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RAPORTUL | 
D-lui General C, Presan,. Membru onorar. al Academiei, asupra lucrărei cu motto „Semper fidelis”, tratând! subiectul dat „Organizarea Armatei după războiu”. 

Lucrarea prezintă un deosebit interes atât prin valoarea sa, câ! şi prin faptul că îmbrățișează organizarea armatei noastre în tot complexul ei, mergând până la a arăta şi le- giuirile, ce ar trebui alcătuite pentru a desăvârși pregătirea ei, Bazat pe experiența războiului mondial şi pe putinţele fărei noastre, autorul admite, în general, organizarea armatei așa cum se păsește astăzi, — care de altfel curespunde aproape fotalităţei organizațiilor date armatelor europene după războiu şi în special, cu a vecinilor noştri, aducându-i însă mai multe completări şi modificări foarte judicioase: aşa de pildă, propune ca Divizia să fie alcătuită pe patru regimente de infanterie — ceeace dupii părerea mea este absolut necesar; se ocupă de aproape cu chestiunile în - legătură cu mobilizarea, astfel ca aceasta să fie cât mai asigurată, etc. 
D-sa face uz, în organizare, de toate mijloacele de luptă apărute în timpul marelui războiu, dar, în ce priveşte carele de luptă (fancurile) le admite, pentru armata hoastră numai ca 0 forță pusă la indămâna marilor comandamente, spre a da cu ele lovitura acolo unde se simte nevoe. > Având în vedere natura și Starea în care se găseşte ara noastră, precum şi putințele ei, este partizan în general şi cu drept cuvânt al tracțiunei animale, aşa cum există de. alijel şi în ţările cari ne înconjoară. 

In rezumat, lucrarea dovedeşte din partea autorului multă competență științifică practică, este armonioasă, şi după părerea ica, ar putea servi ca Program de urmat da desăvârșirea organizărei şi pregătirei oșlirei noastre. Opinez pentru premiarea acestei lucrări, 
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Cuvânt înainte. 

Subiectul astfel cum a fost propus de 'Academia Ro- 
mână: „Organizarea armatei după războiu”, ar fi implicat 
să mu se analizeze decât chestiunile referitoare la armata 
propriu zisă. 

Cum însă, în viitor, răsboaiele nu se vor purta numai de 
armată, ci de întreaga naţiune, am găsit nimerii să fac şi o 
expunere — foarte sumară — asupra organizărei națiunei 
pentru un viitor războiu. - | 

In rândurile ce urmează, nu am Propus o organizare nouă 
pentru oștirea noastră, care so pupă complet cu trecutul, căci 
organica militară are principiile ei bine definite, de la care 
cine se abate, săvârşeşte o mare greşeală. 

Intre aceste principii, desigur că, unul din cele mat 
importante este acel al stabilităței şi al continuităței, de 
asemenea tradiția joacă şi ea un mare rol. Din această 
cauză, perfecționările în organizarea unei armale nu se fac 
prin salturi, ci printr'o evoluţie lentă şi treptată, aducându-se 

„inbunătăţiri succesive organismului existent. 
Ca dovadă, este faptul că Rusia Sovietică, îndată cupă 

revoluția din 1917, deși a desființat complet vechea armată, 
totuși atunci când a vroit să-și organizeze o alță oştire, în 
care ar [i dorit să introducă noua mentalitate a comuniştilor, 
da urmă, conducătorii de astăzi ai Rusiei Sau văzut nevoiți să 
recurgă tot la vechile norme de organizare ale armatei țariste. 

Pentru aceleași motive, nu am luat drept model una din 
armatele mari din occident, şi să arăt întrucât organizarea 
noastră militară, se îndepărtează de o asemenea arriată. A- 

 



General Alevra 
v L i „ ceasta cu atât mai mult, cu cât în alcătuirea unei oştiri trebue 

să se fină seamă în primul rând, de starea şi firea poporului 
de mijloacele de cari dispune, şi de duşmanii cu cari va avea 
de luptat. Apoi situaţia demografică, economică şi geografică 
au și ele o mare importanţă. 

Așa bunăoară, ar jio absurditate, să Preconizăm de pe 
acu motorizarea integrală a armatei, căci dacă ţări ca 
Statele Unite ale Americei, Anglia, Franța, etc, cu o industrie 
atât de desvoltată şi cu şosele în perfectă stare şi încă mai 
recurg da tracțiunea animală, atunci cum ar ji posibil oare să 
pretindem pentru armata noastră acest lucru, când avem o 

” industrie abia născândă, iar şoselele se găsesc în starea cu- 
noscută de toată lumea. | 

„Bazat pe aceste considerațiuni, nam mulțumit să arăt, 
întrucât organizarea actuală a oștirei noastre, se îndepărtează: 
de ceeace ar trebui să fie în realitate, semnalând lipsurile 
şi erorile ce există în organismul nostiu militar, propunând 
în acelaşi timp şi soluţii. o 
Expunerea nu este simetrică, adecă nu s'a dat tuturor * 

chestiunilor aceeaşi desvoltare. | a 
Acolo, unde normele de organizare se găsesc pe calea 

cea bună, am insistat foarte puțin, jăcând propuneri asupra: 
îmbunătăţirilor 'ce ar fi .de introdus. Din contră, în chesti- 
unile unde există lacune sau erori de organizare, am că- 
utat să dau o desvoltare mai mare acelor părți. 

Astjel, spre exeniplu: In ce priveşte „Recrutarea”, am 
insistat mai mult asupra chestiunei prezenței. minoritarilor. 
în rândurile oștirei, deoarece o asemenea problemă nici nu. 
se puneă în vechea noastră armată. A 

În acelaşi mod, am desvolțat în deosebi partea relativă: 
la alegerea şi pregătirea corpului ofițeresc, precum şi a în-- 
„vățământului militar, având credinţa că sistemele. întrebuința- 
te dela războiu încoace nu sunt destul de judicioase şi că 
tinerele generaţii de ofițeri au multe lipsuri, atât în ce pri- 
pește -instrucția cât şi educația. | 

Pentru Carele de luptă (tancurile) şi Gazele asfixiante 
„am intrat în amănunte socotind, că aceste noui mijloace de 
vw | ,



Cuvânt înainte 

Zuplă, pe câre armata noastră nu le a întrebuințat în războiul 
zrecut, au nevoie să jie mai bine cunoscute. | 

De asemenea, am arătat pe larg, dovedind cu exemple 
istorice, nevoia unei marine militare, fiindcă la noi sunt încă 
mulți care cred, că ne-am putea lipsi de un asemenea mijloc 
de apărare a coastelor maritime și a fărmurilor fluviale. 

„Din contra, în ce priveşte aeronaulica, nu a fost nevoie 
de nici o desvoltare, în această privință, toată lumea fiind pe 
deplin convinsă despre importanța acestei noui arme de 
luptă şi despre necesitatea de a aveă o aeronautică cât mai 
numeroasă şi mai bine organizată. 

Am căutat apoi, să lămuresc în mod cât mai complei, 
care este adeviărati stare de lucruri în ce privește organi- 
zarea „Comandamentului”, de oarece, pe câtă vreme el nu 
va ji bine definit, progres în oştire nu poate să existe. 

În fine o deosebită importanță am dat legilor "militare 
Jinând scamă, că un organism atât de complex și de numeros 
cum este armala, mu ar putea juncționă în bune condițiuni 
de cât atunci, când ar există multă stabilitate şi continuitate 
în organizarea (uturor instituțiunilor militare, ceeace nu se 
poate obține decât prin legi bine dejinite şi nu pe cale de 

- ordine şi decizii ministeriale, care se schimbă atât de, des. 
Textul acestei lucrări jiind deja întocmit, în momentul 

când s'a votat legea asupra reorganizărei ministerelor, a- 
doptându-se pentru oştire denumirea de „Minister al Arma- 
tei”; am păstrat tot vechiul titlu de „Ministerul de războiu”e 

Aceasta, cu atât mai mult, cu cât denumirea de Minister 
al armatei nici nu este potrivită și probabil, că în curând 
se va reveni. În adevăr, precum nu poate să existe un minis- 
ter al şcoalelor, ci numai al Instrucției publice sau un minis- 
ter al judecătoriilor şi irezznalelor, ci numai un minis-. 
fer al Dreptăiței, tot. astfel nu este posibil să juncționeze 
decât un Minister de războiu sau un Minister al apărărei 
naționale; armata, şcoala şi instanțele judecătoreşti fiind un 
mijloc, iar riu un Scop. 

În ce privește, metodă de expunere pe care an adoptat-o 
ţinem. să precizăm, că armata Jiind o instituţie de realizări 
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practice, pentru dovedirea afirmaţiunilor făcute, în loc de a 
recurge la calea discuţiunilor și teorielor abstracte — după 
cum se petrec lucrurile spre exemplu în chestiunile de ordin 
juridic — am făcut un larg apel la cazuri concrete şi fapte 

_drăite, citând numeroase exemple din cele întâmplate atât în 
oștirea noastră cât şi în alte armate străine. 

Si | AUTORUL 
30./X11/1929. 
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ORGANIZAREA ARMATEI DUPĂ RĂZBOIU. 

Astăzi popoarele Europei, deşi foarte atente la sigu- 
ranţa ' lor, încep să-şi facă convingerea, că această si- 
guranţă ar puteă fi realizată cu sarcini mai puţin grele 
ca în trecut, dacă ar adoptă o altă concepție asupra orga- 
nizărei militare. | 
„In acest scop, ideia unei armate de războiu al cărei 

element principal eră o armată activă, a fost înlocuită 
cu concepţia unei oștiri constituită din toate forțele na- 
fiunei, încadrată cu ofiţeri, reanpajaţi, specialişti, etc, 
astiel că, aceste cadre să constitue aproape singura şi 
“adevărata realitate activă, 

Adică, azi avem concepţia integrală a Wafiunai Ar. 
mate, confirmată prin faptul, că războaiele moderne re- 
clamă punerea în acţiune a tuturor forţelor și a tuturor 
mijloacelor, de care dispune o ţară, 

Pe viitor, armata de războiu nu se va deoszbi prin 
nimic de Națiune, fiindcă ea nu va fi de cât Națiunea 

„ mobilizată în totalitatea ei, 
Pregătirea unei ţări pentru râzboiu, nu poate deci 

aveă în vedere numai organizarea armatei propriu zisă, 
ea trebuind să se extindă la întreaga Națiune, astfel că, 
în definitiv, pregătirea Naţiunei pentru războiu cuprinde 
două părţi: 

Organizarea militară a Națiune? 
„2. Organizarea armatei propriu aisă.



PARTEA l-a i) 

“ORGANIZAREA MILITARĂ A NAȚIUNEI. 

Inaintea războiului mondial din 1914—1918, aproape 
„toate statele din Europa trăiau sub regimul numit al 
Naţiunilor sub arme, caracterizat prin armate active foarte 
puternice, cu durata de serviciu relativ lungă, — nescobo- 

"Tându-se sub doi ani — și cu efective cât mai imari 
sub drapel. | | | 

Aşă, bunăoară, la începutul anului 1914, armata ger- 
mană aveă 830.000 oameni sub drapel, iar România mică 
peste 100.000, adică aproape tot atât cât are astăzi: Ro- 
mânia Mare, Pe atunci noi aveam 80 regimente de in- 

- fanterie, astăzi nu mai sunt de cât 63. Organizarea re- | 
zervelor eră aproape embrionatră, căci afară de Germania 
nici un alt stat nu le dăduse importanța ce se cuveneă 

Astfel că, celalt regim, adică al Vafiunei «rmute 
deși fusese scos la lumină mai întăi de Klauzevitz îndată 
după războaiele Napoleoniene, iar imai apoi de Von der 
Goltz în urma războiului Franco-German din 1370; nu 

„eră aplicat în realitate, la izbucnirea războiului moudial 
în nici un stat din Europa de cât în rod parțial, - re- 
ducându-se de fapt -la instruirea şi mobilizarea unui mw 
măr mai mare sau mai mic de contingente. Dă 

Astăzi, Națiunea Armată a devenit o realitate foarte . 
complexă, căci jea cere ca toată forța economică a ţărei, 
toată capacitatea ei industrială, toată puterea ei financiară, 
tot geniul rasei de a creiă noui metode de producţiune, | 
noui mijloace 'de luptă, noui formule de repartițiune și 
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Organizarea militară a Naţiunei 

consumaţiune, să fie puse în jurul unei singure idei: 
Războiul, | | 

Timpurile s'au schimbat. A pregăti o țară în vederea 
Tăzboiului, nu înseamnă, ca în trecut, a aveă numai o 
armată, care să-şi instruiască în mod conştiincios câteva - 
contingente de soldaţi, să organizeze cu bun simț unităţile 
de luptă şi să-şi umple cu grijă magaziile cu echipamente 
şi muniţiuni, “ 

A pregăti astăzi o ţară în vederea războiului, a o 
” pune în măsură să răspundă cu cinste chemirei sale, 
înseamnă a coordonă din vreme cu adâncă pricepere și 
destoinicie toate forţele naţiunei, în vederea conlucrărei 
lor de mâine; a organiză cu prevedere industria de răz- 
boiu a ţărei, a o creia, dacă este nevoe, a pune întrun 
cuvânt ţara în stare să lupte cu mijloacele ei proprii, 
în orice situaţie politică și cu orice vrăjmaş. 

Războiul de mâine va fi în special un războiu de 
materiale şi de uzură, | 

Intr'o singură luptă, mii de guri de tun, mitraliere; 
granate, gaze, etc, urmează să reverse: asupra vrăjma- 
șului valuri de foc. Muniția trebue să fie din belşug 
şi ceas de ceas ca trebue să fie adusă tunarului şi infante» 

* ristului în tranșee, | 
In războiul trecut, după câteva săptămâni de luptă, 

armata franceză a văzut consumându-se' stocuri enorme 
de muniţiuni. Și atunci, în faţa inamicului a început acea 
uriașă mobilizare industrială a ţărei, care totuşi, abea 
după un an, a putut da frontului de luptă, materialul 
de care aveă nevoe.. 

- Coastele Franţei însă erau deschise, Aliaţii puteau 
sprijini republica cu materii prime şi ci fabricatele ne- 
cesare. Și totuși, a doua zi după Marna, cu câtă îngrijorare 
şi- marele comandament și guvernul şi parlamentul re- 
petau refrenul: 

„Des cannons, des munitioas”, | 
Pentru a învederă importanţa pregătirei unei industrii 

de războiu, cităm câteva date relativ la armata franceză 
din timpul războiului mondial: o | 
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General Alevra 

Prin planul de mobilizare al acestei armate, din 1914, 
se 'prevăzuse o fabricație zilnică de: 

14,000 proectile de 75 m/m; 

465  ,, de 155 m/m. 

2.600.000 cartușe de infanterie. 

Această muniție urmă să fie fabricată în stabilimentele 

armatei, cu materii prime de la uzinele particulare. 

După o lună de războiu, adică în Septembrie 1914, 

s'a simţit nevoia de a spori numărul proectilelor. de 

"75 m/m la 40.000 zilnic, ele ne mai putând îi fabricate 
numai în stabilimentele armatei, s'a recurs și la industria 
privată. | 

lar în: cursul anului 1918 se ajunsese la o producţie 

zilnică de: 

226.000 proectile de 75. m/m; 
51.78, » 155 m/m. 

7.000.000 cartuşe de infanterie. 

In 1915, se înființase un subsecretariat de stat al 

fabricatelor de războiu, care 'a fost mai târziu transformat 

„Ministerul fabricatelor de războiu”?. 
Condiţiunile speciale ale României sunt însă din 

cele mai grele. Oricare va fi războiul nostru de .mâine, 
noi nu vom puteă obține ajutoare materiale din afară, 

Inferioritatea noastră navală ne închide accesul mărei, 
iar calea de uscat trece printratâtea state a căror politică, 

cu sau fără tratate de alianță, rămâne o mare necunoscută. 

România, în războiul de mâine, va fi, cuni a fost şi 
în cel trecut, o cetate asediată, De astă dată însă nimeal. 
nu are. dreptul de a nesocoti acest fapt, căci iluziile: Sau 

spulberat de mult în lumina celei mai crude experienţe, | 
Plecând chiar dela concepția unei armate cu utilajul 

complet — şi la noi nu va fi aceasta — și încă este 
imposibil de a îngrămădi, în timp de pace, cantităţile 

enorme de materiale şi muniţiuni necesare unei campanii, 
a cărei durată nimeni nu o poate prevedeă, mai ales 

„atunci, când constanta perfecționare a technicei cere, în 

fiecare zi, modificări și adoptări de: noui! formule. ' 
te E ta ! Pi » pe 
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Organizarea militară a Naţiunei 

Singura: soluţie nu poate fi, pentru țara noastră, de 
cât: A fabrica materiale pentru războiu în timpul războiului 
şi în măsura cerută de nevoile războiului, cu ajutorul unci. 
industrii naționale de războiu, 

Pentru a se puteă realiză aceasta, este nevoie: 
a) Să existe, în timp de pace, uzini militare, care să 

continue a fabrică în special muniţiunile necesare pentru 
câteva săptămâni, astfel ca în acest timp industria naţională 
să se poată transformă întro industrie de războiu, 

“Prin acest mijloc, se înlătură consumarea totală a 
stocurilor din timp de pace, cu ocazia luptelor, ce vor da 
trupele de acoperire, în primele zile ale începerei războiului, 

b) Săsestudieze șisă se hotărască fabiicele, care prin 
transformările cele mai simple şi mai repezi, sar putea 
preface în industrii de războiu. | 
"Asemenea industrii ar urmă să primească dela stat 

unele ajutoare, pentru ca să aibă, din timp de pace dife- 
Tite maşini, unelte etc. ce ar înlesni prefacarea lor în 
industrii de războiu, | 

De asemenea, trebue studiată și prevăzută reaprovi- 
zionarea lor cu materii prime, cărbuni, energie electrică ete. 

In alegerea acestor fabrici, se va căută să se evita. 
aglomerările prea mari, din cauza aviației de bom- 
bardament, care le-ar puteă distruge cu mare ușurință. 
Astfel că, aşezarea atâtor stabilimente în Bucuraşti ca 
arsenal, pirotechnie, pulberărie, precum şi alte numeroase 
fabrici, ce se vor transformă în industrii de războiu, poate 
da loc la primejdii foarte mari, 

Ar trebui, din contră, ca fabricele de care ne-am 
puteă folosi în caz de răzbzoiu, să fie încurajate, să sa 
desvolte mai mult în regiunile ferite de o invazie a 
dușmanului, spre a nu se mai repetă cele întâmplate în 
1916 cu industria noastră petroliferă. In acelaș mod, se 
va procedă cu aprovizionările de hrană, furaje, etc., sta- 
bilindu-se nevoile atât pentru armată cât și pentru po- 
pulaţia civilă, 

Şi în această privință, statul trebue să încurajeze, 
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din timp de pace, desvoltarea în anumite regiuni a cul- 
turilor și industriilor alimentare de care ar aveă nevoe în 
caz de războiu. 

Trebue apoi studiată şi prevăzută chestiunea traus- 
porturilor, a stabilirei depozitelor de aprovizionare, mobi- 
lizarea agricolă, obligând pe cei rămași să muncească 
pământurile celor plecaţi pe front etc. 

Cele arătate mai sus dovedesc încă odată, că pregă- 
tirea viitorului războiu întrece cu mult posibilităţile armatei 
și că ea se întinde asupra tuturor - ramurilor de viaţă! 
ale unui stat. | 

Organele însărcinate cu pregătirea militară a Naţiunei. 
O bună 'pregătire de războiu nu va puteă fi realizată 
de cât prin cea mai strânsă conlucrare între autorităţile 
militare şi civile,. 

Organele armatei care iau parte la pregătirea militară 
a Naţiunei sunt: 

Jandarmii şefi de post în comunele rurale, Cercurile 
de Recrutare, Comandamentele Teritoria!e de Corp de Ar- 
mată şi Marele Stat Major, 

Asupra funcționărei şi activităţei tuturor acestor att= 
torităţi militare, ne vom ocupă în partea Il-a a acestui 
studiu, când vom examină chestiunea „Organizărei militare 
teritoriale”, 

In general, se : poate spune, că armata și-a asinirat 
în mod aproape complet organele, care trebue să coucure 
la pregătirea militară a Naţiunei. 

Nu tot astfel stau lucrurile cu celelalte autorităţi 
publice. Pentru chestiunile în legătură cu apărarea ţărei, 
există în adevăr un birou numit al „mobilizărei”, la fiecare - 
minister şi. prefectură de județ sau poliție, contus de un 
funcționar civil. 

Dar, activitatea acestor biurouri se reduce mai mult 
la aranjarea situaţiei militare a funcţionarilor depinzând 
de acel departament, adică dacă sunt scutiți de mobilizare, 
mobilizați pe loc, sau urmează să plece pe front, în caz 
de războiu, 
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Chestiuniic, însă, relativ la fabrici, aprovizionamente 
de hrană, combustibil, material sanitar, măsuri de apărare 
contra atacurilor cu gaze asfixiante, mobitizarea indus- 
trială, economică, agricolă, etc. sunt cu totit lăsate în 
părăsire, adesea lipsind chiar și datele statistice cele mai 
sumare, - | 

Această 'stare de lucruri se datoreşte la două împre- 
jurări: 1). Lipsa unui, ofițer de stat major, la biurourile 
de mobilizare ale prefecturilor şi ministerelor, care ar fi 
mai în măsură să îndrumeze pe funcționarii statului în 
toate chestiunile relative Ia apărarea naţională, 

Acest ofițer de stat “major ar fi, în acelaș timp și 
orgânul de legătură întze autoritatea civilă şi Marele 
“Stai Major. 

2. Atribuţiunile diferitelor autorităţi civile, în ce pri- 
vește pregătirea militară a Naţiunei, se îndeplinesc pe 
baza unor regulamente întocinite de armată, pe care auto-: 
ritățile publice nu le prea respectă. RE 

Numai o lege relativ la pregătirea naţiunei pentru 
războiu — care la noi nu există — și care ar prevedeă însăr- 
cinările acestor autorități, coordonarea lor cu organele 
militare, cum şi sancţiunile necesare în caz de abateri, ar. 
puteă remediă această stare de lucruri. 

Ca organ superior relativ la pregătirea militară a 
Naţiunei, există: „Consiliul superior al apărărzi țărei”», 

Este de observat, că alcătuirea acestui Consiliu astfel 
cum a fost hotărâtă prin legea: dia 1924 preziată mai 
multe lacune, | 

In adevăr, Consiliul este constituit de fapt din întreg 
Consiliul de Miniştri, cu excepția a 3-4 "Ministere (Ins- 

_trucţia publică, justiţie, etc,). . 
Cum însă Miniştrii nu sunt stabili, la fiecare schimbare 

de guvern, alte persoane intră în compunerea Consiliului 
superior al țărei.. Din această cauză, nu se poate realiză 
continuitatea în lucrări, cecace „este, de' necontestat un 
mare rău, | . to



General Alevra 

Ar fi dar preferabil să lipsească câțiva din Miniştrii, 
care intră astăzi în constituirea Consiliului, în -schimb, 
să facă parte șefii partidelor de opoziţie, adică viitorii 
Prim Miniştrii. Prin o asemenea dispoziţie, “ar fi ga- 
Tanţii suficiente, că măsurile luate de un Guvern vor con- 
tinuă să se aplice și de Guvernele următoare, 

Mai este de observat, că deși armata constitue elemen- 
tul principal, în pregătirea Naţiunei pentru războiu, nu 
are ca reprezentant, în acest Consiliu, de cât pe Ministrul 
de Războiu, care însă poate fi şi o persoană civilă. Intr'un 
asemenea caz, nici un militar nu ar mai face parte de fapt, 
din Consiliul superior al apărărei țărei, de oarece, conform 
dispoziţiunilor legei, Generalii din Consiliul Superior al 
Oştirei nu intră de cât cu vot consultativ, 

Este dar necesar, ca cel puțin Șeful de. Stat Major 
General al Armatei să facă parte din Consiliul Superior 
al apărărei țărei cu vot deliberativ, ca şi ceilalți Miniştri. 

Legea pentru organizarea Consiliului superior al apă- 
Tărei țărei, prevede funcționarea unui Secretariut „permâncut 
pe lângă Marele Stat Major al Armatei. Rolul acestui 
Secretariat este de a centraliză toate chestiunile, ce vor 
fi supuse deliberărei Consiliului Superior al apărărei ţărei 
și a comunică apoi hotărârile luate în Consiliu, diferitelor 
Ministere, pentru executare. . 

Locul acestui Secretâriat permanent ar trebui să fie 
pe lângă Preşidenţia Consiliului de Minişiri, căci numai 
șeful Guvernului are toată autoritatea şi mijloacele necesare 

- de a impune Miniştrilor, să aducă la îndeplinire cele ho- 
tărâte de Consiliul superior al apărărei țărsi. 

In afară de Secretariatul permanent arătat mai sus, - 
ar fi bine să funcționeze, în mod continuu, o Comisiune 
„de studii, pe lângă Consiliul superior al apărărei ţărei, 
„care să studieze toate chestiunile ce trebuesc supuse deli- 
"berărei Consiliului. 

Dacă luăm ca exemplu Franţa, vedem că această. Co- 
misiune de studii este formată din Șeful Marelui Stat 
Major, un reprezentant al Preşidenţiei Consiliului de Mi- 

8



Organizarea militară a Naţiunei 

niştri și câte un reprezentant de fiecare din Ministerele interesate. 
In fine, ca o ultimă observaţie, voin semnală, că deşi acest Consiliu este înființat de mai bine de 5 ani, 

aproape nu funcționează şi nici nu a dat vre-un rezuitat, Această stare de lucruri provine din cauză că, trebuiă mai întăi să se întocmească, după cum am spus, legea asupra „Organizărei Naţiunei pentru războiu” şi numai după aceasta să se fi constituit Consiliul superior al apă- Tărei ţărei, al cărui rol urmă să fie de a aduce la îndepli- nire cele prevăzute prin legea asupra Organizărei Naţiunei pentru Războiu, 
"Este dar nevoe, ca această mare lacună să fie cât mai repede înlăturată, votându-se O asemenea lege, care ar da directive generale relativ Ja măsurile, ce trabuesc luate, pentru organizarea militară a Naţiunei, 
Această lege urmează să impună obligaţiuni tuturor autorităţilor statului, de a lucră, din timp de pace mână în mână cu organele militare, pentru ca, în caz de războiu, întreaga Națiune să poată fi pusă sub arme, în timpul cel mai scurt, prin mijloacele cele mai simple, și cu cât mai multă ordine şi regularitate, 
In rezumat, se poate spune, că suntem încă la începu- turi, în ce priveşte pregătirea militară a Naţiunci şi că trebueşte pusă toată conştiinţa şi toată munca, pentru ca evenimentele să nu ne surprindă nepregătiţi.



PARTEA I-a, 

ORGANIZAREA: ARMATEI 

CAPITOLUL 1. 

Consideraţiuni generale. 
Mulţi şi-au închipuit, că de oarece în viitor războaiele 
se vor purtă de întreaga Națiune, armatele active, (per- 
“manente) existente - astăzi, ar aveă menirea” să dispară. 

| Eroare profundă, căci după cum fără lumină nu poate 
„Ti viață'pe pământ, tot astfel nu se poate concepe ideia 
de Națiune armată, fără ca mai întâi să existe o armată, 

- ce alcătueşte osătura pe, care se încheagă î în caz. de războiul 
"Națiunea armată, 

Odată stabilit acest lucru, să vedem felul de armată 
-pe care trebue să-l avem noi, 
n această privinţă, sunt două concepții: 

Una se bazează numai pe organizarea rezervelor, iar 
alta pe o armată activă cât mai puternică. Adică unii vroese 
să-o rupă complet cu trecutul, pe când alţii înțeleg să 
ție legătură cu el, 

Statele Europei, care și-au. organizat armatele după 
prima concepţie sunț: | 

Germania, Bulgaria, Ungaria, etc. adică, în genere, 
statele ce au eșit învinse din marele războiu și sunt supuse 
prin tratatele de pace, la anumite restricțiuni în ce pri- 
veşte efectivele, armamentele, etc;: la care s'a raliat, în 

ultimul timp și Franţa, în speranţa. unui pacifism prin 
„nimic justificat, 
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Intre statele, care se menţin la a doua concepţie, 
sunt: Italia, Polonia, Serbia, Ceho-Slovacia, etc. îi 

Intrebarea este, ce va trebui să facem noi în viitor? 
Adică: Inţălegem să dăm toată atenţia numai - pregătirei 
rezervelor, reducând armata activă? Sau să organizăm cât 
măi solid armata activă, fără a neglijă, în acelaş timp, pre- 
gătirea rezervelor? | | 

Spre a răspunde la această întrebare, trebue ţiăut 
seamă, că organizarea unei armate nu poate fi hotărâtă 

în mod obiectiv, ci numai subiectiv, căci ea depinde de o serie 
de factori ce sunt proprii fiecărei. țări, cum ar ii spre 
exemplu: situaţia geografică, economică, demografică. Apoi 
dacă are vecini puternici sau nu? | i 

Dacă are alianţe cu alte state? Situaţia politică internă 
joacă şi ea un mare rol, de aceca se şi Spune că „,jtiecarg 
țată are armata politicei 'sale”, 

In fine organizarea unei armate mai atârnă și de 
scopurile ce se au în vedere pentru viitor, Intrun fel va 
fi organizată armata unei ţări, când se urmăresc scopuri 
agresive, tendinţe de cuceriri cete, şi întrun alt mod va 

Îi organizată atunci, când scopurile sunt pacifice şi nu urmăresc decât păstrarea integrităţei teritoriului naţional, 
După cum se cunoâște de toată lumea, România are 

intențiuni pacifice, nu urmăreşte nici un scop agresiv, dar în acelaș timp înţelege să păstreze pe vecie pământul: pe, 
care astăzi îl stăpâneşte și să menţie neştirbită demnitatea 
şi prestigiul ţărei. | 

In această privință sitiiaţia noastră este din cele mai 
"grele. Unitatea națională, înfăptuită cu atâtea jertie, este 
de fapt numai o etapă a marei lupte a istorici noastre, De 
peste tot, vrăjmaşul ne 'pândeștă: Hotarul Nistrului, 'des- 
chis “spre imensitatea stepei” ruseşti, însemnează uriaşa 
ameninţare a lumei slave. [a apus, Ungaria rănită aș- 
teaptă nuinai o slăbiciurie la'noi; pentru a încercă să reîn- 
vieze trecutul; iar la Sud, ura bulgară mocneşte tăcut; în 
așteptarea aceloraşi vremuri de . răzbunare, 
„Marii aliaţi vor fi lângă 'noi cu sprijinul moral, dar 

Es 
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oştile lor, prin forța lucrurilor, sunt la 1nii de kilometri, 
Vom aveă, astfel, a ne apăra singuri şi a decide singuri de 
viitorul nostru. | | 

Vrând să fim o ţară mare, am legat existenţa noastră 
de problema integrităţei teritoriale şi am legat asttel 
soarta țărei de puterea oștirilor ei. Ne trebue deci armata. 
politicei noastre externe, adică o armată puternică a unui 
stat puternic, care are de deslegat o singură problemă: . 
A fi sau a nu fi? | 
„Iată de ce, noi nu putem să urmăm calea, pe care în. 
mod silit sau voit, au apucat alte ţări. 
„Franţa a putut să-şi permită de a reduce 12 din. 

Diviziile sale, cum a făcut-o în 1927, căci ea are un 
singur duşmân, o singură frontieră amenințată şi numai 
400 kilometri de acoperit; pe când aoi avem trei duș-. 
mani — din care cel dela Est foarte puternic — trei fron- 
tiere amenințate şi peste 1000 kilometri de acoperit, 

In asemenea condițiuni, ne este permis oare să re- 
ducem nu o divizie, ci un singur regiment? Evidaat că nu, 

“fiindcă numai cu trupe bine instruite, omogene, putând 
fi reunite, transportate și vârâte imediat în luptă, se 
poâte asigură, în bune condițiuni, acoperirea frontierelor. 
„In fine, mai trebue observat, că în trecut, când răz» - 
boaiele se duceau numai de armate, cu materiale şi apro- 
vizionamente adunate din timp de pace în diferite localităţi 
„sigure, pierderea unei: porțiuni, din teritoriul naţional nu 
aveă așa mare importanţă. , 

Pe când astăzi, când acest teritoriu procură neconte- 
nit noui mijloace pentru luptă, în toată durata războiului), 
pierderea unei părți din el va âveă urmări toarte.. grave, 
micşorând potenţialul de războiu al întregei națiuni, 

In afară de consideraţiunile de mai sus, dacă observăm 
orientarea căilor noastre ferate și capacitatea lor mijlo- 
cie, cu ajutorul cărora vom face mobilizarea şi conceutrarea . 
forţelor noastre la războiu, vedem Că, dat fiind numărul 
lor redus, capacitate mică, etc., ne obligă să avem o. 

„durată de concentrare foarte „lungă, | 
„12.
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Este nevoie de elemente bine organizate, spre a puteă 
face a mobilizare în siguranţă şi concentrare reiativ lungă 
ca durată, în linişte. 
„Numai trupele de acoperire, organizate din timp de 

pâce cu elemente active şi înt”un număr destul de mare, 
pot da această garanţie, altfel, cele 2 operaţiuni, mobi- 
lizarea şi concentrarea armatei, se vor face în nesiguranţă 
şi dezordine, E 

Prin urmare, fără a neglijă pregătirea rezervelor, tre- 
bue să avem o armată activă cât mai soiidă, cu care să 
putem execută, delă începutul războiului, acoperirea fron- 
icrelor, în cele mai bune condițiuni, fără a pierde micar 
o palmă de pământ, 

Dacă însă ideile sunt aproape unanime la noi, că 
armata activă trebue păstrată astfel cum există astăzi * 
ca număr de unităţi, căutând numai de a-i întări efectivele 
şi a o înzestră cu cele necesare; apoi nu tot astfel stau; 
lucrurile, în ceeace privește concepţiunile asupra orga- 
nizărei rezervelor, | | 

Sunt unii, care ar vroi să se mărească treptat numărul 
unităţilor active, înființându-se încă 2—3 Corpuri de Ar- 
mată, pentru a se puteă micşora astfel efectivul trupelor 
de rezervă, ce urmează să ia ființă la mobilizare, 

In această privință, este de observat mai întăi, că 
înființarea de noui unități active, ar da loc la cheltueli 
atât de mari, în cât ar absorbi toată forța de produgţie 
a ţărei, " o 

Apoi, mai trebue ţinut seamă, că unităţile active, 
existente astăzi, au mari lipsuri în cesace priveşte înca- 
drarea cu ofiţeri inferiori şi sub-ofiţeri reangajaţi, precum 
şi în armamentele și aprovizionamentele de tot soiul. - 

Dacă am spori deci aceste. unităţi active, lipsurile ar 
fi și mai mari, 4 

In fine, nu trebue uitat, că astăzi contingentul anual 
nu mai dă excedentele din trecut, astfel cii înfiinţarea de 

13



General Alevra. 

noui unițăţi active nu ar fi. posibilă, decât micșorându-se 
efectivele trupelor . existente şi așa destul de reduse, 

Rezultă dar, că o asemenea ideie trebuie părăsită, 

Sunt alţii, cari, preocupaţi mai mult de gândul. de a aduce pe câmpul de luptă trupe cât mai numeroase — in- diferent de calitatea lor — preconizează ideia de a se reduce numărul unităților active dela 26 Divizii câte sunt 
astăzi la circa 12 Divizii, cu efective de pace cât mai 
sporite, luând “măsurile necesare, ca la războiu, aceste 
unităţi să se poată guadruplă, 

Argumentul principal, pe care-l aduc susținătorii a- 
cestei idei, este că, din cauza efectivelor de pace prea re- 

- duse, regimentele au ajuns scheletice şi instrucția nu se 
mai poate urmă în bune condițiuni. 

Ori, adevăratul motiv al acestei stări de lucruri trebue 
căutat în faptul, că la noi, serviciile armatei, fără ici 
o justificare, au căpătat o desvoltare disproporționat. da 
mare, ajungând să absoarbă 250%. din efective, 

Ca .un exemplu, vom arăta că, în armata Franceză, 
proectul de lege, relativ la constituirea cadrelor și a efecti- 
velor, prevede pentru servicii 6,5%. Ii 

- Când se va întrebuință și în oștirea noastră numai 
6 — 7% din efective pentru servicii, după cum se obișnu- 
eşte în celelalte armate, atunci regimentele nu vor mai 
fi scheletice, iar instrucția se va puteă „urmă îa cât mai 
bune condițiuni, | 

In afară de aceasta, admițându-se ideia .acelora cari 
propun reducerea unităţilor active la circa 12 Divizii şi 
quzdruplarea lor în caz de războiu, în mod fatal ar tre- 
bui să se înființeze, în timp de pace, așă numitele „Centre 
de mobilizare”, indenpendente de regimente, care să fie 
însărcinate cu păstrarea și întreţinerea echipamentului, ar- 
mamentului, muniţiunilor, etc. necesare unităţilor ce vor 
luă ființă la decretarea mobilizărei, . 3 Această concepţie ne-ar duce la: principiul separaţi- 
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uuci unităței de mobilizare de unitatea de îustrucţie, adică 
de corpurile existente în timp de pace, 

Susţinătorii acestei concepţiuni aduc în sprijiuul ideii 
„lor, avantajul ce ar rezultă pentru corpurile active, de 
a nu se preocupă de alte chestiuni, de cât de aceca a 
propriilor lor nevoi, putând astfel să-și consacre toată 
activitatea numai pentru instruirea contingentelor. 

Se uită, însă, că aceste „Centre de mobilizare”, în 
timp de pace, au nevoe de un personal specialist, ca se- 
cretari, magazioneri, personal de cazarmament, cic. de 
oarece ele trebue să se hrănească, să sc îmbrace cte. adică 
să se administreze. Pe când, dacă asemeni „Centre de 
mobilizare” s'ar confundă cu corpurile de trupă, mij- 
loacele de trai ale acestui personal ar fi procurate de 
trupele existente în timp de pace, fără ca prin aceasta ele 
să fie nevoite a-și spori personalul specialist arătat mai sus, 

Noi şi azi ne plângem de prea multe servicii ce are 
oştirea și că absorb efective prea mari, în dauna trupelor 
luptătoare. Cum dar să le sporim și mai mult? 

Dar separaţia „Centrelor de mobiiizare”, de unitiițile 
active, prezintă un inconvenient şi mai mare din punct 
de vedere al instrucției: | 

Personalul dela aceste „Centre de mobilizare”, fiind 
puțin numeros, nu se va puteă ocupă de cât cu controlul 
Tezerviştilor, să întreţie echipamentul, muniţiunile ete., 
devenind “în. realitate niște funcționari militari. Ei vor 
neglijă astfel cu totul instrucția; pe când, dacii acest 
personal ar face parte din corpurile de trupă, va urmă 
instrucția odată cu oamenii acelei unităţi, 

In fine, efectivele de pace ale acestor „Centre de 
mobilizare” fiind cu totul reduse, oamenii activi vor cons- 
titui o proporţie infinit de mică, față de rezervişti; iar 
la regimentele existente în timp de pace se va produce 

„contrarul. Aceasta va aveă drept urmări, că va fi o 
disproporţie prea mare din punctul de vedere al cafităței, 
între unitățile existente în timp de pace și acele ce vor 
lua ființă la mobilizare, | i 
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Prin urmare, din orice punct de vedere am consideră 
chestiunea, nu este bine să se micșoreze numărul unităților 
aclive, spre a spori pe cele de rezervă, 

O asemenea concepţie asupra rezervelor neputând fi. 
aplicată la -noi, rezultă că, singurul mijloc, pentru buna 
lor organizare, este numai pregătirea dezdoirei unităţilor 
aclive, | 

Cum avem în timp de pace 26 de Divizii active, prin 
dezdoirea lor sar obţine, la războiu, 52 Divizii de aceiași 
calitate, dat fiind că, proporția între oamenii activi şi 
cei de rezervă, ar fi egală la toate unităţile. Acest .număr 
de Divizii poate fi socotit ca un maxim, ce țara noastră: 
ar fi în stare să organizeze pentru războiu, număr aproape 
suficient, spre a face faţă ipotezei celei mai grele, în 
care ne-am puteă găsi, adică aceea a unui răcboiu pe. 
trei fronturi, i 

Vor trebui însă luate serioase măsuri, ca dezdoirea 
să sc facă în cele mai bune condițiuni, astfel ca unitățile 
creiate la mobilizare să nu fie prin nimic inferioare celor 
din timp de pace. a 

In definitiv, deci, să nu căutăm. a imită cele ce se! 
petrec în alte state, ci să dăm armatei noastre o asifel 
de organizare, încât să corespundă situației în care ne 
aflăm şi mijloacelor de cari dispunem, 

Această organizare se poate astfel caracteriză: 
1. O armată activă, așă cum există astăzi ca număr 

de unități, încadrată însă şi înzestrată cu toate cele ne-: 
cesare, | ” 

- 2. Trupe de rezervă constituite Ja mobilizare prin 
dezdoirea unităţilor active. 

„Odată aceste norme generale stabilite, în cele. ce 
urmează vom arătă cum armata trebue să fie. recrutată, 
încadrată, instruită, etc. Apoi cum trebuese grupate .uni- 
tăţile, organizarea Comandamentului, împărțirea terito- 
rială etc, | 
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CAPITOLUL II. 

Recrutarea, Trupei, 

Necontestat, că una din problemele cele inai i grele, 
ce poate aveă de rezolvit un organizator militar, este aceca 
privitoare la recrutare, care este o instituție socială şi 
militară, referindu-se la un element comun sociztăței și 
armatei, — omul — şi la principiile după care omul -- ele-- 
ment social — devine element militar. 

Pentru aceiaş ţară, recrutul este astfel, cum legea 
de recrutare a căutat să-l obţină din mediu din care a 
făcut alegerea şi vice-versa, soldatul este redat sorietiiței 
„după terminarea serviciului militar, în condiţiunile în care 
legea de recrutare a putut să-l formeze. 

Minoritățile şi serviciul militar, 

După cum se cunoaște, principiul juridic al recrutărei 
este: Serviciul militar general şi personal "odligutar. 

Inaintea marelui războiu un asemenea principiu se 
puteă aplică în mod aproape complet, deoarece România 
mică eră foarte omogenă ca populaţie, ne având în râu- 
durile oştirei decât 3% minoritari. 

Astăzi, cu alipirea nouilor teritorii, lucrările sau schim- 
bat, căci proporţia minoritarilor în armată trece de 25%. 

| Putem oare continuă, ca vechiul principiu al serviciu- 
lui general şi personal obligator să fie aplicat în toată 
integritatea lui? Noi credem că nu. 

In adevăr, cu toate că ţara noastră este un element 
de ordine și foarte îngăduitoare faţă de toate naţionalită- 
țile, mulţi din minoritari păstrează încă o atitudine fățiş 
duşmănoasă, manifestând, uneori fără nici o sfială, teu- 
dinți iredentiste, ponegrindu-ne în străinătate etc. 

Naşte atunci întrebarea: Se poate cere unor asemeni 
oameni, ca în caz de războiu să-şi verse sângele pentru 
țara noastră? 

Jertfa vieţei nimeni nu o dă fără să existe o rațiune 
„binecuvântată, cum ar fi ideia de patrie. Ea singură este 
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în stare să întărească voinţa : luptătorului * în aşa grad, 
în câ să poată învinge frica de inoarte, care, din cauza 
instinctului de conservare, se găseşte mai mult sau mai 
puțin desvoltă la orice om. - - 

| Cum dar să se pretindă sacrificiul: vieții, pentru patrie, 
unor oameni, cari au idealuri şi legături sufletești în 
afară de hotarele țărei noastre! | | 

De altfel împrejurările trecutului ne-au lăimirit în 
destul: | | 

Astfel, la începutul războiului Balcanic din 1919, 
toâtă lumea eră încredinţată, — nu numai la noi dar şi 
în întreaga Europă, — că Turcii vor ieși victorioși. Această * 
convingere se bază pe date de ordin militar riguros exacte: 
Superioritate în organizare, superioritate ue efective, ar- 
mâmente moderne și în abondență, etc, 

Dar lucrurile s'au petrecut cu totul: altfel, 
Dacă o lume întreagă a putut să se înșele, pricina ” 

este, că aproape nimeni nw și-a dat seamă de un fapt ce 
păreă de: minimă importariţă, din care cauză a şi trecut pe .:-.. 

acele vremuri neobservat. | 
In adevăr, încă din anul 1908, când Junii Turci 'au 

luat conducerea treburilor statului, între alte multe inova- 
țiuni, au introdus și serviciul militar obligator - pentru 
creștini, care până atunci erau scutiți de armată. 

Prin acest singur fapt, oștirea turcească: şi-a pierdut 
caracteritica ei piincipală de armată naţională otomună, 
iar elementul de forță și factorul moral cel imai _impor= 
tant — fanatismul religios — dispărând, a avut drept 
rezultat slăbirea întregiilui organism militar, 

Să nu se creadă că numărul creștinilor aflaţi în armata 
„turcă,.eră proporțional mai mare ca acel' al: minoritarilor 

ce se găsesc astăzi în oștirea noastră. Insă forța dizolvantă 
a unor asemeni elemente a fost atât de puternică, în cât 
înitreaga armată turcească s?a dezagregat. | 

„Un al doilea exemplu este referitor la războiul nostru 
din 1916—1918. După datele riguros exacte, întocruiie de 
Marele Cartier al armatei, rezultă că la noi s'au mobilizat 
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35000 minoritari. Din aceştia 26000 adică 75% au fost 
prizonieri şi dezertori la inamic, ceeace dovedește că, ei 
nu aveau dorinţa de a se lupta, | 

In fine, în anul 1923, semnalându-se Guvernului nos- 
tru mișcări de trupe suspecte peste una din frontiere, a 
fost nevoe să se. mărească simţitor efectivele la. anumite 
corpuri, prin chemarea oamenilor dela vetre, 

| La una din Diviziile, ce trebuiă să-şi sporească astfel 
efectivele, urmă să se prezinte 5000 minoritari, Cu toate 
sforțările făcute de jandarmerie, de organele polițienești 

"și administrative, nu au răspuns la chemare de, cât 800 din 
ei, adică 16%. Nu este oare aceasta foarte simptomatic 
şi îngrijitor? a | 
”  La.ce bun să se conteze, la o eventuală mobilizare, 
pe nişte oameni, de care nu suntem de loc siguri, că se 
vor prezentă la corpuri, necum să-şi jertfească viața când 
ar fi nevoe? Şi trebue ştiut, că există regimente în ve- 
cinătatea frontierelor, unde 500% din efectivele de mobi- 
lizare nu sunt elemente româneşti, | | 

Din aceste câteva exemple rezultă că, din punct de 
vedere al apărărei naţionale, ar fi necesar ca minoritarii să 
fie complet scutiți de serviciul militar, 

„Cum însă o asemenea măsură ar puteă să aibă urinări 
de ordin politic, economic, social, etc, dăunătoare ţărei 

„noastre, suntem, nevoiţi. ca minoritarii să fie supuși obli- 
gâțiunilor militare, însă grupându-i în anumite batalioane 
de lucrători nearmaţi, cari să fie întrebuinţaţi, departe de 
frontul de luptă la repararea drumurilor, lucrări. de artă, 
etc., păstrând astfel oștirei luptătoare, caracterul de ar- 
mată națională română. 

Durata serviciului militar sub arme. 

Popoarele obosite, de războiu, nu, mai voesce să adimită 
concepţia unei armate cu o durată de serviciu lungă, 

- astfel cum eră în trecut. Ele tind a reduce treptat această 
durată, pentru a ajunge la. serviciul de un an, sub arme, 

Astfel astăzi găsim, că durata serviciului militar esta: 
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„Polonia 18 luni la infanterie şi 2 ani la celelalte arme, în 
Bulgaria, Jugoslavia, Italia, Turcia, Grecia și Cehoslo- 
vacia de 18 luni. In Franţa şi Belgia 12 luni. 

Din această cauză, noi nu vom puteă- rămâne la un 
moment dat singuri, în toată Europa, ca un anachronism, 
cu un serviciu militar de lungă durată; putând fi bănuiţi 
de tendinți agresive, intențiuni imperialiste, etc,, ce vor 
aveă influențe dăunătoare asupra relaţiunilor noastre eco- 
nomice, financiare, etc., cu celelalte state. 

In afară de aceasta nu trebue să uităm, că făcând 
parte din Liga Naţiunilor este posibil, ca întrun viitor 

“apropiat, o asemenea reformă să ni se impună din afară, 
iar noi să fim nevoiți a o adoptă, ca o necesitate inexora- 
bilă, întrun moment poate neprielnice - şi fără nici o pre- 
gătire. anterioară. 

Pe lângă aceste consideraţiuni, cari ating reluțiunile 
noastre cu celelalte state, sunt şi motive foarte serioase 
de ordin intern, ce pledează în: favoarea aceleeași idei, 

In adevăr, în urma marelui războiu, ţara noastră a 
Tămas cu atâtea răni de vindecat, încât a devenit o ne- 
cesitate imperioasă, ca un număr cât de mart de braţe 
producătoare să -fie lăsate libere, spre a lucră la îmbună- 
tăţirea economiei . noastre naţionale, - 

In fine, mai trebue ţinut seama de curentele democra- 
tice, care zi de zi se accentuiază tot mai mult, curente 
ce reclamă ușurarea obligațiunilor militare, 

Pentru aceste motive, oamenii noștri de guvernământ 
vor fi nevoți să urmeze calea indicată din afară și din 
năuntru şi să îndrepte ţara pe făgaşul spre care păşesc 
toate popoarele, dând astfel dovadă, că înțeleg să ție 
pas cu vremea, nu să se puie deacurmezișul ei, 

Din cele mai sus expuse, rezultă că, problema „Re- 
ducerei duratei serviciului militar sub arime” devine pentru 
noi o chestiune de oportunitate, căreia urmează să i se 
dea toată atenţia, 

O asemenea mare reformă de ordin social și militar 
nu va puteă fi: înfăptuită însă, dacă nu se vor luă în prea- 

"20 | ,



Recrutarea trupei 

labil o serie de măsuri pregătitoare, între care, cela mai 
importante sunt, necontestat: instrucția preregimeniară şi 
sporirea simţitoare a cadrelor armatei, mai cu scamă în - 
ceeace priveşte ofițerii inferiori şi subofiţerii reangajaţi. 

Instrucţia preregimentară este necesară, peniru a se 
da tinerilor o serie de cunoştinți, în legătură cu serviciul 
militar, spre a le ușură sarcina, atunci când aceşti tineri 
vor fi încorporaţi în armată, | 

In ce priveşte sporirea cadrelor armatei, ca se impune 
pentru următoarele consideraţiuni: Indată ce durata ser- 
viciului militar sub arme este mai scurtă ca 2- ani, indi- 
îerent că ar fi 18 luni, 14 luni sau un an, recruții unui 
contigent nu mai pot fi încorporaţi toți odată și la o. 
singură epocă — în luna Februarie cum se obișnuește 
la noi, — ci vor trebui împărțiți în două sau mai multe 
serii, cari să fie încorporate la epoci diferite ale aceluiaș an. 

Dacă s'ar procedă altfel, la un moment dat cuzărmile 
vor fi goale, nu ar! mai aveă cine să îngrijească de animalele 
şi materialul armatei, iar frontierele ar “; iipeite de pază, 
neavând nici o trupă în acoperire, carc sa ga:anteze mo- 
bilizarea şi concentrarea ' armatei, 

Este cunoscut, că îndată după sosirea tinerilor la cor. 
puri, începe acea perioadă, numită de „lustrucţie a. recru- 
ților”, foarte intensivă, durând 3—4 !uni şi în timpul 

„căreia instructorii (ofiţeri şi gradaţi) sunt supuşi la aceeaşi 
muncă fizică ca şi tinerii recruți, astfel că la terminarea 

- €i acești instructori se simnt obosiţi, având .nevo= de un : 
timp de destindere. | 

Dacă nu am dispune de cât de un singur rând de 
instructori, cari să fie nevoiţi să instruiască în cursul ace- 
luiaş an 2—3 serii de recruți, adică ei să nu facă timp 
de 6—9 luni de cât asemenea instrucție încordată, rezul- 
tatul la Care se va ajunge, va fi că, în scurtă: Vreme; 
instructorii vor fi istoviţi. 

» Spre a se. puteă deci reduce durata serviciului militar 
sub 2 ani, fără prejudicii pentru armată, va fi nevoie 
să dispunem de 2 rânduri de instructori în cazul serviciului 
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de 18 luni și de 3 rânduri de instructori în cazul ser- 
viciului de 1 an. 

Astăzi, abiă avem câte un singur rând de instructori 
şi aceștia necomplet formaţi, tăci marea majoritate o con- 

„ stitue gradaţii în termen; cât priveşte despre ofiţeri, multe 
compănii şi baterii au câte un singur ofiţer, care face în 
acelaș timp şi pe instructorul la recruți și pe Comandantul 
compaiiiei, având a se ocupă tot de o dată de instrucția 
oamenilor vechi, de administraţie, etc. După cum vedem, 
importanța cadrelor este atât de inare, în cât cu drept 
cuvânt s'a spus, că ele formează cheia de boltă pE care 
se sprijină întregul edificiu militar, | | 

Conducătorii oştirei au deci datoria să proceadă, chiar 
"- de pe acum la sporirea treptată a cadrelor arinatei, astfel 

ca, atunci, când se va ajunge la numărul de gradaţi, pe 
care l-am arătat, să se poată trece la reducerea duratei 
serviciului militar sub arme, fără ca forța de apărare a 
țărei. să fie micșorată,: 

In afară de chestiunea instrucției preregimentară şi 
a sporirei cadrelor, o durată de serviciu mai scurtă ca 
2 ani reclamă: | 

Intensificarea instrucției, concentrarea ' mai deasă şi 
pentru termene mai lungi a rezerviştilor, Apoi suprimarea 
concediilor pentru economii și chiar reducerea. concediilor 
de vară la jumătate și a permisiilor de Paşti și Crăciun 

“la 8 zile, procurarea mijloacelor de traiu direct din 'co- 
merţ, ne mai trimițându-se soldați pe la grădini de zar- 
zavat, tăiatul lemnelor la păduri, strângerea de furaje, 
pe la proprietari, etc, 

Serviciul de Intendenţă și: Administraţie să aibă ca 
misiune principală aprovizionarea trupelor, iar nu veri- 
ficarea actelor, cum se face în prezent. In fine, va mai fi 
nevoie ca “serviciul jandarmeriei, grănicerilor şi pompie- 
rilor să fie îndeplinit numai cu reangajați ne mai pu- 
tându-se întrebuinţă, -ca astăzi, “soldaţi în termen. 

Totodată, intensificarea instrucției cere neapărat în- 
ființarea de tabere de instrucţie, cel puţin câte una de 
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“Corp de Armată, tabere în care să se facă instrucția de 
luptă intensiv nu așa cum se obișnuește în prezent, în - 
jurul orașelor, cu teme şi apiicaţiuni banale, care nu.mai . 
prezintă nici un interes şi:pe un teren . lipsit complet ide 

:posibilităţi multiple de aplicaţiuni tactice, - 
In armata Franceză, recruții, odată trecuţi prin . pe- 

'rioada 1 . (instrucția individuală) sunt scoși în tabere, 
la apiicaţiuni în teren variat şi unde se familiarizează cu 
viaţa cât mai apropiată de a războiului, 

Numai atunci, când toate aceste condițiuni vor fi 
înfăptuite, durata serviciului sub arme se va puteă reduce, 
fără nici o grijă pentru viitor, Aceasta cu atât mai mult, 
cu cât, între o armată lipsită de cadre, (mai ales reangajaţi) 

“fără mijloace, în care soldații nu fac de cât 6—7 luni 
instrucție și accea în mod intermitent, câte 2-3 luni 
în cazarmă și timpuri îndoite de şedeie acasă, adică un 
fel de trupă cu schimbul, ca pe vrema Dorobanţilor; şi 
o armată, în care soldaţii vor sta sub drapel timp de 18 

“luni sau chiar numai un an, însă în inod continuu, ar aveă 
" cadrele: complete și mijloace de întreţinere și de instrucție 
din belșug,- credem că nimeni. nu va 'şovăi se -prefere 
acest al doilea sistem. 

In asemenea condițiuni, armata de mâine, cu o durată 
“de serviciu redus, va fi mult mai bună ca cea de astăzi, 
carei luptă cu atâtea: greutăţi şi se sbate în atâtea - lipsuri 
şi nevoi. - 

, 

Elementele armatei. 

iInstrucţia, dobândită în timpul serviciului. sub - arme, . : 
se” pierde proporţional cu timpul petrecut la vatră, , 

“Pe de'altă parte, :greutăţile -familiare cresc cu vârsta 
şi în acelaș timp descresc “calitățile militare —. curajul, 

: sacrificiul vieţei;“etc., — ce' sunt. proprii tinereței. 
i Din aceasta, rezultă că: dacă. s'ar -adună la an loc 

toţi oamenii, care au căpătat instrucția inilitară; indiferent 
”de--aptitudinele relative : vârstei, am obține o - armată 
”neomogenă, 

. 
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De aci, ideia de a împărţi totalitatea forţelor în 
diverse categorii sas elemente, în care să se grupeze mai 
multe contingente, care să nu difere prea mult unul 
„de altul ca vârstă, aptitudini fizice, etc. 

La noi, în trecut, armata eră împărțită în 4 elemente: 
Sub arme, Complectare, Rezervă și Miliţii, | 

In tendința de a copiă întocmai pe Francezi, unde 
nu există elementul „complectărei”, el a fost suprimat! 
şi la noi, prin legea de organizare a arimatei din anul 1924, 

Prin o asemienea măsură, nu s'a ţinut de loc seamă, 

că în chestiuni de organizare militară, trebuese respec- 

tate anumite principii, din care unul foarte important, 

este acel al Confinuităței şi al Stabilităfei. | 

___ Consecvent acestui principiu, schimbările aduse în or- 

ganismul militar, fără motive bine justificate, ci numai în . 

dorința inovației sau pentru a imită pe alţii, sunt cât 
se poate de dăunătoare oștirei. 

Probabil că, legiuitorul din 1924 nu și-a dat în dea- 

juns seamă de câtă perturbare se va produce în lucrările 

„Cercurilor de recrutare, prin suprimarea elementului com- 

pletărei, când mii de registre, cu sumele a zeci de mii 
de oameni, au trebuit să fie refăcute. Și trebue observat, 

că asemeni prefaceri s'au produs intr'un- noment, când 

Cercurile de recrutare nu erau încă la curent cu diversele 

lor lucrări și în special cu aranjarea situațiunei militare 
a tuturor oamenilor ce sunt mobilizabili. 

„In afară de aceasta, un organizator militar trebue să 
țină seamă, că fradiția este un factor de imare importanță 

pentru armată. La noi, toată lumea, chiar și oamenii 
dela sate, se obișnuiseră de mult cu noțiunea de Com- 

plectaş. Ei mai ştiau încă, că există o diferenţă între a 

fi Complectaş sau Rezervist. 

In -adevăr, prin tradiție, complectașii se considerau 

singuri ca foarte strânşi legați de armată, mai mult întrun. 
concediu prelungit, gata de a răspunde cu cea mai mare 
proniptitudine la ori ce chemare. Pe când noțiunea de 

rezervist împlică un om mai în vârstă, cu mai multe 
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greutăţi famiiiare şi care eră sigur, că autorităţile inilitare 
nu vor face apel la el de cât în împrejurări foarte prave. 

Astăzi, aceste două noțiuni, cu care lumea se obiş- 
nuise de zeci de ani, se confundă. - Complectaşii sunt îm- 
bătrâniţi înainte de vreme, iar rezerviştii sunt ţinuţi con- 
tinuu în nesiguranță şi sub îngrijorarea, că în ori ce 
moment ar puteă fi stânjeniţi de la ocupaţiuni:e lor, de 
către autorităţile militare, ” 

In afară de aceasta, autoritatea militară arc uneori 
nevoie de o întărire vremelnică a efectivelor în timp de 
pace, fără a fi nevoită să ceară aprobarea Parlamentului; 
pe când rezerviştii, oameni în vârstă, cu greutăţi familiare 
mai mari, nu ar trebui să poată ţi chemaţi sub arme, 
de cât pentru anumite perioade de iastrucţie fixate” prin 
lege, sau în situaţiuni de o gravitate excepţională, cu 
un vot al Parlamentului. ” N 

Aceste distincţiuni ar trebui cu atât mai mult păs- 
trate, cu cât legea de recrutare, având un caracter social- 
militar, autoritatea rmilitară nu ar fi biăe să poată dispune 
ea singură şi în orice moment, de toţi cetățenii, chiar şi 
cei mai în vârstă, cum sunt rezerviştii şi milițienii, 

In fine, mai este de observat, că în scurtă vreme, 
după ce la noi s'au desființat Complectaşii, cu toate relele 
urmări ce au decurs, iată că Francezii, care nu au avut 
nici odată un element intermediar, între oamenii sub arine şi acei de rezervă, vin, prin legea de recrutare din 1927, să înființeze elementul „Disponibilităţei», compus din cele trei contingente niai tinere, cari au terminat serviciul sul arme, corespunzând aproape întocmai elementului Corm- plectărei, pe care noi l-am avut şi fără nici o justificare serioasă, l-am desfiinţat, 

, Prin urmare, din toate punctele de vedere, ar fi preferabil să se păstreze şi la noi cele + elemente, cum au fost în trecut, adică: Sub arme, Complez are, Rezervă şi Miliţii, | | | 
" Trebue menţionat însă, că în trecut oamenii rămâneau în complectare până la vărsta de 30 ani, de oarece, pentru 
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nevoile mobilizărei, ei erau încadraţi numâi la regimentele 
actve 1 — 40;'pe când astăzi ne mai tăcându-se vre-o 

distincţie între: regimentele active și cele de rezervă, nu 

mai este nici un motiv, ca oamenii să rămâaă în com- 

plectare' până la vârsta 'de 30 ani, astfel că elementul 
comiplectărei ar putea îi compus şi la noi din 3 .—- 5 

contingente. | 

Cu acest număr restrâns de contingente, se'va puteă 
face: faţă cu prisosinţă nevoilor eventuale din timp de pace, 

precum şi de a se aveă âfective 'suficiente pentru trupele 

de acoperire, în' caz de „războiu. - 
Ss 

Dispense de serviciul militar, 

După, cum am arătat, recrutarea este o instituție de 

„ordin social- militar. Cerinţele armatei veclamă, ca toţi 

tinerii valizi să fie încorporaţi, pentru a primi o instruc- 

ţie militară. Pe când nevoile de ordin social pretind, ca 

serviciul militar să. nu atirigă progresul social sub raportul 

economic familiar, adică să nu se priveze. societatea şi 

în special familia de tinerii, care sunt indispensabili pentru 
întreținerea ei. 

| Prin legea noastră 'de recrutate din anul 1913 şi 

astăzi îi în Vigoare, sunt: admise anumite! cazuri de dispensă, 

pentru tinerii,. ce'se dovedesc „că-şi întreţin familia lip- 

sită, de, mijloace, Ne 
"Toate proectele « "de „legi, asupra Rectutărei armatei, 

întocmite în ultimii ani, "din care” “unul. a şi fost” depus” în 

- Parlament, așteptând numai să “fie votat, nu iai. admit 

dispensa de Șerviciu militar pentru susțisiătorii 'de: familie. 

