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Răsboiul mondial şi idealul 
nostru, naţional. 

Cu isbucnirea răsboiului mondial din 1914, Ro- 

mânia era pusă în noua situaţie de-a se hotărâ, dacă 

se alipeşte de Franţa, care reprezinta umanitatea şi 

salvarea micilor naţionalităţi subiugate, sau rămânea 

alături de vechea ei aliată, Germania, care reprezenta 

violența și sclavia, şi în acest caz trebuia să renunțe 
la toate visurile ei de întregire naţională. 

A rămâne în litera tratatului de alianță. cu Ger- 
mania de a:um 30 ani, însemna ca România să se 

pue în serviciul. unei cauze criminale, însemna ca să 

lupte pentru întronarea hegemonii mondiale a Ger- 

manii, însemna ca să lupte pentru a ajunge sclava 

politică şi economică a aliatei sale. 
Totuşi, resolvirea noei situaţii politice era foarte 

simplă. Intrând în răsboiu alături de Germania, nu se 

putea ivi decât două ipoteze: Germania va fi înfrântă 

sau victorioasă. Invingerea Germaniei atrăgea după 

sine fatalmente şi pe-a noastră şi cu aceasta distru- 

gerea visului nostru secular: Unirea tuturor Românilor 

de sub sceptrul habsburgic*). Germania fiind vic- 

torioasă, pt lângă faptul că am fi întărit hegemonia 

Germanii şi mai ales a Austro-Ungarii, care ne asu- 

prea de se:ole 4.500.000 Români, dar şi Regatul 

*) 'Fransilvania, Timişoara, Crişana, Maram ureş şi Bucovina 
-



României şi-ar îi pierdut independenţa politică Şi econo- 
mică, fiind o anexă, dacă nu un stat :vasal Germanii. 

"Aceste argumente politice, suficiente pentru a 
ne îndrepta pașii spre Franța, erau însă sprijinite şi 
de voința poporului, care isvora din cea mai curată 
dragoste pentru Franţa și aliaţii săi. —. Franţa, pen- 
tru poporul nostru, în concepția lui simplistă, era un 
simbol al dreptății, libertății, intelegenții şi umanităţii. 
Nu era țăran, pe Sare să-l întrebi cine ar dori să în- 
vingă, şi să nu răspundă: Franţa. Dacă câutai să 
afli motivele logice, nentru care avea această dorinţă, 
nu putea să ;ţi le tălmăcească, dar începea şi ter- 
mina cu concluzia : „Franța este. nsam cu noi.& 

La aceasta, dacă mai adăogăm și puternicile 
mișcări populare în favoarea Franţii și a aliaților-săi, 
se înţelege cât de uşor îi venia: unui. guvern să se 
declare. pentru înțelegere, când, - pentru aceasta avea 
motive politice și voinţa intregului popor. 

Un singur punct dificil atârua în luarea acestei 
hotărâri, de. altfel care se exploata foarte larg de 
cătră o seamă -infimă de politiciani, ce doriau să ră- 
mânem' neutrii, sau să întrăm în: răsboiu alături de 
Germania. Acest punct dubios era: Rusia. In: urma 
răsboiului din 1877, in care am întrat ca să ajutăm 
armatele ruseşti aflate într'o grea situație strategică, 
României, ca recompensă a acestui important ajutor, 
i sa luat de Rusia toată Basarabia şi în schimb i s'a 
dat Dobrogea, care pe vremuri fusese tot a noastră 
sub Voevodul Mircea cel Bătrân (1400). Purtarea du- 
bioasă a Rușilor, din 1877, ne inspira destulă teamă 
şi acuma în 1916, când trebuea să colaborăm cu ei 
şi încă aşa de direct. 

Apoi, teama ca Dardanelele să nu.cadă în mâ-.. 
na Ruşilor, era încă o piedecă destul de serioasă. 
"Dar la aceste motive, :.care pledau .contra. unei
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alianțe, alături deinţelegere, se găseau destule „contra 

argumente. Cel mai de seamă era acesta: 
Intro alianţă în care se afla Franţa şi. Anglia, 

care reprezentau dreptatea, cavalerismul,: cinstea cu- 

vântului şi ocrotirea micilor naţiuni, — nu mai era 

posibil să se repete iarăşi actul din 1877. | 
Pentru acelaş. motiv, nici regimul politic şi e- 

conumic ce s'ar fi stabilit pentru Dardanele, n'ar fi 

putut îi în detrimentul nostru, aliați ai Rusiei. 
O altă cauză de ordin material, care ne oprea 

să mergem alături de înțelegere,:era şi nepregătirea 
technică a armatei noastre, în comparație. cu marile 

oştiri, cu care urma să ne măsurăm. Pentru un mo- 
ment, întradevăr, argumentul prezinta? destulă greu- 

tate, dar dacă se avea în vedere marile: rezerve ale 
industrii militare ale aliaţilor şi ușurința, cu care 

ne-ar îi parvenit acest :material prin Rusia, atunci, şi 

acest argument, cădea tot aşea de ușor ca. Și pre- 

cedentul. 

O speranţă slabă însă tot mai rămânea în ini- 
ma Germanilor şi. filogermanilor..Era aceea că M. S. 
Regele Ferdinand, fost prinț de Hochenzollern, nu va 
semna 0: declarare de războiu contra neamului s său 

de origină. 

Dar şi această nădejde era destul de slabă și 

"probă lipsa de judecată și psichologie din partea a a- 

celora care o speculau. 

Regele prin tăcerea lui, păstra şi cultiva în su- 

fletul 'său acelaș ideal naţional ca al poporului, său 

și nu aștepta decât momentul prielnic pentru a-l. re- 

vărsa în toată puterea lui vajnică, întrun războiu 

crâncen pe viaţă și moarte, în contra acelora care 
ne asupriseră îrații de veacuri. M. $. Regele Ferdi- 

nand |. însuşindu-şi în totul aspiraţiunile poporului 
său, a eșit din cadrul celor mai mati voevozi români. 

e
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EI este şi va rămânea pentru neamul ncstru, Regele 

Soare al Românilor alături de o Regină nobilă în de- 

votamentul nemărginit, și dragostea Ei neinchipuită 

pentru poporul său, care o iubește şi-o venerează 
ca pe-o sfântă. 

Speranţa acelora, care vedeau în Regele Ferdi- 

nand, mai mult un prinţ german, de cât un adevă- 

rat Voevod român, s'a împrăștiat ca fumul în ziua 

de 15 August 1916%, când aprobând în totul politica 
răsboinică a guvernului I. Brătianu, a semnat decla- 

ratea de războiu contra Austro-Ungarii și aliaţilor săi, 
dând următoarea înălțătoare proclamaţie cătră popor: 

Români, 

„Războiul, care de doi ani a înzins totmai strâns 
„hotarele noastre, a sdruncinat adânc vechiul așeză- 
„mânt al Europii şi a invederat că pentru viitor nu- 
„mai pe temeiul naţional se poate asigura viaţa paș- 
"nică a popoarelor. Pentru neamul nostru, el a adus 

„Ziua aşteptată de veacuri de conştiinţa naţională, 

„ziua unirii lui după vremuri îndelungate de neno- 
„Tociri şi de grele încercări. Inaintașii noştri au reu- 
„Şit să întemeeze statul Român prin unirea princi- 
„patelor, prin războiul independenţii, prin munca lor 
„neobosită pentru renașterea naţională. Astăzi ne este 
„dat nouă să intregim opera lor închegând pentru. 
„totdeauna, ceeace Mihai Viteazul a înfăptuit numai 
„pentru o clipă: Unirea Românilor de pe cele două 
„Părţi ale Carpaţilor. De noi atârnă azi să scăpăm de 
„sub stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste 
"munţii şi din plaiurile: Bucovinei, unde Ştefan cel 

„Mare doarme somiiul lui de vezi. În noi, în virtu- 

„țile, în vitejia noastră stă putinţa de a le reda drep- 

„tul ca întro Românie  întregită și liberă, dela Tisa 

„2) Toate. datele sunt stil vechi, 
.
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„până la Mare, să propăşească în pace potrivit des- 

„tinelor şi aspiraţiunilor gintei noastre. 

Români, | E 

„Insuilețiţi de datoria sfântă ce .ni se impune, hotă- 

„Tâți să înfruntăm cu bărbăţie toate jertiele legate 

„de un crâncen războiu, pornim la luptă cu avântul 

„puternic al unui popor, care are credința neclintită 

„în menirea lui. Ne vor răsplăti roadele glorioase ale 

„isbândei. Cu Dumnezeu înainte...“ | 
Ferdinand. 

Entuziasmul fără seamă din ziua de.15 August 

1916 ar îi imposibil de descris. Era un delir de bu- 

curie și entuziasm. Străzile nu mai încăpeau de lu- 

me și “de veselia clipelor mari prin care treceam. 

Era revărsarea furioasă a însufleţirii unui neam în- 

treg, ce aştepta de mult această sfântă răsbunare. 

Situaţia militară -a beligeranţilor”” 
la 14 August 1916. 

Pe frontul occidental, după oprirea ofensivei, ger- 

mane îndreptată contra cetăţii Verdun, armatele franco- 

engleze începuseră imediat ofensiva pe Somme. Pri- 

mele zile ale acestei ofensive, fuseseră o surpindere 

“pentru Germani. Din această cauză, succesul franco- 

englezilor se dessina printr'o pătrundere serioasă a 

frontului inamic, pe lângă capturarea unui mare nu- 

măr de prizonieri şi a unui însemnat “material de 

războiu. In zilele următoare, care coincideau . cu întra= - 

rea României în acţiune, surprinderea trecând şi 

Germanii putându-și aduce rezesvele necesare, pre- 

siunea aliaţilor se mai micşorează . şi un început de 

echilibrarea forțelor ambilor adversari începuse a se 

manifesta, Totuși pentru a veni în ajutorul frontului
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nostru, Francezii iau contra ofensivă la Verdun pe la 
începutul toamnii.  recucerind tot terenul pierdut în 
primăvara anului 1916, pe lângă o imensă pradă 
de război. 

Pe frontul italian, se începuse ofensiva contra 
capului de.pod Gorizia, care.s'a terminat cu luarea 

; acestei. cetăţi, exact cu câteva zile mai înainte de 15 
August. 1916. Prin Septemvrie Italienii au început o 

„ofensivă locală pe platoul Carso, având un important 
succes care, însă ua continuat Și în restul toamii. 

