anumite ziare, cari nu pot să nu admire programele d-lui general Mărdărescu... prezentate 

după trei ani de inactivitate sau de activitate ne- gativă, E 
Avem dureroasa, satisfacţie de a vedea azi, după 

patru luni de luptă cinstită, că tot cciace am: prevă- 
zut s'a realizat. Din opera de trei ani a ministrului de războiu nu se alege decât praful mormanelor' de 
dosare. Nimie din ceeace a înfăptuit d-sa, nu va, ră- 
mâne, şi ceeace e şi mai sugestiv, începem să asistăm 
azi la o adevărată autodistrugere a propriilor înfăp- 

“tuiri; e o adevărată pânză a Perielopei, organizarea. - 
tăcută de d. general Mărdărescu, după cum politica 
antereului lui Arvinte a aceluiaş ministru, caracte- 
rizează dezarmarea metodică â armatei noastre... 

1) Am afirmat că legile făcute de actualul mini- 
stru de războiu, aşa cum Sa făcut şi când s'au făcut, 
erau un adevărat non-sens. Ceeace ne trebuia întâi, 
era o lege a poziţiei ofițerilor şi o lege a recrutărei, 
care să însemneze statutul fundamental al armatei. 
După trei ani, d. general Mărdărescu anunță că - 

" începe să pregătească aceste legi, eari în mod logic, 
trebuiau să însemne prefața oricărei opere legis- 
lative. | e 

2) Am afirmat că nimic nu sa făcut spre a re- 
zolvi problema Marelui Comandament al oștirei. 
Am arătat că atunci când Constituţia cra încă în 
proect, ministrul armatei trebuia să dea țărei şi ca 
marazilor săi, această garanție a viitorului: Descă. . 
tuşarea Marelui Comandament de influența  fluc.. 

56419 : >
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tuațiunilor politice. Am utirmat că generalul Pre- 
zan, conştient de însemnătatea acestei opere nu a primit Miniterul de Război, fiindcă nu j se dăduse siguranța că o va putea realiza, şi că în schimb d. 
general Mărdărescu, în căutarea Cu orice preţ a u- 
nui jilţ ministerial, mi-a mărturisit e] însuşi că „ar 
vrea să facă ceva, dar că se opune primul-ministru“, 

- Ei bine, azi după trei ani, d. general M ărdărescu, se pare că încearcă a rezolvi problema marelui Co- 
mandament, In loc însă de a face aşa cum 0 cer inte- resele oştirei, legând stabilitatea ci de persoana Mo- narhului și de a Şetului său de Stat-Major, d-sa face o operă meschină de politician meschin, având intențiunea să treacă sarcina Comandamentului a. su pra ministrului de războiu, câre prin forța lucru- "rilor, e politician fiindcă e trecător şi e trecător fi- " îndcă e politician. | a 
3) Am afirmat că centralizarea actuală a Minis: terului de Războiu, e monstruoasă ea realizare prac- 
tică, şi e nenorocită ca formulă morală, căci anihi. 
lează și distruge tot prestigiul şi toată inițiativa Co 
mandamentelor oștirei. Am afirmat și menţin Că niciodată oștirea română nu a cunoscut o așa epocă 
de biurocratism asfixiant, şi că niciodată o mentali- : 
tate mai funeţionărească şi mai strâmtă, nu a pre zidat destinele oştirei, | După trei ani, d-nul general Mărdărescu confir- mă el însuși spusele noastra.. Şi astfel asistăm la o 
timidă şi palidă încercare de descentralizare a con- 
ducerei oștirei, începută însă și aceasta anapoda, 
cu problemele intendenţei armatei, trecute înaintea 
problemelor de organizare şi de Comandamenţ, 'A- ceasta nu împedică însă anumita presă să vorbească 
despre marile reforme de descentralizare... “după trei ani.



  

6 

+) Am afirmat că starea materială a armatei e 
din cele mai nenorocite. Am afirmat că a hrăni un 
soldat, cu patru lei pe zi şi o pâine, însemnează a-l . 
ţine întrun barbar regim de inaniție, şi că un asc- 
menea regim prelungit, înseamnă ori o inconştien- 
Ță, ori o crimă. Am mai atirmat că echipamentul 
armatei, în afară de al unor unităţi privilegiate, 
constitue, o nouă mizerie şi o nouă ruşine pentru 
întreaga, oştire. | E N 
“După trei ani, d-nul general Mărdărescu crede că 

va îmbunătăţi hrana soldatului cu înică doi lei pe zi, 
Şi că va soluţiona problema echipamentului cu alte 
expediente biuroeratice. Şi astfel anunţă prin ziare 
că Ministerul va, îmbrăca oştirea. | 