'Autorii acestor” proecte de legi. au fost probabili i impre- 
„sionaţi de cele. petrecute în ultimul războiu, la Turtucaia 

şi pe tot fontul Dunărean, când s'au văzut soldați, ce nu 

„ştiau cum să. ție 'o pușcă în mână și nu trăsese nici au 

“cartuș. 

| Atunci sa săvârșit greșeala, ce sperăm că. nu 'se va 

„mai "repetă, de a se. completă efectivele “unităţilor noui 

“Ereiate la mobilizare (Batalionul IV-lea), cu 'dispensaţi, ce 
3 
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nu primise nici o instrucţie în timp de pace, pe când. 
oameni complet instruiți umpleau părţile sedentare ale 
regimentelor, fără nici o întrebuințare, 

Dar. ceeace autorii proectelor de legi nu au ținut 
seamă este faptul, că în' războiu efectivile regimentelor-—mai 
cu seamă la infanterie — se topesc foarte repâde. 

Atât în armata franceză cât şi în cea germană, au 
fost, unităţi cari şi-au completat, efectivele, integral, de 
câte 10—15 ori, 

Din această cauză, va fi nevoie ca, la începutul răz- 
boiului, să existe o mare rezervă de oameni, cari nu vor 
plecă pe câmpul de luptă, din primele zile ale înce- 
perei ostilităţilor, ci treptat, pe :;măsura nevoilor. Va ră- 
mâne astfel destul timp, ca ei. să fie instruiți după izbuc- 
nirea războiului, dacă, bine înţeles, nu se va repetă greşala 
din 1916, de a-i trimite dela început. pe câmpul de iuptă. 

Un exemplu edificator, asupra rezervelor de oameni 
necesari la războiu, este cazul Germaniei, care în 1914, 
la intrarea în războiu, avea 1/3 din efective denumit Erzatz, 

Cu acest Erzatz, Germania a putut completă pierde- 
rile la războiu, timp de 4 ani și în 1915, când această 
rezervă de oameni nu a mai existat, ci au fost obliga ţi să 
depună armele, 

Rezultă dar, că dispeiisele de serviciu militar, în 
timp de pace, pot fi admise, fără a sa aduce vre: un pre- 
judiciu prea mare intereselor apărărei naţionale, însă tre- 
buc organizată instruirea lor la războiu. 

Dar mai este şi o chestiune de ordin umanitar, care, 
pledează în favoarea menținerei dispenselor,. 

In adevăr, prin noul proect de lege asupra recrutărei, 
se prevede, că familiile celor încorporați, lipsite de mij- 
loace, să fie ajutate de stat. Se uită însă că, în momentul 
de faţă, statul are de ajutat peste 1.500.009 invalizi, 

- văduve şi orfani de războiu, pe care, din lipsă de mijloace. 
suficiente, nu-i poate întreţine cum ar trebui, astfel că 
este nevoit să facă un larg apel la caritatea publică. 

Ce se va întâmplă atunci, când o nouă categorie de 
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nenorociţi ar trebui să fie întreținută tot de stat? De 
Sigur, că vor fi lăsaţi în prada celei mai negre mizerii, 

Este posibil, ca autorii nouilor proecte de lege asupra 
Tecrutărei să fi fost înfluențați de cele ce se întâmplă 
în Franţa, unde în “adevăr, dispensele sunt suprimate, în 
schimb, statul ajută familiile nevoiașe ale celor încor- 
poraţi. Se uită însă, că această țară are așă mare lipsă de 
oameni, în cât aproape nici nu se poate completă contin- 
gentul anual, în. schimb, mijloacele financiare îi permii 
să ajute familiile nevoiașe, în timpul când fiii lor. își 
fac serviciul militar, | | 

La noi, din contră, avem oameni destui, ca probă; 
că nici nu pot fi toţi încorporați de odată, pe -când bu- 
getul statului, după cum am spus, nu mai poate suportă 
noui sarcini, i 

lată de ce socotim, că dispensele de serviciu imili- 
iar activ trebuesc menținute, încă câtva timp în arinata 
noastră, - 

Cu condițiunea însă, ca aceşti dispensaţi să formeze. 
la mobilizare, o rezervă de oameni, care să fie instruită 
la războiu și cu care să se completeze pierderile, 

Taxele militare, 

In nici o armată, principiul juridic al recrutărei: >3Ser= 
viciul general și personal obligator” nu poate fi aplicat: 
în mod integral, din cauza dispenselor, scutirilor, amână- 
rilor etc., astfel că se produce o iaegalitate, în ceeace 
priveşte îndatorirea de a contribui la apărarea patriei, 

Pe de altă parte, tributul de sânge, ce unii sunt 
“obligați al da țărei, nu poate fi echivalat cu nici un 
alt serviciu, ce scutiţii, dispensaţii etc., ar aduce pentru 
apărarea patriei, în alt mod de cât expunându-şi viaţa. 

Totuși, principiul egalităţei cere o compensație, din 
partea celor ce, din diferite motive, nu fac serviciu militar: 
în timp de pace, ca să contribue și ei cu ceva la apă- 
area naţională, Da SR 

Compensaţia cea mai practică şi mai uşor de reali- 
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zat a fost găsită sub forma unei taxe imilitare, pe care: 
sunt obligaţi să o plătească tinerii sau famiiiile celor, 
ce din diferite motive, nu fac serviciu militar în timp 
de pace. | 

Sumele astfel încasate, ar trebui să fie întrebuin= 
țate numai pentru nevoile de apărare ale ţărei, pe când 
la noi ele fac venit la bugetul general al statului, unde li 
se dă cu totul alte întrebuințări. 

In afară de aceasta, asemenea taxe nu ar trebui per- 
cepute, de cât pentru timpul când tânărul urmă să-și facă 
serviciul militar sub arme. , 

Prevederile legei. noastre de recrutare, care cere 
unor categorii de tineri taxe pentru un timp mult mai 
îndelungat, nu sunt deci justificate. i 

Taxele militare nu trebuesc să fie fixe, căci s'ar 
favoriza cei bogaţi, ci proporţionale, cu averea iiecăruia, 

Reduceri și înlesniri de serviciu militar, 

In trecutul depărtat, spre a se da un impuls învăță- 
mântului secundar, care eră la noi atât de puţin desvoltat, 
s'a dat înlesnirea, tinerilor ce absolveau liceul, să facă 
numâi 6 luni serviciu sub arme, cu condiția de a satisface 
probele pentru a deveni sub-locotenenţi de Rezervă, 

Acest lucru nu aduceă, pe atunci, aproape nici o 
stânjenire armatei, de oarece încadrarea ci, chiar pentru 
războiu, se făceă aproape numai cil ofiţeri activi. 

Mai târziu, pe de of parte învățământul secundar 
luând o mai mare desvoitare, astfel că nu mai eră nevoie 
să fie prea mult încurajat; iar pe de aita, armata urmând 
să fie încadrată, în caz de războiu cu un număr mult mai 
mare de ofițeri de rezervă, durata serviciului militar, pen- 
tru absolvenţii cursului secundar, a fost sporită dela 6 
luni la lan, 

Această stare de lucruri există și astăzi, 
Pe viitor însă, dacă durata serviciului militar pen- 
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tru massa. cetățenilor. va fi redusă -deia. 2—3. ani, cât este. 
acum la 1: an şi jumătate; din contră, termenui de servi- 

- Ciu, pentru absolvenţii. iiceului, va trebui sporit dela 1. an, 
cât este astăzi, la 1 an şi jumătate, “adică ur urină. să. 
avem o durată egală. de serviciu. militar pentru. toți cetă- 
țenii ţărei, o i | 

| În. adevăr, învățământul secundar a luat în ultimii: 
timpi o extindere prea mare, din această cauză, nu numai. 
că nu: mai trebue încurajat, ci. tineretul nostru urincază 
să fie canalizat în. aite direcțiuni, pentru a nu se formă. 
şi la noi un proletariat intelectual, Ne 

In afară. de aceasta, în caz de războiu, arniata noas- 
stră: va: fi încadrată cu 60% ofițeri. de rezervă şi numai. 
Testul vor fi ofițeri activi. Este dar nevoie, ca ofiţerii 
de rezervă să aibă o pregătire mult mai solidă ca în 
trecut, ceeace, în timp de un an, ni se mai poate obţine, 

| Pentru acest motiv, chiar atunci când' durata serviciu- 
Iu sub arme va fi redusă la 1 an pentru massa cetățenilor, 
cei, ce ar vroi să devină ofițeri de rezervă, vor trebui 

“să facă serviciu tot 1 an şi jumătate. In asemenea caz, star 
puteă admite drept compensație, să servească 1 an ca 
soldaţi, iar ultimele 6 luni ca sub-locotenențţi. 

Dealtfel, principiul - juridic al recrutărei cere, ca toți 
tinerii să aibă, față de patrie, aceleași obiigaţiuni militare, 

fără deosebire de aptitudini sau de titluri, | 
“Există însă o categorie de tineri, care beueticiază 

de o favoare muit mai mare și cu totul nejustificată, Aceş- 
tia sunt elevii şcoalelor politechnice și a „cozici de arhitec- 
tură. Astăzi, asemenea școli sunt militarizate, iar după 

„„ absolvirea cursurilor, elevii sunt obligați să facă un stagiu 
"numai. de 3 luni la corpurile de trupă. Si 

Din punct de vedere al asimilărti cunoştinţelor. mili- 
tare de către aceşti tineri, cred că așă, cam se face acum, 
eșalonându-se cursurile militare în 2 ani de şcoală—câte 2 
luni primăvara şi toamna, —nu se obțin hune rezultate, 

Dealtfel și din punct de vedere al încadrării uaită- 
ților, la: mobilizare, cu ofițeri de rezervă, măsura luată 20 i _
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este desavantajoasă, pentru. că ofiţerii de rezervă — la 
unităţile de artilerie şi. geniu — provin sin 2 şcoli di- 

- ferite: unii din şcolile propriu zise de ofiţeri de rezervă, 
unde urmează un anumit program. de cursuri şi aplicațiuni 
şi alții dela. școlile politechnice şi arhitectură: cu. alt 
program de cursuri, o e , 

Motivul unei asemeni dispoziţiuni, luati după în-- 
cheiereu păcci, a fost, că se simţiă mare lipsă de ingineri. 
şi arhitecţi. Astăzi, polurile sunt împlinite cu prisosință, 
astie! că, din acest punct de vedere, o asemenea misură nu-și. 
mai arc nici o justificare, | , 

Dar chiar dacă ar există unele. lipsuri, oare căile 
ferate, poșta și telegraful, etc, nu au şi mai mare nevoie? . 
Dacă o asemenea măsură sar. gencraliză, atunci serviciul 
militar urmează să fic îndeplinit numai de sătenii Munci- 
tori de pământ, căci pentru cărturari se va găsi în tot- 
deauna un pretext, spre a-i face indispensabili. 

Cum curentele democratice se accentuiază la noi din 
ce în ce mai mult, asemenea înlesniri de serviciul mi- 
litar încep să apară, în ochii mulțimei, ca un privilegiu 
de clasă, , Ă 

Nu trebue să se uite, că ultimul stat în Europa, care 
mai menținuse până la războiul mondial anumite privilegii 
de clasă, chiar și în armată, eră Rusia și tocmai aceasta 
a fost una din numeroasele cauze 'ale prăbuzirei marelui 
şi puternicului Imperiu. 

Ar trebui dar, să nu se mai facă vre-o excepţie, 
pentru nici o: categorie de tineri. şi toți să-și îndeplinească 
obligațiuni!e militare numai la unitățile armatei și cu 
aceiași durată de serviciu, 

Angajări. voluntare. 

Legea de recsutare permite acelor tineri, cari arată 
o deosebită dragoste pentru armată, să poată face serviciu. 
militar . şi: înainte de ' data: legală a încorporărei, adică: 
după ce au împlinit vârsta de '18 azi. In intenția legiuito- 
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rului a fost, că aceşti tineri ar puteă deveni buni 
gradaţi, cari, după terminarea serviciului normal, să cou- 
tracteze un angajament de mai lungă durată. 

„O asemenea dispoziţie nu aveă nizi un inconvenient 
atunci, când termenul de serviciu sub arme eră acelaș pen-: 

tru toți şi când recrutarea eră regională, adică fiecare 

făceă serviciu în circumscripția “militară unde-şi avea do- 

miciliul,' . 

Astăzi, angajările voluntare au ajuns un mijloc de 

eludare a legei. In adevăr, prin faptul, că la unele arme - 

durata serviciului este de 2 ani, iar la altele de 3 ani, 
unii tineri, pentru, ca nu cumvă să fie repartizați la 
recrutare la trupele cu serviciu pe 3 ani, au grijă să se 
angajaze ca voluntari, la unitățile unde durata serviciului 

este numai de 2 ani. Pe lângă aceasta, recrutarea, n2 mai 
fiind regională ci naţională. (pe întreaga țară), angajările 
voluntare dau posibilitatea unor tineri, să facă serviciul 

militar în. garnizoana unde vroesc ei i și nu acolo unde o 
cer interesele. armatei. 

„Pentru aceste motive, ar fi mecesar să nu se mai 

admită ca voluntari de cât acei tineri, care se obligă, ca 

la terminarea serviciului militar să se reangajeze pe un 

timp mai, îndelungat în armată. 

Sisteme de recrutare 

Inaintea marelui războiu, sistemul de recrutare eră 
cel regional, adică oamenii, în special cei dela infanterie, 
făceau serviciul militar pe teritoriul 'regiunci “unde-şi a- 
veau domiciliul. 

Un asemenea sistem; care are avantajul de a înlesni 
operaţiile mobi! iizărei, eră perfect justificat, pentru, Mun- 
tenia şi Moldova, din cauza omogenităţei populaţiei. Re- 

„zultatele nu au fost însă aceleaşi în Dobrogea, unde sol- 
daţii regimentelor de infanterie şi călăraşi din Tulcea 
şi Constanţa, după 40 ani de la alipirea acestei provincii, 
nu ştiau încă românește şi, ce este mai grav, nici nu: 
simțeau româneşte. - 
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Astăzi, cu alipirea nouilor provincii, chestiunea capătă 
o importanţă și mai mare, căci mulţi Moldoveni din Basa- 
rabia și Ceangăi din Ardeal, cari, deşi necontestat Ro- 

mMâni, nu înţeleg nici o vorbă românească. NE 

Măsura luată de autorităţile superioare militare, în- 

dată după războiu, de a se adoptă sisfenu/ national de 
recrutare, este cât se poate de bine venită și ar trebui 

consfinţită prin lege. ! 
Prin un asemenea sistem, tinerii, făcând serviciul mi 

„litar la diferite unități ale armatei, independent de re- 

giunea uride-şi au domiciliul, se înlesneşte foarte mult 

opera de unificare a populaţiei ţărei, 

Mai este de observat, că în anul 1920, când s?a 

făcut prima recrutare în Basarabia, deputaţii și senatorii de 
peste Prut: cereau inzistent, ca recruții acestei provincii 

să fic lăsaţi a-şi face serviciul numai la unitățile din 
Basarabia. 

A fost un bine, că o asemenea cerere nu s'a ţinut 

în seamă, căci pe de-o parte sar fi îngreuiat opera de 
unificare a populaţiei, iar pe de alta'să se dea un prilej 
mai mult de a întreţine viu spiritul de separatism al 
acestei provincii. 

Din cele arătate mai sus, rezultă că, dat fiind stările 
de lucruri de astăzi, sistemul de recrutare nu poate fi. 
de cât cel național, deși, cu un asemenea sistem, mobili- 
zarea devine ceva mai grea; însă aceasta se compensează 
cu prisosință, prin desvoltarea, tot mai mare pe care o 
iau căile noastre ferate. | 

Dacă însă completarea efectivelor unităţilor luptă- 
toare nu s'ar puteă împlini fără o parte din minoritari, 
atunci sistemul de recrutare cel mai bun .de aplicat, pentru 
armata noastră, ar fi sistemul naţional pe regiuni de 
Corpuri de Armată. | 

Adică, unităţile unui Corp de Armată, ar urmă, să” 
primească oamenii necesari. din toată zona acelui Co- 
mandament. 

- Pentru aceasta, va fi nevoie, ca teritoriul fiecărui 
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Corp de Armată să cuprindă, în proporție de. circa 25% 
şi regiunile minoritare. | 
"In astfel de condițiuni, sar obţine avantajul: uniți- 

cărei naţionale, ordinea în stat ar fi asigurată, iar pierde- 
rile războiului ar apăsă deopotrivă diferitele provincii. şi 
în aceiași măsură pe minoritari și elementul românesc, 

Urmează dar, a se exclude cu totul sistemul regional 
de recrutare, care are necontestat avantajul unei mobili- 
zări mai repezi, însă nu ne qă siguranța necesară la 
Tăzboiu. 

Executarea recrutărei. 

Prin* aceasta, se înțelege operaţiunile ce se execuță 
anual, în scopul. de a stabili, numeric. şi nominal, tinerii 
cari. trebue să înceapă obligaţiunile serviciului militar; 
cazurile de scutiri, dispense, amânări etc; ordinea în care 

-se vor chemă cei “găsiţi buni la recrutare; repartiția lor 
între corpurile de trupă și în fine, încorporarea lor, 

Operațiunile. succesive, ca întocmirea tabelelor de re- 
censământ, centralizarea lor, executarea recrutărei pro- . 
priu zise, revizuirea tinerilor etc, se execută la noi de 
multă vreme, după norme bine stabilite, care au ajuns să 
fie cunoscute de toți cetățenii, astfel că ar fi avantajos 
să nu se schimbe. o | 

Este de observat însă, că de unde înaintea marelui. 
Tăzboiu diferența între clasa anuală şi contingentul ce 
se încorporă nu era nici. de 250%, astăzi aa trece de 50/. 
= In adevăr, după ultimele statistici, clasa anuală, adică 
cei înscriși pe tabelele de recensământ, este de circa 
"250000 oameni, pe când tinerii ce se încorporează, adică. 

” contingentul este numai de 120000. Dacă vom deduce 
scutiţii 12—15000, dispensaţii 10.000—12.090 şi amânaţii 
8000-—10.000, tot ramâne o diferență de circa 90000. oa- 
meni între clasa anuală și contingent, prin nimic justificată, 

Autorităţile superioare militare au datoria să între- 
prindă cercetări amănunțite, spre a constată. cauzele dife- 
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renţei atât de mari „care nu poate să provie de cât din 
faptul, că actele stărei civile de naşteri şi morţi nu sunt 
ținute la curent. Sau că buletinele de inişcarea populaţiei 
nu se comunică la vreme, astfel că sun tânăr se poate găsi 
înscris, în acelaș timp, pe tabelele de recrutare a 2 sau 3 
Cercuri de recrutare etc., salii în fine, că nu s'a pus încă 
o stavilă fraudelor de Ia recrutare. 

Este necesar, să se dea mai mare importanţă verificărei 
tabelelor de recensământ, care se face în prezent de către 
un ofițer inferior pentru toată raza cercului de recrutare, 

"Ar trebui ca, înainte de executarea recruțărei, aceste 
tabele să fie verificate şi centralizate de o comisiune 
specială, care să aibă și timpul necesar pentru asemenea 
operațiuni, : , 

Ținem să atragem atenţia „că în urma înfiiuţărei Co- 
mandamentelor teritoriale de Corp de Armată, unele ches= : 
tiuni, relative la executarea recrutărei şi în. special recla- 
maâțiunile individuale, ce nu ar intră în cazul „precis al 
legei etc,, ar putea fi soluționate de aceste Comandamente 
Teritoriale, în loc să fie trimise Ministerului de Război, 

Prin o asemenea măsură, sar obține o largă des- 
centralizare în rezolvirea diferitelor lucrări, .
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CAPITOLUL. II]. 

Cadrele armatei. 

Calitățile naturale ale unei naţiuni, nu pot îi singure 
suficiente, pentru a aveă o bună armată. Ele trebuesc 

cultivate și modelate, în sensul cerințelor războiului, spre 
a puteă transformă pe orice cetăţean întrun excelent 

soldat şi tocmai aceasta este opera tadrelor. 

Cu drept cuvânt s'a spus, că atunci când cadrele sunt 

bune întro oştire, este peste putință ca armata să fie 

mediocră; căci ea este produsul activităţei celor dintăi, 
Deasemenea, o armată mediocră nu poate îi decât rezultatul 

muncei greșite a unor cadre tot mediocre. 

[n viitor, când durata serviciului militar sub arme 
se va reduce şi când întreaga națiune va luă parte la 

războiu, importanţa cadrelor va deveni covârșitoare. 

Pe de altă parte, perfecționarea armamentului şi întro- 

_ ducerea în luptă. a atâtor mijloace moderue, cer o. „pre-.) 

gătire deosebită a cadrelor. . « 

Tot din cauzele perfecționărei armamentului, 1 mă- 

rindu-se câmpul tactic al luptelor și implicit şi cel 

"strategic, pregătirea cadrelor a căpătat o importanţă foarte 
mare, din cauza inițiativei şi a independenței în acţiuni 
ce se cere viitorilor comandanţi — De aci, rezultă grija 

cea mare, ce conducătorii armatei trebue s'o pus, peatru 

recrutarea şi pregătirea lor. 
sa 

Recrutarea gradelor inferioare, 

Misiunea gradelor inferioare este de a ajută pe ofițer 

în educaţia și instrucția soldaţilor, iar iimporianța i 
rezultă din influența ce o au asupra trupei prin contactul 

permanent cu ea. 

Din cauza serviciului general și personal obligator, 
care întroduce astăzi în rândurile armatei cetățeni din 

toate clasele sociale, gradele inferioare nu-și pot impune 

„autoritatea, asupra trupei, prin o cultură superioară -- cum 

este cazul pentru ofiţeri — ci numai prin o desăvârșită 
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execuţie a serviciului, prin experienţă și prin garanția 

calităților morale. | 

In trecut, durata serviciului militar sub arme fiind 
mai lungă, se dispuneă de un timp suficient pentru forma- 

rea gradelor inferioare, care apoi produceau un lucru 
util destul de îndelungat, astfel că, pe acele vremuri, nu 
se simţea de loc nevoia unor gradaţi perinanenţi, adică 

subofiţerii de carieră. 
Astăzi, cu durata serviciului redusă în mediu la 2 

ani, se cere gradelor inferioare o practică mai mare și 
sisteme mai inteligente, spre a desăvârși instrucția solda- 

tului, întrun timp destul de scurt. 
Experienţa ne arată, că durata actuală a: serviciului 

sub arme — în mediu 2 ani, — abia este suficientă pentru 
a formă în mod sumar un grad inferior, fără a mai rămâne 
însă mult timp, pentru a ne puteă folosi de produsul 
cunoştinţelor şi experienţei sale, 

Din această cauză, rolul gradaţilor în termen a scă- 
zut simțitor, fiind nevoie să se sporească numărul sub- 
ofițerilor de carieră, ce capătă astfel o deosebită im por- 
tanță, - 

In viitor, când durata serviciului sub arme va fi 
redusă la 18 luni sau la un an, gradaţii în termen abiă 

“îşi vor desăvârși instrucţia militară, până la isprăvirea 
duratei serviciului sub arme, adică atunci când se eliberează 
din armată. Aceasta înseamnă, că în timp de pace nu ne 
vom mâi puteă folosi de ei i că vor fi întrebuințați 

„numai la războiu. 
In asemenea condițiuni, toate funcțiunile de grad 

inferior urmează să fie împlinite numai de subofițeri de 
carieră, astfel că numărul acestora va crește simțitor, iar 
importanţa lor va deveni covârșitoare. 

Pentru a se obține acest mare număr de subofiţeri 
de carieră, va trebui, în primul rând să Ii se garanteze 
stabilitatea, ca şi pentru ofiţeri.. Prin urmare sistemul 

- reangajărilor periodice de astăzi pe câte 1,2 sau 5 ani va 
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trebui părăsit, asigurându-le o carieră de. cel -puţin 20—25 
ani, | | 

In afară de aceasta, trebue a se da unor asemeni 
subofiţeri - de carieră avantaje materiale "serioase, iar : la 
terminarea” serviciului o pensie echitabilă, căci numai asi- 
fel -vom 'puteă “atrage pentru armată, €iemente “destoinice, 
care altfel găsesc înlesniri destul de mari în diferite între- 
prinderi particulare, | 

Asemenea ăvantaje:ar “trebui să fie numai 'de ordin 
maâterial, după cum sunt 'gradaţiile: pentru profesori; “în 
nici un caz, însă nu ar fi bine: să: se admită trecerea lor 
în rândul ofiţerilor, a ti 
“In adevăr, prin O asemenea măsură, pe.de o parte am 
lipsi corpul subofițerilor de carieră — ce are o menire 
bine precizată în:armată. — tocmai de elementele cele mai 
bune, iar. pe de alta, experiența a dovedit cu prisosinţă, 

“că a fi destoinic subofițer de carieră, nu constitue de loc 
O garanție pentru a deveni şi un bun ofiţer. E 
„Cao dovadă este. faptul, că în timpul războiului şi 

chiar - după. încheerca. păcei, s'au: înaintat sublocotenenți * 
mulți foști plutonieri și elevi de-administraţie. 

„O statistică, întocmită la Ministerul: de Războiu: ara- 
tă, că în “ultimii 10-ani, 90% din ofiţerii condamnaţi de 
tribunalele -milităre pentru fraude, delapidări 'de 'bani etc., 
erau''tocmai din cei''proveniți din asemenea plutoaieri: şi 
elevi: de” administraţie, cari, cu timpul,: ajunsese “să -capate 
“gradul 'de' locotânent, căpitan: și chiar maior, 

"O asemenea “istăre 'de':lucruri “nu. se':poats: explică. . 
de cât prin faptul, că. aceste elemente au fost-trecuie dinrun 

- mediu de modești executanţi —:unde 'probabil își îndepli- 
itau“ destul: de bine îndatoririle! lor — întrun a! mediu 
"de conducători, unde și-au: pierdut repede “busola. 

Cauza principală este .că, puşi în faţa: a numerouse 
“tentaţiuni, unor astfel de elemente le lipseau acele simță- 
minte! înalte de demnitate și onoare, 'ce-uu se pot'dobândi 
de cât prin '0: edudaţie: îngrijită, formată întrun "mediu 
'social, pe care toți aceştia nu Pau avut şi nu Pau cunoscut, 
38... | - a |
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lată de ice credem, că vmăsura luată la 10, 'de o 
bucată de vreme, de a se înlesni subofiţerilor de carieră, 
trecerea în rândurile corpului ofițeresc activ, nu .este 
bună şi ar trebui să se revie 'asupra fi. Cel mult la 
terminarea serviciului militar, o mică parte diu ci — foarte 
ingrijit selecționat — ar puteă fi înaintați sublocotenenți de 
rezervă, 

Recrutarea şi pregătirea ofiţerilor. - 

Una din urmările cele mai evidente ale marelui 
războiu este necontesţat triunful democraţiei, în „toaie 
statele, care au participat direct sau indirect lu acezstă 
mare dramă. o 

„De când armatele se confundă cu națiuuea, ele au 
urmat acelaş drum, în evoluţia lor, însă numai <a număr, 
drepturi şi datorii. In ce priveşte însă fiinţa şi ideologia 
ci, armata a rămas o instituţie tradiționalistă şi conser- 
vatoare. Sufletul eroilor căzuţi în lupte, continuă să plu- 
tească și să conducă pașii celor ce le-a luat locul, pe 
calea acelorași tradiţii. ” 

In realitate, două lumi stau faţă în faţă: Lumea civilă, 
bazată pe libertate şi interes personal, avâud drept resort 
lupta pentru a asigură existența individului; şi lumsa 
militară, bazată pe disciplină şi altruism, având drept 
resort lupta pentru a asigură existența altora. 

Cea dintăi — lumea civilă — având în faţa ei numai 
perspectivele concurenţei pe orice cale şi ne primind dis- 
ciplina şi erarhia de cât în măsura în care-i conviu, spre 
a-şi asigură succesul său propriu în viață. Cea de a doita 
— lumea militară — având numai perspectiva muncei fără 
concurență, în vederea unui scop comun, pe care nu-l 
poate asigură de cât disciplina și erarhia. 

„Este dar nevoie, ca lumea civilă, pe timpul cât se 
găseşte în rândurile armatei, să-şi adapteze mentalitatea 
la acest nou mediu. 

Factorul, căruia revine sarcina de a transformă ideo- 
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logia democrată — a lumei civile — în una tradiționalistă 
și conservâtoare, cum se cere în armată, este corpul 
ofițeresc, 

Pentru aceasta, el trebuie să reprezinte aristrocaţia 
națiunei, însă nu în înţelesul de aristrocație de clasă 
socială și de privilegii, ci de virtuţi. 

Astăzi, spre deosebire de trecut și umilul muncitor 
poate ajunge la cele mai înalte trepte ale erarhisi militare, 
dacă va posedă cunoștințele, priceperea și virtuțile ne- 
cesare, - 

„ Zicătorea lui Napoleon, “că „fie care soldat trebuie 
să poarte în raniţa sa bastonul de mareșal”, este mai 
adevărată ca ori când. 

Si 

In vederea îndeplinirei misiunei sale, corpul ofițeresc 
trebuie să aibă o pregătire cu totul diferită de a celor- 
lalți slujitori. ai statului, neputându-se asemănă de cât 
cu aceea a preoţilor, . 
„Im trecut, popoarele erau împărţite în caste şi fie- 

care castă îşi păstră cu sfințenie tradiția sa, neadmiţându- 
se, sub nici un motiv, înfiltrarea în mijlocul ei a unui 
element străin de castă. Bunăoară, nu puteă deveni preot 
de cât acel ce făceă parte din casta preoțească, după cum 
nu puteă ajunge ofiţer, de cât acel ce proveneă din casta 
militară, | ă 

Care eră raţiunea castelor? Se pare. că :înaintaşii 
noștri și-au dat perfect seama că individul, ca să fie pe de- . 
plin folositor societăței, trebuie să fie crescut și înițiat, 
încă din prima vârstă, în sensul misiunei ce aveă să înde- 
plinească” în. cursul vieţei' sale. Astfel au fost pregătiți 
brahmanii în India, hierophanții în Egipt şi tot astfel! 
se desăvârşeau. conducătorii militari” în castele lor, - * 

. Astăzi, aceste caste s'au desființat, lăsând liber drum 
valorilor să se manifeste, așezându-se, în felul acesta, 
la locul lor în societate, după aptitudinea ce reprezintă 
prin munca, cunoştinţele și energia lor. 
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Pentru a deveni însă adevărat preot, adevărat ofiţer 
Şi chiar adevărat învăţător, trebuie să stăpâneşti întăi o 
vocaţiune specială, adică să păstrezi în sânge aptitudinele 
şi virtuțile ce se cer la desăvârșirea acestei cariere, iar 
în al doilea rând, să ai educaţiunea -şi instrucţiunea ce 
desăvârşesc aceste însușiri. | 

Ori, ca să înlocuim astăzi perfecțiunea ce o capătă 
odinioară individul crescut în interiorul castei sale, se 
cere ca instituţiunile, în care se formează aceste elemente, 
să fie astfel întocmite și să se conducă după astfel de 
programe şi metode, ca la un moment dat să ne dea 
personalitatea aptă, care să-și îndeplinească, cu toată con- 
ştiinţa și priceperea, misiunea pentru care a fost formută, 

Şcoalele militare. Se pare că generația, care ne-a 
precedat, a înțeles mai bine de cât noi, modul cum trebuie 
pregătit şi format un ofiţer. | 

In adevăr, nu au trecut nici 30 de ani, de când, în 
locul liceelor militare de astăzi, noi aveam „Școale de fii 
de militari”, în' care se primeau de preferință copii de 
ai ofiţerilor şi numai locurile rămase disponibile se com- 
pletau cu tineri proveniţi din clasele cele mai sănătoase 
ale naţiunei, 

i 
Prin o astfel de măsură, se avea în vedere pe de-o 

parte, de a se veni în ajutorul corpului ofițeresc, prin 
faptul că, copiii lor căpătau întreținerea gratuită în ase- 
menea școale; iar pe de alta, tinerii crescuţi îatr'o menta- litate şi o tradiţie ostășească, încă din frageda copilărie, 
erau mai apți de a-şi însuși calităţile ce se cer unui ofițer, 

De altfel şi tinerii proveniţi din celelalte clase sănă- toase ale naţiunei, erau crescuţi pe atunci într'0  dis- ciplină familiară destul de riguroasă, astfel că,  odaiă intrați în școalele de fii de militari — mai târziu liceele militare — se găseau deja pregătiți pentru noua mentali- 
tate şi noua atmosferă ce O găseau în aceste școale, ceeace aveă drept rezultat, că desăvârșirea pregătirei lor pentru cariera de ofițer, se urmă în. modul cel mai natural - posibil. 
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Pe acele vremuri, programele, precum. și “disciplinele 
ce 'se predau în liceele militare, nu aveau nici o legitură 
cu acele ale liceelor statului; căci conducătorii armatei 
de atunci, mai clar văzători, îşi dădeau periect seama, că 
a fi ofițer nu este o funcțiune oare care, ci o iualtă 
misiune în stat. | 

, Precum catolicismul își pregăteşte misionarii săi, încă 
din frageda copilărie, prin o instrucţie și :o aducaţia 
eu totul specială, pentru a-i trimete apoi să propovăduiască 
adevărurile lui Cristos în pustiurile Africei și nepătrunsa 
Chină; tot astfel și conducătorii armatei noastre din trecuţ 

“înțelegeau să pregătească pe viitorii ofițeri, cari aveau 
să înfrunte, în curșul carierei lor; poate greutăţi şi mai 

mari de cât acei misionari catolici. 

Cu timpul însă, lucrurile s'au schimbat, de oarece 

conducătorii armatei nu au apreciat în deajuns însuşirile 

speciale, ce se cer. unui ofiţer. Acei conducători nu a 

văzut. de cât partea materială a. chestiunei, spunându-și, 
"că de ce ar mai cheltui armata. atâţia bani, ca să întreţie 
elevi în liceele militare, timp de 4—7 ani, când avea 
posibilitatea să-și completeze vacanţele din școlile pre- 
gătitoare de ofițeri cu tinerii ce absolvise liceele statului, . 

Ca urmare, efectivele liceelor militare au fost redu- * - 
se simţitor, astfel că, de unde în trecut mai mult de 
950% din locurile 'disponibile- în şcoalele pregătitoare de 

ofițeri erau ocupate numai de elevi proveniţi din liceele 
militare; cu timpul rolurile sau răsturnat, ajungând să 
se primească în școalele pregătitoare de ofiţeri 75 — 80op. 
elevi dela liceele statului și. numai 20--25%0 din liceele: 

militare. 

„Acest fapt a avut drept urmări, că tinerele generații 
de ofiţeri se, resimțeau în ceeace priveşte! calitățile . ostă- 
șești, de oarece cei 2 ani, cât durează școalele pregătitoare 

de ofiţeri, nu sunt totdeauna suficienți pentru dobândirea 

unor asemenea însușiri. 

„" Consecințele au fost însă mai grave după războiu, 

pe de-o parte din. cauză că nivelul educativ şi: ins structiy 

s?a redus simțitor în liceele statului, după chiar mărturisirea. 
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autorităţilor şcolare; iar pe de alta, disciplina familiară 
şi cea socială au scăzut și ele, încât conducătorii şcoalelor 
pregătitoare de ofiţeri au totul de refăcut, mai cu seamă 
în ceace priveşte educaţia, lucru greu de realizat în scurtul . 
timp de 2 ani. 

* 
* + 

Până în anul 1912, cursurile, ce se predau în liccele 
militare, difereau în parte de, acelea ale liceelor statului, 
Scopul ce se urmăreă, în trecut, eră de a se asigură viito- 
rilor ofiţeri o cât mai solidă pregătire profesională. 

Avut-a armata ceva de suferit de pe urma acestor 
stări de lucruri?Noi credem că nu. 

“In adevăr, cu ofiţerii ce nu învățase în liceele militare 
nici limba greacă nici cea latină stau construit în anii 
1882—1886 fortificațiile din jurul Capitalei şi acelea de 
la Focşani—Nămoloasa—Galaţi, care, pe acele timpuri, 
Teprezentau tot ce eră mai modern în arta întărirei cetă- 
ţilor, | 

Tot datorită pregătirei ştiinţifice a unor asemeni 
ofiţeri, noi am avut, în trecut, cele mai bune armamente: 
Pușca Manlicher și tunul cu tragere repede nu erau 
întrecute. de nici o altă armată din Europa. lar când, 
în anii 1904—1906, artileria franceză a început să între-: 
buinţeze nouile metode de trageri indirecte, ofiţerii noștri 
de artilerie, datorită solidei lor pregătiri ştiinţifice, şi-au 
apropiat aceste metode cu o uşurinţă remarcabilă şi într'un 
timp foarte scurt. Lucru ce a întâmpinat mari greutăţi, 
chiar şi în artileria germană, tocmai din cauză că ofiţerii de 
artilerie ai acestei armate, nu aveau la bază o pregătire 
Ştiinţifică suficientă. 

Nu numai atât, dar la intrarea nOastră în. războiul 
pentru întregirea neamului, din cauză că în perioada neutra- 
lităței 1914—1916, conducătorii noștri politici neglijase 
de 2 trimite ofițeri ca obseratori pe diferitele fronturi 
de luptă — după cum făcuseră alte armate — „ne am găsit, 

43



General Alevra 

la începutul războiului, cu totul surprinși de transformările 
„Şi inovațiile, ce avusese loc în primii doi ani ai războiului 
mondial. Misiunea franceză, venită în ţară pentru a ne 
iniţia în această privință, a rămas plină de. admiraţie, 
pentru uşurinţa cu care ofiţerii noştri de toate armele, | 
Şi-au însuşit nouile metode de luptă şi de întrebuințare 
a armamentului, care devenise atât de numeros și atât 
de complex. 

Toate acestea au fost posibile, pentru generația care 
a făcut războiul, numai. datorită faptului că ca aveă, la. 
baza culturei profesionale, o pregătire ştiinţifică ' foarte: 
îngrijită ce-o căpătase de pe băncile liceelor inilitare. 

Incepând din anul 1912, sa “adoptat, şi în liceele 
militare, programul integral al școalelor statului. 

„_Cari au fost urmările acestor stări: de lucruri? In 
primul rând, mulți din conducătorii armatei se plâng, că 
tinerele generaţii de ofiţeri au lipsuri, în ce privește- 
pregătirea lor profesională, provenite din cauza incompletei 
lor culturi științifice. Și este de observat, că asemenea 
fapte se produc tocmai întro epocă, când războiul devine 
din. ce în ce mai științific, din cauza diversităței şi a 
complexităţei armamentelor, 
„„.. Deşi astăzi se cere mai mult ca ori când, pentru toţi 
ofițerii — indiferent de armă sau serviciu — să aibă o. 
pregătire ştiinţifică cât mai completă, la noi s'a continuat 
să. se menţină în liceele militare limba greacă şi alte: 
asemeni; în schimb matematicele, fizica, chimia etc., nu. 
au 0 desvoltare mai mare "de cât atât, cât se cere unui 
absolvent de liceu cu o cultură generală obişnuită. | 

Cu aplicarea nouiei legi a învățământului secundar, 
viitorii absolvenţi ai liceelor vor fi și imai nepregătiți 
ştiinţificește. 

"In adevăr, în trecut, pentru ofițerii armelor care aut 
„nevoie de o pregătire mai ştiinţifică — artileria, geniu, 
aeronautica etc., se puteau obţine rezultate satisfăcătoare: 

"cu candidații proveniți din secţia reală a liceelor, care: 
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aveau câte 6—8 ore pe săptămână de matematici şi câte 
4—6 ore de fizică și chimie. | 

Astăzi, cu liceul unificat, în care matematicele şi 
ştiinţele fizico-chimice se: predau ca şi celelalte cunoștinţi 
generale — câte 2 ore pe săptămână -.— „rezultatul va 
fi dezastruos, 

Din această cauză, pe viitor, elevii şcoalelor de arti- 
lerie, geniu, marină, etc,, vor fi departe 'de a puteă măcar 
înţelege, cursurile de aplicaţiuni ştiinţifice ce li se vor 
predă. Va trebui dar, sau. coborât nivelul cunoștințelor, 
ce se predau acestor elevi, sau să facă un an preparator 
ca la universitate, , 

Dacă star fi păstrat caracterul specific pentru liceele 
militare — fără asimilare cu liceele statului -- eră posi- 
bil să se adopte programe de cursuri, care să dea mai 
bune rezultate. In condiţiunile de astăzi, acest lucru nu 
este cu putinţă. | 

In acelaş timp, partea educativă este limitată aproape. 
la aceeași desvoltare, ca și în liceele statului, deși pentru 
viitorii ofiţeri ea are o aşă mare importanţă, . 

In afară de aceasta, cerinţele războiului modern fiind 
atât de multiple și variate, cei doi ani de specializare, 
din „Şcoalele pregătitoare de ofițeri”, nu' mai sunt sufi- 

“cienţi, pentru ca viitorii ofiţeri să poată dobândi toate 
cunoștințele, ce le sunt necesare. Din această cauză, spe- 
cializarea trebuie să înceapă mai curând, adică chiar din 
liceele militare. ' 

“Oare nu se procedează la fel în seminarii, pentru 
preoți și în şcoalele normale pentru învățători, spre a nu 
aminti de cât aceste două instituţii, unde cariera este un 
apostolat ca şi pentru ofiţer? , 

De ce dar sar face o deosebire cu liceele militare, 
şi nu S'ar începe cu predarea cunoștințelor profesionale | 
încă depe băncile acestor licee? In acest caz însă, progra- 
mele de învăţământ în liceele militare, evident, nu ar mai 
puteă fi similare cu acele ale statului, 

lată dece socotim, că inovaţia din anul 1912, când. 
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s'a adoptat pentru liceele militare programele școalelor 
statului, nu a fost fericită, căci eră în contra intereselor 
oştirei. Dar mai cu seamă greșala a fost şi mai mare, prin 
menţinerea aceluiași sistem şi după încheerea păcei, deşi 
marele războiu ne dovedise, că atâtea lucruri s'au schimbat 
în organismul armatelor. 

Cu reforma învățământului secondar :lin anul 1925, 
chestiunea devine, și mai importantă pentru licee!e militare, 

In adevăr, țlupă părerile unanime ale personalităţilor 
competente din învățământul statului, se impută acestei 
reforme, că de dragul cu'turei generale, se sacrifică pro- 
gătirea profesională a fineretului, de pe urma căreia noua 
generaţie va aveă foarte mult de suferit. 

Ori corpul ofițeresc are tocmai nevoie! de o cât mai 
solidă pregătire profesionaiă, 'prin urmare, conducătorii - 
armatei au datoria, să facă abstracție de noua reformă 
a învățământului secundar. 

Cariera de ofiţer cere astăzi o cultuiă ştiinţifică 
cât mai desvoltată și o educație ostăşească foarte îngriji- 
tă, astfel ca ofițerul să devie un adevărat apostol în timp - 
de pace, iar în caz de războiu spiritul de sacrificiu să fie 
atât de mare, în cât să meargă până la jertfa vieţei. 

Este dar nevoie să se predeă, în liceele, militare, 
numai acele discipline şi să se 'întocmească astfel de 
programe, în cât să se poată atinge, în modul cel mai 
lesnicios, cele două cerinţe arătate mai sus. . 

Cât privește pentru cultura generală, desigur că este 
bună şi de dorit pentru orice carieră, însă nu indispensabilă” 
tuturor indivizilor; ci numai acelora, ce vor ajunge până 
la vârful piramidei, adică pentru armată a ofiţerilor de 
la marile Comandamente, | 

Experienţa a dovedit însă, nu numai ia noi, ci în toate 
„armatele, că aceştia şi-o dobândesc singuri în decursul 
carierei lor militare, : ' SI 

in rezumat, se poate spune, că sistemul de recrutare 
- Şi pregătire a corpului ofițeresc, urmează să fie schimbat 

integral, 
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In primul rând, numărul liceelor militare și efective- 
Ie lor trebuesc astfel sporite, în cât ele să poată alimentă 
singure nevoile școalelor pregătitoare de ofiţeri; afară 
de un mic procent de 3 — 599 rezervat tinerilor proveniţi 
din liceele statului, cari ar arătă o deosebită dragoste . 
pentru câriera militară şi din împrejurări independente 
de voinţa lor, nu au putut urmă cursurile liceelor militare, 

In al doilea rând, este nevoie, ca pregătirea pro- 
fesională a viitorilor ofiţeri să înceapă mai timpuriu, adică 
chiar de pe băncile liceelor militare. O asemenea măsură 
va aveă în mod evident, drept urmări, de a înirebuinţă 
alte programe şi alte metode pentru desăvârzirea instruc- 
țici şi educaţiei viitorilor ofiţeri; şi că, ptin urmare, nu va 
mai putcă fi chestiune, pentru viitor, de echivalență între 
liceele militare şi liceele statului, 

„În ce privește școalele pregătitoare de ofițeri, este. 
mai întăi de observat, că de oarece, pentru studiiie uni- 
versitare, s?a simţit nevoia întroducerei unui an preparator, 
așă că în cazul cel mai fericit un tânăr nu poate obţine 
licenţa de cât după 4 ani; tot astfel, ar trebui să se 
adaoge încă un an la şcoalele pregătitoare de ofiţeri, 
adică în viitor durata cursurilor să fie de 3 ani în loc de 2, 
cât eră până acum. | | 

Dacă la aceşti 3 ani se mai adaogă încă un an cât _ 
durează cursurile în şcoalele speciale ale fiecărei arme, 
atunci s”ar ajunge ca și corpul ofițeresc să-și desârvârșcască 
pregătirea profesională tot în 4 ani, după cum se petrec 
lucrurile în majoritatea carierelor civile. 

In organizarea învățământului la şcoalele pregăiitoare 
de ofiţeri, ar trebui să se întroducă şi studiul pedagogiei, 
care ar da posibilitate viitorilor ofiţeri, când vor fila 
trupă, să întrebuinţeze metode mai raționale și inai prac- 
tice pentru predarea instrucției, putând obţine astfel rezul- 
tate superioare, întrun timp mult mai scurt. Această 
chestiune va căpătă o importanţă şi mai marc, atunci când 
durata serviciului sub arme va fi mai mică ca 2 ani. 
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Ar mai fi de asemenea necesar, ca în școalele pre- 
gătitoare de ofiţeri să se predeă și noțiuni de psihologie, 
de oarece, din cauza. marelui număr de minoritari ce există 
astăzi în oştire, ofiţerii au adesea de rezolvit probleme 
de ordin sufletesc necunoscute în vechea noastră armată, . 

” In legătură cu această, este necesară organizarea unui 
corp profesoral militar, compus din ofițeri pregătiţi și 
specializaţi în diferite ramuri, 

Astăzi, ofiţerii dela şcoalele militare sunt schimbaţi 
cu cei dela trupe, cu o uşurinţă de necrezut, 

Ca și când tot una este să * predai cunoştinţele, ce 
posezi, soldaţilor sau elevilor 'de școală militară. 

Sau, orice ofiţer, care are o cultură generală, poate 
„să predeă cursuri de specialitate, pentru pregătirea după 
10 — 20 ședințe a viitorilor ofiţeri?. 

Este dar nevoie a se organiză un - corp profesoral 
militar, care să lucreze în mod continuu la școli, 

Organizarea corpului technic militar. 

In trecut, dintre toate armele, numai artileria şi 
geniu întrebuințau un armament şi un material mai complex, 
căci infanteria nu aveă de cât puşca şi baioneta, iar cavaleria 
sabia, lancea şi carabina. 

Din această cauză, în pregătirea profesională a ofițe- 
țerilor, eră o mare deosebire. Pe când ofițerii de artilerie 
şi geniu căpătau în şcoli o cultură „ştiinţifică superioară, 
în vederea întrebuinţărei unora din ei ca technicieni, ofiţe- 
rii de infanterie și cavalerie nu dobândeau de cât cunoş- 

“tinţi de ordin tactic, Lo 
Puținele chestiuni technice, ce erau de rezolvit pentru 

armamentul infanteriei și al cavaleriei, se încredinţau de 
ordinar ofițerilor de artilerie. Astfel, că, in trecut, techni- 
cienii noştri militari erau formați, în majoritatea cazurilor, 
din ofiţerii de. artilerie, şi într'o oare care măsură din 
acei de geniu. . : 

Cu câțiva ani înainte de inceperea marelui războiu, 
unii ofițeri din cavalerie, dar mai cu seamă cei din infante- 
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rie, se simțeau oare cum jicniţi prin faptul, că toate chesti- 
unile technice, referitoare la arma lor, erau încredințate 
ofițerilor de artilerie. 

Rezultatul a fost, că s'a dat fiecărei arme să-şi 
rezolve singură problemele technice ce o priveau. 

i Urmările nu au fost. tocmai fericite, din cauză că 
„ofițerii de'infanterie şi cavalerie, neavând la baza Cunoș- 
tinţelor lor o cultură științifică suficientă, nu se puteau 
improviză deodată în technicieni. Astfel că, tot la ofițerii 
de artilerie și de geniu se recurpeă, când se puneau 
chestiuni de ordin technic mai grele și mai importante, 

După încheerea păcei, deși armamentul pentru toate 
armele devenise deopotrivă de numeros şi complex, totuși 
nimic nu s'a schimbat în ceace priveşte pregătirea ofi- 
țerilor technici, . 

Se poate spune, că în această privință suntem întrun 
vădit regres, de oarece chiar ofiţerii de artilerie și geniu 
nu mai capătă în şcoli, acea cultură științifică de odinioară, 
iar cei de infanterie şi cavalerie, dobândesc exact ace- 
leaşi cunoștinţi ca şi în trecut, deşi, după cum am arătat, 
armamentul şi materialele, de care se servesc astăzi aceste 
două arme, au devenit tot atât de variate şi de nume» 
roase ca şi acelea ale artileriei, | 

Mai mult încă, de unde în trecut făcându--se numeroa- 
sc comenzi de armamente, muniţiuni etc., în străinătate, 
ofiţerii însărcinaţi cu supravegherea executărei lor, aveau 
posibilitatea să-şi * perfecţioneze „cunoştinţele technice în 
marile fabrici străine, unde adesea rămâneau mai mulți 
ani; astăzi nici acest lucru nu mai este posibil, de oarece 
nu se mai fac aproape de loc comenzi de materiale şi 
de muniţiuni în străinătate. 

Mai este de observat, că pentru studiile de organi- 
zare, tactică, strategie etc., funcţionează la noi de multă 
vreme Şcoala de Războiu, unde se pregătesc în special 
ofiţerii destinaţi să ajungă la marile Comandamente ale 
armatei, - 

Pentru chestiunile technice însă, ofițerii rămân cu 
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cunoştinţele de ordin mai muit teoretic, dobândite în 
şcoalele speciale ale fiecărei arme. 

Armata însă are nevoie şi de anumiţi 'technicieni, 
cu cunoștinți mult mai vaste. de cât acele ce se predau în 
şcoalele speciale ale diferitelor arme, care să poată condu- 
ce stabilimentele militare ca arsenal, pirotechnie fabrici 
de arme etc., cum şi să fie întrebuințaţi în diferitele 
comisiuni pentru comenzi şi recepții de materiale, muni- 
țiuni etc, 

| Pentru pregătirea unor asemeni ofițeri, este nevoie 
să se înfiinţeze şi la noi o Academie fechnică similară Cu 
Școala Superioară de Răsboiu, unde anumiţi ofiţeri, de: 
toate armele, vor căpătă cunoștinți technice superioare, 
spre a li se puteă da apoi întrebuințările arătate mai gi 
sus“ la stabilimente, fabrici militare =tc. 

Pentru viitor dar, va trebui să se organizeze un 
personal 'technic militar după următoarele norme: 
__a) Un corp special compus din: ingineri, chimişti 
etc. având o asimilare cu gradele ofiţereşti, recrutaţi, 'ca 
u măsură tranzitorie, dintre inginerii, chimiştii, profesorii 
universitari etc., din industria privată și universități; ur- 
mând ca mai târziu să se formeze un corp propriu, ce se 
va pregăti în Academia technică. 

b) Techniciani militari, luaţi din ofiţerii tuturor ar- . 
melor, ce vor arătă deosebite aptitudini pentru chestiunile 
technice. Ei vor căpătă o pregătire specială, urmând anu- 
mite cursuri, academia technică etc., făcând practică prin 
fabrici etc. . 

Aceşti ofiţeri, însă, nu vor pierde contactul cu arma 
lor de origină, căci numai astfel armamentul, cu care vor 
fi dotate unităţile armatei, va corespunde unor nevoi reale 
de întrebuințare. - 

Altfel, suntem expuşi să înzestrăm oștirea cu un 
armament, care din punct de vedere strict techuic poate 
îi cât de perfect, dar să nu. îndeplinească : condiţiunile 
practice pe care le reclamă trupele în luptă. 

c) Un personal compus atât din ofițeri cât și din 
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grade inferioare, (guarzi de artilerie şi geniu) care, având 
“pregătire specială, să fie însărcinaţi cu întreţinerea și. 

. Manipularea armamentelor şi muniţiunilor de tot felul. 
Un corp technic, astfel organizat, nu numai că va fi 

o chezăşie pentru starea de pace dotând, oștirea cu arma- 
mehtele cele mai muderne și mai complete; dar un ase- 
menei corp, ţinându-se mereu la curent cu toaie inovaţi- 
unile şi perfecționările ce se aduc, va fi îndrumătorul cel 
mai indicat pentru a transformă în caz de mobilizare, 
întreaga industrie a țărei într'o industrie de riizboiu, 

Recrutarea și pregătirea ofițerilor de rezervă, 

In principiu, ofițerii de rezervă a menirea să înde- 
plinească, în caz de războiu, funcțiuni subalterae, pentru 
care nu se cere o pregătire profesională atât de îngrijită, 
cum se dă ofiţerilor activi, ce sunt dzstinaţi, cu timpul 
să ajungă la treptele cele mai înalte ale erarhiei militare, 

La noi, ofiţerii de rezervă, în marea majoritate se 
recrutează dintre absolvenţii liceului, după un an de pre- 
gătire militară. 

Este însă de observat, că nevoile de încadrare ale 
armatei noastre reclamă un număr maxim de 2090 sublo- 
cotenenţi anual, pe când, după ultimele statistici, rezultă 
că aproximativ. un număr de 10.000 tineri termină liceul 
în fiecare an, | 

Pentru ca alegerea să se facă cu mai multă înlesnire, 
ar trebui să nu se admită, să ajungă ofiţeri de rezervă, 
de cât acelor tineri, care au obţinut diploma de bacalo- 
reat şi al căror număr' este ds 4000—5090- anual, ştiuţ, 
fiind că numai 50% din absolvenţii liceului obțin în genere 
o asemenea diplomă. " 

Din aceştia, armata va aveă să aieagă circa 2009 
tineri, spre a-i pregăti pentru a deveni ofiţeri de rezervă, 
pregătire ce se înfăptueşte timp de 6 luni în şcoale .spe- 
ciale pentru fiecare armă, iar restul de 6 luni sunt între- 
buințaţi la corpurile de trupă, ca iastructori şi educatori, 
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Un asemenea procedeu nu este menit să dea rezultate. 

bune, de oarece timpul de 1 an, cât fac acești tineri 
serviciul militar, este abiă suficient, pentru a deveni, în 

caz de războiu, comandanţi de plutoane, A pratinde ca, o 

dată cu aceasta, să fie .întrebuinţaţi şi ca instructori, 

"este o imposibilitate, mai cu seamă că, spre a fi un-bun 

instructor și educator, să cer anumite calităţi, ce nu se 
pot dobândi de cât printr'o practică îndelungată a ser- 
viciului, 

| Ar fi dar necesar să se revie la vremurile din trecut, 
când timpul de un an-eră întrebuințat numai spre a formă 
din aceşti “tineri buni comandanţi de plutoane pentru 
războiu. 

De câţiva ani, tinerii cu termen redus, în loc să în- 
ceapă serviciul militar la 1 Octombrie ca în trecut, sunt 

_încorporaţi la 15 August. 

Această: epocă este cu totul nepotrivită, pe de o 
“parte, din cauză că mulţi din ei nu au încă situația învăţă- 
mântului în liceu complet lămurită, cum. ar fi corigenţe, 
bacaloreat etc.; ce se ţin în luna Septembiie; iar pe de 
alta, nu pot luă parte la manevre, ce au loc obişnuit în 
luna Septembrie sau Octombrie, de oarece, la încorporare, 
având abiă o lună de 'serviciu -militar, nu ar puteă profită 
nimica, iar terminarea serviciului militar are loc pentru 
ei la 15 August al anului următor, adică cu o lună înainte 

de începerea manevrelor, : 
Epoca cea mai potrivită, a încorporărei, ar fi deci 

“la'1 Noembrie.. ' ! 

Legea învățământului militar, 

Din cauză că nu am avut nici o dată o asemenea lege, 

învățământul militar a suferit foarte .multe schimbări. 
Astfel, spre exemplu în ceeace priveşte. învățământul 

militar inferior, odată am avut şcoli de fii de militari, 

altă. dată gimnazii militare, iar îa urmă licee militare, | 

Uneori, cursurile durau 4 ani, alte ori 7 ani, iar altă dată 
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S ani. Programele analitice, când crau identice ca acele 
ale statului, când difereau cu totul de ele. 

Acelaș lucru, despre învățământul militar secondar. 
Uneori, în şcoalele pregătitoare de ofițeri se dădeă ele- 
vilor numai o pregătire profesională, alte ori se urmărea 
mai mult o cultură generală. Acesta şcoale după războiu, 
se găseau sub ordinele Inspectorilor technici. de arme 
Şi servicii, 

In anul 1927, ele au trecut la Direcţia Invăţămân- 
tului militar din Ministerul de Războiu, iar acum, în 
urmă, au fost puse din nou sub ordinele Inspectorilor 
technici de arme și servicii, ” 

- De asemenea, în școalele de specializare şi cele tec- 
hnice, uncori învățământul eră mai mult practic, alte ori 
mai mult teoretic, | 

In învățământul superior, aceleași variaţii. Uneori. în 
„Şcoala superioară de războiu” se dădaă o foarte mare 
desvoltare studiilor de istorie militară, alte ori celor de 
tactică. Uneori se predă elevilor acestei școale principii 
foarte solide de strategie, alte ori nici nu se poimeneă de 
asemeni chestiuni, 

In afară de aceasta, neexistând o 'ege, nici eșalonarea 
învățământului, în diferite trepte ale sale şi nici con- 
ducerea lui nu sunt unitare. Aşă, spreg exemplu, Invăţi- 
mântul: inferior (liceele militare) este condus de Direc- 
torul școalelor militare din Ministerul de Războiu. | 

Invăţământul secondar şi cel technie (şcoalele pre- 
gătitoare de ofiţeri, şcoalele, de aplicaţie ale fiecărei arme, 
şcoalele de trageri, etc.) sunt conduse de Inspectorii tech- 
nici ai infanteriei, cavaleriei, artileriei, geniu, aviaţie etc. 

Tar „Şcoala superioară de războiu” este condusi de 
către Şeful Marelui Stat Major al Armatei, 

„Adică, câte trepte ale învățământului militar, tot atâtea 
organe de conducere, fără nici o legătură între ele şi fără 

"să existe o autoritate Superioară care să coordonzze şi să 
eșaloneze învățământul, ' | 

Este deci nevoie să existe o direcțiune unică, care 
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să dea norme generale și comune de conducere și de 

împărțire a învățământului, în cele trei trepte ale sale, 
Acest organ nu poate 'fi de cât iMarele Stat Major, 

In adevăr, conform legilor în vigoare, în atributiunile 
acestui înalt organ de conducere intră și instrucția în 
armată. Cum armata se compune din trupă şi ofiţeri, este 
logic, ca pregătirea ştiinţifică şi profesională a ofiţerilor, 
în toate treptele și epocile carierei lor militare, să fie 
urmată după directivele acestui orgai unic, adică de Ma- 
reie Stat Major. 

Din cele mai.sus expuse se poate vedeă, cât de mult, se 
resimte la noi lipsa unei legi asupra organizărei învă- 
țământului militar, 

Inaintările în Armată. 