Trecând la fronturile cele mai apropiate de noi 
. şi cu care făceam legătură direct, observăm „aceeaș 
„linişte la data -intrării în războiu a României. Frontul 
„usesc, după ce se mișcase puternic prin ofensiva 
„lui, Brussilov, . dirijată în Galiţia şi Bucovina, în mod 
„inexplicabil se  calmase, pe la începutul .lunei. Lunie 
1916. Pentru toţi. a fost o surpriză încetarea ofensi- 
vei ruseşti, care dăduse cele mai frumoase rezultate, 
şi care, aşa cum mergea, „făcea să se prevadă cele 
mai mari succese. Nimenea nu putea să-și expiice moti- 
vul care făcuse pe comandamentul Suprem rus să re- 

„munțe. aşa de uşor la o ofensivă, care, avea siguranța 
ceior mai frumoase rezultate strategice. După 1917. 
„sa înțeles însă cauza -acestei măsuri. Nu era altceva 
„decât executarea unui plan politic bine aranjat, care 
„nu tindea la nimica altceva, decât la părăsirea unor. 
„aliaţi credincioşi, care 'se aruncaseră în îoc tocmai 
_pentru salvarea „Rusiei, . care | fusese .atacată!. Era 
„manifestarea unei. „drepte . recunoştinți față. de 
„aliaţii .săi, care, în loc să lase. în ghiarele pe- 
Ticolului „germanic, săriseră spontan şi fără de nici.un 
„Bând ascuns, ca s'o ajute. cu prețul sângelui lor !..- 

Trecând la frontul Salonicului, observăin ace- 
aşi acalmie datorită faptului că armata aliaţilor era
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în curs de concentrare. De altfel nici nu se putea 
impune acestei armate operațiuni in stil mare, de 
oarece, la aceea dată îi lipsea încă forţa necesară, 
iar spatele și aripa stângă erau în mare nesiguranță, 
din cauza Greciei, care era aliata ascunsă a Ger- 
maniei, 

"În cea ce priveşte frontul din Caucaz, Palestina 

"şi Mesopotamia, de şi erau caracterizate prin aceeaş 

Situaţia 

militară a 

inimicului. 

liniște, nu insistăm asupra lo, Aceste fronturi erau 

prea departe de teatrul nostru de operaţiuni şi. nu 

puteau avea o influență imediată asupra frontului 

nostru, din cauza inexistenții liniilcr de comunica- 

ție rapide, cu ajutorul cărora “Turcii să poată opera 

cu succes pe linii: interioare. 

După cum 's'a văzut, înainte de 15 August 1916, 
era linişte relativă pe toate teatrele de operațiuni 

afară de cel franco-englez. Germanii puteau să-și 

adune o rezervă strategică, din trupele care deve- 

neau disponibile pe frontul pe care adversarul era 

inactiv. Această” rezervă o puteau dirija de îndată a- 

"colo unde era necesară. 

Aşa fiind Germanii reușiseră să-și creeze o 
rezervă strategică centrală, pe care înainte de 15. 
August aveau .intenţiunea so arunce o parte con- 

-tra frontului dela Salonic. altă parte contra fron- 
tului rusesc. 

Prima ofensivă avea de s:op să bată armata 
dela Salonic, pentru a degaja armatele turco= -bulgare 

şi. pentru ca să atragă pe Greci, care nu putea să 

se unească pe faţă cu Germauia, din cauza unei a- 

menințări continue și prea 'apropiate din partea .ar- 
matei de Orient. 

„Ofensiva contra feontiilui. sud- vestic rusesc titi 
+
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dea imediat la ocuparea Bucovinei. Prin aceasta, în 

„. caz de întrarea României în acţiune, flancul ei drept 

ar fi fost descoperit şi armata noastră ar fi rămas 

- -înt”o continuă ameninţare de a fi separtă complect de 
aripa stângă rusă. | 

___ Afară de aceasta, noua ofensivă germană contra 

armatei ruse refăcută, putea să aducă pe lângă în- 
frângerea dar şi  dezertarea Ruşilor .de. lângă aliaţii 

săi, dezertare pe care oamenii ei de stato căutau 

de mult şi sub ori ce pretext, 

Pentru aceesta, când România a întrat.în ac- 

ţiune contra puterilor centrale, inamicul. și-a concen- 
trat toate rezervele disponibile contra noastră. Astfel 

au fost aduse urmățoarele unități: 4 div, inf, şi 2div cav. 
germane de pe frontul franco-englez,. 5 div. gar- 

mane; 1 div. infan. şi-1 jum. div. cavalerie ' austro- 

ungară de pe frontul oriental; 5 div. bulgare, din care 

una de cavalerie, și 2 div. turceşti de pe frontul Sa- 

lonicului, 2 div. infanterie austriace, și 3 brigăzi de 

munte tot austriace, create de curând la Viena şi în- 

sfârşit o jum. div. germană, care fusese disponibilă 

-la Berlin. Totalul forţelor inamice dirijate contra 

noastră .în luna Se,„temvrie a fost de 21 div. inf. 
și 4 jum. div. cavalerie, .față de o armata de 23 div. 
infanterie, cărora le lipsea complect materialul mo- 

dern şi erau uzate peste măsură din cauza luptelor 

continue de zi şi de noapte, dela 14 August până la 

1 Novembhre 1916. - 

La sfârșitul anului ; 1916 inamicul și-a putut a- 
duce alte disponibilităţi pe îrontul român, așa că nu- 
mărul diviziilor a crescut până la 32-—-37. 

Astfel, România întrând în răsboiu alături. de 

aliaţi, la o dată când pentru mulți era o surpriză pen- 

trucă' momentul nu părea. de loc bine ales și nici pre-
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gătirea sa militară nu era complactă, a atras asupra 

sa toate rezervele germane, care aveau de scop: să 

atace frontul rusesc şi să arunce în mare armata 

de orient, nu îndeajuns de puternică. In acest chip 

Rusia ne având nici un pretext să iasă din alianţă, 

frontul oriental a continuat să perziste reţinând un 

număr important de trupe austro-germane, iar armata 

de orient s'a putut îortilica şi i s'a mărit efectivul 

pentru operaţiuni viitoare împiedecând totdeodată pe 

Greci de-a se uni cu puterile Centrale. 

Dacă nci nu intram la această dată în acţiune 

uşor se poate vedea ce s'er fi întâmplat. Rusia dezer- 

lând din 1916, forţele austre-germane de pe acest 

. front împreună cu cele turco-greco-bulgare dela Sa- 

onic aruncate în contra frontului occidental 1916— 

17 ar fi fost așa de superioare forjelor aliaţilor, încă 

neajutaţi de Americani, încât nu știm dacă decisiva 

mar îi șezut de partea puterilor centrale. România 

sacrificându-se momentun pe sine, a salvat în schimb 

situația critică a aliaţilor și cu aceasta se poate mân- 

dri că a salvat chiar soarta omenirii. | 

In aceasta constă alegerea momentului - nostru, 

oarecum dictat de situaţia dificilă a aliaţilor: noștri 

“şi în acest moment găsim siguranța desăvârșită a 

wmplinirii integrale a idealului nostru național. -, 

“Mobilizarea şi Concentrarea Armatii 
Române. 

Mobilizarea - : Mobilizarea s'a decretat în seara zilei de 15 

" oastei. August 1916, iar primu zi de mobilizare a început la 

cra 12 noaptea din ziua de 1% spre 16 August. Mo- 

bilizarea s'a făcut în cea' mai perfectă ordine şi în- 

teun entuziasm de nedescris. Pentru tot poporul era 

o bucurie fără țărm, căci 'sosise în sfârşit ceasul, când
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cu armele în. mână, vom desrobi fraţii noștri din 
Ardeal, subjugaţi de veacuri, | 

In a cincea zi de la decretare, mobilizarea era 
complect terminată. 

__ Acoperirea mobilizării sa făcut cu unităţile de 
infanterie .și artilerie, care se găseau pe frontieră 
încă din vara anului 1915 unde făcuseră oare care 
lucrări de sapă în vederea vre unei încercări din par- 
tea Germanilor, de-a ne sili cu forța, să dăm drumul 
spre Turcia şi Bulgaria, muniţiunilor de care aceste 
țări întrate în răsboiu duceau mare lipsă. : 

- Bfectivul total al armatii mobilizate, eră la în- 
ceput, de aproximativ. 800,000 oameni, din care a- 
proape 600.000 formau armata de operaţiuni, Pe 
lângă -acest important efectiv se mai găseau, prin 
depozite și părţile sedentare încă 200,000 de tineri, 
gala să umple golurile, care s'ar fi ivit în cursul ope- 
raţiunilor. Cum se vede, sa mobilizat 1324 din în- 

“trezea populaţie. Sa recurs la acest coeficient 'im- 
portant- pentru că, planul nostru. de operaţiune, făcut 
pe baza eceluia-al tuturor aliaților, -urmărea o  lovi- 
tură decisivă şi. deci nec:sita maximum de forțe. 

Din cei 800000 oameni s'au complectat nu nu- 
mai efectivul cclor 15 div. infanterie, celor 2 div. 
cayalerie. independentă şi-a marinii fluviale, dar s'au 
mai creiat încă '8 divizii de infanterie. Efectivul divizii, 
avea între 20000 - 28000 oamen:. In general o  divi- 
zie avea: 2—3 brigăzi a 2 regimente, a 3 batalioane, 
ă 4 compănii; 1—2 regimente, artilerie de câmp a 6 
baterii; 1--2 excadroane cav.; 1 batalion pioneri. 

Se mai adaugă 5 reg. obuzieri de 105 m. m. 
t. 73.0 baterie obuziere de 150. m. m. tr. etc. 

Armamentul, pe care- l aveam la decretarea mo- 
bilizării era insuficient şi foarte variat. Singura reme- 
diere. nu putea îi de cât, numai dacă - sar fi putut
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complecta de aliați. Dar, deşi.acest material fusese de : 
mult expediat din "Franţa și Anglia, el nu ajunsese încă 

la noi pentru că Ruşii îl rătăciseră prin toală Rusia și 
Sibaia, 

Armamentul nostru la decretarea mobilizării era - 

următorul : 
- „Infanteria era armată cu puşca Manlicher 6, 5 

ID. m. cu cea austriacă de 8 m. m., cu H.i Martini de: 

11 m. m. şi cu Weterly 'de 8 m.m, Regimentele 
de infanterie aveau între 2—6 metraliere: maxim, îar - 

altele aveau nici-o piesă. Grenade' întrun număr 
foarte -redus.erau de sistemul Savopol, cu:coadă. 

Artileria avea tunul . Krupp de 75:m.:m..T.:R, 

cel de 78 Krupp cu tragere înceată, :obusierul' Krupp 

de 105 m. m. T.:R., obusierul Schneider de 140.m.-: 

m. T. R. (| baterie), obusierul de 120 m. m. tragere: 

inceată şi tunul cu tragere lungă - Keupp de 105 m. 
„ tragere înceată; - .: - 

In ceea ce privaște flota de Du măre;. era alcă- 

tuită din 4 monitoare, 8vedete şi câteva: 'canoniere ; 

iar cea de mare avea un crucişetor cam din 1890 și. 

3 torpiloare tot aşa de vechi, - CI 

Situaţia strategică a. Românii. 

Din punct de vedere geografic; România se pie- 

sinta în situațiunea cea mai rea. Forma ţării: noastre - 
se aseamănă cu un unghi drept a cărui deschidere 

se face spre nord, 
Muntenia: şi Oltenia, formează: un eșind estrem. 

de periculos pentru: o armată care ar “fi fost chemată 
să opereze izolată contra Austro-Bulgarilor. Dată fiind 
că cea mai mare lărgime a acestui eșind, nu trece de 

200 km, se poate vedea ușurința, cu care inamicul 
îl putea tăea, operând pe'linii exterioare dela nord 
şi sud. In. acest caz armata 'ar fi fost nevoită a se re-



trage în Moldova, scurtându-se îrontul pe linia Sire- 
tului, și părăsind Oltenia, Muntenia și Dobrogea. 