5) Am afirmat că de la venirea la Minister a d-lui 
general Mărdărescu, armata: noastră a fost redusă 
şi dezorganizată, lăsându-se României Mari 63 Re- 
gimente de infanterie, atunci când România mică, 
avea S0. i a a 
Am afirmat că desfiinţarea acestor-regimente cu 

„tradiţiile și. gospodăriile lor, constituia un act de 
strălucită neprevedere şi o adevărată crimă contra 
naţiunei. Am mai afirmat. că în locul regimentelor 
desfiinţate, d-nul general Mărdărescu a.creat altele, 
însă pe hârtie, adăugând astfel greşelii ireparabile 
de la început, ridicolul irezistibil de mai apoi. | 
“După trei ani, opinia publică, opinia militară şi 

mai ales împrejură vile externe din ce în ce mai: 
grele, subliniază toată monstruozitatea celor ce s'au 
“făcut. Şi astfel curând vom asista la reînvierea re- 
gimentelor asasinate de Ministru de Războiu. 

6) Am afirmat că d-nul general Mărdărescu a des-: 
fiinţat șapte regimente de Călăvaşi, deşi ţara avea 
nevoie de mai multă cavalerie ea oricând, şi am sus-.



DR 

ținut cu tărie că, foarte cu 'ând, ceia ce Sa făcut se va desface. 
După trei ani, d-uul general Mărdărescu are su- prema plăcere de a. crea... de astădată din nimie, o a treia Divizie de cavalerie, dând viaţă la mai multe regimente de roşiori şi călăraşi. 
La ce bun atunci atâtea cheltueli, atâta haos şi atâta inconsecvenţă? Ministrul de  Războiu' are "cuvântul... 

| 7) Am afirmat că otiţerul român trăeşte cu o soldă de: mizerie, mai rău ca un muncitor manual, repre- zentând tipul cel mai desăvârşit al proletarului în- telectuul. Am afirmat că familia sa se distramă, că ofițerul nu poate mânca de două ori pe zi şi că bi- ruit de nevoi materiale şi de privațiuni, el decade în mod fatal ca factor mo al, ca factor de cultură şi ca factor social. | 
După trei ani, în cursul cărora d-nul general Măr- dărescu patronând această vastă experienţă a rezis- tenţei fizice şi morale a miilor de ofiţeri... a găsit totuși mijlocul să realizeze Si ceonomii asupra bu- getului Ministerului de Războiu; le acordă acum un spor de 30 la sută, spre a mări cu ironia gestului său, ironia suferinţei lor fără margini. . 

S) Am afirmat că materialul de luptă al oștirei noastre, nu mai:răspunde nevoilor războiului viitor. 
Am afirmat că artileria noastră uzată și despere- 

chiată, reprezintă o adevărată babilonie de calibre 
şi de tipuri şi am afirmat că materialul necesar. le- găturilor şi comunicaţiilor în războiu, e ca şi inexis- tent. | 

| . După trei ani, în decursul cărora nu Sa făcut ni- mie, presa d-lui genral Mărdărescu, anunţă. ă Mi- nistrul a pus în studiu problema materialului 
oştirei,
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9) Am afirmat că pentru a putea înfrunta un nou războiu, avem nevoe de o industrie naţională de războiu. Am afirmat că în războiul viitor ca şi în cel trecut România va fi o cetate asediată. Cu du- rere şi indignare am: combătut sistemul nenorocit şi ridicol al comenzilor în: st ăinătate, cari însemnau cârpeala câte unei găuri din zestrea, noastră mili- tară. | 
Comparând situaţia. României întregite cu aceia „a vechiului regat, am arătat că o industrie de răz- 

boiu e azi nu numai o posibilitate, ci un imperativ categoric al indenpendeţei noastre politice. 
<Îm considerat drepi criminală. risipa de bani şi drept criminală pierderea: de timp, orice întârziere a acestei singure soluțiuni și orice ulte paleative ar- tificiale. . 
După trei ani de inactivitate şi de perpetuare a - comisiunilor militare în excursii de plăcere în străi- nătate, d-nul. general Mărdărescu anunţă azi prin presa sa că studiază crearea unei industrii de răz- - boiu în țară... | ă 
10) Am afirmat că fără o aviaţie puternică şi fără fabrici de avioane în ţară, noi nu putem lupta „pe două sau chiar trei fronturi. | o Şi am cerut ea sforțările de fivcare clipă a A. &. R. Principelui Moștenitor, să găsească, nu sabo- tarea biuroeratică a Ministerului, ei sprijinul con- vins al Ministrului de Războiu, | 
După trei ani, d-nul general. Mărdărescu prin 