Ideia creărei gradelor în armată, a precedat pe aceea 
a regulărei trecerei de la un grad la altul. Nu numai atât, 
dar prima a născut din trebuințe cu totul diferite, de cele 
din care a pornit cea din urmă. 

In fazele originale ale desvoltărei organizațiunilor 
militare primitive, sporindu-se numărul celor chemaţi a 
purta armele, s'a simţit nevoia de a-i grupa în unit: ăți 
mici, care să poată fi conduse. direct ds un singur „Om. şi 
de a întruni aceste unități în grupuri. din ce în "ce! iai 
mari, punând în fruntea fiecărui grup un şef, care “să | 
asculte de şeful imediat superior şi să aibă autoritata 
asupra grupurilor imediat inferioare. . 

Aci găsim primele origini ale zrarhiei, care a prove enit 

din necesitatea de a pune în fruntea fiecărei unităţi un 

şef, învestit cu o autoritate „proporțională cu importanța 
unităței, , 

La început, nu există aproape nici o normi pentru 
desemnarea şefilor, ce aveau să conducă unităţile armatei. 

Adesea curajul, forța mușculară,  consideraţiuni de ordin . 

politic, mai cu seamă pentru treptele înalte, j jucau pri- 
mul rol. 
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Când însă faptele au dovedit, că rezultatele cele 
mai bune în conducerea trupelor se obțineau, numindu-se 
în câpul unităţilor Superioare comandanţi deja încercați 
în «treptele inferioare, atunci numai a născut ideia înaintărci, 
adică a trecerei sistematice de la un grad la altul, pentru 
a se duce în această din urmă capitalul de cunoștințe și 
de experienţă, câştigat în gradul precedent, 

In toate timpurile şi la toate armatele, una din pro- 
blemele cele mai grele şi-mai gingașc, ce a avut să-desle- 
ge un orgânizator militar, a fost aceea privitoare la înain- 
tările în armată, căci nicăeri interesele instituției nu via 
mai mult în conflict ca acele ale individului. 

In principiu orice sistem de înaintare, alegere, ve- 
chime, selecțiune, eliminare etc,, este bun. Toată greuta- 

„tea stă în modul cum se aplică. Din această cauză nu 
există nici o armată, unde. să se fi putut rezolvi în nod 
complet chestiunea înaintărilor. 

Din punct de vedere principial, înaintarea nu trebue 
considerată ca răsplata unor anumite merite, ci numai, ca 
u miiloc pentru completarea cadrelor în diferitele irepte 
ale erarhiei niilitare, ; 

Cum însă nevoile armatei cer, ca în fiecare grad 
să nu ajungă de cât elementele cele mai destoinice, este 
evident, că în mod normal ofițerii meritoşi vor beneficiă 
de această nevoie a armatei şi că, prin urmare, răsplata 

le va veni dela sine, însă vu ca n drept personal. Din 
această cauză, reclamaţiuni, în chestiuni de înaintare, nici 
nu ar trebui să existe. Și, până la ultimul războiu, cam 
astfel se petreceau lucrurile în oștirea. noastră, 

In ultimul timp însă, din cauză că ofițerii numai 
capătă acea educaţie ostăşească îngrijită ca în trecut, mulţi 
din ci numai consideră cariera armelor ca un apostolat, 
nevăzând în ea de. cât un mijloc de a ajunge la anumita 
'situațiuni, Urmările se văd, asemeni ofiţeri consideră înain- 
tarea ca un drept, de unde şi acel nesfârşit număr de 
reclamațiuni, pe care adesea autorităţile superioare nu 
le mai pot soluţionă. Şi trebuie observat, că în oșştirile 
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unde reclamaţiunile în chestiuni de înaintare se inmuițesc, 
este o dovadă evidentă a slăbirei spiritului de disciplină, 

Sisteme de înaintare. Poporul nostru în general, prin. 
urmare și corpul ofițeresc, ca toţi latinii, suntem de. un 
individualism exagerat, care se manifestă prin aceea, că 
fiecare are despre sine o idee mult mai raare «de cât este 

în realitate. Pe lângă aceasta, mai ţinând seamă şi de 
faptul, că .nu sau descoperit încă balanţe perfecte pentru 
a cântări lucrurile materiale, ne cum când este cazul 
de a se apreciă aptitudinele omeneşti; ne putem da seama, 
că tocmai în materie de înaintare, fiind chestiunea ca sin 
om (şeful) să aprecieze pe semenul său (inferiorul), se 
vor comite foarte adesea ori — cu voic sau fără voie -— e- 
rori, după cum greşesc și cele mai perfecționate cântare,. 

“mai cu seamă când greutatea corpurilor este mică. Din 
contra, când greutatea lor este mai imare, atunci și erorile 
făcute de balanţe sunt mai puțin probabile. 

” lată de ce şi în chestiunea înaintărilor, cu cât: apre- 
cierile unui şef se vor face asupra unei masse mai. mari — a- 
dică asupra unui număr mai mare de ofițeri — cu atât 
este mai probabil, că şi greşelile săvârșite de acel ce 
face asemenea aprecieri, vor fi mai mici. De altfel, este 
psihologiceşte constatat, că aprecierele asupra unei colecti- 
vităţi sunt mai: uşor de făcut de: cât asupra unui. sin gur 
individ, - Ra 

Din cele mai sus s expuse, rezultă că, sistemul de 
înaintare care pare mai potrivit pentru armata noastră ar fi: 

a) Vechimea, pentru toţi cei ce-și îndeplinesc în mod 

conştiincios serviciul şi sunt în stare să conducă o uni- 

tate superioară gradului în care se află. 
b) Eliminarea pentru cei lipsiţi de aptitudini sau. 

rele purtări. * | | 
c) Majorare de - vechime aplicată la toţi acei ofiţeri 

care se găsesc în condițiuni identice, cum ar fi absolvirea 

cu succes a unor şcoli speciale, technice, Şcoala de Răz- 

boiu, sau se găsesc în serviciu de Stat Major etc. 
Bine înţeles, că această majorare de vechime nu se
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va acordă de cât acelor ofiţeri, cari pe iângă condiţiu- 
nile arătate mai sus ar posedă calităţi sufleteşti supe- 
rioare și vor conduce şi instrui în cele mai bune condi. 
ţiuni unităţile ce le sunt încredințate, 

Prin un asemenea sistem, întinerirea cadrelor fiind 
asigurată, interesele instituţiei sunt satisfăcute. In acelaș 
timp, normele de înaintare aplicându-se în mod egal, 
la o serie de ofiţeri cari se găsesc în aceiași situa țile 
— adică la o massă mai mare — există toate parauţiile 
pentru o mai dreaptă apreciere și, ca consecință, vor 
fi mai puţine nemulțumiri. 

Nu mai inzistăm asupra celuilalt sistem de înaintara; 
vechimea combinată cu alegerea, care principial este cel 
mai bun, însă prezintă mari greutăţi în aplicare, 

Literatura militară este plină de studii și scrieri, ce 
dovedesc avantajele și inconvenientele unui asemenea sistein. 

Modalităţile de înaintare, arătate -mai sus, nu ar 
puteă fi aplicate de cât până la gradul de !.ocotenent- 
Colonel. | 

In cecace priveşte însă înaintarea la gradul _de 
Colonel şi. General, absolvirea unor anumite școli în bune 
condițiuni, serviciul conştiincios şi priceput la unităţi, în- 
suşiri speciale pentru serviciul de Stat Major etc., nu 
mai sunt suficiente. 

Pentru asemenea grade, aptitudinea de a conduce 
trupele "pe câmpul de luptă este calitatea principală, ce 
li se cere şi urmează să fie apreciată, | 

De oarece, în timp de pace, situația cea mai reală 
şi care se apropie mai mult de starea de războiu, ' sunt 
manevrele cu trupe de toate armele, ele trebuesc să 
formeze principalui criteriu pentru aprecierea valoarei colo- 
nelilor și generalilor. 

Deși glonţul inamicului lipseşte, totuși, pe câmpul 
de manevră, în mijlocul sgomotului produs de puşti, mi- 
traliere, bubuitul tunului etc; atunci este. momentul psi- 
hologic, pentru a se constată dacă acel propus la înain- 
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tare este în stare să ia /otărâri judicioase şi la timp şi 
dacă le poate duce la bun sfârșit. 

Rezultă dar, că pentru gradul de Colonel și General 

probele cele mai edificatoare asupra aptitudinilor, în ve- 

derea înaintărilor, trebue să fie cât mai numeroase ma- 
nevre, executate cu trupe de toate armele, 

„Evident, celelalte calități ale unor asemeni ofiţeri 

vor rezultă din activitatea lor în întreaga carieră și în | 

special din modul cum ştiu să instruiască și să conducii 

trupele ce se: găsesc sub ordinele lor. 
In armata noastră însă, dela războiu încoace, adică 

timp de mai bine de 10 arii, nu s'au mai făcut manxvre; 

mâri, ca în trecut, cu excepția anului 1929, 
Examenele școlăreşti pe cari le trec astăzi culonetii 

şi generalii în vederea înaintărei, nu pot constitui în nici 

un caz probe suficiente, spre a se constată valoarea unor 
asemeni ofițeri. 

De .aceea rămâne o mare întrebare, dacă colonelii 

şi generalii, ce au fost înaintați în aceşti din urmă 10. 

ani, posedă. întradevăr aptitudinile necesare și dacă, în 

„general, șefii armatei nu au pierdut obișnuinţa de a 
_comândă, de. oarece nu. au mai avut ocaziunea să ia: - 

parte la manevre?.: 

Pd 

In fine, un -ultim cuvânt asupra modului cum se.solu- 

ționează înaintările în armată, 

Corpul nostru . ofițeresc este foarte disciplinat. Nu 

ar fi decât să ne amintim timpurile nu prea îndepărtate, 

când ofiţerii primeau o soldă într'adevăr de mizerie şi 

când adesea, fără motive justificate, erau aruncaţi de pe o 
frontieră pe alta, astfel încât ani dearândul acești ofi- 

țeri au trăit în suferință fără de speranţă și în desnădejde 
fără de liman. 

Cu toate acestea, nici un murmur, nici o soaptă, nici 

un cuvânt de protestare dela nimeni și: de nicăeri. 
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Nu tot astfel stau lucrurile când este chestiunea de 
înaintare, adică, atunci când se ating drepturile lor, cari 
au influență asupra întregei cariere. In asemenea cazuri 
răbdarea lor are o limită, însă spre cinstea și onotrea 
ofiţerilor noştri, şi de astă dată nemulțumirile se exprimă 
pe cal legală, adică pe calea reclamaţiunilor. In ultimul 
timp, reclamaţiunile în chestiuni de înaintare au sporit 
întrun mod înprijitor. 

Sunt unii Miniştri de Războiu, cari au avut toată 
bunăvoința să soluţioneze această problemă, instituind a- 
nume comisiuni, cari să se ocupe în special de reclamaţiu- 
nile ofiţerilor în chestiuni de înaintare, Dar nu au ajuns 

„la nici un rezultat, pentrucă după cum spune nemuritorul 
Shakespeare în piesa „Hamlet”, ceva putred există în 
„Danemarca şi acest putregaiu provine tocmai de acolo, 
că 'într'o chestiune atât de gingaşă, care atinge direct 
cariera ofiţerilor, hotărârea ultimă, adecă sentinţa defi- 
nitivă nu o dau şefii, individual și personal, putând fi 
astfel făcuţi direct răspunzători; ci asemenea. hotărâri se 
pronunță de adunări anonime, colective şi fără răspun- 
dere, cum sunt comitetele de inaintări de la Corpurile 
de armată şi Consiliul superior al oștirei. 
„De aceea nu este surprinzător, dacă există cazuri 

când ofițeri propuşi de toți şefii lor erarhici pentru înain- 
tare la vechime, odată ajunşi în discuţiunea acestor co- 
mitete şi consilii anonime, au fost caracterizați „buni 
în grad” adică opriţi de la înaintare, 

De asemenea s'a întâmplat, nu 0 dată, ca ofiţeri pro- 
puşi pentru înaintarea la alegere de toți şefii crarhici, 
să fie trecuți de către asemenea comitete şi cousilii la 
rândul vechimei. 

Dar fapt şi mai extraordinar, au fost cazuri când 
ofiţeri propuşi pentru înaintarea la alegere de toţi șefii 
erarhici, odată intraţi în discuţiunea acestor comitete şi 

„consilii, au fost menţinuţi „bun în grad”. a) 
Din toate acestea se vede, deoseibrea enormă ce 

există între răspunderea directă şi personală a șefilor când 
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caracterizează pe ofiţer în memoriul său şi totala lipsă de 
răspundere a acelorași șefi, când lucrează întruniți în . 
asemenea comisiuni anonime, 

Franţa — sora noastră mai mare —-suferă și ea de 

aceeași boală a comitetelor şi comisiunilor, însă în. ches- 

tiune de înaintare a ofițerilor, nu se întrebuințează nici 

un fel de asemenea adunări colective, hotărârile luându-se 

numai de șefi în mod individual și personal, pentru ca 

să se poată stabili răspunderile. 

Ar fi dar foarte nimerit să imităm şi noi acest bun 

exemplu. - a n 

Legislația înaintărei. Nu numai la noi, dar în toate 

celelalte oștiri, nici o lege nu a dat loc la discuțiuni mai 

- aprinse, la studii mai numeroase şi la propuneri mai 

7. 

variate, ca legea asupra înaintărilor în armată. 
Ce este mai semnificativ, armata germană, înainte 

de războiul mondial, nici nu aveă o asemenea lege, înain- 

tările făcându-se în această oștire conform uzului şi a. 
unei vechi tradiții. Cu toate acestea, nu a existat nici o 

armată şi nu există nici astăzi, în care chestiunea înain- 

tărilor să se fi efectuat întrun mod mai normal, cu mai 

mici frecări şi mai cu Seamă cu mai puţine nemulțu-. 

miri din partea corpului ofițeresc, ca în armata germană. 
Aceasta dovedește, că este zadarnic'a se căută desle- 

" garea. problemei înaintărilor, numai în marginele înguste: 

ale legei de înaintare, care în ultima analiză nu este: de: 
cât regulatoru elementelor ce decurg din alte legislaţiuni, 

* Prin urmare, când se îmbrățișează problema înaintărei, 
ea trebuie. studiată în acelaș timp cu 0 serie întreagă: de 

legi, printre care aceea a înaintărilor ocupă cel din urmă 

loc. Sa 

„Sunt două categorii de legi, care au influență asupra. 
inaintărilor: Unele cu caracter organic, iar altele de na- 

tură financiară. 
In prima categorie sunt de considerat: 

» „+ a)" Legea de. organizare a armatei, 
b) Legea cadrelor, | e co | Dai
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c) Legea poziţiunei ofiţerilor, 
lar în cea de a doua avem: 
a) Legea pensiilor. 

"b) Legea soldelor, 
c) Legea bugetară, 
Cbestiunea înaintărilor depinde de legile organice ară- 

tate mai sus, în sensul că, lor se datorese vacanţele ce 
Sc crează în armată, precum şi repartizarea acestor vacanțe 
pe arme și grade. 

Legile financiare contribuie şi ele la crearea şi repar- 
tiţiunea vacanţelor, dar influența lor s& simte mai ales 
prin aceea, că ele dau mijlocul de a se obține rezultatele 
avute în vedere de legile organice, 

Atunci când se vroeşte a se regulă chestiunea înain- 
tărilor într?o armată, dacă sar începe cu însâși legea de 

- înaintare, ar fi tot una ca și cum am face regulatorul la 
o mașină, fără a ne fi fixat mai înainte. asupra celor ce 
sunt de regulat. 

Nu trebuie scăpat din vedere, că legea de înaintare 
singură, nici nu crează vacanţele, nici nu influențează 
proporția lor între arme şi grade. Ea nu face decât să 
reguleze împlinirea vacanţelor existente, dar şi aceasta 
chiar, cu o libertate foarte restrânsă, 

Nu poate, prin urmare, legea de înaintare să schimbe 
starea . de lucruri, în cecace priveşte scopul ultim al 
înaintărilor, adică buna și judicioasa încadrare a armatei, 
Aceasta depinde în totul de măsuri ce ies din cadrul 
unei asemenea legi. Tot ce i se poate cere este, o cât 
mai avantajoasă regulare a mersului înaintărilor, prin o 
rațională combinare a efectelor legilor organice și finan- 
ciare, întrucât acestea au atingere cu înaintările, 

Rezultă dar, că mersul înaintărilor într'o armată este 
rezultatul unui întreg ciclu de legifzrări şi că legea de 
înaintare, departe de a puteă să rezolve, prin. propriele 
sale mijloace întreaga problemă, nu este de cât un inel 
din acest ciclu, adică numai o parte dintrun tot. 

Din aceste cauze, toate încercările făcute la noi, de 
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a rezolvi problema înaintărior numai prin. legea de înain- 
tare, nu au dat rezultatele dorite. , | 

Aşa dar, dacă soluţia căutată nu a fost găsită, se da- 
toreşte faptului, că sa bătut spre ea: numai sirâmia po- 
tecă a legei de înaintare, în loc de a se urmă largul drum 
al întregului ciclu de legislaţiuni, ce îmbrățișează această 
complexă problemă. 

In fine, mai trebuie adăogat, că și ca ordine de prs- 
cădere, în acest ciclu, întâitatea nu revine legei «le. înain- 
tare, 

Intr”o reformă importantă, drumul natural de urmat 
este acela, care ne pune întăi în contact cu elementele 
prime şi numai după aceea ne duce şi la regularea efecte- 
lor acelor elemente. . - 

Tot astfel şi în cazul nostru. Urmând » altă cale, 
este mai mult ca probabil să nu putem ajunge de cât 
la ameliorări aparente, care pot schimbă faţa “lucrurilor, 
nu însă și fondul, ! 

Când se începe cu legea de înaintare, se ajunge câte- 
odată a se înlătură unele din defecte, dar se lasă întot- 
deauna deschise alte răni şi nu arareori se produc unele 
noui, cari nu existau până atunci, 

” Pentru Tezolvirea problemei înaintărilor în armată, 
ordinea de precădere ar fi deci, revederea mai întat a 
tuturor legilor de care depind înaintările şi numai după 
“aceea sar puteă păși la revizuirea legei propriu zisă a 
înaintărilor. Prin ea sar pune atunci în valoare mijloacele 
coprinse în celelalte legi militare, 

Incercările nefructuoase, care sau tăcut până acuma. 
la noi, de a rezolvi chestiune înaintărilor numi prin 
legea de înaintare, ne îndreptățesc să susţinem, că drumul 
de urmat este cel arătat mai Sus. . 

Legea Cadrelor Armatei. 

In oștirile bine întocmite, sunt trei iegi fundameu- 
tale: Legea de organizare, legea recrutărei. și legea ca- 
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drelor, cari constituesc statutul militar al oricărei armata, 
adică scheletul pe care se sprijină toate celelaite legi, 
fie de conducere, fie de organizare propriu zisă, sau de 
natură administrativă, 

Aceste trei Icgi formează un tot inseparabil, în sensul 
că nu se poate adoptă, spre exemplu, o nouă lege de 
organizare, sau chiar să i se aducă modificări, fără ca, în 
acelaș timp, să nu fie pusă în concordanţă cu celelaite două 

„legi statuare, adică cu aceea a recrutărei şi a cadrelor, 
Cine a urmărit mai în deaproape desbaterile din par- 

lamentul francez, în ultimii 4 ani, a putut să constate, că 
"prin „reorganizarea armatei” sau „reforma militară” nu 
Sa înţeles altăceva decât legea de organizare, legea recrută- 

“rei şi legea cadrelor; cari au fost prezentate în acelaş 
timp, spre a fi desbătute de Corpurile legiuitoare. Proce- 
darea aceasta s'a urniat în mod invariabil de numeroasele. 
guverne care s'au schimbat în ultimii timpi, în uceastă țară, 

La noi, este de observat, că pe când în anul 1924 s'a 
votat de parlament o nouă lege de organizare a armatei, 
legea de recrutare a rămas tot cea din 1913, fără ai se 
aduce vre-o modificare, iar o lege a cadrelor nu am avut 
nici odată în oştirea noastră. 
„Care să fie cauza acestei mari lacune şi ce urmări a 

avut asupra organismului nostru :militar? lată cele două 
- chestiuni, ce ne propunem a le analiză. 

Lipsa unei legi a cadrelor se datorește, între multe 
altele, mai cu seamă unei concepţiuni de ordin politico- 
militar cu totul greşită. + 

In adevăr, conducătorii noștri militari, înaintea mare- 
lui războiu, căutau să se inspire cât mai mult dela cele ce 
se petreceau în armata germană. Cum în ucaastă armată 
nu a existat nici odată o lege a cadrelor, sa crezut uime- 
rit să se procedeze şi la noi în acelaș mod, susținându-se, 
că o asemenea lege ar fi o încălcare a prerogativelor co- 
maândamentului armatei, şi o imixiune prea mare a Cor- 
purilor Legiuitoare în chestiunile militare. Nu se ţincă însă 
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seamă, că sistemul politic de guvernare din Ciermania,. 
„eră. cu totul diferit de cel din România. 

Constituţia acestui Imperiu prevedea funcționarea, în 
timp de pace a unui comandament de căpetenie, inde- 
pendent de ministerul de războiu. In acelaș timp, tot cupă 
prevederile acestei constituţii, bugetul armatei se votă 
de Parlament, odată pentru 7 ani, | 

In asemenea condițiuni, desigur că o lege a cadrelor 
nu eră deloc necesară, de oarece existența unui comanda- 
“ment de căpetenie, în timp de pace, asigură contiuuitatea 
în conducere; iar faptul că bugetul armatei sc votă odată la 
7 ani asigură stabilitatea efectivelor „pentru ua tiinp destul 
de îndelungaţ, 

La noi, din contra, cu sistemul “politic şi constituțional, 
nu este permisă existenţa, în timp de pace a unui conan= 
dament de căpetenie, care de fapt se exercită de ministerul 
de războiu; iar bugetul armatei se votează de Parlament 
anual, ca și pentru toate celelalte instituţiuni publice, 

Aceasta înseamnă, că la noi nu există nici continuitate 
_în conducere nici stabilitate în efective, căci fiecare ministru 
de războiu. conduce armata după bunul său plac și întoc- 
mește bugetul, aşă cum crede de cuviință, neavând nici 
o. normă generală, după care să se orienteze, sau un. 
stăvilar, care l-ar puteă înfrână. | 

- Mai este de observat că armata franceză, care căută 
înaintea marelui războiu să adopte tot ce eră bin de la -: 
Germani, în această privință nu i-a urmat, astfel că. a. 
ceastă armată a avut în totdeauna şi are şi astăzi o lege a a. 
cadrelor, | ha 

Conducătorii armatei franceze și-au dat, desigur seamă, 
că sistemul lor politic şi constituțional — aceluş ca şi la 
noi — nu le permiteă să aibă, în timp de pace, un coman- 
dament de căpetenie independent de ministerul de războiu, 
iar bugetul armatei trebuiă să se voteze de parlament în 

„fiecare an, . 

In asemenea condițiuni, spre a se obține continuitatea 
în conducere și stabilitatea în efective, într'o ţară unde 
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guvernele se schimbă atât de des, nu s'a găsit alt mijloc de 
cât întocmind o lege a cadrelor. 

Prin această măsură miniştrii de războiu, cari — ca și 
la noi — exercită de fapt comandamentul de căpetenie al 
armatei, vrând nevrând, trebuind să respecte legea ca- 
drelor, nu pot aduce de pe o zi pe alta modificări în 
cecace priveşte compunerea unităţilor armatei. 

In acelaş timp, bugetul armatei, deşi se votează anual, 

este subordonat legei cadrelor, neputându-se întroduce va- 
riații, cari ar fi contrarii acestei legi. 

lată cum, prin o asemenea lege, armata franceză a reu- 
şit să-și asigure și continuitatea în conducere şi stabili- 
tatea în efective, astfel că schimbările de guverne, atât 
de numeroase în Franţa, nu au, în realitate nici o influenţă 
asupra bunului mers al oștirei. 

Este surprinzător, că şefii armatei noastre, din care 
o bună parte își făcuse educația militară în Franţa, nu au 
sezisat acest lucru, lăsând oștirea cu o așa lucună în 
organismul său. 

Dacă, însă, înaintea marelui războiu, eră cel puţin o 
justificare — tendința de a imită cât mai mult armata 
germană — astăzi și acest motiv a dispărut; căci dela 
încheerea păcei, modelul pentru conducătorii noşiri mili- 
tari este, necontestat, armata franceză, 

Explicaţia, pentru noi nu o putem găsi decât în 
faptul, că unii miniştri de războiu, deşi conştienţi de 
importanța unei asemenea legi, totuşi anume nu au vroit . 
s'o întroducă, căci ar fi pus o stavilă atotputerniciei lor. 

„„. lar alții, prea mult absorbiți de chestiunile :măruute, 
şi neavând nici pregătirea necesară spre a medită la 
acele probleme mari de organizare, ce ar fi trebuit să 
formeze în realitate obiectul principalei lor preocupări, 
au lăsat armata fără o asemenea lege. 

__ Urmările lipsei unei legi a cadrelor. Neexistând o 
lege a cadrelor, în oștirea noastră a fost posibil, ca 
prin bugetul anual, chestiunile relative la efective şi per- 
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sonal să fie soluționate cu o ușurință, ce mergeă până 
la incompetență.. i 

Așă, spre exemplu: Inaintea marelui războiu, fără 
nici un temeiu, Sau redus în astfel de proporții efectivele for- 

maţiunilor sanitare, administrative etc., în cât nu-și mai 
puteau îndeplini serviciul obișnuit în timp de. pace; iar - 
contingentul anual eră atât de mic, în cât, cu oamenii ce 
servise în acele unităţi, nu mai eră posibil să se com= 
pleteze efectivele de mobilizare, 

Din aceste cauze, la începutul războiului a fost ne- 
voie să se mute. soldaţi de la alte formaţiuni și chiar din 
alte arme, cari nu erau de loc pregătiți pentru specialitatea 
ce aveau să îndeplinească, 

Astfel, nu odată s'au văzut în timpul războiului sani- 
tari, cari nu aveau nici o ideie despre îngrijirea răni 
ților și brutari ce nu făcuse nici odată pâine. 

După încheerea păcei, s?a căzut într'o extremitate cu 
totul opusă, căci s'au sporit efectivele serviciilor armatei” 
şi trupelor neluptătoare, ajungând să ubsoarbi aproape 
50% din contingentul anual. lar pentru regimeatele de 
infanterie, cavalerie, artilerie etc., unde se învață ade- 
vărata meserie de luptător contra dușmanilor din afară, 
nu le rămâne de cât restul de 50% din contingent, 

Cum însă la războiu nu se întrebuințează mai mult 
ca 170% pentru servicii şi trupe neluptătoare, rezultă că 
restul de 330, din aceşti soldaţi — reprezentând efec- 

„tivele a cel puţin 3 Corpuri de Armată —- cari în timp 
de pace fusese întrebuințaţi ca ordonanțe, tormațiuni sani- 
tare, manutanţe, şcoli, căi ferate, jandarmi, pompieri etc,, 
-Heavând nici o instrucţie. pentru luptă şi o foarte slabă 
disciplină, vor fi puşi să combată în rândurile regimentelor 
de infanterie, cavalerie etc, | ” 

Adică, suntem expuși să se repete întocmai cele pe- 
trecute la Turtucaia și pe tot frontul Dunărean, când s'au 
văzut soldaţi, ce nu știau să ție o pușcă în mână și nu 

„trăsese nici un cartuş, în timpul cât făcuse serviciu sub 
drapel. 
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Dacă aveam o lege a cadrelor bine studiată, de sigur 
că asemenea anomalii, atât de păgubitoare armatzi, nu 
s'ar fi putut produce, nici înainte de războiu, nici după 
încheerea păcei. i 

Lipsa unei legi a cadrelor se va simţi mai 'cu seamă 
pentru problema cea mare şi nouă, adică aceea a „Redu- 
Cerei duratei serviciului militar sub arme”, care se va pune 
cu siguranţă şi la noi întrun viitor apropiat. 

Această mare reformă nu se va puteă înfăptui, fără 
o sporire simţitoare a numărului ofiţerilor inferiori și 
mai ales a reangajaților. Când, chiar pentru starea actuală 
avem și din unii şi din alţii, lipsuri ce trec de 50% 
atunci de unde se va luă un număr întreit de astfel de 
cadre, pe care le.reclamă o durată de serviciu redusă? 

În zadar, la un momerit dat, conducătorii politici ai 
țărei Sar hotări să reducă durata serviciului militar sub 
arme, €i nu o vor puteă rcaliză, căci se va simți lipsa 
cadrelor necesare, ce nu se pot improviză de pe o zi pe 
alta, cu orice sacrificii băneşti sar vroi să se facă în 
acel moment, | 

Deși această chestiune a devenit pentru noi atât de 
vitală, se pare că nici conducătorii politici, nici şefii ar- 
armatei nu au înțeles însemnătatea problemei şi nu i-au 

"dat importanţa ce o merită. Numai o lege a cadrelor, 
binc studiată, ar puteă remediă acest neajuns. 

In fine, au fost timpuri, când în capul conducerei 
armatei s'au găsit persoane, cari au căutat să lovească în | 
ofițerii — mai cu seamă de grade înalte — a unora din 
arme, reducându-le prin buget efectivele şi favorizând, 
în schimb, ofiţerii altor arme, pe aceeași cale a bugetului, 

Acest fapt a avut drept urmări, condițiuni  neegalc, 
în ce privește înaintarea ofiţerilor din diferite arme. 

Asemenea procedeuri dăunătoare, fac. să nască riva- 
litatea și egoismul printre ofiţerii ce nu sunt de aceeaşi 
armă, i , 

Favorizează pe cei îndrăsneţi, descurajează pe cei 
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timizi, înlătură devotamentele sincere și dezorganizează, 

puţin câte puţin prin toate mijioacele, văzute şi nevăzute, 

„licite şi ilicite, acea mare familie militară, a cărei nobilă 

"menire este tocmai, să servească de adevărată școală civică 

a naţiunei şi să fie scutul neclintit de apărare a patriei, 
Dacă bugetul anual ar fi subordonat unei legi a 

cadrelor, asemenea anomalii și ilegalităţi nu sar fi putut 

săvârşi. | 

De asemenea, nu s'ar fi ajuns la situaţia stranie, că 
pentru un buget, din care se cheltuesc aproape 60% cu 
cadrele armatei, să avem totuşi lipsuri în reangajați și 

ofiţeri inferiori combatanți ce trec de 500%; în scbimb 
să existe pletoră de ofiţeri superiori şi supra producție 
de Generali. Căci noi avem un general pentru 900 soldaţi 
pe când armata italiană are 1 general la 1300 soldaţi, iar 

cea franceză are 1 general la 1800 soldați. — Adică moi 
avem odată și jumătate mai mulţi generali de cât armata 

italiană şi de două ori mai mulţi c ca armată franceză, 

Faţă de cele arătate-mai sus rezultă că, din orice . punct 
de vedere am consideră chestiunea, întocmirea unei legi 

a cadrelor devine pentru armata noastră o necesitate de 

primul ordin. - 
Când vom aveă şi noi o asemenea !ege, va există mai 

* mare stabilitate în efective, indiferent de cine s'ar găsi 
în capul conducerei armatei. 

Apoi, o asemenea lege ar puteă prevede măsuri pre- 

gătitoare, în ce priveşte cadrele, în vederea reducerei duratei 

serviciului militar, 

Pe lângă aceasta, o lege a cadrelor, precis întocmită, 
ar împiedică risipa efectivelor armatei fără nici un rost 
şi fără de folos, numai spre a satisface nevoile altor 

instituțiuni publice, care, spre a face economii în cheltueli, 

se servesc de ostașii țări, pentru servicii de poliție şi 
alte asemenea. Astfel s'a întâmplat -cu trupele de jandarmi 
rurali, cari ajunsese să aibă efective mai mari ca în ori ce 

altă ţară din Europa. 

:68 
r



Cadrele Armatei 

Tot astfel, efectivele trupelor de ciii serate s'au sporit 
peste nevoile reale ale armatei, numai pentru ca lL)irec- 
țiunea Generală C. F. R. să capete un personal cât mai 
numeros plătit cu 60—80 lei pe zi, în loc de 120—159 Iei, 
cât ar trebui să plătească unui lucrător obişnuit, 

In fine, dacă ar-există o lege a cadrelor, nu ar mai 
fi posibil să se sporească treptat Serviciile propriu zise 
ale armatei, ajungând astăzi să absoarbă 23% din efectivul 
bugetar; pe când legea cadrelor, în armata franceză, pre- 
vede că aceste servicii nu pot trece de 7% din efectivul 
bugetar. 

Această sporire nejustificată, a Serviciilor armatei, a 
avut. drept urmare o scădere simțitoare a efectivelor tru- 
pelor luptătoare, astfel că regimentele au ajuns scheletice 
din lipsă de oameni, ele ne mai putându-se instrui. 

Din toate acestea rezultă, că au este posibil să se 
mai piardă “un moment, întocmindu-se fără întârziere o 
lege a cadrelor, 
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' CAPITOLUL IV. Sa 
Constituirea Unităţilor Armatei, 

Organizarea unei oştiri nu se înfăptueşte la întâmpla- 
re, după simplele dorinţi ale acelora ce ajung să-i conducă 
destinele, ci după anume norme, care trebuesc bine chib- 
zuite şi mai cu seamă respetându-se cu sfinţenie principiile 
de organică militară, stabilite pe baza experienței războaie- 
lor ce au avut loc în decursul veacurilor. | . 

Aceste principii sunt aceleași pentru 1loata armatele, 
aplicarea lor însă variază cu stadiul istoric în care 'se gă- 
seşte fiecare ţară, cu situaţia geografică, politică, econo- 
“mică etc, “ 

Mareşalul Moltke: a spus, în 1870, că zreșelile săvâr- 
șite în organizarea unei armate, în timp de pace, nu se 
mai pot îndreptă în tot cursul războiului, , 

Factorii de care trebuie ținut seamă în constituirea 
unităţilor unei oștiri sunt: a) Mijloacele (oameni, ani- 
male, materiale etc., existente. b) Problema strategică ce 
vom aveă de rezolvit întrun eventual războiu. 

Asupra mijloacelor nu vom face nici o discuțiune,- 
ele fiind îndestulătoare, spre a se puteă organiză uni- 
tățile necesare pentru apărarea naţională. 

Rămâne de văzut numai chestiunea a doua, adică pro- 
blema strategică ce vom avei de rezolvit. Această pro- 
blemă se găseşte şi ea. subordonată situaţiei geografice şi politice a țărei, | a a 

Situaţia geografică este aşă cum ne-a fost hărăzită 
de vremuri și de împrejurări, prin urmare asupra ei nu 
putem interveni cu nimic, 

Cât despre situaţia politică, ea depinde de alianțele 
ce se vor încheiă în vederea unui evențual războiu, de 
neutralitățile ce vom şti să ne asigurăm, astfel ca, în 
caz de conflict, să avem „una, două. sau mai multe fron- 
tiere de apărat, Si 

Situaţia politică de astăzi, cunoscută de toată lumea 
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este astfel, că trei din frontierele noastre (Vest, Est și 
Sud) ar puteă fi amenințate în acelaş timp. 

Prin urmare, numărul unităţilor ce trebuie să cons- 
tituim, urmează să fie astfel, încât ele să poată apără 
în orice moment aceste trei frontiere. Cum întrun even- 
tual războiu, Rusia Sovietică ne va putea ataca cu 20—25 
Divizii — restul fiind îndreptat contra "oloniei, apoi «n- 
garia cu 11—12 Divizii, iar Bulgaria su 5 — 8 Divizii, 
adică în total putând fi atacați cu 37—45 Divizii; va 
trebui să le opunem şi noi un număr aproape egal de 

- Divizii. Pe lângă aceasta mai este mecesură o rezarvă 
generală de 6 — 8 Divizii dat fiind,. că este posibil să 
fim siliţi a luptă în acelaș timp pe 3' fronturi. In total 
deci, nevoile noastre pentru războiu sunt de 46—52 Divizii. 

A întreţine însă, în timp de pace un număr atât de 
mare de unităţi, ar fi o adevărată ruină pentru ţară, din 
cauza enormelor cheltueli ce ar trebui să suportăm. 

Singurul mijloc rămâne — după cum am arătat îna- 
inte — de a aveă în timp de pace cel puțin jumătate din! 
numărul lor, adică 23—26 Divizii şi a luă măsurile ne- 
cesar€, pentru ca, în caz de războiu, ele si se poati 
dezdoi. 

Astfel au procedat toate armatele bine organizate, înainte şi în timpul marelui războiu, | 
Divizia constituind — după cum s'a dovedit din răz- 

boiul trecut, — unitatea de măsură a puterii militare întrun stat, să vedem care € cea mai bună alcătuire ce 
i se poate da. 5 

La baza organizărei acestei mari unități, trebue să ținem seamă de următoarele norme: 
a). Să aibă o putere: de luptă suficientă, pentru a duce o acţiune de. oarecare: durată, fără a fi întărită ci noui mijloace. o 
b) Să se poată aprovizionă şi întreține cu propriile ci mijloace, pentru a fi independentă în operaţiuni, 
c) Să se poată trânsportă cu înlesnire pe teatrele 

de' operațiuni — adică să fie nanevrieră. 
Ă | | | zi
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d) Să constitue, un tot organic, . putându-se. încadră 
cu ușurință în orice. Corp de Armată, 

e) Să fie: dotată: cu armament.. modern, -pentru a da 
maximum de randament, 

î) Organizarea ci să fie în raport cu forţa adversa- - 
rilor .posibili,. :; - o 

8) Să fie constituită în raport cu puterea industrială, 
economică şi. financiară a țărei, - - 

Dacă ţinem seamă de consideraţiunile de nai Sus, re- 
zultă, pentru. noi următoarele. observațiuni: 

1. — Divizia română, în .raport cu situația poli- 
„tică — militară a. ţărei noastre, trebue. să fie cât mai 
puternică, pentru a acţionă pe fronturi. largi şi mane- 
vrieră. pentru -a fi. transportată -uşor .de pe im front -pe 
altul. i | 

2. — Teatrele .noastre de operaţiuni. — lipsite în majo- 
ritate de “căi de comunicaţiuni, ne obligă a bază forța 
combativă .a diviziei pe infanterie, 
Tot din această cauză, proporţia le artilerie va fi 
mai redusă de cât pe fronturile occidentale. 

Deasemenea, trăsurile. ce întră în compunerea or- 
ganică a diviziei să fie cu tracţiune animală, deci moto- 
rizarea redusă, . Ea 

3. — Disponibilităţile. țărei . noastre, în oameni și ani- 
male, fiind destul de mari, va trebui..să. bazim orgaui- 
zarea diviziei noastre mai mult. pe aceste. mijloace, 

Aceste consideraţiuni odată făcute, să analizăm compit 
nerea diviziei mai în. detaliu: | 

INFANTERIA . 

În ce priveşte structura organică a unei Divizii, logic 
ar fi fost, ca ca să fie păstrată astfel, cum se găgeă 
în momentul: încheerei păcei — reducându-se, bineînțeles, 
efectivele, — căci se întemeiă pe experiența cea mai edi- 
ficatoare, adică pe aceea a războiului, care ne adusese vic- 
toriile dela Mărăști, Oituz. şi Mărășești. 
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Din păcate, la noi nu s'a procedat astfel, a 
In adevăr, este cunoscut, că înainte de războiul mondi- 

al, armata noastră ca şi toate celelalţe oştiri, aveau Divi- 
ziile compuse din 4 Regimente de infanterie, afară -de 
Turcia unde încă din anul 1908, adică după revoluţia junilor 
Turci, se adoptase, Divizia pe trei regimente, 

Către. sfârşitul războiului mondial, atât armata fran- 
ceză cât şi cea germană, din lipsă de oameni au fost ne- 
voite să reducă Divizia la 3 regimente infanterie. 5 

„Pe de altă parte, nevoia de a mări numărul diviziilor 
cu care să se poată contiriuă lupta până la sfârşitul 
războiului şi necesitatea de a.uşură jocul înlocuirei di- 
viziilor prea “încercate . în luptă, a făcut sii se teacă la 
organizarea pe 3 regimente de infanterie, 

Dealtfel, . însuși caracterul războiului de stabilizare 
a permis această organizare — deoarece, întrun asemenea 
războiu, rezistenţa unui . sector nu depinde” de numărul 
oamenilor cari îl ocupă, cât de materialul (arine automate 
şi tunuri) cu care este înzestrat sectorul. Ori, dacă s'a 
micşorat numărul oamenilor dela 4 la 3 reximente de 
infanterie şi sa mărit cantitatea armamentului, sa putuţ, 
în strategic, înfăptui această organizare, | 

Cum, însă caracterul războiului nostru va fi — un 
războiu de mișcare, — nu. credem „că această orginizare pe 
3 regimente convine ţărei noastre. 

Divizia română trebuie, cu mijloace materiale relativ 
reduse, însă cu mari disponibilităţi de oameni, să ducă 
lupta pe fronturi întinse, în care imancvra va aveă rol 
decisiv, | Ma 

In privința organizărei diviziei pe 4 sau 3 regimente, 
găsim următoarele ' păreri ale marilor generali din răz- 
boiul -trecut: ___ | | | 

Generalul Ludendorf, în scrierile sale arată, că a fost 
mumai o tristă necesitate reducerea la. 3 reg'mente de 
infanterie pentru 'o Divizie și găsește multe. neajunsuri 
acestui sistem, Ma | 

Generalul Hofman, fost şef de stat major al trupelor 
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germane de pe frontul de Est, spune că Diviziile constituite 
din 3 regimente de infanterie, pot fi admise pe îrontul 
de Vest, însă crede, că a fost o greşeală, genecaliziudu-se 
această măsură și pe frontul de Est, unde tiupele aveau 
de luptat pe spaţii atât de întinse. | 

Mareșalul “Foch, cu ocazia ultimei viziie ce a tacut 
ţărei noastre, a afirmat categoric, că: „România nu are de 
imitat Franţa în ceeace privește compunszrea Diviziei pe 
3 regimente” infanterie”, 

De altfel şi misiunea militară Japoneză; care. ne-a 
“vizitat în anul 1925, s'a exprimat în acelaș sens, ară- 
tând, că ei au păstrat Diviziile pe 4: "regimente infanterie, 
deoarece, vor fi nevoiţi să lupte pe fronturi intinse, ca şi 
România, MR 

In adevăr, noi avem oameni suficienţi, adică tocmai 
ceeace lipseă armatelor germane și franceze în timpul răz- 
boiului; în schimb însă, niciodată nu vom puteă ajunge 
să dăm unei Divizii o cantitate atât de mare de puști, 
mitraliere, tunuri etc., care să compenseze micșorarea nu- 
mărului de oameni. 

Trecând “peste celelalte consideraţiuni de ordin tactic 
şi technic, dacă se va ţine seamă și de opinia ofiţerilor 
noștri, se. va vedeă,. că la toate aplicațiile, manevrele, . 
călătoriile de comandament, probele pentru gradul de gene- 
ral etc., părerile unânime au fost, că Divizia -— unitate de 
luptă — este prea slabă pe 3 regimente, dată fiind în- 
tinderea fronturilor, pe care va aveă de luptat, în orice 
ipoteză de războiu și că ar fi cazul să se revie la sistemul 
de 4 regimente infanterie, cum eră în trecut, 

Singurul argument, ce se poate aduce pentru menți- 
nerea Diviziei pe 3 regimente, este să imităm întocmai 

„pe Francezi, deşi după cum am arătat, ei au recurs la 
această măsură numai din lipsă de oameni, pe când noi de 
așă ceva nu avem a ne teme niciodată. . . 

Dar chiar şi Francezii, în războiul din Maroc, având 

de luptat pe frontuii întinse și- 2u constituit Diviziile pe 
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4 regimente, deși toată doctrina lor de “luptă aveă la bază 
Divizia pe 3 regimente, : 

Nu Sunt oare toate acestea dovezi suficienie, că nici 
Francezii nu mai au încredere în Diviziile pe 3 regimente? 

Din cele arătate, rezultă că, organizarea de astăzi 
a armatei noastre, în care Diviziile sunt constituite pe 3. 
regimente infanterie, nu este făcută în vederea nevoilor 
de apărare a țărei, ci după alte consideraţiuni. Ca dovadă, 
este destul să semnalăm: faptul, că România Mare îndoită 
ca teritoriu fi populaţie are numai 63 regimente de 
infanterie, pe “când România mică aveă 380 regimente, 

Singurul rezultat al organizărei, ce s'a dat oştirei 
pe aceste baze în anul 1923, este, că s'au desfințat 28 
regimente de infanterie. Dar abiă se desființuse aceste 
regimente cu tradiţia formată în războiu, cu drapelele lor 
glorioase, cu toată gospodăria aceca complicată de care e le- gată o bună administraţie, pentru ca, în scurtă vreme, să se 
reînfiinţeze alte regimente, pentru caz de războiu, de astă dată numai pe hârtie, constituind acele Divizii zise cadre, ce urmează să ia ființă la mobilizare, 

Cât de greu şi cât de haotic apare crearea din nimic 
a unor unități, în momentul izbucnirei războiului şi cât 
de imperios cer principiile cele mai elementare de or- 
gânică militară, ca un sâmbure activ să constitue, în 
timp de pace, nucleul tuturor unităţilor de luptă! 

Cât de uşor și cât de logic, eră deci, ca regimentele 
desfiinţate să fi constituit sâmburele acestor Divizii. De 
altfel, mobilizarea de probă, făcută cu una din asemenea di- 
vizii în toamna anului 1925, a dat cele mai slabe rezultate. 

Oare lecţiile trecutului nu. ne-au servit la nimic? 
Vroim numai de cât să săvârşim şi acum aceleași gre- 
șeli ca în 1914—1916? Să se fi uitat atât de curând; 
care eră în 1916 'forţa combativă a unităţilor noui for- 

„mate. Ja mobilizare, prin înființarea unui al IV-lea ba- 
talion la regimentele existente în timp de pace și apo? 
gruparea lor pe noui regimente?



„General nlevra! 

| lată atâtea întrebări, 1a care nimeni unu ar puteă da 
nici” un răspuns și nici o, justificare, căci se uită un sind 
gur lucru: Atât în chestiunile de organică militară cât şi 
în riormele” de conducere * a trupelor pe câmpul de luptă, 

“principiile sunt “ca zeii! din antichitate, cine - “se atinge 
de ele, de sabia Or moare. 

“De aceia socotin, că desfiinţarea celor 28 regimeute 
de infanterie şi” “Crearea, la mobilizare, a unui număr de 
regimente și Divizii, care nu au în timp, de pace nici 
un cadru! activ — afară de: generali şi coloneli, — a fosti 

"o. greşeală, asupra căreia urmează a se reveni. . 

In ce priveşte armamentul infanteriei, avem de semna- 
„lat, că pe lângă * compania "de mitraliere, ce există la fie- 
"care batalion, ar' mâi. trebui să existe și câte o: secţie 
“mitraliere de fiecare conipanie, „pentru a mări puter za de 
foc! a infanteriei, « 

De asemenea, la fiecare, Divizie, este nevoie de o re- 
zervă., de: mitraliere, constituită dintrun batalion a 3com-.. 
“panii mitraliere. 

Ţinând seamă, că în prezent, cu mijloacele de transmi- 
siuni de 'care se dispuric, este foarte greu de.a menţine 

" legătura! tactică, pE' timpul luptei între infanterie şi arţi-: 
lerie; se impurie ca infanteria să aibă în compunerea sa, 

"tunuri de: întovărăşire, „pentru a face faţă repede şi sigur 
nevoilor luptei, 

n 

In afară de aceasta, armamentul de însoţire al infan- 
teriei, compus astăzi din tunuri de 57 mm/ai, nu mai cores- 
punde nevoilor unui viitor războiu, atât din cauza puţinei 
„eficacităţi a acestor tunuri, cât şi a greutăților, ce se vor 

„întâmpina cu' reaprovizionarea munițiilor. 
» Ar fi deci. 'riccesar, să se înzestreze infanteria cn. tu- 

“ nuri de munte de 75 m/m., în proporţia de 9 baterie, 
„de însoţire: pentru fiecare: batalion infanterie, 

In acest mod, şi aprovizionarea cu muniţiuni, va fi 
mai uşoară, “- : 
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'Cavalaria, 

După: cum am arătat, pentru organizarea unei armate, între alți factori de care trebuie ţinut seamă este şi situația geografică a frontierelor de apărat. 
La -fronticrele noastre: cele mai amenințate, adică “acelea de Est şi Vest, existând câmpii întinse, . cavaleria va găsi o largă. întrebuințare, în caz de războiu. 

„Să nu se creadă, că din cauza marilor progrese în- făptuite de aviaţie, importanța cavalerici,. întrun viitor -războiu. va -scădeă! Rolul ci, pe câmpul de luptă, sa schimbat numai, dar nu sa micşorat. ME 
Cu toate aceste consideraţiuni, prin organizarea! dată 

armatei în anul 1923 — care este şi astăzi în: vigoare — s'au desființat 7 .regimente de cavalerie. De astă dată nici " argumentul economiilor nu ar puteă fi invocat, căci re- 
gimentele desființate -crau-- compuse: din călărași cu schim» - bul, care costă. atât de: puţin pe stat. 

Când suntem singura țara în Europa, unda, prin o 
“lungă. tradiţie, : sistemul călărașilor cu schimbul dăinueşte 
de atâta vreme, -fără ca nimeni să protesteze; când frun- 
taşii satelor noastre îşi trimit cu “drag feciorii la această "armă, logic eră oare, ca tocmai aceste: regimente să se 
desființeze? 

"Nu. poate 'sta în picioare nici obiecțiunea, că din cauza 
serviciului cu schimbul, calitatea regimentelor de călărași 
ar fi inferioară trupelor de cavalerie perinanentă. Expe- 
riența “ultimului războiu a dovedit valoarea acestor regi- 
mente- de 'călăraşi cu schimbul, cari sau comportat tot 

"atât de: bine ca şi cele: de: roșiori. o 
Dar mai este de observat următorul fapt: 

+= Astăzi, când "forța armatei noastre sa sporit cu iai 
'mult de două: Corpuri de Armată, faţă de ce'eră în trecut, 
în loc să se fi- lăsat cel: puțin “atâta cavalerie cât există 
înainte, s'a găsit cu cale să se reducă cele 7 regimente. 

„ Politica aceasta militară; de“ neconterite prefaceri şi 
- reduceri a forțelor oştirei, s'a pus ea însăși şi prin forța 
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lucrurilor înto lumină de ridicol și de inconsecvență, 
căci nici doi ani nu trecuse dela desfiiațarea celor 7 
regimente de călăraşi, pentru ca în anul 1925 să se creeze 
o nouă Divizie de cavalerie, fără a se spori însă și numărul 
regimentelor de roșiori şi călărași. 

lar acum, în urmă, se cere imperios, «le organele 
superioare militare, sporirea numărului regimentelor de 
cavalerie — din care al III-lea regiment de călăraşi a şi 
fost înființat — pentru a se putea constitui încă o Di- 

- Vizie de cavalerie, 
De ce atunci metoda aceasta puţin serioasă a 'des- 

ființărilor şi înființărilor, -cari ating atât de grav pres- 
tigiul oștirei și autoritatea comandamentelor? 

Trecând acum la analiza constituirei unităților de 
cavalerie, avem de semnalat, că Diviziile de cavalerie ustfel 
cum Ic avem noi astăzi, compuse din 4 regimcate, sunt pre- 
ferabile celor de 6 regimente, cum au existat câtva timp 
după încheerea păcei. | 

In adevăr, Diviziile de cavalerie pe 6 regimente sunt 
prea greoaie, din care cauză manevrarea lor pe câmpul 
de luptă întâmpină dificultăţi, 

In afară de aceasta, admițând gruparea pe 4 regi- 
“mente, pentru aceleași efective se poate constitui un nu- 
„măr mai mare de Divizii, de 'cât în cazul grupărei pe 6 

“ regimente, -. 
"Această consideraţie are “mare importanță, de oarece » 

- ultimul războiu a dovedit, că trupele de cavalerie se u: | 
zează foarte repede, atât din cauza marșurilor, cât şi a - 
luptelor, având nevoie, la scurte intervale de timp, să fie 

„retrase înapoia frontului, pentru refacere: 
Evident, acest lucru va fi mai: ușor de realizat în 

cazul când vom dispune de- mai multe Divizii pe 4 regi- 
mente, de cât mai 1 puţine pe 6. regimente, 

E ce priveşte armamentul cavaleriei, ar trebui, ca 
la fiecare Divizie să se organizeze un batalion mitra- 
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liere pe chesoane, în loc de o companie mitraliere, cum 
este astăzi. 

lar ca artilerie, la fiecare Divizie de cav aleric este 
nevoie de un regiment tunuri uşoare, în loc de un divi- 

.zion, cum există în momentul de faţă, ţinând seama de 
fronturile largi pe care va acţionă cavaleria. 

Artileria, 

Prin organizarea dată armatei în anul 1923, artile- 
ria a rămas neschimbată, față de ce eră în trecut. Dar 
tocmai în acest fapt stă toată inconsecvenţa şi contradie- 
ţia, în care s'au pus ceice au constituit Diviziile ” pe 3 
regimente infanterie. 

In adevăr, dacă cu acea ocazie artileria ar fi fost spo- 
rită, astfel ca să se apropie de proporția teoretică admisă 
astăzi în mai toate armatele, de 12 tunuri pentru un ba- 
talion, atunci reducerea Diviziei la 3 regimente infanterie: 
puteă fi acceptabilă. , | 

Dar când artileria a rămas neschimbată, când numă- 
rul tunurilor pentru un batalion este abea de 6, reduce- - 
rea numărului regimentelor de infanterie peutru o Divi- 
zic, nu găseşte nici o justificare, 

Din moment dar ce artileria a rămas neschimbată, 
este cazul să ne întrebăm, care Divizii erau mai puter- 
nice, cele din trecut, când aveau +4 regimente de infan- 
terie, sau cele de azi, care au numai 3 regimente? 

lată de ce suntem în tot dreptul să afirmăm, că, prin 
organizarea dată oştirei în anul 1923, forța combativă. 
a armatei noastre s'a: micşorat simţitor, 

In ce priveşte constituirea unităților de artilerie, avem 
de semnalat, că organizarea de astăzi nu este cea mai ju- 
dicioasă. 

Astfel, spre exemplu: “Diviziile au o brigadă com- 
pusă din un regiment tunuri şi un regiment obuziere. 
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Cum cele de mai multe -ori, în timpul: luptelor, terenul 
în zona de acţiune a unui regiment nu 'va. fi uniform, 
„prezentând unele sectoare care pot fi bătute cu tunuri, iar 
„altele, cu obuziere; ar fi preferabil, ca în compunerea re- 
gimentelor. de artilerie, să se: adopte sistemul “mixt, a- 
vând fiecare 2: Divizioane de: tunuri de câmp și 1 Divi- 
zion obuziere. 

De asemenea, la Corpurile de Armată, astăzi avem un 
singur regiment tunuri grele a două divizioane, ceeace 
este cu totul insuficient. Ar trebui un regiment tunuri 
grele şi un regiment obuziere, fiecare a câte 3 Divizioane 
astfel ca, în orice moment, artileria dela divizii să: poată. 
îi întărită cu un  Divizion .tunuri grele şi un Divizion 0- 
buziere, | 

In fine, mai trebuie să semnalăm, că ultimul războiu, 
„a.dovedit nevoia existenţei. unei rezerve de urtileri?, Ina- 
„inte de. încheerea armistiţiului, Francezii aveau 3009 1u- 
„nuri, iar, Germanii 12.000 “tunuri, care constituiau re- 
_zerva de artilerie a celor două armate, | 

Aceste rezerve de artilerie urmează însă să aibă pe 
„câmpul de luptă o întrebuinţaăre cu totul diferită, ca aceea 

- din. războiul din .1866, care a fost. atât de mult criticată, 
Pentru „viitor, rezerva! de artilerie trebuie să fie un 

organ la dispoziţia Comandamentelor! de. Arimată, şi a 
" Comandamentului. de căpetenie, cu care.să poată întări 
artileria unora din Divizii, ce au de atacat în condițiuni 
mai grele, fie din. cauză că în acele sectoare inamicul ar 
aveă şi: el o proporție:mai mare de artilerie, fie din cauza 
naturei terenului, ! 

Dacă am .da toată această artilerie la Divizii, ele ar 
deveni prea greoaie.: Pentru aceste. motive, -este . prefera- 
bil să se. păstreze la Divizii proporția de 6—8 tunuri de 
„batalion, iar restul, până la 12 tunuri de datuliou, să con- . 
„stitue rezerva de; artilerie, | 

Pe aceste considerațiuni, ar trebui să se înființeze 
"la Armate, ca .rezervă de. artilerie, câte 1-regimant (2 di- 
„vizioane tunuri și 1 - divizion :obuziere) de. fiecare Corp 
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de Armată; iar la Comandamentul de Căpotenie (Marele 
Cartier General), câte 1—2 regimente, compuse în ace- 

_laş mod, de fiecare armată. | 

Trupe speciale, 

Cu toată marea însemnătate, ce au căpătat asemenea 
„irupe pentru un viitor războiu, se pare, că la noi nu li. 
“sc dă importanţa cuvenită, atât în ce privește numărul uni- 
tăților, cât şi înzestrarea lor cu materiale technice. Așă . 
spre exemplu: i 

a) Pionerii, Avem la fiecare Corp de Armată un re- 
giment, care, pentru războiu, dă câte un batalion la fie- 
care Divizie, rămânând numai un singur. batalion pentru 
Corpul de Armată. Nevoile de astăzi cer ca să fie 2.re- 
gimente pioncri,de fiecare Corp. de, Armată, din care un 
regiment să se repartizeze la Divizii, după cum am ară- 
tat mai sus, iar, un regiment să rămână la dispoziția 
Corpului de Armată. | 

Pe lângă aceasta, la fiecare Armată ar trebui înfiin- 
țat 1—2 regimente Pioneri, pentru lucrările de tortificaţii 
şi comunicaţii din spatele frontului. | 

b) Transmisiuni, Unităţile ce existi la Divizii şi Cor- 
puri de Armată par a fi suficiente, 

| Ar trebui, însă, înființate asemenea unităţi şi pentru 
„Armate, cu care să se încadreze lucrătorii dala Direcţia 
 Poştelor, pentru permanetizarea circuiturilor din spatele 
frontului. - 

„€). Poduri, De asemeni, ar trebui reînființate com- - 
paniile de poduri -ușoare la Divizii, aşă cum existiu în 
trecut, pentru ca marşul trupelor să nu tie întârziat la 
trecerea cursurilor de apă. Experienţa a dovedit, că o 
singură companie de” poduri, pentru un Corp de Armată, 
astfel după cum avem astăzi, nu este suficientă, - ' 
„De asemenea, ar. mai trebui o rezervă de poduri grele 

cu 1—2 companii pentru fiecare Armată şi O rezervă ge» 
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nerală, de aceiaș forță la dispoziția Comandamentului e 
Căpetenie. 

d) Unităţi de distrugeri. Ultimul războiu a doedit, 
_1) Că distrugerile au o mare valoare în operațiunile mi-. 
“litare, 2) Că trupele de pioneri, având prea multe însăr-. 
cinări, adesea nu sunt în stare să execute distrugerile 
ordonate de Comandamentele superioare. 

In acest scop, se simte nevoia înfiiuțărei a câte un 
pluton de distrugeri la fiecare Divizie şi câte o compa- 
nic la Corpurile de Armată, pentru ca operațiunile de 

" distrugeri să fie asigurate. | o 

Servicii. 

In organizarea serviciilor Marilor Unităţi trebue ţi- 
nut seamă de a le înzestră cu cele. necesare, pentru ca 

astfel, pe deoparte fiecare din aceste Mari Unităţi să poată 
trăi și luptă singure, iar pe de altă parte, să avem grijă 
de a nu împovără prea mult coloanele, îngrauind miş- 
carca lor. 

„Serviciile au rolul de a procură toate resursele | Re- 
„cesare trupelor (hrană, muniţiuni, materiale Sanitare, de 
"geniu, de transmisiuni, etc, ), pentru a menţine, în tot 
timpul, și cât mai mare, capacitatea operativă a unităților. | 

Distribuţia serviciilor la Marile Unităţi trebue făcută, 
în raport cu felul operațiunilor, ce decurg peniru fiecare 

„din ele şi în strânsă legătură cu organizarea interioarii a lor. 
De aceea, pentru armata noastră, care are or gaâni- 

zarea Marilor Unităţi, diferită de a celorlalte state şi care 
va operă pe un teren, ce nu se aseamănă cu al altor ar- 
mâte . străine, 'este nevoe a se studiă și organiză servi- 
ciile, în raport cu caracterul specific al opsraţiunilor ar- 

“matei noastre, o 
Organizarea serviciilor . la Marile Unităţi a suferit, 

„de altfel, chiar în timpul războiului, schimbări profunde. 
In adevăr, la începutul: războiului, Corpul ds Ar- 

mată” fiind socotit ca , unitate de manevră, având o compu-
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nere independentă de 3—4 Divizii, serviciile erau repar- 
tizate numai acestei Mari Unităţi, 

Divizia. eră mai mult o unitate tactică, fără servi- 
cii sau numai cu o mică parte din ele. 