Studiind lungimea frontului față de efectivul ce 
era chemat s'o. apere, ajungem la aceeași concluzie 
defavorabilă. 

Frontiera ce ne dispărțea de Austria are o lun- 

gime de 700 km, iar față de Bulgaria e de.600 km, 
în total 1300 km. Cum întreaga armată de operaţie 
nu era mai mare de, 600.000 oameni se vede impo- 
sibilitatea de-a putea să ne apărăm singuri granițele. 
De altfel făcând o comparaţie între îrontul nostru şi 
acela al aliaților se vede și mai uşor această impo- 

sibilitate, Frontul Franco- Englez are '700 km. și era 
apărat de cel puţin 3.500.000 oameni; frontul Italian 

de 600 km. era apărat de peste 1.200.000 oameni, 
iar frontul rus de 1200 km. era apărut de aproape 
5,000.000 soldaţi. 

Fronturile, ca obstacol militar se prezentau bine. 
Dunărea era un obstacol destul de puternic, care 

nu. se putea trece decât cu foarte.-mare greutate, în 
faţa unei armate puternice și vigilente. Tocmai pen-. - 
tru acest motiv inamicul n'a trecut-o la Corabia de cât 

„atunci când armata Falkenhain ajunsese pe malul drept 
al Oltului, acoperind astfel această trecere. 

In ceea ce privește graniţa Dobrogeană era ar- 
tificială şi nu putea fi capabilă de nici o rezistență, 
Capul de pod ce la Turtucaia, presenta o ameninţare 

“în flancul stâng a unei armate ce ar fi înaintat spre 
nord; dar ne făcând un sistem cu: alte puucte întă- 
rite, nu constituea un obstacol serios și de lungă 
durată, 

Carpatii formau o frontieră naturală : -destul de 
bună şi pentru ofensivă şi pentru deiensivă. 

Pentru: ofensivă constitueau o bază puternică de 
operaţiuni şi o linie de retragore foarte solidă. Sin-
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gurul desavantaj că între anumite puncte de trecere . 

Dunărea-jiu, Olt-Bran, Buzău-Oituz, Ghimeş-Bicaz, . 

Prisăcani-Dorna fiind interpuşi masive muntoase, ce 

nu erau accesibile, obligau. comandamentul superior - 

să lucreze izolat și aproape fără nici o legătură di- 

rectă între diferitele grupe. Pentru aceasta, fiecare grup 

trebuea să fie destul de -putern'c şi cu o artilerie a- 

bunderntă, pentru ca să poată întreprinde orice ope- 

rațiuni pe propriul său cont. De sigur acest neajuns 

se remedia întru câtva prin intervenirea rezervelor de 

armată, care erau nevoite însă a se mişca foarte re- 

pede. Pentru aceasta se impunea linii de rocadă su- 

ficiente şi mai ales căi ferate duble. 

Din punct de vedere defensiv Carpaţi erau priu | 

ei înşişi destul de tari. 

Presintau desavantajul că avaau o lungime atât de 

mare, '700 Km , care necesita trupe numeroase și mai 

ales că aveau regiuni inaccesibile, din care cauză, 

lipsind căile de comunicaţie paralele cu munții, jocul 

rezervelor nu se putea face cu ușurință şi rapiditate. 

Pentru acest motiv se. impuneau sectoare prea nu- - 

meroase şi ca atare şi rezerve fixe. 

Lipsa de căi ferate, făcea imposibile operațu- 

nile pe linii interioare, spre Carpaţi şi. în Dobrogea. 

Din această cauză fiecare teatru de operaţiune nece- 

sita o armată de sine stătătoare, care ar fi lucrat 

independent de ceialaltă. Această grupare de îorțe însă 
n'o puteam avea noi singuri. Numai Ruşii ne pu- 
teau îmbunătăţi situația frontului Dobrogean. 

Planul de campanie. 

Faţă de situaţia noastră geografică şi strategică 
se poate vedea că noi nu. puteam înthieprinde nici o 

operațiune, fără de ajutorul armatet ruseşti. Contând
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plan“ de -campanie. | | | = a) Otensivă puternică spre nord cu maximum de | 
forţe, operând în legătură cu aripa stângă a armatei 
rusești, care trebuiau să: înceapă operaţiunile conco- ' 
mitent cu' noi. a 

: 0) Defensiva strictă spre sud, contra Bulgarilor, : 
Care dacă s'ar fi mișcat contra asigurărilor date nouă 
prin Rusia, aceasta trebuia să intervie pentru a-i în-: 
pedeca. să ne 'turbure spatele nostru. a 

Gruparea forțelor. 
In strânsă legătură cu acest plan de campanie 

armata noastră s'a grupat în patru armate „de tărie 
variată. | a | Armata ]. (General Culcer) servind ca pivot, opera 
pe frontiera de Nord și Vest a Oltenii. | 

Armata 1. (General Averescu) eşalonată pe îron- - 
tiera Muntenii, opera ofensiv spre nord. e 

Armata III. de nord (General Prezan): desfășurată ! 
pe frontiera Moldovii, trebuea să opereze cfensiv spre 
vest, în legătură. cu aripa stângă rusă, tinzând a se 
uni cu armata a Il-a şi întrun cazeventual ambele să :- 
poată primi bătălie în câmpia Mureşului sau a Târ- 
navelor. Di | 
"Armata VI (General Aslan) inferioară ca număr 

celorlalte trei grupe, avea însărcinarea să apere Du- 
nărea şi Dobrogea. Acest grup trebuea să fie întări 
cu câteva divizii ruseşti. 

Planul de campanie. şi gruparea | 
forţelor inimice. 

Planul de De îndată ce România a întrat în acţiune înal- mpanie şi - : : -uparea for. tul comandament german a micşorat intensitatea o 
lor inamice peraţiunilor pe celelalte fronturi şi a adunat maxi- 

mum de forțe contra Românii. | 
Din rezervele adunate de pe:frontul occidental 

sincer pe acest concurs se putea' alcătui următorul '



| 
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Şi oriental a concentrat o armată puternică sub Ge- 
neralul Falkenheyn în Transilvania, pe râurile Târ- 
nave; iar din rezervele strânse de pe frontul macedo- 
nean și turcesc a alcătuit o altă armată sub Genera- 
lul Mackensen, la sudul Dunării. 

Armata Generalului Falkenheyn avea misiunea 
să pătrundă Carpaţii şi să' iesă în. Câmpia Muntenii, 
unde urma să se unească cu armata de Sud a Ge- 
neralului Mackensen, care, la, un „moment. dat, trebuea 
să treacă Dunărea, 

Pentru a opri 'ofensiva .victoarioasă .a armatei 
române în Transilvania, care ar. îi. împiedecat. con> | 
centrarea armatei Falkenheyn și ar fi demoralizaț: pe. 
Austro-Ungari, armata” Mackensen, deja concentrată: 
în Cadrilater,!) trebuea să atace imediat frontiera. do- 
brogeană. Cum. Ruşii: încă:nu: sosiseră în ajutor, 'eram: 
nevoiţi să micşorăm ofensiva : din Ardeal, trimițând: 
grabnic ajuloare spre: sud.' Astfel armata Falkenheyn se: 
putea, aduna. în linişte, în apropiere” de - îrontierae. 
noastră; : - - 

TD Cadrilaterul. este regiunea cuprinsă intre „Rusciu ” 
Şumla, Varna. şi Silistra, .. . : 

  

  

 



Trecerea. 
Carpaţilor 

, 

Partea | 
1. Ofensiva în Ardeal. 

“In noaptea' de 14 August trupele de acoperire 

de la frontiera Austro-Ungarii au atacat, prin sur- 

prindere, pe inamic. In-câteva zile aceste trupe au 

reuşit să iasă din trecătorile. Carpaţilor - ocupând li- 

- nia-Cerna, Petroşani, Șesul Sibiului, Brașovul. Oltul 

“+ superior. Pe această linie, detaşamentul de. acope- 

rire: se întărise așteptând grosul forţelor, .care încep 

- să sosească în -a cincia zi. dela” mobilizare. Cu .oca- 

zia acestor operațiuni, inamicul a lăsat în.. mânile 

„noastre mii. de prisonieri și mult material de războiu. 

Turtucaia In acest timp, o armată. -germano-bulgară, de 

peste 100.000 oameni, începe să ne atace fron- 

tiera dobrogeană, chiar din seara zilei de 15 August. 

O parte: din această armată era dirijată spre capul 

de pod Turtucaia, care nu era apărat de câtdeo 

divizie de infanterie. Deşi inferiori numericeste și lipsiţi 

aproape complectamente * de artilerie grea, garni- 

zoana “Turtucaia a rezistat până în ziua de 24 Au- 

gust, când a fost nevoită să depue armele. Fortifi- 

cația semipermanentă ce o apăra, fusese cu desăvâr- 

"şire distrusă de tirul artilerii grele, iar garnizoana 

nu mai avea nici o posibilitate să mai poată »conti- 

nua lupta din cauza pierderilor enorme ce avusese, 

Inamicul, tăind legătura cu malul stâng, nu mai era 

'chip:să se trimită nici un ajutor.



Inaiutarea 
inamicului în 
Dobrogea. 
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Rezistenţa îndârjită a acestei gornizoane meriti 
toată lauda. Ea s'ar putea compara cu a cetăiii Mau- 

beuge, din 1914. Cele zece zile de înverșunata-i re- 
zistenţă, Bulgarii le vor ţine minte multă vreme. Ne- 

număratele lor atacuri, în care au lăsat mormane de 
cadavre, este un semn al bravurii trupelor, ce-au a- 

părat Turtucaia. Ea w'a cedat de cât atunci, când a 
fost copleșită: de număr şi distrusă de-o aitilerie grea 
dintre cele mai numeroase, 

Amenințarea 'vrăşmașului în Dobrogea' ne-a si- 
lit să oprim ofensiva din Transilvania şi să aducem . 
întăriri în Dobrogea, unde încă nu sosiseră Rușii, 

La 1 Septemvrie, situaţia nici pe frontul car- 

patin nu era așa de bună, deoarece începuse să se 

simtă presiunea primelor elemente ale: armatii “Fal- 

kenheyn. Această presiune devenea zilnic. mai. seri- 
oasă: pentru că, armata rusească, atât aceea -.de pe 
frontul galițian, cât mai ales :cea din Bucovina nu 

dăcea nici un semn de. viaţă, deși, după planul ge- 

neral de operaţiuni, trehuia să : acţioneze“ odată . cu 

noi pentru a ne uşura desfăşurarea strategică. 

" Intăririle trimise -în Dobrogea pentru: a se opune 
armatei Mackensen nu treceau de 90.000-oameni. Com- 
punerea acestei armate, numită--de' Dobrogea, era 
dintre cele -mai .variate.-Pe lângă unităţi diferite, 
“luate din rezerva celor trei armate, care operau în 

Carpaţi, mai avea .0 divizie rusă, -una - ceho-slavă, 
care s'a purtat foarte brav, şi o divizie de cazăci că- 
lări, de o valoare dubioasă. 