bugetul cel nou prevede Sume însemnate pentru aviație. 
10) Am afirmat că, din punct de vedere moral, opera d-lui general Mărdărescu se rezumă la 0 sin- gură formulă: Platitudine faţă de cei mari, invidie
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și răutatea, faţă de generalii egali în-grad, despo- 
tism, arbitrar şi iar răutate față de cei mici. 
După trei ani, roadele d-lui general Mărdărescu 

se văd: Disciplina e înlocuită prin teroare, cama- 
vaderia, prin neîncredere şi bănuială, iar cinstea mo- 
ală prin haosul tuturor posibilităţilor şi al tuturor 
imposibilităţilor. 

12) Am afirmat că dreptatea e o formulă abstrae- 
tă pentru d-nul general Mărdărescu în numele că- 
reia el a creat oameni după chipul şi asemănarea 
sa, pentru prigonirea camarazilor săi. | 

Și astfel după trei ani, am văzut cum Comandanți 
de Corp de Armată, oameni de casă ai D-sale, re- 
partizau dreptatea, tuturor, proceselor şi tuturor do- 
sarelor, pe care din ordinul d-lui Ministru le. pri- 
meau din orice colţ al ţărei, spre a le da o singură 
şi imorală soluţie. a 

13) Am afirmat că inteleetualitatea, și inteligenţa 
„au părăsit de mult conducerea armatei. .  - 
După trei ani, ecoul ultimei manifestări pavla- 

mentare a d-lui general Mărdărescu, răsună încă în 
urechile tuturor drept confirmare a acestei afirmări, 

i Căci în adevăr, d-nul general Mărdărescu a fă- - 
găduit ţărei în ilaritatea dureroasă a, opiniei publi- 
ce și a răsunetului puternice în străinătate, că solda- 
tul român se va bate cu pumnul. . 

Tm această atmosferă de micime de suflet, de rău- 
tate fără scrupule, de arbitrar fără măsură, de lip- 
să de prevedere şi de sărăcie complectă de idei şi de 
sentimente, oștirea română trăeşte de peste trei ani. 

Aceasta e opera intelectuală şi morală a d-lui ge- 
neral Mărdărescu. 

A îi în fruntea oștirei spre a nu face nimic vred- 
nic timp de trei ani de zile, a fi venit spre a patro- 
na cea mai complectă mizerie morală; a fi organi-
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zat dezorganizarea spre a reface apoi după câtva. timp organizarea. din trecut; a fi privit nepăsător la dezarmarea lentă dar sigură a oştirei; a nu fi daţ nici un impuls nou pentru a asigura 'Țărei liniştea zilei de mâine; a fi silit să desfaci ceia ce singur ai tăcut, având credinţa că alţii după tine vor trebui să sfărâme ultima urmă a trecerei tale prin fruntea oştirei; a fi distrus pe lungă vreme moralul armatei; a fi slăbit disciplina, a fi căleat în picioare cama- raderia ostăşească şi a. fi răspândit peste tot o at- mosferă de sărăcie intelectuală și de neputinţă su- Hetească. o a | Iată ceia ce a înfă ptuit d-nul general dlărdărescu, In istoria armatei române de după războiu, Mi- nisteriatul d-lui general Mărdărescu, va însemna ast-fel o epocă de grea încercare şi de adâncă umi- lire. Si Pa 
Iată dece, fără ură ci numai cu milă în; faţa unui asemenea trecut trebue să cerem falimentul moral al unui om, singurul lucru ce il. mai poate da se- menilor săi: Pilda a ceiace nu trebuie şi nu poate să mai fie în viitor. o | 
Si astfel cei cari vor avea de acum înainte să se „mai apropie de locuri de conducere, să ştie că Puterea, e o medalie cu două feţe: Pe una e gloria, pe cealaltă e răspunderea. 

27 Ianuarie, 1925. 2



 



ANEXA. 

„Armata Română fără Ofiţeri 
+ - , — Ma 3 ÎN 

Este în deobşte cunoscut că corpul ofițerese formează 
osătura unei armate. Nu poate să existe o oştire bună, 
fără ofiţeri suficienţi ca număr şi bine pregătiţi. 