Inconvenientele s'au văzut imediat, când a fost ne- 
voce pe timpul acţiunilor, de a irece o Divizie dela un 
Corp de Armată la altul, de oarece Divizia nu eră o uui- 
tate autonomă, dotată cu toate serviciile necesare, ca' să 
poată astfel trăi şi operă independent. | 

De aceea, a fost nevoe să se procedez;, chiar în tiru- 
pul războiului, la o nouă organizare, dându-se Diviziei 
toate serviciile necesare, pentru a operă independent, 

Corpul de Armată a. păstrat numai serviciile necesare 
pentru trupele neîndivizionate, | 

Socotim că această organizare este foarte bună, ur- 
mând a fi menţinută şi mai departe. | 

In adevăr, pentru noi, Divizia trebuie să fie o unitate 
independentă, cari să poată acționă ușor și să fie în stare 
a se mişcă repede de pe un front pe altul; ori, numai dând 
Diviziei serviciile necesare, putem obţine asemenea re- 
zultate. , 

Este cazul să facem o observaţiune asupra mijloace- 
lor de transport a acestor servicii, | | 

| Ținând seama de starea drumurilor de la Toi, precuna 
şi de lipsa unei industrii. naţionale de automobile, ser- 
viciile în genere ar trebui să se rezume la transporturi 
hipomobile, căci numai ele singure pot asigură aprovizio- 
narea şi întreținerea trupelor cu hrană, material, etc,, la 
timp şi pe orice vreme. 

Deci, orice propunere de motorizare a serviciilor, mai 
cu seamă la Divizii, trebue exclusă, | 

Pe lângă aceasta, spre a asigură cât mai mult toate 
nevoile unităţilor, pe timpul operaţiunilor, este nevoe a 
dispune, în cadrul fiecărei Divizii și de anumite unităţi 
hipomobile, cari să constitue o rezervă în mijloave de tran- 
sport, cu care comandamentul, la nevoe, să poată interveni, 
mărind astfel posibilităţile de transport. ” 
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Trăsurile acestor unităţi de rezervă ar urmă să fie 
nespecializate, spre a li se puteă da întrebuințări diferite, 
(muniţiuni, subzistenţe, evacuări” de răniţi, 'etc.). 

Când comunicațiile se vor” înbunătăți, iar tracţit 1ca 
automobilă vă luă o desvoltare mai mare la noi, atunci se 
vor putcă organiză şi companii de autocamioane, care să 
mărească posibilităţile: de transport ale marilor unități. 

In ceeace priveşte mobilizarea serviciilor, trebue men» 
ținută actuala organizare, care prevede, din tiinp de pace, 
pentru fiecare din serviciile ce se vor organiză la mobili- 
zare, câte un sâmbure de cadre și trupe. 

Ar fi bine însă, ca mobilizarea acestor scrvic ii (per- 
sonal şi material) să se facă de către aceeaşi unitate. 

In ceeace priveşte dotarea serviciilor, “suntem de pă- 
rere a se menține „Organizarea de astăzi, cu următoarele 
observaţiuni, o 

a) Hrană: Să se organizeze, la mobilizare, pe zona 
operativă; cât mai multe subcentre de provizionare, pen- 
tru ca reîmprospătarea hranei, să se poată faca la dis- 
tanţe mici, ţinând seama, că toate coloanele noastre de 
subzistență sunt hipomobile. - . 
vb) Munifiuni: Să se mărească numărul de trăsuri al 

"Divizionului Coloanei de munițiuni, pentru a se- puteă 
transportă în loc de 1/2 zi de foc, pentru artilerie, în ca- 
drul Diviziei; 1 zi de foc completă. 

Dacă nu avem trăsuri specializate, să organizăm par- 
curi de căruțe hipomobile, cu care ''să putem asigură la nevoie 
transportul muniţiunei, dela gara” Sau subesntrul cel mai 
apropiat, la trupe. 

c) Sanitar: Să se mărească numărul camionetelor sa- 
nitare la Divizie şi Corp de Armată, pentru a se puteă 

- repede evacuă răniții. 
Aceasta ar fi posibil, ţinând seamă, că amenaj, rea câ- 

mionctelor” şi turismelor, pentru “ransporiul răniților, să 
poate face foarte ușor. 

d) Transmisiuni: Să aibă un număr de căruţe nespe- 
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cializate hipomobile, cu care să poată transportă “din de- 
pozite, :direct la trupe, -imaterialele: necesare, ţinând seamă 
de urgenţa cerută în executarea acestor! mijloace, 

e) Geniu: Să se mărească dotarea cu sârmă ghimpati 
şi unelte de lucru la Divizii şi Corp de Armată, pentru a 
da posibilitate acestor mari unităţi, să încadreze la nevoe, 
Mucrătorii. civili, ce se vor rechiziționă pe zonă, pentru 
«ucrări: de fortificaţie. ' ” 

Carele de luptă. : 

Carul de luptă apare după 1915, din cauza imposibi- 
lităţei artileriei de a pregăti şi sprijini, în liod eficace, 
atacul, cum şi din nevoia de a se înlesni înaintarea infan- 
terici, “foarte mult îngreuiată, după 1914, de creşterea - 
enormă a puterei focului și de tăria organizațiunilor de- 
fensive, - Ma 

Rolul atribuit carului de luptă este similar nevoiei 
care l-a creiat: însofirea' infanteriei peste tot şi ușurarea 
mişcărei ei înainte, prin sjărâmarea obsturolzlor pasive 
şi reducerea rezistențelor active :utâlnite - în câmpul de 
luptă. ” a 

Graţie proprietăţilor lui, ce satisfac în totul necesi- 
tăţile cari l-au creiat, carul de luptă s'a afirinat, pe tot 
timpul războiului,: ca cea mai bună uneltă de însoţire a 
infanteriei, | | 

Datorită celor două importante consecinţe dezurse din 
“apariţia sa: mărirea puterii de atac a infanteriei şi posi- 
bilitatea realizării surprinderii tactice şi chiar Strategice, 
importanţa și rolul iniţial al carelor mau fost ştirbite cu 
nimic nici până astăzi; dovadă, în toate armatele i se a- 
cordă acelaş credit şi întrebuințare, iar spiritele inventive 
lucrează la perfecționarea lui, în special la sporirea vitezei. 

In ce priveşte oportunitatea înzestrărei armatei noas- 
tre cu care de luptă, este de observat, câ deși ele sunt 
produsul războiului de poziţie, iar forma războiului nos- 
tru va fi în viitor de mişcare, carele de luptă își vor găsi 
rotuşi o foarte nimerită întrebuințare şi la noi, 
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Puterea focului are tendința fermă spre creștere și în 
viitor; organizaţiunile defensive, chiar. în războiul de. niiş- 
care, nu vor încetă a fi o piedică destul de serioasă, numai 
după 2—3 zile de lucru; iar artileria — în special la noi —" 
a. rămas înca neputincioasă să satisfacă toate nevoile in- 
fanteriei în atac. 

Motivele, cari au creiat carul de luptă, continuând 
să subsiste și pe viitor — chiar în “războiul de mișcare — 
logic este să trăiască și organul creiat de ele, | 

Pe de altă parte, fronturile întinse, pe cari vor aveă 
„de luptat unităţile noastre în viitor; însujicionta în ge- 
nere a artileriei, chiar în cadrul diviziei: ubsonța unei re- 
zerve generale de. artilerie şi mediocritatea ermainentulii. 
de însoţire al infanteriei, sunt cauze cari ne fac să apre- 
ciem, că nici odată unitățile noastre nu. vor aveă suficientă 
putere în atac, mai ales în zonele acțiunilor prinzipale. 

In asemenea situațiuni, nevoia unui mijloc suplimen- 
tar, pentru infanterie, va fi totdeauna profad simțită şi 
va deveni indispensabilă, când va fi vorba de acțiuni de. 
decisiune, - 

Carele de luptă, deși nu acoperă integral lipsurile : 
de mai sus, sunt în măsură, totuşi, grație proprietăţilor 
lor, să le înlăture cel mai mult, ridicând “forța. combativă a 
infanteriei și în special a unităței pe lângă care: au fost 
ataşate, într'o măsură foarte apreciabilă, | 

Rușii, cari vor face tot un războiu de mişcare ca şi 
noi, au găsit oportun carul de luptă și pentru această 
îormă de războiu, dovadă că au o cantitate destul de mare 
de asemenea mijloace, - | 

In Maroc, Francezii au întrebuințat și verificat ca- 
rul de luptă, în bune condițiuni, întrun războiu de mişcare, 

Carul de luptă, aducând numai avantagii şi fiind, pe 
lângă cel! mai bun material pentru însoţirea infanteriei 
în toate fazele luptei ofensive, și mijlocul, care aduce cel 
mai, apreciabil aport unităţilor cu acţiuni decisive; rezultă 
că o înzestrare a armatei noastre cu astfel de mijloace este 
nu Dumai oportună, dar chiar necesară, 
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Dat fiind caracterul de mobilitate al războiului nos- 
tru, dintre modelele aflate acum în serviciu în armatele 
franceză și engleză, pentru noi ar fi mai propriu, carul 
uşor, perfecţionat, cu mare. rază de acţiune şi capabil 
a însoți infanteria în orice fază a luptei. 

in ceeace privește cantitatea de care de luptă, de. 
care armata noastră ar aveă nevoe, următoarele norme 
ar puteă da o indicaţiune: a 

Pentru sprijinul unei divizii, care executi o acțiune 
importantă, trebue în general, cel puţin 1 batalion de 
care de luptă uşoare, a 3 companii. | 

Cum din cele 3 divizii, pe care le are în mod obişnuit 
un Corp de Armată, nu va fi, de regulă, se cât una sin- 
gură, care execută acţiunea principală, rezultă că, un 
batalion de care va fi o dotaţie suficientă pântru un Corp 

- de Armată. ; : „i IE 
In afară de aceasta, ar mai trebui încă o rezervă de 

2—3 batalioane care de luptă uşoare, pentru dotarea Ma- 
rilor Unităţi ce s'ar creă la mobilizare şi 2 batalioane 
care grele sau ntijlocii, pentru sprijinul unsi acţiuni pe 
un front. puternic organizat. | 

In scopul de a nu se îngreuiă prea mult batalioanele 
cu mijloace de transport, ateliere, etc,, pentru o mai €co- 
nomică întrebuințare a acestor „mijloace şi pentru uşurinţă 
şi. uniformitate în instrucţie, este preferabil, ca unităţile 
de care să fie organizate, pe timp de pace, în regimente 
a 2—3 batalioane. | 

Gazele de luptă 
E A - 

In timpul. războiului mondial, a apărut un nou mij- 
loc de luptă: gazele. | 

Cei, cari le-au folosit pentru întâia dati, au fost 
Germanii, în bătălia dela Ypres, la data de 15 Aprilie 1015. 

Gazele s'au întrebuințat fie sub forma de valuri, fie 
sub forma de bombardamente, executate de artilerie şi 

7 
87



General Alevra 

. - *. 

aviaţie, cu proectile 'şi bombe încărcate cu gaze - toxice. 
Cu toate restricțiunile impuse de tratate şi diferite 

alte acorduri internaționale, este sigur că gazele de lupiă 
vor fi întrebuințate, întrun viitor război, pe o scară mult 

mai mare ca în trecut. 

Există indicii, că mai toate statele se pregătesc în 

această direcţiune, pentru a nu fi surprinse. 

Țările cu o industrie chimică desvoltată, cum este 

spre exemplu Germania, vor puteă, la tăzboiu, să. dispună 

de un .mijloc de luptă formidabil, capabil să le asigure 
- superioritatea. 

In lucrarea „La Guerre chimique de Doctorul Ger- 
man Hamslian și Suedezul Bergendori, găsim următorul | 
pasagiu: - - 

„Războiul. chimic oferă "naţiunilor mai “cultivate, în 

sensul științific al cuvântului, o armă sigură, care va da 
popoarelor celor mai abile o supremație mondială“. 

Dintre vecinii noştrii, Rusia Sovietică arată o foarte 
mare importanţă, pentru această chestiune și, sub. pretex- 
tul că ia măsuri de apărare, se pregăteşte intens în veda- 
rea unui războiu chimic. 

lată ce spune, relativ la această fară în anul 1924, . 
Sir Laming Worthington Evans, Ministrul de Războiu al 
Angliei. 

„Nu încape nici-o îndoială, spune Sir Lamiug, că au- 
torităţile sovietice fac preparative, pe o scară. întinsă, în 

„scopul întrebuințărei războiului chimic şi este. cert faptul, 
că toate aceste preparative sunt mai mari ca acelea ale 
oricărei alte ţări din lume“, 

Insuşi Stalin, dictatorul de azi al “Rusiei, întrun dis- 
curs ţinut în faţa mulțimei, se exprimă astfel: . 
„De gaze asfixiante nu vom duce lipsă. Producţiu- 

nea lor este așă' de mare, încăt în 2 zile nrice atac duş- 
man, poate fi oprit“ (2). - » 

lar Vorosilov, Comisarul sovietic la războiu, spune: 
„Aviația şi chimia sunt armele, care vor decide vic- 

toria la războiu“, 
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Ruşii nu se mulțumesc numai cu organizațiunile mi- 
litare, cari vor întrebuință la războiu gazele de luptă, ci 
fac o întinsă propagandă, în massa populaţiuunei, creînd 
diferite societăţi civile. | 

In adevăr, una din aceste asociaţiuni, denumită „Oso- 
aviachim“ numără astăzi nu mai puţin de 3. inilioane de 
membri şi desfăşoară o activitate de propagandă intensă 
în toată Rusia, în ceeace privește apărarea aerochimică, 
“pregătind massele de muncitori şi țărani în această direc- 
țiune. - 

" Gazele de luptă prezintă pericol nu numai pentru tru 
pele aflate pe front, ci şi pentru populaţia civilă. 

Progresele săvârşite în aviaţie, permit acestei arme, 
să execute bombardamente cu bombe toxice, la mare de- 
părtare în interiorul ţiărei. | 

După calculele făcute de specialişti, 309 de avioane 
încărcate cu 70 tone fosgen, sunt de ajuns, să otrăvească 
atmosfera unui oraş ca Bucureştii. 

Cele mai expuse la atacuri vor fi: regiunile .indus- 
triale, nodurile mari de comunicaţii, depozitele de mate- 

“riale, porturile, orașele mari populate, etc. 
Din scrierile apărute relativ la războiul chimic, re- 

zultă, că în viitor se va da o mai mare importanţă ata- 
curilor cu gaze contra oraşelor, spre a demotaliză popu- 
laţiunea, decât atacurilor contra trupelor aflate pe iront. 

Va avcă de suferit, deci, toată lumea, fâră deosebire 
de clasă sau vârstă, pentru că, în războiul chimic, gazul 
nu cruță pe nimeni, bogat sau sărac, copil sau bătrân, in- 
telectual sau muncitor, militar sau civil. . 

"- În consecinţă, trebue să luăm măsuri, din vreme; 
de apărare contra acestor gaze de luptă, atât pentru ar- 
mată cât și pentru populaţia civilă, altfel vom fi expuşi 
să suferim urmările grave ale unui: asemenea mijloc de 
distrugere. o 

In acest scop este nevoie: e . 
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__— Să se doteze din timp de pace, atât armata cât 
şi populaţia civilă, cu măştile necesare. 

Pentru a se puteă realiză acest deziderat, trebuie 
înființată o fabrică de măşti în ţară. 

— Să se facă o întinsă propagandă, în massa po- 
pulaţiei civile, pentru ca fiecare cetățean să ie conșticut 
de pericolul, care îl prezintă gazele de luptă. 

e 
“Această propagandă se poate intensifică priu con- 

ferinţe în şcoli, la Ateneele Populare, la diferite societăţi 
culturale, prin broșuri populare, prin ziare și reviste de 
specialitate şi cu caracter general, etc. 

— Să se înființeze asociaţiuni particulare, care 
să facă propagandă şi să sprijine. armata, în: aplicarea 
măsurilor de protecţie. 

— Să se intensifice activitatea laboratoarelor de chi- 
mie din ţară, pentru a colaboră cu armata la chestiunea 
apărării contra gazelor de luptă, studiindu- -se, din timp 
de pace, mijloacele de protecţie necesare.. 

— Să se stabilească din timp de pace, în 1 fiecare | 
oraș, stabiliment industrial, port, gară, etc., măsurile cari 
trebuesc “luate la războiu; în cazul atacurilor aericue cu 
gaze și să se întocmească un Plan de mobilizare în acest 
scop. | 4 

Toate aceste măsuri vor trebui puse în aplicare cât 
de curând, pentru că ne găsim astăzi deabiă la începutul 
rezolvirei acestui problem și să nu săvârșim greșeala 
de a contă pe o improvizare în momentul. pericolului. 

Chestiunea protecției contra! gazelor de luptă este 
atât de importantă şi implică atâtea măsuri de luat, încât 
ar fi imposibil să se poată realiză: fără o pregătire prea- 
labilă. Materialul enorm, ce va fi necesar, construirea 
adăposturilor de protecţie, pregătirea echipelor de ajutor, 
pregătirea ajutoarelor medicale, . pregătirea evacuărei 10- 
cuitorilor şi mai ales pregătirea populaţiei, în seneral, pen- 
tru eventualitatea războiului chimic, formează un com- 
plex de chestiuni, cari cer timp îndelungat pentru în- 
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făptuire şi deci nu se vor puteă rezolvi în ultimul mMo- 
ment, sub presiunea pericolului. 

Dacă improvizaţia este periculoasă în orice . ocaziunc, 
apoi în domeniul armei chimice ea nu ar rsuși să în- 
lăture toate inconvenientele, ce decurg dintr'o nepregă- 
tire completă. 

Trebue dar lucrat serios, urgent şi intensiv, pentru 
a câștigă cel puţin o parte din timpul pierdut până acum. 

Este cazul să menționăm, în legătură cu chestiunea 
apărărei contra gazelor de luptă, avantajele ce le prezintă 
crearea unei industrii proprii chimice, ntât peutru nevo- .. 
ile de apărare cât şi pentru interese de ordin economic. 

In adevăr, pregătirea războiului chimic pune în va- 
loare multe bogății ale ţării. Ea creicază industria chi- 
mică, aproape inexistentă la noi, pentru că este în strânsă 
legătură cu industria materiilor colorante, a substanţelor 
explosive, industria parfumurilor, a medicamentelor, a 
produselor fotografice, etc., contribuind, astfel, la Dro- 
pășirea şi la bunul trai al întregei naţiuni. 
„Pe dealtă parte, aceste gaze, periculoase pentru viaţa 

omului, s'au arătat, în schimb, ca fiind cele mai bune 
mijloace de luptă împotriva vietăţilor stricătoare. Astiizi 
ele sunt întrebuințate cu succes în țările civilizaie, pentru 
deparazitarea vapoarelor, a locuințelor, grânarelor, etc., 
iar în agricultură pentru combatarea şobolanilor, a Jăcus- 
telor, ete. In felul acesta, pe deoparte ele coniribue Ja 
o bună higenă generală, iar pe de altă parte combat 

„ marile pagube, pe care aceste insecte şi animale stricătoare 
le aduc omului; pagube ce sunt socotite cam la 1/3 din 
rodul muncei lui. 

Din cele expuse. cu privire la pericolul pe care gu- 
zele de luptă, le prezintă întrun viitor războiu, atât 
pentru armată, cât și pentru populaţia civilă, iar pe de 
altă parte, având în vedere foloasele, pe care industria 
chimică a acestor gaze de luptă le poate aduce, în timp 
de pace, rezultă că este absolut necesar, să dăm o deo- 

„sebită însemnătate Armei Chimice. i 
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Organizarea apărării contra gazelor de luptă, 

Din scrierile apărute până în prezent, relativ la 
acest problem, rezultă că, în toate statele există Orga- 
nizat un serviciu de apărare contra gazelor de luptă, 
care se, ocupă atât de protecţiunea armatei cât şi a popu- 
lației civile. 

Pentru a puteă rezolvi, la mobilizare, această ches- 
tiune, în condițiuni cât mai. bune, ar fi nec asară urmă- 
toarea organizare: 

— In timp de pace: 1. Marele Stat Major al Armatei 
„să aibă conducerea generală a tuturor măsuriior necesare 
de.luat, pentru protecţiunea la războiu a armatei şi a po- 
pulaţiei civile. 

In ceeace priveşte protecțiunea armatei, Marele Stat 
Major să fie ajutat de către Serv. de Apărare Contra 
Gazelor de Luptă (S. AC.GQ)), Serviciu, ce va fuacţionă 

„pe lângă Ministerul de războiu. | i 
“Pentru protecția populaţiei civile, se cere, ca Mare- 
lui Stat Major să i se deă :concursul din partea tuturor 
autorităţilor şi. instituţiilor” interesate în această ches- 
tiune, cum ar fi Ministerele de Industrie, Sănătăţei, în- 
terne, Instrucție Publică; Comunicaţii, Soc. Crucea Ro- 
şie, etc. care, de comun acord, să studieze toate propu- | 
nerile necesare, pentru a asigură această protecţiune. . 

— Serviciul de Apărare Contra Gazelor (S. A. C. 
0). să i aibă următoarele atribuţiuni: . 
„_— Să studieze toate mijloacele de protecţiune nece- 

sare armatei și populaţiei civile. 

— Să coordoneze toate lucrările de protecţiune a po- 
pulaţiei civile. 

— Să conducă propaganda în imassa populaţiei, pen- 

tru a-i mări interesul, în această chestiune, prin ajutorul 

conferinţelor în Atenee, Școli, ete. 

” — Să lucreze în acord cu laboratoriile civile de chi- 
mie din țară, pentru a studiă continuu „perfecționările, 
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“ce trebuesc aduse mijloacelor. de atac şi apărare a gaze- 
lor de luptă. 

— Prin ajutorul acestui serviciu, să se pregătească 
personalul specialist necesar, atât în ceeace priveşte ofi- 
țerii activi, cât şi ofiţerii de rezervă chimişti, ce vor fi 
întrebuinţaţi la războiu.. 

— Pe lângă acest serviciu, să funcţioneze şi un ate- 
licr pentru repararea măștilor. - 

3. — La fiecare Corp de Armată Teritorial să funcţio- 
nezc câte un biurou.al gazelor, care să centralizeze toate 
propunerile relative Ia protecţia populaţiei civile de pe te- 
ritoriul său. | 

4. — Pe lângă fiecare Corp de Armată activ, să existe 
câte un ofiţer specialist în gaze, care să fie Orga- 
nul technic al Comandamentului, în privinţa instrucției 
trupei asupra gazelor de luptă, în toate unităţile Cor- 
pului de Armată. | 

5. — La fiecare corp de trupă, să tie pregătit 1—2 
ofiţeri specializați în gaze, cari să facă instrucția oameni- 
lor, destinați la războiu a constitui echipele de gazaţi. 

— In tinip de războiu: 1. Marele Cartier General va 
avea conducerea generală a întregei protecţiuni. 

2. — Serviciul de apărare contra! gazelor va continuă 
activitatea sa din timp de pace, după cum s'a arâtat mai 
sus și în special se va ocupă cu cercetarea nouilor gaze 
de luptă, de care se va servi inamicul și: studiă mijloa- 
cele de protecţie ce trebuesc imediat aplicate. 

3. — Pe lângă fiecare comandament de armată, va 
ircbui să funcționeze câte o secţie de apărare” contra. ga- 
zelor de luptă, ce se va ocupă cu centralizarea operaţiuni- 
lor de protecţie, având, în acelaş timp un laborator, în 
care va trebui să se facă analiza de prima urgență a 
gazelor de luptă cu care va atacă adversarul și propune 
măsurile de urgenţă, ce trebuesc aplicate. | 

Tot pe lângă fiecare Armată, va trabui îufiiuțat 'un 
atelier de reparăt măştile. E | 

4. — Fiecare Corp de Armată să aibă în compiinerea 
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sa, la mobilizare, câte un batalion de gaze, pentru a 
-puteă fi întrebuințat ca organ de execuţie specializat în 
atacurile cu gaze. 

- Aceste batalioane ar putcă fi organizate astfel: 
— O companie gaze de luptă. 
— O companie aruncătoare de flacări. 
— O companie aparate fumigene. 
5. — Pe lângă Comandamentele de Corp de Armată 

și Divizie, să existe câte un ofițer specializat, - „care să 
centralizeze toate operațiunile de protecţie şi să fie or- 
ganul technic, ce va informă aceste comandamente asupra 
posibilităților de protecţie şi atac cu gaze. 

6. — Fiecare corp de trupă, din toate armele, să aibă 
personal pregătit pentru protecția contra: gazelor şi, anume: 

— De fiecare batalion.sau divizion, câte o echipă de 
dezinfectare. o. 

| — De fiecare Companie, baterie, escadron, câte o 
echipă cercetași de gaze, care, cu aparate speciale, să 

" anunţe la timp atacurile inamice Cu gaze. 
7. — Pentru protecţia populaţiei civile, Comandamen- 

„tele Teritoriale vor continuă să aibă, ca atribuțiune,. exc» 
cutarea tuturor: măsurilor de luat, prin ajutorul comite- 
telor civile şi militare existente din timp de pace 

In acest scop, vor trebui alcătuite, din timp de pace, 
instrucțiuni, cari să cuprindă toate aceste măsuri, studiate 
în raport cu posibilităţile materiale de execuţie. 

Pentru ca măsurile de protecţie, atât în ce priveşie 
armata cât și populația civilă, să poată fi aplicate, este: 
nevoie, în primul rând, să se înființeze în fară 0. fabrică 
de măști. i i q 

Totodată, trebuesc studiate posibilităţile de iabricare 
a gazelor, în fabricile dela Dicio Sân Martin, care “în 
timpul războiului, au procurat armatelor Austro-Ungare - 
majoritatea materialelor de care s'au folosit. 

Bine înțeles, armata singură nu poate să asigure 
+ 
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această protecţie generală, care cere fonduri mari şi per- 
sonal numeros. * : . 

De aceea credem, că va trebui, 'printr”o lege, să se 
stabilească obligaţiunea, pentru toate Ministerele, intere- 
sate în ce privește această problemă de apărare, să con- 
tribue, împreună cu Ministerul de Războiu, la rezolvirea ci. 

“AERONAUTICA. 

Aeronautica a avut un rol foarte mare în războiul 
mondial, ea fiind consacrată definitiv ca o armă aparte. 

Desvoltarea “acestei arme, pe timpul războiului, este 
surprinzătoare. ” 

Dacă luăm ca exemplu Franţa, constatăm că, în 1914, 
dispuneă de circa 400 'de avioane, dintre care numai 
158 erai destinate armatei, iar la închecrea armistiţiului, 
în 1918, aveă un număr total de 17.000 avioane şi 45.000 
de motoare pentru avioane. In plus; la această dată se 
mai găseau comandate, şi în curs de fabricațiune, alte 

"18.000 avioane cu 25.000 motoare de "schimb. 
„Aceste cifre sunt elocvente. Este fără indoială, că 

o asemenea sforțare făcută de mai toate ţările beligerante, 
corespundeă la necesităţi reale şi hotărâtoare pentru soaria 
războiului. | 

Datorită progreselor - realizate de aviaţie, sa putut 
transportă războiul în spatele frontului propriu zis de 
luptă, realizând. concret noţiunea abstractă îucă pentru 
unii, a „Războiului total“ şi a „Naţiunei mobilizate 
fără distincţiune de vârstă sau sex. i 

In adevăr, de unde în 1914 aviația nu eră între- 
buinţată de cât în câmpul tactic, ca mijloc de informaţie, 
în 1918 o găsim întrebuințată în câmpul strategic, pentru 
recunoașteri îndepărtate în spatele” frontului şi pentru 
distrugerea obiectivelor, ce se ăseau la 3—400 km. în 
interior. 

După războiu, aviația a. făcut şi face continui pro- 
grese şi mai mari.
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' : 
Sau realizat avioane, cari pot să parcurgă într'o 

oră 400 km. de sbor, pot să străbată, fără escală, aproxi- 
mativ 5090 km. și să transporte cu uşurinţă -41—5900 ker. 

“de bombe. - 
. - , a .. a. Pi Rezultă deci, că întrun viitor războiu, adâncimea | 

câmpului de bătae este aproape nelimitată. 
Toate statele se ocupă deaproape de această armă, 

menită a jucă un rol considerabil în viitorul războiu. 
Fără a îmai vorbi de ţările mari din Apus, vom arătă, 

ce importanță .dau acestei arme statele vecine, care ne 
înconjoară și cu care vom:aveă probabil, de luptat cândva: 
Rusia Sovietică şi Ungaria. 

Rusia Sovietică are în prezent o industrie de războiu 
foarte desvoltată, care poate produce aparatele necesare 
cu materiale prime ce se găsesc în țară. Ă 

Woroșilov, Comisarul sovietic la războiu, întsunul 
"din rapoartele: sale spune: - 

„Aviația este arma noastră cea mai puternică și mai 
bine desvoltată, avem avioane bune, personal bine instruit 
și mulțumită unei puteri străine — Germania — maşini 
bune pentru fabricarea motoarelor și alte .accesorii”?, 

“Tot ca o dovadă, de importanţa pe care Rușii o 
dau acestei arme, se poate cită următorul pasagiu dintrun 
discurs de propagandă al lui Woroşilov: „Aviaţia şi chimia 
sunt armele, cari vor decide victoria în războiul viitor și 

„nimic nu trebuie precupeţit pentru desvoltarea lor”. 
Aviația civilă sovietică dispune de 4 “Societăţi, cari 

exploatează 18 linii aeriene. | 
Se face o mare propagandă, în massa populaţiei, re- 

lativ la această aviație. a Să 
Societatea „Osoaviachim”, una din cele rani puternice 

organizaţiuni civile, care numără în total 3 milioane de 
membri, a putut în anul trecut, să. strângă, prin sub- 
scripție publică, fondurile necesare pentru “cumpărarea a 
31 avioane, ce au fost apoi dăruite guvernului sovietic. 

"Ungaria, fiind oprită prin tratatele de pace îuche- 
iate, de a aveă o aviație militară, a desvoltat foarte mult 
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aviația civilă, care se poate transformă uşor, la războiu 

în aviaţie militară. | 

.Ea dispune azi de 3 Companii de exploatare, ce du- 

servesc principalele linii aeriene spre Budapesta-Viena- 
Praga-Belgrad-Agram. ! 

Industria aeronautică de războiu este foarte bine 

desvoltată, putându-se fabrică avioane complete, cu ma- 
teriile prime, ce se găsesc în ţară. 

Ținând seamă, prin urmare, de rolul jucat în răz- 
boiul trecut de această armă, cum și de pregatirea „Pen- 

tru an viitor războiu, în această direcțiune, a tuturor sta- 

telor şi mai cu seamă a veciniior, care ne înconjoară, 
reiese că, şi ţara noastră trebuie să-i dea.roată ateațiunea 
cuvenită, luând măsuri de a înzestră armata, cu toate 
mijloacele aeronautice, impuse de cerinţele acestei arme 
la războiu. | | 3 

Ne trebue, în Primul rând o aviaţie ve informaţie, 
care să cuprindă, pe deoparte, o aviaţie de rezavaștere 
îndepărtată, iar pe dealtă parte o aviaţie de observație. 

Aviația de recunoaștere este necesară Marilor Cu- 
mandamente: Marele Cartier General şi Arinate, pentru 

„a cercetă în perioada concentrărei armatei, activitatea, pe 
direcţiunile mari de transport, cum sunt: nodurile de cale 
ferată, punctele de debarcare, etc., în scopul de a deduce 
zonele de concentrare inamice. 

Avioanele, cari vor fi întrebuințate pentru aceste re- 
cunoașteri strategice, urmează să aibă o rază mare de 
acțiune şi armament puternic, pentru a duce, la nevoie, 
lupia cu adversarul. 

Cu acest fel de material, va trebui să dotăm, Marele 
Cartier General și Comandamentele de Armată. 

Numărul «necesar de escadrile, este în fuacţie de va- 
lozrea obiectivelor strategice, ce trebuesc recunoscute, de 
depărtarea. lor, de gruparea forţelor, etc. 

Aproximativ, star. puteă dotă fiecare armată cu câte 
3—4 escadrile de recunoaştere. 
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Pentru Marele Cartier General, n număr de 5—6 
escadrile pare a fi suficient. 

Aviația de observaţie, serveşte pentru a culsge in- 
formațiuni repezi şi precise, în câmpul tactic, pentru a 
determină organizațiunile defensive inamice, artileria, niş- 

_cările din spatele frontului, etc. - 
„Este necesară, în principiu, câte o- escadrilă pentru 

fiecare Corp de Armată, Divizie de Infanterie și Divizie 
de Cavalerie. 

- Aviația de luptă. In afară de aviația de informaţie, 
arătată .mai sus, mai este nevoe și de o aviație de luptă, 
care cuprinde: aviația de vânătoare și aviufia de bombur- 
dament.  - . 

__ Aviația de vânătoare, procură. libertatea de acțiune, 
“pentru toate misiunile ce revin aviaţiei. 

Pentru aceasta, avioanele de vânătoare vor trebui să 
aibă o viteză mare de zbor, un armament puteraic și su- 
pleţa necesară, spre a puteă duce lupta cu adversarul în 
condițiuni cât mai bune. 

Cu această aviaţie, trebue să obținem supremaţia qe- 
riană, pe un front oare care (acolo unde se face efortul 

- principal), iar pe rest să putem protejă lucrul aviaţției de 
observaţie. . 

| Din scrierile apărute până în prezent rezultă că, pen- 
tru a avcă supremaţia aeriană, trebue aproximativ 10 
avioane pe 1 km. de front de luptă, iar: pentru protecția 
aviației de observaţie, în sectoarele zalme, e nevoie de. 
1 Grup de 3 escadrile, pentru o armată. 

Aviația de bombardament. Este necesar, ca dela în- 
ceputul războiului, să se poată acţionă cu succes la dis- 
tanţe mari, în interiorul teritoriului adversar, distrugând 
centre importante. industriale, noduri de cale ferată, lu- 
crări de artă, etc., cu scopul de a întârziă mobilizar=a şi 
concentrarea inamicilor probabili.  - ă 
__ Avioanele de bombardament, trebuesc să aibă o rază 
de acţiune îndepărtată și să poată transportă o cantitaţe 
de bombe cât mai mare. | Ă 
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In ceeace priveşte organizarea pentru războiu, este 
nevoie să se prevadă un număr de escadrile, pentru bom- 
bardamentul de zi şi altul pentru bombardamentul de noapte. 

Numărul escadrilelor, este determinat de valoarea o- 
biectivelor necesare de distrus şi de depărtarea lor. 

” Aproximativ 4—5 Escadrile bombardament ce noapte 
şi 8—10 Escadrile bombardament de zi, :redum că ar fi 
suficiente pentru ţara noastră. 

Totodată este timpul să ne „gândim la dotarea cu a- 
viaţie și a Marinei. 

, In acest scop, avem nevoie de o hilroaviajiz, pentru 
flota de mare și alta pentru flota de Dunăre. 

Fiecare, din această grupare de hidroaviaţie, trebue 
să cuprindă hidroavioane, care să răspundă la misiunile 
de vânătoare, recunoaștere și bombardament. 

Aproximativ, fiecare grup de hidroavioane, ce revin 
atât flotei de mare cât și celei de Dunăre, ar puteă cu- 
prinde 4—5 Escadrile. 

Apărarea antiaeriană. Pe lângă aviaţie și kidroaviaţie * 
mai este necesari şi o apărare antiaeriană, utât pentru 
trupe cât și pentru teritoriu. 

In adevăr, oricât de numeroasă ar fi o aviație s'a. do- 
vedit, că nu va puteă împiedică aviația vrăjmaşă să exe- 
cute bombardamentul. 

__ Generalul von Seekt, organizatorul Reichsiehrului, 
declară, în această privință: ' „Apărarea contra aeronave- 
lor trebue intensificată. Este o greșeală, să se creadă că, 
dacă am aveă stăpânirea aerului, ar fi inutil să pregătim 
apărarea antiaeriană“. 

„Ea a luat astfel naștere aproape simultan cu acțiunea 
aeronauticei, ca o reacțiune naturală împotriva acesteia. 

Apărarea punctelor sensibile ale teritoriului trebue 
să cuprindă - protecția regiunilor industriale, oraşelor im- 
portante, noduri de comunicațiuni, porturi, depozite de 
munițiuni, poduri de c. f. importante. 

Repartiția apărărei antiaeriene, pe teritoriu, este în 
raport cu valoarea obiectivelor.
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Toate aceste mijloace de apărare, cari cuprind: tu- 

nuri antiaeriene, mitraliere antiaeriene, proectoare, pus- 

turi de ascultare a. a. etc., trebuesc să se găsească în N 

punctele stabilite în timp de pace, din: primele zile ale 
mobilizărei. 

Conducerea operaţiunei de protecţie revine Comau- 

damentelor de apărare antiaeriană, ce' trebuesc înfiin- 

țate, dela începutul războiului, în diferite regiuni ale ţărei, 
Pentru apărarea capitalei, va trebui înfiiușat un Co- 

mandament de apărare antiaerian special. . 

In ceeace priveşte înzestrarea Comandamentelor cu 

o apărare mobilă antiaeriană, ar ti suficient să se doteze 

fiecare armată, cu câte 1 Regiment Artilerie Anti-Aeriană, 
1 Compânie de proectoare şi 1 Companie de mitraliere. 

Protecţia, contra aviației inamice, mai cere şi alte 
măsuri pasive, care interesează în primul rând popula- 
ţia civilă. 

In această privință, este o întreagă operă educativă 
de făcut și a “cărei realizare cere neapărat concursul ne- 
condiţionat şi patriotic al întregei populaţiuni. 

Intr?o serie de remarcabile articole, publicate în „Re- 
vue Des Deux Mondes“ asupra pregătirei antiaeriens, Ge- 
neralul Niessel afirmă: 

„Naţiuriile de astăzi trebue să fie gata să suporte 
bărbătește atacurile aeriene. Nu va fi suficient, pentru a 
avea victoria războiului aerului, să posedăm forța comba- 
tivă cea mai puternică, va trebui să facem dovada celui 
mai mare stoicism şi a celei mai mari ingeniozitaţi pentru 
a puteă rezistă utgiei devastatoare“. 

Pentru a încheiă cu mijloacele. aeronauticei, vom a- 
rătă, că armata are nevoe şi: de baloane «ie observaţie, 
care vor completă observaţia, în câmpul tactic, necesară în 
primul rând tragerilor artileriei. 

In acest scop, ar fi suficient să se dei fiecărui C Corp 
de Armată şi Divizie câte o companie de acrostație, a» 
vând fiecare câte 1 balon. 

In concluziune, pentru noi, chestiunea. dotări arma- 
; 

-. : - . . . | 
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tei cu toate mijloacele de acronautică arătate mai sus 
este de prima importanță și trebuie să căutăm a o realiză 

„în timpul cel mai scurt. _ 
Cum aeronautica costă foarte mulţi baui, bine înţeles, 

că nu vom puteă procură, din timp de pacc,. toate cele nc- 
- cesare la intrarea în războiu. 

” “Trebue, totuși, ca din timp de pace să dispunem de 
“mijloace suficiente aeronautice, cu care să putem înter- 
veni din primele zile: ale mobilizărei, cum ar fi de exem-. 
plu: aviația de recunoaştere îndepărtată, de bombarda- 
ment, de vânătoare; precum şi de o apărare antiacziană 
suficientă spre a acoperi punctele sensibile, cele mai im- 

* portante, din interiorul țărei: Capita!a, fabricele care pro- 
duc materii” pentru războiu, noduri de comimnicaţii, etc. 

Pe dealtă parte, trebue să avem siguranţa, că li mo- 
bilizare sau înt”o perioadă de tensiune politică, vom pu- 
teă dispune de întreg materialul de războiu necesar ar- 
matei. 

“Pentru realizarea. acestor deziderate, este nevoie să 
pregătim o industrie proprie, care să fie în stare, în timp 
de pace, să ne procure avioanele necesare, pentru dotarea | 
unităţilor, pentru formarea personalului navigant, instruc- 
ției etc., iar la mobilizare, să fie capabilă, întrun timp 
scurt, să ne dea tot materialul de războiu necesar. 

In prezent, suntem tributari străinătăței; fabrica |. 
A. R., singura pe care o avem, nu poate execută decât 
celulele avioanelor, motoarele importându-se' din afară. 

In aceste condițiuni, nu avem siguranţa, că la răz- 
boiu vom puteă dispune de avioanele necesare dotirei ar-. 
matelor. - 

Se impune dar, crearea de noui fabrici, cari ne vor 
da următoarele avantaje: , 

— Sumele, ce se vor cheltui cu comenzile de avioane, 
rămân în ţară și ne desvoltăm o industrie proprie, pregă- 
tind personalul român în această specialitate, astăzi -a- 
proape inexistent. | 

— Se stabileşte o concurență technică şi coinercială 

101



General Alevra 

între fabricele noastre şi cele din străinătate. Din „cauza 
inexistenței acestei concurenţe, suntem nevoiţi să cum pă- 
răm din străinătate materialul aeronautic, ce ni se oferă. 

Pe lângă crearea acestor fabrici, absolut necesare, - 
trebue să căutăm, prin toate mijloacele posibile (confe- 
rințe, broşuri, etc.), să intensificăm propaganda, în massa 
"populaţiei, în scop de ao interesă, cât mai mult, la a- 
ceastă problemă. 

Exemplele, din celelalte ţări, sunt edificatoare pen- 
îru a demonstră, valoarea concursului populaţiei civile, 
în sprijinul realizărei materialului de aviație necesar. 

Toi o dată, trebue să încurajăm desvoltarea aviaţiei 
civile, care va contribui într”o mare măsură, atât la spo- 
rirea numărului de avioane, ce se pot întrebuință la răz- 
boiu, “cât și la pregătirea personalului navigant. 

MARINA. 

Nevoia unei flote de războiu. x 

In decursul vremurilor, diferitele state au avut o si- 
tuaţie precumpănitoare, atât timp cât marina lor de răz- 

„boiu puteă să impuie respect dușmanilor. 
Indată însă ce flota a fost învinsă, acele state, sau au 

mers spre decadenţă, sau în cazul cel mai bun, au pierdut 
preponderanța, pe care o exercitau în trecut. 

Astfel, Spania ţineă lumea întreagă sub stăpânirea . 
sa, până în ziua când Englezii intră în luptă cu flota de 
argint“. De “atunci, această țară, cu toate că a mai avut 
Succese militare pe uscat, cu. toate că şi-a mai păstrat 
unele colonii, căză totuși din. rangul. de mare putere şi 
astăzi cuvântul ci, înseamnă foarte puţin în concertul. 
European. 

Olanda aveă în trecut o situație. înfloritoare, comer- 
țul său eră -invidiat de alte popoare, iar flota ajunsese 
atâi de puternică, în cât, sub Ruyter, îndreptându-și tu- 
nurile - spre Londra, ştia să impuie Englezilor o pace o- 
norabilă. 

Cu timpul, marina de războiu este nepiijată şi, fără 
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ca ea să fi fost învinsă întro luptă navală, au mai tu în stare să protejeze comerțul și coloniilee, ceeace avi drept urmări, că ţara a mers cu pași repezi spre decadenţă, faţă de ce eră în trecut, 
Franţa, în timpul marei revoluţii, săvârşeşte 3reșeala de a desființă corpul ofiţerilor de marină, lăsând în pă-: Tăsire personalul şi bastimentele. Rezultatele Sau văzut, : Napoleon, deşi bătut la Waterloo, sar mai ți putut ridică “dacă Franţa, nu ar fi fost “învinsă pe mare, de Nelson, la Trafalgar. 

, De atunci, această țară şi-a pierdut rolul precum pă- nitor, ce-l avusese în trecut, pe continentul European şi cu toate sforțările sale, Franţa nu a putut să mai recapete locul său din trecuţ. a 
Oștile Țarilor aveau posibilitatea, până la urmă, să învingă pe Japonezi, dacă flota însă, nu eră nimicită de amiralul Togo la Tsușima. De atunci, Rusia a tost ca și exclusă, ne mai însemnând aproape nimic în extremul Orient. ! 
In timpul marelui războiu, prăbuşirea Germauici nu se datorește atâta faptului că armata de uscat a fost bă- tută în 1916 și 1918 la Marna, ci pentrucă această ţara eră învinsă, încă dela 3 August 1914, dată când Anglia a intrat în războiu. 

„Este ştiut Că, cu toate sforţările făcute de Germania în ultimele decenii, flota ei nu se puteă. ;inăsură cu a- ceea a imperiului Britanic, Pentru acest motiv, Germanii nici nu au cutezat, în decursiil celor. patru ani, războiul, să încerce o mare bătălie navală. Faţă de cele arătate mai sus, se pune întrebarea: Ro- mânia, situată la gurile Dunărei, pe ţărmul Mărei Negre şi direct interesată în chestiunea Strâmtorilor, mai poate cămâne în situaţia de astăzi, adică cu o jloti de războlu aproape inexistentă? 
- Deși nu suntem încă printre cele întâi state, în con- certul European, dar cu calitățile poporului nostru şi cu Pogătia solului, ce ne-a hărăzit Dumnezeu, noi, cei de 

“cât a durat 
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astăzi nici nu întrezărim poate, la. ce mare grad de des- 
voltare va ajunge agricultura, comerțul şi „indusțria Ro- 
mâniei de mâine. 

„In câteva decenii, populaţia se poate înmulți atât de 
mult, încât pământul acestei țări, cu toată iertiiitatea lui, 
să nu mai poată hrăni pe toţi locuitorii ei. 

Atunci, pentru ca să poată trăi atâta lume, se va 
pune, desigur și la noi problema — cum s'a pus în tre» 
cui la Italieni şi Germani —, ce exportăm? Oameni sau 
produse ale solului? 

Situaţia noastră geografică, tendințele .unora din 've- 
cinii, ce. ne înconjoară, etc, nu ne va “permite niciodată 
luxul de a exportă un singur. Român, orişicât de numeroşi 
ar fi ci, în acel murment. In mod natural, vom ti împinșa 
la un export cât mai intensiv al produselor solului, ceea- ' 
ce va reclamă o mare desvoltare pentru marina comercială. 

Această marină însă, nu ar. puteă înflori, atât timp 
cât nu va fi sprijinită de o flotă de războiu, care să-i pro- 
cure siguranța și respectul, din partea celorlalte state. 

Nu trebue să se uite lozinca: „Sau comerțul crează 
o flotă de războiu, sau el trece în mâna străinilor, a căror 
ţară are o asemenea flotă“. 

In afară de aceste considerațiuni -de ordin material. 
trebuie avut în vedere, că în trecut, ca și pentru viitor, 
prestigiul unci ţări se -găsește în raport direct. cu for- 
țele sale, armate de uscăt și de “apă. “In. special statului, 
care are o flotă puternică de războiu, i se 'cauta alian- 
țele, nu se duce. el.să le cerșească. 

"Dar vor spune unii, numai țările mari şi bogaie pot 
să-și permită sacrificiile bănești, pe care. ie “necesită o 
flotă de războiu. Această aserțiune ar fi justă, numai 
în, cazul “când, cei chemaţi, să dea o nouă organizare 
marinei noastre milițare,. vor suferi de boala numărului, 
după cum uneori se întâmplă cu armata de uscat. 

La marină, situaţia .nu este aceiaşi. Numărul nu are 
atâta importanță, de oarece bătălia navală este. în special 
o. luptă de vase contra vase. Dacă puterea şi calitățile 
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vasului (viteză, tunuri, cuirasă, etc.), vor fi mai mari ca 
ale dușmanului, dacă echipajul va aveă conștiința su- 
periorităţi sale, prin o instrucție şi o disciplină desăvâr= 
şită, atunci victoria poate fi uşor câştigată de cel cu mai 
puține vase de. luptă. 

Există atâtea exemple în istoria navală, în care un 
Smgur vas a pus pe fugi-o escadră întreaoă. Nu ar fi 
de cât să amintim de faimosul - „Goebei” al Germa- 
nilor, care la începutul războiului din 1914, deși urmărit 
de escadre întregi tranceze şi engleze, a scăpat nevătă- 
mat, refugiindu-se la, Constantinopol. | 

„- Pentru noi, problema se pune, nu în a aveă un 
- mare număr de vase de luptă, ci bastimeuate mai puţiuc, 
dar, superioare, prin calităţi, vaselor cu care vor aveă să 
iupte, întrun, eventual războiu. Pe lângă aceasta, ne mai 
trebuie un personal bine instruit, antrenat și cu moralul 
câi mai ridicat. | 

"Dacă vom analiză chestiunea, din punct de vedere al 
apărărei, naţionale, nevoia unei flote de mare apare şi 
mai evidentă. 

Im adevăr, în cazul unui războiu pe frontul de Sud 
și cel de Est, va trebui cu orice preţ, să ne opunem, 
ca armatele Tuse şi bulgare să-şi dea mâna. Cum Je- 
gătura între ele nu se poate face de cât pe mars, sin- 
gurul mijloc pentru a o împiedică este numai o flotă 
puternică de războiu, : “ 

Flotă de mare sau apărare de coaste? 

România are astăzi o întindere de coaste maritime 
de 500 kim., ce nu pot rămâne fără. uici o protecția. 

Evident, 'ar fi de dorit să avem, «n acelaş. tunp şi 
coastele mărei cât mai bine apărate şi o flotă de războiu 
cât mai puternică. Dacă însă ambele aceste deziderate nu 
pot fi satisfăcute de' la. început și în acelaș timp, între- 
barca este, la care din ele să dăm „preferință? 

Răspunsul 'nu-l vom puteă află, de cât orientându- -ne 
asupra celor ce s'au -petrecut în alte state, de oarece 
nouă -ne lipsește” o asemenea experienţă. 
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Marele războiu a dovedit cu prisosință, că cza mai 
buni apărare a coastelor, este o flotă puternică de răzbuiu. 
Astfel, Angtia nu a făcut, în trecut, „Sforțări prea mari, 
pentru a pune coastele în stare de apărare, dându-și bine 
seamă, că adevărata lor protecție o constituiă „Marea 
Flotă”, comandată de” amiralul Jelicoe, din poziția sa 
dela Scapa Flov. . 

Mai mult încă, la finele lunei August 1914 și singura” 
apărare de uscat, bine organizată — cele 6 Divizii ac- 
tive — părăsesc solul englez, pentru a lupiă pe frontul 

din Franţa. | | . 

Pe ce s'au bazat oare Englezii, de cât pe flota lor 
de războiu, pentru ca să-și trimită întreaga armată de 

uscat afară din ţară, lăsând astfel patria fără nici o 
apărare? Şi trebuie notat, că la acea epocă coasteie aces- 
tei ţări insulare, nici nu-şi completase încă punerea în 
stare de apărare; atâta încredere aveau Englezii în flota 

lor şi atâta convingere, că aceste coaste nu vor puteă fi 

apărate” nici de armata de uscat, nici de bateriile de 
coastă, ci numai de puternica lor flotă. 

Acelaş lucru se poate spune şi despre [talia. “ Coas- 

tele sale nu au'fost atacate de Austro-Ungaria, „din cauza. 

puternicelor flote aliate (Franco- Italiene), ce stăpâneau, 

Marea Mediterană. , 

Concepţia așa numitei „Școale noui”, ce eră. la mare 

favoare în Franţa, înaintea războiului mondiai, constând 

în o apărare cât mai puternică a coastelor și o flotă de 

războiu relativ redusă, menită -nu să lupte cu adversarul 
într?o bătălie navală, ci să-i atace numai vasele de comerț, 

ar fi dus Franţa la pieire, în 1914, dacă nu-i săreă în 
ajutor Anglia, cu puternica sa flotă. 

| In faţa acestor constatări, datoria celor ce au condu- . 
cerea destinelor ţărei noastre este, să se ' preocupe, în 

primul rând, de organizarea unei flote de războiu şi 

numai apoi să se gândească la punerea în stare de apă- 

rare, a unor anumite puncte de pe litoralul mărei. 
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«Baza Navală. 

“Cum la noi se înfăptuesc uneori multe lucruri fără studiile 
necesare și numai sub presiunea evenimentelor, este po- 
sibil, ca la un moment dat, să se facă comenzi importante 
dc vase de războiu, fără a ne preocupă, că odată aceste 
vase puse în serviciu, nu' vor aveă un adăpost şi nici nu 
vor puteă fi curățate şi reparate la timp. 

Această îngrijorare este cu atât mai îndreptăţită, cu 
cât alte popoare, cu alt spirit de organizare şi tot au să- 
vârşit, la început, asemenea greșeală. | 

Astfel, Germanii, îndată după războiul din 1870, se 
yrăbesc să: puie în lucru 4 vase mari de luptă, dar numai 
când au fost terminate, ei și-au dat seama, că le lipsesc 
basinurile necesare pentru curățire, ateliere de reparații, 
ete. Din această cauză, au fost nevoiţi să rezurgă la En- 
glezi, astfel că portul Plimouth a servit multă vreme ca 
o adevărată bază navală pentru flota germană. 

De aceea socotim, că primul lucru de care marina 
noastră are nevoie — înainte chiar de a se comaudă un 
singur vas de războiu — este, si se organizeze o bază 
navală, a cărei desvoltare va trebui .să fie astfel, în cât, 

“la nevoie, să poată adăposti, pe lângă vasele noastre şi 
flotele aliaţilor, ce i-am aveă în caz de războiu. 

Program Naval. - j 
O flotă de războiu, puternică și bine organizată, nu 

se improvizează de pe o zi pe alta. Ea cere o muncă 
continuă şi metodică nu de ani, ci de generaţii. 

Astfel, marina de războiu Germană începe a se or- 
vaniză încă din anul 1888: Cu toate că s'a muncit, în 
mod constant, timp de 26 ani, deşi a avut sprijinul me- 
condiționat al întregului popor german și al industriei 
sale atât de desvoltate; cu toate acestea flota germană, 
în războiul din 1914—1918, nu cutează să se mizoare 
cu cea engleză. 

Evident, pretenţiunil2 noastre sunt mai modeste, căci nu 
râvnim să ajungem o putere mondială, după cum visau 
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Germanii atunci, când au inceput să dea o' desvoltare 
mai mare flotei lor de războiu. 

Noi dorim să avem o marină militară, care să ţie 
sus prestigiul țărei, cuvântul nostru să fie luat în seamă, 
comerțul și industria să găsească un Sprijin „în noi în- 
şine”, iar alianțele cu alte state să ne fie căutate, nu 
să mergem noi să le cerșim. 

„ Pentru ca flota de războiu să ajungă să satisfacă unor 
asemeni cerinţi, este nevoie, după cum am mai spus, 
“de mai multe decenii. Progresele științei aduc însă ne- 
contenite transformări, de care şi marina este silită să 
țină seamă. Toate acestea fac, ca în înprojurările de as- 
tăzi să nu se poată întocmi: un program naval, de cât: 
pentru 4—5 ani, urmând, ca la împlinirea lui, să se pro- 
pună un nou program, pe aceeași durată de timp. 

- Cu schimbările noastre dese de regim, cu tendinţele 
ca un guvern să strice tot ce a înfăptuit zelalt, se impune, 
ca pentru înjghebarea unui program. naval, toate par- 
tidele politice să cadă de acord și să se oblige a-l realiză, 
atunci când vor fi chemațe la conducerea treburilor ţărei. 

" Oamenii noştri politici, din toate! partideie, să aibă 
în vedere, că generațiile viitoare vor Fi acelea care se 
vor folosi mai muit de începuturile acestea de organizare 
ale marinei militare, şi că de vor da toată „binecuvântarea, 

ceeeace ei singuri nu ar fi fost în stare, s să intâptulascti 

= Comandarient, Stat Major sau Serviciu de marină?. 

Marina noastră militară, slabă şi aproape inexistentă, 
nu-are măcar o conducere corespunzătoare principiilor de 
organică militară, care sunt aceleași, atât pentru armata 
de uscat cât și pentru cea de apă. 

Fiindcă, în această privință, noi nu avem nici tra- 
diție şi nici experiență suficientă, este bine să vedem, 

„ce s?a petrecut la-alte popoare, pentru ca, mai cu seamă 
din! greşelile lor, să putem trage învățăminte pentru noi. 

Dela primele înjghebări ale marinei germane și până 
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în anul' 1888, a existat în această ţară, un Comandament 
al Marinei, adică o amiralitate. 

Impăratul Wilhelm II-lea, pentru a-şi puteă exercită 
mai mult influența asupra treburilor marinei, împarte 
conducerea între: 

Comandament, Ministerul Marinei şi Cabinetul naval 
al impăratului. 

In anul 1897, Tirpitz, fiind numit Ministru al marinei, 
din cauza marei sale personalităţi și a tendinței de a aca- 
pară totul, el desființează Comandamentul: narinei, care 
aveă multă independență, înlocuindu-l cu un Stat Ma 
jor naval. 

Astfel că, în loc să existe o singură directivă şi o 
singură politică navală, erau de fapt trei, care adesca se 
anihilau una pe. alta. 

Această stare de lucruri a: durat până în August 
1914, când evenimentele, precipitându-se, din lipsă de or- 
ganizare a unui Comandament naval, în timp de pace şi 
mai cu seamă din cauză, că ni:i unul dia amicală germlani 
nu avusese prilejul să se afirme ca o autoritate necontes- 
tată, acest comandament s'a" exercitat nominal de în păra- 
tul, iar efectiv de Statul Major naval. . 

Acest Stat Major însă, abiă cşit din umbra în care-l 
ținuse încătușat Wilhelm II-lea şi Tirpitz, nu avă nici 
autoritatea şi nici „independenţa Statului Major al armatei 
de uscat, care aveă la activul său figuri ilustre, ca a 
mareşalului Moltke şi von Schlieffen, "precum şi "utâtea 
victorii strălucite din războaiele trecute. | 

Urmările acestei stări de lucruri Sau văzut: Flota nu 
a fost nici pe departe la înălțimea armatei de uscat, ea 
rămânând î în ncactivitate, pe tot.timpul războiului şi sfâr- 
şind, în mod mai mult de cât tragic, la Scapa Flow, unde 
Engiezii o internase. 

Amiralul Tirpitz, în memoriile sale recunoaşte, că 
una din principalele cauze ale acestui dezastru trebuie 
căulat tocmai în faptul, că nu a existat, din timp de pace, 
uni comandament naval. 

109



4 

General Alcevra 

„Franţa nu a avut de cât un Minister al marinei, în 
care se găseă înglobat şi fără nici o autoritate Statul Ma- 
jor -naval. Lipsa unei personalităţi, ce Sar fi putut im- pune cu timpul țărei şi oamenilor politici, a contribuit, 
în mare parte, ca marina de războiu franceză să cadă din 
rangul pe care-l ocupă mai înainte, în rândul puterilor. 
navale. | . 

Anglia, din contră, a avut întotdeauna și un Coman= - „dament — o amiralitate — și un Stat Major naval, în a-. 
fară de Ministerul Marinei. | Si 

- Modul de conducere al marinei britanice, în timpul” 
marelui războiu- și mai cu seamă faptul, că a menținut [i- 
bertatea mărilor pentru, toți aliaţii, în timp ce blocul cel 
măi riguros apăsă asupra puterilor centrale, sunt o do- 
vadă, cât se poate de evidentă, a temeinicici organizărei 
și conducerei superioare a acestei marine. 

„Din cele arătate mai sus, rezultă că, prin. noua or- 
gaânizare ce urmează să se deă marinei noastre de războiu, 
va trebui să se prevadă: | 

a) Un Comandament (amiralitate) menit să asigure 
unitatea de conducere, atât asupra. flotei de mare cât şi 
acelei de Dunăre. N - 

„-b) Un Serviciu sau o direcție a marinei, în Ministe- 
rul. de Războiu, care să procure materialele şi armamen- 

"tele de tot felul, de care va aveă nevoie marina militară. 
c) Un Stat Major naval, însărcinat cu coprdonarea 

planurilor de luptă ale marinei și armatei de uscat, pre- 
cum și cu utilizarea tuturor mijloacelor de apărare pe apă. 

In scopul pregătirei ofiţerilor de marină pentru fune- 
țiunile de Comandament şi de Stat Major, este nevoie, ca 
anual să se. primească în Școala de Războiu câte 3.—4 
ofițeri de marină, cari să studieze și să se obişnuiașcă 
cu întrebuințarea trupelor de uscat, urmând ca mai târziu, 
atunci când, la războiu, marina ar fi chemată să lucreze 
în sprijinul forţelor de uscat, acești ofițeri să contribue 
într?o largă măsură la conlucrarea între forțele de 'uscat 
şi cele navale. 
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Astăzi, în genere, ofiţerii de marină, în aștepiarea 
forţelor mari navaie — care se vor comandă cândva — 
lasă pe p-anul al II-lea întrebuințarea forțelor de uscat, 
cu care vor operă totdeauna în strânsă legătură, dat fiind 
situaţia noastră geografică dela mare şi de pe Dunăre. 

De asemenea ar fi bine ca'2—3 ofiţeri de la trupele 
de uscat, să facă anual un stagiu la marină, 

In afară de aceasta, ar mai trebui să se facă în fie- 
care an, manevre combinate între trupele de uscat şi cele 
de Dunăre şi de mare. Sar vedeă atunci, că există o mul- 
țime de greutăţi, din punctul de vedere al exerzitărei co- 
mandamentului și a doctrinei diferite, pe care o au ofi- 
țerii de marină şi cei dela trupele de uscat. 

Numai o asemenea legătură strânsă, din timp de 
pace între ofiţerii şi trupele de uscat şi cele de apă, vor 
puteă duce la o colaborare efectivă -a tuturor armelor, 
la războiu. - 

Organizarea flotei de războiu. 

Aşezarea țărei noastre la gurile Dunărei, marile in- 
terese .ce avem la Dardanele pentru ca strâmtorile să 
Tămână veşnic deschise, cum şi nevoia de a înpiedică, 
cu orice chip, în caz de războiu, ca armata sovietică să-şi 
dea mâna cu cea bulgară, reclamă imperios, să avem o 
fiota de Dunăre şi o. flotă de mare, care să garanteze 
multiplele noastre interese. 

Flota de Dunărea. Situaţia noastră, din punct de ve- 
dere al flotei de Dunăre sa schimbat complet după 
războiu. 