' In faţa armatii' române opera aceea .a lui Mae- 
kensen' compusă din trei divizii bulgare, două divizii 

turce şi una germană; şi era dotată cu 0 numeroasă 
artilerie grea, C'un număr mare de avioane şi de 
mitraliere, 

PA



"Topraisar. Inamicul, după lupte! continue, ajunge pe linia 
pLuegerea Raşiova-Tuzia, unde este fixat de armata ruso-ro-= 
Prundu. mână. Ceva mai mult, pentru a'l împiedeca să reac- 

ționeze contra unei armate române, — cinci divizii — 
care încerca . să treacă Dunărea pe la Prundu, Vest 
Turtucaiă, armata de Dobrogea a trecut la contra 
ofensivă, reuşind a distruge i samicului aripa dreaptă, 
la Topraisa, alcătuită din Bulgari. Cu această oca- 

„_zie i-a luat câteva mii de prisonieri, 7 tunuri, 5000 
arme şi! foarte multe! mitraliere. 

: Armata de Dunăre — General Averescu — a 
reuşit să treacă îluviul la Prundu în spatele armatei 
Mackensen cu o divizie şi jumătate, şi când, cele mai 
frumoase rezultate se aşteptau, a trebuit să treacă 
Dunărea: înapoi, pentru că diviziile: ce-o. compuneau 
trebuiau să fie duse spre Carpaţi, unde presiunea 
inamicului devenise foarte periculoasă. 

Armata - Mackensen, oprită pentru un moment 
din 'cauza apariţii armatei General Averescu 1n aripa-i 
stângă, a continuat apoi ofensiva Şi mai energic spre 
nord, când această armată a retrecut pe malul stâng 
al fluviului. Astfel, la 9 Octomvrie, inamicul a ocupat 
Constanţa şi la 11 Octomvrie a luat Cerna-Vodă. Cu- 
rând după aceasta, diviziile românesti de aci fiind tri- 
mise - în Carpaţi, au fost înlocuite cu alte proaspete 
ruseşti, care, făcând mai mult o retragere organizată 
decât o rezistență serioasă, au lăsat în mâna inami-. 
cului întreaga Dobroge. | : 

Vorona Pe. frontul nordic trupele românești complet-mo- 
i bilizate au continuat. înaintarea lor spre nord deşi e- . 

Transilvania fectivele celor trei armate au fost foarte reduse prin 
întăririle . trimise în Dobrogea. Astfel, Armata I a 
ocupat” Orşova, Valea Cernii, eşirea nordică a defi-. 
Iculuii Merişor şi Olt; Armata II-a, General Crăinicianu,, 
cu” stângă a jus la nord de Făgăraș, iar. .cu.
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dreapta se întindea spre Sighişoara; Armata de nord, . 
pusese stăpânire pe eșirile vestice ale defileurilor mun= 
ților Harghita și Barotului, legându-se flancul stâng 
cu armata a II-a. | | 

contra Pe la începutul lunii Septemvrie (29/VI—16/1X) 
armatii Armata Falkenhein, atacă Armata |. Asupra grupului 

Falkenheyn Cerna: ma avut nici un succes. Grupul Jiu, după -10 
zile de luptă, este respins spre eşirea nordică a ge- 
fileului Jiu. Grupul Oli, atacat în front de trei divizii | 
germane, pe stânga şi spate de o brigadă Alpină, iar 
pe dreapta de două divizii de cavalerie, este nevoit 
a se retrage în regiunea Lotru=Câineni. La Olt ani a- 
vut pierderi mari, fiind atacați de forţe covârşitoare— 
6'divizii contra 'două, — dar nu-i mai puţin adevărai, că 
și inamicul a avut pierderi şi mai însemnate în oa-= 
meni şi material. 

Armata II a început să fie atacată de forțe su- 
perioare între 17 şi 25 Septemvrie. După lupte -crân-. 
cene la Pcrumbac, Făgăraş, Cincu- -mare, Perșani, 
Vlădeni, Braşov, s'a retras pe irontiera Carpaţilor, a- 
coperind trecerile: Bran, Strunga, Pred al, „Teşila, 
Cheia, Buzău etc. 

Armata de nord este nevoită să se retragă şi ea 
spre graniță (23 Septembrie), din cauza retra- 
gerii armatei II, care descoperea flancul stâng.. Ina- 
micul n'a putut s'o deplaseze din poziţiunile iniţiale, 
cu toate atacurile violente, 

De remarcat că, până în acest moment, (1 Oct.) 
pe frontul rusesc din Galiţia și din Bucovina nu se: 
vedea cea mai mică mişcare. Rușii nu se conforma- 
seră planului general de campanie de-a lua ofensiva 
în Galiţia și Bucovina pentru a uşura ofensiva ar- 
matei noastre, 

Ceva mai mult nici în Dobrogea nu trimeseseră 
forţe suficiente, pentru a asigura spatele armatei ro-
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mâne deşi erau în greaua situaţie de a lupta pe două. 
fronturi. 

| Din această cauză, armata română, nu'şi putuse 

desvolta oieusiva spre nord, pentru că a trebuit mereu 

că întăreastă frontul de Dobrogea, care putea deveni 

foarte, periculos. Ca o urmare naturală, noi irebuind 

să suporlăm singuri focul inamicului, am fost nevoiţi 

să cedăm terenul in fața unor forţe superioare, şi 

din plină 'ofenzivă victorioasă să trecem la apărarea 
hotarului proprii noastre țări. Perspectivele vnor fru- 
moase și hotărâtoare succese, se schimbaseră întro 

. situațiune dintre cele mai critice ; operaţiunile arma- 
tei noastre fuseseră compromise complectamente; iar 
„pentru viitor o nesiguranță periculoasă ne așteptă, 
dacă Rușii continuau de-a ne lăsa în voia dezastrului - 

şi nu vroiau. să ne dea un ajutor sincer .şi efectiv. 

|



„Rezistenţa 
în Carpaţi. 

Luptele dela 
Predeal-Bran 

$ 

II.. Defensiva. 
(10 Septemvrie — 5 Noemvrie). 

După: ce-am fost siliți: de forțe covârșitoare să 

ne retragem din Transilvania, ne-am fixat.în Carpaţi, 

pe care trebuia să-i apărăm cu ultima îndârjire, căci” 

„odată. munţii pierduţi, țara întreagă era pierdută. Lu-- 

crul însă era foarte greu față de in vrășmaș, ce dis- 

punea de rezerve aşa de mari în oameni şi în mate- 

rial de războiu, faţă de un front așa de întins (700 

km), peniru o armată aşa de mică: şi uzată, și mai 

ales faţă de izolarea dureroasă, în care ne lăsase Ru- . 

şii dela începutul războiului, Viitorul se arăta clar fie- 

căruia, mai ales că aveam de luptat cun inamic, care 

vroia tu ori ce preţ să se răzbune. Noi însă trebuea 

să luptăm cu îndârjire până la ultimul om, ca să-ne 

apărăm pământul scump al ţării noastre. Şi întra- 

- devăr, armata română, fărâmiţată de grele şi continue 

lupte şi-a făcut cu eroism datoria, în condiţiunile cele 

mai grele, în care: a trebuit 'să lupte vre-odată o ar- 

mată: cu inamicul năpraznic în față, iar la cotcu un 

aliat, care ne părăsise în mijlocul primejdiei. -* 

Pe frontul-armatei a Il-a, General Averescu, iau în- 

ceput cele dintâi atacuri inamice, cu scopul dea sparge 

frontul la Predeal sau Bran. Dacă Germanii ar fi reu- 

reuşit, armata noastră ar îi fost în cea mai grea si- 

tuaţie fiind tăiată în două. Cu toate atacurile lui des- 

perate n'a putut ubține nici un' rezultat satisfăcător, 

deşi a avut perderi destul ' de grele. Dar nici mai 

„puţin adevărat că şi 'rezelvele noastre s'au 'consumat 

aproape complect pe acest front. | a



abietoriile. Acelaș insucces Pau avut Germanii şi pe fron- Agaş,  tularmatei de nord, und: au încercat printr'o pătrun- Goioasa. dere- a frontului să: taie legătura între armata aceasta 
şi aceea din Oltenia și Muntenia, izolând aceste re- giuni de Moldova şi. deci de legătura cu Rusia. „Nu 
numai că acest. plan a eșuat complect, dar au suferit şi înfrângeri grele la Goioasa, Agaş, Oituz, Uz. A. 
luniş..si.. Pietrosul 'pierzindi:un număr. mare: “de prizo- 
njeri,; multe ; tunuri; mitraliere: și alt material... 

Victoria dela: In. Oitenia:: Armata- | (General: Petala)  s:a 

a, 

Jiu. Luptele 
dela Cerna 

şi Olt. 
Opus: cu, înverșunare -ori cărei tentative:inamice: dea 
-Pătrunde.; în: țară.. La Cerna inamicul na. putut'să îm- 
Pingă un. pas -măcar::trupele “care: apărau această:re- giune. . E 

„La: Jiu hu : numai: că:rezistau''cu: îndârjire, dar 
" în.ziua de. 12 Octomvre, când: inamicul a reușit să se 
scoboare: cu două divizii : până aproape 'de Tg-jiu,:a 
fost îndată; contra atacat de rezervele. venite: dela 
Cerna, Olt;și: T-Jiu şi respins peste “frontieră... Cu:a- 
ceastă; ocazie : s'au-. capturat peste :: 2000 prizonieri, 
25: tunuri, .45 mitraliere 'şi alt material :imens.:. Însăși 
Comandantul. diviziei :11 bavareze,: a fost rănit și: n'a 
găsit scăpare decât. prin'fugă; : lăsând și automobilul 
în. mâna:Românilor. In “privința celei. de a doua:di- 

toţi caii. şi şi-a. părăsit: tot materialul. ca să. poată 

De data aceasta. însă, cum: vom. vedea, inamicul a ob 
țiut. spargerea frontului. o 
| La Olt luptele au:fost foarte: înverșunate- până 
la.„retragere:- Deși. vrăjmașul aducea-zi de zi noi: în- 
tărituri,- n'a reuşit.să coboare. mai: jos: de linia Căli- 
măneşti-Luici. De notat-că aci aceleaş unităţi românești 

Vizii,. care :era : austriacă şi- de. cavalerie şi-a omorât . 

scăpa mai. uşor -in .munţi. Din: lipsa de rezerve, însă - 
mam piitut urmări „ă fond“ din care cauză inimicul!' 
s'a refăcut imediat. şi din nou a început să ne atace.
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au luptat neschimbate până la 10 Noemvrie, în timp 

ce "inamicul își reînoia continuu forțele sale în oameni 

Şi îsi aducea 0 “bogată ariilerie grea, căreia nu-i pu- 

team răspunde decât . “tunul ide 75 mm. dar şi 

acestuia îi ipsezmuniţiă” necesară pentru o tragere 
eficace. 