Războaiele trecute, dar mai cu seamă cel mondial, au 
dovedit că trupele unde proporţia ofiţerilor de rezervă, 
ara prea mare faţă de cei activi, nu au fost în stare 
să dea aceleaşi sforțări şi aceleași rezultate ca unităţile 
unde numărul ofiţerilor activi era într'o -proporţie 
mai mare. - - 

Armata, germană încă dela : primele bătălii din 1914. 
a luat toate măsurile ca ofiţerii activi să nu se expue 
prea mult, ceeace inu “a fost obserrat -de armatele 
austro-ungară şi în special de cea rusă. Ca 
„Din această cauză,: ambele armate s'au resimţit în 
tot timpul războiului. - | „- e 
"“Dacă pe lângă acestea se mai ține seamă că în timp . de pace -ofiţerii activi sunt educatorii şi instructorii. 
soldaţilor, şi că 'tot ei 'sunt aceia cari pregătesc ofițerii de rezervă, apoi lesne se va înțelege ce. mare însem- 
nătate! au ofiţerii activi într'o armată, | “Fără un corp ofițeresc activ: suficient ca număr şi bine pregătit atât din punetul de vedere: moral cât și profesional, în caz de războiu, armata: este dinainte condamnată la o înfrângere sigură...  : 
"Actualul “Ministru: de războiu- nu s'a preocupât: de 

"10e de această imporțantă chestiune: şi “faptul. că zi:de 

) 

56419. * i 6 e
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zi numărul ofiţerilor activi devine tot mai mic, îl lasi 
nepăsător. - 

In adevăr, până acum atem deja o lipsă de 3000 ie 
ofiţeri activi. Dar viitorul este şi mai întunecat. Arât 
în anul 1923 cât şi anul acesta, nu s'au prezentat can- 
didaţi suficienți la școlile pregătitoare de ofițeri. j.a 
infanterie, pentru cea 1000 locuri vacante, abia n 
putut primi 200 elevi, iar la artilerie pentru cca 300 
locuri vacante sau admis 50 de elevi. 

Admiţând că în viitor nu sar mai înfiinţa nici o 
unitate nouă, cum însă pierderile normale pe care ce 
suferă” armata în ofiţeri ca: morţi, reformaţi, demisia- 
naţi, scoşi la pensie etc., tree de 500 anual; faţă de 
numărul elevilor arătat mai sus, cari! frecuentâază în 
prezent şcolile pregătitoare de ofiţeri, este sigur că 
în anul 1925 vom avea 1000 ofiţeri mai puţin şi în 
anul 1926 încă 1000. Dacă se ţin seamă şi de cei 30'0 
ofiţeri ce lipsesc deja, rezultă că în anul 1926, arma.a 
va avea cu 5000 ofiţeri mai puţin decât nevoile salz, 
adecă o lipsă de aproape 40|, din efectire. 
„Dar fapt şi mai grav : Aceste lipsuri nu sunt repartiza! : 
în mod uniform între toate armele, căci la cavale i: 
spre ex., numărul ofițerilor este aproape complect, p= 
când la artilerie astăzi lipsesc deja 50 la sută din efectiv... 
Işi poate închipui oricine ce a fi în anul 1926. a 
adevărat dezastru. - 

Cum este oare posibil ca o asemenea stare de lueruri 
să lase nepăsător pe Ministru de Răzhoiu? 

D-sa va pleca desgiur cât. de curând din capul acesti 
departament, dar nu s'a gândit oare la ce prăpăd. la: 
în urmă :şi că succesorii săi dacă vor Îi în adevir 
oameni cu dragoste de armată şi dornici să îndrep:+ 
acestă stare de lucruri, se vor găsi în fața unor greută,: 
de neînvins? 

Dar, nu numai: numărul ofiţerilor activi seade în 
proporţii îngrijitoare, ci și calitatea lor. . 

In adevăr: Anul acesta, la şcolile pregătitoare ci 
ofiţeri pentru infanterie deşi erau, după cum am spu:, 
1000 de locuri vacante, numărul candidaţilor a fo: 
atât de mic şi aşa de slab pregătiţi, încât la primul 
examen, cu toată îngăduinţa comisiunei examinatoari:,
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abia au putut fi amişi 36 elevi. Din această cauză a 
fost nevoe să se ţie mai multe examene şi, la fiecare 
din ele, Ministru de Războiu a tot redus condiţiunile 
de admitere, doar se vor prezenta candidaţi mai mulţi. 
Totuşi, nici o îmbunătăţire nu s'a produs, aşa că până 
la urmă a, fost nevoit să admită în aceste şcoli, sergenţi 
şi chiar caporali dela trupă,:namai cu 4 clase secundare 
şi totuşi numărul elevilor admişi a fost, după cum am spus, 

„de cea 200 în loc de 1000; Intrebarea este: De oarece. . cursurile care se predau în şcolile pregătitoara de ofiţeri 
au la baza lor cunoştinţele a S clase de liceu Şi cum o 
parte din ei au numai 4 clase secundare, când şi în ce 
mod aceşti elevi își vor mai complecta, cei 4 ani de liceu care le lipsesc? 