In adevăr, prin încorporarea Basarabiei suntem stă- 
pâni pe ambele maluri ale Dunărei, din întreaga Deltă, 
astfel că, de la Turkșmil și până la vărsarea Dunărei în 
mare, acest fluviu ne aparține numai nouă. | 

In afară de acest avantaj, războiul a mai schimbat 
și situaţia flotelor inamice. . 

— Flota, Austroungară a fost împărțită vecini'or: 
— Flota Bulgară desfiinţată. 
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Singurul inamic probabil, de care trebue să ne ocu- - 

păm foarte serios, este Rusia, care are posibilitatea, dacă 

nu luăm măsuri de apărare, să pătrundă cu flota sa pe 
gurile Dunărei. 

* Cum o apărare izolată a flotei noastre, în Deltă, NU. 

ar da bune rezultate, se impune, ca forțele de uscat să 
lucreze în strânsă legătură cu cele de apă. | 

Cele 7 monitoare existente, dacă li se completează 

"aviația necesară, sprijinite pe forţele de uscat, ar puteă 

face faţă unor atacuri ale adversarilor noştri de pe Du- 
nărea, | RI 

In consecinţă, pentru această misiune, forțele navale, 
de care dispunem, sunt suficiente, cu. condiția de a păstră 
şi pe viitor această stare de lucruri. | 

- În ce priveşte apărarea Dunărci, de la Turkșmil spre 
Orşova, urmează a se: da toată atenţia bateriilor de coastă, 
estacadelor, minelor 'de baraj, etc., care sunt singurele mij- 
loace posibile de apărare, în acest sector. 

Apărarea coastei maritime. Nenumărate exemple, din 
marele războiu, cum au fost debarcările Franto-Eugle- 
zilor la Dardanele, apărarea coastei Belgiene etc., dovedesc 
cu prisosință, că este foarte greu şi aproape imposibil, 
pentru o flotă, ori cât de puternică ar fi ca, să poată exe- 
cută debarcări de trupe, dacă coastele maritime sunt bine 
apărate de baterii fixe, baraje de mine suficiente, la larg, 

- spre a ţine pe adversar, cât mai departe de coastă și trupe 
de uscat pentru apărarea mobilă a _ sectorului „probabil 
de debarcare. - , 

Ca - mijloace” fixe, pentru apărarea coastelor mari-: 
time, avem nevoe de: 

„ — Baterii de coastă, aşezate în diferite puncte, din 
timp de pace. 

În această privință aproximativ 20 baterii, iustulate 
în sectoarele probabile de debarcare, vor fi suiiziente. 

— Câmpuri de mine, așezate în. largul mărei, spre 
a împiedică activitatea flotei inamice. Cam $005)-—10.000 
mine sunt necesare, pentru împlinirea. "acastaui: Scop. 

— Unităţi de marină speciale (infanterie de *ma- 
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rină), cum există la toate sfatele ce au, “coaste întinsc, 
menite să formeze la războiu apărarea mobilă de uscat. 

— Unităţi de hidroaviaţie, care să facă serviciu de 
informaţii asupra navelor inamice, să bombardeze aceste 
nave, cum și bazele lor navale. Cu s—10 escadrile, Sar. 
putcă satisface aceste nevoi. 

— Proectoare puternice şi mijloace de. transmisiuni 
suficiente, vor completă mijloacele de apărare fixă ale 
coastelor maritime. 

Pentru 'apărarea mobilă a coastelor maritime, este 
nevoie de 3—+4 submarine, spre a atacă vasele inamice, 
ce ar încercă să facă debarcări; cum şi de un număr de 
vase mici, uşoare — în genul Motoscafelor Italiene — ar- 
„mate cu 1—2 tunuri, care să încerce bombard: vrea directă 
a vaselor inamice. 

1 

In fine, pentru supravegherea barajelor de mine, dis- 
trugătoarele, pe care le avem, cum şi cele ce se află în 

- construcţie, par a fi suficiente pentru situația noastră de 
astăzi. 

Flota de lare. In această privinţă, nu numai că flota 
"noastră este aproape inexiştentă, dar se pare că nici ideile 
nu sunt până acum destul de bine lămurite. 

Astfel, unii dintre distinşii noștri ofiţeri de marină 
susțin cu toată convingerea, că pentru noua organizare ce 
urmează a se da flotei de mare, este suficient să ne' măr- 
ginim la hidroavioane, torpiloare şi subinarine, nefiind 
nevoie de adevărate vase de luptă, cum sunt crucișătoa- 
rele, contra torpiloarele, etc. - 

Avem credinţa, că asemenea ofițeri de marină gre- 
șesc şi greșeala lor este cu atât-imai mare, cu cât ei ne- 
socotesc principiile fundamesitale ale războiul ii, care sunt 
aceleași atât pentru trupele de uscat cât şi pentru forţele 
navale. Mai mult, aceste principii sunt ness “himbătoare, 
numai aplicarea lor variază după mijloacele de luptă i de 
care se dispune. 

Nesocotirea acestor principii face să vreadă pe unii 
din ofițerii noştri de marină, că i vasul de. luptă (crucişii- N 
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"tor, cuirasat, etc.), ar fi deja învechit și că, în viitor bă- 
tălia navală va aycă loc numai în aer și sub apă. Eroare 
profundă.' : | 

Mai întăi, astăzi nici. nu există, propriu zis un vas, 
care. să lupte sub apă, căci, la dreptul vorbind, submari- 
nele nu sunt de cât o extindere sau'v varietate a unor vase, 
care luptă la suprafaţa apei şi sunt prevăzute cu torpile, 

In adevăr, submarinul nu,se afundă de cât pentru a. 
se apără, dar îndată ce vroește să lupte şi în special să 
atace, el trebue să iasă la suprafaţa apei, ! 

In timpul marelui războiu, deși submarinele Sau în- 
trebuințat de „Germani pe o scară atât de întiusă, totuși 
ele au fost până la urmă, sau anihilate sau distruse. de 
către vasele de luptă, care se găseau 'la suprafața upei. 
Mai mult încă, vasele de suprafaţă, de câte ori au fost 
bine: conduse şi-au îndeplinit însărcinarea până la capăt, 
cu toată prezența submarinelor. | 

In special crucișătoarele de luptă au putut să siră- 
bată ziua și noaptea, nesupărate de nimeni, marza Nor- 
dului, marea Mediterană şi Oceanul, în toată imensitatea | 
lui, fără “ca submarinele să le fi vătămat sau sțingherit, 
înt”un mod serios, în mişcările lor. 

Adevărul este, că soarta unei bătăiii navale nu se 
hotărăşte nici de submarine, nici de hidroavioana; de oarece 
pentru a-lucră în mod eficace, avionul trebue să se co- 
boare, iar submarinul are nevoie să 'se ridice. până la 
suprafața apei, unde vor fi întâmpinate de vasele de 
suprafaţă, care vor hotări de “soarta luptei. 

Și cum să nu fie astfel, când şi aerul și apa sunt 
două elemente potrivnice omului, a cărui stare normală 
este de a vicţui pe pământ:sau la suprafața: apei. Pe 
lângă acestea, dacă vom privi la doi oameni, care: sunt 
gata să se încaere, vom vedeă cum acela, care lovește 
mai repede şi cu mai multă putere, are de pirtea sa 
toate probabilitățile să iasă biruitor. | 

Apoi, acela. care știe, că are putirița să lovească în 

> 
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asemenea condițiuni, va căută în mod instinctiv, să-şi 
aleagă poziţia, adică mediul cel mai favorabil, dându-și 
seama că nu întrun mediu neprielnice ar puteă să învingă. 

Războiul modern, chiar și cel mai perfecționat şi 
mai ştiinţific, nu se conduce de cât după aceleași norme. 

In bătălia navală, acel dintre adversari, care va şti 
în momentul. luptei, să înlăture mediul potrivnic — ae» 
rul şi apa — folosindu-se de ele numai la nevoic, ca 
mijloace auxiliare, se va găsi în condițiuni superioare, 
pentru ca să poată aplică mai uşor principiile fundamen- 
tale şi neschimbătoare ale războiului, de a lovi tare și 
repede : ” 

lată de ce, în trecut, ca şi pentru viitor, lupta prin- 
cipală, bătălia navală, se va .da tot la suprafața apei. 
Deosebirea însă este, că în loc de vase, ce se străpun- 
geau cu lovituri de piiten, ca în secolii trecuţi, ele. luptă 
şi vor luptă și de acum înainte cu tunurile, încapând bă-" 
tălia de la limita maximă a distanţei vizuale. Astăzi, ca 
şi mâine, fot artileria rămâne elementul hotărâtor în dă- : 
tălia navală. Dar, spre a se folosi de ca, este nevoie de 
vase, care să plutească la suprafața apei — deci, nici în 
aer, nici sub apă — putând transportă un cât mai mare 
număr de tunuri. , , 

Socotim deci, că în organizarea, ce urmează să se 
dea flotei noastre de mare, pe lângă hidroavioana şi 
submarine, -va fi nevoie în special de vase care să lupte 
la suprafaţa apei, căci fără ele, o asemenca ?lotă se poate 
consideră ca și inexistentă. P 

Ținând seama de cele arătate mai sus, cum și de' 
vasele de care dispunem astăzi, un prim program na- 
val — mai redus — ar constă din 8 contratorpiloare, 1 
crucișător şi cel puțin 3 submarine, urmând „ca, atunci 
când starea economică și financiară -a țărei se va îmbună- 
tăți, să ajungem a aveă 3 crucişetoare, 16 contratorpi- 
loare şi 12 submarine. Un asemenea număr de vass 
se poate consideră. ca suficient, spre a face faţă unui 
atac pe apă, din partea Rusiei sovietice, căci după cum 
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am arătat, în bătălia navală, numărul vaselor nu joacă 
un âșă mare. rol. Totul depinde de calitatea vaselor, vi- 
tesă, rază “de acțiune, etc., de puterea și numirul. tu- 
nurilor, dar mai presus de toate de soliditatea instrucției 
și disciplina echipajelor. 
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Dislocarea trupelor. 

ŞI 

_ Organizarea militară teritorială, 

Odată cu sporirea efectivelor de pace, trupele ne 
mai putând rămâne adunate în anumite dagăre sau ta- 
bere, ca în trecut, sa simțit nevoia de a le gistribui pe în- 
treg teritoriul țărei. 

Atunci, pentru a înlesni -autorităţei centrale exerci» 
tarea conducerei şi a controlului, sau întiințat Coman- 

- damente intermediare, erarhic subordonate, cari “exercitau 
atribuțiunile lor pe o. porțiune de teritoriu proporţională 
cu treapta acelui Comandament. 

In acest mod, întreg teritoriul ţărei se găseă împăr- 
țit în mai multe Circumscripţii “militare, erarhic stibor- 
donate, ale căror atribuțiuni însă, se refereau numai la 
chestiuni “militare. 
„>. De îndată.ce războaiele au început să se poarte nu 
numai cu soldații permanenți, aflaţi sub drapel, ci și cu 
rezerviștii . chemaţi dela vetre, de asemenea, când ani- 
malelc, trăsurile, ctc., pe care le aveă armata, în -timp de 

pace, nu “mai erat suficiente, . pentru starea de războiu; 
atunci, -relaţiunile între armată, autorități civile şi popu- 
laţie. devenind: mult mai :numeroase ca: în trecut; s'a sim- 
țit nevoia înființărei unor * Comandamente teritoriale; care 
să sc ocupe în special de chestiunile în legătură cu  po= 
pulaţia și autorităţile civile. | 

In ţările, unde recrutarea eră regională, iar trupele se 
găseau 'dislocate în circumscripţia de unde-și trăg=au com- 
'plimentul. necesar “pentru mobilizare; “la. autorităţile su- 
perioare, există. un singur Comandament, atât: peairu' trupe 
“Cât. şi pentru organele, ce se ocupau cu chestiunile! teri- 
toriale. - 

Excepţie nu se: făceă de cât de la regiment în jos, 
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unde Comândamentele se dublau. Adică unele din ele se 
ocupau numai de trupe, iar altele de teritoriu. | 

In țările cu recrutarea națională și cu dislocarea ex- 
teritorială (pe picior de garnizoană), toate Comandamen-" 
tele, atât cele superioare cât şi cele inferioare, erau duble, 
neexistând nici o legătură între teritoriu şi trupe. 

In urma marelui -războiu, lucrurile sau schimbat cu 
totul. 

“ 
Pe deoparte, nevoile de instrucție a trupelor, absorb 

atât de mult Comandamentele de toate trepiele, în cât 
ele. nu ar mai aveă timpul suficient, să poată primi şi 

- atribuţiuni de ordin teritorial; iar pe de altă parie, ches- 
tiunile teritoriale (rezervişti, rechiziții, mobilizare agri-, 
colă, industrială €tc.), au devenit atât de numeroase și 
de importante, în cât, pentru toate trepţele crarhice, se 
Cer organe separate de conducere. 

Din aceste cauze, nu a mai fost posibil, nici chiar 
pentru autorităţile superioare, să existe un Singur Co- 
mândament, astfel că astăzi găsim, de la treapta cea mai 
de sus până la cea mai de jos: Comandamente de trupe. 
şi  Comandamente teritoriale, cu : atribuţiuni și drepturi 
bine deosebite. E ! 

Mai mult încă, în țările, unde pregătirea Naţiunei ar- 
mâte pentru războiu a devenit o realitate şi uude. durata 
serviciului militar sub arme a fost redusă la 18 luni sau 
un an; Comandamentele teritoriale au căpălat atâta im- 
portanță, în cât de unde în trecut; erau subordonate Co- 
mandamențelor de trupe, astăzi ele încep să capete în- 
tăctatea, i 
 Aşă spre exemplu, în armata franceză, odată cu re- 

ducerea duratei serviciului sub arme la un.an; Comanda= 
mentele de Corp de Armată au fost. desfiinţate, înlocuin-- 
du-se cu Comandămente de Regiuni, ale căror atribuţiuni 
principale sunt chestiunile teritoriale (centre de mobi- 
lizare etc.), având însă, sub autoritatea lor şi trupele ce 
se găsesc în cuprinsul acelei regiuni. Adică, rolurile s'au 
inversat, față de ce-eră în trecut, când Comandamentele
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de trupe aveau autoritate şi asupra organelor teritoriale. 
Odată aceste “consideraţiuni  principiale expuse, să vedem cum. s'a rezolvit la noi chestiunea organizărei mi- „litare teritoriale. | 

Comuna sau celula de mobilizare, 

Nu a trecut nici un sfert de veac, de când toată or- gânizarea noastră teritorială se reduceă la un simplu brut „You de recrutare, ce funcţionă în fiecare judeţ. 
De atunci, s'au făcut progrese însemnate. In anii 1907—1908, iau ființă Cercurile de Recrutarey dispen-. sându-se regimentele de infanterie de atribuțiuinile eri " toriale, ce le aveau în trecut, iar după încheerea păcei, s'au constituit Comandamentele teritoriale. Prin asemenea măsuri, astăzi Diviziile şi Corpurile de Armată Hu se iai ocupă de cât de instrucţia şi pregătirea de războiu a tru- pelor, ne mai având atribuţiuni teritoriale de nici un fel. 
După cum se vede, toată atenția şi toate: îmbuniitiiţi- 

rile s'au făcut, pornindu-se de la cercurile de recrutare și mergând în sus, pe scara erarhiei militare. Intrebarea însă este: plecându-se dela cercurile de recrutare în jos, spre autorităţile cele mai inferioare, adică comună — sau celula de mobilizare, cum i se spune în limbajul militar obișnuit — s'a făcut ceva? 
; Răspunsul este cât se poate de dureros, iar reali- 

tatea îngrijitoare, căci toate privirile au fost îndreptațe numai în sus şi nimeni nu sa gândit încă la orglanul in- ferior, comuna sau celula de mobilizare. 
In adevăr, organizarea militară a comunelor a ră- mas exact aceeași, ca acum 20 de ani, reducându-se la 

persoana jandarmului rural, şef de post în comună, care îndeplineşte şi funcțiunea de şef de garnizoană. 
In trecut, acest jandarm șef de garnizoană, puteă răspunde în mod satisfăcător atribuţiunilor sale, în fe- gătură cu armata, căci ele se reduceau iumai la chestiuni „de recrutare și ţinerea controlului oamenilor mobiliza- 
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bili aflaţi la vetre, cum și de rechiziţii de cai și irăsuri. 
Astăzi, lucrurile sau schimbat. Un. viitor războiu va cere nu numai mobilizarea tuturor ofamenilor, dela femei “şi copii până la bătrâni, dar şi „cea economică, agricolă, industrială, etc., adică mobilizarea întregei naţiuni și a 

teritoriului cu mijloacele sale de tot felul. 
- Va mai fi oare în stare jandarmul șef de garnizoană — şi aşă peste măsură de împovorat cu diferite atribu- țiuni de ordin administrativ, polițienesc, judiciar ete. — să se ocupe şi de pregătirea mobilizărei comunei şi de tot „ce este în legătură cu armata? 
„Noi credem că nu, fiindcă ar însemnă să i se pretindă lucruri, “care întrec puterile sale. 
Dacă greutăţile erau mari, înainte de aplicarea nouiei legi a jandarmeriei, când se găseă în fiecare comună un post de jandarmi, astăzi, cu legea în vigoare care des- ființează jandarmii din comune, concentrând câte 5—6 "comune sub grija unui singur post, socotim că, atribu- .. țiunile, ce reveneau vechiului jandarm șef ve garnizoană, -- - „Vor “fi imposibil de executaț. | : 

"Sa făcut o greşeală, . prin gruparea comunelor sub un: singur post, Jandarmul, în comună cră reprezentantul atât al autorităţei militare cât şi al celei civile. 
„Dacă acest personal nu .eră totdeauna la înălțime, trebuiă să se - caute alte mijloace, pentru recrutare şi pregătirea profesională, iar nu să se ia măsurile de as- tăzi, care nu numai că sunt inaplicabile, dar, dază această 

1 

- stare de lucruri este menită să continuie, abiă peste 2—3 ani se va constată greutăţile ce vor desurge, în! ce pri- veşte pregătirea mobilizărei. 

Cea mai nimerită soluție, pentru organizarea mili- tară a comunelor ar fi, să se lase jandarmul numai cu - " atribuțiunile de ordin judiciar, polițienesc, etc., iar pentru „nevoile armatei, precum şi toate chestiunile referitoare la pregătirea mobilizărei . industriale, agricole ctc., să se înființeze un Organ separat, în fiecare comună, care să 
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fie condus de un subofițer reangajat, îndeplinind funcţia 
de șef de garnizoană. 

Acest sistem se aplică de mai mulți ani în orașul 
București, unde există subofiţeri reangajați pe la diferite 
circumscripţii polițienești. Pentru ce uu sar extinde a- 
ceastă măsură — care s'a dovedit a da bune rezultate — în 
întreaga ţară? o 

Prin o. asemenea dispoziţie, cercurile de recrutare 
ar avcă, sub ordinele lor directe şi imediate, un organ 
propriu, pe când astăzi, jandarmii, cari depind de Mi- 

„nisterul de Inteme, pun mari întârzieri, adesea lipsă de 
conştiinţă și chiar rea voinţă, în executarea însărcină- 
rile ce primesc dela cercurile de recrutare, iar acestea 
se găsesc complet dezarmate, ne având la îndemână nici 
o sancţiune. Să 

Constituirea unui asemenea organ . special, în fie- 
care comună, însărcinat să se ocupe numai de interesele 
armatei şi ale pregătirei mobilizărei teritoriului, mai este 
astăzi necesară și dint”un alt punct de vedere, 

Toată lumea este convinsă, că a sosit timpul să se 
organizeze și la noi instrucția militară preregimentară (a 
tinerilor între 18 — 20 ani). După cum vom vedeă la 

„Capitolul „Pregătirea Profesională”, o asemenea instruc- 
ție sar puteă încredință subofiţerilor reangajaţi, şefi de 
„garnizoană, din fiecare comună. 

"Din cele mai sus expuse, rezultă că,' în zadar s'ar 
face tot soiul de sacrificii și îmbunătățiri, numai pentru 
trupe, servicii, comandamente etc., dacă elementul de bază 
al mobilizărei armatei și a națiunei —. comuna -— nu va 
fi la înălțimea nevoilor, 

Cercurile de Recrutare, 

„După cum am arătat, prima organizare, ce s'a dat 
cercurilor de recrutare, a. fost în anii 1007—1903. Pe 
acele vremuri, din cauza marei omogenități a poporului 
din vechiul regat, cum şi a puţinelor mijloace de comu- 
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nicaţii, sistemul de recrutare şi mobilizare eră cel re- 
gional, luându-se ca bază a organizărei teritoriale regi-. 
mentul de infanterie. - ' 

Acesta a și fost motivul, pentru care s'a dat fiecă-. rui cerc de recrutare o porţiune” de! teritoriu astfel, ca 
să poată procură numărul de oameni necesari unui regi-- 
meni de infanterie. Da 

Cum însă efectivele regimentelor de infanterie erau: 
„egale, pe cârid populaţia militară a unui județ variă, nu a 
fost posibil ca limitele teritoriului unui cerc, de recrutare. 
să se suprapuie exact. peste acele ale unui judeţ. E 

Din 'aceste cauze, aveam în trecut cercuri de re- 
crutare, al căror. teritoriu aparţinea la câte 2 şi chiar 
3 judeţe, ceeace constituiă un mare neajuns, din punctul 
de vedere al relaţiunilor continuie şi permanente, ce tru- 
buiau să existe intre aceste cercuri şi autoritățile adminis-- 
trative. Inconvenientele însă, pe acele vremuri, nu erau 

„atât de mari, de oarece legătura cu organele administrative. ' 
se reduceă la chestiuni de recrutare şi rechiziţii de cai 
şi trăsuri. A 

După războiu, lucrurile s'au schimbat cu totul, în 
cât vechea” organizare a cercurilor de recrutare nu mai. 
corespundeă nevoilor timpului. : 

Mai întăi, din cauza prezenței unui mare număr de 
minoritari în rândurile armatei, cu foarte multă drep- 
tate, sistemul de recrutare, ce se aplică după încheerea 
păcei este cel naţional (pe întreaga” țară). 

Din această cauză, ne mai fiind nevoie ca regimentele 
de infanterie să-şi procure oamenii necesari dela un sin- 
gur cerc de recrutare, nu mai eră nici un motiv, ca te» 
ritoriul unui cerc de recrutare să nu se suprapuie exact: 
peste acela al unui judeţ. 

+ Din contra, prin o asemenea măsură, nu se obţin 
de cât foloase, de .parece legătura între cercurile de 
recrutare şi autorităţile administrative trebuie să fie mult 
mai mare, ca'altă dată, întrucât nu se mărginește numai 
la chestiuni de recrutare şi rechiziţii de cai şi trăsuri, ci | 

i | 
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„a se întinde la pregătirea 'mobilizărei întregului  teri- toriu, cu toate mijloacele sale economice, agricole, in- -dustriale etc, | 
De aceea, măsura luată acum 2 ani, prin care teri- toriul cercurilor de recrutare corespunde cu acel al jude- țelor, este cât se poate de bine venită și urmează a se legiferă, | | | 
Ținem însă, să semnalăm eroara săvârşită, atunci când s'a făcut o nouă delimitare a judeţelor. S'a avut în ve- «dere cu acea ocazie, toate interesele, politice, şcolare, industriale, etc., numai cele militare nu au fost luate. în considerare şi nici un delegat al armatei nu a fost con- -sultat la noua întocmire a judeţelor. 

Mai este de observat, că denumirea de „cerc de re- rutare” nu corespuride cerințelor de astăzi. In adevăr, acum 20 de ani, când ele au luat fiinţă, îndeletnicirea principâlă o constituia lucrările relativ la recrutarea oa- menilor, pe când! alte chestiuni, referitoare la rechiziţii setc., erau cu totul secundare. | Astăzi, lucrurile s'au schimbat, în âceastă privință. „Atribuţia principală a' cercurilor de recrutare este, după cum am spus, pregătirca mobilizărei ieritoriuiui, cu toate mijloacele sal, pe când lucrările relativ la recru- tare sau simplificat foarte mult. i 
+ Din această cauză, ar fi mai nemerit, ca ele pe viitor, “să se numească” „Comandament teritorial de judeţ”, spre a îi similitudine de denumire cu autoritate superioară; -adică „Comandament teritorial de Corp de Armată”, cum şi cu autoritatea intermediară; adică „Comandament te Titorial de Divizie”, ce at urmă să se întiințeze, atunci | 'când organizarea militară teritorială va fi complet solu- ționară. . | | | In afată de aceasta, este nevoie să se înfiinţeze, la fiecare cerc de recrutare, câte un biurou al teritoriului, care să se ocupe cu pregătirea și organizarea tuturor mij- loacelor, ce ar .puteă fi folosite la războiu. | , € y 
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„Astăzi, Cercurile de recrutare sunt ocupate mai mult 
cu operaţiunile de recrutare, încorporări, vărsiri, de oameni 
de la o unitate la alta etc. Pe -când pregătirea teritoriului 

"este lăsată pe planul al II-lea. Chestiunile . de mobili- 
„zare industrială, agricolă, apărarea antiaeriană, apârarea con- 
tra gazelor, comunicaţii, transmisiuni, distrugeri etc., au 
devenit cel puţin de aceeași importanţă, ca și recrutarea 
personalului. o | ” 

La acest biurou al teritoriului, ar urmă să se întoc- 
mească o statistică a tuturor mijloacelor din judeţ, de care 
s'ar puteă folosi armata, în caz de războiu: Apoi, bazat 
pe aceste date statistice — ce urmează să fie mereu la curent — se va întocmi în legătură cu autorităţile ad- 
ministrative, planul de mobilizare al teritoriului. 

Numai” astfel, cercurile de recrutare vor îi în mâsură 
„să puie la îndămâna Comandamentelor armatei, la răz= 

boiu, situaţia tuturor mijloacelor din zona. judeţului res- 
_pectiv şi să pregătească teritoriul, în așă mod, în cât ope- rațiile militare să se poată execută în linişte, spatele fiind 
asigurat, prin această organizare minuțioasă, făcută de 
cercurile de recrutare. a | 

„De aceia, este nevoie să se încredinţeze conducerâa 
cercurilor de recrutare numai la ofițeri de Stat Major, 
cari să aibă legătură cu ofiţerii de Stat Major de pe la 
celelalte ministere și să lucreze în acord cu dispoziţiunile 
Marelui Stat Major.. | „: 

Astăzi, se socotesc cercurile de recrutare, ca locuri 
de odihnă, pentru ofiţerii care au renunţat de a mai 
nădăjdui la Comandamentele superioare. - . . 

In fine, mai este de observat, .că deşi personalul Cer=. 
curilor de recrutare — mai cu seamă gradele inferi-. 
oare — a fost mereu sporit, în ultimii ani, totuși, ieste 

--departe de :a- satisface nevoile serviciului, astfel: că lu- 
crările lasă de dorit. Această stare provine din faptul, 
că majoritatea gradaţilor sunt din: cei ce-şi. fac. serviciul 
sub arme, pe când numărul reangajaţilor este destul 
de redus. o 
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Lucrul util, produs de gradaţii în termen, este re- lativ mic, din pricină, că ci abiă ajung să se obişnuiască cu lucrările de biurou şi soseşte termenul să fie eliberaţi 
din armată. Dacă tot personalul inferior de la cercurile! 
de. recrutare ar fi numai subofiţeri reangajaţi, elevi de 
administraţie şi chiar funcţionari civili, evident cu un per- 
sonal mai puţin numeros lucrul produs ar fi mult mai mare: 

Rezultă dar, că autorităţile superioare militare au da- 
toria să studieze în de aproape noua organizare, ce ur- 
mcâză să se dea cercurilor de recrutare, -spre a puteă face 
faţă nevoilor atât de" multiple și de complexe, pe care le cere un viitor războiu. po IN 

Comandamentele Teritoriale. 

Organizarea Comandamentelor teritoriale, înfăptuită 
îndată după încheerea păcei, a permis să se facă un pas înainte pe calea progresului. 

“In adevăr, prin o asemenea măsură, unităţile luptă- toare, adică regimentele, brigadele, diviziile şi Corpurile 
de Armată ne mai având nici-o atribuţiune de ordin te- 
ritorial, pot să-și îndrepte toată activitatea numai asupra 
chestiunilor referitoare la instrucția și pregătirea de răz- 
boiu a trupelor. 

Este însă de observat, că în conformitate cu legea asupra organizărei armatei din 1924, comandamentele te- ritoriale se găsesc puse, din foate punctele ve vedere, 
sub ordinele Corpurilor de Armată, afară de chestiunile 
referitoare la pregătirea mobilizărei, pentru care ele depind direct de Marele Stat Major. 

Astăzi, atribuţiunile comandamentelor teritoriale se pot împărți în două mari grupe: Unele se referă la pregătirea mobilizărei trupelor luptătoare şi a serviciilor corespun- zătoare — regimente, brigade, divizii, coloane de mu- niţii, ambulanțe etc. — procurându-le oamenii, caii, tră- 
surile etc., ce le sunt necesare în caz de lăzboiu; iar al- tele se referă la pregătirea mobilizărei teritoriului, cu 
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toate mijloacele sale, agricole, industriale, economice etc. Aceste din urmă îndatoriri — mobilizarea _teritoriu- lui — nu interesează de loc Corpurile de Armată, precum şi trupele ce se găsesc sub ordinele lor, de Qarece, la tăzboiu, ele părăsesc teritoriul, unde se aflau în timp de pace, 'transportându-se din primele zile, pe zona de con- centrare a armatei. | 
Din contra, Marele Stat Major, care are: întreaga con- ducere a războiului, este direct interesat, în ce privește mobilizarea agricolă, industrială și a tuturor mijloacelor! - ce se găsesc pe teritoriu, | 

"In asemenea - condițiuni, nu este gare mai mult de? “cât evident, că legea de organizare a armatei a răsturnat atribuțiile? Adică, deși “Corpurile de Armată nu au nici o însărcinare în caz de războiu, relativ la mobilizarea te- Titoriului, totuşi, comandamentele teritoriale se găsesc în timp de pace sub ordinele lor, tocmai din acest punct de. vedere. | 
Pe când, în ce privește pregătirea mobilizăcci regi- mentelor, brigadelor, diviziilor etc., de care Corpurile de Armată sunt “răspunzătoare, nu au nici o acţiune directă asupra Comandamentelor teritoriale, trebuind să intervie la Marele Stat Major, singurul organ, care, după lege, are dreptul să deă astfel de ordine Comandamentelor teri- | toriale. 5 ' Na i | Prin urmare, legea de organizare a armatei ar trebui E modificată, în modul următor: Comandamentele teritoriale să depindă direct de Corpurile de Armată, pentru tot ce priveşte pregătirea mobilizărei regimentelor, brigadelor, etc., și de Marele Stat Major, pentru tot ce priveşte mo- bilizarea teritoriului (agricolă, economică, industrială, etc.), 

„Mai este de observat, că Sub ordinele, directe ale u- nui Comandament teritorial, se află câte 10—12 cercuti de recrutare. În timp de pace, Comandamentele teritoriale, deşi cam împovorate, pot totuși să satisfacă nevoile ser- viciului, La războiu, însă, lucrurile se schimbi. Atribuo 
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ţiunile de ordin teritorial devin atât de. multiple şi variate, în câi-nu va mai fi posibil acestor comandamcute să-şi exercite autoritatea în bune condițiuni, asupra. unui nu- măr atât de mare de cercuri de recrutare. 
Este dar nevoe, ca prin planul general de mobilizare al armatei, să se prevadă un organ interm=diar, între Co- mandamentele teritoriale şi cercurile de recruiare, adică să ia ființă la mobilizare „Comandamentele teritoriale de Divizii“, având fiecare câte 5—6 cercuri de recrutare sub ordinele lor. 

? 
. 

Tot în. chestiunea organizărei militare teritoriale, mai trebuie studiată şi problema ordinei în timp de războiu. In această privință, avem numeroase exemple din războiul mondial, care ne dovedesc, că armate puternice şi victo- Tioase, aproape în tot timpul campaniei, sau prăbuşit în câteva săptămâni, din cauza mișcărilor din interior. Cu'.atât mai mult, se pune pentru noi această ches- tiune, cu cât avem regiuni compacte de minoritari şi regiuni industriale — Petroşani, Reşiţa, exploatările petrolifere etc., — unde, dacă nu se va exercită o supraveghere se- Tioasă, la războiu, este posibil să se producă miișcări grave interne, care ar dăună operaţiunilor de pe front. 
Este deci necesar, să ne gândim serios „ia această chestiune şi a ne întrebă, atunci când toate trupele noas- tre.vor plecă la frontiere, spre a bate pe adversar, cine ne asigură. spatele frontului de luptă şi liniștea interioară? Apoi, cine ne dă siguranţa, că vor sosi la trupe mu- niţiunile şi aprovizionările necesare? . 
Evident, nu. cu părţile :sedentare ale regimeatelor, Tămase în interiorul țărei, s?ar puteă rezolvi problema ordinei, și a siguranţei. interioare. - ti Numai cu o organizare, bine chibzuită din timp de pace, sar puteă satisface asemenea nevoi. In acest scop, ar trebui să funcţioneze un biurou al siguranțai. şi: ordinei interioare, la Marele Stat Major, la Comandumentele te- Titoriale şi la Cercurile de recrutare. 
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Apoi, din populaţia validă, nechemată sub arme — scu- 
“ tiţi, dispensaţi, milițieni ete., — să se orgavizeze în co- 
mune plutoane de ordine internă. | 

In fiecare judeţ, să existe 1—2 compănii volante, puse: 
sub ordinele. cercurilor de recrutare, cu care să se facă 
faţă neprevăzutului. : 

Comandamentele teritoriale să aibă cel puţin 1—2: 
batalioane, cu care să poată interveni, la nevoie, în loca-. 

„lităţile, unde star ivi mișcări. ' 

Din cele arătate mai sus, rezultă, ce mare importanță. 
au căpătat astăzi Comandamentele teritoriale şi că se au= 
vine a li se da toată atențiunea. 

In capul acestor comandamente, ar trebui să se gă- 
sească generali destoinici, cari să organizeze, până în. 
cele mai mici “amănunte, toate chestiunile referitoare la. 
mobilizare şi pregătirea teritoriului; iar au ca acum, când 
la Comandamentele teritoriale se destină ofițerii nereușiți. 
la examene, bolnavi, obosiţi etc. | 

Pentru a termină cu aprecierile, ce am avut de făcut 
asupra Organizărei militare teritoriale, suntem nevoiţi a 
inzistă, că autorităţile superioare ale_ armatei au datoria. 
să se ocupe în de aproape de această chestiune, care tre- 
buic revăzută în întregul ei, începând cu comuna sau ce- 
lula de mobilizare şi. isprăvind cu Comandamentele: te= 
ritoriale. 

Numai o organizare unitară, care să cuprindă toate. 
organele teritoriale, ar „puteă da rezultatele: dorite. 

Dislocarea trupelor, 

"Unităţile armatei se găsesc răspândite,. în timp de pace, pe întreg teritoriul țărei, din „nevoia de a asigură ordinea internă, înlesnirea aprovizionărilor, condițiuni msi. 
lesnicioase pentru cazarmare, ușurința instrucției și sigu- Tanța executărei. mobilizărei şi concentrărei, prin o judi- cioasă acoperire a frontierelor. 

"Dintre cele două sisteme de dislocare, adică acel nu- 
mit pe picior mobil sau dislocare teritorială, prin care * 
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trupele se găsesc aşezate pe zona de unde. vor primi tot complimentul necesar la războiu în Oameni, animale, ma=- teriale de tot felul etc.; şi sistemul numit pe picior de garnizoană sau dislocare exteritorială, în care aşezarea trupelor este cu totul independentă de zona «de unde vor - primi complimentul necesar la războiu, spre a se mobiliză, - necontestat, că primul sistem este acel ce prezintă mai multe avantaje — în special pentru ţara noastră — şi care sc găseşte de fapt aplicat la noi, cu oare tare excepțiuni. 
In afară de aceasta, în scopul menţinerei unci ase- mănări cât mai mare între: ordinea de bătae din timp de pace şi aceea de războiu, este nevoie a se tinde spre o dis- locare normală, adică acelaș fel și număr de unități, în a- "celeași garnizoane, 

| In special, nu trebuese fracționate regimentele, căci conducerea instrucției devine mai -grea, iar afluirea (so- sirea oamenilor la corpuri), pentru mobilizare, poate să . „ producă încurcături. Pe lângă aceasta, este bine ca, în fiecare gamizoană, să se găsească trupe de 2 sau 3 arime, spre a înlesni manevrele de garnizoană, ca O pregătire pentru manevrele marilor unități. 

* Din cauza lipsei de cazărmi, nu s'a putut face la noi o dislocare a trupelor, astfel ca să corespundă nevoilor 
operative şi în special să înlesnească acoperirea frontierelor. 

Se găsesc unități, în Basarabia, care au pârțile lor complimentare la Vest de Prut. Din această cauză, mobi- lizarea şi concentrarea lor se va face cu greutate şi în- târzieri. - 
Sunt regimente de infanterie, în Basarabia, care au | batalioanele dislocate în 2—3 localităţi diferite, din caza lipsei de cazărmi. Urmările sunt cât se poate de dăună- 

toare, lipsind Supravegherea din partea Comandameatelor, instrucţia se face cu multe greutăţi, iar mobilizarea acestor 
regimente poate fi periclitată, oamenii dela vetre ne mai știind unde se găsește garnizoana lor de mobilizare. Adică, 
Suntem expuși să se repete şi la noi cele petrecute în 
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"războiul din 1870, când numeroși soldați francezi cutree- Tau orașele, aglomerând circulația căilor ferate, în cău- tarea gârnizoanei de mobilizare, pe care anii din ei nu au. putut-o află nici la sfârșitul războiului, 
In aceeași situaţie se găsesc unele regimente de arti- "lerie, care au câte un divizion în“ Basarabia, unul pe Prut, jar al Ill-lea Ia vest de Siret. Ne putem da seamă, cu! ce greutăți enorme și la ce- încurcături .va da naştere mobi- lizarea unor asemenea. unități.. 
Tot astfel, se găsesc unele trupe de pioneri, pouto- : nieri etc., care au materialele depozitate în 2—3 puncte din interiorul țărei, iar mobilizarea lor se face în garmi- zoane cu totul diferite. Este ușor de închipuit, ce impovo- rare pentru căile ferate, ca să transporte, în primele zile ale mobilizărei — când traficul devine atât de -intens — aceste materiale, din locurile unde se află depozitate, la centrele unde se va. efectuă mobilizarea. o. „_ Autorităţile noastre “militare au deci datoria, ca priu 0 îmbunătăţire treptată a dislocărei trupelor, aceste mea- * junsuri să fie înlăturate, astfel ca mobilizarea şi concen- trarea armatei să se poată efectuă în ordine, cu toată si- Suranţa şi în timpul cel mai. scurt posibil. | 
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"CAPITOLUL VI, ij 
COMANDAMENTUL, IN ARMATA. 

Organizarea, Comandamentului de ' Căpetenie. 

+ “Prin Comandament de Căpetenie se înțălege auto- Titatea, care prezidă la constituirea, pregătirea, întreţine- rea și întrebuinţarea armatei, - 
Chestiunea Comandamentului de 'Căpetenie urmează să fie considerată din două puncte de vedere: 
“1. Militar. In această privință, experiența războiului ne arată, că el trebuie să fie unic, adică o singură voință să împingă energia armatei spre singurul scop al existen- ței sale, care este: câștigarea victoriei, 
Apoi, din cauza masselor enorme, ce se vor între» buinţă în lupte, a „diferenței între armata de pace şi cea de războiu, a complexităţei organizărei sale, a repeziciu- nei mobilizărei ctc., este nevoie, mai mult ca în trecut, ca acela, care va comandă armata în războiu, să-o cunoâscă dinainte, prin aceea, că a luat parte la pregătirea ei din timp de. pace. Prin urmare, Comandamentul trebuie să mai fie permaneut, în sensul că aceeaşi persoană să se gă- sească un timp cât mai îndelungat în capul 'conducerei ar- matei și continuu, adică, cel ce conduce armata în timp de pace, să o comande şi în caz de războiu. 

2. Din punct de vedere social şi politic. Iu această privință, chestiunea este mult mai grea și aproape ne- rezolvită, în nici o: oştire. 
In adevăr, armata întrun stat, este organul destinat să-i asigure! existența. Alcătuirea armatei îşi găseşte re- gulele în „Constituţia” fiecărei țări, care prevede anume forme şi sisteme pentru Organizarea ci. 
In ce priveşte întreţinerea, întrebuinţarea armatei etc., ca se face după o serie de legi, ce sunt hotărâte de puterea legislativă, dar aplicate de puterea executivă. Organizarea Comandamentului de căpatenic, care este o parte din puterea executivă, variază în fiecare țară cu regimul şi cu sistemul de Sivernamânt, adică cu ra- porturile între puterea executivă şi cea legislativă, 

. 
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Inainte de a arătă modul de funcţionare al organelor 
înalte de comandament, socotim că este necesar să lă- 
murim unele “chestiuni, asupra cărora foarte adesea se 
fac confuzii și chiar greșeli, o 

In primul rând, mulţi confundă noțiunea de coman-: 
dament cu aceea de conducere. Bine înțeles, ne referim 
la armată în ansamblul ei şi nu la unități mai mici, 
căci altfel am puteă cădeă și noi întrun ocean de con- 
troverse, după cum se întâmplă uneori juriștilor pentru 

„anumite chestiuni de drept. | _ 
Noţiunea de conducere se aplică atunci când armata 

este privită ca un organism de stat, sau ca o funcțiune 
socială; iar noțiunea de comandament, atunci când ar- 
mata este privită din: punctul de vedere al intereselor 
specific militare. ai 

Dar ceeace interesează, nu este atât definițiunea, cât 
deosebirea între aceste două noțiuni. 

In timp de războiu, toți şefii armatei, începând de 
"la comandantul de. companie şi sfârşind cu zeneralul care 
conduce întreaga oştire, fac acte de “comandament. 'In 
timp de pace însă, actele de comandament — la toate 
oştirile” — se opresc la corpurile de armată. De acolo 
în sus, adică Marele Stat Major, Inspectorii generali de 
armată, Ministrul de războiu şi Capul statului, fac acte 
de conducere. | , | 

| A doua deosebire este, cii de unde comandamentul 
trebuie să fie totdeauna unitar, conducerea, mai cu seamă 
cea superioară poate fi și plurală. 

„Ca dovadă este faptul, că în armata germană, atât 
de, bine organizată, conducerea eră plurală în timp de 
pace, exercitându-se de către Cabinetul militar, Marele 
Stai Major şi Inspectorii Generali de armată. 

Ministerul de războiu se ocupă numai de admitis- 
traţie, iar Capul 'statului, adică Impăratul, coordonă şi 
unifică acţiunea acestor organe între ele.- 

O altă eroare ce se săvârşeşte adesea este, că se con- 
fundă conducerea războiului cu condiicerea armatei. 

, 
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In trecut, în conducerea războiului crau două elemente 
«de forţă: armata şi politica externă. De multe ori po- 
litica externă prin neutralitățile binevoitoare şi aiianţele 
ce ştiă să-și asigure, constituiă un element de forță, poate 
tot atât de important ca şi armata. 

Astăzi însă, a intrat în conducerea războiului un al 
treilea clement-forță, adică participarea întregei naţiuni, 
In definitiv, conducerea unui războiu cuprinde trei ele- 
:mente: armata, politica externă şi națiunea. Fiecare din- 
tre ele trebue să aibă șeful ci. Armata un general, po- 
litica externă pe ministrul afacerilor străine, iar națiunea 

„pe Primul ministru. Capul statului conduce, uniformizează 
şi coordonează aceste trei clemente de forţă între el». 

In fine mulţi săvârşesc eroarea S-sţinând, că în con- 
«ducerea armatei ar fi și o parte politică. . 

O asemenea concepţie este cu totul greşită, pentrucă 
în timp de pace, dacă politica s'ar amestecă în armată. 
-am merge la anarhie sau dictatură. Exemplul frământă- 
rilor prin cari au trecut Grecia după închecrea păcei, 

„precum şi republicele Americei de Sud trebussc să fie 
„edificatoare pentru noi. 

In timp de războiu lucrurile se prezintă sub o formă 
'şi mai gravă. Aşa bunăoară, în războiul anondial, par- 
lamentarii francezi își închipuiau, că dreptul de control 
prevăzut de Constituţie, puteau să-l aplice în mod in- 
tegral şi în asemenea momente. De aci, interveniri ne- 
contenite spre a fi puşi la curent, cu toate acțiunile ce 
sse făceau pe front. Lucrurile au mers atât de deparie, 
încât memrbii Parlamentului întrebau spre exemplu, dece 
cutare comandant de armată sau divizie a” tost mutat 
dintrun loc întraltul şi pentruce motiv citare soldat 
care eră un bun mescriaș, stă pe front și nu este adus 
înapoi la o fabrică. 

» Intre alţi Miniştri de războiu a fost și mareșalul 
Liautey, căruia numai în decurs de trei zile i sau adresat 
„de câtre parlamentari, peste cinci sute de întrebări. a- 
“Supra celor ce se petrec pe front, astfel că șefii armatei
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ar fi trebuit să-și piardă toată ziua, spre a da relaţiuni 
parlamentarilor, în loc.să se ocupe de inamic. Lucrurile 
au mers atât: de departe, încât Anglia a început să devie 
îngrijorată, şi la una din, conferințele -interaliate, şeful - 

„ guvernului englez, DI. Loyd George a atras în mod de- 
licat atenţiunea - guvernului francez asupra acestui lucru, 
“spunând: „Noi în Anglia avem mai multă încredere în 
şefii armatei, nu-i întrebăm când au să facă vre-o acțiune 
şi nici unde; noi, cel mult cerem să ne prevină, pentru 
ca să le putem' pune la dispozițiune mijloacele necesare”. 

In Anglia se întâmplă însă altăceva: Miniștrii făceau 
strategie militară, și expediția dela Dardanele, care a 
însemnat. cel mai mare dezastru pe care Pa suferit An- - 
glia în istoria sa, este opera unui civil, a ministrului ma- 
rinei, Churchil. De aceea Sir Grey, fost ministru de ex- 
terne al Marei Britanii, în memoriile sale, vorbind despre 
această expediție dela Dardanele, spune cu miultă drep- 
tate: „Este o dovadă evidentă că noi, civilii, nu trebue 
să ne amestecăm unde .nu ne fierbe oala, şi să lăsăm 
militarii să-şi îndeplinească atribuțiunile lor&, . » 

In Germania sta întâmplat un lucru contrar. Acolo; 
şefii politici s'au eclipsat chiar dela început şi din a- 
ceastă cauză autorităţile militare, reprezentate în spe- 
cial prin Hindenburg şi Ludendorf, au luat totul în mâna 
lor, și partea economică și cea politică; însă fiind lipsiţi 
de experiență, atunci când s'au pus chestiuni de ordin 
politic, ei au 'săvârşit greşeli. Așa bună oară,. după ocu- 
parea Poloniei și a țărilor Baltice, din lipsă de expe- 
rienţă, şefii militari nu au știut ce regim politic să le 
aplice, încât aceste provincii, în loc să fie un element: de 
sprijin şi de forţă, din contra, au devenit un element de 
îngrijorare. | - 

“Mai mult încă, în timpul acestui războiu, se iviseră 
două, trei ocaziuni, în cari aliaţii ar fi fost dispuși să 
închee pace; însă şefii militari, din lipsă de. experienţă, 
mu le-au simțit, continuând războiul până la înfrânge- 
rea. armatei. | j NR. 3 

Exemplul contrar. îl avem în persoana lui _Cl6men- 
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. TD 
ceau. -El nu s'a amestecat în conducerea arinatei. insă Clemenceau mergeă foarte des pe front, ajungând până în tranșee, aceasta o făceă spre a simţi pulsul armatei, 
adică pentru ca .să-şi dea seama, ca om politic, dacă armata mai este capabilă de o nouă rezistență şi cste în stare de noui acţiuni. | 

“Deasemenea Bismark, atât în războiul . din 1565 cât şi în cel din 1870, mergeă adesea pee front şi se țincă în apropiere de Marele Cartier, această tăcâud-o în u- celaşi scop, adică să simtă pulsul armatei. Şi după vie- 
toria de la Sadova, când generalii armatei prusicae, îm- bătaţi de victorie, -făcea presiuni asupra repelui Prusizi 
să continue ofensiva și să ocupe Viena și toată Ungaria, Bismark sa opus cu desăvârșire, a ameninţat cu de- misia, spunând: „Pentru nevoile noastre politice viitoare, 
este necesar să facem din "Austria an aliat şi nu un duşman”. Tot Bismark mai spune în :nemoriile sale: »lini -muşe mâinile, că în 1870, după victoria dela Se- dan, mam încheiat . imediat pace cu Franţa, pentru că maveam nici un interes să existe o republică în coasta 
noastră şi să-i luăm Alsacia şi Lorena“, 

In ce ptivește armata noastră, în războiul din "1877, 
primul ministru de atunci, lon Brătianu; cră ueconte- 
uit peste Dunăre, se duceă acolo pentrucă uoi, fiind în a- 
lianţă cu Rusia, se puteau întâmplă oarecari complicaţii, 
pe cari, poate șefii militari nu le-ar fi pittut rezolvi. 

Iar, în războiul din 1916, la început, este adevărat, 
âu fost oarecari încercări şi la noi de amestec al ou- 
menilot politici în treburile arimatei, însă datorită marei 
personalități a D-lui General Presan, toate aceste 'în- 
cercări au încetat imediat. | 

In schimb însă, în războiul cu Ungaria, situația po- 
litică eră cam grea, din cauză că în acest timp marii 
aliaţi” tratau pacea la Versailles, văzând cu groază în- 
ceputul unui nou războiu. Din această cauză, găsim pe 
lon Brătianu, fiul, la trecerea Tisei, în mijlocul tru 
pelor, și mai mult, îndată ce Budapesta este ocupată, 
cl numeşte un comisar al guvernului, pe finul diplomat, 
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d-l Diamandi, tocmai pentru ca șefii trupelor noastre, din 
lipsă de experienţă politică, să nu săvârşească. Vre-o gre-. 

„şeală, : 

Faţă de cele arătate mai sus, concluzia pentru noi este: 
Wici amestecul politicei întru ale armatei, nici ainestacut 
armatei întru ale politicei. : 

„Odată aceste lămuriri date, putem arătă, care “este 
rolul organelor înalte de comandament în oştire. 

. Capul Statului. 

De la început suntem nevoiți să constatăm, că fac- 
torii noștri răspunzători, au. lăsat chestiunea atribuţiuni- 
lor capului statului, în ce privește. armata, într'o adovă- 
rată stare de nepreciziune. 

In a adevăr, singurul act legal pe c care ne „putem bizui 
este art. 87 din Constituţie care - spune: „Regele este 
capul puterei armate”. 

Legea de. organizare a armatei, nu face * decât să 
reproducă întocinai fraza citată mai sus, fără nici o altă 
explicație, deși datoria legiuitorului eră să desvolte. și 
să lămurească principiile prevăzute, de constituție. 

Din această cauză, suntem nevoiți să facem acest 
lucru sprijinindu-ne pe litera Constituţiei, pe spiritul ei, 
adică pe doctrină și pe precedentele create de cei doi 
maii regi Caroi și Ferdinand. 

Nu numai la noi, dar şi în toate celelalte armate, 
pentru ideea de conducere sunt trei noțiuni: aceţa de 

-câp, de şef și de comandant. 

, 

: Noţiunea de „cap” înseamnă o conducere onorifică: 

și fără de răspundere, care se aplică de ordinar, fie su- 

veranilor străini cu cari Dinastia noastră sau ţara are 

legături de prietenie, fie unor anumiţi generali de re- 

zervă pentru merite excepționale. Aşa bună oară, în mo- 

mentul de față M. S. Regele Alexandru al Serbiei este 
capul Regimentului 9 vânători, Dl: general Presan este 

capul regimentului 25 infanterie şi Dl. General Averescat 

esie capul regimentului 1 de roşiori. | 

A doua noțiune, adică aceea de „șei” implică răs-



Comandamentul în Armată 

„pundere şi se întrebuințează când este chestiunea: de trupe 
neluptătoare şi servicii. aa 

Aşa. bunăoară, în limbajul militar se spune: Şef al : 
spitalului militar, şef. al ambulânței, șef al serviciului 
de geniu, etc. îi e . 

__ Tar noţiunea de „comandant“, care de asemenea im- 
plică răspundere, se întrebuințează numai când este vorba 
«de trupe luptătoare, de aceca se spune; comandant de regi- 
ment, de divizie, de corp de armată, etc. «+ - 

Atunci, prima întrebare ce se pune este: De ce cons- 
tituţia noastră, din 1866, cum şi aceea din 1923, din a- 
cesie trei noţiuni, cari toate se referă la ideea de con- 
“ducere, a ales tocmai pe aceea de „cap“ şi nu una din 
“celelalte două? | , 

Pentru a puteă răspunde trebue să facem apel la 
litera Constituţiei. Articolul 87 spune că, „persoana Re- - 
„gelui este inviolabilă”. Şi atunci se pune a doua în- 
trebare: Pentru care motiv a fost ales acest cuvânt de 
winviolabil” și nu „iresponsabil“? ce este intrat la noi 
mai de mult în limbă? | 

Spre a răspunde la această chestiune,. trebue să fa- 
ccm apel la doctrină. 

Constituţia noastră, în această parte relativă la ar- 
mată, a fost tradusă întocmai din constituţia Belgiană. 
“După doctrina Belgiană, susținută de toţi juriştii recunos- 
cuți, cuvintele: „persoana Regelui este inviolabilă“c în- seamnă două lucruri: In primul rând, Regele nu este 
scutit de a face greşeli — adică numai Papa este consi- 
-derat de catolici infailibil — aşa dar o concepţie cu totul contrarie de Constituţia engleză, unde se spune că 
regele nu poate greşi niciodată. E 

| In al doilea rând, după doctrina Belgiană înseamnă 
că, Regele nu este scutit de răspunderi moralz, cari pen- 
tru El se traduc printr”o singură sancţiune: pierder»a “fro- nului, în caz de Tevoluţie internă, sau a unui războiu 
picrdut. , 

Faţă de aceste explicaţiuni, dacă Constituţia noastră, ca şi cea Belgiană, din cele trei noțiuni de „cap“, “şefe 
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"și “Comandant”, a ales noțiunea de .cap, care după cum 
am Văzut, nu implică răspundere; :este :pentrucă consti— 
tuantul :a - voit -să “arate întPun mod cât .mai evident că, 
Regele, în ceeace Priveşte armata nu are nici uu fel ae 
răspundere, nici chiar de ordin moral. 

Aceasta ;cred că : este interpretarea justă, a literei şi 
spiritului Constituţiei “noastre, | ;- 5 

O asemenea chestiune a .mai fost discutată în -par- lamentul nostru de multe ori. :Așa de. pildă, Dimitrie 
Sturza, care eră -un :om foarte cult, în "ședința Camerei 
de la. 13 -Martie 1902, spuneă următoarele: „Puţini mi- niştri de războiu nu stau socotit ei capul armatei, întă-" 
turând când : fățiș, când pieziș, pe acela“ pe” cari toți îl 
cunoaștem de Suveranul nostru, Capul constituțional al 
puterei armate stă în fața Ministrului ca „un impiegat 
ă.la-suitet, 

Am primit acest serviciu greu al Ministerului . de 
Războiu și 'am spus -aceasta ofițerilor în - ziua întâia, 
când-mPam prezentat lor, pentru ca acela care este capul 
armatei, să reintre în drepturile sale constituţionale în 
mod văzut și. necontestat!“ | i | 

Ca și cum Regele Carol eră omul, căruia altul tre- 
buiă să-i spună,: cari sunt drepturile și prerogativele sale 
constituționale. De fapt atât Regele Carol cât și Regele 
Ferdinand, mau exercitat. niciodată o conducere efectivă „a armatei în timp de pace, pentrucă aceste două. ca- 
pacități militare şi-au dat seama că, conducerea si riis- 
punderea sunt. două elemente nedespărțite ale aceluiaș tot. 

- 

De aceea, acești doi. mari Regi, în toată lunga lor 
domnie au exercitat numai o înaltă supraveghere asupra mersului treburilor armatei. - | 

Să vedem cum stau lucrurile în timp de războiu. In 
"războiul din 1877, Domnitorul Carol a avut conducerea 

războiului, dar nu comanda armatei, pentrucă și astăzi 
„există ordinea de bătae la Marele Stat Major şi se poate 
vedeă, că armata română împrejurul' Plevnei a fost co- mandată de câtre Generalul Cernat. 

Dar atunci a fost altăceva, Domnitorul Carol a avut 
.r Pa. ! o. 
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comanda trupelor româno-ruse dimprejurul Playnei: Și dacă a făcut aceasta, luându-și o mare răspundere, este numai pentrucă în acel moment vorbii în EL mândria unui popor întreg, care veacuri dearândul .tuseze asuprit şi care de astă dată avusese ocaziunea să stea de la egal la „egal, cu marele -Impărat al ruşilor, Şi atunti Domnitorul Carol a „pus această condiţiune: egalitate de tratament, adică cooperare între cele două arinate, iar nu subordonare, 
: .. Dacă lucrurile au. stat astfel, cu toate măsurile aces- tea prudente şi înțelepte și tot am fost trațaţi cum se ştie Ia Congresul de la Berlin, când reprezentanții ţărei, marii bărbaţi. de -stat: Cogălniceanu și Brătianu abiă au „fost admiși ca informatori în ultima zi a conferinţei; ne putem închipui urmările, dacă trupele “noastre ar fi o- „erat sub ordinele Generalilor ruși. Eră să fim trataţi ca o colonie rusească, și desigur, cancelarul: Gorceacof cu secundul său, iscusitul Chauvalof, ar fi- vorbit în nu- “mele nostru, 'dar nu pentru noi, iar pierderile “ăzboiului nu s'ar fi mărginit numai la cele trei judeţe din Basarabia. “La 1913, în expediţia din Bulgaria, Regele Carol, „a avut conducerea războiului, iar: comandamentul armatei s'a încredinţat Principelui moștenitor, însă fiindcă nu eră în termeni “tocmai , constituționali, răspunderea a trecut de fapt asupra șefului de Stat Major, DI. General „Averescu, 
De La 1916, este exact că Marele Rege Ferdinand a avut “o parte mai activă în conducerea armatei, şi că în anumite epoci a. exercitat chiar un comandament efectiv, însă a- tunci eră o situaţiune excepțională, căci urmă să se ho- tărască nu numai de soarta vechiului regat, ci de a îutragu- lui neam românesc, cu care marele Rege se identiticase,. Şi. dacă şi-a luat asemenea răspundere, este: pentrucă'a avut încredere în propriile sale forțe, în. ale poporului şi ars matei, pe cari le-a condus la victorie. Dar acest caz nu „poate. constitui o regulă, 

. Să. vedem cum stau. lucrurile și în alte state. - In. războiul din 1866: Impăratul Franz..fosef..nu- :a 
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avut comandamentul armatei, care s'a exercitat . de ge-- 
neralul Benedeck. | 

Dacă Impăratul ar fi comandat în persoană armata,. 
este sigur :că și-ar fi pierdut tronul, pentrucă în cazul. 

-unui războiu nefericit, poporul caută rotdeauna un fap 
“ispăşitor. De astă dată, țapul ispăşitor este netericitul. 
general Benedeck, astfel încât tronul a. fost salvat. 

„In războiul din 1870, Napoleon al III-lea se imobili-. 
zează la armata lui Mac-Mahon, pierzând astfel firul condu- 
cerei politicei externe și al națiunei, cari trec în mâinile 
„slabe. şi neexperimentate ale Impărătesei Eugenia. Din 
această .cauză Napoleon cade prizonier la Sedan, împre-. 
ună cu întreaga armată, pierzându-și și tronul. 

In războiul mondial, Impăratul Wilhelm II-lea, cu. 
toate ieșirile sale atât de violente în timp de pace, când 
“vorbiă mereu despre. „săbii veşnic ascuţite”, și de pul-. 
:beri „totdeauna uscate“; la declararea războiului e] se 
eclipsează. complet, ducându-se la Marele Cartier, unde- 

:mu făceă. în- realitate absolut nimic şi unde încurcă mai. 
"mult lucrările acestui organ de comandament, sperând. 

:că lumea își va închipui că el conduce în realitate vpe- 
: Tațiunile militare. Prin faptul acesta, - Wilhelm se imo- 
„„bilizează la -Marele “Cartier, pierde din mâuă firul politicei: 
jsexteme și în - acelaşi timp. şi acţiunea asupra poporului.. 
„Din. această cauză, la încheerea păcei, chiar dacă aliaţii: 
mu ar fi cerut abdicarea acestui Impărat, este sigur că 

; poporul german ar fi hotărât-o, fiindcă îşi inchipuiă, că: 
„toate relele veneau din cauza relei conduceri a războiului, 
„lar; în ce privește Țarul Nicolae al Rusiei, acesta 
„are nefericita inspiraţie, ca în anul 1915 să exercite în. 
persoană . comanda. armatelor. Se imobilizează astfel” la. 

; Marele Cartier, în' timp ce la spatele său, primul-ministzu. 
-  Sturmer, . trată „pacea separată cu Germania, bine înţeles: 

pe :spinarea .țărei _românești, iar poporul pregătiă re. 
. :voluția. . ” ă Ia , 

:: Din. toate ..aceste. exemple se vede clar, că mai cu, 
seamă: pentru viitor, :Regele. nu trebue să comande în 
“persoană armata, pentrucă. aceasta âr însemnă, să se imo- 
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bilizeze la Marele Cartier şi atunci dela sine ar pierde 
firul conducerei celorlalte două elemente de forţă, adică fi- rul -politicei externe și al participărei naţiunei la șăz- * 
boiu. Socotim deci, că fraza din Constituţia  noasrtă: 
„kegele este capul puterei armate“, trebuie interpretată în 
sensul că, î (imp de pace, Regele are Inalta supraveghere 
asupra mersului treburilor oştirei, iar în timp de râz- 

-boiu EI re condicerea războiului şi” nu comusda armatei. 