In Dobrăgea' Germanii au "ocupat după iupte, în- 
verșunate' linia. Carna-Vodă-Conistariţă. Pe la începutul 

lui Noemvrie apar în sfârşit” câteva unități ruseşti pe 
frontul Moldovei, înlocuind trupele noastre, care sunt | 

tririise „parts spre Ors, parte “spre Jiu. " Ajutorul rusesc 

s'a mâni festat “ acest! ajutor, ne- a arătat armata. rusă 

din! Dobrogea, care „de îndată! ce ne- am retras noi, 

a lăsat, toată provincia în mâna vrăimaşului,



Pătru nderea 
dela Jiu şi 
luptele din 

+. XII, Retragerea, - 
(6 Noemvrie —. 20. Decemvrie). 

Inamicul aduce noi întăriri. Astfel armata Fal- 
kenhein e . întărită. „cu 7 divizii ; iar în Bulgaria, la 

Oltenia Plevna, se adună. o nouă armată sub comanda lui 
Mackensen, 

Pentru a reuși să străpungă Carpaţii chiar îna- 
inte de căderea iernii, grupul de Jiu a fost mărit la 
-7 duvizii (70,000 oameni) pe când re noastre au - 
rămas acelezş dela — 14 „August — 20,000. oameni 
şi 100 tunuri, | 

La 31 Octomvrie trupele germane ajung la Bum- 
beşti. Slabele noastre ajutoare nu răuşesc să opreas- 
îcă înaintarea inamicului care, la 2 Noemvrie întră 
n. Tg-]iu. 

La 4 Noemvrie rezistăm. eroic la Cărbuneşti o 
zi întreagă Spre seară, sosind noi întăriri vrășmașu- 
lui, suntem obligați să ne retragem, pentru a nu fi 
tinvăluiţi pe ambele flancuri. 

După lupte grele de ariergardă date continu, 
imp de 12 zile, trupele noastre au ajuns pe malul 
stâng al Oltului, fără însă ca să se lase în mânile 
Germanilor nici prizonieri, nici material de războiu. 

„- Malul Oltaluiera bine păzit până la sud de 
„ Slatina, din care cauză ori ce încercare de trecere a 

Bătălia dela 
Argeş. 

fost. sângeros respinsă. De aci până la Dunăre 

existau însă trupe foarte puţine așa că, cavaleria 
inamică a trecut cu ușurință Oltul pe la Drăgănești. 

Curând după aceasta, armata Kosch, — 15 di- 
vizii — care se concentrase în jurul Plevnei, a reu- 

şit să arunce pod peste Dunăre la Zimnicea. Trupel
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însărcinate cu paza Dunărei, prea slabe şi fără arti- 
lerie, au-fost uşor respinse de un inamic covârșitor 
ca număr. 

La această dată gruparea forţelor înamice era 

următoarea : Falkenheyn avea trei armate, 15 di- 

- vizii, Morgen, în faţa armatei a II, Kraft şi Kuehne 
în faţa armatei I-a. Armata Kosch, care înainta spre 

Bucureşti împreună cu armata Nerezoti, cu 6 divizii 

din Dobrogea, făceau parte din grupul Mackensen; 

iar pe frontiera Moldovei opera armata Arz cu 

16 divizii. a | 

In fața acestei sithaţiuni așa de critice, co- 

mandamentul român formează 'următorul plan” de - 

acțiune: Aarmata I-au să continue a rezista” pas cu 

“pas, în timp ce noile întăriri adunate pe Argeş, tre- 

"Duiau să atace în flanc şi în -spate Armata Kosch, 

care se îndrepta spre București. 
In ziua de 17 Noemvrie, pe râul Argeș, capetele 

coloanelor inamice ce veneau din spre Zimnicea sunt 

„fixâte de alungul acestui rîu. In ziua de 19, diviziile 

românești 2;15, 9;19-- General Scărişoreaniui — şi o di- 

vizie de cavalerie, cad în flancul stâng inamic. 

Divizia 9/19 respinge pe vrăşmaș, ocupă “câte- 

va sate și ia peste 5000 prizonieri, 20.tunuri şi 50 

mitraliere, Insă divizia 2/15 — General Socec-— fiind 

atacată în flancul drept şi spate de forțele trimise din- 

- armata Kiiehne îri ajutorul armatei Kosch, şi fiind 

Retragerea 
generală, 

şi rău condusă, începe 0 retragere dezordonată, în 

noaptea de 20 Noemvrie. . 

In retragerea ei atrage şi divizia 9/19, căreia îi 

rămăsese aripa dreaptă descoperită prin retragerea 

diviziei 2/15. | 

Bătălia fiind pierdută se ordonă retragerea ge- 

luptele de nerală. Cele-2 divizii ruseşti, care trebuiau să ne în- 
ariergardă. 
Sosirea 
Ruşilor. 

tărească flancul stâug'la Argeș, au sosit dabia în ziua, 

de 21 Noemvrie, când începuse retragerea, Deși pu-
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teau..servi ca ar'ergardă, armatei. noastre de Dunăre, totuşi ele nu ne au adus nici un serviciu, ci s'au gră- bit, să se retragă înaintea noastră. De ce au lucrat aşa ? Sa aflat în 1917. DID a 
i» Armata Ta rezistă succesiv pe. linia Argeşului 

superior . şi afluenții săi, legângu-se necontenit la dreapta cu Armata II-a, care incepuse şi ea retragerea, iar, la stânga cu. armata de Dunăre. Retragerea s'a făcut. în condițiuni foarte grele din cauza presiunei 
inamicului și a lipsei de drumuri, 
- + * Armata Il-a a început și ea retragerea, atunci când flancul drept al armatei-l-a a ajuns la înălţimea sa; Direcţiunea “ei de mişcare -a fost C. Lung, Târ- govişte; Ploeşti, Buzău, R. Sărat, Focșani. 

„..“ Retragerea acestei armate a fost extrem de grea pentru că ea trebuind să urmeze. o direcție paralelă cu frontiera Carpaţilor, a: fost silită să ia în - piept toți. munţii şi-toate culmile ce coborau din nord fără insă ca să aibă cel-puţin căi de comunicație. Afară de, această presiunea continuă, ce a exercitat insmicul în aripa ei stângă a făcut să piardă un număr în= 
semnat de:răniţi, morți și prizonieri, în ziluicele lupte crâncene ce a dat..La Buzău sa “întâlnit cu câteva unităţi ruseşti, cari aveau misiunea să ne acopere T6-. tragere. | i 

„Armata de Dunăre, ucompaniată de cele 2.di- vizii ruseşti, a continuat retragerea paralelă cu Du- nărea, disputând terenul pas cu pas. E 
E Trupele ruseşti, venite în: ajutorul nostru după. ce au fost respinse, s'au. retras pe linia. fortificată. 

R.. Sărat, Joița, sud-Brăila, pe care apoi-au: părăsito - 
retrăgându-se pe Milcov și Siret. Dia resturile celor 
3 armate româneşti s-a format Armata [L-a — General 
Averescu. — care a ocupat. sectorul Qituz-Panciu, de.: 

4 . .
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unde n'a mai putut fi deplasată până la încheierea 
păcei. Mica 

Retragerea armatei române este o pildă. vie. ae 
rezistența soldatului român. Fiind copleşiţi :de supe= 
rioritatea înamicuiui, am început retragerea 'la“1 iN6: 
emvrie și am ajuns la Focşani la 25 :Decemvrie; 
Timp de 60 de zi'e soldatul nostru a:trebuit să pai: 
curgă peste 600 km. Vremea ploioasă şi drumurile: rele: 
desfundate îngreunau. și inai. mult. mersul ::oameniloi 
și al trenurilor. “Câţi din :bravii .noștri : soldaţi “mau 
rămas î în glodul drumurilor sfârșiți de. oboseala mar: 
şurilor nestârşite!.... Inamicul fiirid în coasta ':rioastră 
şi dispunând de, o cavalerie abundentă, retragerea: 
se făcea cu mare greutate, Ziua “trebuia să::luptăm; 
iar noaptea. trebuia să ne retragein 'pe o nouă 'linie,. 
pe care era nevoe so ocupăm până -?n : dimineaţa. 
zilei următoare. tatea 

Şi aşa s'a urmat timp de 60 zi e. tă 
Na fost zi, m'a-fost noapte:: Nu s'a stiut. ce-i: 

masă, nu ș'a- știut ce-i somn. - i Mtă 2 

„De câte ori un mic pesmst murdar, - nu servea 
de: hrană: pe o zi întreagă omului ! Şi-'ce fericit -era: 
soldatul când putea ;să se întindă: măcar un ceas pe 
pământul ud şi: desfundat de: ploile: nesfârșite! «- 

'Și așa pe ploi şi zăpadă, fără mâncare: fără: 103! 
dihnă, cu hainele rupe, cu: încălțămintea, care nu se 
mai cunoştea .ce-a fost odată, oşteanul român cu o- 
fierul lui. nedespărţit, .se upunea: puhoiului inamic: 
apărând fiecare colţişor - din pământul - strămoşesc. 
Cine a:văzut această. retragere dureroasă, cine:a asistat 
la” această tragedie a armatei noastre: nenorocoase,' 
a văzut că omenește s'a făcut 'mai mult decât aceea" 
ce puterea omenească putea să facă; dar că soartea'” 
fiindu-ne mereu potrivnică ne-a apăsat'de când primul: 
soldat român a trecut: Carpaţii Şi până când pacea! 

..



— 30 — 
de sclav a pus sfârşit suferințelor noastre fără de 
sfârșit... | SI - 

Mulţămită unor binevoitoare însinuări a fos- 
tului guvern țarist. „se răspândise în toată lumea 
versiunea, că armata: română n'a corăspuns aşteptă- 
rilor, pe care Aliaţii le puseseră în ea.“ Ceva mai mult 
în timpul retragerii. surprinderea tuturora alimentată 
de Rusia țaristă, era destul de mare, că oştirea noas- 
nu poate să-și. fixeze un front . defensiv, deşi este 

„ Susținută de armata rusă. .  : E E 
| Cine a azistat la acţiunile ofensive ale Româ-: 
„_nilor, din. prima parte a câmpanii,: a văzut:de ce 

„ simțăminte a fost animaiă armata noastră. Atunci când: 
„îi lipsea tot materialul necesar unei armate moderne, 

soldatul nostru - a făcut acte de: cel. mai înalt e- 
roism. Luptele dela Olt, Cerbha, Jiu,. Porumbac, O- 
dorhei, Dobrogea sunt -o pildă neștearsă de vitejia : 
şi-sufletul măreț al oşteanuldi: nostru, pildă care nu 
se va uita nici odată chiar de :vrăjmaş, :.. . 

In privința ajutorului rusesc s'a văzut întâr- 
zierea, cu care a sosit și chiar atunci când toți. ne 
aşteptam ca el să schimbe situaţia noastră grea, el 
Wa făcut decât s'o înrăutățească mai: mult, pentru că 
Ruşii erau călăuziţi de sentimente - şi idei cu totul 
opuse acelor de care noi eram însufleţiţi... 