Asemenea elemente, ajunşi ofiţeri. cu o aşa mare lipsă în cultura lor generală, de sigur că se vor resimţi în tot decursul carierei lor militare. + - Apoi, cum școlile militare au fost umplute într'o bună parte cu toţi deelasaţii liceelor, peste 10 — 15 ani când din aceşti declasaţi va trebui să se selecţioneze ele- mentele cele mai destoinice pentru nevoile armatei,. de - nnde se 'vor mai alege? De unde se vor lua ofiţerii de . Stat Major? De unde technicianii atât de necesari armatei în viitor? De unde generalii care să comande armatele? Și trebue să se observe că asemenea fapte se produe tocmai în momentul când războiul devenind din ce în ce mai științific, reclamă o vastă cultură pentru toţi . ofiţerii şi în special pentru acei ce vor deveni şefii marilor unităţi. „o 
Dacă d-l ministru de războiu, ar fi fost mai psiholog de mult se convingea, că, pricina, acestei stări de lucruri este mai cu seamă de natură socială. Legea cererei şi a ofertei, îşi găseşte şi aci cea mai largă aplicare. In adeșăr, tânărul dornic de a îmbrăţişa cariera armelur, se întreabă cu drept cuvânt: Ce soartă mă aşteaptă când voiu ajunge ofiţer?, ' Da Tabloul ce se prezintă înaintea, ochilor săi, este cât „se poate de negru: Tineretul nostru ca şi toată lumea vede cum forţele se adună mereu spre a.nărui oștirea. Din fiinţa ei desluşim simptomele dezorganizărei orale. Alături de incompetenţa celor cari dezorganizează orga- vizând, găsim o pornire de dezorganizare,a sufletelor,
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 *- Otrava înceată a arbitrarului şi a patimei se strecoară 
în sufletele ofițerilor. : - - 
„Toţi au pierdut încrederea în cel care conduce. 
„După pilda lui, :şeful a încetat de a fi un părinte 

spre a“deveni un prigonitor. 
-.. Nevoile ofițerului şi ale familiei sale, nu mai au nici 
o crezare. Cu aceiași uşurinţă cu care unii sunt purtaţi 
„fără merite, spre locurile cuvenite altora ; alții sunt 
mutaţi de zeci de ori prin toate. provinciile alipite. 

Familia se dezorganizează. Ofiţerul care, plătit cu 
leafă de mizerie, nu are dreptul dea mânca de cât odată 
pe zi, numai are nici dreptul de a avea un cămin şi 
de_a-şi educa copii. LE 

Mizerii sale materiale se adaugă mizeria morală. 
D-nul ministru de răsboiu, preface azi trupele din 

Basarabia în colonii de pedeapsă a'celora care nu se 
- bucură de -simpatiile d-sale, după cum «eri umpluse 
Ardealul cu ofițeri care-i muta disciplinar, 

- Inaintările ofiţerilor, singurul stimulent al acestei 
meserii care impune numai sacrificii, sunt oprite de dra- 
gul amorului vinovat care leagă pe d-l ministru de 
răsboiu, de patronul său: Ministrul de finanţe. | 

Lăsaţi în cea mai neagră sărăeie, la disereţia 'arbi- 
trarului celui mai complect, lipsiţi de solicitudinea, şefilor, 
ne găsind dreptate când o au şi li se cuvine, în bătaia 
tuturor vânturilor politice şi a tuturor nedreptăţilor 
care se succed, fără orizont şi fără „posibilitate de 
îndreptare; iată soarta ce așteaptă pe acei cariar dori 

"să se dedice nobilei cariere a armelor. | 
« ŞI atunei când tineretul nostru vede cum se răsplăteşte 

„munea -şi meritele în alte cariere, cum. mai ales, între- 
. prinderile particulare se ocupă în de aproape de nevoile 

personalului lor: nu este oare foarte natural ca acest 
„tineret: să -nu mai dorească a, îmbrățişa meseria armelor, 
. căutând să-şi îndrepte activitatea spre alte cariere? 
„_„ Soeot dar,"că atât timp cât corpul ofițeresc se va 
;. zbate în situaţiunea morală și materială de astăzi. can- 
„+ didaţi „pentru „şitalile -militare nu vom avea... şi deci 
“armata” română; șotămâne fără ofiţeri. 
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