Ministrul de Războiu, 

Sunt necontestate binefacerile aduse omenirei de Mia- 
rea revoluţie franceză, în urma căreia toațe statele au 
adoptat un regim constituțional. Datorită unui. astfel de 
regim, popoarele au putut să facă progrese uimitoare întrun timp atât de scurt. Dar fericirea ar fi tost com- “pletă, dacă odată cu adoptarea regimului constituţional, 
ar fi dispărut şi războaiele şi nu ar mai fi existat ar 
mate, pentrucă de multe ori se întâmplă, ca  preve- 
derile constituţionale în diferitele state, să se găsească în contrazicere cu. interesele superioare ale armatei şi în Special cu acele ale conducerei. | 
„Chestiunea se rezolvă mai uşor în timp de răz- 

boiu, pentrucă atunci, sub presiunea evenimentelor și mai 
cu seamă a pericolului. iminent,” deviza „Salus. patrie, su- prema lex“ se aplică în toate statele şi nimeni nu pro- 
testează. | 

" In timp de pace însă, pericolul iminent nu mai există, popoarele sunt geloase de libertăţile dobândite pentru care atâta sânge nevinovat a curs în omenire, 
astfel încât ele nu admit nici cea mai mică abatere dela prevederile constituţionale. Şi tocmai aci vine partea 
grea în ceeace privește conducerea armatei. 

Să vedem ce prevede: constituţia noastră relativ. la "atribuţiunile ministrului de: războiu. In acest senp, ches- tiunea trebue examinată, cum spun juriştii, atât în drept, cât şi în fapt. 
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In drept, adică din punct de vedere legal, în Cousti- tuție nu se găseşte scris nicăeri, că ministrul de războiu - are conducerea armatei; însă aceasta rezultă în mod ne- îndoios, pentrucă tot în Constituţie se Spune, că minisiruu are răspunderea, şi evident -răspundere iără drepturi nu este posibilă. Prin urmare, din punct de vedere strict legal, adică în drept, nu avem nimic prevăzut în Cons- | tituţie. In fapt însă, miniștrii de. războiu au exercitat întotdeauna ' conducerea armatei și nimeni, nici o auto- ritate şi nici o persoană, nu s'a interpus nici deasupra mici dedesubtul lor. ă 
Trecerh acum la răspunderi. In această privință si- tuaţia se prezintă invers. Răspunderile sunt evidente, pen- trucă se spune acest lucru în Constituţie la art, 87, însă de fapi ele nu există, de oarece nu se pot stabili nici în. timp de pace şi nici în timp de războiu. 
Nu este posibil să fie stabilite în timp de pace, pen- trucă măsurile organice militare produc efecte foarte târzii, ce nu se pot constată decât cu ocazia unui războiu. In al doilea. rând, nu există judecător în timp de “pace, care să fie în stare a apreciă. măsurile luate. Sin- gurul și adevăratul judecător este numai inamicul, De aceea, nu există nici un exemplu în nici o armată, ca „Yre-un ministru de războiu să fi fost tras la răspundere pentru nepregătirea oştirei în ce priveşte conducerea. : In timpul războiului, dacă este victorios, atunci bucuria victoriei face ca vălul uitărei să se întindă peste toate și peste: toți. Şi: de multe ori. acest văl al uitărei se întinde- atât de departe, încât acoperă chiar şi pe acei ca unel- tiseră contra existenţei statului. Ă 

„Dacă însă -Tăzboiul este nenorocit, atunci, evident, în toate părţile se caută vinovaţi — ţapii ispăşitori — dar şi în acest caz greutăţile sunt foarte mari. Mai înțâiu nu se poate preciză, dacă O : înfrângere a provenit din lipsa de pregătire a: armatei în timp de pace, sau se da- torește greșelilor. momentane Cari S'au făcut pe câmpul de “luptă. Admiţând însă, că s'ar puteă face această dis- tincțiune, din care ar rezultă în mod evident, că înfrân- 
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getea a provenit din cauza lipsei de pregătire a armatei în timp de pace. Şi de astă dată greutățile sunt tot atât de mari, căci pregătirea unei armate pentru războiu, nu este o operă de luni, sau ani, ci de generaţii întregi. | Din această „cauză, nu se poate aiciodată stabili dacă Yre-un ministru este vinovat, şi este destul să ne amintim că în Franţa, cu câteva zile înainte de isbucnirea . răz- “boiului din 1870, ministrul armatei de atunci, Mareșalul Lebocuf, a avut impiudenţa să spună, că atât de pregitită este armata franceză, încât nu lipscă nici un nasture dela ghetele soldaţilor. Peste câteva zile însă, dezastrul a şi început. Acest ministru nu a fost totuşi tras la răspun- dere, deși forma de &uvernământ se schimbase coinplet, căci venise un guvern republican, care nu aveă nici un motiv să menajeze pe foştii puvernanți din timpul mo- narhiei. Totuşi sa căutat şi atunci un ţap ispăşitor, căă eră necesar pentru popor, și acela a fost găsit în per- soana lui Bazaine, care predase 'cetatea Metz, şi nu mi- nistrul de războiu. 
4 Se citează un Singur caz, când în adavăr, s'a căutat să se tragă la răspundere un ministru de tăzboiu, dar lucru: Curios, aceasta s'a întâmplat întro țară care nu aveă constituţie. In războiul din 1914—1918, în Rusia, mi- nistrul de războiu Suchomlinof a fost dat în judecată pentru lipsa de pregătire a armatei. Cu toate că el că- Zuse în disgraţia ţarului — însă probabil că mai erau „judecători şi la Petrograd — căci a fost achitat. La noi s'a făcut o asemenea încercare în anul 1913. Atunci nu fusese un războiu adevărat, însă serviciul sa- nitar nefuncţionând în bune condițiuni, s'a numit 0 co- misiune, care să: cerceteze cine este răspunziitor . de ne- pregătirea armatei. In această comisiune au fost nu- 'miţi mai mulți jurişti de seamă, însă ei au frcbuit să înceteze foarte repede lucrările, fiindcă s'a pus. imediat chestiunea, - cari miniştri să se facă răspunzători şi dela ce dată anume; încât s'a văzut că este o imposibilitațe, „mai cu seamă că mulţi dintre ei nu.mai erau în viaţă şi odihneau de mult somnul: lor de veci. 

. 
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Astfel că, această idee a fost părăsită, sar. în răz= 
boiul din 1916 nici nu s'au mai căutat răspunderile. 

Faţă de această constatare, că ministrul de războiu, 
„are de fapt — în ceeace priveşte conducerea -—. toata 
drepturile și mare în realitate nici o răspuuders, în- 
trebarea este: ce am folosit noi, că după trei pătrare de: 

"veac, trăim în această stare de lucruri, adică în. acest: 
paradox? | : - 
„Fără a intra în detalii, dacă privim chestiunea în 

ansamblul ei, trebue să recunoaștem că, ori de câte ori: 
au fost “evenimente mari lâ' ordinea zilei, armata sa 

“găsit nepregătită. . 
„Aşa, în -anul 1900 noi am avut 'un grav conflict, 

cu Bulgaria, care trebuiă neapărat tranşat pe calea ar- 
"melor, însă Regele Carol, om prevăzător și un bun mi- 
litar, şi-a dat seama că armata nu este pregătită Şi, 
atunci a preferat să înlăture acest litigiu pe alie căi, 
deși ar fi fost mai bine să se lichideze odată chestiunea 
cu Bulgarii, pentrucă atunci nu ne-ar mai fi sărit în 
spate în anul 1916. | 

De asemenea în anul 1913, a fost un mare noroc 
că nu am avut un războiu adevărat, ci numai o simplă 
expediţie militară, care a durat două luni, pentrucă dacă, 
războiul ar fi continuat mai mult, s?ar fi văzut că armata 
noastră nu eră pregătită. ] E 

lar, în anul 1916 toată lumea cunoaște, că am in- 
trat în acțiune cu armata ncpregătită, adevărata pregă- 
tire a războiului făcându-se în cele 8, 9 luni cât a durat 

„refacerea armatei, așa. încât faimoasa . frază rostită de: 
Mareșalul Jofire, îndată. după bătălia dela Alarna: A 

“pregăti războiul în. timpul războiului este soarta tragică: 
a țărei „noastre“. se aplică întocmai și poporului român, 

„Pranţa însă, poate să-şi permită acest lucru, adică 
de dragul respectului cu sfințenie a principiilor cons- 
tituționale, — să-și aplice dictonul: „pereat mundus, fiat 

„justitia“ — ceeace, înseamnă, că, ea poate să rămână 
cu armata nu destul de pregătită; pentrucă Franţa este 
o țară mare, poporul francez prin geniul rasei şi munca 
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lui, a adus așă de mari binefaceri - omenirei, încât în "ori-ce situație sar află, chiar atunci, când nu şi-ar mai 
puteă apără singur : existența, se vor găsi întotdeauna 
alte: state, cari să-i sară în ajutor. 

Dar noi suntem o ţară mică, poporul nostru abia acum își deschide drum în lume. Numai când vom a- junge şi noi prin muncă şi cultură, să aducem aportul nostru de bine și propășire pentru omenire, numai a- tunci” soarta noastră va fi definitiv fixată pe acest Pă-. mânt şi nu vom: mai fi cxpuşi a fi ştersi depe harta 
Europei. Până atunci, deviza noastră să fia: „Primum „Vivere, deinde philosophare». - 

Prin urmare socot, că foarie respectuoși faţă de prin- 
cipiile Constituţiei, în ceeace priveşte forma şi ordinea de stat, foarte respectuoși față de principiile - pactului nostru fundamental, relativ la drepturile şi libertăţile ce- tățeneşti, pentru care — după cum spuncam — Sa văr- sai atâta sânge omenesc; atunci însă când aceste pre- vederi ale Constituţiei vin în contrazicece cu interesele a- “părărei naționale, să căutăm să dăm o interpretare cât mai largă Constituţiei, şi totdeauna, potrivit interesului apărărei naționale. N 

A Este acum chestiunea, dacă Constituţia noastră poate suferi o asemenca înterpretare. Acest lucru s'a: discutat şi în parlament. | 
| __ Sa spus cu această ocaziune, că sunt două feluri de Constituţii în Europa, unele inflexibile, cum este a noas- tră şi a Franţei, şi altele maleabile, ca a Anglisi, 4 Nu am să expun chestiunea: din punct de vedere juridic, voin observă însă faptele. Şi mă refer la unele “fapte recente, petrecute sub actualul guvern, care pen- tru a realiză o anume concepție, în chestiunea admi- "nistrativă, a înființat două organisme nouij, satul și re- "giunea, ce nu sunt prevăzute în pactul nostru fundamental. Evident, aceasta nu a putut s'o facă decât printro interpretare mai largă a Constituţiei. | | „Același lucru putem constată în ce priveşte căile fe= rate. Din moment ce guvernul şi-a dat seama că vechile 
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sisteme de conducere și administraţie ale acestei instituţii nu, dădeau rezultate bune, a dat. căilor ferate o autonomie " completă, adică, ministru de comunicaţii nu inai are altă atiibuţie decât în ce priveşte tarifele şi întocmirea re- gulamentelor,. Cu toate acestea, calea ferată funcţionează astfel de mai bine de un an și sc împacă această auto- nomie, cu răspunderea ministrului de comunicaţii. Și. căile ferate nu sunt o: instituţie de mâna treia sau a patra. Au un personal de 120.000 de Oameni, ca şi armata, şi 0 avere de peste SO miliarde, adică atât cât este zestrea - armatei în timp de pace. | E 
Pe aceste consideraţiuni, noi nu cerem o autonomie „completă. pentru organele superioare ale armatei, dar ceeace dorim este, ca aceste organe să poată lucră cu mai multă libertate în ce priveşte conducerea armatei; iar ministerul de războiu să nu aibă decât supravezhereu a- „cestei conduceri. 

- Prin urmare nu este vorba, cum s?a susținut de unii, de a se crea un posi de generalisim, mai. mare de cât ministrul de războiu. Noi cerem. însă, ca conducerea : să fie încredințată organelor înalte de comandament. -— ma- rele stat major, şi inspectoratele de armată — iar ministru de războiu să aibă un. rol de supraveghetor asupra aces-- iei conduceri şi bine înţeles și partea administrativă. Lu- - cru ce ar fi desigur posibil prin o mai iargă interpretare a Constituţiei noastre. . „Astăzi, ca şi acum 50 de ani, conducerea armatei în timp de pace se exercită de câtre Ministrul de războiu şi tocmai aceasta este. partea slabă,. de care. oștirea se Tesimte mai mult. Inainte. de a examină neajunsurile ce decurg din acest sistem, vom căută să arătăm cauzele, căci odată găsite, și îndreptarea va. fi mai ușoară. | 
“In primul rând, această: stare. de lucruri se datorește împrejurărei, că atunci când s'a dat „O: organizare Mo- dernă oștirei noastre, prin anii ,1882—1S81, noi am co- piat legiuirile din Franţa, Sa întâmplat. ca tocmai în acel timp, să se fi. produş. încercarea „de lovitură de stat 

a generalului Boulanger. 
n. . .. 

146



Comandamentul în Armată 

. Oamenii politici . francezi speriaţi de -acest lucru, au "căutat -ca -prin diferite legi, :să -pună toate orgauele su. perioare de conducere ale armatei -sub dependenţa cea mai strictă a Ministrului de războiu, pentru ca astfel asemenea “încercări de lovituri -de Stat să nu poată repetă. : | Cu toate că la noi o asemenea primejdie-nu există, de oarece chiar pe acele vremuri monarhia eră -pe de- plin consolidată, totuși sau introdus întocmai legiuirile din Franţa, cu toate relele lor urmări. | A doua cauză este de ordin psihologic. Ofițerii NOŞ- tri cei -mai buni, când ajung spre treptele superioare: ale erarhici militare, încep a se specializă. 
Unii din ci, își îndreaptă aproape toată activitatea spre chestiuni de ordin technic, Alţii — foarte puțini — spre acele - de organizare, iar marea majoritate spre ches- tiuni de comandament de trupe, De altfel este şi na- tural ca lucrurile să se petreacă în acest mod, de parece numai ofiţerii de la comandamentele de trupe au posi- bilitateă să atingă ultimele trepte ale orarhiei militara, adică Comandanți . de Corp de Armată şi laspectori ge= nerali de armată. 
La noi s?a întâmplat că aproape totalitatea miniş- trilor de războiu să Provie- din această ultimă categurie. 

se mai 

Şi atunci aceşti generali, odată ajunși în capul de- . pârtamentului războiului, şi-au îndreptat toată activitatea. spre chestiunile de conducere, ca unii ce aveau O pregă- tire specială în această direcţie, lăsând pe al doilea plan şi chiar neglijând problemele de organizare „şi de admiuis- traţie, ce ar fi trebuit să constitue adevărata lor preocupare. 

Odată examinate cauzele acestor stări de luzruri, să vedem acum și neajunsurile ce au rezultat din faptul că Ministrul 'de războiu exercită conducerea armatei în timp. de pace: | | 
1. Nu poate să existe continuitate în „conducere, în timp de pace. In adevăr, de la războiul pentru. indepen-. dență din 1877-—78 şi până astăzi, în decurs de 53 ani, 
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noi am avut 68 Miniştri de războiu, cesace înscamnă 
că un Ministru a funcționat în mediu 8--9 luni. Iar de la 
închecrea păcei generale, adică în decurs de 10 ani, am - 
avut $ Miniștri de războiu. 
„2. Nu poate fi continuitate între conducerea din timp 

de pace şi aceea de războiu, pentru că unele sunt cri- 
teriile după care se. alege un Ministru de războiu în timp 
de pace, și. altele sunt normele după care se desemnează 
generalul care va comandă armata în timp de. războiu. 

3. Armata fiind o instituție foarte vastă şi cum pu- 
terea de muncă a fiecărui om — ori şi cât de bine înzes- 
trat ar fi — este limitată; nici un Ministru de războiu 
nu a fost în stare și nici nu' va fi, să exercite în acelaşi 
timp şi conducerea armatei şi să se ocupe în deaproape 
de organizare şi de administraţie, 'carc după cum am 
spus trebue să formeze adevărata preocupare. a unui 
ministru. Sau una sau alta vor fi neglijate, şi. atunci 
armata în ansamblul ci, va suferi. | 

4. Este necontestat că oștirea noastră, ca toate ar- 
matele, se democratizează în ceeace - priveşte alcătuirea 

"şi structura sa. Nu avem decât să ne amintim principiul 
din Constituţie, care prevede că tot românul, inditerent 
de origină etnică, de limbă sau de religie, face parte 
din unul din elementele puterei armate. 

„Apoi ofiţerii noștri sunt recrutați din toate clasele so- 
ciale,. și avem astăzi în oștire numeroși ofiţeri fii de 
țărani, din cari unii au ajuns generali şi ne mândrim cu ei, 

Dacă însă armata se democratizează în ce priveşte 
„structura, și alcătuirea sa, apoi ca ființă şi ideologie ea 

“Tămâne după “cum am mai spus, o instituție tradițioua- 
listă şi conservatoare. Si 

Pe baza acestor imperative categorice, sunt znele 
„ lucruri asupra cărora armata nu poate să facă nici sea 
mai mică concesiune, ori şi cât s?ar democratiză tim- 
purile. Şi între aceste imperative, cele mai importante 
suni necontestat disciplina și erathia. 

Nu există armată în lumea întreagă, în care să se 
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poată admite ca un ofiţer de un grad mai mic, să co- 
mande pe un altul de un grad mai mare. 

Ori, lucrul acesta se întâmplă veșnic la noi, peu- 
trucă nu odată am avut miniștri de războiu coloneli sau 
tineri generali de brigadă, cari în această calitate, au 
comandat generali mai vechi, sau mai mari în grad decât 
ei; pentruca apoi, când nu mai: erau miniștri, acei co- 
loneli sau tineri generali de brigadă să reintre sub or- 
dinele aceloraşi șcfi pe cari îi comandase și de multe 
ori le pricinuise nemulțumiri. i N 

Aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple, pen- 
trucă erarhia în armată formează un lanț atât de pu- 
ternic, încât inelele sale nu pat fi întrerupte în nici un 
punct, nici la bază şi nici la vârf, fără ca organismul 
militar în întregul său să nu se resimtă, 

„Faţă de cele arătate mai sus, ar fi preferabil din 
“toate punctele de vedere ca pe viitor, miniştrii de răz- 
boiu să nu mai fie militari, ci persoane civile. Prin o 
asemenea măsură un ministru de războiu civil, de la 
Sine își va îndreptă toată activitatea spre chestiunile de 
administraţie ale armatei, iar în ce privește conducerea, 
ne având competenţa necesară, se va mulțumi să exer- 
cite numai o supraveghere asupra mersului treburilor Oș- 
tirei, . | 

De altfel, alte state cu o mai mare cxperiență po- 
“litică decât a noastră, au înțeles de mult acest lucru. 

Aşa, Franţa de la încheerea păcei şi până acum, a 
avul numai miniştri de războiu civili, cu o singură ex- 
-cepție, aceea a generalului Nollet, în timpul: scurtei gu- 
vernări a D-lui Herriot. E 

lar Anglia, nu a avut niciodată miniștri de războiza militari, afară de “Lordul Kitchener în timpul războiului 
“mondial, când situaţia eră: cu totul excepțională. Dar chiar 
dupi moartea tragică a Lordului Kitchner, deşi  răz- boiul continuă, miniştrii de războiu au fost totdeauna persoane civile, DI. Loyd George, iar mai târziu Lor- 
“dul Derby. 
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„De altfel, fostul ministru de externe al Angliei, Sir Grey, în memoriile sale spune: „Intr'un stat cu regim constituţional, nu este nevoe ca miniştrii să fie nişte! “specialişti, Este deajuns să aibă o mare cultură generală şi spirit organizator, pentru a puteă conduce pe technicieni«, 
In rezumat deci, atribuţiunile Ministrului de răz= boiu în ce privește conducerea oştirei, trebue să se reducă la un rol de Supraveghere, pentru a-și puteă concentră toată activitatea asupra administraţiei armatei. | 
Acest lucru se va realiză evident mai uşor cu un mi- nistru civil, decât Cu un general în activitate, 

Comandamente şi Inspectorate de armată. 

Din cauza marelui număr de. oameni-ce se vor între= buinţă în lupte, astăzi nimeni nu mai pune Ja îndoială nevoia existenţei Comandamentelor de Armată, pentru sta- Tea de războiu. | 
Nu tot astfel stau lucrurile, în timp de pace. 
Unii susțin, că asemenea Comandamente ar fi ne- cesare, alţii preconizează Inspectoratele de Armată, iar “alții nu ar dori să existe nici * Comandainente nici Ins- pectorate de Armată. - . : 
Soluţiile, ce s'au adoptat, variază dela țară la ţară, depinzând în special de situaţia politică și de efectivele fiecărei armate. | —— 
In general, se poate spune, .că Armata, fiind o uni- tate strategică, compunerea. ei din 3—5 Corpuri: de Ar- inată, nu .poate fi fixă în timp de pace, ea urmând să varieze cu fiecare din ipotezele .de războiu. " 
Apoi, noțiunea de Comandament, implică ideia atât 

de conducere cât şi de administraţie. Dacă, prin urmare, 
Sar admite Comandamente de Armată, aceasta ar în- 
semnă să se înființeze noui. servicii administrative și aşă 
foarte numeroase în oștirea noastră. | 
„In fine, Generalii puși în capul unor asemânea mari 

„unităţi, fiind prea mult absorbiți de nevoile adminis- 
trative nu ar mai aveă timpul suficient, să se ocupe 
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şi de chestiunile. de conducere propriu zise, de studierea 
teatrelor de. operaţii, unde vor aveă să lupte în caz 
de: războiu, etc. : 

Pentru aceste motive, în nici o oştire din Europa; nu există organizate Comandamente de Armată, în timp 
de pace, afară: de lugoslavia. In acea oștire însă, Ar- 
matele nu sunt în realitate de 'cât nişte Corpuri "de: Ar 
mată mai mari, lipsindu-le" organul intermediar normal |: — Corpul de Armată — dintre Armate și Divizii. 

In ce priveşte Inspectoratele de Armată, în unele! 
țări au, în: mod permanent, -un anuriit! număr de (Cor- puri de Armată sub ordinele lor; în altele,. Inspectorii de! 
Armată “primesc delegaţie, în fiecare an, de a inspectă anumite Corpuri -de Armată. | 

Primul sistem — care există şi la noi — are avan- 
tâjul” de'a da posibilitate Generalilor inspectori, adică: viitorilor Comandanți de Armate, să-şi cunoască mai bine! elementele, ce vor aveă sub ordinele lor, în caz de războiu. 

In oștirea noastră, există însă: o mare coufuzie a- 
supra * modului cum funcţionează Inspectoratele de Ar-' mată 'şi nimeni nu poate!'preciză, dacă ele sunt sau "nu! organe de:  Comandaiment. 

Astfel, “spre exemplii- se” ştie, că una dili: preroga2" 
tivele Comandamentului este dreptul de a recompensă şi! 
de a pedepsi. ” 

In c€ priveşte: dreptul de răsplată; el este. evident, de oarece Inspectorii „de” Arniată au“ ultimul cuvânt în? - chestiunea! înâintărei ofițerilor, pentru: anumite” grade, fără ca, o altă autoritat€ superioară să poată interveni: 
Nu tot acelaș luicni se pOate spune despre celalt? 

drept, adică acela de a aplică pedepst: In această!-pri-!: 
vință, nimic nui este pretizat. Işi poate: eshe' închipiii” 
oricine, cât de mult scâde' autoritatea și piestigiiil acestor! 
înalte organe militare; când, chiar! în” cazuri de: abateri grave din partea subălterriilor; Inspectorii: de Araiâtă ini? 
poi luă "nici o “măsură” represivă, -fiind "nevoiţi “de: a seiiiz: 
nala cazul Ministerului "de 'Războiu''.,spe'a“nătărtii: 

” 15t 
C.I G.A. .
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„De asemenea, Inspectorii de Armată nu au dreptul să 
mute nici un ofițer, fie el şi sublocotenzat, dintr un re- 
giment în altul, chiar la trupele ce se găsesc sub ordi- 
nele lor. | 

lar în caz de războiu, unor asemenea Inspectori: de 
Armată, astfel îngrădiţi, le încredințăm viața a sute de 
mii de oameni. Nu este oare o prea mare deosebire între 
drepturile şi atribuţiunile lor în timp de pace şi cele 

“din timp de războiu? Ma 
In fine, sunt la noi unele păreri, care susția desfiin- 

țarea Inspectoratelor de Armată, pentru starea de pace. 
Această chestiune trebue privită în mod cu totul o- 

biectiv, ea depinzând de felul cum se exe:cită conducerea 
„Superioară o oștirei.: - 

| Dacă această conducere este exercitată numai de Mi- 
_nisterul de Războiu. — după cum se petrec de fapt lu- 
crurile în oștirea noastră — atunci, evident, Inspe sctora-, 
tele de Armată, apar ca nişte organe inutile, care“nu re- 

II prezintă de cât o suprapunere de atribuțiuni. 
In cazul, însă, când se va ajunge și la noi, ca Mi- - 

nisterul de Războiu să nu se ocupe de cât de chestiuui 
referitoare la organizarea „și administrația oșştirei, atunci 
Inspectoratele de Armată vor fi. de un. res | folos, căci els, 
împreună cu Marele Stat Major, vor exeri.ită de fapt con- 
ducerea superioară a oştirei. 

"In ce priveşte funcționarea acestor inspectorate, este 

7 

de observat, că astăzi Inspectorii Generali ie Armată - 
sunt ocupați cel puţin 8—10 luni din an cu notarea afi- 
țerilor, consiliul superior al oștirei etc. In special, lu- 
crările relativ la propunerile pentru înaintare, durează - 
din luna Februarie până îu Mai, "uneori prelungindu-se, 
chiar până în Iulie, pentru ca toamna să reînceapă ches- . 
tiunea reclamaţiilor ofiţerilor neînaintați. 

Dacă mai adăogăm faptul, că o parte din Inspectori .. 
suni ocupați în comisiunile de examen pentru generali, ne 
“putem da seamă, cât tiinp le mai rămâne pentru a se în- : 
teresă de Irispectoratele respective. 
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Este dar nevoie, ca acești Generali Iuspectori sa fie lăsaţi sa se ocupe cât mai mult de unitățile, ce le au în subordine. , 
Să facă numeroase călătorii și aplicațiuni, cu trupele ce conduc, spre a obişnui ofiţerii şi Comandamentele cu terenul. 

: Să studieze ipotezele de războiu, ct le revin şi să facă propuneri concrete Marelui Stat Major. - | lu general, trebuie să existe o lezătură cât mai strânsă şi vu colaborare continuă şi reciprocă, între Ma- rele Stat Major şi Inspectoratele Generale de Armată, O altă chestiune de semnalat este lipsa de stabi- . litate, în ce priveşte împărţirea organică a inspectora- telor. Aproape din 2 în 2 ani, se modifică nunzărul Cor- purilor. de Armată și a altor unități, se intră sub con- ducerea urui Inspectorat. | | Da Lipsa aceasta de continuitate fiind în dauna instruc- ției şi a pregătirei “de războiu, să nu se mai înființeze Inspectorate de Armată peritru “persoane, zi să se caute persoanele capabile de: a conduce aceste Inspectorate. Nu- măi în modul acesta; Inspectoratele vor puteă realiză scopul pentru care au fost create, altfel, ele: devin or- gane nefolositoare, care se interpun între Marele -Stat Major și Ministerul de războiu, îngreunând mersul nor- ma) al lucrurilor. 
” 

Inspectorate. Technice de Arme și Servicii: 

Inaintea marelui. războiu, . ch:stiunea Inspectoraielor Technice eră mult discutată în tcate armatele și se poate. Spune, că nicăeri nu se ajunsese la o soluție definitivă. „Astiel, în unele arinate, Inspectorii 'Technici aveau dreptul să facă inspecţie la trupe — mai cu seamă pentru cele de cavalerie, — în alte armate, ei puteau nunat să - asiste. la inspecţiile făcute de Comandanții de „Divizii: şi de Corpuri de Armață, iar în alte armate. nu existau de loc Inspectorate Technice. e | Un lucru însă eră bine stabilit, pe acele vremuri la. 
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toate a:matele, că . infanteria, nefiind o armă technică, nu aveă nevoie de un asemenea inspectorat. 
In general, obiecţiunile ce 'se aduceau în trecut Ins- pectoratelor, Technice. erau, că ele ar constitui o încălcare: şi o_ ştirbire a drepturilor şi. prerogativelor Comanda-. mentelor de Divizii şi de Corpuri de Armată. 
Astăzi, din cauza sporirei considerabile. a. armainen- ului şi a 'diversităţei sale la. toate armele, chestiunea Inspectoratelor Technice -- chiar și pentru. infanterie —nu maj poate fi pusă în discuţie, ele constituind o necesi- tate de primul ordin. - e 
Spre a se înlătură conflictele, ce eventual ar puteă să, se ivească între Inspectorii. Technici şi Comandanții de Divizii și de: Corpuri, de Armată, conflicte . care. în trecut. proveneau. mai cu seamă. din cauza. notărei: ofi- ferilor în foile calificative; ar trebui să se. hotărască, că. Inspectorii -Technici, de, arme. și. servicii, Cu. ocazia. inspecțiilor. ce fac, la trupe, nu dau 'note individuale. în: mnemoriile ofiţerilor, ei. mulțumindu-se de a,semnală, prin rapoarte, adresate Ministerului, de. războiu şi Marelui Stat: „Major, dacă, unitatea, inspectață: în ansamblul ci, are sau nu pregătirea technică. necesară pentru „Tăzboiu, fări a. - Face vre-o apreciere asupra corpului ofițeresc. de la acea unițaţe, 

In ce priveşte propunerile de ordin technic pentru mobilizare, dotarea cu . armamente, muniţiuni, : etc,, ele trebuind să corespundă nevoilor de „ordin tactic, urmează să fie întocmite de acord cu Marele. Stat Major. In acest seg, ărîrebuă să existe câte i ofiter de Stai Mae care să facă „legătura între aceste Inspectorate și Marele Stat Major. ! , | «Pentru inspectoratul marinei și al aeronauticei, are prezintă um caracter cu totul Special, ar, fi bine să funcțio- neze un serviciu complet de Stat „Major,. apoi. un, serviciu al intendenței, sănitar” etc, de .oarece, pentru” aceste, doză 
arme, Inspectorii teșhnici, au atribuțiuni de comandsmeat. 
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Comandâmerite 'de "Corp 'de Arinată, 

Apariţia Corpului de Armată este datorită creșterei efectivelor armatei, și deci a numărului Diviziulor, Prin urmare, el a rezultat din nevoia creirei unei. unități superioare Diviziei, care să permită a ușură con-: ducerea, prin împărţirea Armatei întrun “număr iai nic de unităţi, puse sub ordinele imediate ale Comandantului de Armată, 
Pe lângă ușurința conducerei, gruparea Diviziilor în Corpuri de Armată mai are avantajul de a uşură aceste mări unități tactice (Diviziile), de tot ce le-ar iîmpovără --— Ser- viciile Corpului de armată — fără a fi în legrătură cu între- buințarea trupelor în luptă. 
In fine, existenţa serviciilor de. Corp de Arinată, per mite să se economisească mai bine cantitatea totală a serviciilor armatei, “decât în cazul când Diviziile ar 'aveă fiecare din ele, și serviciile necesare unei unităţi strategice. La noi, sunt unele păreri, cari susțin desființarea Cor- - purilor de armată, pe motivul, că în ultimul războiu, Divi- ziile au fost constituite dutonon, trecând 'dela o armată la alta și chiar de pe un front de luptă pe altul, fără a mai păstră legătura Drganică cu Corpul de Armată căruia îi aparţineau, | 

„Acest lucru se va întâmplă probabil şi întPun viitor Tăzboiu, însă, pentru starea de. pace, menținerea Cor- purilor de Armată pare încă necesară, 
O asemenea ncvoe provine din cauza unificărei in- strucției şi a faptului, că în geneial Comandanții de Corp de Armată au şi anumite atribuțiuni relativ la mentinerea ordinei pe întreg teritoriul Corpului de Arinată, apoi unele chestiuni teritoriale etc, care, dacă sar trece asupra Divi- ziilor, ar constitui o împovărare prea mart de atribuţiuni, pentru aceste unități. 

N 

Organizarea și funcționărea Ministerului! dă Războiu. ' 
__ Cele două elemente, asupra cărora autoritatea. militară Superioară — Ministrul de Răsboiu — işi exercită acțiunea, 

i 
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în scopul pregătirei armatei peritru războiu, sunt: Popula- 
fia şi teritoriul, iar mijlocul necesar este bugetul, -. 

Repartizarea oamenilor - între unităţile armatei, așe- 
„Zarea acestora pe teritoriu, apoi repartizarea mijloacelor 

date de buget, spre a întreține și înzestră unitățile armatei 
cu tot ce le este: necesar, corespund la două fun:țiuni! 
deosebite: întrebuințarea oamenilor şi întrebuinţarea ba- 
nilor, cari în limbajul militar se traduc prin cele două denu- 
miri dinstincte: "Organizare şi Administraţie, 

Acestea ar trebui să fie în mod principial, ade- 
văratele ațribuţiuni -ale Ministerului de Răsboiu, 

„In ce priveşte chestiunile de orgânizare, rolul Minis- 
trului de Răsboiu este să susție; în fața Parlamentului 
legile de cari oștirea are nevoe, precum şi să întocmească _ 
Tegulamentele desvoltătoare ale acestor legi. | 

Atribuţiunea directă și continuă,: ce revine Ministru- 
lui, de Războiu, trebue să fie relativ la administraţia ar- 

"matei, de aceea se.şi spune că, „Ministrul de Războiu este 
marele administrator al 'oştirei“, a 

Cum însă, după prevederile nu destul-'de.precise ale 
» Constituţiei noastre, în sarcina Ministrului de Războiu intră 

de-fapt după cum am arătat și chestiunile. de „Conducer>” 
a armatei, ar trebui, ca în alcătuirea Ministerului să se facă 
o. dinstincţie bine precizată. Pe de o parte, problemele 
de organizare și administraţie să formeze atribuțiunile di- 
recte ale Ministrului de Războiu; iar pe de alta, chestiunile . 
de conducere să fie încredințate, prin delegație, unor anutnite. 
organe militare, adică Marelui Stat Major şi: Inspestoratelor 
Generale de Armată, iar: Ministrul de Războiu rezervându-și 
numai un rol de supraveghere, - 

Prin o asemenea măsură, se respectă principiile Cons- 
tituției, relativ la responsabilitatea ministerială și în a=. 
celaș timp, conducerea armatei va aveă un caracter de con= 
tinuitate şi permanență, de oarece va fi încredințată unor. 
autorități superioare . militare, «ce nu sunt supuse fluc= 
tuațiunilor "politice şi deci schimbărilor! prea dese, . - 

su 
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este de observat, că în nici o ramură de activitate un 
şei nu poate lucră direct şi în bune condițiuni de cât <u 
3—4 subalterni. , A 

Prin urmare, din acest punct de vedere, Ministerul 
de Războiu ar trebui să fie constituit din Direcţii şi Ser- 
vicii cât mai mari și deci cât mai puţine. | 

Prin asemenea sistem, avem avantajul de a se ob- 
ține mai lesne unitatea de conducere şi în acelaș timpj 
lucrările de biurou se simplifică simţitor, înlăturându-se 
corespondenţa între Direcţii și Servicii, care evident, va 
fi cu atât mai: numeroasă, cu cât acele Direcţii. şi Ser- 
vicii vor fi mai multe, - 

Ne putem da seama, de cele ce se petrec la noi și in- 
convenientele ce rezultă prin faptul, că Ministrul de Răz- 
boiu trebue să lucreze direct și personal cu 15 Directori 
şi Şefi de servicii, 

De asemenea, trebueşte căutat, să nu existe: su prayru- 
Here de atribuțiuni, care duc la înmulțirea și întârzierea 
lucrărilor, sporind astfel biurocraţia, produc coutuzii şi 
scad prestigiul autorităţilor superioare. 

Ca exemplu, putem cită chestiunea călărașilor cu 
schimbul, de care se ocupă: Direcţia recrutărei, Direcţia 
cavaleriei și Serviciul Remontei din Ministenil de Răz- 
boiu, precum și Secţia Recrutărei din Marele Stat Major. 

Spre a se înlătură, pe viitor, acest neajuns, ar trebui 
„ca prin legea de organizare a Ministerului de Războiu, 
să se puie următorul principiu: Toate chestiuuile refe- 
ritoâre la personal. — ofjiferi şi trupă — să se hotărască 
şi Săi se soluţioneze “numai de Marele Stat Major, care va 
ține la curent Direcţiile şi Serviciile din Ministesul de . 
Războiu, prin trimiterea periodică a unor anumite situaţii. 

De asemenea, foate shestiunile referitoare !a materiale 
de orice natură, . precum şi creditele băneşti, să se hotă- 
rască şi să se soluţioneze numai de Direcţiile şi Serviriile 
din Ministerul de Războiu, cari vor ține la curent Marele 
Stat Major; prin trimiterea periodică a unor anumite 
situaţii. | , : 

Consecvent acestor norme, nici o chestiune, relativă 
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„dă mobilizarea oamenilor — „Ofiţeri sau soldați, .— să mu poată fi rezolvită de cât de Marele Stat Major. 
“Astfel, sar cvită cele petrecute în preajma ,războiu- 

lui din 1916, când s'a constatat, cu 3urprindere, existența 
unor anumite formaţiuni, pe care le mobilizase Direcţiile 
şi Serviciile din "Ministerul de Războiu, fără ca Marele 
Stat Major să fi avut vre-o cunoştinţă. Na 

Este lesne de închipuit, ce mari pertuibări au: produs 
aceste formaţiuni improvizate, în. planul general de 1N0- 
bilizare şi transporturi, întocmit de Marele Stat Major, | De asemenea, spre a nu încărcă prea muult activi-. tatea Marelui Stat Major, să se admită, ca mutării de» 
grade inferioare, în timp de pace, dela o, unitate la alta, să 
se facă de Corpurile de Armată respective, fără a şe mai cere şi 'avizul Marelui Stat Major, 

In prezent, zilnic Marele Stat Major e asaltat de cereri 
de mutări, cari răpesc timpul necesar pregătirei altor 
lucrări, : a Ls 

| E foarte greu, ca un singur organ —: Marele. Stat ! 
Major — să „se ocupe cu mutările din toate „Corpurile 
de : Armată.. Prin descentralizare, s?ar câştigă mai multe 
avantaje. 

In virtutea aceluiaș principiu, ar fi bine, ca toate 
chestiunile relativ: la efectivele bugetar? (din timp de 
pace) să fie hotărâte de Marele Stat Major și nu de 
Direcţiile şi Serviciile din Ministerul' de Război, 

a Faptul, că Direcţiile şi Serviciile din Minister ho- 
tărau, în trecut, singure asupra efectivelor de pace, a 

"avut drept urmări, sporirea . serviciilor armatei, în dauna 
trupelor luptătoare, ajungând să absoarbă, după cum am arătat peste” 250/, din efectivele - bugetare, pe când, în 
“mod normal “ele nu ar trebui să treacă de 7/, din aceste efective, | 

Dacă s'ar continuă pe această cale, rolurile se iu- 
„ersează, adică de unde serviciile armatei trebuiesc 'consi- 

- derate ca niște auxiliare ale trupelor luptătoare; ele astăzi | 
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tind să devină principalul, .pe. când trupele luptătoare se reduc la un rol de auxiliari, 
Dar consideraţia cea mai importantă, care ne face să susţinem stabilirea efectivelor de -pace .de către Ma- rele Stat Major şi nu de Direcţiile şi Serviciile din Mi- nisier, este, că aceste efective nu se hotărăsc la întâm- plare, sau conform dorinţei fiecăruia, ci după anume nor- me bine stabilite, 
In adevăr, efectivele de pace ale fiezărei unități si alc fiecărui contingent trebuie să fie astfel, în cât, cu nu- mărul de contingente prevăzute prin legea de organizare a armatei, să se poată completă efectivele de mobilizare ale acelei unităţi, 

| Nerespectarea acestor norme a avut drept urmări, că în pregătirea mobilizărei din "1916, a fost nevoie să se facă numeroase vărsări de oameni de la o unitate .la alta, constituind o cauză de slăbiciune a pregătirei noas- tre pentru războiu, 

* %* 

Nu putem termină această parte, fără a inzistă asupra nevoiei imperioase de a utiliză orice mijloc, pentru spori- 
re autorităţei și prestigiului Marelui Stat lajor, precum şi a tuturor organelor înalte de Comandament. ; 

Este în deobşte cunoscut, nu numai la noi, dar şi în 
toate celelalte state, că în urma marelui războiu - dis- ciplina socială — în popor — a scăzut simţitor, 

Acest fapt a avut drept urmări, că disciplina în armată 'se, menţine mai greu de cât în trecut și prin ur- 
mate, trebuiesc, puse pe viitor mai multe mijloace la. dispoziţia șefilor pentru” menținerea ci, e 

Cum, pe ide altă parte, experiența a dovedit, 'că 
măsurile represive nu sunt singurele metode pentru în- 
tărirea disciplinei — mai cu seamă faţă de corpul: ofi- 
țeresc, — rezultă dar nevoia de a se lueră și în alte 
direcțiuni, adică în aceea a sporirei autoritiței şi presti- 
fiului tuturor organelor. de Comandament. „- 
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In special, această afirmaţiune trebuie avută în ve-. 
dere, când este chestiunea de Marele Stat Major. 

In adevăr, în toate armatele, care au luat parte. la | 
războiul mondial, Marele Stat Major din iimp de pace 
s'a transformat. în organul suprem de conducere al oș- 

„tirilor. 
Dacă, pe lângă aceasta, vom ţine seamă, pe de o 

parte, că în caz de războiu încrederea în . conducători 
„este. unul, din factorii esenţiali de izbândă; iar pe de 
“alta, că în „viitor războaele nu se vor purtă numai de 
armata propriu zisă, ci de întreaga Națiune; atunci, evi- 
dent, devine o nevoie imperioasă pentru tot poporul, să 
aibă încredere în organul Suprem 'de conducere a răz- 
boiului, adică în Marele Stat Major. : 

Acest lucru nu. se va puteă obţine, de cât, după cum 
'am spus, mărindu-i din timp de pace, autoritatea- şi pres= 
tigiul, pe toate căile şi prin orice mijloace, -, : | De oarece Constituţia noastră nu îngădue Marelui . 
Stat Major, să funcţioneze ca un organ aparte şi inde- 

“ pendent de Ministerul de Războiu; ar trebui, cel puţin 
prin lege, să se precizeze dreptul său de întăatate a- 
supra tuturor celorlalte Direeţii şi Servicii din Minister, 

De altfel, .în această privință avem și un exemplu, 
In armata germană erau două staturi majoare și ânume, 
Marele Stat, Major al armatei de uscat şi Statul. major: 
naval, 

| Marele Stat Major al armatei de uscat, datoriti unui 
alt regim Constituţional, care-i dăduse posibilitatea să 
trăiască complet independent: de - Ministerul de Războiu, a produs generali iluştri în -campaniile din 1864, 1866. 
și 1870. Şi trebue s*o recunoaştem că germanii au avut 
genetali mari și în războiul din 1914—1918, , | 

Pe când Statul major naval, fiind prea mult încă- 
tuşai din cauza: marei personalități a amiralului Tirpitz, 
care a îndeplinit timpi de 20 de ani funcțiunea de ministru: al marinei, nu a putut. produce nici un amiral mai de: 
seamă. Şi tocmai aceasta este. una din cauzele. pentra: 
care la începutul războiului, flota Serimană ma îndrâznit 
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să se măsoare cu flota engleză, ce nu cră atât de su- 
perioară numericește. “In schimb disciplina şi mai cu 
seamă instrucţia echipagiilor germane erau desivârșite, 

Mai este în fine de observat că, în statele unde 
"Marele Stat Major și Comandamentele superioare ale ar- 
matei, au fost ţinute în timp de pace prza mult sub 
stricta dependență a Ministerului” de Războiu, cum sa 
întâmplat în Franţa, Italia şi la noi; în toate aceste țări, 
criteriul după care sa încredinţat diferiților generali co- 
maândamentele armatei în momentul isbucnirei războiu- 
lui, ma fost totdeauna cel mai just. 

Din această cauză în Franţa după prima bătilie de 
la Marna, Mareșalul Joffre sa văzut nevoit să ia comanda 
Ja peste 200 coloneli și generali, din cari unii îi crau 
prieteni personali încă din copilărie, | 

De asemenea și în Italia s'a luat comanda la peste 100 
coloneli și generali, iar la noi la vre-o 50—60. 

Pe când în armata germană, unde asemenea şefi pu- 
tuseră fi mai just apreciaţi în timp de pace, nu s'au luat „Comânda în timpul războiului decât la 4—5 generali, 

Toate aceste exemple ne dovedesc şi mai mult, nevoia 
imperioasă de a se lăsă Marelui Stat Major şi Comanda- 
mentelor superioare ale! oştirei o libertate cât: mai mare, neținându-i prea mult încătuşați sub dependenţa Minis- terului de Războiu, 

Conducerea și Administraţia Armatei. 

De la războiul pentru independență din 1877—78 şi 
până astăzi, oștirea noastră a primit mai multe trans- 
formări, fiecare organizare nouă reprezentând un real pro- gres față de trecut, afară de aceea din 1923, asupra căreia 
sunt de făcut toate rezervele. a 

In ce privește însă sistemele de conducere şi de 
administraţie, ele au rămas aproape neschimbate timp de 

„peste 50 de ani. 
Deşi, prin erarhia comandamentelor, oştirea ar -pu- 
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teă fi instituţia cea mai desceritralizată, ca a următ Necon- diționat evoluţia celorlalte servicii publice ale statului, înfăţișându-nt, ca şi acestea, cel mai centralizator sistem de conducere şi administraţie, A 
Dacă pentru alte instituţiuni răul nu a fost prea mare, asupra oștirei, însă, a avut urmări: dăunătoare, căci print”un asemenea sistem centralizator. nu este posibil "să se afirme! personalitatea şetilor, caracterele sunt îm- "piedicate: de a ieși la suprafaţă, individualităţile nu se poi formă, iar răspunderile rămân nedetinite, + i 
In asemenea condițiuni, nici o manifestare proprie de concepție și de Sândire nu mai este posibilă, -iar inițiativa — atât de necesară în războiu -— nu şe poate -desvoltă la şefii armatei, în cadrul liberei lor vocaţiuni, ca rămănând cu totul înăbușită. " . Din aceste cauze, Comandamentele se atrofiază, pier- zând orice prestigiu, orice autoritate: şi orice apiitudine de a gândi și hotări din propria lor iniţiativă. 
lar, în: caz de războiu, șefilor armatei, astiel în- grădiţi prin cel mai” centralizator sistem de conducere. și administrație, li se cere de o dată — ca unor: fachiri din Asia — 'să se transforme, ca prin -basme în oameni de hotărâri repezi ! şi îndrăznețe, - da cari -adesea va de- pinde viaţa-a zeci şi chiar sute de mii de soldați. - Asemenea minuni nu se pot realiză, de aceea, în prima parte: a războiului, nostru, am avut de înregistrat atâtea" scăderi dureroase la unii din şefii oștirei, ce de- sigur s'ar fi putut evită, dacă -am fi avut alte siste:ne de conducere, în timp de pace, | De altfel eră natural ca aceste lucruri să se întâm- ple, fiindcă noi nu ar făcut nimic în timp de pace, pentru desvoltarea spiritului de: inițiativă în rândurile corpului ofițeresc, Di . , A Trebue s-o recunoaștem, că spiritul de inițiativă nu este încă destul de desvoltat în massa poporului nostru, lucru de altfel foarte explicabil, pentrucă: prea multe vea- curi am: trăit sub stăpânire străină și prea “este râcent , timpul de când ducem o viață. adevărat. liberă; 
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Dintro statistică. întocmită de DI. profesor univere sita Ștefănescu Goangă, care se ocupă indeaproape cu. îndrumarea profesională a tineretului, rezultă că din circa 40.000 studenţi din universitățile noastre, 35.000. fac studii ce-i îndreaptă spre cariere. sigure, adică. de, Stat, unde: cu. sistemul biurocratic . de la noi, nu se cere, inițiativă. ci numai o. execuţie promptă a serviciului; și numai 5000 studenți fac studii pentru. cariera agricolă, comercială, industrială etc., în care sunt riscuri, și unde imai cu scamă, ca să poţi ajunge la O! situație trebue șă faci acte de inițiativă, 
Mai mult încă, tot dintr?o statistică recentă rezul-' tă că, pentru o ţară agricolă ca a noastră, la 170.000: elevi - înscriși în gimnazii şi licee, corespund 2790 elevi din școalele de agricultură. 
Dar nu este numai atât, în urma unei anchete fă- cută la una din aceste şcoale de agricultură. de către un zelos director, care întrun mod părintesc- a între- bat pe fiecare copil să spună, ce visează să ajungă după terminarea şcoalei; din aceștia: 902/, nu aveau alt gând; decât să devie funcţionari de: stat, agronomi şi alte fune- țiuni asemănătoare şi numai 10%, să îacă plugărie pe 

cont propriu. | ; | , | 
Faptul că şi comerțul, unde se cere “spirit: de ini- țiativă, este în majoritate. în mâna străinilor, constitue o dovadă mai mult, a lipsei spiritului de iniţiativă în mâssa poporului nostru. | 
In asemenea condițiuni este evident, că pentru a 

âveă un corp ofițeresc cu, spiritul de inițiativă - desvoltat, va trebui să forțăm nota, O asemenea însușire nu se poate căpătă însă, nici prin conferințe ţinute pe băncile şcolilor militare, nici prin ordine şi deciziuni ministeriale, ci nu- mai punând pe - fiecare ofițer în cât mai multe situatiuni,: spre a-l obligă astfel să, ia singur, hotărâri pe Etopria lui răspundere, | n | Este evident că mulți din ei vor greşi, Cu atât mai bine, pentru că cu, cât vor săvârşi mai multe erori 
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„în timp de pace, cu atât vor face mai puţine la răz- | 
boiu. Cu deosebirea că, greşelile în timp: de pace se 
pot îndreptă, pe când în timp. de 'războiu, foarte adesea: 
ele sunt ireparabile, | 

lată dece întregul sistem de conducere al armatei 
în timp de pace, trebue “complet schimbat, pentruca 
să se poată desvoltă cât mai mult spiritul de inițiativă 
în corpul nostru ofițeresc. - | - 

„Un alt procedeu greșit, în sistemul de conducere al 
armatei, este tendința mereu crescândă de a dublă pe 
fiecare șef mai important cu câte un tonsiliu sau co= 
mitet, la adăpostul căruia poate să fie ferit de răspun-: 
dere, chiar atunci când ar Săvârși greșeli sau nedreptăți, 

In această privință, armata a fost victima mediului 
în care a trăit și s'a desvoltat, 

__“In adevăr, în toate „țările democratice, guvernele 
au căutat, “pedeoparte, un reazăm în parlament, care nu. 
este decât tot un consiliu, însă mai numeros; iar pe de 
alta, s'au ferit de a-și asumă singure răspunderea ac- 
telor de guvernământ, căutând să o împrăștie și să o di- 
fuzeze cât mai mult, astfel ca, la nevoe, să nu poată fi 
precis stabilită, i 

4 Şi soluţia a fost lesne găsită, în funcționarea acelor. 
nesfârşite comitete şi consilii, anonime şi fără răspundere, 
ca orice colectivități, pe cari le întâlnim la fiecare pas, 
în toate serviciile noastre publice, la adăpostul și sub 
oblăduirea cărora se săvârşesc adesea toate păcatele, toate 
abuzurile şi toate actele arbitrare. 

In oştire, s'ar puteă admite în anumite condițiuni, 
numai comitete technice, căci ştiinţa este independentă de 
grad, şi consilii pentru chestiuni. administrative, spre. un 

> mai -bun control, după cum lucrurile se petrec la sotie» 
tăţile anonime, | 

Dar comitete și consilii, în chestiuni de condusere 
propriu zisă, adică referitoare la acte de Comandament, 
a. fost întotdeauna. și continuă să fie un anacronism, 

_Nu avem oare un exemplu tipic, în funcțiouarea Co- 
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mandamentului suprem? Acest Comandament se exercită 
de fapt, în timp de pace, de către Ministerul de Războiu, 
care, pentru, orice act al său, legal sau nelegal, se pune 

- veșnic la adăpostul şi sub scutul ace:ei adunări colective, 
anonimă și fără răspundere, care se numeşte „Consiliul 
Superior al Armatei“, deşi toată lumea ştie, că acest con- 
siliu este numai un organ consultativ, iar: ministrul face 
în realitate tot ce vroeşte, ! 

"De asemenea, în chestiunea înaintărilor, Inspectorii 
de Armată, Comandanții de Corpuri de Armată, de Di- 
vizii, etc., în loc să-și dea părerea în mod hotărât şi par- 

„sonal, nu lucrează ei oare întruniţi în comitete tocmai pen-. 
tru a fi feriți de răspundere? | 

Şi atunci, nu trebuie să fie de mirat, dacă, de o bu- 
câtă de vreme, se aud din ce în ce mai persistent voci ; autorizate, cari afirmă că disciplina în armată a scăzut, 

Lucrul acesta eră natural să se producă, de oarsce 
şefii armatei, ne mai având 0 răspundere directă şi per- 
sonali, actele lor sunt puse la adăpostul acestor comitete 
şi consilii,- sub scutul cărora se pot săvârși, cu forme le- gale, toate ilegalitățile, a 

„A venit deci vremea, ca întreg sistemul de conducere 
și de admiuistraţie al armatei să fie schimbat, urmând a-l 
pune pe baze cu totul diferite, ca cele din trecut şi de 
astăzi. 

In rezumat, se poate! spune, că în primul râud este 
nevoie de o /argă descentralizare în comandament şi. în administraţie, căci numai” astfel se va puteă formă şi des-- voltă personalitatea şefilor. Sa 
„Bine înţeles, descentralizarea nu exclude ideia con- 

trolului, | e 
4 Apoi şefii armatei, oricare ar fi gradul sau funcțiu- „nea ce ocupă, să aibă răspunderea efectivă, directă şi per- 

sonală penttu actele lor, ne mai punându-se la adăpos- 
tul acelor numeroase -comitete şi consilii: - 

Prin. schimbarea sistemului centralizator de astăzi, 
serviciile armatei, cari, după cum. am spus, absorb psste 
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„239/o din- efective, sar reduce la adevărata lor proporție! de: maximum 70. ș.. | Ă 
;„-O altă 'urmare a modificărei acestui: sistem: va fi, că: mai “mult de: jumătate din'. ofiţerii, cari!- populează: inuti: . biurourile.. Ministerului. de: Războiu, vor: puteă fi trimişă: la: regimente, unde - prezenţa. lor feste atât' de necesară;: de oarece lipsurile trec uneori de 500/,. din efective, : | Astăzi Ministerul nostru de : Războiu are 1600: ofi: țeri, . subofiţeri. reangajați : și! funcţionari civili, pentru S. corpuri de armată;. pe când: Ministerul de războiu al tos- tei armate germane cu 25" Corpuri de Armată nu aveă de cât:.600 ofiţeri .şi: funcționari civili, 

; În această privință, -şefii armatei ar trebui Să iu. fliențeze. și să. pregătească mentalitatea ofiţerilor, făcân.- du-i'să înţeleagă: că adevărata lor menire și postul de ol noate, pentru“ un ofiţer, este la -trupă și: nu la: servicii „unde, afară de--ofiţerii: de stat major, nu ar trebui si se oploşească ' decât 'acei ofiţeri: combatanți, cari nu:se hu cură: de: o sănătate: deplină, , 
Astăzi, vedem: ofiţeri abia eşiţi de: pe băncile școa-. lei, cari se lipesc de câte un biurou, de la-începutul ca-.: rierei; unde rămân - câte 7—8' ani. ! | 

- Ar trebui dâr; ca la servicii, să nu fie îutrebuinţaţi * ofiţerii combatanți, decât dela gradul de căpitan în” sus|* 
„Locul de cinste, pentru un ofițer combatant, 'să fie 

la .regiment, :nu în biurourile unui serviciu.. Dar,» pentru . aceasta, șefii erarhici ai armatei să aibă grijă și să. răs- plătească așă cum se cuvine, pe ofiţerii de: la trupă; nu. - 
ca astăzi, când. o fiţerii de pe la-servicii, venind întrun con-. 

"taci strâns cu generalii, ce se află în capul rnarilor uni. 
tăți,- sunt mai -darnici--cu ei în. ce privește recompensele, 
cum “ar fi. propuneri pentru .înaintare,.. decoraţii, : etc, | 

Deviza, pentru: viitor, va» trebui deci. să. fie „Indă 
văt spre corpurile: de. trupă“, . :. Da a 
„In fihe,-sute:de: milioane+de-lei, ;ce--se-cheltues6ias-. tăzi:-cu sistemul: centralizaton de-conducere-și “admiriistra=- 
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ţie, ar puteă fi economisite, dându-li-se o mai bună în: 
trebuinţare, ; | 

“;  Folosul însă cel mare, pe care armata îl va aveă de pe irma acestei reforme, va fi mai cu seamă în domeniul 
moral, putându-se stabili răspunderi efective, pentru cei ce trebuie să le aibă. Se va. desvoltă personalitatea Co- mandanţilor, în sensul cerințelor războiului moderna, în locui biurocraţilor timizi şi neîncrezători în ci înşişi pe 
care-i formează sistemul centralizator, 
Va izvori astfel o eră nouă, plină de iniţiativă Și de 

acţiune şi se va schimbă în totul atmosfera înăbușitoare; ce nu formează și nu poate formă pe conducătorii de 
oameni. 

* 

Este necontestat, că toate măsurile arătate mai sus, Telativ la conducerea armatei, nu vor da rezultatul 'dorit, atâta timp, cât sistemul de administraţie al oștirei va ră- mâne neschimbat. | 
Astăzi, pe de o parte din cauza grijei rispunderilor 

pecuniare a şefilor şi organelor de control, iar pe de alta 
din pricina temerci de a nu se săvârși abuzuri şi fraude, 
domneşte în armată un formalism extraordinar, care ab- 
soarbe toată activitatea unui număr exagerat de mare de 
ofițeri de intendență şi de administraţie. In acelaș timp, 
distrage un număr tot atât de covârșitor de ofiţeri comis 
batanți de la menirea lor, de a instrui trupele, spre a-și concentră toată activitatea numai asupra chestiunilor ad- 
ministrative. 

Aproape: toată activitatea comandanților de regi- 
mente şi ajutorilor, este ocupată cu aprovizionarea de 
lemne, zarzavat, carne etc, ț 
„Trebuie luată această sarcină din grija comandanţi- 

lor de regimente, ei urmând să se ocupe de instrucția tru- pei și a ofițerilor. | ! 
Tot din această cauză, un sfert din ofițeri sunt tri- 
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miși în delegaţie la păduri, cu echipe de. soldaţi pentru " lemne, după furaje, cu soldaţi la munca câmpului ete, |, 
Toate aceste detașări sunt în detrimentul instrucției, 

„Este nevoie, ca 'prin licitațiuni să se anrovizioneze trupele pe “preţul pieţei, cu cele necesare pentru trai, încălzii etc, - | i | In această privință, trebuie. semnalat, că legea con- . tabilităței generale a statului, care a avut urmări asupraj celorlalte instituţiuni publice, de a spori considerabil Nu4- mărul funcţionarilor; a fost tot atât de dăunătoare şi ar- matei, introducând -acel formalism biurocratic, ce a in- 
fluenţat conducerea oştirei 'în acelaș sens, Pa 

"În fine, va mai trebui: să se sporească nu- mărul funcţionarilor civili, la serviciile armatei, dându-se posibilitatea personalului de carieră — ofiţeri. şi! reanga- jaţi combatanți — să nu mai fie întrebuințați pentru astiel de servicii, ci numai la unităţile luptătoare, unde le este adevărata chemare, -: | o A 
Această sporire este cu atât mai necesară, cu cât funcţionarii civili dau în genere un randament mult mai mare de cât gradaţii în termen atât de numeroşi în servi» ciile armatei, cari, tocmai atunci când au fost mai bine obișnuiți, cu practica lucrărilor administrative și de biu- Tou, isprăvesc serviciul milițar sub arme, urmând să fie: înlocuiți cu alți începători. L | Pentru viitor, urmează dar, să se introducă în ar- mată un sistem. de administraţie, având la bază pe deo- parte încrederea 'şi ca urmare descentralizarea; iar pe de alta- reprimarea neregulelor cu toată asprimea şi cu sanc- țiuni imediate, i . ? 