N-am ma! putut să ne oprim în retragerea 
noastră, până în Moldova,. pentru-că armata pier- 

- duse din calităţile ei ofensive şi defensive, fiind con- - 
tinu atacată de forțe covârșitoare şi pentru-că „a fost: 
nevoită să lupte şi pe un fiont considerabil, care 
consumase ultima unitate de rezervă. Armata: ro- 
mână, care lupta de 4 luni de zile, zi şi noapte, fără 
ca să aibă zi de odihnă, fără ca să fie înlocuită o= 
dată măcar de alte elemente mai proaspete, nu putea 
îi de cât o armată de fantome. Şi totuşi această ar-
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mată de fantome, -la fel cu armata sârbească în re- 

tragerea ei în Albania, şi-a făcut până la capăt da- 

„toria, fiind în stare ca după 4 luni de lupte neîn- 

chipuit de grele, să-și adune ultimele forțe şi să 
reziste ct ultima energie, pe linia  Oituz— Siret, dela 

20 Decemvre 1916 până în Iulie 1917, când a trecut 

chiar la ofenzivă. 

Ori ce armată modernă din lume,.în care prin- - 

cipiile de bun trai şi menajament sunt atât de dez- 

'voltate, mar îi fost î în stare să facă ceea „ce e țăranul TO- 

mân a făcut. o DA 

In: prima parte. a campaniei,: 0' recunoaştem, i- 

namicul ă înfrânt armata noastră, dar. sufletul aces- 

tei oştiri, sentimeritele în. care se născuse și trăise, 

- mau fost ni-i . măcar atinse, din contră ele -au fost 

şi mai mult întărite așa în cât în partea 2-a-â cam- 

“paniei am putut să facem aceea. ce Jumea a văzut, 

deși norocul «din nou ne-a fost până la sfârșit cel -mai 

o neînduplecat vrăşmaș. 

f 
-
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Partea II 
„+ L Reorganizarea, , - Pe la mijlocul lui lanuarie 1917, când retragrea se terminase şi se stabilise frontul .pe. linia Siret- Panciu-Oituz- Carpaţii moldoveni,. efectivul -de. care mai dispunea Armata română nu trecea cu , mult. de. 200.000 oameni, Din acest rest împreună cu recruții cla- sei 1918 s-au formată Corpuri de armată. Fie-care corp: avea trei divizii, a două brigăzi infanterie -şi una ar- tilerie, a 2 regimente, a “8. batalioane, a'3 compănii infanterie și una mitra iere, a.8 piese .—, Corpul. II, și. | IV — sub generalul Averescu — rămăsese pe: frontul: sud-vestic a] Moldovei, apărând: linia Siret-Oituz. Pentru a'dirija instrucţia în sensul principiilor puse de nou] răsboi, nobila Franţă ne-a trimis o frumoa- să misiune, sub conducerea distinsului General Berthe- lot, compusă din 500. ofiţeri, şi acelaş număr de grade inferioare. In acest 'riiniăr: nu întra un număr important de medici, care s'au repartizat pe la dife- ferite spitale, unde împreună cu medicii nostri au con- tribuit într'o largă măsură și cu cea. mai curată ab- negaţie, la stavilirea bolilor, care se grămădiscră a- supra armatei şi. populaţiei civile. | Repartiția . acestor" ofițeri s'a făcut așa, ca fie- Care corp de trupă şi fie Care Comandaimnant. sau ser- viciu, să aibă 1 — oficeri technici. Un număr împor- . tant de ofițeri s-au distribuit Marelui Cartier, Aviației, Artileriei grele şi diferitelor școli de specializare ca
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mitraliere; grenadieri, „puşti- -mitrajiere, tragere, lucrări 
de sapă. ! 

Ofițerii francezi nu aveau comandă, ci erau con- 
sideraţi ca consilieri. | 

Munca depusă .de această. misiune, care avea 
experiența răsboiului. -modern, a fost dintre cele mai 

„„. bogate în rezultate. 
Din punct de vedere instructiv mulţumită numai 

ei armata noastră a putut să echivaleze cu ori ce ar- 
mată a beligeranţilor de acum. 

Graţie Franţei şi Angliei, materialul ce ni-l trimi- 
seseră “încă” din: primăvara anului 1916, sa putut găsi 
în Rusia, unde guvernul rus îl rătăcise, - cu gândul! 
ca să nu mai putem continua 'răsboiu,' 

Acest material a putut întra-tn țară d'abea prin: 
Aprilie, şi Maiu, după isbucnirea revo 'uției rusești. 

Astfel infanteria : a fost dotată cu'mn. armament 
modern şi foarte abundent. Aveam. 24:mitraliere,. de. : - 
regiment:în loc.de' 4, 100 puşti mitraliere în loc de nici 
una, grenade minunate de. mână, şi. în; mare :număr.: 

Artileria de câmp, grea şi antiaeriană, a luato 
desvoltare enormă, în proporţie Cu acea ce aveam, 
în 1916. . . r 
„De unde la inceputul răzbriului aviația de abia 

număra câte-va vechi aparate” nearmate, a căror vi- :; 
teză nu- trecea de 60. Kw pe oră, acuma. a fost. do: 

tată cun .material' modern exirarapid — 150. Km pe 

oră —: şi armate. Minunaţii piloți francezi au. lăsat o - 
urmă neştearsă în alcătuirea -aviaţiei noastre. 

Nu trebue să uităm importanţa. misiunei fran- 
ceze şi din punct de vedere. moral. Misiunea france- 

ză trăind în mijlocul nostru, pe lângă că.se. arăta 

că nu suntem .singuri şi | părăsiţi la bunul plac al 
aliaților . noştrii Rusi; pe lângă că cu experiența, pri- 
ceperea şi entusiasmul oficerilor, ne ridica sufletele 
noastre aşa de greu încercate în primă campanie, 
dar faptele. oficerilor francezi pe câmpul de luptă, 
ne-au servit.ca o pildă și mai vie de abnegaţie şi 

3 i
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eroism; ':Numele' oficerilor, - doctorilor şi soldatilor 
francezi morți alături de bravii noștri soldaţi, vor 
rămânea  deapururi neşterse în iriiinele poporului 

nostru, . Jegat acuma de Franţa eternă, și prin sân- 

„gele ce ne-a curs la olaltă pentru apărarea aceleeaşi 

- cauze” mari și sfinte. * 

Boalele şi Dar şi anul 1917 ne. arată aceeași protiviiicie 
M.$. Regina a soartei. 

ana. 

Nu ne era de: ajuns că “sângeraserăm . atât de 

„greu în primul răsboiu, când pierduserăm în lupte 

crâncene „peste 400, 000 oameni; că peste jumătate 

din țară era ținută sub călcâiul apăsător al. cotropi- 

torilor noştri, dar :0 altă . nenorocire ne ameninţa: 
„bolile „cumplite, .care au făcut adevărate ravagii prin- 

tre oştenii noștri slăbiţi : deja de atâtea: suferinţe. Și 
lipsuri. Tiphosul exantematic, în cea mai grea formă, 

se încuibase adânc în mijlocul nostru. | 
El era urmarea atâtor zile de . lupte: continue, 

cari răpiseră ori .ce „posibilitate': soldatului: de a-şi 

schimbă rufăria, din „care _Cauză- insectele îl nă- 

pădiseră, 
'. Medicii. noştri şi ai misiunilor franceze, engleze, 

americane, s'au. străduit din răsputeri şi și-au sacri- 

ficat vieaţa pentru a împiedeca întinderea bolii. 
Greu a fost, dar au reuşit. 
„ Familia egală şin “special Nobila noastră Re: 

gină Matia, cu frumoasele crăese, a fost cu adevărat 

 mamâ de răniţi. N'a fost un spital de bolnavi con- 
 tagioși. sau de răniți, care să nu fie cercetat cu de- 

mănuntul și, wa fost oștean, pe care Regina să nu-l . 
fi mângăiat cu mâna ei de bună mamă, spunândusi 

blânde cuvinte de îmbărbătare. “Numai : bunătatea ei 

imensă. a ferit-o în aceste zile cumplite de a se îmbol- 

năvi, deși s'a expus pesle măsură în alinarea celor 

suferinzi; 
„Câţi soldaţi nu şi-aui dat sufletul cu surâsul pe
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buze privind faţa umedă de lacrămi a Mamii Reginel... 
Câţi, soldaţi nu s'au -simțit mai înviorați,. mai întăriți, 
atuuci când Nobila Regină, i-a mângăiat pe „obrajii 
nroşiţi de focul cumplitei boalel... 

„„Pe la începutul lui Mai flagelul a fost aproape 

stins şi munca la corpuri s'a reluat cu mai multă 

ardoare. Munceau soldaţii din zori până ?n seară cu 
dorința aprigă de a învăţa şi ei adevăratul. meșteşug | 

al răsboiclui, „pe care'l aduseseră. „Francezii, fraţii lor - 
îndepărtați. 

Numai astfel ar fi putut răpune pe. „Vrășmag 

care-i doborâse în prima parte a răsboiului, prin u- 

nelte şi trădare — Cu cât drag și aviditate prindeau 

soldăţii noştri toate știrupăriile ” şi înstrucția noilor 
arme şi cât se supărau. atunci când greșeau cu: 
ceva, de ruşinea ofițerului „franțuz“ » care se afla în 
riijlecul lor. 

A. S: R. Principele Carol a luat o parte foarte 

ăctivă la refacerea: armatei noastre. N'a fost corp, 
ma fost unitate la instrucția căreia să 'nu aziste - şi 
să nu se intereseze cu amănunţime de bunul "mers 

și trai. Azi era la Botoşani, mâine era pe frontul ar- 

matei II-a, poimâne. era la Vaslui şi aşa - zilnic “în- 

demna şi încuraja pe soldaţii Lui, dorni :i de a'munci, 
dornici de a îi gata peniru ceasu! cel mare,: când trebuia 

să ne răsbunăm pe vitregi anului 1916. : 
" Pe la: mijlocul lunei. lunie, întreaga armată ro-. 

mânească refăcută, îndestulată cu'm'suficient material 
de război şi cu moralul destul de ridicat, ca să facă: .: - 
ori-ce sacrificiu, pentru asigurarea :isbânzii, era gala ; 
de a se măsura din nou cu forţele inamice. . 

- Cât de mândră şi plină de-nădejdi inari se în- 
fățişa această armată reînviată, o pot spune toți a-. 

ceia, cari au azistat în acele zile de sărbătoare naţio- 
aală, când Marele ei Comandant, M. S$.. Regele Fer- 

dinand, o saluta cu bucurie şi încredere, înainte de 
a pleca pe front.
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roscat 3»: “Speranțele,: pe cari toată roirânimea le punea 
„i. în “nouă noastră”. oştire, erau cu atât nisi - sigure, cu 

„c2t:în--Rusia căzând regimul țarist şi întroducându-se 
regimal republican, se putea conta pe o sinceră a- 
lianţă, câre Star fi manifestat imediat, printr'un : con- 

: curs” complect: al armelor. 
me! “Dar ! spre: mirarea tuturora acest nou regim, în 

+ “loc să“ întărească armata rusă, a-slăbit-o şi mai mult 
"şi i-a micșorat orice cz pacitate de luptă. 

__ Acest fenomen se datorește în primul rând con- 
„ducătorilor, politici care, pentru a câștiga poporul și 
armata au promis şi au luat' măsuri care: slăbăau' 
“Spiritul de 'orgânizare și disciplină, „ce trebue să 

" doranească într'o oştire. 