. 
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“CAPITTOLUL VII. o. 
- 

PREGATIREA PROFESIONALA 
Instrucţia în Armaţă 

Dacă progresul unui popor este realizat numai a- tunci, când fiecare individ se bucură de o îngrijită şi te- meinică pregătire profesională, apoi acelaș lucru putem spune despre armată, care proteje şi susține această des- voltare. | 
Oştirea va corespunde înaltei sale îndatoriri, atunci când toţi factorii, cari o compun, vor. stăpâni o puternică e- ducaţie şi instrucţie specifică intereselor Supreme. ale nea- mului și în perfectă concordanţă cu principiile ei. . 
Armata cu cadre permanente — după cum o avem azi — este caracterizată prin aceea, că cetăţenii sunt che- mați la unitățile de pace numai pentru ' un timp, rela- tiv redus, strict necesar spre a,dobândi educaţia și instruc- ţia militară, corespunzătoare întrebuințărei lor în rizboiu, Apoi ei mai sunt convocați pentru perioade scurte de împrospătare a cunoștințelor, dobândite în timpul ser- viciului sub arme. i | 

„Avem, dar, o instrucţie a oamenilor aflaţi sub drapel şi o instrucţie a rezerviştilor. | 
In urma marelui războiu, din cauza tendinței mersu crescândă, în toate statele, de a reduce cât mai mult du-. Tata serviciului militar sub arme, s'a găsit necesar, ca tineretul, înainte de a “fi încorporat, să capete unele cu- noștinţi, spre a-i înlesni mai târziu instrucția în armată. Această pregătire prealabilă, a fost denumită ins- trucția preregimentară, 
Prin urmare, astăzi, pregătirea profesională a ar- matei cuprinde 3 perioade: Instrucţia preregimentară, in- strucția cadrelor și a trupei în termen şi iustrucția rezer- viştilor, (. - a | 
Instrucţia Preregimentară. Statele, care au organizat instrucția preregimentară a tineretului, urmăresc un îndoit 
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scop: Pe deoparte, să desvolte aptitudinele fizice şi mo-= 
» Tale ale viitorilor cetăţeni; iar pe de alta, să-i iniţieze a 

supra unora! din cunoștințele și exerciţiile militare, pen- 
truca atunci, când vor fi încorporaţi în "armată, durata 
serviciului sub drapel să poată fi redusă, | 

La toţi vecinii noștri, această pregătire este încre.. 
dinţată organelor armatei, afară de Cehoslovacia, unde însă. 
funcţionează de multă vreme numeroase asociațiuni spor- 
tive cu.o organizare aproape militară, . : o 

La noi, există necontestat, „Institutul Naţional de 
Educaţie Fizică“, cu .o secție civilă şi una militară, a că- 
Tui rodnică activitate este evidentă, spre lauda acelora ca 
„se găsesc în capul. acestei instituțiuni, 

Menirea sa însă este numai de a pregăti instruc 
torii — militari sau civili — al căror număr, în prezent, 
este destul de redus, din cauza mijloacelor bugetare insu-. 
ficiente,. ce i se pun la dispoziţie. | | 

: Dar pentru marea massă a tineretului, nu este încă. 
nimic organizat, afară că, acei ce împlinesc vârsta. de 18. 
ani sunt înscriși - în controalele Cercurilor de. recrutare. 

Legea asupra organizărei învățământului secundar —. 
astăzi în vigoare — necontestat dă o mai mare importanță: 
exerciţiilor fizice, de oarece numărul orelor a crescut, de 

„la una pe săptămână, cât eră în trecut, la 4 ore săptă= 
 mânal, 

In expunerea de motive, ce însoţeşte proectul. de 
lege, se precizează, că din cele 4 ore săptămânale, 2 ore 
vor fi destinate pentru dexterităţi (gimnastică etc.), iar: restul de 2 ore pentru educaţia fizică propriu zisă, - 

Autorul proectului de lege are aerul să croadă, că prin asemenea măsuri, educația fizică a tinsretului fiind 
asigurată, chestiunea “instrucției preregimentare se poate 
"consideră ca rezolvită, 

Este-o mare eroare, de oarece tinerii, care urmează liceul, isprăvesc cursurile în marea majoritate a 'cazuri- | -lor la vârsta de 18 ani, Ori, instrucția preregimentară 
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e. Pregătirea profesională, a | 

trebuie să înceapă abia de la această vârstă și să se ter- 
mine la 20—21 ani, când sunt încorporaţi în armată. | 

, In afară de aceasta, numărul tinerilor, ce isprăvese 
liceul, după ultimele statistici, este de circa. 10.000, pe 
când contingentul anual, adică numărul celor „ce îupli- 
nesc vârsta de 18 ani, trece de 120.000. 

Prin urmare, dacă instrucţia preregimentară s'ar re- 
duce, după cum crede autorul legei asupra învățământu- 
lui secundar, la cele 2 ore pe săptămână de, educaţie fi- 
zică, prevăzute în programele liceelor;. aceasta ar însenună, 
că în fiecare an numai un număr de 10.000 tineri să capete 
o asemenea instrucţie, iar restul — adică marea majori 
tate a tineretului de 110.000 — să rămână fără nici o 
pregătire. E | 

„In fine, nu trebuie uitat, că instrucţia preregimen- 
tară cere ceva mai mult de cât simpla educaţie fizică, pe 
care școlarii pot să o capete în liceu. Prin o asemenea 
instrucție, se urmărește, ca tineretul să dobândească şi 
unele cunoștinți de ordin militar, ce-i vor puteă folosi 
atunci, când va fi încorporat în armată, ! 
„Dar se pune întrebarea, cine să predeă asemenea 

cunoștinţi? . aa 
„ Maiştrii de gimnastică de la licee nu o vor puteă 

face, de oarece, în primul rând, mulți din ei nu au fost 
în armată şi nici nu au de unde să cunoască asemenea 
chestiuni, 

Pentru aceleaşi motive, nu star puteă încredință a- 
ceastă instrucţie învăţătorilor, în comunele rurale, 

Rezultă dar, în mod evident, că pentru țara noastră, 
instrucţia preregimentară nu ar putcă fi organizată şi 
condusă de cât de organele armatei, : | 

Care ar puteă fi această organizare, în liniile ei 
generale? 

, 
In oraşele, unde se găsesc corpuri de trupă, ches- 

tiunea este destul de lesnicioasă, Ministerul de Rizboiu 
putând să repartizeze, în fie care garnizoană și să însăr- 
cineze, cu această instrucţie, ofiţeri şi reangajaţi, ce au 
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urmat în prealabil cursurile „Institutului Naţional de E- 
“ducaţie Fizică“, ; De 

Chestiunea .este mai grea la sate. Acolo există un 
singur organ militar — Jandarmii —, care în nici un caz 
nu ar puteă îndeplini astfel de însărcinare, pe motivul, 

„că ei nu au nici aptitudinea și nici posibilitatea de a do-. 
bândi cunoştinţele necesare, pentru conducerea  instruc- 
ției preregimentare, .* | | 

Apoi, jandarmii sunt atât de mult absorbiți cu ches- 
tiuni de ordin administrativ, polițienesc şi judiciar, în- 
cât nu le-ar mai rămâne timpmul necesar spre a se dedă și 
Ja alte 'ocupaţiuni. . “ 

» In comunele rurale, va fi deci necesar, să se înfiin- 
„țeze organe speciale militare, constând din subofiţeri rean- 
gajaţi, cari să fi urmat, în prealabil, cursurile „Institutului 
Naţional de Educaţie Fizică, | 
„ar controlul și privegherea, asupra modului cum 

se execută instrucția preregimentară, ar urmă să se înde- 
plinească de anumiţi ofiţeri de la Cercurile de recrutare, 
absolvenți şi ei ai „Institutului Naţional de izducaţie Fi- 
zică“, precum și de către Comandamentele teritoriale, 

4 Vor obiectă unii, că o asemenea organizare ar fi 
prea costisitoare, cerând un personal destul de numeros, 
care nu ar aveă în realitate, de lucru, de cât câteva ore: 
pe săptămână și acelea mai mult în zilele de sărbători. 
In ce priveşte sub-ofiţerii din comunele rurale, ar 
puteă să aibă, în acelaș timp și însărcinarea de șefi de 
garnizoane, -dându-li-se ca atribuţii toate chestiunile în 
legătură cu armata și apărarea națională, cum sunt: Con-. 
trolul oamenilor dela vatră, rechiziții,. pregătirea mobili. 
zărei agricole, industriale etc., după cum am arătat la Ca- 
pitolul „Organizarea militară teritorială”. Mai ales CU ao. 

- plicarea nouiei legi a Jandarmeriei, comunele nu mai au 
fiecare câte: un jandarm șef de post, ci sunt, grupate câte 
—8 la un loc, sub autoritatea unui singur jandann. 

4 Prin urmare, chiar dacă :nu ar fi chestiunea de în- 
„strucția preregimentară, şi încă nevoia înfiinţărei sefilor 

ata 
"ii, 
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dt garnizoane, în comunele rurale, se impune, ca o ilecesitate de prim ordin, căci numai prin acest mijloc cerinţele ar- matei se vor îndeplini cu mai multă exactitate, iar. pre- gătirea mobilizărei Naţiunei, ar:fi mai bine asigurată, 
Cu atât mai mult, aceşti șefi de garnizoană, vor fi indispensabili, atunci când li se va încredinţă și . condatce- 

rea instrucției preregimentare, + 
Cât. priveşte ofițerii destinaţi cu Supravegherea ins- trucţiei preregimentare la sate, ei vor ayeă să îndepli- 

nească și alte însărcinări, la Cercurile de recrutare, unde lucrările sunt numeroase, iar personalul destul de restrâns, 
Acelaș lucru se poate spune şi despre ofiţerii de la . 

Comandamentele teritoriale, ce vor aveă menirea. să con- troleze modul de executare al instrucției preregimentar. 
Prin organizarea ce Propunem, armata şi ţara vor 

aveă foloase aţât de mari, în cât sar coinpensă, cu pri sosință, sacrificiile băneşti cerute pentru întreţinerea sub- ofiţerilor reangajaţi şefi de garnizoane în comunele ru- Tale, precum și a ofiţerilor dela Cercurile de recrutare şi Comandamentele teritoriale, însărcinaţi cu Supiaveghe- Tea și controlul instrucției preregimentare. 
Instrucţia şi educația cadrelor şi a trupei. in tre- cut, se lăsă rutinei grija de a formă instructorii. militari, „Acest procedeu nu puteă da un mara randament, ei for- mându-se prin experiența ce o căpătau De saama celor * instruiți, cari serveau mai mult ca un material de în- cercare. | 
Pe măsură ce durata serviciului sub arme sta redus, iar efectivele de pace au sporit, s'a căutat a sc pregăti instructorii armatei, înainte de a fi întrebuinţaţi, 
Astăzi, 'când tendința reducerei duratei serviciului 

militar este și mai accentuată, ajungându-se în unele ar- 
mate la 1S luni, iar în altele chiar la un an, nevoia tor-. mărei şi pregătirei instructorilor devine de o importanță capitală. 

Nu este acelaș lucru a! ști şi a face pe alţii să ştie, a fi instruit și a instrui pe alţii. Această din urmă 

173



General Alevra i , : 

aptitudine trebuie în special obținută şi desvoltată la ca- drele armatei, prin o pregătire deosebită, * 
De aceea “pedagogia, bazată pe principiile fiziologiei, psihologiei, logicei şi sociologiei, trebuie să forineze baza ştiinţifică a viitorilor instructori şi educatori militari, com- plețată apoi,. pe cale aplicativă de instruire și educațiune, în institutele. care formează cadrele armatei, | | In special, corpul ofițeresc, pentru a corsspuude me- nirei lui, trebuie să stăpânească o instrucție temeinicii şi o -educaţie completă, Acești doi factori, esenţiali în for- marea personalităţei ofițerului, . alcătuesc un tot armonic, Unul fără altul nu pot există. Nesocotind pe unul din ei, nesocotești însăși munca ce sa depus, căci. rezultatul nu va fi nici odată cel dorit, 

1 Este netăgăduit, că în ce privește instrucția, toate silințele îşi pun conducătorii oștirei, în scopul de a formă: pc ofițeri, ca să poată face față multiplelor și variatelor. cerințe ale războiului viitor, care va fi din ce în ce mai ştiinţific, | 
- 

i In-liceele militare şi în şcolile pregătitoare de ofi- țeri, studiile se predau cu toată îngrijirea de un corp ales de profesori civili și militari. Apoi tânărul, odată ajuns ofiţer, în toată cariera sa este obligat să treacă nui eroase probe şi să urmeze anumiţe școli de specializare, şcoli de trageri, cursuri de informaţii etc., de aceea, cu multă: drep- tate se spune, că ofițerul nu isprăvește învățătura de cât odată cu trecerea sa la pensie, » 
Se poate chiar afirmă, că în. unele direcţiuni se cam exagerează. 
Astfel, spre exemplu, de -la încheerea păcei şi până "acum, aproape singurele criterii, pentru ca un Colonel, să capete epoletul de General, au fost, după cum am mai arătat, anumite examene teoretice, trecute 'pe băncile li- ceelor din Piatra N., Brașov, etc. E 

; Se uită, în această privință, că adevăratele probe, pe care colonelii şi generalii vor aveă-să le treacă în faţa inamicului, nu sunt de. ordin teoretic şi că, prin urmare, 
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ei în loc să fie examinaţi şcolăreşte, mai bine ar fi puși să comande cât de des trupe de toate armele, la mautvre, Cu, care ocazie sar puteă, în adevăr, constată adevărateie: lor aptitudini ostăşeşti. —. | ; Dacă” totuşi instiucţia ofiţerilor. este destul de bine îndrumată, întrebarea ce suntem în drept a ne-o pune este: Cc fac șefii armatei pentru educaţia corpului otiţeresc? In "această direcţiune, prea puțin se lucrează la noi, conducătorii armatei considerând chestiunea educaţiei ofi- țerilor ca fiind desăvârșitâ în şcoalele militare, , Este :o eroare, de oarece formarea caracterului, des- voltarea spiritului 'de inițiativă etc., nu se “pot dobândi în cer câţiva ani, cât tânărul se află pe: băncila şcoalelor „militare, Din contra, asemeriea însuşiri se capătă numai încetul cu încetul, în decursul carierei, punâud pe fiezare ofiţer în cât mai multe situațiuni grele, în care să poată da dovadă de caracter; iar prin acte de conducere și da administraţie, să fie silit a luă singur hotărâri pe propria sa răspundere, astfel ca să se poată desvolti și apreciă spiritul său de iniţiativă, 

In ce priveşte instrucția trupei, avem de observat, că, de oarece se va pune şi la noi, cât de curând, problema reducerei duratei serviciului militar sub arme; pentru ca soldatul să poată dobândi în 18 luni sau 1 an cunoștințele, ce în trecut i se predau în 2'sau 3 ani, va trebui ca me- todele pedagogice de instruire să fie îmbunătăţite, "În această privință, ofiţerii Noştri se vor adaptă . foarte repede nouilor cerinți, de oarece nevoia i-a silit, de ani de zile, să caute ei singuri mijloace cât mai siinple „şi mai practice pentru predarea instrucției, căci, deşi as- tăzi durata legală a serviciului sub arme este de 2-—3 ani, în realitate un soldat nu face, în tot acest timp, mai mult ca 6—7 luni instrucţie, | 
Este de sperat chiar, că rezultatele ce se vor obține cu 1€ luni sau un an de instrucție continuă şi câ mijloace suficiente, vor fi cu mult superioare celor de astăzi, când 
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după fiecare perioadă de instrucție de 3— !uni, soldatul 
este trimis acasă tot atât timp, pentru economii bugeţare,; - 
astfel] că uită şi puţinul ce apucase a învăță, | 

- In fine, mai trebuie ţinut seamă, că prezența unui. 
număr atât de mare de minoritari în armată, va da loc la 
probleme .de ordin psihologic, necunoscute în vechea noas- 
tră oştire. | ” 

„Dacă, acum, de la pregătirea indivizilor trecein la 
aceea a unităţilor, este de observat, că ele urmeuză -să 
aibă în orice -moment, anumite. ejective, pentru ca ins- 
trucția să se poată urmă în bune condițiuni, :: 

| In această privință, trebuie semnalat faptul, că as- 
tăzi. din cauza nesfârșitelor detașări, gărzi ctc., efectivele 
unităţilor se reduc atât de simțitor, în cât insteucția lor 
mu se mai poate efectuă. Astfel, sunt aumeroase. regimente, A 
unde, din toţi oamenii unui batalion, abiă se poate înj- 
ghebă o companie p entru instrucție și cu toți caii unui re- 
giment de artilerie se poate înhămă o singură baterie, 

„__- Pe viitor, această 'stare de lucruri va trebui să în- 
ceteze cu desăvârşire, pentru ca atât soldaţii, cât și uni- “tăţile, să poată fi instruite după normele și în timpul 
prevăzut de regulamente. * | o 

Mai este de observat faptul, că în tendinţa noastră 
tot mai accentuată de a imită întocmai pe alţii şi în spe- 
cial pe Francezi, regimentul începe să nu mai” fie, ca în trecut, adevărata unitate, unde se contopeau ioate- elemen- „tele, ori şi care le-ar fi fost origina. El pierde din ce în ce mai mult caracterul de unitate de instrucţie, unde fis- care șe cunoştea și .vorbeă aceiași limbă. o 
„e Astăzi, instrucția începe să se deplaseze în afară 
de regimente, îndreptându-se mai mult spre „Centrele de Instrucție”, cărora li se dă: toate mijloacele și toată atenţia. 

. 
Fără a contestă întru nimic importanța *Centrelor de - Instrucție, ete însă nu trebuie să fie altăceva, de cât un mijloc pentru unificarea instrucției și a se face încercări cu noui mijloace technice şi de noui metode. 
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4 Rolul lor urmează să: fie deci limitat şi în orice caz, 
nu va trebui, ca din cauza. desvoltărei prea mari, ce S/ar, 
da acestor Centre, să se negiijeze regimentele întru atât, . 
în cât ele să nu mai poată instrui trupa şi ofiţerii. _ 

„ „Prin urmare, pe viitor ca și în trecut, tot regimentul 
trebuie să rămână adevărata şi reala unitate de instrucție, 
în armată. | | 

Instrucția rezerviştilor. Este uşor de înțeles dece 
cunoștințele dobândite în timpul serviciului sub arme șe 
uită cu.atât mai repede, cu cât timpul de instruire a fost 
mai scurt, + 

| 
Altă dată, când soldatul stăteă în cazarmă 2—3 ani, 

concentrările rezerviştilor pentru reîimprospătarea cunoş- tințelor militare, se puteau face la câte 4—5 ani, .? 
Astăzi însă, când soldatul nu mai rămâne sub drapel 

nici jumătate din acest timp, este nevoie să se cheme re- 
zerviştii sub arme, la intervale :nai scurte și pentru pe- 
Tioade de timp mai lungi, * 

; Timpul de concentrare va trebui să fie petrecut de 
Trezerviști în tabere de instrucţie și la manevre cu toate 
armele, spre a se obişnui cu viața de războiu. 
„Să nu se' cheme deci. rezerviştii, spre a se repetă cu 

ei instrucţia individuală, pe care au învăţat-o de pe când rau recruți. 
In afară de aceasta, pentru a nu se ueglijă factorul 

coeziunei — care, după cum vom vedsă, are o importanţă 
atât de mare —. este nevoie, pentru viitor, ca rezerypâştii 
să fie concentrați pe unităţi constituite şi au pe contin- gente, cum se obisnuește la noi, 

„Prin asemenea mijloc, rezerviștii vor aveă prilejul 
„să regăsească sau să cunoască camarazii și șefii, cu cari 
vor luptă în războiu. 4 - 

„1 Cunoașterea și încrederea în şefi, spiritul «de corp, 
etc., sunt atâţia factori morali, care au o așă mare im- 
portanță pentru războiu, în cât nu trebuesc trecuţi cu ve- 
derea, în timp de pace, j 

+ De :aceea, ar trebui pus principiul, în diferitele le- 
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giuiri, că în unitatea în 'care a fost încorporat un - recrui, acolo să-și . facă întreg termenul de. serviciu sub arme, - Apoi în aceiași unitate să fie concentrat. ca 'rezer= vist şi tot cu ea să meargă la războiu. : 

Disciplina. 

In această privință, ne mulţumim de a .semnală nu- „mai, tendinţele ce se desemnează în alte armate, cu credinţa, că noi nu avem a imită pe nimeni, în această ptivință și că vom păstră, asupra disciplinei în armată, aceeași con- cepție sănătoasă din trecut, i 
In ţările, unde curentele democratice sunt mai ac- centuate, ideile merg spre stânga şi chiar spre extrema | Siângă a partidelor : politice, influențând une ori şi par- tidele din dreapta. Pi 
In acele țări, opinia publică este în general puţin favorabilă militarilor, cari, pentru ea, reprezintă trecutul; principiul de autoritate și. de disciplină fiind în contra curentelor democratice. . i „Unii oameni politici, din acele țări, caută orice pri- lej, spre a insuflă asemenea idei chiar şi în armată, |, Orice sar spune şi orice s?ar face, disciplina este şi va rămâne şi pe viitor, forța Priucipală a unei ostiră, Fără disciplină severă, nu va puteă să existe nici. odati o armată, 

In țările, unde se urmăreşte o disciplină blândă, consimțită iar nu impusă, acolo se va sfârși cu ruinarea armatei. De câtva “timp, se observă și la: noi o ușoară în- clinare în această direcţiune, Astfel, nu o. dată se citesc note, date în memoriile ofiţerilor, cam în acest fel: „Foarte iubit de inferiorii săi“ în loc să se spună „Ascultat de inferiorii săi“, - | 
- Bunătatea şi blândeţea se pot justifică, atâta. vreme cât trupele au succese în luptă, dar atunci, când înqepe re- tragerea sau o unitate trebuie să rămână cu ori ce preţ pe o poziție, sub un foc năpraznic, toate acestea nu mai 
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Sunt suficiente. Atunci numai autoritatea impusă a şei lui poate să facă pe soldat, să steă neclintit pe poziţie, Sub ploaia de gloanţe, ştiind bine că-l aşteaptă o moarte sigură. Adică, trebuie exercitat asupra soldatului, în acele „momente, o autoritate morală atât de puternică, în cât să - fie în stare să învingă frica de moarte, inerentă naturei omenești. | Ii 
„Acest lucru nu se va puteă obţine, de cât prin o dis- ciplină impusă nu. consimțită, de aceea, în această privință, nu este posibil să se facă nici cea mai mică concesie cu- rentelor democratice. i ii „.. Prin “urmare, repet, asupra disciplinei noi nu avem să imităm pe alții și urmează să păstrăm acziaşi concepţie sănătoasă, care a existat întotdeauna în armata noastră, 

Coeziunea, 

Unul din factorii, de care organizatorul militar tre- buie să ţie seamă, este acel al coeziunei trupelor, adică a acelei forțe morale, care face ca o unitate în luptă să în- drăznească ori şi ce şi să fie capabilă de toate sacrificiile, ; Fundamentul - coeziunei este încrederea, Adică în- crederea soldaţilor în ei înşişi, apoi încrederea reciprocă între soldaţi și, în fine, încrederea şefilor în inferiori şi vice versa, o 
Primul element al încrederei este, cvidaui, solidita- tea instrucției, Soldaţii se leagă de la sine între ci, îndată ce au conștiință despre pregătirea lor, de a întrebuință armele şi de a manevră. 

, „ “Dar atât nu este suficient, mai trebuie ca oamenii . ce luptă împreună, să fi avut ocazia să se cunoască între ci, din tirhp de pace, şefii să-şi cunoască soldaţii, iar a- ceştia să-și cunoască superiorii, |. | De aceea, urmează să se constituie, [a războiu, îic- care unitate, cu oamenii ce au servit, în acelaș corp de trupă, în timp de pace. | 
Pentru aceasta va fi necesar, după cum ain spus 
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“mai înainte, ca soldaţii să. rămână în aceiași unitate în „timpul serviciului activ, al rezervei și la mobilizare, unde. ei să regăsească camarazii şi, pe cât posibil, și şefii pe carc i-au cunoscut, ' Di 
, Armata franceză care a luptat la Waterloo, eră com- pusă din soldaţi pertect instruiți și deprinși cu greutăţile războiului, căci fiecare din ei făcuse campatiiile din 1813; 

1814, din Spania, Italia, etc. Dar, din lipsă de timp, aceste elemente — deși excelente ca indivizi — fiind însă de a- 
dunătură, nu se putuse contopi, spre a iormă o massă u- 
nică, animată de acelaș spirit, a 

Soldaţii nu se cunoşteau între ei și nu-și cunoscuseră 
şefii, iar aceştia nu cunoşteau valoarea subalternilor. O 
asemenea armată, deși victorioasă în tot cursul acelei îne- morabile zile, spre sară, când se loveşte de trupele en-: 

“ gleze comandate de Wellington, cade în debandadă, iar 
soldaţii fug de pe câmpul de luptă, strigând, că au fost trădaţi. . i 

Cauza acestei înfrângeri. nu se datorește de cât lipsei de coeziune, a unităților, rezultată din faptul că soldații și șefii nu se cunoscuse unii pe alţii. | Să 
Cam acelaș lucru s?a întâmplat și la noi, în ultimul - războiu, mai cu seamă cu trupele de pe frontul Dunărean, - constituite în mare parte din faimoasele batalioanne al [V= leu, ce luase fiinţă la decretarea mobilizărei, . cu oameni. strânși de pretutindeni și cu șefi improvizaţi, cari nu-i văzuse niciodată în ochi, « 

Când acest factor al cunoașterii soldaţilor! și “șefi- lor are o așă mare importanță la războiu, “suntem în tot dreptul să ne întrebăm, ce facem noi, în timp de pace, „spre a-l aduce la îndeplinire? : 
- Răspunsul ni-l dau .cele ce se petrec în mod siste- matic, la 1. Aprilie şi 1 Octombrie. al fiecărui an, cân€ pagini întregi din ziare sunt pline. cu numele a mii de o- “fițeri, mutaţi dintrun loc într'altul, fie în interes de ser- viciu, fie după cerere, . | a 
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lată dar, cum înțălegem noi să realizăm acest factor al coeziunei, atât de important în războiu şi este mâi mult de cât evident, că urmează să se pună odată stavilă aces-! tui puhoi de mutări, ce nu mai au sfârşit, 
Trebuie să ne întrebăm însă, mai intâiu, care sunt cauzele, ce fac, ca acest fenomen endemic să se repete cu atâta regularitate şi în proporții tot mai mari? 
In primul rând, interesele personale și familiare ale ofițerilor, inerente şi inevitabile, joacă un mare rol, 
Dar nu numai acesta este singurul motiv, căci dela o bucată de vreme se observă un mare exod al ofiţerilor dela corpurile de trupă spre serviciile armatei, ajungân- du-se la rezultatul, că servicii!e sunt supra-populate cu ofițeri, pe când unele regimente au lipsuri ce trac peste 50 la sută, | 
Acest fenomen se explică prin faptul, că în genere, regimentele, fiind lipsite de toate, ofiţerii buni şi dor- nici de muncă se descurajează repede, văzând că nu au mijloacele necesare, pentru a puteă aduce la îndeplinire adevărata lor menire, adică instrucția trupei. De aceea, mulți din ei preferă să se mute la un serviciu, unde nu duc lipsă de nimic, iar viața este mai uşoară, 

In afară de aceasta, este de observat, că "din cauza greutăților vieții și în special a locuinţelor, aproape nici “un ofiţer nu mai voește să servească de bună voie în Ba- Sarabia, fiecare căutând, la prima ocazie și prin orice mij- loace, să se mute într:o altă localitate din vechiul regat sau Ardeal. 

Dintr;un raport adresat în. anul 1925 Ministerului de Războiu, de către defunctul General Stratilescu, Ins- pector General de Armată, rezultă că 60%, din ofiţerii a- flaţi în Basarăbia, erau din cei mutaţi disciplinar, pentra greşeli grave de serviciu. lată ce fel de elementă păzese hotarele Nistrului şi cum autorităţile militare superioare, consideră, ele singure, Basarabia ca un centru de depor- „taţie și-o colonie de pedeapsă, , . | _ | 
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Spre a rezolvi o asemenea problemă, care la prima 
vedere pare destul de complicată, soluţiunile nu. sunt atât 
de grele pe cât ne-am puteă închipui, a 

„În primul rând, ar trebui ca această chestiune să fie 
descentralizată, în sensul, că mutările ofițerilor să nu se 
mai facă de Ministerul de Războiu, ci la Comaridameutele 
Armatei, căci Generalii aflaţi în capul acestor mari unități, 
sunt mai puțin supuşi diferitelor intervențiuni şi unor a- 
numite influenţe, dela cari. Ministrul de Războiu, ca om 
politic, nu se poate sustrage, fiind adesea nevoit să. le 
satisfacă, chiar în contra conștiinței sale și în contra in- 
tereselor oştirei. | ii 

Prin o asemenea măsură, Sar mări cu mult presti- 
giul şi autoritatea marilor comandamente, de care astăzi 
sunt destul de lipsite. ” > 

In afară de aceasta, Comandamentele de Corpuri de 
Armată, Divizii, etc., fiind răspunzătoare de încadrarea 

7 

unităţilor lor, vor cunoaște mai bine nevoile mutărilor, ce 
urmează să se facă în interesul serviciului, 

Apoi aceste Comandamente, fiind întrun contact mai 
strâns cu ofițerii ce-i au sub ordinele lor, vor. puteă a- preciă mai just decât Ministerul de Războiu, dacă cejerilej 
de mutări, în interes personal, suni sau nu justificate, 

In al doilea rând, Ministerul de Războiu ate datoria 
să se îngrijească mai de aproape de acei oropsiţi ai soar- 
tei, cari trebuie să facă garnizoană prin orâşele si sate 
ca Soroca, Ocniţa, Sadagura, etc., unde ofiţerii locuesă 
de âni de zile în casele țăranilor, cari nu au nici dușumele, fiind lipite cu lut, și unde, evident, nu se găsesc şcoli, 
spre a-şi da copiii la învăţătură, j 

In această privinţă trebuie semnalat, că înaintea ma- “relui războiu, Germania, Austro-Ungaria și Rusia, aveau foarte multe trupe de ambele părți ale frontierei Prusiei Orientale şi ale Galiției, unde condiţiunile de viați erat 
poate mai grele de cât acele din localitățile noastre de pe Nistru. Cu toate acestea, foarte inulţi ofiţeri. și-au fă- cut întreaga carieră, dela Sub-Locotenent până la Gene- 
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Tal, în acelaș regiment, fără să fi cerut vre-o dată muta- Jea în alte părți. Au fost cazuri, mai cu seamă în armata - germană, când 2—3 generaţii de ofiţeri dintro familie ser- vise în acelaș regiment, 
In fine, mai trebuie adăogat faptul, că cele nai multe din aceste trupe erau de cavalerie, cu majoritatea ofițerilor din nobilime, obișnuiți a trăi altfel în familiile lor şi, cu toate acestea, ei se simțeau foarte bine și nu se considerau ca niște oropsiţi ai soartei, în astfel de garnizoane. | 
Explicaţia acestui fapt nu o putem găsi decât cu- noscând, că autoritățile militare, din toate aceste ţări, se îngrijise, să facă - viaţa ofiţerilor aflaţi pe acele frontiere cât mai ușoară și cât mai agreabilă, prin construirea de locuinţe foarte confortabile, pentru toți ofițeriii și fami- liile lor, cu cazinouri luxoase, organizând diferite petre- ceri. ca vânători călări, curse, jocuri de tenis, -cte. : "lată dar, ce trebue făcut și la noi, pentru ca Minis- terul de Războiu să nu mai fie solicitat de atâtea cereri de mutări şi pentruca, la nevoie, să li se poată împotrivi Pe lângă acestea, ținând seama că majoritatea ofi- țerilor noştri - sunt săraci, — ceeace nu-i un viciu — ar „mai trebui să existe anume fonduri, din cari Ministerul 

aflaţi pe frontiere, ce sunt obligaţi a se duce la învăţă- tură în centre mai mari. 
Fără aceste măsuri, nici un Ministru de Războiu, — ori şi cât de rigid ar fi el — nu va fi în stare să se îm- potrivească numărului tot mai mare de inutări ale ofiţe- rilor, cari au ajuns în ultimul timp la nişte proporții înspăimântătoare. ; a 
In special, mutările făcute pe ziua de 1 Aprilie au un și mai -mare inconvenient, fiind ştiut că singurul: „şi adevăratul “timp de instrucție al unui soldat, cât se află sub drapel, se rezumă la aşa numita perioadă de in- “strucție a recruților, care se 'execută în primul an al în- corporărei. și durează dela 1 Februarie până la 1 Iulie, 
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Cum însă mutările, făcute pe ziua de 1 Aprilie, se “îndeplinesc în realitate cu: foarte mari! întârzieri, mulţi “ ofițeri, cerând concediu, alții căutând să rămână în ve- chea garnizoană, până ce copii lor vor fi isprăvit anul Şcolar, etc. Toate acestea fac ca ofiţerii: să nu fie instalați la “nouile corpuri, decât spre sfârşitul lunei luni, adică tocmai atunci, când se isprăveşte şi perioada de instrue- ție a recruților. Din această cauză pregătirza lor militară se resimte, foarte „mulţi recruți rămănând cu instrucția necompletă, , . 
In definitiv deci, mutările în numărul și modul cum se fac la noi, au drept rezultat: “Pe deoparte neîncre- derea între șefi și . subalterni, provenită: din lipsa unei instrucțiuni complete a soldaţilor; iar pe de altă parts, soldaţii și ofițerii nu au posibilitatea să se cunoască între ei. i 
Adică unităţile noastre vor fi lipsite de cele douiă elemente de bază ale „Coeziunei“, fără de care trupele, în războiu, nu au nici o valoare. o 

“Pe lângă acestea, prin asemenea mutări ce nu mai au sfârșit şi :se publică în toate ziarele, noi dăm inamicilor noştri, cari ne urmăresc de “aproape, 'toată ordinea de. bătae a oştirei şi toată - încadrarea armatei noastre, fără ca acești dușmani să-și dea cea mai mică osteneală pen- tru a află asemenea lucruri, i 
Va trebui deci, pentru viitor, prin orice mijloace şi cu orice „sacrificii, să se introducă O mare stabilitate în . personalul nostru ofițeresc, 

„Am căutat să dăm o desvoltare mai mare acestei „chestiuni a coeziunei trupelor, de, oarece o socotim de o “importanță covârșitoare pentru caz de războiu, 
"In materie de organizare militară, se întâmplă a- „desea, ca unele măsuri, luate în timp de pace să pară se- ducătoare pentru toată iumea şi să fie aprobate unanim, 

iar trista realitate să nu iasă la suprafață decât foarte târ- 
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ziu şi în special cu'ocazia' unui războiu, când de ordinar lucrurile nu se mai pot îndreptă, Ă Se pare că, în momentul” de: faţă, la, alte oştiri, nu se mai dă importanţă factorului coeziunei, Astfel, spre exemplu, prin noua organizare a armatei franceze, pen- tru motive de ordin' politic intern, sa rupt complet cu trecutul, reducându-se în mod simțitor” numărul unităților din timp de pace. | | „Cum însă, la războiu, cu principiul Naţiunei armate, țara va trebui să "mobilizeze un număr cât inai mare de trupe,, s'a renunţat cu desăvârșire la factorul coeziunei, creându-se unități ce nu au nici.o legătură cu cele exis- tente în timp de pace și unde soldaţii şi șefii nu se vor cunoaște între ei, i 
Prin asemenea măsuri, este necontestat, că Franţa face o experienţă și nimic nu ne îndreptățeşte să credem, că se află pe calea cea adevărată. Din contra, după cum am văzut, faptele trecutului ne fac mai mult să socotiin, că poate, în această privinţă, ea riscă să aibă mari decepții, în caz de războiu și, prin urmare, să nu fim ispitiţi de a „O urmă pe aceeași cale, : | 
„__ De:aceea noi nu trebuie să renunțăm la factorul coe- ziunei trupelor, cu nici un preț și să nu săvârşim greşala de a constitui unităţi improvizate pentru mobilizare, care mar aveă legătură cu. trupele existente în timp de pace şi unde şefii şi soldații nu sar cunoaşte. între ei, 
„Datoria noastră” este, să continuăm cu sistemul de până acum, adică trupele să se mobilizeze în jurul unui sâmbure existent în: timp de pace, cu soldați: și ofiţeri cari au servit în acea unitate şi unde, prin urmare, şefii şi subalternii se Cunosc, se apreciază şi se respectă îritre ei. 
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CAPITOLUL VIII. 

LEGILE MILIVARE | 

Intr”o ţară Constituţională ca a „noastră, structura 
" generală a armatei este determinată prin pactul funda- 
mental sau „Constituţia“, care hotărăşte forma și sistemul 
instituțiunilor militare, precum și constituirea Comanda- 
mentului suprem. | 

In urmă, puterea; legislativă . desvoltă principiile con- 
stituționale relativ la armată, prin legile. militare, care; 
la rândul lor, sunt aplicate după normele întocmite de 
puterea executivă, adică de organele superioare ale arma- - 
tei, prin regulamente, decrete, decizii ministeriale, ins- 
trucțiuni şi. ordine, ” . 

Actele puterei legislative stau în raport invers cu 
acele ale puterei executive, în sensul că, cu cât legile vor „i "mai generale în prescripţiunile lor, cu atât mai „crea- 
toare și specifice vor fi normele elaborate de puterea 
executivă, adică de organele superioare ale armatei. ; 

In această privință, legile militare se pot împărți în 
două mari categorii: 

Unele de ordin socia/-militar, cum sunt legea de 
Tecrutare, legea de rechiziţii, etc., iar altele de ordin nu- - 
mai militar, cum sunt, legea de organizare a armatei, le- 
gea de inaintare, etc, , 

„Legile din prima categorie, adică acelea cu caracter 
social-militar, trebuie să fie astfel întocmite, în cât fie- 
care cetățean să poată cunoaște, în mod cât mai precis şi amănunţit, care sunt” obligaţiunile sale relativ la armată, „. Prin urmare, autoritatea militară nu poate aveă drep- tul să ceară nimic mai mult, decât ceeace cetățeanul” sin- - gur a hotărât și consimțit să deă pentru armată, prin re- prezentanţii săi legali, (membrii parlamentului) pe cale . de lege. De aceea se și spune, că „fie care țară are armata | pe care singură o voeştei, E 

Urmează deci, că legile din această categorie _tre- 

86 ic.



Legile militare 

buesc astfel întocmite, în cât pe deoparte cetăţenii să-și 
poată cunoaşte cât mai bine îndatoririle lor ostășeşti, iar 
pe de alta, autoritatea militară să nu poată impune ce-. 
tăţenilor noui obligaţiuni, în afară de cele prevăzute prin 
lege, pe cale de regulamente, decizii, ordine, etc. ; sub. 
pretextul că ar desvoltă legea, 

Consecvent acestui principiu, legea de recrutare, le- . gea de rechiziţii și în genere toate legile cu caracter so=+ 
cial-militar trebuesc astfel întocmite, în cât să nu mai 
aibă nevoe de regulamente, decizii, etc,, desvoltătoare, ci 
numai de simple instrucţiuni asupra modului lor de apli- 
Care. ; 

. 
In ce privește legile din a doua categorie, adică a- 

celea .cu caracter numai militar, deşi foarte precise, ele totuşi urmează să fie întocmite în termeni mai largi, pen- truca autoritatea superioară militară să aibă posibilitatea şi deplina libertate, ca potrivit împrejurărilor, să poată 
luă la timp măsurile necesare, fără a fi încătușati de un text prea restrictiv al legei. 

Se pune acum întrebarea, dacă legile militare ur- mează să aibă, față de cei chemaţi a le aplică, un caracter negativ sau pozitiv?'Cu alte cuvinte, trebuie legea să con- siste din o serie de piedici, de care 'să se izbeașcă la fie „care pas cel însărcinat cu aducerea ei la îndeplinire, pentru a-l. opri de ă face vre-un rău? Sau trebuie să prezinte o serie de resorturi, care să permită celui chemat a o aplică, să facă tot binele de care ar fi în stare? 
Este netăgăduit, că “legile militare, care. încătuşează pe cei chemaţi a Ie aplică, sunt jicnitoare, fără sens şi lip- site de eficacitate, 

| 
Jicnitoare, : pentrucă pun la îndoială buna credință și curăţenia sentimentelor, acelora, ce au conducerea su- perioară a oştirei. Tăria morală a unei armate stă mai cu seamă în încrederea, ce trebuie să aibă massa, în cei care O conduc, 
Fără sens, de oarece în general, legile se alcătuese 
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de cei chemaţi să le aplice și este. paradoxal a-şi pune sie 
însuşi: îngrădiri, adică a se îndoi .de propria. sa.bună .cre- 
dință, e 

Sar puteă -obiectă, 'că persoanele se, schimbă, iar. le- gile rămân.. In această privinţă, nimic nu îndreptățește pe: 
„cel ce face o lege, să puie mai .dinaințe Ja îndoială buna 
credinţă şi bunele intenţiuni ale succesorilor şi să îm- 
păneze. legea cu îngrădiri, contra unor abuzuri, presupuse, 

Neeficace, pentrucă atunci când: executorului legei 
îi lipseşte. stavila în conștiință, necesară tuturor celor cu 
chemare înaltă; el va găsi, întotdeauna, mijlocul să oco- * 
lească, iar nu să treacă în plin peste îngrădirile puse de 
lege, ori cât de numeroase şi de evidente ar fi ele, | 

"Efectul practic al îngrădirilor este, că înlănțuește 
bunele intenţiuni, fără a suprimă abuzurile, atunci când 
lipsește scrupulul sau priceperea din partea celor chemaţi 
să aplice legile,. . i ă 

Importanţa legilor militare 

„Armatele, având astăzi efective mari, formează . un: 
organism foarte complex, care trebuie să “funcționeze cu 
multă regularitate şi mai cu seamă'cu o continuitate bine „definită, | | In alte oştiri, această continuitate este asigurată prin. 
existența, în timp. de pace, a unui Comandanient de căpe-. 
tenie, independent de Minişterul de Războiu, , - ! Astfel, de pildă, în armata Germană, Marele Stat 
Major, Cabinetul militar şi Inspectorii „generali de ar- 
mate, înaintea marelui. războiu depindeau direct de im- 
părat şi nu de Ministerul de Războiu, ca în toate celelalte 
oştiri. Mai mult încă, printrun concurs fericit de împre-. 
jurări pentru acea armată, în toată durata secolului XIX-lea 
nu au funcționat de cât 3 Şefi de Stat Major ai armatei, 

In asemenea condițiuni, legile militare nu aveau o. 
aşă mare însemnătate, de oarece armata se conduceă mai mult” după directivele date -de aceste înalte organe mili- 
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tare; care, din cauza marei stabilităţi a persoanelor ce se găseau în fruntea lor, asigurau în modul cel mai priel- nic, continuitatea în conducerea oştirei, a La noi lucrurile stau cu totul altfel. Prin faptul, că: nu există un Comandament suprem al oștirei, în timp de pace, de sine stătător, o asemenea funcţiune este împlinită, în realitate, de către Ministru de Războiu, deşi cupă cum, am arătat, Constituţia nu precizează acest lucru, ; "Miniștrii de războiu, fie ei oameni politici, tie gene- rali în activitate, urmează soarta cabinetului din care fac parte, schimbându-se ori de câte ori un nou guvern este chemat la conducerea treburilor statului, | Astiel ,spre exemplu, în decursul anului 1912, adică în preajma intrărei noastre în acţiune contra Bulgariei și când războiul Balcanic eră dejă dezlănţuit, am avut 3 MI- niștri de Războiu. In asemenea condițiuni, ce continuitate: se mai puteă speră de la conducerea Superioară a oștirei? Unul din mijloacele, 'pentru a preintâmpină o ase-, menea stare de: lucruri este, de a obligă pe Miniștrii de războiu, să nu se abată dela anumite norme de conducere ale armatei. Aceste norme — adică legile militare — au. „în genere o durată mai lungă, din cauza numeroaselor, formalităţi şi a greutăților ce se întâmpină cu votarea lor de către parlăment, 
' Ca urmare, Miniştrii ce se găsesc în capul departa- mentului războiului, neputând înlătură legile cu atâta LȘU= Tință, cel puţin pe O asemenea cale, se asigură într?o oare- care măsură, continuitatea în conducerea armatei, De aci rezultă marca importanță ce iirmează să se deă legilor militare, ele trebuind să fie cât mai complete şi mai bine studiate, 

Tot din această câuză nu trebue să ne surprindă fap- tul, că de unde pentru alte ramuri de activitate cum sunt agricultură, comerțul, etc., său instituţiile mari de stat ca şcoală, biserica, etc., există câte 4—5 legi organice. Pe când armata are 22 legi în vigoare şi îi mai lipsesc încă 
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“In special, sunt trei legi fundamentale, pe cari se sprijină întregul organism militar al unei țări. Ele sunt: Legea de organizare a armatei, legea de recrutare și legea cadrelor. 
Legea de organizare, care hotărește compunerea ar matei şi legea de recrutare, ce determină mijloacele în personal, de care se va dispune atât pentru starea de pace cât şi cea de Tăzboiu, formează baza sistemului . nilitan a națiunei, i . 
Pentru a stabili organizarea generală a unei armate sc poate dar plecă; sau de la legea de organizare, sau de la legea de recrutare, .: - 
Dacă se pornește de la legea de organizare, atunci trebue hotărât în prealabil o anumită durată de serriciu militar, căci numai astfel se .vor puteă obține efectivele de cari este nevoe, spre a se puteă înfăptui organizarea ce va rezultă din aceste efective, |, 
Din contră, plecând de la legea de recrutare, Se dă armatei o organizare ce se vroeşte — dinainte plănuită -— urmând, ca durata serviciului militar să se hotărască așt- fel, încât .să poată procură efectivele de cari este nevoe, pentru' realizarea acestei. organizări. 
Cum la noi, întrun viitor apropiat, întreaga reformă militară va fi subordonată reducerei duratei serviciului sub arme la 18 luni, iar mai târziu la 1 an; este evidâut că atunci, când se vor întocmi nouile legi militare, în 'vederea unei reorganizări generale a armatei, urmează să se por- nească de la primul sistem, _ | Aceasta va aveă drept urmări că, întâi să se întoc- mească și voteze de parlament legea de recrutare — care fixează durata serviciului sub arme — şi numai apoi, să se treacă la legea de organizare a armatei, | In ce privește legea cadrelor, ea urmează să deă în- tregului organism militar o formă raţională, amenajând şi Tepartizând efectivele după nevoile create de legea de organizare a 'armatei. Se poate spune, că legaa cadrelor, „este o lege de economie militară, - 

. 
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; AT fi deci o mare greșală, dacă un organizator ar începe reforma sistemului militar cu legea cadrelor, îna-. inte de a se fi întocmit legea de organizare a armatei şi legea de recrutare, | Mi In realitate, cele trei legi sunt de o dependenţă ab- solută una față de alta' şi atât de strâns îmbinate între ele, în cât nici una nu poate fi aplicabilă, dacă nu a fost pusă în perfectă concordanţă cu celelalte două, 
Aceste legi formează o adevărată „trilogia“, consti- tuind, după cum am arătat sfafutu/ militar al ori cărei oştiri, adică scheletul, pe care se sprijină toate celelalte legi, fie de conducere, fie de organizare, fie de natură ad- ministrativă, | 
La noi, este de observat, că pe când legea de orga- nizare este din anul 1924, legea de recrutare a rămas tot aceea din 1913, iar o lege a cadrelor nu a existat niciodață în armata noastră. _ 
Din această cauză, se produc multe anomalii, din Care unele le-am expus în cuprinsul acestui studiu, dând - naştere la tonfiizii regretabile şi la numeroase erori, spre cea mai mare pagubă a oștirei, ” 

Am arătat, în altă împrejurare, cum nici chestiunea ” înaintărilor în armată nu poate fi soluţionată în mod ju- dicios, numai prin simpla lege de înaintare şi că ca ur- mează să fie pusă în perfectă concordanță cu legea cadre- lor, legea poziţiei ofiţerilor, legea pensiilor, etc. 
Acelaș lucru se poate spune despre legsa de admi- nistraţie, care nu rezolvă singură problema administrativă în oştire, ci numai în legătură cu legea soldelor, legea contabilităţei, legea rechizițiilor, etc, - 

„De asemenea, situația militară şi socială a ofiţerilor 
şi reangajaţilor, nu poate fi soluționată de cât prin ur- 
mătoarele legi: 

Legea poziţiei ofiţerilor, 
Legea ofiţerilor de rezervă, 

„Legea reangajaţilor, Da 
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- Legea înairitărilor în armată, 
Legea căsătoriilor militare, 
“Toate aceste exemple ne dovedesc, că reforina iasti- tuţiilor militare, adică Organizarea generală a unei ar- mate, nu se. poate înfăptui prin legi izolate, tără legătură întfe'ele şi că este nevoie de grupe 'de tegi, formând un. tot-armonios şi inseparabil. - 
In această Privință, suntem nevoiți să semnalăm, că de la încheerea păcei și până acum, adică în timp de mai bine de.10 ani, nu sau alcătuit pentru armată de cât trei legi, aceea a 'organizărei Consiliului superior al apără - „Tei ţărei, a organizărei armaţei şi legea de înaintare, În- tocmite la mari intervale de timp una faţă de. alta şi fără, Yre o concordanță între ele, 
Pe când, în “acelaș interval de timp, unele ar;mate ti- nere, ca cea Polonă şi Cehoslovacă, care au luaț fiinţă după isprăvirea războiului, posedă astăzi un complex de legi moderne cu o perfectă legătură între ele, 
Se poate arfirmă,. că în ce priveşte iegile militare, noi am rămas cei din 'urmă faţă de toate otirile din Europa, | 

SR 
” aa 

O altă observaţie, ce se desprinde din examinarea legilor militare astăzi în vigoare, este că, unsle din ele sunt «atât de vechi — peste 25 de ani — iar stările de lu- cruri după războiu S'au schimbat așă de mult, încât aceste legi sunt căzute aproape în părăsire și nimeni nu le mai respectă. 
5 | Astfel spre exemplu, legea asupra adminiștraţiei ar- matei. din anul :1900, deși pune un principiu foarte sănă- tos, adică acela a inseparabilităței conducere e admi- nistraţie, totuşi el a fost călcat în picioare, prin legea de. organizare a Ministerului de războiu din 1919, In. adevăr, prin acea lege se înființează o »intendenţă a Stavilimen- telor Centrale“, având sub administraţia sa servicii și sta- bilimente ca acel al. remontei, apoi școli, arsenal, piro-= 

. 
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technie, etc., cari din punct de vedere al conducerei depind de alte Direcţii și. Servicii din - Minister, 
Acest Serviciu al „Intendenţei Stabilimentelor Cen- trale“, astfel cum a fost conceput acum 30 de ani, trebuiă să-şi limiteze activitatea numai la verificarea gestiunilor şi operaţiunilor de control. a. stabilimentelor armatei, Incetul cu încetul, aceste principii. sănătoase” au: fost înlăturate, ajungându-se la starea de lucruri de astăzi, când Intendenţa Stabilimentelor Centrale, nu numai că verifică gestiunea şi face operaţiuni de control, dar ad- ministrează peste .80 unităţi de ale armatei. ; ! Se poate închipui ce centralizare extraordinară, câtă confuzie și câte conflicte aduc această separație între con- „ducere şi administraţie, 

| In acelaș mod, este lesne de înțeles cum legea „Că- sătoriilor Militare“ din 1892, având deci o existență de 38 ani, nu mai corespunde stărilor sociale de aștăzi şi că, în realitate, aprobările de căsătorii se acordă după norme, ce numai au nici o bază legală, 
De asemenea „Legea poziţiei Ojițerilor“, precum şi wlegea ofițerilor de rezervă“, fiind din anul 1913, adică anterioare marelui războiu, sunt departe de a face față situației actuale, când noi am ptimit atâția ofițeri activi şi de rezervă din fostele armate Austro-Ungare şi Ruse și când încadrarea armatei, -pentru războiu se face cu 60"/, ofiţeri de rezervă, Aceasta cere o altă selecționare și o altă pregătire pentru ofițerii noștri de rezervă, cari nu maâi corespund celor prevăzute în legea din 1913, când pentru încadrarea armatei, la războiu, nu se intrebuințau nici 250/, ofițeri de rezervă, . 

Apoi Marina se conduce după legea din 18238, având deci 31 ani, iar aeronautica, deşi a devenit o armă atât de importantă în luptă, nu are încă o lege de organizare, „În fine, o ultimă observaţie asupra legilor militare — atât acelea dinaintea războiului, cât şi puţinele legi care s'au întocmit după încheerea păcei — este, că nu am căutat să facem nişte legi izvorâte din nevoile noastre 
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proprii, care să: corespundă situației şi firei poporului ro mMân, ci am recurs la mijlocul, mult mai esnicios, de a. imită: pe alţii, . Ma 
„Această stare de lucruri provine din cauză, că nu sa dat nici odată importanţa studiului trecutului nostru mi- litar. Cu alte cuvinte, nu s'au cercetat în deajuns eveni- mentele istorico-militare, precum şi urmările lor, pentru ca, din apropierea acestor două elemente să se poată de- duce cu siguranță adevărul, adică ce trebuie să facem. A neglijă faptele trecutului, înscamnă a ne lipsi de bună voe de mijloacele, ce ne stau la îndămână, căci după cum prea bine sa spus: „Pentru tot omul de războiu, trecutul - militar al naţiunei este ştiinţa însăşi, 

» Ca o dovadă a celor afirmate mai sus este că, de la - “început chiar, adică atunci când s'a dat prima organizare modernă armatei noastre, în anii 1864—1868, noi am co- piat aproape întocmai legile militare din Franţa, intro- ducând centralismul cel mare, care domneă acolo pe acele vremuri, având ca urmare firească desvoltarea biurocra- - ției, în niște proporţii înspăimântătoare, de care nici as- tăzi nu ne-am putut dezbără. 

In rezumat, se poate spune: Din cauza faptului, că legile militare sau întocmit la epoci diferite, ce variau. prin necesităţile şi doctrina timpurilor, legislația noastră militară nu formează un tot armonios și unitar, lipsind acea legătură strânsă, ce trebuie să existe între _diferi- tele legi. - . 
- 

- „După încheerea păcei, atât din cauza experienţei că- pătate în decursul marelui războiu, cât și din cauza pre- facerilor aduse în starea socială și economică a națiunilor, multe idei s'au schimbat Tadical, iar altele au suferit pre- faceri parţiale, | 
Mai mult încă, aceste idei au evoluat: continuu, în ultimii 10 ani, unele din ele ajungând să fixeze principii noui, destinate să aibă.o viață mai mult sau mai mai pu. țin lungă. Această stare de lucruri a silit pe cele mai multe oa : |
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din marile armate ale Occidentului, să-şi modifice legile organice după 3—5 ani de aplicare. 
Putem deci afirmă, că lipsa unor legi importante, în organizarea noastră militară, vechimea prea mare a âltor legi militare, ce nu mai sunt la nivelul timpullui, în fine Tepeziciunea cu care au evoluat după războiu unele doc- "trine, au drept rezultat, că astăzi conducerea armatei noas- tre să nu mai fie posibilă cu actualele legiuiri. Este deci necesară atât o completare cât și o reve- dere generală a întregei noastre legislații militare. — : 

Caracteristica legilor militare. 

: Cum, la noi în armată, Miniştrii de războiu sunt conducătorii de fapt ai oştirei şi cum, o bună parte din ei și-au dat seama, că “trecerea lor pe la minister este cu totul vremelnică; pentru ca reformele ce intenționau a in- troduce să poată aveă un carâcter de permanență şi con- tinuitate, au recurs la două mijloace: . a) Să codițice totul prin mijlocul legilor şi mai cu seamă al regulamentelor, | 
_ b) Să facă un larg apel la instituţiunile cu carac- ter colectiv dar permanent, adică la comitete, consilii și _comisiuni,. | | 
„Acei Miniștri de războiu sperau astfel, că prin mij- “ locul legilor care, necontestat, se schimbă cu mai multă greutate, precum şi a permanenței persoanelor, ce ar fi compus diferitele consilii, comitete şi comisiuni, să poată da o viaţă mai lungă reformelor, ce introdusese în armată, - Urmările acestei stări de lucruri, au fost însă cât se poate de dăunătoare pentru oştire. O codificare exa- gerată produce automatismul, adică şefii de vrive treaptă lucrează mai mult în mod mecanic, mintea. nu mai re- îlectează, desvoltându-se în schimb tendinţa de a tugi de răspundere. E 
“Din această cauză, fiecare şef, când este chestiunea de a luă vre-o hotărâre, caută să se pună în prealabil la 
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adăpost, după un text de lege. sau de regulament; mașină 
grea, bazată pe neîncredere, compusă din un nesficșit nu- 
măr. de 'biurouri, care se Supraveghiază unul pe altul, ce- 
Tându-și. aprobări reciproce pentru orice chestiune, -cât 
de -neînsemnată.. Este triumțul biurocratismului - fără mar- 
gini, de: altfel aproape: ca în toate instituțiunile noastre 
de 'stat. : | Me 

Această stare de: lucruri, pe :lângă. alte neajunsuri, 
are o' influență . educativă - nefastă asupra ofițerilor, fă- 
cându-i încetul: cu încetul să devină timizi. şi ncincreză- 
tori în ci înșiși, | o 

O viaţă întreagă, de îngrădire prin legi şi regula- 
mente prea numeroase, paralizează inițiativa, calitatea 'cea 
mai mare a unui șef; în războiu,  * 

După cum am arătat, un al doilea mijloc ia care Mi- 
niștrii: de războiu au: Tecurs, pentru a' asigură perimanența 
reformelor ce vroiau. să introducă, a fost, ca prin diferite 
legi, să instituie numeroase consilii, comisiuni- și comitete, „Noi ţinem: recordul în. această privință, faţă de toate ar- matele din Europa. Sa | Evident, prin discuţiuni în comun, se face lumină „asupra multor chestiuni grele, dar nu este mâi pufin ade- vărat că de la asemenea comitete, comisiuni şi consilii, nu răsar de cât hotărâri mijlocii, ele fiind incapabile ca orice colectivități, de-a luă deciziuni mai îndrăzneţe, , 

Dar răul cel mare al unor asemene comitete şi COn- | silii este, că: ele, fiind anonime nu pot aveă răspundeţe-şi 
fac, atât membrilor lor, cât şi tuturor ofiţerilor, v edu- caţie greşită, căci îi deprinde - cu: hotărâri colective, deci 
fără răspundere, ceeace este potrivnic formărei  carac-. terului omului de războiu, | _ Ă | 

Se cunosc dezastrele, ce a suferit armata frauceză, în războiul din 1870, datorite, între altele și faptului, că unii generali, fiindu-le teamă a luă hotărâri, convocau pe 
câmpul de luptă, în fața dușmanului, tot soiul de comi+ 
tete și consilii; pe când Mareşalul Moltke a spus cu mân- 
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drie,.că în toată durata războiului din 1870, în armata ger- mană nu s'a convocat de nimeni nici un fel de consiliu, 

O altă caracteristică a legilor în.vigoare este că, prin “diferite dispoziţiuni, Miniştrii de războiu S'au învestit sin- guri cu autoritatea. şi drepturile de Comandanți. de Căpe- - tenie ai armatei, în timp de pace. : | Din această cauză, toate organele superioare mili- tare care concură la constituirea Comandamentului Suprem, cum sunt: Inspectorii generali de armată şi de arme, Șeful Marelui Stat Major, Comandanții de Corpuri de Armată, etc., se găsesc sub ordinele directe și. imediate ale Minis- trului de Războiu, chiar Și pentru chestiuni, ce se referă numai la acte de Comandament propriu zise, | Din această cauză, asemenea organe superioare mi- litare nu au avut și nici nu pot aveă o viață proprie, nici putinţa de a lucră paralel și în acord unele cu altele, asu- mându-și implicit şi răspunderile, 
” Ce independență și ce autoritate mai pot aveă Ge- neralii, cari se găsesc în capul acestor organe, când Mi- nistrul de Războiu are posibilitaeta să le încredințeze, prin mutare, un Comandament mult inferior acelui ce-l avusese | 

Se pot cită cazuri, când Şefi de Stat Major ai ar- matei, au fost mutaţi ca Comandanți. de Divizie, deşi pe acele vremuri, o asmenea funcțiune eră echivalentă cu a unui Comandant de Corp de Armată, 
Nu numai atât, dar din aceleași cauze, a' fost posibil, în anii 1914—1916, ca întreaga. pregătire a armatei, pen- tru intrarea noastră în războiu, chiar şi proectele de ope- Taţii, să fie întocmite. la .Ministerul de războiu, fără ca mă- car Statul Major General al Armatei să aibă cunoștință de.ele. : | 
lată. unde ne-a dus și cum s?a procedat cu legile dinainte de Tăzboiu, din care o foarte mare parte sunt și astăzi în vigoare. - | 
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- Urmările lipsei unor legi moderne în armată. -. 

Faptul, că armata. este lipsită de legile necesare, 
- cari să corespundă timpurilor de astăzi, face, că nici un 
Comandament şi nici un serviciu nu mai ştiu după care 
texte de legi să se călăuzească, căci ele sunt în realitate înlocuite prin tot felul de Decizii, Ordine și Instrucţiuni 
Ministeriale, care nu mai au sfârşit, anihilând orice per- 
sonalitate și orice act de inițiativă din partea subalter- nilor, ; | | | . 