“Ii al doilea rând răul se datoreşte Și propa- 
- gasidiştilor revoluționari şi filogermânilor în solda 

; vrăşmașului, care a găsit teren favorabil pentru a 
muia și: scoate din luptă imensul imperiu rusesc. 
Incercarea făcută de acești propagandişti și în rân- 
durife armatei, no: stre,. n'au reuşit. “Țăranul nostru a 
arătat că bunul lui simț Şi priceperea vremurilor este 

mai desvoltată ' la el decît la țăranul rus. Prin a- 

„„ceastă atitudine poporul român a dovedit 'că el vo- 

| eşte: ca țara-lui să rămâie politiceşte așa cum este, 
iar că Familia Domnitoare, este așa de adânc înră- 

“ dăcinată în glia acestei țărişoare, încât nici-o putere 
„din: lume -n'o: poate îndepărta. 

Armate, A -- Când Austro-Ungaria a întrat în războiu, naţio- d 
at nalităţile ce o compunea, au privit aceasta cu antipatie 

nilor. şi neîncredere. - 

“Ti a." Aceste noționalităţi nu: înțelegeau de ce să lup- 
tă pentru un scop străin lor care, reușind,. ar fi în=" 

" tărit-şi mai mult imperialismul austriac şi cu el asu- 

-"" “prirea și tesorizarea popoarelor subjugate. : , 

0 'primă manifestare a naționalităților . în acest .
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sens, a fost că, din cele dintâi lupte soldaţii lor s'au 
predat în massă. 

Aşa au făcut și Românii din Ardeal şi ' Bucovi- 
na, care formau un sâmbure . puteinic în armata de 
mozaic a Austriacilor. Aceşti prizonieri aflați în Ru- 
sia, depășeau cifra de 150.000, fără să vorbim „de. a 
ceia, cari se predaseră pe frontul italian. 

la anul 1916, România întrând. în acţiune, e COn=. 
tra puterilor centrale, toţi . prizonerii "români, au. ce : ar 
Tut să se înroleze ca voluntari în armata română, ca. i 
să lupte, contra foştilor tirani. -Rusia' țaristă însă. a 
reuşit să împiedice” înfăptuirea acestei idei patriotice. EA 

“prin tot îelul. de mijloace.. Cu venirea. guvernului, . , 
Kerenski s'a putut împlini dorinţa Ardelenilor, de a 
lupta la cot cu soldaţii noştri, cari îşi, vărsascră. Sân-.. ru 
gele în Transilvania pentru împlinirea, visului de, aa 
nire a tuturor Românilor. 

La 6 lulie a sosit la lași primii” 150 Oficeri: şi 
"1000 soldaţi Arde!eni.. Nu se” poate descrie "bucuria: a 
și entuziasmul fără seamă, cu care s'a sărbătorit! a : 
censtă zi mare pentru români. Ea însemna prima is, ” 
'Pândire a idealului: nostru naţional,: 

“M.S. Regele Ferdinand cu întreagă familie” dom: 

nitoare au sărbătorit această zi măreaţă, la olaltă” cu 
“poporul său, dând dovadă încă odată că. simte” tot: 
“așa * de, româneşte ca cel mai înverșunat „Patriot 
român. 

prelungirea războiului. cca 
DN 

Efectivul Ardelenilor Sa mărit zi: de zi, până la 

10.000 oameni, cu toate dificultățile: de transport: pro- 

venite din cauza mișcărilor pacifiste -din: Rusia; Cu = 
căderea guvernului Kerenski, ori ce- "transport de-i: 
Ardeleni s'a suspendat. Ba ceva mai mult, ultimul: > 

“convoi a fost insultat de bandele evreo- bolşevice -.. : 
din: Kişineu, pe motiv că venirea lor: va contribui i da, 

ap 

   



II. Operaţiile Militare din 1917... 
Ofensiva - [a primăvară anului 1917 aliaţii trebniau' să ia 
ar fn ofensiva pe toate fronturile. Franco-Englezii au în- 

'ceput prin Aprilie și au luat peste „50.000 prizonieri 
„şi un material foarte bogat. Rușii din cauza revoluţiei 
“na au putut acționa până pela jumătatea luii Iunie. 
La această dată armata lui Kornilo*, din sudul Ga- 

Tiţiei, a luat o ofer,sivă puternică pătrunzând în fron- 
tul inamic peste 50 km. şi făcând 40 000. prizonieri 
Au:tro-Germani şi un material imens. Ofensiva rusă 
.desfășurânduse așa de bine, comandamentul suprem 

Ofensiva Ro- român a decis. sa ia ofensiva pe frontul moldovean. mână. Vic-: DR d oii Na Îi ” toria dela "Pentru aceasta, pe la sfârșitul lunti Mai a început 
Mărăsesti. transportul tuturor trupelor refăcute. Frontul ocupat 

| era: Armata Il-a,.sub generalul Averescu dela Oituz 
până la Varnița; Armata I-a, sub genarslui Christescu, 

„ „Între. Iveşti și satul. Tuaor Vladimirescu... 
Intre ambele. armate românești se găsea armata 

IV-a rusă; la stânga a. matei l-a era armata Vl-arusă ; 
la dreapta armatei Il a se întindea armata IX-a rusă, 

Planul ganeral de atac ar fi fost următorul: După 
„un bombardament general pe întregul front moldo- 
venesc, armata l-a trebuia să treacă la ofensivă spre 
„Mărăști, ca, să ajungă pe linia Putnei în legătură cu 
flancul drept al armatei IV ruse, care trebuia să ataze 

-. Măgura: Odobeştilor. La un interval foarte scurt — 
„|--2 zile — trebuia să "'nceapă ofensiva și armata 
l-a. Aceasta avea misiunea să 'cadâ îu. spatele. vrăş- 

- “maşului, de pe linia Putna și Siret. Armata l-a trebuia
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să fie ajutată de aripa dreaptă a armatei VI și de: 

cea stângă a armaiei IV. 

Armata Il-a după o preparatie de. artilerie de 2 

zile începe. atacul. Divizia 3-a după 2 ceasuri ocupă 

linia Mărăştilor, puternic întărită și bine apărată ; iar 

aripa dreaptă a armatei IV rusești — C8A — ocupă 

obiectivele ordonate. Ofensiva armatei Il-a a continuat 

victorioasă până ?n seara zilei de 16 lulie, când sa 

oprit din cauza, armatelor ruseşti, cari primiseră ordin. 

să rămâe în defensivă.” 

In această ofensivă s'au luat peste 4000 prizo- 

nieri,. 50 tunuri de toate calibrele, 90 mitraliere, peste 

80.vagoane cu muniţie 'etc.: Frontul spart afost 40 

km, iar adâncimea maximă, 20 km. : 

„Armata l-era gata să înceapă! ofensiva în ziua 

de 13 August după o: preparaţie de artilerie de:3 zile, 

dar a fost oprită, pentru că: guvernul rusesc. fiind 

. nesigur: de. trupele 'sale,. ordonase. ca şi armatele ru- 

seşti de: pe frontul român să rămâe în strictă defensivă. 

 Intadevăr în Galiţia, Germanii -luând contra ofensiva, 

- armatele rusești . cedaseră terenul' foarte - uşor şi în 

- cea mai mare. debandadă se 'retrăseseră aproape de 

granița estică a Galiției și a Bucovinei. Din a-. 

„ceastă. cauză şi pe frontul nostru se luaseră măsuri de 

precauţiune. Unităţile ruseşti:mai sigure au fost tri- 

“mise la frontiera nordică a Moldovei, unde înaintarea 

„Germanilor periclita aripa' dreaptă: a frontului român, 

şi alte unităţi din armata | română le: înlocuiră în sec- 

torul avut. : 
Contra ofen- . În momentul acestei înlocuiri Germanii, — cari 

ii Ger- : îşi: concentraseră sub Generalul Mackensen 0 armată. 
şeşti, Gro- de 14 divizii la Focşani, pentru a: preîntâmpina ofen- 

zeşti- siva generală română, — au inceput contra ofensiva 

generală spre Mărăşeşti și Tg Ocna, concomitent cu 

„inaintarea, lor în Bucovina; Moldova: astfel atacată se 

" credea că va fi cucerită în câteva zile.
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| In rioaptea de 23—24 Iulie: divizia 34-a rusă -— 
-- Armata IV-a care avea front între Siretşi Putna — este 
“atacată. violent şi res.insă în - disordime.: Inamicul 
“reuşise. să, facă spărtura : îri frontul 'românese şi :cele 

- mai” frumoase iluzii - de cucerire se făceau în" tabăra 
. Germanilor şi -a aliaţilor 'săi. Nu se găseau cuvinte 
:de:. laudă 'ca să-preamăre.scă pe generalul: Macken- 
„sen, :celebru 'prin spărturile lui de fronturi şi: nici '0- 
„dată învins... i 

In ziua de 25 lulie divizia 5-a română. sosește 
"în. ajutorul - Rușilor şi contraatacă pe Germani. A- 
“ceștia sunt opriţi în înaintarea lor, deşi.aduc: noi torţe. 
Atacurile Germanilor au continuat pe acest front până 
la 27 August, când.. renunțând. la: orice atac, începe 

+aşi organiza: defensiv linia ce ocupaseră, Luptele cele 
mai crâncene au-fost pe linia dela Mărășești, Cota 
334, la: nord de Panciu. Și Dealul Muncelui, unde . 

- vrăjmaşul a fost fixat. Germanii au mai continuat 
„apoi atacurile pe:restul frontului armatei a IV .ruse 
„și au putut. obţine oare care succes; cu-multă Ușu- 
rință. Pentru a le zădărnici înaintarea, a. fost nece- 

“sar ca trupele rusești să fie înlocuite cu. unități ro- 
“-mâneşti mult mai puţine. Din âceastă cauză s'a. a- 
'juns ca aripa dreaptă a Armatei I-a general, Grigo- 
"rescu, să se lege direct.cu stânga armatei l-a. 
„++ Concomitent cu ofensiva” de la Mărăşeşti, Ger- 

+ manii au. început alta, contra armati II-a, general 
"Averescu, cu scop.de a eși în valea; Trotușului, de 
unde coborând spre sud, £r îi căzut în spatele ar- 
matei | a. S'au dat lupte înverșunate la Slănic, Gro- 

„: zeşti. Pralea,.care ne-au costat mii de vieţi, dar ina- 
” micul n'a-putut nicăirea să pătrundă linia noastră. 

“» Astfel a fost dat din nou -micei noastre armate 
“ca” prin' noi sacrificii, să oprească şi în anul 1917, 
“catastrofa frontului rusesc. Luptele crâncene dela Mărăşti,
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Grozeșşti, Mărăşeşti, Muncelul, au dovedit lumei, că 

oşteanul. român, armat şi. el egal cu inamicul său, 

„mu poate fi înfrânt. 

Generalul Mackensen, care n'a. cunoscut i nici 

_ odată ce-i'înfrângerea, a fost învins pe. frontul nostru 

şi redus la defensivă, deși ne-a atacat cu forţe su- 

perioare și deşi, noi eram alături de un aliat, care 

nu mai vroia să lupte... -



Armistițiul 
le pe fron- 
ul Orient 1. 

i. 

, - a 

“Partea IL... .. 
Pacea. 

După ofensiva germană contra armatelor ro- 

mâne, întregul front românesc a întrat în acalmie. În 
Rusia şi'n rândurile armatei rusești curentul pacifist 
se intindea tot mai mult. Unităţile rusești, puse sub 

„comanda unui sfat, soldăţesc, nu se sfiau să anunţe 
data când vor părăsi frontul. Disciplina nu mai e- 
xista, iar anarchia începuse să mineze întreaga ar- 

mată. La această dezorganizaie au contribuit numa 
agenții germani prin intermediul evreilor, aşa de nu- 

meroşi în Rusia. | 

„În acest timp, guvernul Kerenski, a fost răs- 

turnat de maximalişti, în cap cu Trotzki (Braunstein) 
și Lenin, Care uu mai voiau continuarea răsboiului în 

. nici-un chip. Curând Rusia a cerut armistițiu, care se 

încheie pe întregul front la 22/XI 917. Cum frontul 
român era o continuare a frontului rusesc, suntem şi 
noi navoiți a semna un armistițiu. Intreaga armată - 
română a primit acest armistițiu cu durere. Ea încă 
ma: păstra speranţa neatinsă a unor zile mai bune, 

nădăjduind îndreptarea +Rusiei şi a armatei sale. O 
probă evidentă a acestor sentimente este faptul, că oș- 
tirea noastră a rămas cu aceeaș disciplină și spirit 
războinic, până la încheierea păcii fără ca să se fi: 

auzit măcar întmo unitate, de vre-un act cât de mic



Triunghial . 
Morţii. 

Armata rusă | 
părăseşte - 
frontul 
român. 

— 43 — 

de insubordonanţă sau .bolcevisrh,. deşi trăia . la cot 

“cu o. armată: bolcevistă.:In timpul: acestui. armistițiu, 

pe când soldatii ruși franternizau . cu inamicul,  0ş- 

teanul nvstru, conştient. de situaţia “in :care ne -gă- 

seam, ma îngăduit nici.o. prietenie cu  vrășmaşul, iar: 

atunci când devenea prea îndrăzneţ,:îl -făcea  prizo- 

nier, trăgându-l cu:0 mare abilitate “peste rețeaua 

de sârmă, De A 

Speranţele. noastre se indreptau „spre . Ucraina 

care, deslipindu-se de 'Rusia Mare,.. înțelegea să ră- 

-mâe. credincioasă aliaților noştri,: continuând răsboiul. 

Pentru. aceasta liţelegea: îi recunoscuse indepența 

deplină. i 

Cum Ucraina nu dispunea încă de: o “armată - 

proprie, care să înlocuiască pe frontul nostru arma- 

tele ruse în descompunere, comandamentul nostru 

'uase măsuri ca să scurtăm frontul, retregându-ne pe 

o linie. de rezistență de o lungime mai mică. 

Această linie ») care â. luat denumirea. de triun - 

ghiul morţii, pentru că trebuia să rezistăm - pe ea 

până la: ultimul om, se rezima cu “ambele flancuri pe 

Prut şi avea forma unui-semicerc, cuprinzând jude-: 

ele Iaşi, Vaslui, Roman, Tutova, Fălciu. Până la ocu- 

parea acestei linii, armata noastră, trebuia să se mai 

oprească şi pe alte pozițiuni dinainte alese și lucrate 

cu foarte multă pricepere. " 

Imediat după . încheierea armistițiului, „trupele 

ruseşti, nu numai că n'au' voit să lupte, dar au înce- 

put, să părăsească frontul în grupuri, grupuri - retră- 

gându- -se în Rusia. 

La început aceste cete "de dezertori, deşi erau 

periculoase pentru liniştea satelor ncastre, în care se - 

dedeau la furturi, — au fost .lăsate neturburate, pen- 

tru a nu-mări animozitatea divtre noi Şi foştii noştri 

=) Prut, Delhasca, Băcău, Bârlad.
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aliaţi Ruși. Mai tărziu, când numărul dezertorilor a cres- 
„cut: peste măsură și când unităţi întregi fugeau de 
pe îront,.a fost nevoe să întervie. armata noastră, 
pentru:a-le lua armele: Pericolul. lor era-cu atât mai 
„mare, cu cât:se dedeau la jafuri și omoruri, şi mai 
ales pentru că aveau intențiunea criminală să ne în- 
“locuiască cu forța starea noastră politică, printr?o a- 
narchie la fel 'cu aceta din Rusia. Insă la această 
mișcare, s'a opus armata şi ţara întreagă, care țineau: 

“să şi păstreze forma actuaţă de guvernamânt, cu atât 
„mai. mult, :cu cât familia noastră domnitoare este așa 
;de “mult iubită și aşa de înrădăcinată în pământul 
țării noastre. i 

Intervenţia ..! “ Aceste cete desarmate erau puse apoi 'sub pa- României în 
Busarabia ză şi trimise peste “râul : Prut prin anu mite locuri, 

dinainte hotărâte. -Oficerilon Tuși, care încă se mai 
găseau în mijlocul lor degradaţi, li se îngăduia să 
rămâie în ţară şi erau trataţi ra oficeri. De îndată 
ce aceşti dezertori erau trecuţi peste Prut, pentru că 

“aci nu mai exista aceeași ordine :şi pază ca în 
România, începeau iarăşi să se. dedea la jafuri de 

„tot felul, sub motiv că voesce să facă egalizarea ave- 
rilor private şi publice..N-a fost cruțat nici un oraș şi nici un sat de ororile bandelor bolşeviste. 

“Sfatul 'Ţării: din Basarabia, temându-se ca si- 
tuaţia internă, provocată de acești revoluționari; să 
mu'ia v: întcrsătură foarte gravă pentru existența .- Basarabii, ca provincie independentă, a cerut. Româ- 
niei ajutorul ei amat. România, — care avea tot iîn- 
teresul să-și ocrotească . cele 2000.00) de Români, 'care locuiau aci şi să și asigure spatele în vederea 
viitoarelor operaţiuni, — a intervenit numai decât și 
în scurt timp a stârpit tot bolșevismul, stabilind a- 
ceeaș ordine :și linişte de odinioară, 

e



Pacea dela 
Brest-Li- 
tovsk, 

Pacea dela 
Bucureşti. 
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Cum s'a: înceheiat armistițiul, guvernul. Trozki: 
şi Lenin, au început. la Brest-Litovsk, cercetarea: 

condiţiunilor |. de pace propuse de Germania... După 

lungi tratative, în care reprezentanţii Rusiei. revolu- 
ționare și-au . etalat tot felul de teorii socialiste: para- 
doxale, pacea s'a încheiat la Brest-Litovsk în condi- 

țiunile ştiute. Rusia „n'a fost scutită nici de anexări, 
nici de despăgubiri umilitoare și nici de o desmem- 
brare totală, care a pus'o în împosibilitate de.a mai 

fi un pericol pentru Puterile Centrale. .. -: | 
Cel dintâi stat, cu care Germania a încheiat 

pacea în Orient, a fost Ukraina, pe-care a recunos-. 

cut-o chiar independentă. Graba Germaniei .de a 

semna pacea cu Ucraina se expli-a prin aceea, că 

Ucraina, părea singurul stat reconstituit, şi mai ales 

pentrucă scoțând-o din acţiune, indirect ne punea și 

pe noi în impcsibilitate de a mai continua războiul: 

Ceva mai muit, ca.încercuirea noastră să îie coni= - 

plectă, sub ' motiv că Ucraina este terozizată de n- 

meroasele bande de bolșevici, Germanii au interve- 

nit cu armata ca să restabilească liniştea și ordinea 

internă. Când capetele armatelor de invazie, cobo- 

rând din Bucovina spre Odessa, au ajuns 'prin drep- 

tul Bălţilor, guvernul nostru a fost somat ca:în timp 

de 3 zile: să se hotărască: sau începe războiul, sau 

începe tratative de pace. 

Părăsiţi de ori ce sprijin și “n imposibilitate d de 

a mai continua singuri răsboiul; am primit a începe 

tratativele de pace. Bun înţeles, guvernul Brătianu — 

Take: Ionescu, care condusese răsboiul nostru naţional; 

a făcut loc: cabinetului General Averescu, care nepu- 

tând accepta condițiunile păcii, a lăsat locui liber gu- 

vernilui filo-germân, Marghiloman.. Cu toate senti- 

mentele, ce acest guvern avea, extra favorabile Ger- 

inanilor, tot nu s'au putut obține condițiuai mai blânde: 
.
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Ceva. mai : mult, Germanii au “speculat prietenia acestui 
- cabinet, “pentru. a obține char mai mult de cât intsn- 

” ționau. Astfel, ni S'a anexat Dobrogea toată, şi toate 
crestele Carpaţilor; ni. sau impus condițiuni economice 
extrem de: grele, im fost obligaţi : la despăgubiri de 

__răsboi. de: câteva. miliarde, ce-i drept sub altă formă, 

Plecirea Mi- * 
siunel îran- 
ceze, engle- 

s'a menţinut Muntenia şi Oltenia sub ocupaţie ger- 
mană şi în: sfârșit; am fost. răniţi : în demaitatea şi 
prestigiul: nostrii, nunumai de: Români, dar chiar de! 
om, prin fot felul de condițiuni jignitoare, ca demo- 
bilizarea, dezarmarea, amnestiea și chiar împămente- 
nirea''evreilor,. singurii, cari au iupitla inamic! Și cari 
fuseseră: cei. “mai strașnici spioni. “In sfârşit era trata- 

“tul de pace cel mai diabolic, pe căre o minte de om 
putea să-l conceapă.: j . 

De îndată ce tratativele; de pace au iaceput, ui 
siunile străine, ce fuseseră ataşate la Marele Cartier 

70 şi italianeGeneral, s'au grăbit să reîntre. în. țările, lor. „Dureita, 
care a.cuprins întreg poporul, când s'a văzut părăsit 
de aceste: misiuni : și în special de cea franceză, nu 
se poate. descrie. Lacrămile ce au curs. tuturora, când 
ne-am despărţit * de misiunea franceză, va rămâne o 
probă neuitată de dragostea sinceră ce am păstrat-o 
acestor frați de sânge și de arme. Chiar și familia Ra- 
gală a venit: “la gară să ureze; drum bun acelora, care 

" împărtăşiseră deopoirivă cu roi atâtea zile de lipsuri 

Alipirea "Ba- 
satabiei. 

și suferință. Cu plecarea lor rămânea.n iar singuri şi 
în voia unei soarte nesigure. 

- In timpul tratativelor de pa e s'a realipit Basa- 
rabia la trupul țării noastre. Această provincie apar- 
ținuse României până la 1812, când s'a anexat de 
Rusia. In: 1856 ni s'a cedat din ea 3 judee: Cahul 

Bolgrad: și Ismail. In 1878 ni s'âu. reluat și aceste 
districte :şi ni s'a dat în schimb. Dobrogea, care fu- 
sese tot a noastră până m anul 1400 sub Mircea cel 

Bătrân.
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