Buletinul oficial al Ministerului de războiu „Moani- torul Oastei“ oglindește mobilitatea şi complicaţiunea a- 
şezământului nostru militar. Este o probă zdrobitoare de 
realitatea acestui adevăr, căci nu mai au sfârşit Deciziile, 
Circulările, Ordinele Ministeriale, etc., unele „abrogate în 

| întregimea lor, altele modificate în parte; unele, deşi încă 
ne abrogate, sunt căzute, prin forţa lucrurilor, în nesoco- 
tintă și în părăsire, Altele, în fine, în plin exercițiu, con- trariind sau explicând pe cele vechi, 

Toate acestea se succed, se giămădesc fără rost şi fără folos, » | a U 
Intro asemenea situaţie, cei chemaţi, de a asigură aplicarea lor, se găsesc continuu nevoiţi, să invoace auto- ritatea Ministerială și să-i ceară o nouă Decizie. Această 

Decizie reclamă un nou comentar la grămada de co:nen- tarii. In chipul acesta, comentarii la comentarii şi peste comentarii, ele nu -fac de cât să îngreueze și să complice mecanismul organismului militar, creind “confuziune în fapte, neliniște 'în spirite şi dezordine în disciplina lu- crurilor, 
„Urmările acestor stări de fapte se manifetă, după cum am arătat, mai întăiu printruin centratism de ngîn- chipuit, având drept consecințe pe de o parte, desvoltarea biurocraţiei în niște proporții îngrijitoare, iar pe de alta, anihilarea oricărui act de inițiativă din partea tuturor “Comandamentelor subalterne. Şi doar se ştie, că iniiativa — calitatea cea mai mare ce se cere. unui șef în războiu —, 
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nu se poate dobândi și desvoltă de cât prin acte zilice, de conducere și administraţie, când diferiţi şeti crarhici sunt pusi în situaţiunea, de a luă singuri hotărâri, pe pro- priă lor răspundere. 
La. noi, din aceste cauze, ofiţerii, chiar mai mari în grad, au ajuns de o timiditate îngrijitoare, fiindu-le teamă de a luă cele mai neînsemnate hotărtri, preterind mijlocut mult mai lesnicios și ferit de răspundere, prin trimiterea chestiunei Ministerului de Războiu „Spre a hoiări”?, fără a-și da măcar opinia, | | | Se continuă, astfel, cu sistemul dinainte de războiu, „Care a avut drept urmări, că după prima parte a campa- niei noastre, Marele Cartier sa văzut nevoit să ia comanda la atâţia Generali şi Coloneli, cari se arătase cu totul lipsiţi de inițiativă pe câmpul de luptă. Dovadă, că lecțiile trecutului, atât de scump plătite cu jertfa a sute de mii de eroi, se pare, că nu ne servesc la nimic, „ 

O altă urmare, a lipsei unor legi corespunzătoare timpurilor de astăzi, este că, autoritatea Superioară inili- tară, neavând nimic legal, după care să se conducă și nici o stavilă, care să o îngrădească, în foarte multe împreju= Tări a cedat la tot soiul de solicitări interesate, fie că ele veneau chiar de la organele armatei, fie mai ales: din afară, 7 “ 
| „Din aceste cauze, efectivele armatei sau risipit, tără Hici un folos. In adevăr, după date. cu totul generale, gă- sim aproximativ; 

a) Pentru starea de pace 25.000 oameni la serviciile armatei, 16.000 ordonanţe, 12.000 Ia căile ferate, 30.000 la jandarmerie şi 2000 la ponipieri.. In total deci cirea . 85.000 soldați sunt întrebuințați pe la servicii şi trupe neluptătoare. N 
„Cum numărul Oamenilor ce servesc la regimente şi > . alte asemenea unități, nici nu ajunge la 30.000 rezultă, că numai! jumătate din soldaţii chemaţi sub drapel, sunt in. struiţi ca luptători contra dușmanilor din afară, iar cea- 
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laltă jumătate o formează oamenii, ce se întrebuințează 
pe la servicii și trupe neluptătoare. 

b) Pentru starea de războiu. Ţinând scamă, că numai 
un număr relativ redus din oamenii, ce au servit în timp. 
de pace ca ordonanţe, jandarmi, pompieri, etc., vor aveă 

» aceeaşi întrebuințare la războiu, restul urmând să fie 'văr- 
sați la trupele luptătoare și în special la infanterie; dacă 
se iă în consideraţie totalul contingentelor,-ce vom mo-' 
biliză, atunci se ajunge la următoarele rezultate aproxi- 
mative: 250.000 oameni rămân disponibili dela serviciile 
armatei, 180.000 din cei ce au fost ordonanţe, 150.009 de 

„la regimentele de căi ferate, 160.000 de la jandarmerie şi 
20.000 de la pompieri. In total, vom aveă deci, aproxima- 
tiv 760.000 oameni fără o instrucţie militară completă, 

„adică aproape jumătate din ejectivele noastre de mobili-- 
zare sunt ueinstruite pentru luptă. 

Cu aceşti 760.000 soldaţi neinstruiţi şi cu o foarte 
slabă disciplină, noi voim să formăm la războiu Divizii 
de rezervă și alte asemeni unităţi, pe care să le aruncăm 
în luptă din primele zile, adică să se repete eract cele 
petrecute în 1916 la Turtucaia și pe tot froniul Du- 

“ mărean, . 
In rezumat, se poate spune, că numai jumătate din 

efectivele de pace şi de războiu sunt iustruite ca rupe 
luptătoare, iar cealaltă jumătate este constituită din ou- 
meni fără o pregătire militară serioasă, : 

Ce ar spune economiștii despre un industriaș, dacă 
numai jumătate din materia primă, pe care o- întrebuin» 
țează întro fabrică, ar fi transformată în produs util, iar 
restul s?ar pierde în deşeuri? CI 

Desigur, acei economiști ar fi în tot dreptul să a-. 
firme, că un asemenea industriaș nu știe -cum să organi- 
zeze, să conducă şi să administreze afacerea în capul căreia 
se găseşte, „| o | 

Cam acelaş lucru se poate spune şi daspre armata 
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noastră, unde, după cum am arătat, numai jumătate din 
numărul total al soldaţilor sunt întrebuințaţi ca lucru util 
— trupe luptătoare — iar cealaltă jumătate se pierde fără 
de rost și fără de folos. -. | 

lată unde ne-a dus lipsa unor legi organice bine de- 
finite, ce ar'fi putut, desigur, pune un frâu tendinţelor a- 
celora, cari și-au închipuit, că efectivele armatei se pot 
risipi în dreapta şi în stânga, prin acte” de complezenţă 
faţă de alte instituţii ale statului (Jandarmi, pompieri, 
etc.), sau ca să satisfacă pe acei subalterni, cari prin o : 
răsturnare a lucrurilor; socoteau că, serviciile sunt totul în 
armată, iar trupele luptătoare ceva accesoriu, |, 

Cum trebue să fie viitoarele legi 

Nouile legi militare, menite să dea o altă îndrumare 
oştirei noastre, vor trebui să aibă up caracter de largă 
descentralizare în comandament şi în administrație. Fără 
aceasta, progres în armată nu. poate există. ț 

Va fi dar nevoie să se precizeze prin diferitele le-: 
giuiri, că majoritatea chestiunilor, fie că este vorba de 
acte de comandament propriu zise, fie de ordin adminis- 
trativ, se soluţionează definitiv de Comandamentele de 
Divizii şi Corpuri de Armată, precum și eventual de Ins- 
pectoratele Generale de Armată, 
Numai un mic număr de chestiuni, ar urmă să treacă 
mai departe, spre a fi rezolvite de Marele Stat Major, 
dacă sunt acte de conducere şi de Ministerul de răz- 
boiu, pentru cele de natură administrativă, 

Prin acest sistem, pe lângă folosul educativ, despre 
care am vorbit mai înainte, apoi mai sunt și alte avantaje, 
nu mai puţin importante: Se măreşte autoritatsa Coman- 
damentelor de mari unităţi, care astăzi, cu sistemul centra- 
lizator, este foarte micşorată, | Se vor da soluţiuni mai juste, trebuind să recunoaștem 
că este mai competent să rezolve o chestiune un General 
Comandant de Divizie sau de Corp de Armată, decât un 
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simplu şef de biurou sau. de serviciu din Minister, după cum se petrec lucrurile, în realitate, astăzi, , i La Comandamentele de Divizii, Corpuri de Armată etc., neaglomerându-se un număr atât de mare de ches- tiuni, vor fi soluționate mai repede ca la Minister, unde astăzi, se primesc zilnic mii de lucrări spre rezolvira şi de la care pornește, către Comandamentele subalterne, un număr aproape tot atât de mare de ordine, circulări, ins trucțiuni, ete, | i 
Este necontestat, că' pri asemenea sistem de cou-: ducere și administraţie, se vor săvârşi unele greșeli, chiar . şi abuzuri, Dar greşelile se pot îndreptă, iar contra abuzu» rilor se găsesc întotdeauna mijloace de represiune, 

"Ce importanță, însă, pot aveă toate acestea, față de scopul cel mare, ce trebuie urmărit, adică formarea spiri- tului de iniţiativă la toți şefii armatei, inițiativă ce nu se poate dobândi de cât prin o practică îndelungată și de toate zilele. Orice ofițer, cu ori şi câte calități ar fi înzes- trat, nu va puteă aveă, în timp de războiu, această îu- sușire destul de bine desvoltată, dacă nu a fost educat, în acest sens, din timp de pace, adică după cum am mai spus, nu a fost pus, prin serviciul de toate zilele, în cât mai multe situațiuni, de a fi obligat să iă singur hotarâri, pe propria sa răspundere. Şi tocmai acest scop trebuie să-l urmărească, în primul rând, viitoarele legi militare, __ Am arătat, în altă parte, influența dăunătoare ps care o au comitetele, consiliile şi comisiunile şi. cun armata... noastră face un mare abuz-de ele. Va fi dar necesar, . ca prin nouile legi, toate aceste comitete și consilii. să fie reduse la minimum și: numai pentru chestiuni de ordin technic şi administrativ, : - 
O asemenea măsură este necesară, atât din punct de vedere al scopului educativ, pentru ofiţeri, ce trebuie ur-t mărit prin toate mijloacele, cât şi din cauza întârzierelor, ce se pun în rezolvirea chestiunilor, de toate aceste adu- nări cu caracter colectiv, cum sunt Consiliile și Comitetela, „In ce priveşte personalul, prin viitoarele legi şi în 
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special aceea a cadrelor armatei, urmează să se prevadă, 
că Serviciile armatei şi trupele neluptătoare nu pot aveă 
de cât efectivele strict necesare, spre a-şi îndeplini nzvoile din timp de pace și ca să instruiască, în specialitatea lor, numărul de oameni trebuincios la: războiu fiecărei din a- ceste unităţi.: Restul să fie destinat numai pentru trupele luptătoare, căci după cum spuneă Napoleon: „La războiu nici O ţară nu are prea mulţi soldaţi instruiți“, 

Pe lângă aceasta, Ministerul de Interne, pentru nevoile serviciului de jandarmerie şi de pompieri, Ministerul de 
Comunicaţii pentru căile ferate şi cel de finanţe peutru paza” graniţelor, să întrebuinţeze, pe viitor, numui oameni plătiţi, căci va fi mai puțin costisitor pentru stat; iar ar- mata va trage numai avantagii, folosind ostaşii țărei pentru 

„adevărata lor menire, adică să se instruiască ca luptători "contra dușmanilor din afară. 
| In fine, de oarece Ia noi se simte nevoia, de a se da o nouă îndrumare tuturor instituţiunilor “armatei, va fi nc- " Cesar, după cum am arătat, ca viitoarele legi militare să fie întocmite în serii, sau cicluri dz legi, având un caras ter unitar şi prezentând un fot armonios 
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„CAPITOLUL IX. 

BUGETUL ARMATEI. 

Cu multă dreptate s?a spus, că bugetul Ministerului de războiu, reprezintă oglinda armatei, 
In adevăr, de sumele acordate an cu an şi! inai cu 

seamă de modul cum ele se întrebuințează, depinde toată 
„pregătirea de războiu a oştirei, |. , 

„_ Facem noi sacrificiile necesare, pentru întreținerea, 
instrucţia şi înzestrarea armatei? , Ca | 

„Sumele, ce se acordă anual Ministerului de răzooiu, capătă ele cea mai bună întrebuințare? 
lată cele două chestiuni, ce ne propunem a analiză, 

luând media bugetelor armatei pe ultimii trei ani, așă cum 
au fost votate de parlament şi date astfel publicităței, 

„. Bugetul Ministerului nostru de războiu reprezintă 16,6 la sută din veniturile totale ale țărei, pe când cele-! 
lalte state cheltuesc: Jugoslavia 27 la sută,. Cehosiovacia 
28 la sută, Bulgaria 21 la sută, Ungaria 30 la sută, Rusia 
28 la sută, Polonia 30 la sută, Franţa 28 la sută, iar Tur- cia 37 la sută din veniturile totale al€ statului, 

„Aceasta înseamnă, că noi cheltuim pentru armată mai 
puţin ca toate țările din răsăritul Europei, chiar de cât 

“acelea care au fost învinse în ultimul războiu cum sunt 
Bulgaria, Ungaria și Turcia, deși aceste state au anumite 
Testricțiuni, impuse prin tratatele de „pace, relativ la e- feclive şi armamente. | | 

Situaţia noastră politico-militară asemâănându-se mai 
mult cu a Poloniei rezultă, că noi facem jumătate mai Diul- 
ține sacrificii, ca această țară şi nu trebuie să se uite, că 
Polonia îndată după încheerea păcei, adică atunci când se 
găseă în perioada de reorganizare a armatei, cheltuiă cu 
oștirea 50 la sută -din veniturile totale ale statului, 

” Numai în ultimii ani, când înzestrarea oștirei polo- 
„neze eră completă, această țară a redus treptat cheltue- 
lile cu armata, oprindu-se “totuși la 30 la sută, pe când 
noi, cu toate lipsurile cunoscute, nt menţinem la cifra de 
16,60/, după cum. am arătat mai sus. 
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Aceasta dovedeşte, că ori şi cât de pricepuţi, de buni 
Organizatori şi de economi am fi noi, înzestrarea oştirei, 
cu cele necesare pentru războiu, este cu mult interioară, 
față de toate celelalte armate din Europa. ! 

O asemenea stare de lucruri poate aveă două urmări 
foarte grave, pentru ţara noastră: | 

1) La toate: congresele și conferințele internaționale 
se agită tot mai mult chestiunea dezarmărei generale. Pînă 
se va ajunge la rezolvirea completă a acestei probieme, de 
pe acum se întrevăd mai multe soluţiuni intermediara, 
dintre care una se arată a aveă mai mulţi sorți de izbândă 
şi anume ca, la un 'moment dat, toate statele să înceteze 
de a mai fabrică ori ce fel de armamente şi munițiuni de 
războiu, 

Această propunere va fi, desigur, acceptată cu grabă 
„de statele ale căror oștiri sunt complet înzestrate pentru 
războiu, dar care va fi situaţia țărei noastre, când ne vom 
vedeă opriţi de a mai fabrică un tun, o puşcă, o mitra-. 
lieră, un cartuș, un obuz? . | 

2) Polonia, cu care ne găsim în alianţă milițară vă- 
zând, că ea face aproape de două ori mai mari sacriticii 
pentru armată de cât noi, este posibil ca, la un moment dat, 
să denunțe alianța și să-şi caute noui orientări politica, 
„Presa. Europeană a și început să semnaleze posibili- 

tăţile de înjghebare ale unui nou front politic, ce ar cu- 
prinde Polonia, Ungaria și Italia. . 

Ne putem da lesne seamă de situația critică, în care 
ne-am puteă găsi în astfel de împrejurări, rămănând sin- 
guri în potriva veșnicei amenințări slave de la Răsărit. 

lată de ce Guvernul” ar trebui să se gândească la 
grozava răspundere, ce şi-o asumă în: faţa țărei şi a isto- 
riei, dacă la un moment dat, evenimentele ar surprinde 
armata noastră cu înzestrarea neconpletă, 

Din aceste cauze, este necesar să se sporească buge- „tul armatei, astfel ca să reprezinte cel puţin 22—25 la sută din veniturile totale ale statului, 
Ținând seamă de situaţiunea internaţională de astăzi, 
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. 
este exclus să se poată realiză un împrumut în aiară, care! să servească la nevoile de înzestrare ale armatui; asttel că ele urmează să fie împlinite numai din veniturile obișnuite. ale statului, II 

In acest scop, este necesar ca sumele, ce se vor a- cordă armâtei peste bugetul actual, să fie îutrebuinţate exclusiv la - înzestrarea oștirei pentru nevoile de războiu, Și, pentru ca aceste “Sume să nu capete o altă întrebyin- țare, adică spre a nu servi drept cheltueli curente pentru personal, misii, etc.; ar trebui întocmită o lege pentru „ne- ştirbirea fondului de războiu'“, asemănătoare cu legea din 1912 pentru „neştirbirea stokului de războiu”, 
Astfel că, bugetul armatei ar urmă 'să prezinte în vii- * tor două părți bine distincte: Prima parte constituind cheltuelile curente, pentru întreţinerea şi instrucția arma- tei, iar partea doua cheltuelile pentru înzestrarea ci cu echipament, armament, muniţiuni, etc,, în vederea unui e- ventual războiu, | 

Cadrele armatei . 

Din bugetul Ministerului de războiu se cheltueşie a- nual 4007, pentru ofiţeri, subofițeri, reangajaţi şi func- ționari civili, numiai. cu salariile. - 
„Dacă însă se adaogă și celelalte cheltueli, care se re- feră. tot la personal, cum sunt misii, indemnităţi, trans- porturi, etc., atunci se ajunge că noi “cheltuim 600/, . din bugetul Ministerului de războiu numai cu personalul, ceeace este cu totul exagerat. 

Este de observat, că pe când noi avem, după cum am spus în proporție cei mai mulți generali din Europa, în schimb, sunt lipsuri ce merg până la 50 la sută, în ce pri- „veşte ofiţerii inferiori, imai cu seamă la regimentele din provincie. Din contra, serviciile armatei sunt mai mult de cât complete în ce priveşte ofițerii, 
„De asemenea, nu avem de cât maximum 2 subofiţeri Teangajaţi de fiecare companie, baterie şi escadron, în : 
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loc de minimum $ subofiţeri, cât ar fi necesari; în schimb, 
serviciile armatei sunt Suprapopulate cu astfel de sub- 
ofiţeri, ? , , 

Din acestea rezultă, că noi avem pletoră de generali 
şi coloneli, și mari lipsuri de ofiţeri inferiori şi subotițeri 
reangajați la trupele luptătoare, | 

Aceasta dovedeşte, că sumele ce se zheltuesz cu ca- 
«drele: armatei şi. care, după cum am văzut, reprezintă 60 
la sută din bugetul Ministerului de războiu, nu sunt destul 
de judicios repartizate și urmează a li se da o mai bună 
întrebuințare. 

Trupa 

„Bugetul ultimilor 3 ani arată un număr de 160.C00 
Soldaţi și gradaţi în termen, | 

Am arătat, în altă împrejurare, că din aceștia Servi- 
ciile armatei, ordonanţele, jandarmii, trupele 'de căi ferate 
Şi pompierii absorb jumătate din efective, nerămânând de 
cât restul de 80.000 oameni pentru trupele luptătoare (re- gimentele. de infanterie, cavalerie; artilerie, etc.). ! 

Această stare de lucruri, dacă va continuă, va aysă 
drepi urmări, ca într?uri eventual războiu, numai jumătate 
din armată va fi instruită, cealaltă jumătate fiind cousti- 
tuită din soldaţi fără nici o instrucție de luptă. 

Este dar necesar, pentru viitor, să se împlinească 
mai întâi nevoile trupelor luptătoare, iar pentru serviciile 
armatei și trupele neluptătoare să se repartizeze strictul 
necesar, | 

Instrucţia , . 
„_ Pentru instrucţia în armată, “se cheltueşte 2,5 la -sută_din bugetul Ministerului de războiu, pe când pentru 

misii şi automobile se cheltuesc 3 la sută din acest buget, „Din cauza sumei atât de reduse, instrucția trupei şi a ofiţerilor se resimte foarte mult, De fapt, soldații nu sunt instruiți de cât maximum 7 luni, în decursul celor 2—3 ani cât stau sub drapel. Restul timpului se pierde în con- cedii pentru economii bugetare, munca câmpului etc, 
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Aceste lucruri se petrec întrun timp, când, mai cu 
seamă instrucţia specialiştilor cum sunt mitralierii, sem- 
nalizatorii, ochitorii la artilerie etc., reclamă o pregătire 
şi o antrenare continuă. ! 

Apoi pentru instrucția preregimentară nu este pre- văzut nici un fond, deşi în toate celelalte state ca este în plină desvoltare. | | 
Pentru exerciţiile anuale de tragere, -nu ss alocă 

nici jumătate. din muniţia, ce ar fi necesară uuei bune pregătiri pentru războiu. 
Ofițerii de rezervă, deşi vor intră la mobilizare în- 

tr'o proporție de 60 0/0, pentru încadrarea unităţilor arma- 
tei, în loc să fie concentrați, cel puţin la fie care 3 ani, 
spre a li se reîmprospătă cunoștințele militare; după sis- temele ce se practică de la încheerea păcei și până acum, 
sunt concentrați abiă odată la 12 ani, sau mai bine zis 
aproape nici o dată. „ 

: “Manevre nu se mai fac de cât zel mult în cadrul „unei Divizii, astfel că, în ultimii 10 ani, nici odată două „Divizii sau două Corpuri de Armată, nu au fost puse să lupte unul contra altuia, cu excepția manevrelor din toamua anului 1929. | | 
Din această cauză, este de presupus, „că Generalii, 

care sc află în capul acestor mari unităţi, au pierdut o-= bişnuința de a comandă. 
Făcându-se, pentru viitor, o mai bună repartiție a "fondurilor de care dispune armata, urmează să se deă, pentru instrucţia trupei şi a cadrelor, cel puţin 3€/, din buget, astfel ca: neajunsurile semnalate mai sus șă nu mai dăinuiască, ! i 

Materiale 

Pentru materialele (îmbrăcăminte, echipament, har- nașament, armament, muniţiuni etc,), necesare armatei se “cheltuește 2,5% din buget. | | ” Această sumă este cu totul prea mică, dat fiind că nu toţi soldaţii au o a doua cămașă pentru schimb, iar 
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îmbrăcămintea ruptă și murdară a pierdut orice formă din 
strălucirea şi curăţenia de odinioară, 

"De asemenea, din lipsă de mijloace de întreținere, 
cazarmele, în vechiul Regat și Ardeal, se ruincază, iar 
în Basarabia sunt atât de puţine, în cât de 10 ani, mulți 
ofițeri şi soldaţi locuesc în casele sătenitor, mărind mize- 
ria acestora şi înăsprind relațiunile între populaţie și 
oştire, : 

Nu mai vorbim despre harnașament, munițiuni, ma- 
terial de transmisiuni etc., unde lipsurile sunt simtitoare, 
în cât o eventuală mobilizare ar puteă fi periclitată. 

Marina 

. Pentru marină se cheltueşte 2,60/, din bugetul Mi- 
nisterului de războiu. ! ! | 

Dacă ținem seamă, că frontiera noastră de uscat are 
circa 3000 km., iar cea de mare 500 km. plus D)unărea, ar 
trebui, în proporţie, ca bugetul marinei să fie cel puţin 
5% din bugetul total al armatei, mai cu seamă că „marina 
este o armă foarte costisitoare. ” 

„Din cauza sumelor atât de mici, ce se destinii mari- 
nei, în timp de 6 luni (Noeinbrie-Aprilie) numai 207, din 
personal (ofiţeri și trupă) este îmbarcat, iar celelalte vase 

_se ţin dezarmate, fără comandanţi şi fără echipaje, retrase 
pe Dunăre, la Galaţi; restul de 6 luni, (Mai-Octombrie) 
abiă 270%, din ofițeri şi 18 la sută din soldaţi sunt îm-i 
barcaţi pe vase, toți ceilalți ofiţeri şi soldaţi răimânâud 
fără nici o instrucţie. 4 | 

Forţa unei marine nu se apreciază după numărul 
ofițerilor și soldaţilor înscrişi în buget, ci după numărui 
vaselor armate ce stau în largul apei. - " 

Este dar necesar, pentru viitor, să se așeze marina 
noastră militară cu totul. pe alte baze, astfel ca să poată 
face față în orice moment, nevoilor de apărare ale ţărei, 
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, Aeronautica, 

„ Cheltuelile ce se fac cu aeronautica reprezintă 6/4 din bugetul armatei, pe când pentru misii și automobile, după cum am: văzut, se cheltuesc 30% din buget, 
Franţa, Polonia şi Cehoslovacia, care au aeronau- tica complet organizată. şi prin urmare nu este chestiune „de cât de întreţinere curentă, cheltuesc totuşi 12 90 din bu getul armatei pentru această nouă armă de luptă, iar An- glia cheltueşte 18%/, din buget; pe câad noi cieltuim, după cum am Spus, numai 60/, deşi ne găsim încă în plină perioadă de organizare, când se cer atâtea crea- țiuni noui, “ cc + Din aceste cauze, ne lipsesc 50%/, din numărul de a- vioane de recunoaştere şi 700/, din avioanele de vânătoare necesare la războiu, iar avioane de bombardament se poate “Spune, că nici nu avem, | 

De asemenea, deși din bugetul aeronauticei se chel- tuesc peste 45 0/> cu personalul, totuși se simte o mare lipsă de piloți antrenați şi de mecanici, j o O chestiune foarte gravă este, că din cauza lipsei unui program technic bine studiat şi urmat fără şovăire, avem în aeronautica noastră 0 diversitate de aeroplane de neînchipuit, _: | 
In afară de aceasta, în stabilirea diferitelor tipuri "de avioane, cu care urmează să fie înzestrață oștirea, tre- buie ţinut seamă de situația geografică şi de condiţiunile climaterice specifice ale țărei noastre, 
De asemenea, ne lipseşte o apărare anteaeriană, or- ganizată pe baze moderne şi o fabrică pentru măştile „contra gazelor, de care [a războiu, vom aveă atâta nevoie „Program de înzestrare a oştirei. 
Toate nevoile oştirei nu pot fi satisfăcute din buge= „tul ordinar al armatei. Trebuesc credite extraordinare care, odată obţinute, urmează să fie judicios împârțite în râport cu urgenţa acestor nevoi, 

„De aceea, este necesar să se studieze şi să se alcă- 
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tuiască un Program de înzestrare a] armatei, pe o perioadă mai lungă, de 5—6 ani. În acest program, trebuie: si se „stabilească, cu foarte multă economie şi prevedere, tot ce este necesar armatei propriu zisă, cât şi pentru apărarea teritoriului, : 
- „ Acest Program, odată întocmit, trebuie să consti- tuie îndreptarul, după care să se conducă întreaga preocu- parc a Ministerului de războiu, în ceeace priveşte înzes- „trarea cu cele necesare armatei, , 

. + In această privinţă, rolul Ministrului de râzboiu este hotărâtor, mai cu seamă spre a convinge factorii răs- Punzători de nevoile reale ale armatei și a obține fon- durile necesare, 
Toate chestiunile de studii şi programe revin Con- siliului Superior al apărărei țărei, care le îndeplineşte prin organele sale de: execuţie: Secretariatul permanent şi Con- misiile de studii, 

o “ In alcătuirea acestor programe, Marele Stat Major trebuie să intervie în mod hotărâtor, spre a arătă nevoile armatei şi urgenţa lor, Aceasta cu atât mai mult, cu câi Uri asemenea organ este mai în măsură să cunoască situaţia materialelor, muniţiunilor, ctc., existente ia unitiți și în depozite, cum și dece mai este nevoie, spre a se COm- pletă cantitatea necesară la mobilizare, | „De asemenea, Marele Staţ Major, întocmind proectele de operaţii, cunoaște în de aproape toate nevoite pentru punerea în stare de apărare a teritoriului, cum ar fi for- tificaţii, apărarea contra gazelor, a bombardamentului din aeroplane, etc, 

Tot în Consiliul superior al apărărei ţărei, trebuie să se stabilească arterele noui de comunicații — căi ferate și şosele — ce urmează a fi construite prin îngrijirea, Mi- nisterului de Comunicaţii și Lucrări Publice, 
Este destul de cunoscută situația precară, în care ne găsim din punct de vedere strategic, cu rețeaua actuală de = aa , - 
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căi ferate, din care cauză vor rezultă întârziari în mobili- 
zarea şi concentrarea armatei, 

O ţară ca a noastră, înconjurată de nuineroşi duş- 
mani, trebuie să dispună de o reţea de căi ferate bogată, 
cu ajutorul căreia să” poată aruncă trupele sale de pe un 
front de luptă pe altul. In caz contrar, armata va fi imo- 
bilizată pe unul din fronturi şi redusă la imposibilitate 
de a acţionă pe celelalte fronturi. ; 

„Singura soluţie, ce se impune când ai forţe - puţine 
şi nevoi strategice mari, este de a dispune de o reţea cât 
mai bogată de căi ferate. | 

Pe lângă numărul redus de căi ferate de cure dis- 
punem, dar şi orientarea lor, din punct de vedere stra- 
tegic, este defectuoasă, căci nu dispunem de linii sufi- 
ciente de rocadă, 

Este' dar nevoie, să se deă, de Consiliul superior 
al apărărei ţărei,. toată atenția, în ce priveşte noujle 
construcții: de căi ferate. ă e 
„În rezumat, se poate spune, că banii ce se acordă 

armatei, prin bugetul anual, nu sunt folosiţi în mod des- 
tul” de judicios, făcându-se economii unde nu trebuie 
şi destulă risipă pe lucruri netrebuincioase. . 

„ De asemenea, este lesne de văzut, că noi nu fa- 
cem sacrificiile necesare pentru armată, mai cu seamă 
dacă se ține seamă de situația internațională încă destul: 
de nesigură, i . 
Nu trebuie să se uite, ce a spus marele geniu mili- 
tar al omenirei, Napoleon: „Este mai bine de a pliiti o 
„contribuție sie însuși, pentru a nu fi cucerit, de cât să 
„0 plăteşti inamicului, spre a-i răscumpăra cucerirea, |, 

„Fără armată, fără forță, fără disciplină, nu poate 
„Să existe independenţă politică şi nici libertate cetăţe- 
„„nească“€, - 
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CAPITOLUL x. 

RASPUNDEREA ASUPRA PREGATIREI AR- MATEI PENTRU RAZBOIU. 

Soarta unui războiu nu depinde numai de procciale de operaţii și de conducerea trupelor pe câmpul de luptă, ci ea atârnă în bună parte, de modul cum armata a fost organizată şi pregătită în timp de pace. 
Dacă, după isprăvirea războiului, s-ar vroi să se sta- bilească, 'cărora din aceşti trei factori — proecte de upe- rații, conducerea pe câmpul de luptă și pregătirea din timp de pace — se datorește victoria sau înfrângerea; ar fi foarte greu de realizat, de oarece nu 'se poate niciodată bine preciză, care anume fapte, petrecute în războiu, sunt urmarea concepției, care ale conducerei și . care ale pregătirei, 

| 
Dar, chiar dacă o asemenea separație s'ar „puteă face şi dacă, în ceeace privește concepția . şi conducerea operaţiunilor, răspunderea revine de drept asupra ace- lora ce au întocmit planurile de operaţii și condus oștirea, apoi nu tot acelaș lucru se poate spune şi despre pre- Sătirea armatei, 

, In adevăr, pregătirea unei aârmaţe pentru războiu nu este chestiune de luni Sau de ani, ci adesea are nevoie de una sau mai multe generaţii, | 
Alexandru cel mare a supus Aşia cu falanga moş- tenită de la Filip Makedon, = Frederic II-lea găsi armata dejă oţelită și întărită de tatăl său Frederic Wilhelm Il, - 
Napoleon fu învingător în 100 de bătălii, cu armata formată în timpul marei revoluţii, 

„Germanii, în 1870, fac războiul cu armata a cărei pregătire începuse din anul 1$06, adică îndată dupii de- zastrul dela Jena; și în' 1914, ei încep războiul mondial cu o armată ce se pregătise timp de 44 ani, 
lar la noi, se poate spune că războiul din 1916, a fost dus cu o armată, ce începuse a se pregăti de pe la 
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anul 1881, adică îndată după proclamarea independenței 
şi a regalităței, ; | !. 

Odată aceste consideraţiuni principiale expuse, să Ve= 
dem cine ar puteă aveă la noi răspunderea asupra pre- 
gătirei armatei pentru războiu, 

* Conform Constituţiei și a legiuirilor în vigoare, fac- 
„torii ce ar puteă asumă o asemenea răspundere sunț: 

1. Capul Statului. 2) Parlamentul, 3) Consiliul de Miniştri şi Consiliul superior al apărării ţărei. 4) Mi- 
nistrul de războiu. 5) Șeful Statului Major General. a] 
armatei. 

Capul Statului, | 
Atât în vechea constituție cât și în cea da astăzi 

stă scris, că persoana Regelui este inviolabilă şi că orice, 
act al Suveranului este acoperit de răspunderea Miniş- trilor.. 

| 
| „In adevăr, este ştiut, că orice act public, cum sunt 
legile, decretele, etc., care emană dela Capul Statului, 
trebuie să fie contrasemnate de un ministru. Fără această 
contrasemnare, asemenea acte n'au putere și nu obligă 
nici persoanele private nici autorităţile să le execute, | 

„ Contrasemnarea de către Miniştri, a actelor Seve- 
ranului, nu este făcută numai în scopul de a asigură exe- 
cutarea voinței sale — după cum se întâmplă în mojaja=; 
hiile absolute — dar mai cu seamă spre a asumă, în 
mod public şi fără nici un echivoc, răspunderea. formală 
a actului emanat de la Capul Statului, | - 

„Tată de ce se spune în limbajul obișnuit, că Mi- 
niștrii acoperă răspunderea Coroanei, expresie care, deşi 
pare dreaptă, în formă însă este vițioasă; de Darece, ne- 
existând nici o răspundere pentru Coroană, nu se. poate 
acoperi ceeace nu există, ! | 

Dar, chiar şi în actele Suveranului, care nu sunt 
contrasemnate de Miniştri, cum ar fi, scrisorile către Su» 
veranii străini, toasturi, răspunsuri grațioase către anw- 
mite persoane sau cocietăţi etc. In toate aceste împre- 
jurări, deşi, de fapt, nici un membru al guvernului nu 
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Răspunderea asupra preg. . armatei , pentru războiu 

a luat, parte [a cele scrise sau rostite de Suveran, ele sunț totuși acoperite. de răspunderea ministerială, | De :aceea,. cu drept cuvânt s?a Spus, că „Miniştrii sunt răspunzători atât. de: cuvintele Regilor. cât şi de: tă- cerea lor.: De la.:semnarea decretului, prin Care sunt nu- miţi miniştri. şi. până la, acela, 'care-i înlocueşte prin alţii, ci acoperă, fără întrerupere, Coroana“, : Făuritorii Constituţiei noastre, nu' au voit în nici o formă și sub nici un chip, să atribue vre-o parte de răspun- dere — ţie ea cât. de mică. și chiar de ordin moral — n sarcina Capului Statului, 
Nu se; poate imagină în. armată „ideca unci comande Oarecare, fără ca mintea să nu fugă. imediat. la concepţia răspunderei inerente;. precum nimănui. nu î.se poate cere „O răspundere, fără a aveă drepturile, ce ea atrage după sine. lată de ce, Comanda şi. răspunderea sunt două ele. mente nedespărțite ale aceluiaşi tot, | In asemenea condițiuni, este nsîndoios că, ia - noi Capul Statului .nu poate aveă nici o răspundere, de nici un fel, în ce priveşte pregătirea armatei pentru. războiu; 

Parlamentul, 

Este cunoscut că instituțiunile publice şi în Special cele militare, îşi trag. valoarea lor mai cu: seamă - din legi, ce se alcătuesc.de pariament, ! Afară de aceasta, de oarece războaele nu sa pot face fără oameni şi fără bani, atât oamenii cât şi banii de cari oștirea are nevoie sunt hotărâți de parlameat, prin levea de recrutare, legea încorparărei anuale a contingentului, 
pă legea bugetară ete, 

e . LII! 
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cum am. spus, o chestiune de 
parlament, în 3—4 ani cât fu 
intenţionaţi ar fi ei, nu au 

lungă durată. Membrii unui 
ncționează, ori şi cât de bine 
timpul material suficient, ca să ducă la bun sfârşit o asemenea operă. | 

“in afară. de aceasta, parlamentul este o adunare co- lectivă şi, ca orice colectivitate nu poate fi trasă la răs- pundere, 

Apoi, mai trebuie ţinut 
torii obţin încrederea alegăto 
lui, în baza--unui program, 

seamă, că deputații şi sena- | 
rilor, adică a massei poporu- 
care le este oarecum impus de înșiși alegătorii. Astfel sa întâmplat, spre exeinpiu, în anul 1905 în Franţa, când m embrii parlamentului Sau aleş pe chestiunea reducerei duratei serviciului militar sub arme de la 3 la 2 ani, deși.o asemenea reformă cră combiitută cu vehemență de autorităţile superioare militare, care-și dădeau bine seamă că ea va 

militar sigur. De altfel, tot 
a revenit, introducând din no 

duce Franţa la un dezastru 
Parlamentul, în anul 1912, 

u serviciul de trei ani, De asemenea, Italia, înaintea marelui războiu, deşi aveă revendicări naționale în Tirol, Dalmația ete., totuşi; se formase în massa poporului italian puternice curente „contra instituţiunilor militare. Din această cauză, parla- mentele şi guvernele, care s?au Succedat cu mulţi ani înain-. tea războiului, nu erau în stare să facă sacrificiile, ce se impuneau pentru. armată. Rezultatul a fost, că oștirea ita- liană a intrat în războiu nu 
Care cauză a avut pierderi ce 

destul de bine pregătită, din 
s'ar fi putut evită, dacă po- porul ar fi consimţit să facă la timp. sacrificii mai mari pentru armată, . | 

Din acestea rezultă, că dacă la un moment dat massa poporului înţelege, să nu mai facă sacrificii pentru ar- mată; este evident, că membrii parlamentului nu. pot face şi ei de cât la fel, 
De aceca, cu cât ideile 

tare sunt mai răspândite î 
„ devine mai grea pregătirea 

în ce priveşte răspunderile, 
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Răspunderea “asupra preg. armatei pentru războiu 
.--:» 

efectele negative ale acestor stări. de lucruri? Evidănt că „este-o imposibilitate, 
Din punct de vedere al doctrinei juridice,  men- brii parlamentului nu pot fi făcuţi răspunzători, de oare- ce ei fac parte din puterea legiuitoare, care-şi căsește un frâu în însăși natura atribuţiunilor sale, 
In adevăr, puterea legiuitoare se ocupă cu deosebire de chestiuni generale, activitatea sa nu se îndreaptă asu- pra unor anume. persoane sau fapte cunoscute și- determi- nate, Pe lângă - aceasta, puterea legiuitoare nu poate să facă un rău iminent; pornirile ei nau contra cui să se di- rijă personal, pentru că, singura manifestare a activităţei ei — legile — au un caracter de generalitate, Apoi, în țările bicamerale, cum este a noastră, pu" terea legiuitoare se găseşte subdiviză în două corpuri, care sc controlează unul pe altul, 

iu Nu este dar nici o primejdie de abuzul membrilor puterei legiuitoare, ale cărei acte sunt publice, discutate şi cunoscute înainte de punerea lor în aplicare. Din toate aceste cauze, la noi,ratât după 1913 cât și după 1918, s'a căutat de mulţi să se stabilească răşpun- derile asupra-lipsei de pregătire, cu care intrase oştiraa în războiu. Unii sau gândit să tragă la răspundere pe con- ducătorii armatei, alții pe foştii miniştri de războju; dar absolui nimănui nu i-a trecut prin minte și cu drept CUf vânt, să caute răspunderile printre membrii parlamentu- lui, căci aceasta nu eră posibil, nici în drept "nici în fapt, „Din cele arătate mai sus, rezultă că, ori și cum am consideră chestiunea, parlamentul nu poate fi făcut răs- punzător, pentru lipsa de pregătire a armatei și cu drept cuvânt, Sa spus: „Țara unde predomină. suveranitatea poporului, nu poate aveă altfel de oştire, de cât aceea pe carc poporul singur o voește și o merită”, Consiliul de Miniştri si Consiliul Superior al apărărei 

Conflictul mondial a dovedit, după cum am mai spus, că războaiele nu se poartă astăzi nuinai de armată, ci de întreaga naţiune. >» 
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Deşi armata rămâne elemieritul - “principal în cotidu- | 
cerea. unui războiu, este însă necontestat, că în desăvâr- 
şirea operei, la care va fi chemaţă, oștirea” “poate ți influea-. 
țată, întrun mod hotărâtor, „de sprijinul, ce-l capătă 'de la: 
celelalie forţe vii ale naţiunei, 
). Acesta a şi fost motivul, pentru care la noi, « ca. şi în 

multe alte state, s'a creat Un. organ nou, în ce privăste 
pregătirea războiului, adică Coasiliul Superior al : apărărei 
țărei. | 

_ După Cum am arătat! în ale împrejurări, de Garece 
acest Consiliu — cu organizarea nu tocmai potrivită cei 

"sa dat—nu este în realitate 'de "cât o extindere a Consi- 
liului de „miniştri; în cele ce urmează, vom consideră a»: 
ceste două „organe ca unul şi acelaș, . 

In ce priveşte doctrina juridică, responsabilitatea co- 
lectivă, a miniștrilor, adică a Guvernului, nu se. poate a- 
plică, de cât în „Cazul când sunt atinse interese de ordin 
general, cu privire, la Ștătul întreg, 

Cum pregătirea unei arniatc, pentru războiu, astăzi 
înglobează și, pregătirea întregei națiuni, urme sază, că Gu- 
-vernul în intregul său, ar puteă fi făcut răspunzător, 
pentru lipsa de pregătire a armatei, . !. 

| Dâr în. virtutea acelorași doctrine - juridice, princi- 
piul solidarităţei ministeriale, nu „poate fi înţeleasă decât 
într? un sens, cu totul politic, ce nu are sancțiuai de cât 
înaintea Camerilor, care 'print”un vot de blarmi, pot aduce 
căderea Guvernului. 

PI "Aceasta înseamnă, că actele consiliului de “miniştri 
nu „pot aveă sancțiuni penale și prin urmare, în realitate, 
răsptinderea pentru Guvern, asupra pregătirei armatei pen- 
tru războiu, nu există de cât din punct de vedere politic, 

De altfel, Guvernul, nici nu poate să adopte. unele 
idei politice, sau să săvârşească anume acte, care "ar fi 

“contrare curentelor ce se manifestă în parlament, 
Un „guvern poate aveă cele mai bune intențiuni, | 

pentru a înzestră armata, el nu va puteă face însă niaric, 
dacă parlamentul va refuză "creditele: cerute, ; 
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In afară de aceasta, Guvernele, fiind schimbătoare și uncori destul de des,” evident, fiecăre' "dia ele! 'contribuis cu foarte puțin la pregătirea” armaței pentru” războiu, ' Cate după cum am mai spus, este 'o Operă de lungă durată, reclamând mai cu scamă continuitate, în "ce priveşte di- rectiva generală” a acestei preparaţiuni.” i 
Rezultă, că Guvernul, adică Consiliul de Miniştri, nu poate aveă în realitate, de cât răspundere. politică, re- lativ la pregătirea! armatei pentru războiu, Mae Această lipsă de răspundere este cu atât mai. „evi- dentă, pentru “Consiliul! superior al apărărei” țărei, din care face parte şi Capul Statului, ce după Constituţie i ni poate fi făcut răspunzător, ij 

Ministrul de războiu, 

Este necontestat, că Ministrul de războiu ar trebui să aibă o largă parte. 'de răspundere, în ce priveşte preg: d tirea' armatei pentru războiu, 
Astfel, în timp de pace, el exercită de iapt Co- mandăâmeritul suprem în oştire! şi! în orice caz, are toată latitudinea să aleagă persoanele, ce vor constitui acest Comândament la războiu. Ori, cunoscut este, cât de greu apasă în balanţa victoriei „Sau a i înfrângerei persoana ge- neralisiniului, [ 
In afară de aceasta, Ministrul de războiu poate să modifice - organizarea armatei, după “cum crede - de cu- viinţă, legea dându- -i în “această privință puteri foarte mari, - Apoi,.. "Ministrul de războiir” este. alcătuitoriul " buge- tului anual, şi adrministrătorul: tuturor fondurilor, ce parlâ- mentul îi pune la dispoziţie, In | această ” calitate, el are dreptul să, mărească sau să micșoreze efectivele de pace ale armatei. 

Din această, va rezultă pentru războiu o armată mai mult sau mai Puțin numeroasă, mai bine sau mai slab instruită, | 
Ministru de războiu poate recurge 1a concedii pen- 
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tru economii, la eliberarea anticipată a contingentului, 
Poate să aniâie chemarea sub arme a recruților şi să 
reducă, sau chiar să suprime, cu totul, concentrările re- 
zerviştilor, pentru reîmprospătarea cunoștințelor militare, 

Toate acestea au o infuență hotărâtoare asupra ins- 
trucției trupei şi deci a unei bune pregătiri pentru războiu, 

„_ Aceleași largi puteri le are Ministrul de războiu, în 
ce priveşte numărul, instrucția şi pregătirea corpului ofi- 
țeresc. Este destul să amintim în această privință, că Mi- 
nistrul de războiu poate spori sau micșoră numărul elevilor 
din şcoalele- militare, de care va depinde numărul ofi- 
țerilor, adică încadrarea armatei. Tot el poate moditică 
programele de învățământ, de care atârnă pregătirea pro- 
fesională a corpului ofițeresc „De asemenea, poate să „ Concentreze sau nu ofițerii de rezervă, pentru instrucție etc, 

Dar sunt și alte chestiuni importante, în care acţiu- 
-nea Ministrului de Războiu poate aveă o influenţă cousi- , 
derabilă. Astfel, spre exemplu: Stabilirea numărului, fe- lului şi locurilor, unde urmează să se construiască for- : 
tificaţii în timp de pace. Dislocarea trupelor, adică așe-: 
zarea pe teritoriu a diferitelor unităţi ale armatei, Cons- 
trucții de magazii de mobilizare, depozite de muniţiuai ete. 

Rezultă dar, că Ministrul de. Războiu are așă de 
largi drepturi și puteri, încât el: poate influență, întrun 
mod hotărâtor, pregătirea armatei pentru războiu. ; 

„ Trebuie însă ținut seama, că o condiţie esențială, 
pentru buna pregătire de războiu a armatei, este continui- tatea în lucrări. Cum însă, Ministrul de războiu face parte 
din guvern, el urmând soarta politică a întregului cabinet, „de multe ori se schimbă foarte des. Am arătat cum, în decursul anului 1912, noi am avut 3 Miniștri de războiu, 
lar dela încheerea păcei și până acum, în interval de 
10” ani, s'au perindat 8 Miniştri la acest departament, 

“In rezumat, se poate spune că, Miniştrii de războiu, având o foarte mare înrâurire asupra pregătirei armatei . 
pentru războiu, ar puteă fi trași la răspundere, In reali: 
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tate însă, lucrul acesta este aproape imposibil de rea- lizai şi cea mai bună dovadă este faptul, că după expe- 'diția militară din Bulgaria, în 1913, unii se gândise să cheme la răspundere pe acei Miniştri de războiu, care lăsase armata nepregătită, 
Când a fost însă chestiunea, să se aduci la îndepli- nire această idee, greutăţile au şi început, De la 'ce dată şi care din . foştii Miniştri de războiu să fie traşi la răspundere? L 
Apoi, cum s?ar fi putut realiză în practică o asemenea concepție, când o bună parte din ei odihneau de mult somnul cel de veci.  , 

! lar după 1918, deși ţara suferise şi mai mult, deşi se pierduse sute de mii de vieţi, ce puteau fi cruțate, dacă armata eră mai bine pregătită; totuşi, nimeni nu s'a mai gândit să caute pe Miniştrii de războiu vinovaţi pentru lipsa de pregătire a armatei, 

Șeful Statului Major General al Armatei. 

Acei, cari nu prea sunt la curent cu chestiunile militare, îşi închipuesc, că pregătirea armatei pentru răz- boiu este un atribut, ce intră exclusiv în sarcina Șefului statului major general al armatei şi că prin urmare, dacă i înalte instituţiuni se găseşte un general „iscusit, țara poate fi liniştită şi în siguranţă, Cine cunoaşte însă realitatea, știe că iucrurile stau cu totul altfel. Mai întăi, aceaşi nestabilitite a Șefului de stat major ca și a Ministrului de războiu, |! ” In adevăr, începând din anul 1894, când. sa Orga- nizat la noi. serviciul de Stat Major — căci înainte există depozitul de războiu — și până în momentul de'. faţă, adică în interval de 35 de ani, noi am avut 20 Şefi de stat major generali ai armatei, Aceasta înseamnă, că fiecare din ei nu.a funcţionat mai mult de 1—2 ani, pe când' armata Germană, în tot secolul XIX-lea a avut numai 3 Şefi de Stat Major. 
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Este o dovadă, că afară de câteva mici: excepțiuni, 
aproape fiecare Ministru: de războiu: a: venit: cu Șeful său. * 

„de stat: major. 
. 

Rezultă dar, că principala condiţiune, pentru o bună 
pregătire de războiu, adică continuitatea în lucrări, ma 
fost: satisfăcută la noi nici în ce privește Statul Major 
general al armatei, | 

In afară de aceasta, Șeful statului major poate fi 
un general cât de capabil, cu o personalitate pronunțată, 
el tot subordonatul Ministrului de războiu rămâne şi ca 
atare, nu poate face de cât ceeace: Ministrul: bine voeşte 
să aprobe. Și cum la noi, este posibil să ajungă Ministru 
de războiu un militar sau civil, fără a aveă. și competența 
necesară, lesne se va înțelege, cum adesea măsuri judi- 
cioase, propuse de Șeful de stat major, sunt refuzate de 

" Ministrul de războiu. | | 
; „Apoi, cum ar .puteă şti oare Şeful de stat major, 

dacă dispozițiunnile luate de el, produc efecte bune sau. 
rele şi că se aplică în sensul vederilor sale; când el nu, 
are posibilitatea să se asigure de execuție, neavând nici 
“un drept de inspecţie asupra comandamentelor, trupelor 
şi. serviciilor armatei? Sa 

In ' asemenea ' împrejurări acțiunsa Șefului de stat 
„major rămâne pur teoretică, reducându-se, în weneral, la: 
Instrucţiuni de mobilizare, despre care nu ştie dacă se 
pot aplică, la programe de instrucţie pentru trupă şi 

“ofițeri, fără a aveă vre-un mijloc de control ăsupra mo- 
„dului cum se execută acele programe şi a rezultatalor 
obținute, a , ! 
„+ Apoi, la întocmirea de planuri de operații, trans-. 

„porturi -etc., care adesea ori rămân simple lucrări -teo- 
retice, în. cartoancle Statului Major căci, sau Ministrul 
de iăzboiu refuză să acorde Sumele -necesare, pentru ca 
asemenea planuri să poată fi aduse la îndeplinire; său 
„unii Miniștri de războiu, organizându-și un Stat Major 
particular în minister, — foarte adesea cu ofițeri ne- 
pregătiți — întocmesc ei. direct asemenea lucrări, fără
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cel puţin să mai ţină la curent pe Şeful de stat major 
despre măsurile luate, după cum sau întâmplat lucrurile 
în preajma intrărei noastre în războiul din 1916. ; 

„În asemenea. condițiuni, până ce Şeful statului. major 
nu- va aveă. cel puţin aceeași stabilitate, pe care o are, 
primul. preşedinte - al: Curţei -de Casaţie, “precum 'şi. o 
mai: mare indenpendență în chestiunile de mobilizare, ins- 
trucție etc., răspundere pentru el,. în ce privește pre- 
gătirea armatei: pentru războiu, nu poate să existe, |, 

În rezumat, se poate. spune, că dintre factorii. pe 
care i-am examinat, unii din ei, cum este Capul statului 
şi membrii parlamentului, atât din punct de vedere ju- 
ridic- cât și al. realităței lucrurilor, nu pot. aveă vre-o 
răspundere, în ce priveşte pregătirea armatei peutru războiu. 

Alţii, cum sunt, Consiliul. de Miniştri, Miniştrii de 
războiu etc., deşi din punct. de vedere juridic, au răs- 
punderi, în realitate însă nu se pot stabili. 

Astfel că, în definitiv, răspunderile asupra nrogitirei 
armatei pentru războiu, rămân nedejinite, 
“Dar tocmai această stare de lucruri, ar trebui să 

facă pe cei ce au sau pot aveă vre-o influență, ieiativ la 
pregătirea armatei pentru războiu, să-şi pună toată râvna 
şi tot interesul, în această privință. Toţi aceştia să aibă 
“în vedere, că deasupra oricărei alte consideraţiuni, apă- 
rarea patriei este aceea care trebue să primaze, ». 

lar în ce privește răspunderile, să se gândească, că 
dacă în fapt, ele nu pot fi stabilite imediat, rămân însă 
generaţiile viitoare, care trăgând consecinţele, de pe urma | 
lipsei de pregătire a armatei pentru războiu, vor înfieră - 
pentru totdeauna, pe acei care nu şi-au făcut la timp şi 

"în mod complet datoria. .-. 
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INCHEERE 

Foarte mulţi își închipue, că organizarea unei ar» mate se reduce la organizarea sau mai bine zis la consti- tuirea unităţilor sale (regimente, brigade, divizii, etc,), „In realitate însă, organizarea unei oștiri este o operă mult. mai complexă şi mai vastă, care îmbrățișează nu numai unităţile armatei, ci toate instituţiunile militare, cum sunt: recrutarea, pregătirea cadrelor, învățământul “militar, or 
ganizarea teritorială, dislocarea trupelor, comandamentul! etc. j . . Toate aceste instituţiuni, împreună cu unitățile ar- matei, constituesc la un loc puterea rhilitară a statului sau armata. In zadar regimentele, brigadele, diviziile etc. vor aveă alcătuirea cea mai modernă, dacă celelalte insti- tuțiuni, pe care le-am arătat mai sus, ar funcţionă după sisteme învechite; atunci armata, în ansamblul ei, va aycă o calitate mediocră, iar în caz de războiu uu va fi în stare 
să dea rezultatele așteptate. , 

„* Este de observat, că la Noi, în urma încheerei păcei, fie din lipsă de experiență a: celor ce se găseau -la condu- cerea treburilor statului, fie din cauză că nu se mai între- vedeă, pentru un moment, vre un pericol imediat se poate spune, că organizarea armatei a. fost lăsată aproape în părăsire, $ | 
„In adevăr, am arătat, în cuprinsul acestei lucrări, că tot ce sa făcut dela războiu încoace, se reduce nutna? la o nouă constituire sau Organizare, ce s'a dat unităţilor ar. matei în anul 1923 şi aceasta însă, fără a realiză un pro= gres real, care să corespundă nevoilor viitoare de apărare ale ţărei. 

a Toate celelalte instituţiuni militare au rămas ne- schimbate, funcţionând, sau după sisteme învechite, dinain- tea războiului; sau după directive provizorii şi fără nici o bază legală, care se modifică prin ordine și decizii minis- teriale, aproape odată cu venirea unui nou Ministru în ca- 
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pul departamentului războiului, Şi trebuie notat, că în decurs de 10 ani dela încheerea păcei şi până actun, noi 
am avut 8 Miniştri de războiu, 

„In asemenea condițiuni, este lesne de văzut, că în 
tregul nostru organism militar se găseşte pe baze neși- gure şi nepotrivite timpurilor de astăzi. 

lar urmările acestor stări de lucruri, în motnentul de 
faţă evident, nu pot fi destul de just apreciate, de oarece 
este cunoscut, că greșelile săvârşite în organizarea unei 
oştiri nu apar la suprafaţă de cât foarte târziu şi în special cu ocazia unui războiu, 

Din cele arătate în cuprinsul acestei . lucrări, rezultă 
că, oștirea noastră are nevoie de O nouă organizare, care "să îmbrăţişeze nu numai unitățile armatei, ci toate: institu- 
țiunile sale, | 

In această reformă a organismului nostru militar, fac= 
torul dominant, care va influență toate instituțiunile ar- matei, va fi desigur chestiunea. duratei serviciului sub 
arme, 

In asemenea împrejurări, două probleme se vor pune 
organizatorilor militari: | 

Ne menţinem la durata de serviciu sub arme de as-- tăzi (2—3 ani), căutând numai de a aduce unele îmbună- 
tăţiri instituţiunilor militare, astfel ca ele să corespundă stărilor de lucruri de acum, provenite mai cu seamă din 
cauza alipirei nouilor teritorii, precum şi a altor metode 
de luptă, ce se vor întrebuință întrun viitor rizboiu? Sau vom păși şi noi — ca toate celelalte popoare din 
Europa — la reducerea serviciului militar sub 2 ani, refor- 
mând aproape în întregime toate instituțiunile sailitare, 
astfel ca să fie în concordanță cu noua formă de arimată 
ce va rezultă, 

Pe baza celor expuse în cuprinsul acestui studiu cre- 
dem, că împrejurările ne vor sili, cât de Curând, șă recur- 
gem la al II-lea sistem de organizare arătat mai Sus. 

Odată aceasta stabilit, organizatorii militari vor aveă 
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să hotărască în primul rând, care va fi aspectul general al viitoarei  oștiri? ' Adică, înțălegem noi ca' armata Să ră- mână, ca și în trecut, o personălitate unică şi permanentă | pentru starea de pace şi cea de războiu; fiind prin urmare în acelaş timp şi “un organ de pregătire şi un organ «de execuţie, totdeauna gata â fi întrebuințat când nevoia ar cere-o, iar regimentul rămânând baza 'organizărei  uni- 
tăților armatei? | e - - 

. . 9 € . 
. Sau, să avem 0 armată distinctă pentru starea de pace, constituind numai un organism de “instrucţie şi pre- 

gătire, în care regimentul aproape dispare, . fiind înlo- cuit cu centre de mobilizare; şi o altă armată pentru răz- boiu, bazată pe . organizarea rezervelor, constituind” ade- văratul . orgân de execuție, care însă nu „poate fi gata din primele momente ale isbucnirei războiului? ii 
Situaţia noastră geografică şi politică ne infireptă- țeşte să socotim, că noi trebue să adoptăm primul sistem de. organizare generală a armatei, . -: Da 
In al doilea 'rârid, orgânizătorii militari vor aveă să fixeze caracteristica generală a armatei de războiu, căreia toată organizarea de pace urmează Să-i fie subordonată, 
In această privinţă trebue ținut seama că armata de războiu poate.să aibă 3 provenienţe: _- | 

a) Să derive din armată de pace printr'o siinplă spo- Tire a efectivelor, 
b) Să derive din armata de pace prin sporirea unită- ților şi a efectivelor în momentul decretărei mobilizărei, 

„€) Să derive. din armata de p'ace prin difuzarea ei 13 decretarea mobilizărei şi alcătuirea unei noui armate, adică armata de rezervă, | a a 
:In primul caz va fi necesar să se sporească numărul unităţilor existente în timp de pace, săci evident nu vom puteă duce un. războiu numai. cu 8 corpuri de armată, mai ales dacă am fi nevoiţi să luptăm pe 3 fronturi, 
In cazul al doilea, adică acela al dublărei sau trip- „ărei unităţilor din timp de pace, trebue să se îi din 
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timp măsurile necesare pentru sporirea. cadrelor și în 
special a ofiţerilor inferiori şi a subofițerilor reangajaţi, 

In cazul al treilea, adică dacă bazăm totul numai pe 
rezerve, este evident că armata existentă în timp de pace 
poate fi redusă, în schimb trebuesc luate toate măsurile: 
pentru organizarea rezervelor, 

Fiindcă dela încheerea păcei. şi până acum, am avut, 
miniştri de războiu — conducătorii de fapt ai oştirei — 
cari au preconizat aceste 3 concepţii şi Chiar cu începirturi 
de executare, este evident că nu putem lăsă mai departe o 
asemenea mare problemă la discreţia sau capriciul fiecă- 
rui ministru de războiu. | | 

In adevăr, toate modificările aduse armatei în timp 
“de pace, antrenează. schimbări profunde în ce priveşte pla- 
nul de mobilizare, proiectele de operaţii și mai cu seamă 

" Planurile de transport ale armatei spre zona de concentrare, 
„La toate aceste lucrări iau parte organele admiuistra- 

tive, direcţia căilor ferate şi Marele Stat Major, care trebue 
să lucreze ani de zile. Ne putem da seamă la ce primejdii 
suntem expuşi, dacă un războiu ne-ar surprinde tocmai. în 
timpul acestor transformări, | 

Este dar nevoie ca ideile: mari! directrice în -ce privește 
aspectul general al oștirei şi caracteristica armatei de răz- 
boiu, să fie stabilite de Consiliul superior al apărărai ţă- 
rei, iar îmbunătățirile treptate ce se vor aduce organis- 

“mului militar să se facă numai în cadrul acelor idei mari 
directrice, 

Numai astfel: organizarea armatei vă fi unitară, se vă 
prezentă ca un tot armonios şi vă corespunde nevoilor de 
apărare ale țărei, | 

Orice sar face însă, şi orice sistem de organizare 
Sar: adoptă, tot va fi un progres faţă de starea actuală, 
care nu mai poate dăinui multă vreme, 

"In această privință este de observat că, mulți din 
conducătorii țărei confundă adesea chestiunile de înzestrare 
ale oştirei cu acele de organizare, 

Şi atunci când li se semnalează, că armata are. lipsuri 
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în ce priveşte pregătirea pentru războiu, ci găsesc o iusti- ficare în situaţia economică şi financiară atât de grea, prin . care trece ţara dela războiu încoace, | 
“Insă nici unul din ei nu va puteă găsi vre-o scuză că au lăsat armata, atâta vreme, cu o organizare învechită, de oarece îmbunătățirile ce se pot aduce oștirei pe această: cale, nu cer nici. un spor de cheltueli din partea statului, 

De aceea, Academia Română a avut o ideie foarte feri- cită, și oştirea îi va fi recunoscătoare, propunând acest su- biect asupra „Organizărei armatei după războiu” căci, cel puțin pe această cale, se va da prilej factorilor răspun- zători să cunoască realitatea lucrurilor şi să iă măsuri de îndreptare, atât cât nu e prea târziu, 
Cei ce au conducerea treburilor acestei țări să aibă în vedere, că fără o armată puternică și bine organizată, România Mare nu se poate consolidă. Prin urmare acești conducători ai țărei să .se îngrijească mai mult de nevoile „ei și să nu uite, că pentru toți Românii, armata reprezintă: Mândria trecutului, siguranța prezentului, chezășia vii- 

„torului. 
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